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 تقديم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على قائد المجاهدين سيدنا محمد وعلى آله 

 :وصحبه أجمعين أما بعد 
إلىىىى إ واننىىىا وأ وا نىىىا , إلىىىى اة ىىىوة المىىىرابرين الصىىىابرين مىىىن أبنىىىا   لسىىىرين الحبيبىىى  

هَااأََّذِااَ يمََُوَ  اا ََََّيَااأَي يُّ :" إلىىى الىىلين لبىىوا نىىدا   اسىى جابوا ل ولىىه  عىىالى, الصىىائمين والصىىائما  

َّذصِّيَأم َك مَأَكُت بََعَل ىََّذَِ يمََو مَْق بْل كُمَْذ عَلِكُمَْت تِقُ نَ  "381سورة الب رة "  " كُت بََعَل يْكُمَ 
ومسىاهم  مناىا  ىش ناىر الىوعش ,  إنىه يسىر إدارة الجمعيى  االسىالمي  بال رىا  / إلى هؤال  جميعا 

والىىلب بىلذ بىىلذ  يىىه ( الصىىيام اىىلا  الىرو  ) يىديمم هىىلا الم يىب  يىن النىىال النىال ان  يىىأ بىىين أ
وال ىىش اع مىىد  ياىىا علىىى لمىىر , اةخ الفايىىذ جاىىدا مبيىىرا مىىن أجىىذ إ راجىىه باىىلط الصىىورة المبسىىر  

االدل  الارعي  دون الجنو  إلى ا  ال ىا  الف اىا  وللىي ليى ممن الجميىأ مىن االسى فادة منىه وح ىى 
 . عم الفائدة

مىروان أبىورال : رة الجمعي  االسالمي  امرها وعظىيم ام ناناىا و  ىديرها لىلخ الىدم ورمما و  دم إدا
 .سائلين المولى عز وجذ أن يجعذ هلا الجاد  ش ميزان حسنا ه , اللب قام بإعداد هلا الم يب 

 
 

 قرا  ازة –رئيل الجمعي  االسالمي  
 أحمد بحر/ االس ال
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 المقدمة

والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين 
 وبعد... الصادق االمين وعلى آله وصحبه أجمعين 

يع بر الصيام من العبادا  ال اص  ال ش لم ي عبد باا م لىو  أبىدا وللىي لمىا  ياىا مىن 
ولمىا مىان الصىيام علىى هىلا النحىو مىن االع بىار ولمىا لىه , اال الص  ش السر والعلن 

ي  للعبد  ش دنيىاط وأ ىراط ولمىا لىه مىن عظىيم اةهميى  عنىد ال ىال  جىذ من عظيم اةهم
 ش عالط مان هلا الجاد  ىش  عريىا ال ىارب بىبعن النفحىا  والوقفىا  للصىيام عمومىا 

وقد حاول   يه أن أ عىرن ةمىور وأحىواذ روحانيى  , ولرميان على وجه ال صوص 
ى عباد ه  لي وأهمي اىا رام ياد الصائم لل عرا عل –محي   ش منأى عن الف ايا  

ويسىىمو بان مائىىه ,  يىىدري سىىريان ال يىىر  ىىش قلبىىه وجوارحىىه , وقيم اىىا عنىىد اهلل سىىبحانه 
لدينه وأ القه ويرجوا  ش مذ لحظ  من لحظا  صومه ال بوذ والمغفرة والريىوان مىن 
اهلل سبحانه المريم المنان وبىللي أرجىو أوال مىن اهلل  عىالى ال بىوذ  ىم مىن إ ىوانش ال ىرا  

 .الدعا  الم لص  ش ظار الغيب
  

 مروان محمد عايش أبورال. د
 ملي  أصوذ الدين

 ازة –الجامع  اإلسالمي  
 3138/ رجب ال ير/31
 3111/نو مبر/ 31الموا   
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- :يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 

 قبىىذ أن نبىىدأ الحىىديل عىىن الصىىيام و وائىىدط العظيمىى  والجليلىى  ومىىا ي علىى  بىىه مىىن أمىىور
هام  البد أن نل ش نظىرة علىى اةيى  المريمى  ال ىش  حىد   عىن الصىيام و رييى ه علىى 

َّذصِّايَأم َََََََََ} : اةم  اإلسالمي  حيل ي ىوذ اهلل سىبحانه و عىالى َ يمََُوَ  ا ََُّكت ابَََعل اْيكُمَ  يَاأَي يُّهَاأََّذِا

أوًأَوَعْد ودََّتٍَف مَمَْك أنََو  ْكُمَْوَرِيضًأَي وَْعَل ىَسَف رٍَف ع دَّةٌَك مَأَكُت بََعَل ىََّذَِ يمََو مَْق بْل كُمَْذ عَلِكُمَْت تِقُ نََي يَّ

و سْك نيٍَف مَمَْت ط  َّعََخَيْرًََّف ه  ََخَيْرٌَذ ه َوَ ي نَْت ص  و  ََّخَيْارٌَذ كُامَْنِنَْكُ ْاتُمََََْو مَْي يَّأمٍَيُخَرََوَعَل ىََّذَِ يمََي ط يقُ ن ه َف دْيَةٌَط عَأمَ 

 .(1){ت عْل م  نَ

          :ل ىىد بىىدأ  هىىلط اةيىى  ب رىىاب يميىىز أصىىحابه بميىىزة عظيمىى  هىىش ميىىزة اإليمىىان حيىىل قىىاذ  عىىالى

ومأن اهلل  عالى يصر  بأن المىؤمنين هىم أهىذ هىلا ال رىاب المبىاري الىلب  يىه  {َيَأَي يُّهَأََّذَِ يمََُوَ   ََّ}
سىىىوى المىىىؤمنين الىىىلين  رييىىى  عظيمىىى  أال وهىىىش الصىىىيام ولىىىيل هنىىىاي مىىىن يسىىى ح  هىىىلا ال رىىىاب 

ولللي  إن اير المؤمن ال يس ريأ أن يري  صياما  يه  ري ليوم , يزدادون به إيمانا مأ إيمانام 
 .و ش هلا ال راب مذ ال مريم للمؤمنين الصادقين, مامذ لراب  الرعام والاراب والااوة 

 :كما كتب على الذين من قبلكم 
ح  بأن الصيام  رن على المىؤمنين مىن أمى  محمىد وهلط لف   أ رى  ش اةي  المريم  حيل صر 

ممىىا  ىىرن علىىى اةمىىم السىىاب   للنبيىىا  السىىاب ين ومىىأن اهلل  عىىالى ي ىىوذ لنىىا لسىى م بىىدعا مىىن النىىال 
 الصىىىيام  رييىىى  مفرويىىى  علىىىيمم ممىىىا مانىىى  مفرويىىى  علىىىى اةمىىىم السىىىاب ين  ىىىاعلموا بم  يىىىاها 

من   عالى  ياا  ح  وا ال  وى  ش قلوبمم و ن يمم وال زموا باروراا وأرماناا وسيروا على راع  اهلل

ومللي  مأن اهلل  {ذ عَلِكُمَْت تِقُ نََ}وساول الايران ونزوا ه ولللي  مأن اهلل   م هلط اةي  ب وله
سىىبحانه و عىىالى ي ىىوذ لنىىا لىىم يل ىىزم هىىؤال  بغايىىا  الصىىيام وأهدا ىىه ولىىم يح  ىىوا ال  ىىوى  ىىش قلىىوبام 

م الصىىيام ممىىا  ريىى ه علىىيام ولمىىنام لىىم يل زمىىوا  ىىال زموا أنىى م ومونىىوا وجىىوارحام   ىىد  ريىى  علىىيم
 .أ يذ منام ب  وامم وال زاممم وراع مم

 

________________________ 

 

 (181,181)سورة الب رة آي   (1)

 
 



 4 

  :أياما معدودات 
وقىىد أ بىىر  اةيىى  أن اةيىىام ال ىىش يجىىب أن يصىىوماا المؤمنىىون هىىش أيىىام معىىدودا  وهىىلا اةسىىلوب 
يىىدذ علىىى ال لىى   اىىش أيىىام قليلىى  وقىىد أ ىىاد  آيىى  أ ىىرى بىىأن اةيىىام هىىش اىىار مامىىذ حيىىل قىىاذ اهلل 

َّذ َّااهْرََف ل يَص اامْه َ}َ : عىىالى وهىىذ الاىىار أيىىام معىىدودا  ع مىىن المعىىروا أن الاىىار { ف مَاامَْهَااهِدََو اا ْكُمَ 
أيامىىا "اهلل  عىىالى  لمىىالا قىاذ ,  ال ىون يومىىا وأقلىه  سىىأ وعاىرون ولىىللي  إنىه مىىن حيىل العىىدد م يىر 

على للي أنىه وراىم أن العىدد للاىار م يىر إال أن الفيىذ وال يىر  يىه  يىر  والجوابع " معدودا  
م يىر م ىرة ي منىى االنسىان المىؤمن أن يمىون العىام ملىه رميىان وهىلا مىا أ ىادط الحىديل الىلب ي ىوذ 

لتمناوا العاام كلا   لو يعلم الناا  ماا  ار  ام اان مان ال ياا "صلى اهلل عليه وسىلم"الرسول   يه
ولللي  إن العدد من حيل هو م ير ولمن بالنسب  لباقش أيام العام  او قليذ . أو مما قاذ" ام ان

ي ىىوذ الىىرازب عنىىد , لمىىا  يىىه مىىن ال يىىر والفيىىذ للمىىؤمنين با صىىالام بىىربام  ىىش هىىلا الاىىار المىىريم 
ل ال  ىوى لمىا  يىه مىن انمسىار انه سىبحانه بىين باىلا المىالم أن الصىوم يىور :".... فسيرط لالط اةي  

وللي , الااوة وان ما  الاوى  إنه يرد  عن اةار والبرر والفواحش وياون للا  الدنيا ورياس اا 
نما يسعى النال لالين ممىا قليىذ  ىش الم ىذ المىر  لغايى  , ةن الصوم يمسر ااوة البرن والفرج  وا 

عليىه مؤن امىىا  مىان للىىي رادعىا لىىه و فىى  , برنىه و رجىه  مىىن أم ىر الصىىوم هىان عليىىه أمىر هىلين 
وللىىي جىىامأ أسىىباب ال  ىىوى  يمىىون , عىىن ار مىىاب الفىىواحش وماونىىا عليىىه أمىىر الرياسىى   ىىش الىىدنيا 

وأعلمى  ,  رن عليمم الصيام ل مونوا به من الم  ين اللين أ ني  عليام  ش م ابش : معنى اةي  
                       :سىىىن منىىىه  عىىىالى أن ي ىىىوذولمىىىا ا ىىى ص الصىىىوم باىىىلط ال اصىىىي  ح, أن هىىىلا الم ىىىاب هىىىدى لاىىىم 

 . (1) (ذ عَلِكُمَْت تِقُ نَ)

 

  -:الصوم جنة 
وهىىو " الصاايام جنااة"وايرهمىىا أن الرسىىوذ صىىلى اهلل عليىىه وسىىلم قىىاذ (1)ومسىىلم (2)أ ىىرج الب ىىارب 

 .(1)بيم الجيم ومعناط س رة ومانأ من الر ل واة ام أييا من النار ومنه المجن  وهو ال رل 
__________________ 

 (07)ص – 5ج –الف ر الرازب  –ال فسير المبير ( 1)
 .باب  يذ الصوم –م اب الصيام  –صحيح الب ارب ( 2)
 .باب  يذ الصيام –م اب الصوم  –صحيح مسلم ( 1)
 ( .11,17) – 8ج –ار  النووب الحديل على صحيح مسلم ( 1)
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لمىىا  ىىش الصىىوم مىىن , نىىار وهىىو يحفظىىه مىىن العىىلاب  الصىىوم إلن حمايىى  ووقايىى  لصىىاحبه مىىن ال 

اةجر والم وب  عند اهلل  عالى ومللي  إن الصوم وسيل  هام  و عال  للاباب الىلين ال يسى ريعون 
الزواج  او لام حماي  ووقاي   ش الدنيا من الوقو   ش المعاصش واة ام وللي مصدا  ل وذ النبش 

مىىن اسىى را  مىىنمم البىىا ة  لي ىىزوج  إنىىه أاىىن للبصىىر يىىا معاىىر الاىىباب " صىىلى اهلل عليىىه وسىىلم 
 . (1)"ومن لم يس رأ  عليه بالصوم  إنه له وجا  , وأحصن للفرج 

  

  

 

  

___________________ 

  
 .ورواه مسلم أيضا في كتاب النكاح, لمن خاف على نفسه العزوبة  –كتاب الصوم  –رواه البخاري ( 1)
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 :جزاء الصائمين

وم الصحيح الصادر عن قلب مفعم باإليمان وال وجه  يه إلى المريم المنان يجىزذ إن الص
وعندط , ومرمه وعظيم, و يذ اهلل  عالى ال حدود له, ويزيد له ال واب, اهلل سبحانه اةجر لصاحبه

دذ وعال الحسن  بعار أم الاا إلى سبعمائ  يعا أو يزيد ومما جا   ش أجر الصيام وجزائه مىا 
من صام يومًا  ش سبيذ اهلل بعد : "قاذ   ش صحيحاما أن الرسوذ  (2)ومسلم (1)ب اربأ رجه ال

 ".اهلل وجاه عن النار سبعين  ريفاً 

وهلا الحديل إن دذ على اش   إنما يدذ علىى الجمىأ بىين  رييى ين عظيم ىين أال وهمىا 
 مىن مىان , وأهماىاوالصيام وهو مىن أعظىم العبىادا  , الجااد  ش سبيذ اهلل وهو أمر عظيم والاي

ي ىوذ ,  ش جااد مأ العدو و وجه هلل صائمًا مان جزاؤط أن يباعد اهلل بينه وبين النار سبعين  ريفا
داللىىى  علىىىى  يىىىيل  الصىىىوم  ىىىش الجاىىىاد مىىىا لىىىم  يىىىه ", الصىىىنعانش  ىىىش اىىىرحه لاىىىلا الحىىىديل الجليىىىذ

