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  :قال تعالى

َیاُم َكَما {  َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْیُكُم الصِّ
: البقرة(}ُكِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ 

١٨٣(  
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  

  :مقدمة

ُمجِزل العطایا قدیُم اإلحسان،  –سبحانه  –الحمد � الكریم المنَّان، أحمُده 

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شریك له منَّ على عباده بصیام وقیام رمضان، 

وصام وقام لعبادة ربِّه وأشهد أن نبیَّنا وسیِّدنا محمًدا عبُد هللا ورسوُله خیُر من صلَّى 

الملك الدیَّان، اللهم صلِّ وسلِّم على عبِدك ورسوِلك محمٍد، وعلى آله وصحِبه، 

  :أما بعد  .والتابعین ومن تِبَعهم بإحسانٍ 

، یعد الصوم مدرسة تربویة كبرى یتربى فیها المسلم على اإلیمان الحقیقي 

اإلیمان الذي یتربى فیه ، لمحاسبة اإلیمان الذي تزینه التقوى والمراقبة والمراجعة وا

المسلم على الحمد والشكر والتحمل والصبر، واإلیمان ، فالصوم من أهم العوامل 

والمؤثرات التي تربط اإلنسان بخالقه وتوقظه من غفلته فیندم على ما ارتكبه من 

المخالفات واآلثام وتصحو هذه النفس عن المعاصي وینقطع شهرا إلى هللا تعالى 

وهو في عمله دائما یتذكر صیامه ومع تالوة القرآن وفي كل أحواله هو مع هللا حتى 

  . تعالى
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ویعتبر الصوم مسؤولیة جسیمة لما یتطلبه من جهد ومشقة وصبر وقوة إرادة، 

ویعاقب تاركها، وال ینبغي أن ندع أطفالنا حتى یباغتهم ، وهو فریضة یثاب فاعلها

  .ب إعدادهم حتى یترقبوه بشوق وشغفالصوم دون أن یستعدوا له؛ بل الواج

 الطفولةالفصل األول موضوع فصول تناول  خمسةوقد اشتمل الكتاب الحالي على 

موضوع الصوم من حیث مفهوم وتناول الفصل الثاني ماهیتها ومراحلها ، من حیث 

صیام موضوع الثالث الصیام،وفضائل الصیام، وشروط الصیام ، وتناول الفصل 

المناسب و السن ،  طرق ومحفزات الصوم لألطفالاستعراض  من حیث األطفال

سلوكیات األطفال و ،  تدریب الطفل على الصیاموطرق ،  لصوم الطفل شهر رمضان

رمضان شهر التربیة موضوع الرابع ، في حین تناول الفصل  الخاطئة أثناء الصوم

للطفل یمكن أمثله لبعض العبادات التي من حیث استعراض  العملیة لتنشئة األطفال

موضوع  الخامس، وأخیًرا تناول الفصل  فى شهر رمضان التدرب علیها وممارستها

من حیث استعراض كل من  دور الصیام في تنشئة الطفل دینًیا ونفسًیا واجتماعًیا

  . في تنشئة الطفلالدور الدیني والنفسي واالجتماعي للصیام 

في العبادة ، وأن  تحبیهم، وعلى وأسأل هللا تعالى أن یعیننا على تربیة أوالدنا 

   . یوفقنا ألداء ما أوجب علینا تجاههم

  وهللا ولّي التوفیق

  محمود فتوح محمد سعدات. د
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  شهر رمضان

٥٤  

  ٥٧  تدریب الطفل على الصیام: المبحث الثالث

سلوكیات األطفال الخاطئة أثناء : المبحث الرابع
  الصوم
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٦٧  

رمضان شهر التربیة العملیة : المبحث الثاني
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١٢٠  
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  فهرس الجداول

  
رقم   الجدول  م

  الصفحة
یوضح ألفاظ معناها قریب من معنى الطفولة ) ١(جدول   ١

  وردت في القرآن الكریم

١٧  

للطفل بعض العبادات التي یمكن یوضح أمثله ل) ٢(جدول  ٢
 فى شهر رمضان التدرب علیها وممارستها

  

٧٠  
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  مفهوم الطفل: المبحث األول

  

  :مقدمة

إنَّ الحمد �، نحمُده ونستعیُنه، ونستغفُره ونتوب إلیه، ونعوُذ با� من ُشرور 
ن یضلل فال هادَي له، وأشهد أنفسنا وسیِّئات أعمالنا، َمن یهِدِه هللا فال مضلَّ له، ومَ 

  :وبعدُ  �أن ال إلَه إال ُهللا وحَده ال شریَك له، وأشهُد أنَّ محمًدا عبده ورسوله 

ُتَعُد مرحلة الطفولة اللَِّبَنة األساسیَّة في بناء شخصیَّة الفرد إیجاًبا أو سلًبا، وفًقا 

