مقاصد الصيام وأسراره

 ٖٔٗ٘/9/ٙه

د .عبد الرمحن السديس

مقاصد الصيام وأسراره
ألقى فضيلة الشيخ عبد الرمحن السديس  -حفظو هللا  -خطبة اجلمعة بعنوان" :مقاصد الصيام وأسراره" ،واليت حتدَّث فيها عن
ومقاصده الشرعيَّة؛ حيث ذكر العالقة بني ِ
ِ
مقاصد الصيام والضرورات اخلمس.
صيام شهر رمضان

اخلطبة األوىل
ونتوب إليك ،ونُ ِثِن عليك اخلري كلَّو.
غفرك
ُ
إن احلمد هلل حنم ُدك ريب ونستعينُك ونست ُ
احلم ُد هلل مح ًدا زاكِ َي األث ِر

ِ
ابآلصال والبُ َك ِر
ُمردَّد الذك ِر

من علينا ِ
مبواسم اخلريات ،وشهر الطاعات والربكات ،وأشهد أن نبيَّنا وسيِّدان زلم ًدا
وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو َّ

َّ
الربرة الكرام ،وصحبِو األئمة األعالم،
عب ُد هللا ورسولُو خريُ من صلَّى وصام ،وأت َقى من َّ
هتجد هلل وقام ،صلى هللا عليو وعلى آلو َ
والتابعني ومن تبِعهم إب ٍ
كثريا.
النور والظالم ،وسلَّم
حسان ما
ً
تعاقب ُ
َ
تسليما ً
أما بعد:

ِ
أجل ِ
ِ
فجوىر الصيام
مواسم التقوى،
فأُوصيكم  -عباد هللا  -ونفسي بتقوى هللا  -عز وجل  ،-السيَّما وحنن ُ
ُ
نعيش موِسًا من ِّ

جل يف عُاله  ،-يقول  -سبحانو :-
حتقيق تقوى اإللو َّ -
وفحواه ،ولُبُّو ومغزاهُ :
َّ ِ
ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم ل ََعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن [البقرة.]ٔ8ٖ :
ب َعلَى الذ َ
َك َما ُكت َ

َّ ِ
ِ
ِ
ام
ب َعلَْي ُك ُم ّ
الصيَ ُ
ين َ
َي أَيُّ َها الذ َ
آمنُوا ُكت َ

فيا أيها اإلنسان ِ
ابدر إىل التُّ َقى

وسارِع إىل اخلري ِ
مت ُشل َه ُل
ات ما ُد َ

أحسن التقوى وأى َدى سبيلَها
فما
َ

يعمل
هبا ُ
يرفع اإلنسا ُن ما كان ُ
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أيها ادلسلمون:
ِ
ُّ
غمر الكون
بني ُ
شهر رمضان ادلبارك قد َ
صروف الدىر وتقلبات األيم ،أيتل ُق شهر اخلري والربكة شهر الصيام والقيام  ..فها ىو ُ

ِ
ِ
وسنائِو.
وعمر
َ
القلوب ببهائو َ
بضيائوَ ،

شوق ِ
ذليف ٍ
واِسَّع ادلسلمون يف ِ
أزىاره َّ ..
وأصاخوا
دلقاصده وأسراره ..
ُ
ٌ
أهناره  ..وتفتَّ َقت عن أكمام اخلري ُ
جرت ابلطاعات ُ
شهر َ
خشوع إىل مر ِاميو ادلُ ِ
ستكنَّة وأخبا ِره.
يف
ٍ َ
ىنيئًا ي بِن اإلسالم طُِّرا