نفسىىه  ىىش  ومىىان  يىىيل  للىىي ةنىىه جمىىأ بىىين جاىىاد عىىدوط وجاىىاد, ييىىعا بسىىببه عىىن ق ىىاذ عىىدوط
 (3)"عن سالم ه من علاباا" باعد بينه وبين النار سبعين  ريفاً "رعامه وارابه وااو ه منى ب وله 

 ىإن الصىوم ,  إلا ما لجأ المسلم عند الل ا  إلىى الصىوم  يمىون للىي م ربىًا لىه عنىد ربىه أم ىر  ىأم ر
جاىىىاد بىىىين وأن الصىىىوم  ىىىش رميىىىان إلا مىىىا أعىىىا  عىىىن ال, دون جاىىىاد لىىىه  يىىىذ عظىىىيم عنىىىد اهلل

 .الفييل ين  ش آن واحد مان له هلا الفيذ العظيم عند اهلل سبحانه و عالى

 :باب الايان

, الصوم رمن من أرمان اإلسالم العظيم وهش اةرمان ال ىش بنىش علياىا هىلا الىدين الحنيىا
وال ىىش يمىىون  ىىش قو اىىا  ىىش قلبىىه قىىوة إليمانىىه و ىىش صىىالب اا  ىىش نفسىىه صىىالب   ىىش اع  ىىادط و وجاىىه 

قامى  الصىالة "   ذ ي و  بنش اإلسالم على  مل ااادة أن ال إله إال اهلل وأن محمىد رسىوذ اهلل وا 
ي ىىا  الزمىىاة والحىى  وصىىوم رميىىان ولمىىن الصىىيام إلا أم ىىر منىىه وزاد مىىن   ربىىه لربىىه بالصىىيام  (4)"وا 

 ذ منه على ايرط بأن له بابا يسمى الريان هلا الباب ال يلجه وال يدأصبح عند اهلل صوامًا ويميز 
إال الصىىىائمون الىىىلين   ربىىىوا باىىىلط العبىىىادة إلىىىى اهلل  أصىىىبح  نبراسىىىًا لحيىىىا ام وعىىىادة يل مسىىىون باىىىا 

إن  ىش الجنى  بابىا ي ىاذ لىه : "ي وذ ومسلم وايرهما أن الرسوذ  أ رج الب ارب, ال  وى والريوان

                                                 

 . يذ الصوم, م اب الجااد ((1

 .باب  يذ الصيام, م اب الصيام ((2

 .161ص , 3ج, الصنعانش, سبذ السالم ((3

 .وأ رجه ايرط أيياً , إيمانمم, ممباب دعاؤ , أ رجه الب ارب  ش م اب اإليمان ((4



 1 

ائمونع  ي ومىون ي ىاذ أيىن الصى, يد ذ منىه أحىد ايىرهمالريان يد ذ منه الصائمون يوم ال يام  ال 
 .(1)"ال يد ذ منه أحد ايرهم  إلا د لوا أال   لم يد ذ منه أحد

 لماذا الايان؟

 وهنا البد من هذا السؤال لماذا يسمى باب الصائمين بالايان؟

وهذ هناي أبواب أ رى يد ذ مناىا أصىحاباا الجنى  ولاىا اسىم  ىاصع وعلىى هىلا السىؤاذ 
ين  ىش سىبيذ اهلل نىودب مىن أبىواب الجنى  يىا عبىد اهلل من أنف  زوج: "حيل ي وذ يجيب الرسوذ 

ومن مان مىن أهىذ الجاىاد دعىش مىن ,  من مان من أهذ الصالة دعش من باب الصالة, هلا  ير
ومىن مىان مىن أهىذ الصىدق  دعىش , ومن مان من أهذ الصىيام دعىش مىن بىاب الريىان, باب الجااد

 .(2) ..."من باب الصدق 

مىىىن أعمىىىاذ البىىىر المىىىلمورة لاىىىا بىىىاب يسىىىمى باسىىىماا إال  وهىىىلا الحىىىديل يىىىدذ علىىىى أن مىىىالً 
وهىىش عمىىل , والريىىان مىىن روى أنىىه ام فىىى مىىن الاىىرب بعىىد ظمىىأ, الصىىيام  ىىإن بابىىه يسىىمى الريىىان

ومأن واقأ الحاذ ي وذ إن هناي بابا  اصًا لمن   ربوا إلى اهلل بجو  وعرش ,  عراان أو ظمآن
 مىىن الىىب عليىىه الصىىوم  ىىش الىىدنيا , و  وال عرىىش ىىش الىىدنيا حيىىل إناىىم يىىأ ون يىىوم ال يامىى  بىىال جىى

يمىىون مىىن أهىىذ الريىىان الىىلين ال يجىىدون , وحبىىب إلىىى قلبىىه ال  ىىرب إلىىى ربىىه باىىلط العبىىادة العظيمىى 
نما الرب والرعام وأنواعه هو اللب يالقوط  ىش  لىي اةيىام ال ىش  ينما وال يحسون ظمأ وال عراا وا 

 ".اةيام ال الي "سم اا آي  أ رى بأناا 

 :يام ال اليةاأل

إن اهلل  عالى أراد أن يمرم الصائمين اللين منعوا عن أنفسىام لىلة الرعىام والاىراب برعىام 
جىذ  ىش , جميذ الرسىم مىن صىنأ ال ىال  البىارب, لليل الرعم, ساذ اال صاذ, واراب قريب المناذ

َّق رَؤ وََّك ت أبِياهََْه َف يَقُ لُف أ وَّأَوَمَْيُوت يََك ت أبَه َبِيَم ي  }: يوم ال يام حيل ي وذ سبحانه, عالط  اُ ََنِنِّايََ  ََ*َهَأؤ مَ 

َ أذ يَاة َََََََ*َف ه  ََف يَع ي َةٍَرََّّض يَةٍ*َي نِّيَو ل أقٍَح سَأبِيهْ وعلىى الىرام  (3){ُكُل ََّوََّهْارَب  ََّهَ  يًًاأَِبمَاأَي سْال ف تُمَْف ايََّذ أ يَّاأمََِّذ 
ش اةيىىا  السىىاب   إال أن بعىىن المفسىىرين مىىن العمىىوم الىىوارد  ىىش اةيىى  اة يىىرة مىىن هىىلا الم رىىأ  ىى

الىرازب نجىدط ي ىوذ عنىد  فسىيرط  اىلا اإلمىام , يىوم ال يىاملمروا بأن  ياا  مييزًا للصائمين عن ايرهم 
                                                 

 .باب الريان للصائمين, م اب الصيام, هلا النص للب ارب ((1

 الب ارب م اب الصوم باب الريان  ((2

 24-11الحاق  من  ((3
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بمىىا أسىىلف م يعنىىش الصىىوم وللىىي أناىىم لمىىا أمىىروا باةمىىذ : قىىاذ الملبىىش {بِمَااأَي سْاال ف تُمْ}: ل ولىىه  عىىالى
 .(1)" ش الدنيا عنه بالصوم راع  هلل  عالى والارب دذ للي على أنه لمن ام نأ

وحمىذ : " ىش  ويىيح للىي حيىل لمىر مىا يلىش -رحمه اهلل–ومللي   د اس فان اإلمام اةلوسش 
وأ رج ابن , عليه ما روى عن مجاهد وابن جبير ووميأ من  فسير هلط اةيام ال الي  بأيام الصيام

يىىوم ال يىىام ي ىىوذ اهلل  عىىالى يىىا أوليىىائش رالمىىا مىىان قىىاذ بلغنىىش أنىىه إلا , المنىىلر عىىن يع ىىوب الحنفىىش
 مونىوا , و مص  برونمم, نظر  إليمم  ش الدنيا وقد قلص  افاهمم عن اةارب  واار  أعينمم

 (2) "بما أسلف م  ش اةيام ال الي  اليوم  ش نعيممم وملوا وااربوا هنيئاً 

 :أجا الصائم على اهلل وحده

  عند اهلل  عالى بعار أم الاا إلىى سىبعمائ  يىعا إن مما هو  اب   ش الار  أن الحسن
 اىو عنىدط سىبحانه بينىه وبىين الصىائم مبااىرة , ولمن الصيام له جزا  آ ر عنىد اهلل  عىالى, أو يزيد

وهو يجزب بىه ممىا , ال  نرب  عليه هلط السن   ش اةجر والعرا  والم وب  ةن الصيام له سبحانه
مىىىذ عمىىىذ ابىىىن آدم ييىىىاعا "أ يىىىذ الصىىىالة وأ ىىىم السىىىالم  ي ىىىوذ عليىىىه, ياىىىا  وهىىىو المىىىريم الجىىىواد

الحسن  عار أم الاا إلى سبعمائ  يعا قاذ اهلل عز وجذ إال الصوم  إنه لش وأنا أجزى به يد  
 .(3)"ااو ه ورعامه من أجلش

راىىم –وقىد لمىىر العلمىىا  , ومعنىى إال الصىىيام  إنىىه لىش أب  ىىالص لىىش ال يعلىم  وابىىه ايىىرب
ص مىن الحىديل مىأ مىون الجميىأ الراعىا  هلل  عىالى   يىذ سىبب إيىا  ه  ش معنى هلا الن -للي

إلى اهلل عز وجذ أنىه لىم يعبىد أحىد ايىر اهلل  عىالى بىه  لىم يعظىم المفىار  ىش عصىر مىن اةعصىار 
ن مىىانوا يعظمونىىه بصىىورة الصىىالة والسىىجود والصىىدق  والىىلمر وايىىر للىىي, معبىىودًا لاىىم بالصىىيام , وا 

ا  ل فائىىه ب ىىالا الصىىالة والحىى  والغىىزو والصىىدق  وايرهمىىا مىىن وقيىىذ ةن الصىىوم بعيىىد  ىىش الريىى
وقيىىذ إن االسىى غنا  عىىن الرعىىام مىىن , وقيىىذ ةنىىه لىىيل للصىىائم ونفسىىه  يىىه حىىظ, العبىىادا  الظىىاهرة
ن مانى  صىفا  اهلل  عىالى ال ياىبااا , صفا  اهلل  عالى    ىرب الصىائم بمىا ي على  باىلط الصىف  وا 

 .(4)..م دار  وابه أو  يعيا حسنا ه وقيذ معناط أن المنفرد بعلم, اش 

                                                 

 .113ص, 3ج, الف ر الرازب , ال فسير المبير ((1

 .48ص , 21ج, اةلوسش, رو  المعنى ((2

 .المرجأ الساب , سلمرواط الب ارب ومسلم واللفظ لم ((3

 .208ص , 1ج, أحمد عبد الرحمن البنا, انظر الف ح الربانش ((4
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 : لوف الصائم و احتاه

أمىا اةولىى  اىش , ومن  يىائذ الصىيام وجىزا  الصىائمين أن اهلل عىز وجىذ يرزقىه بنعم ىين
وهىش الرائحى  ال ىش  نى   عىن عىدم اةمىذ والاىراب مىدة يىوم مامىذ بحيىل ال , أن يجعذ  لىوا  مىه

ر الرائحىى  و  جىىدد و مىىون رائحىى   ياىىا اىىش  مىىن يمىىون هنىىاي  جىىدد  ىىش الفىىم واةسىىنان بحيىىل   غيىى
مرامًا للصائم  إن اهلل يجعذ رائح   مه هىلط اىديدة الريىب للىي ةن , المراهي  بالم اييل الدنيوي  وا 

وأما النعم  ال انيى   اىش أن اهلل سىبحانه جعىذ لىه  ىرح ين , الصائم ي  رب بصومه هلل  باري و عالى
رىىاط اهلل قىىوة وصىىبرا ومىىد  ىىش عمىىرط إلىىى أن اسىى را  أن يىى م أمىىا اةولىىى  اىىش عنىىدما أع, يفرحامىىا

وأمىىا ال انيىى   اىىش عنىىدما ين لىىب إلىىى ربىىه ليجىىد  ىىش ان ظىىارط  وابىىًا , صىىومه لاي  يفىىر  عنىىدما يفرىىر
جىىزياًل وأجىىرًا عظيمىىًا يابىىه لىىه ربىىه بمىىا قىىدم مىىن عمىىذ عظىىيم وعبىىادة جليلىى   إنىىه عندئىىل يفىىر   رحىىًا 

اهلل والىلب نفىل محمىد بيىدط ل لىوا  ىم الصىائم أريىب عنىد : "وذي ى ولللي  ىإن الرسىوذ , عظيماً 
لا ل ش ربه  ر , للصائم  رح ان يفرحاما إلا أ رر  ر , من ريح المسي  (1)"وا 

يجازيىىىه اهلل  عىىىالى بىىىه  ىىىش : قىىىاذ ال ايىىىش"ي ىىىوذ اإلمىىىام النىىىووب عنىىىد اىىىرحه لاىىىلا الحىىىديل 
وقيىىذ , يمىىون ريحىىه ريىىح المسىىي اة ىىرة   مىىون نما ىىه أريىىب مىىن ريىىح المسىىي ممىىا أن دم الاىىايد
وقيىىذ رائح ىىه عنىىد مالئمىى  اهلل , يحصىىذ لصىىاحبه مىىن ال ىىواب أم ىىر ممىىا يحصىىذ لصىىاحب المسىىي

 أما  رح ىه عنىد ل ىا  ربىه  يمىا يىراط مىن جزائىه و ىلمر ,  عالى أريب من رائح  المسي أما الفرح ان
د ه وسالم اا من المفسدا  وما نعم  اهلل  عالى عليه ب و ي ه لللي وأما عند  ررط  سبباا  مام عبا