َر أن لهؤالء األطفال حقوًقا وواجبات، على لما ُیالقیه من اهتمام، وجاء اإلسالم لُیقَ  رِّ

اعتبار أنهم شریحة مهمَّة من المجتمع ال یمكن إغفالها أو التغاضي عنها، وذلك قبل 

وعلى هذا فَثمَّة حقوق  !أن ُتوَضع حقوق ومواثیق الطفل بأربعة عشر قرًنا من الزمان

األنظمة والقوانین  مهمَّة حفظها اإلسالم للطفل، فاقت في شمولها ومراحلها كل

جنیًنا، : الوضعیَّة قدیمها وحدیثها، حیث اهتم اإلسالم به في كل مراحل حیاته

ورضیًعا، وصبیfا، ویافًعا، ثم شابfا، إلى أن یصل إلى مرحلة الرجولة، بل اهتم 

وذلك كله بهدف إخراج رجال أسویاء، قادرین  !! اإلسالم بالطفل قبل أن یكون جنیًنا

 .كل المستحدثات الحضاریَّةعلى تحدِّي 

ویتمثَّل الدور األكبر في رعایة وتنشئة الطفل تنشئة سلیمة في دور الوالدین، لذا 
فقد حرص اإلسالم على أن تنشأ األسرة في األساس بزوج تقيٍّ وزوجة صالحة، وفي 

ْنَكُح اْلَمْرأَُة تُ (  :الزوج باختیار الزوجة الصالحة ذات الدین فقال �ذلك أمر النبي 
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هذا من جانب  ١)ِألَْرَبٍع ِلَماِلَها َوِلَحَسِبَها َوَجَماِلَها َوِلِدیِنَها َفاْظَفْر ِبَذاِت الدِّیِن َتِرَبْت َیَداكَ 
ومن جانب آخر تشكل األسرة المسلمة نواة المجتمع المسلم، ویعكس أطفالها األخالق 

  .والمبادئ التي یتّم تربیتهم علیها

 

  :م الطفلمفهو 

یعرف الطفل فى اللغة بأنه الصغیر من كّل شيء  :مفهوم  الطفل فى اللغة )أ( 

: هو یسعى لي في أطفال الحوائج أي صغارها، ویقال: عینًا كان أو حدثًا، لذا یقال

  .صارت ذات طفل: وأطفلت األنثى: أتیته واللیل طفل أي في أوله، ویقال

َوإَِذا َبَلَغ اْألَْطَفاُل �: كما فى قوله تعالى ٢وقد یطلق الطفل على المفرد المذّكر،

، وقد یستوي في المذّكر والمؤّنث والجمع، كما فى قوله �٣ِمنُكُم اْلُحُلَم َفْلَیْسَتْأِذُنوا

، وقد یكون الطفل حال أجریت على تأویل كّل واحد �٤ثُمَّ ُنْخِرُجُكْم ِطْفالً �: تعالى

                                                           

كتاب الرضاع، باب : ، ومسلم)٤٨٠٢(كتاب النكاح، باب الترغیب في النكاح : البخاري عن أبي هریرة ١
 ).١٤٦٦(استحباب نكاح ذات الدین 

 ).١/٧٤٧:( ومعجم ألفاظ القرآن). ٢/٥٦٦( هارون ، عبد السالم ، مرجع سبق ذكره ،. المعجم الوسیط  ٢

  ).٥٩:( سورة النور،اآلیة  ٣
  ). ٥:( سورة الحج،اآلیة  ٤

 



١١ 

 

ْفِل الَِّذیَن َلْم َیْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت  َأوِ �: ؛ كما فى قوله تعالى٥منكم طفال الطِّ

  .�٦النَِّساء

الصغیر من : هما الصغیران، والطفل: أن الطفل والطفلة: "ابن منظورویرى 

: وعرفه صاحب المعجم الوسیط، بقوله. ٧"أطفال وطفول: ، والجمع...كّل شيء 

  ٨.هو المولود مادام ناعما رخصا، وهو الولد حتى البلوغ«

یقصد بها الولُد ما دام ناعمًا، وقد تقع : أن كلمة الطِّْفلُ : "یرى الراغبفى حین 

ن ُتَراٍب ثُمَّ ِمن نُّْطَفٍة ثُمَّ ِمْن : على الجمع، كما فى قوله تعالى ﴿ُهَو الَِّذي َخَلَقُكم مِّ

ُنوا ُشُیوخًا َوِمنُكم مَّن ُیَتَوفَّى ِمن َقْبُل َعَلَقٍة ثُمَّ ُیْخِرُجُكْم ِطْفًال ثُمَّ ِلَتْبُلُغوا َأُشدَُّكْم ثُمَّ ِلَتُكو 