ِ
ابلعطاء
ادلبارك
فقد وصل
ُ

جبميل ٍ
شهركم ِ
صوم
فحيُّوا َ

ِ
ابللقاء
قلوب
فكم ف ِر َحت ٌ

أيها ادلؤمنون:
مقاصد الشريعة على أحكام الصيام ِ
وب ٍ
وح َكمو ،يد ِرك ادلُكلَّفون أن الصيام إمنا ُشرِع ِ
رؤية مقاصديَّة يف تنزيل ِ
دلقاصد ُعظمى
ُ
ِ
ٍ َّ
سلم ِشيَ َمو التعبُّديَّة احملمودة ،ويُعا ِو ُد انبِعاثتَو يف اخلري ادلعهودة.
وأحكام ُجلى ،هبا ُُي ّدد ادلُ ُ
َّ
ينعم بصفات أىل ِ
وصوره؛ من
الربّ واإلحسان؛ حيث مل ِيقف الشارعُ
احلكيم عند مظاىر الصوم ُ
ُ
فيًتقى يف درجات اإلميان ،و ُ
ِ
عم َد إىل ِسُ ِو الروحِ ،
ِ
حترمي تناول ادلُباحات والطيبات فحسب؛ بل ِ
َّر ِك
ّ
ورق ِّي النفس وحفظها ،وتكية اجلوارِح والصعود هبا من الد َ
ُ
ُ
ِ ِ
السم ِّو الروحيِ ،و ِّ
ميِ.
العلو
ِّ
ادلادي إىل آفاق ُ
اإلميانّ والقيَ ّ
ّ
ِ
وقد جاءت فريضةُ الصيام لتحقيق ادلصالِح ِ
ادلفاسد وتقليلِها ،كما َّ
وجودا
اخلمس
حتققت فيها الضرورات
وتكميلها ،ودرء
ً
ُ
وعدما ،واليسر ورفع احلرج .وذلذا جاء ىذا ِ
العظيم يف ثناي آيت الصيام.
ادلقص ُد
ُ
ً ُ ُ ُ َ
اختص هللا  -عز وجل  -ىذه العبادة دون سائر العبادات ،من حيث نسبتُها إليو  -سبحانو  ،-كما يف احلديث يف
كما
َّ
"الصحيحني"« :كل ِ
آدم لو إال الصوم؛ فإنو يل وأان أج ِزي بو».
عمل اب ِن َ

وحسبُكم بذلك شرفًا وفضالً.
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لرب العادلني من بني
يقول اإلمام ابن القيم  -رمحو هللا :-
وجنَّةُ ادلُحا ِربني ،وريضةُ األبرار وادلُ َّ
قربني ،وىو ِّ
"الصيام ِجل ُ
ُ
ام ادلُتقنيُ ،

"وادلقصود أن مصالِح الصوم دلا كانت
سر بني العبد وربِّو ال يطَّلِ ُع عليو ِسواه  ."..إىل قولو  -رمحو هللا :-
سائر األعمال ،وىو ّّ
ُ
ِ
مشهود ًة ابلعقول السليمة ِ
وجنَّة".
شرعو هللا لعباده رمحةً هبم
ً
والفطَر ادلُستقيمةَ ،
وإحساان إليهم ،ومحيةً ذلم ُ

ِ
الكمال بن اذلُمام  -رمحو هللا  -يف ِ
ويكس ُر
األمارة ابلسوء،
مقاصد الصوم" :إن الصوم يُس ِّكن
اإلمام
ُ
النفس َّ
ويقول العالمةُ
ُ
َ
ورَهتا يف الفضول ادلُتعلِّقة جبميع اجلوارِح".
سَ
إخوة اإلسالم:
مقاصد الصيام يف ِ
وتربُز أجلَى ِ
واذلدف األِسَى من مشروعيَّة الصيام.
حفظ الدين ،وحتقيق التقوى اليت ىي الغايةُ ال ُقصوى
ُ
ُ
البغوي  -رمحو هللا  " :-ل ََعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن
قال اإلمام
ُّ

يعِن :ابلصوم؛ ألن الصوم وصلةٌ إىل التقوى ،دلا فيو من قهر النفس

وكسر الشهوات".