 .(2)"يرجوط من  واباا

 :  ل ام ان وصيام 

 لىىىي ال بسىىىا  ال ىىىش عاىىىناها سىىىاب ًا إنمىىىا  اىىىمذ الصىىىوم ملىىىه سىىىوا  مىىىان للىىىي الصىىىوم  ىىىش 
وما هش منزل  رميىان نفسىه , ولمن ما هش ممان  رميان ومنزل  الصيام  يه, رميان و ش ايرط
َّذ قُارُْن َه ادًلَذِّل َّاأوَِوَبَيِّ َاأتٍَوِّامَََََََ}ري و عىالى العامع ي وذ اهلل  با  ش سائر أاار هَهْر َرَوَض أنَََّذَِ يََيُنزِل َف يهَ 

 .(3) {َّذ ه دَلَوََّذ فُرْق أنِ

                                                 

 .ورواط اإلمام مسلم أيياً , باب هذ ي وذ إنش صائم إلا ا م, م اب الصوم, صحيح الب ارب ((1

 .32ص, 30ص, 8ج, انظر ار  النووب لصحيح مسلم ((2

 .185سورة الب رة  ((3
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أما اسم رميان   يذ إنه من الرميان بسمون الميم وهو مرر يأ ش قبذ ال ريىا يراىر 
رىىر وجىىه اةرن ويرارهىىا  مىىللي والمعنىىى  يىىه أنىىه ممىىا يغسىىذ للىىي الم, وجىىه اةرن عىىن الغبىىار

وقيىىذ لمىىا ن لىىوا أسىىما  الاىىاور عىىن , اىىار رميىىان يغسىىذ أبىىدان اةمىى  مىىن الىىلنوب ويراىىر قلىىوبام
وقيذ سمش بالا , اللغ  ال ديم  سموها باةزمن  ال ش وقع   ياا  وا   هلا الاار أيام رمن الحر

نش أن اسىم رميىان يحمىذ  ىش والمالحظ علىى هىلط المعىا (1)االسم ةنه يرمن اللنوب أب يحرقاا
 .معناط أنه اار  ايذ ةنه يمح  اللنوب ويرار ال لوب واةجساد من مذ رجل و ساد

 :الجنة والناا والشياطين

 ش أجمذ زين  و ش أباى حل   ش اار رميان للي ةن , إن أسعد وق   مون الجن   يه
ن أايىىب وقىى   مىىون  يىىه , مأهلاىىا وعمارهىىا وأحباباىىا يم ىىرون وي نا سىىون  ىىش هىىلا الاىىار المىىري وا 

وةن وقودهىا مىن النىال , للىي ةن أبواباىا  غلى , النار ولايباا والاىيارين ومرد اىا  ىش هىلا الاىار
يَاأَي يُّهَاأََّذِاَ يمََُوَ  ا ََّقُا َََََََّ}: قىاذ  عىالى, علمىًا بىأن وقىود النىار سىيمون مىن النىال ومىن الحجىارة, ي ناقص

 د هَأََّذ َّأو َوََّذ ح جَأرَة َعَل يْهَأَوَل أئ ك ةٌَغ ل أظٌَه دََّدٌَذ أَيَعْص  نَََّذلِهََوَأَي وَرَه مَْوَيَف عَلُا نََوَاأَََي نفُسَكُمَْوَي هْل يكُمَْن أرًََّوَقُ

و ىىش رميىىان  غىىذ الاىىيارين ال ىىش  وسىىول  ىىش ع ىىوذ العبىىاد وقلىىوبام  ي ىىذ اىىرها , (2) {ي اامْوَر ونَ
 . و سادها إال من أبى للي ال ير

, ا عىىن جىىادة الرريىى  وأصىىر علىىى نفسىىه االنجىىراا ورا  الىىدنيا الزائلىى وهىىلا الاىىدى وانحىىر 
إلا جىا  : " ي ىوذ الرسىوذ ,  إن ايران هلا الغرور ي وى ويفر  بانحرا ه وعنادط, وزهوها الزائا

وقىد لمىر أهىذ العلىم  ىش  (3) "وصىفد  الاىيارين, رميان   ح  أبواب الجنى  وال ى  أبىواب النىار
و غليىى  أبىىواب جاىىنم و صىىفيد الاىىيارين عالمىى  لىىد وذ , أبىىواب الجنىى  اىىر  هىىلا الحىىديل أن  ف ىىيح
ويمىون ال صىفيد ليم نعىوا مىن إيىلا  المىؤمنين  ىش هىلا الاىار و عظىيم , هلا الاىار و عظىيم لحرم ىه

, ويح مىىذ أن يمىىون المىىراد, ويمىىون ال صىىفيد ليم نعىىوا مىىن إيىىلا  المىىؤمنين وال اىىويش علىىيام, لحرم ىىه
يىىىلاؤهم ليصىىىيروا , والعفىىىو, ى م ىىىرة ال ىىىوابويمىىىون إاىىىارة إلىىى, المجىىىاز وأن الاىىىيارين ي ىىىذ إاىىىوائام وا 

ويح مىذ أن  ى ح أبىواب , ويمون  صفيدهم عن أاىيا  دون أاىيا  وةنىال دون آ ىرين, مالمصفدين
ال ش ال   أ  ش ايرط , الجن  عبارة عما يف حه اهلل  عالى لعبادة من الراعا   ش هلا الاار المريم

وهىلط أسىباب لىىد وذ , ل يىام و عىىذ ال يىرا  واالنمفىاا عىىن م يىر مىن الم الفىىا عمومىًا مالصىيام  ا

                                                 

 .83ص, 5ج, الف ر الرازب, أ إلى م ب ال فسير ومناا ال فسير المبيرالمزيد من ال فاصيذ ارج ((1

 . 6ال حريم  ((2

 .م اب الصيام ومسلم م اب الصيام مللي, الب ارب ((3
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 ومللي  غلي  أبواب النار و صفيد الايارين عبارة عما ينمفون عنه من الم الفا , الجن  وأبواباا
(1). 

 :صم يا أ ر واحتسب
افىر من صام رميان إيمانًا واح سابًا : "قاذ أ رج الب ارب ومسلم وايرها أن الرسوذ 

 .(2) "له ما   دم من لنبه

 :ولنا من هذا الحديث الشايف وقفات

من منا لم يلنب قبذ رميانع ومن منا لم ي رئ  ش ح  نفسه أو  ش ح  اة ىرين أو  ىش : أوالا 
ح  اهلل  عالىع من لا اللب لم ي  را إ مىًا ولىم يمسىب  ريئى ع  ىإلا جميعىًا بحاجى  إلىى مغفىرة اهلل 

وما عليام إلن إال أن ي وجاوا هلل صائمين مح سبين مؤمنين , لط اللنوبمش  زوذ عنام ه,  عالى
 .باهلل رب العالمين

لمىىىالا اإليمىىىان اىىىرر  ىىىش مغفىىىرة لنىىىوب الصىىىائمينع وهىىىذ يصىىىوم إال مىىىن يمىىىون مؤمنىىىا بىىىاهلل : ثانيااااا 
 ,سبحانهع الح ي   أن الصائم يجب أن ي ري رعامه وارابه بني  الصائم المؤمن باهلل رب العىالمين

ومأن هلا الحديل يع بر أن من  ري رعامه وارابه بني  أ رى م ذ اإليراب عن الرعام ل ح ي  
 .منفع  دنيوي  ال يع بر صائمًا وال ينفعه ام ناعه للي م رب  إلى اهلل  عالى

وين ظىىر لحظىى  ان اىىا  رميىىان بفىىار  , ومىىللي هنىىاي مىىن ي يىىجر وي يىىاي  مىىن الصىىيام
و ىورًا  ىش قلبىه وللىي  ىإن صىاحب هىلط الصىف  ال , ًا  ىش إيمانىهويىعف, حرصًا علىى دنيىاط, الصبر

ي ىىىوذ , م ىىىوماًل علىىىى اهلل وحىىىدطً, وال يمىىىون ممىىىن صىىىام هلل  عىىىالى صىىىابرًا مؤمنىىىا, ين فىىىأ مىىىن صىىىيامه
واح سىىابًا بنيىى  وعزيمىى  وهىىو أن يصىىومه علىىى ال صىىدي  والرابىى   ىىش  وابىىه قولىىه إيمانىىًا : "ال رىىابش

لمىىن يغ ىىنم رىىوذ أيامىىه لعظىىم , سىى   ذ لصىىيامه وال مسىى ريذ ةيامىىهريبىى  بىىه نفسىىه ايىىر مىىارط وال م
 .(3) "ال واب

وي اذ اح سىب  ىالن ولىدط صىبر علىى و ا ىه ... اح سب اةجر على اهلل اد رط:  ش ال امول: ثالثاا 
ةنىه ال ىزام , الصىوم  يىه اح سىاب مىن العبىد  ىش عباد ىه لربىه سىبحانه. (4) مد رًا ةجىر علىى صىبرط

                                                 

 .188ص, 1ج, المزيد من ال فييذ انظر ار  النووب لصحيح مسلم ((1

 .باب صوم رميان اح سابًا من اإليمان, م اب اإليمان, عن الب ارب ((2

 .211ص, 1ج, أحمد البنا, الف ح الربانش ((3

 .111ص,1ج, مجموع  من العلما , انظر المعجم الوسير ((4
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وان صار ل وى , د عن مذ ااوة ومذ انحراا ومأن الصوم صرا  بين النفل وهواهامامذ باالب عا
ال ير المامن   ش دا لاىا ولاىلا الصىرا  وهىلا الجاىد المبىلوذ  يىه مىان اح سىاب للىي ملىه عنىد اهلل 

 .يس ح  صاحبه المغفرة لما   دم من لنبه, ايئًا عظيماً 

 –صىىغيرها ومبيرهىىا  –أ الىىلنوب إن اىىا  إن  يىىذ اهلل عىىز وجىىذ عظىىيم  اىىو افىىار لجميىى: اابعاااا 
ولمىىىن الصىىىائم مؤهىىىذ أم ىىىر مىىىن ايىىىرط لمغفىىىرة اهلل  عىىىالى وريىىىوانه سىىىوا  مانىىى   لىىىي الىىىلنوب  ىىىش 

  رميان أو بعد رميان وللي مصدا  ل وذ الرسوذ 

الصىىلوا  ال مىىل والجمعىى  للجمعىى  ورميىىان إلىىى رميىىان ممفىىرا  لمىىا بيىىنان إلا اج نىىب 
يل على أن رميان سبب لمغفرة اللنوب ح ى بعد أيامه ولياليه والماىاور وهلا الحد. (1) "المبائر

أنىىه  عىىالى يغفىىر الىىلنوب الصىىغيرة   ىىر وأمىىا المبيىىرة  م رومىى  إلىىى رحم ىىه ومرمىىه  (2) عنىىد العلمىىا 
 .سبحانه

 :ام ان  اصة عظيمة

, ال  ىىد  يىىا أ ىىش رميىىان يفو ىىي دون أن  سىى فيد منىىه  ىىش مغفىىرة ورحمىىه مىىن اهلل سىىبحانه
ليىي يىا ,  رميىان اىار ال وبى  واإلنابى  إلىى ال ىال  العظىيم الىرحيم, جه إلى اهلل  عىالى بال وبى و و  وا 

راىم أنىا "  قاذ رسوذ اهلل : أ ش هلا الحديل اللب يرويه أبو هريرة ريش اهلل عنه حيل ي وذ
ومعنىىىى هىىىلا الحىىىديل العظىىىيم أن صىىىيام  (3) "رجىىىذ د ىىىذ عليىىىه رميىىىان  انسىىىله قبىىىذ أن يغفىىىر لىىىه

 مىىن لىىم يصىىم وقصىىر  ىىش راعىى  اهلل عىىز وجىىذ , ن والعمىىذ الصىىالح  يىىه سىىبب لىىد وذ الجنىى رميىىا
 مىىن يىىيأ رميىىان دون  وبىى  , (4) وأراىىم اهلل أنفىىه يعنىىش أللىىه و ىىزاط,  إنىىه يمنىىأ مىىن د ىىوذ الجنىى 

ورجو    د ييأ  رص  عظيم  وهام  ليمون من المؤمنين الم  ين العابدين اللين يس ح ون مغفرة 
 .رب العالمين

 :ال يا والشا  ر ام ان

                                                 

  .م اب الراارة  صذ الويو  والصالة ع به, رواط مسلم ((1

 .211ص, 1ج, انظر الف ح الربانش ((2

 . 211ص, 1ج,انظر الف ح الربانش, إسنادط جيد, قاذ صاحب الف ح الربانش ((3

 .الساب  انظر ((4
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وياىىدون  يىىه اةزر علىىى , اىىار رميىىان يفىىر   يىىه المؤمنىىون ويع ىىدون لىىه عىىزائم ال يىىرا 
وييىمام إلىى عبىادط , بالراعىا  والصىلوا  والصىدقا   يحىبام رباىموي بلون على رباىم , الااوا 

 . المس ح ين لجن ه وريوانه

وي  وقعىىىون  ىىىش زوايىىىا  ,مىىىن أنىىىل ومىىىن جىىىن, واىىىار يغ ىىىاظ  يىىىه أهىىىذ الاىىىر واليىىىالال 
لنعم ىىه منمىىرين ي ىىوذ , ولمىىنام مىىانوا معانىىدين, وباىىرهم,  ىىاهلل سىىبحانه نىىاداهم, عصىىيانام وبا ىىانام

و فى ح ,  ش رميىان  غلى  أبىواب النىار: "ي وذ سمع  رسوذ اهلل : ع ب  بن  رقد ريش اهلل عنه
ويىا بىااش , ش ال يىر أباىريىا بىاا" قىاذ وينىادب  يىه ملىي , و صىفد  يىه الاىيارين,  يه أبواب الجن 

ومعنىاط يىا رالىب ال يىر المعىرن عنىا وعىن راع نىا أقبىذ . (1) الار أقصىر ح ىى ين يىش رميىان
أب يىىا مريىىد المعصىىي  , ويىىا بىىاعش الاىىر أقصىىر, إلينىىا وعلىىى عباد نىىا  ىىإن ال يىىر ملىىه  حىى  قىىدر نا