ْفِل الَِّذیَن َلْم :  ، وكما فى قوله تعالى٩َوِلَتْبُلُغوا َأَجًال مَُّسمfى َوَلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن﴾ ﴿َأِو الطِّ

﴿َوإَِذا َبَلَغ : قال تعالى. ، وقد تجمع على َأْطَفالٍ ١٠َیْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النَِّساء﴾

                                                           

، ) م١٩٩٦( ،)٢:ط(دار الفكر، سوریة، :دمشق  الزحیلي، وهبة،  .التفسیر الوجیز على هامش القرآن العظیم ٥
  ).٣٣٣:ص(

  ).٣١: (سورة النور،اآلیة ٦
  ٢/٥٩٩، مرجع سبق ذكرهرم، ابن منظور، محمد بن مك. لسان العرب  ٧

  .٢٠٠٢مطبعة مصر، :هارون ، عبد السالم ، القاهرة. المعجم الوسیط  ٨
  ).٦٧: (غافر،اآلیةسورة   ٩

  ).٣١: (النور،اآلیةسورة   ١٠
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، وقد یقصد بها ١١ْألَْطَفاُل ِمنُكُم اْلُحُلَم َفْلَیْسَتْأِذُنوا َكَما اْسَتْأَذَن الَِّذیَن ِمن َقْبِلِهْم﴾ا

   ١٢.  امرأة ِطْفَلةٌ : الّنعومة لذا یقال

  

  :مفهوم الطفل اصطالحاً )ب(

الفترة التي : "یعرفها بأنها " عیسوى"اختلف العلماء فى تعریف الطفولة، فنجد 

  ١٣"لمیالد حتى نهایة السنة الحادیة عشرتبدأ منذ ا

تمتد من میالد  التيالفترة "الطفولة بأنها " أبو حطب وصادق"وعرف كل من 

  ١٤ ٠"الطفل حیا حتى بدایة بلوغه الجنسي

تبدأ منذ المیالد حتى  التيوقد عرفها قاموس علم االجتماع بأنها فترة الحیاة 

الطفولة عند البلوغ أو عند الزواج  تهيتنالرشد وهى تختلف من ثقافة إلى أخرى، فقد 

  ١٥.أو یصطلح على سن محدد لها 

                                                           

  ).٥٩: (النور،اآلیةسورة  ١١
، )هـ١٤١٢( دار العلم،: ط، دمشق.صفوان داودي، د: تحقیق .الراغب، الحسین محمد.مفردات غریب القرآن   ١٢

دار الفكر، :صدقي محمد جمیل، لبنان : البحر المحیط، أبو حیان، محمد یوسف، تحّقیق: ، انظر )٥٢١:ص(
  ).٦/٤٤٩( ـ،)ه١٤٢٠( ط،.د

: ص(،)م٢٠١٠(النادي األدبي بالجوف ،: علم نفس النمو، محمد ،محمــــود فـتوح وجمیل، الحمید، سكاكا ١٣
٣٢.(  

مكتبـة : القـاهرة، )٤:ط(أبـو حطـب ،فـؤاد وصـادق،آمال، ، لى مرحلة المسـنین نمو اإلنسان من مرحلة الجنین إ ١٤
  ).١٩ (:ص ،)م ١٩٩٩(االنجلو المصریة ،

 ).م١٩٧٩(الهیئة المصریة العامة للكتاب،:قاموس علم االجتماع ، غیث،محمد عاطف وآخرون، القاهرة  ١٥
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  : وأشار عطیة محمود هنا إلى أن الطفولة فى علم النفس تطلق على معنیین 

  ٠معنى عام ویطلق على األفراد من سن الوالدة حتى النضج الجنسى -أ 

  ٠معنى خاص ویطلق على األعمار من فوق سن المهد حتى المراهقة -ب

المرحلة التي تمتد منذ لحظة اإلخصاب حتى  بأنها ویعرف زهران الطفولة 

  ١٦.الثانیة عشرة عمر

  

  مصطلح الطفولة في القرآن الكریم: المبحث الثاني

  مصطلح الطفولة في القرآن الكریممعان : أوال 

ورد مصطلح الطفولة في القرآن الكریم، وقد جاء على معان عدة،فقد أطلق 

َوإَِذا َبَلَغ اْألَْطَفاُل ِمنُكُم اْلُحُلَم �: كما فى قوله تعالى ١٧ّكر،على المفرد المذ

: ، وقد أطلق على كل من المذّكر والمؤّنث والجمع، كما فى قوله تعالى�١٨َفْلَیْسَتْأِذُنوا