وكذا يف ادلُحافظة على العبادات وتالوة القرآن ،والذكر ،والدعاء ،واالعتِكاف.
وحبسها عن الغرائِز والشهوات ،وانبِعاثِها يف الطاعات وال ُقرابت ،ويف ِ
مقاص ُده يف ِ
النفس ِ
كما تتجلَّى ِ
ِ
كبح
حفظ
حفظ العقل و ِ
ُ

ِِجاحو بتضييق رلا ِري الشيطانن وكس ِر سورتو ،وإزالة ِ
اذلواجس واألوىام.
َ َ

ويف ِ
حفظ ال ِع ِ
ابلكف عن الغِيبَة والنميمة والبُهتان ،وقد روى البخاري يف "صحيحو" من حديث أيب ىريرة  -هنع هللا يضر  ،-قال:
رض
ِّ
طعامو وشرابَو».
قول الزوِر
رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص « :-من مل ي َدع َ
قال ُ
والعمل بو فليس هلل حاجةٌ يف أن ي َدع َ
َ

مقصد ِ
ويف ِ
حفظ ادلال ابلبذل واإلنفاق ،وعدم اإلسراف والتبذير ،واإلحسان إىل الفقراء وادلساكني وادلنكوبني.
الصيام ُمواساةٌ وإحسا ُن
إن
َ

ضى بذلك قرآ ٌن وبُرىا ُن
قَ

ِ
ِ
عم الصيام مع ادلعروف تب ُذلُوُ
ن َ

وليس فيو مع احلِ ِ
رمان ِحرما ُن
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أمة التوحيد والوحدة:
مقاصدهِ ،
وتنعق ُد مر ِ
تتحقق للصيام ِ
إنو ال َّ
اش ُده إال ابتباع ِ
ىدي النيب ادلُصطفى  -ملسو هيلع هللا ىلص .-
ٍ
مطلوب وزلبوب".
وآثر بكل
يقول اإلمام
ُّ
ادلاوردي  -رمحو هللا ُ " :-منِح  -ملسو هيلع هللا ىلص  -من السخاء واجلُود ،حىت َ
جاد بكل موجودَ ،
الذنوب ُّ
تعف ًفا
ترك
صائما َ
َ
ي ً

والّل ِ
رفيق الصرب َّ
واء
أضحى َ
َ

أبشر ِ
ِ
ِ
بعيدك يف
القيامة رمحةً

ِ
زلفوفةً ِ
واألنداء
ابلربّ

أال فاتقوا هللا  -عباد هللا  ،-وح ِّققوا ِ
تسازلوا ،تصافَحوا ،تصا َحلوا  ..فرمضان فُرصةٌ
امحواَ ،
مقاصد الصيام قوالً وعمالً  ..تر َ
ِ
الستِشعار ِ
البيت ،واألسرة،
يتوار ُد يف حتقيق ىذه ادلهمة العظيمة:
الدين
السامية اليت قص َد إليها
ادلعان
ُ
ُّ
اإلسالمي احلَنيفَ ،
ُ
التواصل احلديثة.
وادلسجد ،وادلدرسة ،وادلُجتمع ،ووسائل اإلعالم ،وقنوات
ُ