ويىىروى  (2) مغفىىرةأمسىىي عىىن المعاصىىش وارجىىأ إلىىى اهلل  اىىلا أو أن قبىىوذ ال وبىى  وزمىىان اسىى عداد ال
إلا مىىىان أوذ ليلىىى  مىىىن اىىىار : "أنىىىه قىىىاذ عبىىىد اهلل بىىىن مسىىىعود ريىىىش اهلل عنىىىه عىىىن رسىىىوذ اهلل 

 لىم يفى ح , رميان   ح  أبواب الجنىان  لىم يغلى  مناىا بىاب واحىد الاىار ملىه وال ى  أبىواب النىار
يىا , ر الصىبحونىادى منىادم مىن السىما  مىذ ليلى  إلىى انفجىا, وال  ع اة الجن, مناا باب الاار مله

هذ من مس غفر يغفىر لىهع هىذ مىن  ائىب , ويا بااش الار أقصر وأبصر, بااش ال ير يمم وأبار
ي وب عليهع هذ من دا  يس جاب لهع هىذ مىن سىائذ يعرىى سىؤالهع وهلل عىز وجىذ عنىد مىذ  رىر 

 ىىإلا مىىان يىىوم الفرىىر أع ىى  اهلل م ىىذ مىىا , مىىن اىىار رميىىان مىىذ ليلىى  ع  ىىا  مىىن النىىار سىى ون ألفىىاً 
 .(3) ع    ش جميأ الاار  ال ين مرة س ين ألفًا س ين ألفاً أ

 : تسحاوا  إن  ر السحوا باكة

ال بىىد لمىىن أراد الصىىوم مىىن أن ي  ىىوى عليىىه بالسىىحور  ىىإن  ىىش السىىحور راقىى   جعلىىه أقىىوى 
ولعذ مىن ماىروعي  السىحور أييىًا أنىه يجعىذ اإلنسىان ,  ش  حمذ آالم جوعه وعراه سائر يومه

هلا الوق  باللا  وهو وق  السحر ويجعله مس غفرًا لربه  ش هلا الوق  الىلب أ نىى لامرًا لربه  ش 
و ىش آيى  أ ىرى أ نىى اهلل  (4)" وباةسىحار هىو يسى غفرون"عليىه رب العىزة جىذ  ىش عىالط حيىل قىاذ 

الصىىابرين والصىىادقين وال ىىان ين والمنف ىىين "عىىز وجىىذ علىىى المسىى غفرين  ىىش هىىلا الوقىى  قىىاذ  عىىالى 

                                                 

 .228ص, 1ج, انظر الساب , إسنادط جيد على ارر الب ارب ومسلم ((1

 .221ص, انظر الساب  ((2

 .235ص, انظر الساب , ال بأل به ((3

4
 -18-اللاريا   ((
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هلا ,  وق  السحر وق  عظيم للمس غفرين وال ائبين وال ان ين والمصلين (1)"باةسحاروالمس غفرين 
ن المصرفى   (2)" سىحروا  ىإن  ىش السىحور برمى "حن عليه حيل قاذ  -صلى اهلل عليه وسلم–وا 

 على المؤمنين -ولعذ ما لمرناط آنفًا هو من برم  السحور ال ش لمرها النبش صلى اهلل عليه وسلم

 :ال يا وال ياات ام ان شها

ح ىىىى إناىىىا  سىىى وعب ال يىىىر ملىىىه , إن  يىىىائذ هىىىلا الاىىىار العظىىىيم م يىىىرة م عىىىددة م نوعىىى 
:" ان الفارسىش ريىش اهلل عنىه أنىه قىاذوحسبنا  ش للي ما جا  عن سىلم, و امله من جميأ أررا ه

اىىار , يأياىىا النىىال قىىد أظلمىىم اىىار عظىىيم:  ىىش آ ىىر يىىوم مىىن اىىعبان قىىاذ  ربنىىا رسىىوذ اهلل 
مىن   ىرب , وقيىام ليلىه  روعىاً , جعذ اهلل صيامه  ريي , اار  يه ليل   ير من ألا اار, يمبار 

واىىار , والصىىبر  وابىىه الجنىى ,  يىىه ب صىىل  مىىان ممىىن أدى  رييىى   يمىىا سىىواط وهىىو اىىار الصىىبر
, وع ى  رقب ىه مىن النىار, رز  المؤمنين  يه  من  رىر  يىه صىائمًا مىان مغفىرة للنوبىهيزاد , المواساة
قالوا يا رسىوذ اهلل لىيل ملنىا يجىد مىا يفرىر , م ذ أجرط من اير أن ين ص من أجرط اش  ومان له

يعرش اهلل هلا ال واب لمن  رر صائمًا على  مرة أو ارب  ما  أو ملقى   الصائم   اذ رسوال هلل 
من  فا عن مملومه  يىه افىر , وط واار أوله رحمه وأوسره مغفرة وأ رط ع   من النار (3) لبن
 اسى م روا , من  فا عن مملومه  يه افر اهلل له وأع  ه من النىار, النار, له وأع  ه من الناراهلل 

 أمىىا ال صىىل ان , و صىىل ين ال انىىى بمىىم عنامىىا,  يىىه أربىىأ  صىىاذ  صىىل ين  ريىىون بامىىا ربمىىم
ومىىن سى ى صىائمًا سىى اط اهلل ,   سىألون اهلل الجنى  و عىىولون بىه مىن النىار, عىىنامالل ىان ال انىى لمىم 

 .(4)حويش ارب  ال يظمأ ح ى يد ذ الجن  من

 فيىىذ رميىىان  يىىه أويىىح , إن هىىلا الحىىديل ال يح ىىاج إلىىى م يىىر مىىن الاىىر  وال ويىىيح
ن دذ  إنمىا يىدذ علىى عظىيم اىأن رميىان ومبيىر قىدرط , وقيم ه  يه ظىاهرة وعظم ىه بينى  للعيىان وا 

اةجىر وال ىواب  يىاًل  ممىا يوجىد, و يىائذ اةعمىاذ جلاىا, وأنه يجمأ  صاذ ال ير ملاا, و يله
 .من اهلل  عالى المريم الوهاب

 :تاك الصالة  ر ام ان

                                                 
1
 -11-آذ عمران  ((

2
 .وأ رجه اير أيياً  -باب برم  السحور -م اب الصيام -أ رجه الب ارب ((

 .المملو  أب الم لور بالما  الملق  الارب  من اللبن ((3

 .233ص, انظر الساب , رواط ابن  زيم   ش صحيحه ((4
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وي ىىري  رييىى  أ ىىرى , ال أدرب ميىىا يسىى ريأ اإلنسىىان المىىؤمن أن يىىؤدب  رييىى  الصىىيام
أعظىىم وأجىىذ وهىىش الصىىالة وهىىذ هىىلط الفرييىى     لىىا عىىن  لىىيع أم هىىذ هىىلط لىىرب واة ىىرى لىىرب 

يىؤدب بعيىا وي ىري , لعباد ه يفيذ بعياا على بعن آ رع وميا يممذ إيمان العبد وهو مجزأ
وال أجد على للي م اًل إال مرجذ اع را بأمه وأنمر أباط  اذ هو عندئل ةمه مىوقر مبجىذع , آ ر

 الصالة  ريي  ي وقا على المؤمنين أجمعين  ىال  سى ر عىنام , أم لام مح رع وهلل الم ذ اةعلى
ش اإلنسىىان ع ىىذ يميىىز  يىىه بىىين ال يىىر والاىىر ولىىللي ةب عىىلر مامىىا مىىان صىىغيرًا بسىىيرًا رالمىىا  ىى

أدري يىا أ ىش نفسىي وأن ىلها مىن الاىالي والحى  برمىب الم  ىين ,  إننش أقىوذ مىن يصىوم وال يصىلش
و ىىب وارجىىأ إلىىى اهلل وأدب مىىا عليىىي مىىن ح ىىو  لربىىي , الىىلين يسىى غلون الفرصىى  العظيمىى  للمغفىىرة

, واقىىرن الصىىوم بالصىىالة وال  فىىر  بينامىىا, سىىبحانه  عسىىى أن  مىىون مىىن ع  ىىا  هىىلا الاىىار العظىىيم
 إن ملياما  رن  ريه اهلل عز وجىذ علىى المسىلمين ال يجىوز ال يىام بأحىدهما دون اة ىر وأم ىر 
من االس غفار وال وب  على ما مان مني عسى اهلل  عالى أن ي بلي عندط وأن يغفر لي ما   دم من 

 .إنه هو الغفور الرحيم, لنبي

 :ان  ل القيام  ر ام 

وقيىام ليلى   روعىًا وجعىذ الفرييى  , هلا الاىار الىلب جعىذ اهلل  عىالى صىيام يومىه  رييى 
والنا ل   يه بفريي   يما سواط هلا الاار العظىيم ينبغىش للمسىلم أن ,  يه بسبعين  ريي   يما سواط

جعىذ قيىام رميىان مصىومه أب  بىذ إن الرسىوذ , ويبلذ جادط ليمون مىن ع  ائىه, يغ نم  رص ه
مىىىن قىىىام :"وي ىىىوذ عليىىىه الصىىىالة والسىىىالم , مىىىن اإليمىىىان ويسىىى ح  صىىىاحبه المغفىىىرة اهلل  عىىىالى أنىىىه

  يىىام رميىىان مصىىيامه مىىن حيىىل اةجىىر  (1) "رميىىان إيمانىىًا واح سىىابًا افىىر لىىه مىىا   ىىدم مىىن لنبىىه
ومأن ال ائم يناذ ب يامه أجر  ريي  يؤدياا  ش اير رميان  احرل يا , والم وب  عند اهلل سبحانه

أو ز ىارا الىدنيا ال ىش مصىيرها , على قيام ليالش رميان وال  اغلني عنه سفاسا الملايىا  أ ش
 . وال اي إلى زواذ

يراىىب  ىىش قيىىام رميىىان مىىن ايىىر أن  قىىاذ أبىىو هريىىرة ريىىش اهلل عنىىه مىىان رسىىوذ اهلل 
سىوذ يأمرهم  يه بعزيم   ي وذ من قام رميان إيمانىًا واح سىابًا افىر لىه مىا   ىدم مىن لنبىه   ىو ش ر 

 "واةمر على للىي  ىم مىان اةمىر  ىش  ال ى  أبىش بمىر وصىدرًا مىن  ال ى  عمىر علىى للىي  اهلل 
(2). 

                                                 

 باب  رو  قيام رميان من اإليمان, باب م اب اإليمان, صحيح الب ارب ((1

 .باب صالة الليذ وعدد الرمعا , م اب صالة المسا رين, صحيح مسلم ((2



 16 

 :  ل التااويح  ر ام ان

وهىش رمىن هىام ,  ع بر صالة ال راويح من أهم ما يميز اىار رميىان المىريم مىن عبىادا 
 يىه نجىدها م  لفى    ولمىن إلا   بعنىا صىالة رسىوذ اهلل, من أرمان ال يام  ش هىلا الاىار الفيىيذ

ما رأي  رسوذ : "يروى عن أم المؤمنين عائا  ريش اهلل عناا قال , عن باقش أيام وااور العام
والصىىىحاب  ريىىىوان اهلل  (1) "ومىىىا صىىىام اىىىارًا م  ابعىىىًا إال رميىىىان, قىىىام ليلىىىه ح ىىىى الصىىىبا  اهلل 

ل عىرا علىى صىالة رسىوذ ول, عليام ليا مون ب يام رميان مللي أم ر من باقش أيام وأاىار العىام
وهىىو أحىىد , أم ىىر  ىىش رميىىان نسىىو  هىىلا الحىىديل الىىلب ورد  ىىش حىىوار بىىين سىىعد بىىن هاىىام اهلل 

وأم المىىؤمنين عائاىى  ريىىش اهلل عنىىه ولرولىىه نم فىىش منىىه بال ىىدر الىىلب ي نىىاوذ مىىا نحىىن , ال ىىابعين
منىا نعىد لىه : لى   ا أنبئينش عن و ر رسىوذ اهلل , قاذ قل  يا أم المؤمنين"... بصددط عن قرب 

سىىوامه وراىىورط  يبع ىىه اهلل مىىا اىىا  أن يبع ىىه مىىن الليىىذ  ي سىىوي وي ويىىأ ويصىىلش  سىىأ رمعىىا  ال 
يجلل  ياا إال  ش ال امن   يلمر اهلل ويحمدط ويدعوط  م ينان وال يسلم  سىليمًا يسىمعنا  ىم يصىلش 

وأ ىل اللحىم  اهلل يىا بنىش  لمىا أسىن نبىش ,   لىي إحىدى عاىرة رمعى , رمع ين بعد ويسلم وهو قاعىد
إلا صىلى  ومان نبش اهلل ,   لي  سأ يا بنش, أو ر بسبأ وصنأ  ش الرمع ين م ذ صنيعه اةوذ

لا البىىه نىوم أو وجىىأ  ىش قيىىام الليىىذ صىلى مىىن الناىار  ن ىىش عاىىرة , صىالة أحىىب أن يىداوم علياىىا وا 
 صىام اىارًا مىاماًل ايىر قىرأ ال ىرآن ملىه  ىش ليلى  وال ليلى  إلىى الصىبح وال رمع  ال أعلم بنبىش اهلل 

وممىىا يىىدذ علىىى اه مىىام الصىىحاب  ريىىوان اهلل علىىيام أناىىم مىىانوا يحرصىىون علىىى  (2) ..."رميىىان
للىىي مىىا يرويىىه لنىىا الب ىىارب رحمىىه اهلل إل ي ىىوذ عىىن عبىىد الىىرحمن , رمعىىا  رميىىان حرصىىًا اىىديداً 

المسىجد  ىإلا   رج  مأ عمر بن ال راب ريش اهلل عنىه ليلى   ىش رميىان إلىى: "... ال ارب قاذ
:   ىىاذ عمىىر, ويصىىلش الرجىىذ  يصىىلش بصىىال ه الىىرهر, النىىال أوزا  م فرقىىون يصىىلش الرجىىذ لنفسىىه

 ىىم ,  ىم عىزم  جمعاىم علىى أبىش بىن معىب, إنىش أرى لىو جمعى  هىؤال  علىى قىارب واحىد لمىان أم ىذ
نعىم البدعىى  هىلط وال ىش ينىىامون : ليلى  أ ىىرى والنىال يصىلون بصىالة قىىارئام قىاذ عمىر رجى  معىه 