، كما أطلق  على الحال ،فقد یكون الطفل حال أجریت على �١٩ثُمَّ ُنْخِرُجُكْم ِطْفالً �

                                                           

  ).٢١: ص(،)م٢٠٠٦(لم الكتب، عا:زهران، حامد ، القاهرة . علم نفس النمو والطفولة والمراهقة  ١٦

: معجم ألفاظ القرآن: ، وانظر أیضا)٢/٥٦٦:(  مرجع سبق ذكره هارون ، عبد السالم ،. المعجم الوسیط  ١٧
)١/٧٤٧.( 

  ).٥٩: (سورة النور،اآلیة  ١٨
  ). ٥:(سورة الحج،اآلیة  ١٩
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ْفِل الَِّذیَن َلْم َیْظَهُروا َعَلى �: ؛ كما فى قوله تعالى٢٠م طفالتأویل كّل واحد منك َأِو الطِّ

  .�٢١َعْوَراِت النَِّساء

وقد أطلق  مصطلح الطفولة على مفردًا ومجموعًا في مواضع كثیرة في القرآن 

  :الكریم منها

َن اْلَبْعِث فَ : قال تعالى ن ُتَراٍب ﴿َیا َأیَُّها النَّاُس ِإن ُكنُتْم ِفي َرْیٍب مِّ ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّ

ي ثُمَّ ِمن نُّْطَفٍة ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة ثُمَّ ِمن مُّْضَغٍة مَُّخلََّقٍة َوَغْیِر ُمَخلََّقٍة لُِّنَبیَِّن َلُكْم َوُنِقرُّ فِ 

ُشدَُّكْم َوِمنُكم مَّن ُیَتَوفَّى اْألَْرَحاِم َما َنَشاء ِإَلى َأَجٍل مَُّسمfى ثُمَّ ُنْخِرُجُكْم ِطْفًال ثُمَّ ِلَتْبُلُغوا أَ 

  .٢٢َوِمنُكم مَّن ُیَردُّ ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْیَال َیْعَلَم ِمن َبْعِد ِعْلٍم َشْیئًا﴾

ثم نخرجكم من أرحام أمهاتكم، إذا بلغتم األجل : یقول تعالى ذكره: "قال الطبري

ألنه  -وهو صفة للجمیع  - الذي قدرته لخروجكم منها طفًال صغارًا، ووّحد الطفل

  .٢٣"مصدر مثل عدل وزور

حال من مفعول ) ِطْفالً (، تخرجون من بطون أمهاتكم: أي: "وقال ابن عادل 

َوَذِلَك َبْعَد َأْن َیْخُلَق ا}َُّ اْلُمْضَغَة ِعَظاًما، ثُمَّ َیْكُسو اْلِعَظاَم َلْحًما، ثُمَّ : "؛ َأيْ ٢٤"ُنْخِرُجُكم

                                                           

  ).٣٣٣:ص( مرجع سبق ذكره، الزحیلي، وهبة،  .التفسیر الوجیز على هامش القرآن العظیم  ٢٠
  ). ٣١:(سورة النور،اآلیة  ٢١

  ).٥(:الحج،اآلیةسورة   ٢٢
( ،١بیروت،  ط: أحمد شاكر، الرسالة: الطبري، محمد بن جریر،  تحقیق .جامع البیان عن تأویل آي القرآن ٢٣

  ).١٨/٥٦٩( ،)هـ١٤٢٠

 



١٥ 

 

ِه ِفي اْلَوْقِت اْلُمَعیَِّن ِلَوْضِعِه ِفي ُیْنِشَئ َذِلَك اْلَجنِ  یَن َخْلًقا آَخَر، َفُیْخِرُجُه ِمْن َبْطِن ُأمِّ

  ٢٥."َوَلًدا َبَشًرا َسِویfا: َحاِل َكْوِنِه ِطْفًال؛ َأيْ 

ن ُتَراٍب ثُمَّ ِمن نُّْطَفٍة ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة ثُمَّ ُیْخِرُجُكمْ :قال تعالى  ﴿ُهَو الَِّذي َخَلَقُكم مِّ

ِطْفًال ثُمَّ ِلَتْبُلُغوا َأُشدَُّكْم ثُمَّ ِلَتُكوُنوا ُشُیوخًا َوِمنُكم مَّن ُیَتَوفَّى ِمن َقْبُل َوِلَتْبُلُغوا َأَجًال 

  .٢٦مَُّسمfى َوَلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن﴾

فهاتان اآلیتان بّینتا بوضوح أّن المولود أّول ما یولد یسّمى طفًال؛ وبهذا تتحّدد 

الطفولة، وهي الوالدة، أّما منتهى الطفولة فقد جاء تحدیدها في قوله  بدایة مرحلة

 .٢٧﴿َوإَِذا َبَلَغ اْألَْطَفاُل ِمنُكُم اْلُحُلَم َفْلَیْسَتْأِذُنوا َكَما اْسَتْأَذَن الَِّذیَن ِمن َقْبِلِهْم﴾: تعالى