ِ
العلَى يف اجلِنانُ ،مفتَّحةً للدخول مع ِ
الرين؟!
ابب َّ
وىل كفاءُ ذلك إال ادلنا ِز ُل ُ
وَب للصائمني  ..وي بُشرى للقائمني.
فيا طُ َ
ِ
أعوذُ ابهلل من الشيطان الرجيمَ :ش ْهر رم َ ِ
ِِ
ات ِمن ا ْذلَُدى والْ ُفرقَ ِ
َّاس وب يِنَ ٍ
ان فَ َم ْن َش ِه َد ِم ْن ُك ُم
ضا َن الَّذي أُنْ ِز َل فيو الْ ُق ْرآ ُن ُى ًدى للن ِ َ َ ّ
ُ ََ
َ ْ
َ
َّ
ُخ َر يُ ِري ُد َّ
اّللُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوَال يُ ِري ُد بِ ُك ُم الْعُ ْس َر َولِتُ ْك ِملُوا الْعِ َّدةَ
ص ْموُ َوَم ْن َكا َن َم ِري ً
ضا أ َْو َعلَى َس َف ٍر فَعِ َّدةٌ ِم ْن أ ََّيٍم أ َ
الش ْه َر فَ لْيَ ُ
ِ ِ
ربوا َّ
اّللَ َعلَى َما َى َدا ُك ْم َول ََعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن [البقرة.]ٔ8٘ :
َولتُ َك ُّ
اجلليل
العظيم
أقول قويل ىذا ،وأستغف ُر هللا
ابرك هللا يل ولكم يف القرآن والسنة ،ون َفعِن وإيكم مبا فيهما من اآليت واحلكمةُ ،
َ
َ
َ
ِ
ٍ
خطيئة ٍ
غفورا.
يل ولكم ،ولكافة ادلسلمني من كل
وإمث ،فاستغف ُروه وتوبُوا إليو ،إنو كان لّلوابني ً

 -4Friday.alharamain.sa

مقاصد الصيام وأسراره

د .عبد الرمحن السديس

 ٖٔٗ٘/9/ٙه

اخلطبة الثانية
احلمد هلل ،جعل الصيام جنَّة ،وسببا م ِ
وصالً إىل اجلنة ،وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو إلوُ الناس واجلِنَّة ،وأشهد أن
ً ُ
ُ
ِ
ِ
نبيَّنا زلم ًدا عب ُد هللا ورسولُو أعظم ٍ
ِ
السنَّة،
رمحة
ُ
وأكرم منَّة ،صلَّى هللا وسلَّم َ
ُ
وابرك عليو ،وعلى آلو وصحبو ُدعاة الكتاب وُكماة ُ

ٍ
إبحسان إىل يوم الدين.
والتابعني ومن تبِ َعهم
أما بعد:

ِ
ِ
ِ
كر ادلنَّان
فاتقوا هللا  -عباد هللا  ،-وأكثروا يف شهر الرمحة والغُفران واإلحسان من صالح األعمال ،ورجاء القبول ،وأعقبُوىا ُش َ
ادلوصول؛ ِّ
َّعمى حتُوزوا.
فبالرضا تفوزوا ،وللن َ
أيها اإلخوة األحبَّةُ يف هللا:
ات من ِ
وج األمة اإلسالمية إىل االستِفادة من دروس
وذيكم
مقاصد الصيام وأسرارهَّ ،
تلك َش َذر ٌ
ٌ
وميض من نوره وآاثره .فما أح َ

ِ
والتمسك بنَ ِ
ِ
ِ
هجو القومي ،واالعتِصام ِ
حببل هللا ادلَتني،
برسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يف ىذا الشهر العظيم،
والتأسي
ومقاصده،
الصيام
ُّ
ّ
ِ
ومسلَّماهتا.
واالحتِكام إىل شريعتِو وبيان زلاسنِها،
ِ
والدفاع عن مبادئ اإلسالم ،واالجتماع على ُزل َكمات الشريعة ُ
أمة اإلسالم  ..أمة الصيام والقيام:
ِ
الزىر دلا ُي ِري يف ٍ
ِ
عدد من بالد
ليعتص ُر
األسى
باركة ُّ
َّ
قلوب ادلُسلمني وىم يعي ُ
َ
ولكن َ
شون أيم ىذا الشهر الغُِّر ولياليَو ادلُ َ
ٍ
ِ ٍ
ٍ
واألقصى ،ويف بالد الشام من
باركة فلسطني
َ
ادلُسلمني من سفك للدماء ،وصراعات حزبيَّة وطائفيَّة ،وما ُي ِري يف األرض ادلُ َ
الظلم والعدوان ،وترويع ِ
اآلمنني.
ُ