 .(3) "ناا أ يذ من ال ش ي ومون يريد آ ر الليذ ومان النال ي ومون أولهع

 :ي فف عن أمت  الاسول 

, وي م عىىىون ب الو ىىىه, يحبىىىون ال ىىىرآن, ل ىىىد مىىىان الصىىىحاب  ريىىىوان اهلل علىىىيام قومىىىًا ربىىىانيين
 وي نا سون على الصالة  لف  هلا ما يدلنا عليه ويسعدون بالحيور أمام نبيام وحبيبام محمد 

                                                 

 .المرجأ الساب  ((1

 .المرجأ الساب  ((2

 باب  يذ من قام رميان , م اب الصوم, لب اربصحيح ا ((3
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ليلىى    ىىرج رسىوذ اهلل : "حيىىل قالى , للىي ال بىر الىىلب  رويىه لنىىا السىيدة عائاىى  ريىش اهلل عناىا
 أصبح النال   حىد وا  ىاج مأ أم ىرهم , وصلى رجاذ بصال ه, من جوا الليذ  صلى  ش المسجد

 م ىر أهىذ ,  صلوا معه  أصبح النىال   حىد وا  ىاج مأ أم ىرهم  صىلوا معىه  أصىبح النىال   حىد وا
 صىىىلوا بصىىىال ه  لمىىىا مانىىى  الليلىىى  الرابعىىى  عجىىىز  د مىىىن الليلىىى  ال ال ىىى    ىىىرج رسىىىوذ اهلل المسىىىج

المسجد عن أهله ح ى  رج لصالة الصبح  لما قيى الفجر أقبذ علىى النىال   اىاد  ىم قىاذ أمىا 
 بعد  إنه لم ي ا علش ممانمم ولمنش  اي  أن  فرن عليمم   عجزوا عناا   و ش رسوذ اهلل 

 .(1) ليواةمر على ل

 

 

 :ليلة القدا

َّذ ق دْرِنِنِأَي نزَ}: ي وذ اهلل  باري و عىالى وَأَذ يْل ةََُّذ ق دْرِ*ذ  َأه َف يَذ يْل ةَ  ذ يْل ةََُّذ ق دْرَِخَيْرٌَوِّمَْي ذ اِ َََ*وَوَأَي دْرََّكَ 

ي وْرٍت  َزَّلََُّذ مَل أئ ك ةَُوََّذرُّوح َف يهَأَبِإِ*هَهْرٍ  (2){ه يََحَتِىَوَط ل عََِّذ ف جْرِسَل أمٌََ*ذ نَِرَبِّهِمَوِّمَكُلَِّ

 :وقفة مع القدا

وهىىو جعىىذ الاىىش  مىىأ مسىىاواة ايىىرط مىىن ايىىر زيىىادة وال , ال ىىدر  ىىش اللغىى  بمعنىىى ال  ىىدير
وا  لفىىوا  ىىش أنىىه لىىم سىىمي  هىىلط ليلىى  ال ىىدرع والىىرأب الىىلب عليىىه عامىى  العلمىىا  هىىو أناىىا , ن صىىان

قىاذ عرىا  عىن ابىن عبىال أن اهلل قىدر مىا يمىىون , حمىامسىمي  بىللي ةناىا ليلى    ىدير اةمىور واة
ما   إلى م ذ هلط الليل  من السن  اة ي  حيا  وا  ونظيرط قوله ,  ش مذ  لي السن  من مرر ورز  وا 

ي وْرٍَحَك يمٍ*نِنِأَي نزَذ  َأه َف يَذ يْل ةٍَوُّبَأرَك ةٍَنِنِأَكُ َّأَو  َ رِيمَ}:  عالى ي وْرًََّوِّامَْع  اد ن أَنِنِاأَكُ َّاأَََََ*ف يهَأَي ف رَقَُكُلَُّ

 .(3){و رْس ل نيَ

                                                 

 الساب  ((1

 سورة ال در بأمملاا ((2

 5-3الد ان  ((3
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 إنىىىه  عىىىالى قىىىدر الم ىىىادير قبىىىذ أن ي لىىى  , واعلىىىم أن   ىىىدير اهلل ال يحىىىدل  ىىىش  لىىىي الليلىىى 
إظاىىار  لىىي الليلىى  الم ىىادير للمالئمىى   ىىش  لىىي الليلىى  بىىأن بىىذ المىىراد , السىىموا  واةرن  ىىش اةزذ

 .(1)يم باا  ش اللو  المحفوظ

 {َأنَزْلَناُه ِ ر َلْيَلٍة مَُّباَاَكةٍ  ِإنَّا}

ليلىى  ال ىىدر هىىش ليلىى  مبارمىى  م يىىر ال يىىر والفيىىذ عظيمىى  ال ىىدر والمنزلىى  وقىىد لمىىر ال ىىرآن 
 :بعيًا من  يائذ هلط الليل  العظيم  ومناا

 :نزول القاآن: أوالا 

رمى  وال يىر نزوذ ال رآن من أهم ما يميز هلط الليل  المبارم  لما  ش ال رآن العظىيم مىن الب
 ىىإن هىىلط , ويمفىىش أنىىه مىىالم رب العىىالمين والاىىادب إلىىى صىىراره المسىى  يم, والفيىىذ علىىى العىىالمين

الليلىى  هىىش ليلىى  عظيمىى   ىىش اىىار عظىىيم وهىىو اىىار رميىىان الىىلب سىىمش اىىار ال ىىرآن أييىىًا ةن 
 .ال رآن نزذ  يه

 :ال ياية: ثانياا 

ظىم مىن  ال ىين ألىا ليلى  مىن ما أعظم أن  مون ليل  واحدة  ش  يلاا و يرها أ يىذ وأع
وحىدها أ يىذ مىن , واةلا اىار  عىادذ   ريبىًا  ىالل و مىانين عامىًا  اىلط الليلى , ليالش اةلا اار

ومأنىىىه إلا حىىىرم أجرهىىىا , إلا قىىىام باىىىا حىىى  ال يىىىام وأدى حىىى  اهلل  عىىىالى  ياىىىا, عمىىىر اإلنسىىىان بأمملىىىه
رحمىى   مأنمىىا أ ىىاد مىىن عمىىرط و يىىلاا   ىىد  سىىر عمىىرط ملىىه ومىىن ان فىىأ بمىىا  ياىىا مىىن  يىىر و يىىذ و 

 .مله

 :نزول المالئكة: ثالثاا 

 إنىه سىبحانه ينىزذ المالئمى  وعلىى , ولمزيد  يلاا وبالغ عظم اىا ومنزل اىا عنىد اهلل  عىالى
ومىىا  نىىزذ هىىلط الو ىىود العظيمىى  مىىن المالئمىى  , رأسىىام جبريىىذ علىىى أهىىذ اةرن مىىن العبىىاد والزهىىاد

ومىا ينىزذ جبريىذ عليىه السىالم إال لمزيىد  يىذ  ىش هىلط , عبىادطالمرام إال رحم  ي درها اهلل سبحانه ل
اسى ئناا مبىين لمنىار  يىلاا علىى  {ت  َزَّلََُّذ مَل أئ ك ةَُوََّذارُّوح ََ}َ: قاذ  عالى, الليل  العظيم  المبارم 

                                                 

 . 28ص, 32ج, الف ر الرازب, انظر ال فسير المبير ((1
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و ىىىص , والىىىرو  عنىىىد الجماىىىور وهىىىو جبريىىىذ عليىىىه السىىىالم,  لىىىي المىىىدة المديىىىدة يعنىىىش اةلىىىا اىىىار
 (1)وقيذ اير للي من اةقواذ,  ه مأ أنه النازذ باللمرباللمر لزيادة ار 

 :سالم هر حتى مطلع الفجا: اابعاا 

أب  سىىىىلم المالئمىىىى  علىىىىى , وقىىىىد يمىىىىون المعنىىىىى أن ليلىىىى  ال ىىىىدر إلىىىىى رلىىىىو  الفجىىىىر سىىىىالم
وللي ةن المالئم  ينزلون  وجًا  وجًا من اب دا  الليذ إلى رلىو  الفجىر   ىرادا النىزوذ , المريعين
 ىم يجىب أال يسى ح ر هىلا السىالم ,  ىإن الليلى  وصىف  بأناىا سىالم, أمىا  انيىاً : سىالم هىلا أوالً لم رة ال

ةن سبع  من المالئم  سلموا على سيدنا إبراهيم ال ليذ  ش قص  العجذ الحنيل  ازداد  رحه بللي 
" وسىالماً  بىرداً "صار  نار النمىرود عليىه بذ ال ليذ لما سلم المالئم  عليه , على  رحه بملي الدنيا

أنىىه سىالم مىن الاىىرور , أ ىال  صىير نىىار اهلل  عىالى ببرمىه  سىىليم المالئمى  علينىا بىىردًا وسىالمًا و ال ىاً 
 (2)....أب سالم  , واة ا 

 ىىىإن الوايىىىح مىىىن للىىىي أن السىىىالم , وأيىىىًا مىىىان المعنىىىى المىىىراد مىىىن السىىىالم  ىىىش ليلىىى  ال ىىىدر
والسىىىالم أييىىىًا يمىىىون  ىىىش مىىىذ لحظىىى  مىىىن , واةمىىىان يعمىىىان علىىىى أهلاىىىا وعمارهىىىا وعبىىىاد اهلل  ياىىىا

 .لحظا اا اب دا  وان اا  وللي أعظم  مييز لالط الليل  على ايرها من ليالش العمر مله

 :و ر السنة أي اا 

ومن عظيم  يلاا ومبيىر اىأناا أناىا اق رنى  باىار رميىان المبىاري  ىش  يىله وعظم ىه 
من صىام : " وللي ل وذ النبش , حانهومنزل ه وأن لاا ما له من أجر و واب عظيمين من اهلل سب

ومن قىام ليلى  ال ىدر إيمانىًا واح سىابًا افىر لىه مىا , رميان إيمانًا واح سابًا افر له ما   دم من لنبه
 (3)"  دم من لنبه

يمىىىان وي ىىىين , دون  ىىىلمر وال يىىىي , مىىىن قىىىام ليلىىى  ال ىىىدر مؤمنىىىًا مح سىىىباً  بىىىذ عىىىن  سىىىليم وا 
مىىان لىىه أن ي جىىاوز اهلل عىىن سىيئا ه ال ىىش اق ر اىىا  ىىش عمىىرط ورمىأ  ىىش ريىىوان اهلل  عىىالى ومغفر ىه 

 .أليل للي  ياًل عظيمًا لالط الليل  المبارم  العظيم , مله

لا  سىا ذ أحىد قىائالً : هش  ش العار اةوا ر  م ىى هىش  ىش رميىانع ح ىى أاىمر لاىا : وا 
د نص صريح عىن النبىش لم ير : ن وذ,  أ وز بال ير والمغفرة والسالم, ساعد الجد بالعبادة وال ربا 

                                                 

 ص, 30ج, اةلوسش, انظر رو  المعانش ((1

 .62 -35ص, 32ج , انظر ال فسير المبير للف ر الرازب ((2

 . باب  يذ ليل  ال در, لصومم اب ا, صحيح الب ارب ((3
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 ولمن بعن مىا ورد عىن النبىش , يدذ بال حديد على ليل  ال در أب يوم من أيام رميان  أناىا
ويع ىىد العىىزم علىىى , ومىىا لاي إال لياىىد المئىىزر,  ىىش العاىىر اةوا ىىر مىىن رميىىان و ىىش الىىو ر منىىه

و ش  حديد ليل  , الصالة والعبادة  ش العار اةوا ر ملاا ليمون له مزيد  يذ وعظيم  واب وأجر
 ىش رميىىان  (1)يجىاور مىان رسىوذ اهلل : ال ىدر جىا  عىن أبىش سىعيد ال ىدرب ريىش اهلل عنىه قىاذ

,  ىىىإلا مىىىان حىىىين يمسىىىش مىىىن عاىىىرين ليلىىى   ميىىىش ويسىىى  بذ أحىىىداً , العاىىىر ال ىىىش  ىىىش وسىىىر الاىىىار
 وأنىىه أقىىام  ىىش اىىار جىىاور  يىىه الليلىى  ال ىىش, وعاىىرين رجىىأ إلىىى مسىىمنه ورجىىأ مىىن مىىان يجىىاور معىىه
من  أجاور هلط العار  م قد بدا لش أن , مان يرجأ  ياا   رب النال  أمرهم ما اا  اهلل  م قاذ

الليلىى   ىىم وقىىد أريىى  هىىلط , أجىىاور هىىلط العاىىر اةوا ىىر  مىىن مىىان اع مىىا معىىش  لي بىى   ىىش مع مفىىه
 وقىىد رأي نىىش أسىىجد  ىىش مىىا  ورىىين  اسىى ال  السىىما   ىىش  لىىي الليلىى , أنسىىي اا  اب غوهىىا  ىىش مىىذ و ىىر

ليل  إحىدى عاىرين  بصىر   -صلى اهلل عليه وسلم-المسجد  ش مصلى النبش (2) أمرر   وما 
 . (3)نظر  إليه انصرا من الصبح ووجاه مم لئ رينًا وما , عينش

 : االعتكاف و  ل 
وبنا  على ما سب   إنه يسن للمسلم أن يع ما العار اةوا ىر مىن رميىان ملاىا ليمىون لىه أجىر 

 يمىىون قىىد جمىىأ بىىين هىىلط الفيىىائذ , وأجىىر  حىىرب ليلىى  ال ىىدر وقياماىىا, يم لليلىىهالمع مىىا وأجىىر الم ىى
 . ال ال    ش وق  واحد

 : ما هو االعتكاف
االع مىىاا  ىىش اللغىى  هىىو لىىزوم الاىىش  وحىىبل الىىنفل عليىىه ومعنىىاط  ىىش االصىىرال  الاىىرعش هىىو "