: ْلَیْسَتْأِذُنوا، أيمن أوالدكم وأقربائكم، فَ : َو ِإذا َبَلَغ اْألَْطفاُل، أي: "قال أبو حیان

َكَما اْسَتْأَذَن . في كّل األوقات؛ فإّنهم قبل البلوغ كانوا یستأذنون في ثالث األوقات

﴿َوإَِذا َبَلَغ اْألَْطَفاُل :ووقع قوله: "وقال ابن عاشور ٢٨."الَِّذیَن ِمْن َقْبِلِهْم، یعني البالغین

                                                                                                                                                                      

دار :ض، بیروت عادل عبد الموجود، وعلي معو : ابن عادل، عمر بن علي، تحقیق. اللباب في علوم الكتاب ٢٤
 ).١/٣٦٩٥( ،)هـ١٤١٩( الكتب العلمیة،

دار الفكر : الشنقیطي، محمد األمین بن محمد المختار، لبنان .أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ٢٥
  ).٤/٢٦٩( ،)هـ١٤١٥( للطباعة والنشر،

  ). ٦٧:( غافر،اآلیةسورة  -  ٢٦
  ). ٥٩:( النور،اآلیةسورة  -  ٢٧

دار : ط، لبنان.صدقي محمد جمیل، د: حیان، محمد بن یوسف، تحقیق أبو. البحر المحیط ٢٨
  ).٦/٣٤٤. (،)هـ١٤٢٠(الفكر،

 



١٦ 

 

، في موقع التصریح بمفهوم ٢٩َذَن الَِّذیَن ِمن َقْبِلِهْم﴾ِمنُكُم اْلُحُلَم َفْلَیْسَتْأِذُنوا َكَما اْسَتأْ 

﴿َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِلَیْسَتْأِذنُكُم الَِّذیَن َمَلَكْت َأْیَماُنُكْم َوالَِّذیَن َلْم َیْبُلُغوا  :الصفة في قوله

َن الظَِّهیَرِة َوِمن اْلُحُلَم ِمنُكْم َثَالَث َمرَّاٍت ِمن َقْبِل َصَالِة اْلَفْجِر َوِحیَن تَ  َضُعوَن ِثَیاَبُكم مِّ

َبْعِد َصَالِة اْلِعَشاء َثَالُث َعْوَراٍت لَُّكْم َلْیَس َعَلْیُكْم َوَال َعَلْیِهْم ُجَناٌح َبْعَدُهنَّ َطوَّاُفوَن 

؛ لیعلم أن ٣٠َحِكیٌم﴾ َعَلْیُكم َبْعُضُكْم َعَلى َبْعٍض َكَذِلَك ُیَبیُِّن ا}َُّ َلُكُم اْآلَیاِت َوا}َُّ َعِلیمٌ 

.  ٣١"األطفال إذا بلغوا الحلم، تغیر حكمهم في االستئذان إلى حكم استئذان الرجال

فلیستأذنوا استئذانا كائنا مثل استئذان المذكورین قبلهم، بأن : أي: "وقال أبو السعود

 أّن األطفال: ارجعوا، والسبب هنا: یستأذنوا في جمیع األوقات، ویرجعوا إن قیل لهم

قبل البلوغ تختلف صفاتهم ونفسیاتهم عنها بعد البلوغ، وهذا ما أشار إلیه القرآن 

﴿َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت َیْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ :  الكریم في الموطن الرابع، وهو قوله تعالى

ْلَیْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُیوِبِهنَّ َوَیْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوَال ُیْبِدیَن ِزیَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها وَ 

َناء ُبُعوَلِتِهنَّ َوَال ُیْبِدیَن ِزیَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو آَباِئِهنَّ َأْو آَباء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َأْبَناِئِهنَّ َأْو َأبْ 

ِتِهنَّ َأْو ِنَساِئِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْیَماُنُهنَّ َأِو َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني َأَخَوا

ْفِل الَِّذیَن َلْم َیْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النَِّساء  ْرَبِة ِمَن الرَِّجاِل َأِو الطِّ التَّاِبِعیَن َغْیِر ُأْوِلي اْإلِ

                                                           

  ).٥٩:( النور،اآلیةسورة  -  ٢٩
  ).٥٨:( النور،اآلیةسورة  -  ٣٠
تفسیر : ،انظر أیضا)١٨/٢٣٦ (،)١٩٩٧(والتوزیع، للنشر سحنون دار:عاشور، تونس  والتنویر، ابن التحریر ٣١