ِ
وردع البُغاة
الصراعات ،وحق ِن دماء ادلُسلمنيِ ،
وذلذا فالدعوة َّ
حلل ىذه األزمات ،وإهناء ىذه ّ
حرى ُم َّتوجةٌ بشرف الزمان وادلكان ِّ
ِ
ِ
العدوان والطُّغيان إلخواننا ادلُضطَهدين يف دينِهم يف كل مكان.
الظالمني من االستمرار يف ُ
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ِ
وليعملوا فيو إىل إعزاز
ِجيعا يف مشا ِرق األرض ومغا ِرهبا هبذا ادلوسم العظيمَ ،
أال فليهنَأ ادلُسلمون ً
ولينعموا هبذا الشهر الكرميَ ،
ِ
ِ
العنف واإلرىاب.
احم،
قِيَم
والتعاون فيما بينهم ،ونبذ ُ
التسامح واحلوار ،واالعتدال ،والًت ُ
ُ
ُ
ولعلَّو  -إبذن هللا ومنِّو و ِ
ِ
وترسيخ دعائِم األمن
لتثبيت وحدة األمة اإلسالمية على الكتاب والسنَّة،
كرمو  -يكون ُمنطل ًقا
ِ
ِ
ِ
وتالحم ُرعاهتا ورعيَّتها.
احلرمني الشري َفني القوية بعقيدهتا ،ووحدة أبنائهاُ ،
باركة :بالد َ
واالستقرار ذلذه البالد ادلُ َ
ِ
ِ
ِ
وطن
وُي َف ُ
دات ُدعاة الفتنة والكائِدين ُ
دح ُر من َّ
جرائِو ُمزايَ ُ
أمامو  -إبذن هللا  -س ُ
هام احلاقدين واحلاسدين ،وتُ َ
تتهاوى َ
ظ فيو ُ
شلا َ
التوحيد والوحدة ،وتُصا ُن ُم َّ
أكثر الناس ال يعلمون.
غالب على أمره َّ
قدراتُو ُ
ومكتسباتُو ،وهللا ٌ
ولكن َ
ِ
ُّ
رب
أمركم بذلك ربُّكم ُّ
نيب الرمحة واذلُدى أفضل الصائمني ،وأشرف القائمني ،كما َ
ىذا وصلوا وسلّموا  -رمحكم هللا  -على ِّ
َّ ِ
اّللَ َوَم َالئِ َكتَوُ يُ َ ُّ
العادلني ،فقال تعاىل وىو أص َدق القائلني :إِ َّن َّ
صلُّوا َعلَْي ِو َو َسلِّ ُموا
آمنُوا َ
ين َ
َّيب َي أَيُّ َها الذ َ
صلو َن َعلَى النِ ِّ
ِ
يما [األحزاب.]٘ٙ :
تَ ْسل ً
َّ
عشرا».
وقال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال« :من صلَّى َّ
علي صالةً صلى هللا عليو هبا ً
ٍ
شفاعة
خري
ي أيها الر ُ
اجون َ

من ٍ
أمحد صلُّوا عليو وسلِّموا

ِ
اجلالل عليو ما
صلَّى وسلَّم ذو

هتج َد ُمسلِ ُم
صام عب ٌد أو َّ
َ

اللهم ِ ِ
ِ
ِ
ارض اللهم عن
صل وسلّم واب ِرك على سيِّد األولني واآلخرين ،ورمحة هللا للعادلني :نبيِّنا وحبيبِنا وقُدوتنا زلمد بن عبد هللا ،و َ
ّ