واحىىىىد مىىىىن  وصىىىىور ه أن مىىىىذ (4)" والنيىىىى  اىىىىرر,  اللبىىىىل رمىىىىن, اللبىىىىل  ىىىىش المسىىىىجد مىىىىدة مىىىىأ النيىىىى 
ويسبح ويالذ ويصلش ما اا  اهلل , المع مفين يحبل نفسه  ش رمن من أرمان المسجد  ي لو ال رآن

صىلى اهلل -وقد جا   ىش  يىذ االع مىاا أن الرسىوذ, دون أن ياوش الواحد على أ يه, أن يفعذ
ن مريى, إن للمساجد أو ادًا المالئم  جلسىاؤهم إن اىابوا يف  ىدوهم" قاذ  -عليه وسلم , وا عىادوهموا 

ن مانوا  ش حاج  أعانوهم ومعنى الحديل أن أناسًا يحبىون المسىاجد بغىرن ال  ىرب والعبىادة  (5)"وا 
 ىإن ,  ىاب ين علىى للىي م بىو  الو ىد  ىش اةرن هىؤال   جالسىام المالئمى , ويم رون الجلىول  ياىا

ن مريوا عادوهم, اابوا بح وا عنام ي  هلل  عالى حيل ومأن  علام هلا يوصلام إلى درج  الوال, وا 

                                                 

 .يع ما ((1

2
 .ساذ الما  من س ا المسجد إلى أرن المصلى ((

3
 . ش الو ر من العار اةوا ر -باب  حرب ليل  ال در -م اب الصوم-صحيح الب ارب ((

4
 .238ص  -10ج  -البنا -انظر الف ح الربانش ((

5
 .وقاذ صحيح على ارراما انظر الساب رواط الحامم  ش المس دري من حديل عبد اهلل بن سالم  ((
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وأ ر للي  ش اه مىام المالئمى  لاىم اه مامىًا بالغىًا  يىه مىذ عنايى  و مىريم ,  ح   لام عناي ه ورعاي ه
إن وليىىش اهلل الىىلب نىىزذ الم ىىاب وهىىو ي ىىولى " -صىىلى اهلل عليىىه وسىىلم–قىىاذ  عىىالى علىىى لسىىان بينىىه 

 (1)"الصالحين

 :   ل قااءة القاآن
ن قىارئش ال ىرآن مىن أعظىم النىال , و ىواب مبيىر عنىد اهلل  عىالىإن قرا ة ال رآن لاىا  يىذ عظىيم  وا 

أال وهىىىو مىىىالم اهلل جىىىذ  -ةنىىىه ي عامىىىذ م عبىىىدًا مىىأ أ يىىىذ المىىىالم وأعظمىىىه, أجىىرًا عنىىىد اهلل سىىىبحانه
حيىل يىروب أبىو موسىى عىن النبىش صىلى اهلل  -صىلى اهلل عليىه وسىلم-وقد بين للي الرسىوذ, وعال

والىلب ال ي ىرأ , رعماىا ريىب وريحاىا ريىب"  ىرأ ال ىرآن ماة رجى م ىذ الىلب ي"أنه قىاذ  -عليه وسلم
مم ىذ الحنظلى  رعماىا , ال رآن مال مرة رعماا ريىب وال ريىح لاىا وم ىذ الفىاجر الىلب ال ي ىرأ ال ىرآن

وقىد جىا  أن الحسىنا   يىاعا  ىش رميىان , هلا  ىش رميىان وايىر رميىان (2)"مر وال ريح لاا
وهلا اةجر ي ياعا  ش رميان ةنه اار يم ر , جر عظيم  را ة ال رآن  ش اير رميان لاا أ

لا مان لل ارب  ش مذ حرا ي ىرأط , اهلل عز وجذ على عبادط الحسنا  ويمحو  يه عنام السيئا  وا 
من ال رآن عار حسنا   ال اي أن أجرط أعظم بم ير  ش رميان ال ير والراعا  ح ى   ح ى  

ممىا  ىش الحىديل الىلب جىا   -لى اهلل عليىه وسىلمصى-ال يري  العظيم  ال ش أ بر عناىا المصىرفى
 ".  يرمم من  علم ال رآن وعلمه" يه 

 : الصدقة و  لها  ر ام ان
ومىن أعظىىم البىر اإلنفىىا  , مبيرهىا وصىىغيرها, ال بىد أن ياى م الصىىائم بأعمىاذ البىىر عظيماىا وجليلاىىا

وعلىىى " ف ىىوا ممىىا  حبىىونلىىن  نىىالوا البىىر ح ىىى  ن"قىىاذ  عىىالى , ممىىا أعرىىاي اهلل أياىىا الصىىائم المىىريم
, وأن يىىنفن عناىىا الاىىح, الصىىائم الىىلب يريىىد مريىىاة ربىىه العظىىيم أن ي لىىأ عىىن نفسىىه  يىىاب الب ىىذ

 يىا مىن منى  م وسىدًا وم ىد رًا باىلط الصىفا  اسى ي ظ إلىى , وأن يع   عن ه من قيد الحسىد واةنانيى 
وال " بمىىا يريىىى اهلل  عىىالى واعلىىم أن اةمىىواذ ال  نفىىأ إال إلا أنف  اىىا  ىىش سىىبيذ اهلل, ح ي ىى  واقعىىي

لىى إ ىوانش المسىلمين "  جعذ يدي مغلول  إلى عن ي وال  بسراا مذ البسر    عىد ملومىًا محسىوراً  وا 
رسىىوذ اهلل -ريىىش اهلل عنامىىا-الصىىائمين المىىرام أهىىدب هىىلا الحىىديل الىىلب يصىىا  يىىه ابىىن عبىىال

, أجود النال بال ير -سلمصلى اهلل عليه و -مان النبش" ش رميان  ي وذ  -صلى اهلل عليه وسلم
ومىان جبريىذ عليىه السىالم يل ىاط مىذ ليلى   ىش , ومان أجود ما يمىون  ىش رميىان حىين يل ىاط جبريىذ

 ىىإن ل يىه جبريىذ عليىىه , ال ىرآن -صىىلى اهلل عليىه وسىلم–يعىىرن عليىه النبىش , رميىان ح ىى ينسىله

                                                 
1
 .وانظر الف ح الربانش  فيه مزيد ار  و فصيذ و ائدة. 156 -اةعراا ((

2
 . باب  يذ ال رآن على سائر المرم - يائذ ال رآن -صحيح الب ارب ((



 22 

ال زماىا وأنفى  ممىا , بيىيهيىا يىا أ ىش عليىي بسىن  ن (1)"السالم مان أجود بال ير مىن الىريح المرسىل 
 ىىال  ىىد  , اىىار الع ىى  والغفىىران,  اىىلا هىىو اىىار ال يىىر واإلحسىىان اىىار الجىىود والبىىلذ, أعرىىاي اهلل

 . لعللي ال  دري رميان مرة أ رى, هلط الفرص  العظيم   فو ي دون اس غالذ واه مام
ا قىىدر  ىىرن و أميىىدًا علىىى مبىىدأ الصىىدق  وأهمي اىىا  ىىش رميىىان  ىىإن الاىىار  الحنيىى: صىىدق  الفرىىر

بىذ واع بىر الصىيام ايىر , ولىم ي بىذ عىلرًا مىن أحىد  ىش  رماىا, صدق   ريًا على الصائمين جميعاً 
أن النبىىىش صىىىلى اهلل عليىىه وسىىىلم  ىىىرن  -ريىىىش اهلل عنىىه –جىىا  عىىىن ابىىىن عمىىر , مم مىىذ إال باىىىا

 عىىدذ , أو صىىاعًا مىىن اىىعير, صىىدق  الفرىىر علىىى الىىلمر واةن ىىى والحىىر والمملىىوي صىىاعًا مىىن  مىىر
ومىىان ابىىن عمىىر .....  مىىان ابىىن عمىىر يعرىىش عىىن الصىىغير والمبيىىر, نىىال بىىه نصىىا صىىا  بىىرال

وعليىىه  إنىىه ينبغىىش علىىى مىىذ  (2)ومىىانوا يعرىىون قبىىذ الفرىىر بيىىوم أو بيىىومين, يعرياىىا الىىلين ي بلوناىىا
مسىىلم صىىائم قىىائم منفىى  وعيالىىه أن ي ىىرج عىىن نفسىىه وعىىن مىىن يعىىوذ حىىرًا مىىان أو عبىىدًا صىىغيرًا أو 

وير فأ إلى عنان السما  , ار اللب  ش مذ بلد حسبما يناسب واقعاا ح ى يم مذ صومهمبيرًا الم د
 . ويمون عبد ربه م بوالً 

 : العماة  ر ام ان وثوابها
والزلنىا مىأ ال اعىدة الرميىاني  , ال زلنا نعيش بأرواحنا مأ  يائذ اةعماذ  ىش هىلا الاىار العظىيم

وقىىد  صىىذ إلىىى أعظىىم مىىن للىىي حيىىل إن أجىىر , سىىواطالعظيمىى  أن النا لىى   يىىه  عىىدذ الفرييىى   يمىىا 
 -صىلى اهلل عليىه وسىلم -العمرة  ش رميان يزيد عن أجر حج  عادي   اش  عدذ حج  مأ النبش

قاذ المرأة من اةنصار ي ىاذ  -صلى اهلل عليه وسلم–و ش هلا المعنى جا   ش الحديل أن النبش 
حى  " زوجاىا"نايىحان مانىا ةبىش  ىالن  :لاا أن سنان ما منعي أن  مونش قد حجج  معناع قال 

وعند  (3) عمرة  ش رميان   يش حج . ومان اة ر يسعى عليه االمنا, وهو وابنه على أحدهما
وهىىىلا  (4)والنايىىىحان بعيىىىران-صىىىلى اهلل عليىىىه وسىىىلم-والمىىىالم لرسىىىوذ اهلل" أو حجىىى  معىىىش" مسىىىلم 

ن اللب يس ريأ أن يؤدياا  ش وأ, الحديل يدذ بويو  على  ييل  العمرة  ش هلا الاار الفييذ
 . وللي إمرام ما بعدط إمرام -صلى اهلل عليه وسلم-رميان  إن له أجر حج  مأ النبش

 . 

 : محظواات الصيام
                                                 

1
 .يمون  ش رميان –صلى اهلل عليه وسلم  -باب أجود ما مان النبش -م اب الصيام –صحيح ب ارب  ((

2
 .باب صدق  الفرر -م اب الزماة -الب ارب  ش الصحيح ((

3
وأ رجه مسلم  ش م اب الح  باب  يذ , باب  يذ العمرة  ش رميان -أ رجه الب ارب  ش م اب الح  ((

 .العمرة  ش رميان وأ رجه ايرهما  ش المصنفين

4
 .انظر مسلم وارحه المرجأ الساب  ((
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وةنىه يريىد منىا عباد ىه علىى مىا يريىد وحسىبما يىرى , ل د  رن اهلل علينا الصيام ليرارنا ويزمينا بىه
قىىىدر –ًا عنىىىد اهلل إلا مىىىا ح ىىى   يىىىه ال ىىىزام مامىىىذ ولىىىللي  ىىىإن الصىىىيام يمىىىون مىىىاماًل مريىىىي. سىىىبحانه

وبللي  إن  اعلي  رميىان لننسىان وقيم ىه لىه , ب واعد اإليمان الصا ي  وأرمانه الن ي  -المس را 
ال  ن اش بان اا  رميان ولمناا   عداط   صذ باىا رميىان المايىش برميىان ال ىادم وهىلط الفائىدة 

و يىذ إلاىش عمىيم جىا  أن النبىش صىلى اهلل , بىانش عظىيموهلا مرم ر , هش مغفرة اللنوب والسيئا 
الصلوا  ال مل والجمع  إلى الجمع  ورميىان إلىى رميىان ممفىرا  لمىا بيىنان "عليه وسلم قاذ 

 .(1)"إلا اج نب  المبائر
و ش هلا الحديل داللى  وايىح  علىى أن رميىان يسى مر  يىرط و يىله مىن رميىان إلىى رميىان 

ولىىيل الم صىىود هنىىا اج نىىاب المبىىائر أ نىىا  رميىىان ولمىىن , لمبىىائرولمىىن باىىرر واحىىد هىىو اج نىىاب ا
الم صود هو بعد ان اا  رميان ليسى مر  يىر رميىان و يىله إلىى رميىان الىلب يليىه ومىن هىلط 

 . المبائر ال ش يجب االب عاد عناا
 :  ري الصالة -1

ة بعىىد قىىد يىىؤدب بعىىن النىىال  رييىى  الصىىيام ولمنىىه إمىىا أن يصىىلش  ىىش رميىىان  ىىم ي ىىري الصىىال
أو أن يصىىوم وال يصىىلش ومل ىىا الحىىال ين ال   ناسىىبان مىىأ  رييىى  صىىيام رميىىان والغايىى  , رميىىان

 ميىىا إلًا يسى مر رميىىان , وال   ح ى  بال ىىالش ال يمى  الح ي يىى  والغايى  العظيمى  مىىن رميىان, مناىا
 وقىىد سىىب  أن  حىىد نا -إلا ان رىأ اإلنسىىان عىىن صىىال ه ال ىىش هىىش رمىىن أساسىش مىىن أرمىىان اإلسىىالم

 . عن هلا المويو  ساب اً 
 : ري الزماة -2

والزماة رمن هىام مىن أرمىان اإلسىالم ال يجىوز  رماىا أبىدًا ةنىه ب رماىا يمىون اإلنسىان قىد  ىري رمنىًا 
 ميىىا إلًا , أساسىىيًا مىىن أرمىىان الىىدين ال يممىىن بدونىىه إصىىال  مامىىذ  يىىاًل عىىن  ح ىى  صىىوم مامىىذ

علمىا  أن مىن  ىري الزمىاة ومنعاىا يسى ح  أن يس مر  يذ رميان إلى رميان ال ادم وقىد قىرر ال
ال ي  ذ بسبب للي ولالا يجب أن يراعش المسلم ح و  اهلل  عالى عليه , يحارب علياا  إن أداها وا 