  ).٣/٣٩٦:( القرآن العظیم

 



١٧ 

 

ِهنَّ َوُتوُبوا ِإَلى ا}َِّ َجِمیعًا َأیَُّها اْلُمْؤِمُنوَن َوَال َیْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُیْعَلَم َما ُیْخِفیَن ِمن ِزیَنتِ 

، وهذه ٣٣الذین لم یطلعوا، أو یدركوا عورات النساء: والمعنى هنا. ٣٢َلَعلَُّكْم تُْفِلُحوَن﴾

  .صفة أغلبیة عند األطفال

  

  :ألفاظ معناها قریب من معنى الطفولة وردت في القرآن الكریم: ثانیا

كریم ألفاظ معناها قریب من معنى الطفولة، یمكن توضحیها ورد في القرآن ال

  :فى الجدول التالي

  یوضح ألفاظ معناها قریب من معنى الطفولة وردت في القرآن الكریم) ١(جدول 

ألفاظ معناها قریب 

  من معنى الطفولة

  الوصف

وهو فى معناها قریب من معنى "سبط " ورد في القرآن الكریم لفظ   :سبط

، ٣٤﴿َوَقطَّْعَناُهُم اْثَنَتْي َعْشَرَة َأْسَباطًا﴾: ا في قوله تعالى الطفولة كم

                                                           

  ).٣١:( النور،اآلیةسورة   ٣٢
( ، ) ١٨: ج(دار الفكر المعاصر،:الزحیلي، وهبة، بیروت . التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج٣٣

  ). ٢٣٠: ص(، ) ١٨: ج(، )م١٩٩١
  ).١٦٠:( األعراف،اآلیةسورة   ٣٤

 



١٨ 

 

وهو یشمل الطفل، إّال أّنه غالبًا ما یراد منه ولد البنت، كما یطلق 

  .٣٥على أبناء العشیرة، بناء على معنى االمتداد

وهو فى معناها قریب من معنى "مولود " ورد في القرآن الكریم لفظ   :مولود

﴿َیا َأیَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم َواْخَشْوا َیْومًا  :ما في قوله تعالىالطفولة ك

ویرى . ٣٦الَّ َیْجِزي َواِلٌد َعن َوَلِدِه َوَال َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعن َواِلِدِه َشْیئًا﴾

ألّنه من ولد : بعض العلماء أّنه یختلف عن الولد، قال األلوسي

  .٣٧ّنه عاّم یشمل ولد الولدبغیر واسطة، بخالف الولد، فإ

وهو فى معناها قریب من معنى "ابن " ورد في القرآن الكریم لفظ   :ابن

  .یشمل مرحلة الطفولة وما بعدها) الولد(الطفولة ، وهو كلفظ 

وهو فى معناها قریب من معنى "ولید " ورد في القرآن الكریم لفظ   :ولید

                                                           

دار العلم : براهیم سلیم، القاهرةمحمد إ: العسكري، الحسن بن عبد هللا بن سهل،  تحقیق .الفروق اللغویة ٣٥
، الزحیلي، وهبة،مرجع سبق  التفسیر الوجیز على هامش القرآن العظیم: ؛ انظر أیضا)٢٨٣:ص(ت،.والثقافة، د

  ).١٧٢: ص( ذكره ،

  ).٣٣:( لقمان،اآلیةسورة   ٣٦
دار الكتب  :علي عبد الباري، بیروت: األلوسي، محمود شهاب الدین بن عبد هللا، تحقیق. روح المعاني ٣٧

  ).١١/١٠٥:ص( ،)هـ١٤١٥(  العلمیة 

 



١٩ 

 

﴿َقاَل َأَلْم ُنَربَِّك : ونالطفولة كما في قوله تعالى حكایة عن آل فرع

والَوِلیُد : "قال الراغب. ٣٨ِفیَنا َوِلیدًا َوَلِبْثَت ِفیَنا ِمْن ُعُمِرَك ِسِنیَن﴾

یقال لمن قرب عهده بالِوَالَدِة، وٕان كان في األصل یصّح لمن قرب 

  .٣٩"عهده، أو بعد

وهو فى معناها قریب من معنى "ولد " ورد في القرآن الكریم لفظ   :ولد

الصبي؛ لقرب عهده من : والولید: طفولة،إذ قال في اللبابال

المولود، یقال للواحد، والجمع، : الولد: ، وقال الراغب٤٠الوالدة

، وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكریم على ٤١والصغیر، والكبیر