ٍ
إبحسان إىل يوم الدين ،وعنَّا
وعلي ،وعن سائر الصحابة والتابعني ،ومن تبِعهم
وعمرُ ،
خلفائِو الراشدي :أيب بك ٍرُ ،
وعثمانٍّ ،
معهم برمحتِك و ِ
كرمك ي أكرم األكرمني.
ِ
ِ
ِ
ِ
ودمر أعداء الدين ،واجعل ىذا البلد
اللهم أع َّز اإلسالم وادلسلمني ،اللهم أع َّز اإلسالم وادلسلمني ،وأذ َّل الشرك وادلشركنيّ ،
آمنًا ُمطمئنِّا ،وسائر بالد ادلُسلمني.
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آمنَّا يف أوطاننا ،اللهم ِ
اللهم ِ
حتب
آمنَّا يف أوطاننا ،وأصلِح أ َّ
وويل أمران ،اللهم وِفّقو دلا ُّ
إمامنا َّ
ووال َة أموران ،وأيِّد ابحلق َ
ئمتنا ُ
ِ
ِ
الصاحلة اليت تدلُّو على اخلري وتُعينُو عليو.
للرب والتقوى ،وىيِّئ لو البِطانة
وترضىُ ،
َ
وخذ بناصيتو ِّ
ِ
ِ
واتباع سنَّة نبيِك  -ملسو هيلع هللا ىلص  ،-اللهم اجعلهم رمحةً على ِ
عبادك ادلُؤمنني.
اللهم وفّق ِجيع ُوالة ادلسلمني لتحكيم شرعكّ ُ ِ ،
ووحدهتا ،وأمنَها ،واستِقر َارىا ي ذا اجلالل واإلكرام ،اللهم من أرادان وأراد
وقيادهتا،
عقيدهتا،
اللهم اح َفظ على ىذه البالد
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ور َّد كي َده يف حن ِره ،واجعل
اإلسالم وادلسلمني وأراد بالدان وأمنَنا ووحدتَنا بسوء فأشغلو بنفسو ،فأشغلو بنفسو ،فأشغلو بنفسوُ ،

تدمريا عليو ي ِسيع الدعاء.
تدبريه ً
َ

اللهم انصر إخواننا اجملاىدين يف سبيلِك وادلُضطَهدين يف دينِهم يف كل مكان ،اللهم انصرىم يف فلسطني ،اللهم ِ
أنقذ ادلسج َد
ِ
ِ
عزيزا إىل يوم الدين.
األقصى من براثن الصهايِنة ادلُعتدين ادلُحتلّني ،اللهم اجعلو شاسلًا ً
َ
ِ
ِ
دماء ادلسلمني،
اللهم ان ُ
صر إخواننا يف بالد الشام على الظادلني الطاغني ي رب العادلني ،ي ذا اجلالل واإلكرام ،اللهم احقن َ
احقن دماءىم ،وأصلِح أحواذلَم ،وفُ َّ ِ
اللهم ِ
صارىم ي ذا اجلالل واإلكرام.
كح َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
اب النَّا ِر [البقرة.]ٕٓٔ :
سنَةً َوقنَا َع َذ َ
سنَةً َوِيف ْاآلخ َرة َح َ
َربَّنَا آتنَا ِيف الدُّنْ يَا َح َ
جال أمننا ،والعاملني يف ُشؤون احلرمني ،اللهم اج ِزىم خري اجلزاء على ما يق ِّدمون للم ِ
عتمرين
جال أمننا ،اللهم وفِّق ِر َ
اللهم وفِّق ِر َ
ُ
َ
ُ
َ
ي ذا اجلالل واإلكرام.

ربَّنا تقبَّل منا إنك أنت السميع العليم ،وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيمِ ،
واغفر لنا ولوالِ ِدينا وِجيع ادلسلمني وادلسلمات،
ُ
ُ

يب الدعوات.
األحياء منهم واألموات ،إنك ٌ
ِسيع ٌ
قريب ُرل ُ

رب العزة عما ِ
رب العادلني.
سيصفون،
ٌ
رسلني ،واحلم ُد هلل ِّ
سبحان ربِّك ِّ
وسالم على ادلُ َ
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