 ىىش أدا  هىىلا الىىرمن الاىىام مىىن أرمىىان اإلسىىالم مىىأ أدائىىه لصىىيامه الىىلب م بىىه اهلل  عىىالى عليىىه  ىىش 
 .رميان
 : أكل الابا

وقىد  م ىذ للىي  ىش البنىوي الربويى  المن اىرة  ىش مىذ , ربىو  ورننىا الغىالشوالربا ممىا لا  واىا   ىش 
منسيًا إياهم عواقبه , وقد زين الايران ةوليائه للي الماذ وصورط لام بأحسن وأباى منظر, ممان

يىا أياىا الىلين آمنىوا ا  ىوا اهلل ولروا مىا ب ىش مىن الربىا إن "الو يم   ش الدنيا واة رة قىاذ اهلل  عىالى 

                                                 
1
 .م اب الراارة –رواط مسلم  ((
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ن  بى م  لمىم رؤول أمىوالمم ال  ظلمىون , مؤمنين  إن لم  فعلوا  ألنوا بحرب من اهلل ورسوله من م وا 
 ميىا يمىون آمىذ الربىا ماىددًا بحىرب مىن اهلل ورسىوله ويصىوم رميىان وهىو علىىى  (1)" وال  ظلمىون

ويريىد أن يسى مر  يىذ رميىان و يىرط إلىى رميىان , للي ويريد أن يغفر اهلل له مىا   ىدم مىن لنبىه
إلا أراد للي  ما عليه إال أن ي وب  وب  نصوحًا ويعىود إلىى اهلل ويىلر الربىا ملىه وال يأمىذ !  ادم عال

 . منه ايئًا ال صغيرًا وال مبيرًا ليفوز بريا اهلل سبحانه و عالى
 :   الغيب  -4

يسىى اين م يىىر مىىن النىىال بالغيبىى   ىىيجلل الرجىىذ  ىىش مجىىالل الرجىىاذ و جلىىل المىىرأة  ىىش مجىىالل 
وي ناوذ مذ واحد منام عرن أ يه رعنًا و جريحًا ويناش  ىش لحىم أ يىه نااىًا وقىد يمىون  ,النسا 

ودون حىرص علىى عىرن ممىا يغيىىب , للىي  ىش رميىان و ىش ايىر رميىان دون مراعىاة لحىدود
وال يغ ىىب بعيىىمم بعيىىًا "قىىاذ اهلل  عىىالى , اللاىىو  ميىىا ي ح ىى   يىىذ رميىىان إلا مىىان هىىلا حالىىه

 (2)"وا  وا اهلل إن اهلل  واب رحيم,  يه مي ًا  مره موطأيحب أحدمم أن يأمذ لحم أ
 : أمذ ماذ الي يم -5

ومىا  (3)"اليى م هىو ان رىا  الصىبش عىن أبيىه قبىذ بلواىه"ي وذ الرااىب اةصىفاانش  ىش  عريىا اليى م 
بىىذ لعىذ يى م اةن ىى أاىد علىى نفسىاا مىن يىى م , ينسىحب علىى الىلمر ينسىحب علىى اةن ىى  ىش اليى م

وأمىىذ مىىاذ الي ىىيم لمىىرًا .  يمىىون للىىي وهنىىًا علىىى وهىىن, مىىأ اليىى م, اىىا يىىعيف  مسىىمين للىىي ةن, الىىلمر
إن : "مان أن أن ى يحلر اهلل  عالى منه أيما  حلير ويعد  اعله بنار اة رة والعيال باهلل قاذ  عىالى

ن  ميىىا يمىىو  (4)"الىلين يىىأملون أمىىواذ الي ىامى ظلمىىًا إنمىىا يىىأملون  ىش برىىونام نىىارًا وسيصىلون سىىعيرا
وميىا لاىلا المع ىدب علىى حى  الي ىيم ,أماًل للنار  ش برنه ويريد أن يغفر اهلل لىه مىا   ىدم مىن لنبىه

مناىا أن يمىون اةمىذ وصىيًا , أن يس فيد من رميان إلىى رميىان وصىور أمىذ مىاذ الي ىيم م عىددة
بىىأن  ,ومناىىا أنىه يأمىذ مىىاذ الي ىيم  ىىش الميىرال,  يأمىىذ هىلا المىىاذ وييىمه إلىى مالىىه هىو, علىى مالىه

واالبىىًا مىىا يحىىدل للىىي مىىأ , يمىىون اةمىىذ اىى ي ًا لاىىلا الي ىىيم  يحرمىىه مىىن ح ىىه  ىىش ميرا ىىه مىىن مور ىىه
البنا  حيل  مرر صورة انيع  من صور الميىرال وهىش حرمىان البنى  مىن ح اىا  ىش ميرا اىا مىن 

ولىيل , وما يدرب هلا المع ىدب أن للىي المىاذ لىن ينفعىه ال  ىش الىدنيا وال  ىش اة ىرة, أبياا أو أماا
ويىىىنعم , علىىىى مىىىن  عىىىذ للىىىي إال أن يعىىىود إلىىىى اهلل ويىىىرد الح ىىىو  إلىىىى أصىىىحاباا ليفىىىوز بجنىىى  اهلل

 . ومغفرة رميان, و يذ رميان, برميان و ير رميان

                                                 
1
 .211-218رة الب  ((

2
 .12:الحجرا   ((

3
 .55ص, الرااب اةصفاانش–المفردا   ش اريب ال رآن  ((

4
 .سورة النسا  ((
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 : الملب وقوذ الزور -6
وال   ناسىىب مىىأ الصىىيام وال يىىام والراعىى  ول ىىد جىىا   ىىش , المىىلب عىىادة سىىيئ  ماىىين  ال  ليىى  بمسىىلم

مسلم قد يمون جبانًا وايرط ولمنه ال يمون مالبًا أبدًا  ميا يمىون اإلنسىان صىائمًا هلل الحديل إن ال
ومىىىن جانىىىب آ ىىىر  ىىىإن المىىىلب يىىىد  , وقىىىد ان فىىىى عنىىىه اإليمىىىان بسىىىبب المىىىلب وقىىىوذ الىىىزور,  عىىالى

وال يغنىش عنىه جوعىه , الصائم من فه اةوداج ومأنىه عجىز ن ىذ من عىر ال قيمى  لصىيامه وال ل يامىه
ومىىا للىىي إال ةنىىه انسىىا  ورا  هىىواط وانحىىرا عىىن رريىى  اهلل , رط و عبىىه عنىىد اهلل اىىيئاً وعراىىه وسىىا

ميىىا باىىلا المسىىمين إلا مىىا قىىرأ قىىوذ , ال ىىويم ولىىوى إبلىىيل عن ىىه  ىىأرداط للااويىى  والعيىىال بىىاهلل  عىىالى
مىىن لىىم يىىد  قىىوذ الىىزور والعمىىذ بىىه  لىىيل هلل حاجىى   ىىش أن يىىد  : "الرسىىوذ صىىلى اهلل عليىىه وسىىلم

ولسىاني مىن الزلىذ ,  الصوم أياا اةخ المريم ار  لحفظي وحفظ قلبي من الزيىغ (1)"وارابه رعامه
 ميىىا ي فىىى  هىىلا الاىىىدا مىىن الصىىىوم وأنىىى  ال زلىى  منحىىىرا اللسىىان  غرسىىىه  ىىش سىىى يا ال ىىىوذ , 

 . ومملوب الحديل
نمىىا أن ينىىزط نفسىىه عىىىن , ولىىيل معنىىى الحىىديل أن يىىد  المىىالب صىىيامه ويب ىىىى مىىن ايىىر عبىىادة وا 

للىي . (2)والمىراد ب ىوذ الىزور  ىش الحىديل المىلب. هر االنحراا عن أهداا العبادة وم اصدهامظا
يريىىدي أن  ن فىأ بصىومي وأال يىلهب أدراج الريىا   يصىىبح  –صىلى اهلل عليىه وسىلم -ةن الرسىوذ 

" هبىىاً  من ىىورًا ال قيمىى  لىىه وال م ىىدار وأال  مىىون مىىن الىىلين قىىاذ  ىىيام الحبيىىب صىىلى اهلل عليىىه وسىىلم 
 .(3)"رب صائم حظه من صيامه الجو  والعرش ورب قائم حظه من قيامه السار

 : الر ل والص ب-1
وقىىد ناىىى عناىىا النبىىش صىىلى اهلل عليىىه وسىىلم  ىىش , وهىىش عىىادة قبيحىى  ال   ناسىىب مىىأ عبىىادة ريبىى 

ن سىابه أحىد أو قا لىىه " ... الحىديل حيىل قىاذ لا مىان يىوم صىوم أحىدمم  ىال ير ىل وال يصى ب وا  وا 
وصى ب  ىالن صىا  , والصى ب صىيا  على   يىه اةصىوا  وا  لرى  (4)"ش امىرؤ صىائم لي ذ إنى
 ىىىش  -صىىىلى اهلل عليىىىه وسىىىلم–وي ىىىوذ الرسىىىوذ  (5) صىىىايحوا و يىىىاربوا: واصىىىر ب ال ىىىوم..واجلىىىب

نما الصيام مىن اللغىو والر ىل, ليل الصيام على اةمذ والارب"المويو  لا ه   ىإن سىابي أحىد , وا 
ومىأن الرسىوذ صىلى اهلل عليىه وسىلم يعلىم أن بعىن  (6)"إنىش صىائمأو جاذ عليي   ىذ إنىش صىائم 

النال يع برون الصوم سببًا للغيب وحدة المزاج حيل نجد م يىرًا مىن الجالى  إلا مىا أايىبه أحىد 
                                                 

1
 .باب من لم يد  قوذ الزور -م اب الصوم: صحيح الب ارب ((

2
 .16ص-10ج-انظر الف ح الربانش ((

3
 .الف ح الربانش الساب  -مسند أحمد بار  البنا ((

4
 .باب هذ ي وذ إنش صائم إلا ا م –الصيام م اب : صحيح الب ارب ((

5
 .58ص -1ج–انظر المعجم الوسير  ((

6
 .18ص , 10انظر الف ح الربانش ج. الحديل صحيح على ارر مسلم ((
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, و  وم الدنيا بسبب الصيام,  أنه ي وذ له  ش ايب عارم أنا صائم وال أس ريأ  حمذ هلا المالم
وهىىلا أجاىىىذ مىىىا يمىىون عليىىىه الصىىىائم , ال صىىىوم  وعىىدم االح مىىىاذ أصىىبح الصىىىيام سىىببًا للغيىىىب و 

وأنىه م صىذ بىاهلل  عىالى لمىا , ةنىه لىو اس اىعر نفسىه  ىش عبىادة ريلى  لحظىا  يومىه, المسلم العابد
 الصىوم  ىىدريب للىنفل علىىى ال حمىذ و ىىروين لاىا علىىى , قىاذ هىلا المىىالم ولمىا اىىعر باىلا الاىىعور

وبالا يجىب أن , قلبًا وروحًا وجسدًا مأ اهلل سبحانه و عالى ةنه موصوذ, اح ماذ اةلى واالع دا 
 . ويجب أن يمون صومه سببًا للصبر والجلد وال حمذ, ياعر الصائم

 :وللغزالش مالم جميذ
واع بىر , لمر اإلمىام أبىو حامىد الغزالىش مالمىًا اىي ًا جمىياًل  ىش أسىرار الصىوم و وائىدط علىى المىؤمن

وأن مىن أهىم  وائىدها أناىا , وأنىه ي وقىا علياىا قبىوذ هىلط العبىادة, ياً هلط اةسرار أمىرًا هامىًا ويىرور 
وعىن اةحنىا بىن " و جعلىه ينيىم إلىى صىفوا المالئمى  ي ىوذ أبىو حامىد ,   رب اإلنسىان مىن ربىه

ن الصىيام ييىعفي   ىاذ إنىش أعىدط لسىفر رويىذ والصىبر علىى , قيل أنه قيذ له إنىي اىيه مبيىر وا 
 . (1)" ابهراع  اهلل أهون من الصبر على عل

وي وذ اإلنسان ر ب ىه  ىو  ر بى  الباىائم ب در ىه بنىور الع ىذ علىى مسىر اىاو ه ودون ر بى  المالئمى  
 ملمىىا انامىىي  ىىش الاىىاوا  انحىىر إلىىى أسىىفذ , السىى يال  الاىىاوا  عليىىه ومونىىه مب لىىى بمجاهىىد اا

بىأ   المالئمى   وملما قمأ الااوا  ار فأ إلىى أعلىى عليىين وال حى , وال ح  بغمار الباائم, سا لين
والمالئم  الم ربون من اهلل عىز وجىذ والىلب ي  ىدب باىم وي اىبه بىأ القام ي ىرب مىن اهلل عىز وجىذ 
لا مىىان هىىلا سىىر الصىىوم عنىىد   ىىإن ال اىىبه مىىن ال ريىىب قريىىب ولىىيل ال ىىرب بالممىىان بىىذ بالصىىفا  وا 

أ االنامىاي أرباب اةلباب وأصحاب ال لوب  ىأب جىدوى ل ىأ ير أملى  وجمىأ أمل ىين عنىد العاىا  مى
 ش الااوا  اة ر رواذ الناارع ولو مان لم له جدوى  أب معنى ل وله صلى اهلل عليه وسلم مىم 

مىىم مىىن صىىائم : "ولىىللي قىىاذ بعىىن العلمىىا ...مىىن صىىائم لىىيل لىىه مىىن صىىومه إال الجىىو  والعرىىش
, ومم من مفرر صائم والمفرر الصائم هو اللب يحفظ جوارحه عنىد اة ىام ويأمىذ وياىرب, مفرر

 .(2)"والصائم المفرر هو اللب يجو  ويعرش ويرل  جوارحه
 :ما جا   ش صيام أيام م صوص 

وةهميىىىى  الصىىىىوم وعظىىىىيم منزل ىىىىه   ىىىىد سىىىىن , الصىىىىوم  ىىىىش رميىىىىان  رييىىىى  علىىىىى جميىىىىأ المسىىىىلمين
المصرفى صلى اهلل عليه وسلم الصيام  ش أيام أ ىرى ليىزداد أجىر المسىلم  ىش صىيامه  ياىا نىلمر 