 قبل البلوغ ـ كما في قوله: أحدهما، بمعنى الطفل، أي: معنیین

ِضْعَن َأْوَالَدُهنَّ َحْوَلْیِن َكاِمَلْیِن ِلَمْن َأَراَد َأن ُیِتمَّ ﴿َواْلَواِلَداُت ُیرْ : تعالى

الرََّضاَعَة َوعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروِف َال ُتَكلَُّف 

ِه َوَعَلى َنْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها َال ُتَضآرَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَال َمْوُلوٌد لَُّه ِبَوَلدِ 

ْنُهَما َوَتَشاُوٍر َفَال  اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك َفِإْن َأَراَدا ِفَصاًال َعن َتَراٍض مِّ

                                                           

  ).١٨:( الشعراء،اآلیةسورة  -  ٣٨
 (،)ه١٤١٨( ٢دار القلم، ، ط : صفوان داوودي، دمشق: األصفهاني، الراغب ،تحقیق. مفردات ألفاظ القرآن ٣٩
  ).٨٨٣:ص

  ). ١٥/١٣( ،مرجع سبق ذكره،ابن عادل، عمر بن علي. اللباب في علوم الكتاب  ٤٠
  ).٨٨٣:ص( ،مرجع سبق ذكرهاألصفهاني، الراغب ،. ت ألفاظ القرآنمفردا ٤١

 



٢٠ 

 

ُجَناَح َعَلْیِهَما َوإِْن َأَردتُّْم َأن َتْسَتْرِضُعوْا َأْوَالَدُكْم َفَال ُجَناَح َعَلْیُكْم ِإَذا 

اّ}َ َواْعَلُموْا َأنَّ اّ}َ ِبَما َتْعَمُلوَن  َسلَّْمُتم مَّا آَتْیُتم ِباْلَمْعُروِف َواتَُّقواْ 

  . ٤٢َبِصیٌر﴾

﴿َوَلُكْم : تعالى والثاني یشمل الطفل وغیره، كما في قوله 

ِنْصُف َما َتَرَك َأْزَواُجُكْم ِإن لَّْم َیُكن لَُّهنَّ َوَلٌد َفِإن َكاَن َلُهنَّ َوَلٌد َفَلُكُم 

ُبُع ِممَّا َتَرْكَن ِمن َبْعدِ  ا  الرُّ ُبُع ِممَّ َوِصیٍَّة ُیوِصیَن ِبَها َأْو َدْیٍن َوَلُهنَّ الرُّ

َتَرْكُتْم ِإن لَّْم َیُكن لَُّكْم َوَلٌد َفِإن َكاَن َلُكْم َوَلٌد َفَلُهنَّ الثُُّمُن ِممَّا َتَرْكُتم مِّن 

  .٤٣َبْعِد َوِصیٍَّة ُتوُصوَن ِبَها َأْو َدْیٍن﴾

وهو فى معناها قریب من معنى " غالم "ورد في القرآن الكریم لفظ   :غالم

كما في ، ٤٤یطلق غالبًا على الطفل إذا قارب البلوغ الطفولة ،وهو

  .٤٥﴾َفانَطَلَقا َحتَّى ِإَذا َلِقَیا ُغَالمًا َفَقَتَلهُ ﴿: قوله تعالى

وهو فى معناها قریب من معنى "عقب " ورد في القرآن الكریم لفظ   :عقب

                                                           

  ).٢٣٣:( البقرة،اآلیةسورة  ٤٢
  ).١٢:( النساء،اآلیةسورة  ٤٣
، والراغب، الحسین بن محمد، مفردات غریب القرآن، )١٢/٣٩:( التحریر والتنویر، ابن عاشور، محمد الطاهر ٤٤

  ).٦١٣:ص(
  ).٧٤:( الكهف،اآلیةسورة   ٤٥
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﴿َوَجَعَلَها َكِلَمًة َباِقَیًة ِفي َعِقِبِه َلَعلَُّهْم   :الطفولة كما في قوله تعالى

هم األوالد الذكور واإلناث، وأوالد أوالده، وال : ، والعقب٤٦َیْرِجُعوَن﴾

  .٤٧یسّمون عقبًا إّال بعد وفاته

  