 :مناا
 :بيناةيام ال -1

                                                 
1
 .236ص  -1ج -أبو حامد الغزالش -احيا  علوم الدين ((

2
 .المرجأ الساب  ((
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وهش اةيىام ال ال ى  ال ىش لمىر النبىش صىلى اهلل عليىه وسىلم مىن مىذ اىار قمىرب وهىش ال الىل عاىر 
أوصىىانش "و ىش للىىي ي ىىوذ أبىىو هريىىرة ريىىش اهلل عنىىه , والرابىأ عاىىر وال ىىامل عاىىر مىىن مىىذ اىىار

وأن أو ىر , ورمع ىش اليىحى, صىيام  ىالل أيىام مىن مىذ اىار,  ليلش صلى اهلل عليه وسىلم بى الل
 (1)"نامقبذ أن أ

 : يوم عااورا  -2
ما رأي  النبش صلى اهلل عليه وسىلم ي حىرى صىيام يىوم : "قاذ -وروى ابن عبال ريش اهلل عناما

وي وذ صلى اهلل  (2) "وهلا لاار يعنش اار رميان, ويوم عااورا , يله على ايرط إال هلا اليوم
وصىوم عااىورا   (3)"ال ش قبلىه وصيام يوم عااورا  اح سب على اهلل أن يمفر السن "..عليه وسلم 

 (4)"أو يرد ه بصوم يومًا أو بعدط يوماً , لا ه البد أن يسب ه بصوم يوم
 :  يذ صيام الس  من اواذ -3

مىن صىام رميىان وسى ًا مىن اىواذ " وقىد جىا   ىش  يىلاا أن رسىوذ اهلل صىلى اهلل عليىه وسىلم قىاذ
 . اةيام البين ويحناها آنفاً وليس  الس   البين مما هو مااور ةن  (5)"  د صام الدهر

 : صوم يوم عر   -4
يمفىر السىىن  : حسىبنا  ىش  يىذ صىيام يىىوم عر ى  أن الرسىوذ صىلى اهلل عليىه وسىىلم سىئذ عنىه   ىاذ

 .(6)وهما بنفل المعنى, المايي  والباقي 
 
 : اال نين وال ميل -5

 (7)"  يىه أنىزذ علىش يىه ولىد  و : "  ىاذ, سئذ الرسوذ صلى اهلل عليىه وسىلم عىن صىوم يىوم اال نىين
و ش  يىلاما مىا رواط أبىو هريىرة أن رسىوذ اهلل صىلى اهلل عليىه وسىلم مىان أم ىر مىا يصىوم اال نىين 

أو مىىذ يىىوم ا نىىين , إن اةعمىىاذ  عىىرن مىىذ ا نىىين و مىىيل:   ىىاذ: قىىاذ, قىىاذ   يىىذ لىىه, وال مىىيل
 .(8)أو لمذ مؤمن إال الم ااجرين  ي وذ أ رهما, و ميل  يغفر اهلل لمذ مسلم

 : و ش رواي  لمسلم

                                                 
1
 .الب ارب م اب الصوم بإحيا  أيام البين ((

2
 .باب إحيا  يوم عااورا -الصوم :الب ارب ((

3
 .باب اس حيا  صيام  ال   أيام -م اب الصيام -مسلم ((

4
 .185ص-10وهو حديل جيد االسناد نظر الفن ح ج , مسند أحمد ((

5
 .211ص , 10انظر الف ح الربانش ج, حديل صحيح ((

6
 .باب اس حباب صيام  الل أيام -م اب الصيام–انظر صحيح مسلم  ((

7
 .211ص  -10ج-انظر الف ح الربانش, صحيححديل  ((

8
 . باب اس حباب صيام  ال   أيام -م اب الصيام -انظر صحيح مسلم ((
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 عىىرن أعمىىاذ : "و ىىش  يىىذ يىىوم اال نىىين ويىىوم ال مىىيل مىىا رواط أبىىو هريىىرة ريىىش اهلل عنىىه قىىاذ
ويوم ال ميل  يغفىر لمىذ عبىد مىؤمن إال عبىد بينىه وبىين , يوم اال نين, النال  ش مذ جمع  مر ين
 .(2)"أو ارموا هلين ح ى يفيئا (1)أ يه احنا   ي اذ ا رموا

 : وليالي ق اء أيام ام ان 
حىين , ولمىن هىلط الحيىرة سىرعان مىا  ىزوذ, قد يح ار بعن النىال  ىش قيىا  أوقىا ام  ىش رميىان

مىن بىرام  " ال لفزيون والراديو"يسمأ اإلنسان ما س عريه وسائذ اإلعالم من مرئيا  ومسموعا  
أن ومى,  اص  لاار رميان وال ش  ياا المسلسىال  واة ىالم والمسىرحيا  والمسىاب ا  وايىر للىي

ومما يفسد على اإلنسىان صىومه , رميان جا   صيصًا لالط المنمرا  ال ش  عرن ما حرمه اهلل
للعىىب النىىرد بمىذ أصىىنا ه وهىىو , وقىىد يجلىل بعىىن النىىال حىوذ مائىىدة الحىرام, ويلايىه عىىن قيىام ليلىى 

 . صائم بحج  أنه صائم وال يجد ما يفعله  ي لاى بلعب الحرام والعيال باهلل
لا , اار ال رآن  إلا اح ىر   عليىي بىال رآن, مسلماار رميان أ ش ال لا  راى   عليىي بىال رآن وا  وا 
لا ملل   عليي بال رآن وعليي أ ش المسلم أن  م ر من ال سبيح وال حميد , يعف   عليي بال رآن وا 

وال اليذ وال مبير وم رة الدعا  واب عد أ ش المريم عما يأمذ وق ي  إن للي مىن عمىذ الاىيران إن 
هىلط نصىيح  أحببى  أن أقىدماا ة ىوانش المىؤمنين الصىائمين , ن لننسان عدو ميذ مبينالايرا

 . ال ائمين عسى اهلل سبحانه أن ي  بذ منا ومنام أجمعين آمين
 : أ ر المد ن قف و كا

هىىىلط البرمىىى  ال ىىىش  حىىىذ  ىىىش ال لىىىب , إن برمىىى  رميىىىان عظيمىىى  للمىىىؤمنين الىىىلين يحبىىىون اسىىى غاللاا
للىي إلا مىان الصىائم ال ىائم يسى ح  للىي ملىه آ ىلًا بأسىباب , ج والبنى  والولىدوالجسد والبي  والىزوا

, مب عدًا عن أسباب المعصي  دائم الحيىور مىأ اهلل دائىم ال ىلمر والمراقبى  لجنابىه سىبحانه, الراع 
أن يفمر دائمًا  ش نفسه  يحاسباا قبذ أن  ن ىذ إلىى م واهىا اة يىر وعندئىل , ومن مراقب  العبد لربه

 . نفأ الندم وال الحسرة وال ال وب ال ي
, وأصبح لاا مىن يىدعماا وياىجعاا, ااع  ولاع , وبلوى رام , أ ش المريم ال د ين آ   عام  

ولىىللي  أنى  أ ىىش المىىريم , ولمناىا  ىىش الح ي ى  مىىن المحرمىىا  ال ىش ال مجىىاذ  ياىىا للريىب وال المىىرا 
 -ي الىىد ان مىىللي ناىىار رميىىان بأمملىىهو  ىىر ,  ب عىىد عىىن المحرمىىا  جميعىىاً , مىىدعو لل ىىدبر وال فمىىر

  صىىبر , وللىىي بعزيمىى  المىىؤمن الصىىائم والراجىىش رحمىى  ربىىه ومغفر ىىه -وهىىش   ىىرة ليسىى  بال صىىيرة
ألىىيل قولىىي للىىي محىىن أوهىىام ال , علىىى  رمىىه وهجرانىىه وقىىد منىى    ىىوذ ال أسىى ريأ  ىىري ال ىىد ين

                                                 
1
 .ارموا أب أ روا ((

2
 .باب الناش عن الاحنا  -م اب البر والصل  واةداب –صحيح مسلم  ((
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يىذ بالناىار وأن    ىرب إلىى اهلل  مىا عليىي أياىا اةخ المىريم إال أن  صىذ الل, أسال لاا  ش الح ي ى 
 .  عالى باالب عاد عن هلا ال بيل اللب يير وال ينفأ ويؤدب إلى هالي نفسي وهالي جيبي

رميىان يىا أ ىش  رصىى  عظيمى  مىش   فمىىر و  ىدبر و   ىار وال  ح ىار بىىين الراعى  والمعصىي   ىىش 
الصىادق  ال ويى  وين اىش  ومىا عليىي إال ال صىميم والعزيمى , ي  رب  يه العبد لرب عظيم, اار مريم

 . اةمر ويصبح الد ان  ش حيا ي من اللمريا  المايي 

 للنساء  قط
ولمن ال  ل زمن بآداب الصيام  -وهن صائما  -قد يرى اإلنسان  ش رري ه بعن نسا  المؤمنين

وال أدرب ميىىىا ,    ىىىرج المىىىرأة م عرىىىرة م برجىىى   يىىىأ علىىىى وجااىىىا المسىىىاحي , وحرمىىى  رميىىىان
 . ة   ح ي   الصيام وحرم  رميان و فعذ بنفساا للي س اعر هلط ا

ال يليىى  أي اىىا اة ىى  المريمىى  بالمؤمنىى  المح سىىب  أن   ىىرج مىىن بي اىىا وهىىش علىىى هىىلا النحىىو مىىن 
عليىىه , وسىن  نبيىىه المىىريم, ودينىىه الحنيىىا, ةناىىا  مىىون قىد  رجىى  عىىن مناىىاج اهلل ال ىويم, العصىيان

ومىونش ,  اا اة   أال  ييعش  رصى  رميىان العظيمى ونصيح ش أي, أ يذ الصالة وأ م ال سليم
ح ىىى  مىىونش مىىن , مىىن الرائعىىا  العابىىدا  ال  يىىا  ح ىىى يغفىىر اهلل  عىىالى لىىي مىىا   ىىدم مىىن لنبىىي

وال ىىان ين وال ان ىىا  , إن المسىىلمين والمسىىلما  والمىىؤمنين والمؤمنىىا " الال ىىش قىىاذ اهلل  عىىالى  ىىيام 
وال ااىعين وال ااىعا  والم صىدقا  والم صىدقا  , را والصادقين والصادقا  والصابرين والصىاب

والصائمين والصائما  والحا ظين  روجام والحا ظىا  والىلامرين اهلل م يىرًا والىلامرا  أعىد اهلل لاىم 
 (1)"مغفرة وأجرًا عظيماً 

                                                 
1
 .35: اةحزاب ((
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 : عودوا األطفال ودابوهم على الصيام
الى قىىدر المسىى را  وقىىد مىىان إن مىىن حىى  الرفىىذ علىىى مربيىىه أن يعىىودط ويدربىىه علىىى راعىى  اهلل  عىى

 اىلا عمىر بىن ال رىاب ييىرب رجىاًل  ىش يىوم رميىان , الصحاب  ريوان اهلل علىيام يفعلىون للىي
أرسىىذ النبىىش : وهىىلط صىىحابي  مريمىى    ىىوذ, ويلىىي وصىىبياننا صىىيام: الن اامىىه حرم ىىه وا  رىىارط وي ىىوذ

 م ب يىى  يومىىه ومىىن صىىلش اهلل عليىىه وسىىلم اىىداة عااىىورا  إلىىى قىىرى اةنصىىار مىىن أصىىبح مفرىىرًا  ليىى
 ىإلا  (1)قال   منا نصوم بعد ونصوم صبياننا ونجعذ لاىم اللعبى  مىن العاىن, أصبح صائمًا  ليصم

ولنىىا  ىىش أصىىحاب رسىىوذ اهلل .(2)بمىىى أحىىدهم علىىى الرعىىام أعرينىىاط لاي ح ىىى يمىىون عنىىد اإل رىىار
 .ولللي  علينا أن ندرب صبياننا على الصيام قدر ما يس ريعون, أسوة وقدوة

 :ال تام و ر
, وقليذ من م ير  ش  يىائذ الصىيام  ىش اىار الصىيام اىار ال ىرآن العظىيم, هلا اين من  ين

 مانى   لىي إاىارا  ولرىائا , ومللي  يذ الصىيام ايىر رميىان, اار الراعا  وال وب  واإلناب 
, إيماني  نسأذ اهلل سبحانه أن يس فيد مناا لمذ مؤمن صىاد  قانى  مب اىذ ي  ىرب إلىى اهلل براع ىه

 .وآ ر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين, ويرجو رحم  ربه إنه سميأ مجيب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .الصوا المصبو  الملون, العان  ((

2
 .باب صوم الصبيان -الصيام م اب-صحيح الب ارب ((
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 الصيام غذاء الروح

 
 إن  ري الرعام والاراب عبىادة هلل اىلا  لىلروا  و  ويى  , لما مان الرعام والاراب الا  للبدان 

لعلمم " ا  صارط  ش قوله  عالى ولعذ للي مله قد  م , و اليب للنفول , وزيادة لنيمان , لل لوب 
وال ىىىىزام ,  اس اىىىىعار العبىىىىادة بالصىىىىيام وال  ىىىىرب إلىىىىى اهلل سىىىىبحانه  عىىىىالى و ىىىىري الموب ىىىىا  "    ىىىىون 
و عذ ال يرا  هش ااي  عظيم  إن لم   ح   بالصيام لم يح   الصىيام ااي ىه وهىلا مىا , الجوار  

عمالنىىىا صىىىالح   الصىىى  لوجاىىىه              ناىىىدا مىىىن ورا ط  ىىىش هىىىلا الم ىىىاب لعىىىذ اهلل سىىىبحانه أن يجعىىىذ أ
 .المريم وآ ر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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