  مراحل الطفولة: المبحث الثالث

توجد تقسیمات عدیدة لمراحل الطفولة ، فیقسمها علماء النفس على أساس 

شطة العقلیة إلى المرحلة الحسیة الحركیة، ومرحلة ما قبل المفاهیم، ومرحلة األن

  ٤٨.التفكیر البدیهي، ومرحلة العملیات المحسوسة، ومرحلة العملیات الشكلیة

علماء النفس على أساس المراحل الدراسیة فى حین تقسم مراحل الطفولة 

   :على النحو التالي 

) لحظة اإلخصاب(تمتد من بدایة الحمل و ) : الحمل( مرحلة ما قبل المیالد )١(

  .وحتى المیالد 

من المیالد حتى نهایة السنة الثانیة ، وتتضمن مرحلتین  :مرحلة المهد   )٢(

  :فرعیتین هما 
                                                           

  ).٢٨:( الزخرف،اآلیةسورة   ٤٦
  ).٢٨٣:ص( ،، الزحیلي، وهبة،مرجع سبق ذكره  التفسیر الوجیز على هامش القرآن العظیم ٤٧
  ).٢٨:ص( ،)م٢٠٠١ (، الفرقان دار :،شفیق، عمان عالونة. الطفولة اإلنساني النمو سیكولوجیة ٤٨
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  .من المیالد حتى نهایة األسبوع الثاني تمتد  :مرحلة الولید  �

  .ني من نهایة األسبوع الثاني وحتى نهایة العام الثاتمتد  :مرحلة الرضاعة   �

ریاض ( مرحلة الطفولة المبكرةتمتد  ):ریاض األطفال(مرحلة الطفولة المبكرة  )٣(

 .سنوات  ٦ - ٢من )األطفال

تمتد  ) :الصفوف الثالث األولى للمرحلة االبتدائیة(مرحلة الطفولة الوسطى  )٤(

 سنة  ٩ -  ٦من  مرحلة الطفولة الوسطى

تمتد  ) :للمرحلة االبتدائیةالصفوف الثالث األخیرة (مرحلة الطفولة المتأخرة  )٥(

 ٤٩.سنة ١٢ -  ٩من مرحلة الطفولة المتأخرة 

  :وتقسم الطفولة في ضوء الشریعة اإلسالمیة إلى ما یلي

وفي هذه المرحلة  .وتبدأ هذه المرحلة من الوالدة إلى سّن التمییز :مرحلة عدم التمییز •

التصرفات  یصبح عند الصبي مقدار من اإلدراك والوعي یسمح له بمباشرة بعض

قوة : وتنتهي بالبلوغ، وهو  ٥٠.دون بعضها اآلخر؛ لعدم اكتمال نموه العقلي والبدني

                                                           

 ).٤١:ص( ،)م٢٠٠٦(كتب،عالم ال:زهران، حامد ، القاهرة . علم نفس النمو والطفولة والمراهقة  ٤٩

  ).٧/١٥٧:(بتصرف  .ت.،د١ط: دار الصفوة ،:وزارة األوقاف الكویتیة، الموسوعة الفقهیة الكویتیة، القاهرة  ٥٠

 



٢٣ 

 

وفي هذه المرحلة  ٥١. تحدث للشخص، تنقله من حال الطفولة إلى حال الرجولة

  .یكتمل نمّو اإلنسان العقلي والبدني

   ٥٢ .نافعهوهي المرحلة التي إذا انتهى إلیها الطفل عرف مضاّره وم:مرحلة التمییز •

  

وقد جاء تفسیر المراحل العمریة لإلنسان بشكل دقیق في القرآن الكریم والسّنة 

النبویة؛ لما یترّتب علیها من أحكام كثیرة مهّمة، كترتب الثواب والعقاب، وكالدخول 

على النساء، والنظر إلیهّن، واالستئذان، ورفع الخلوة، واتخاذ الصبّي محرمًا في 

  .أحكام كثیرة بنیت على حالة الطفلالسفر، وغیرها من 

  

  

  

  

  

                                                           

الرجولة هنا هي اصطالح مشهور عند الفقهاء، وال یعنون بها قصر البلوغ على الذكور دون اإلناث، ولكن  ٥١
  .حّقیقتها، والدلیل أنهم یذكرون معها عالمات البلوغ عند النساء هذا من التعبیرات الشائعة التي ال یقصدون

( ،)هـ١٤٢١(دار الفكر ،:ابن عابدین، محمد أمین بن عمر،  بیروت . حاشیة رد المحتار على الدر المختار ٥٢
٥/٤٢١.(  
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  مفهوم الصیام: المبحث األول

  

  :مقدمة

إن الحمد � نحمده ونستعینه ونستغفره ، ونعوذ با� من شرور أنفسنا ، ومن 

سیئات أعمالنا ، من یهده هللا فال مضل له ، ومن یضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال 

  :شریك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، أّما بعد إله إال هللا وحده ال

تعد العبادة واحدة من حاجات اإلنسان التي یتوجه فیها باطنیًا نحو الحقیقة التي 

أبدعته ویرى ذاته تحت هیمنتها ، فیتمثل في واقع الحال سیر اإلنسان من الخلق 

حد ذاتها من حاجات نحو الخالق ، وبغض النظر عن الفوائد المتوخاة منها فأنها ب

اإلنسان الروحیة وعدم اإلتیان بها ینجم حصول خلل في اتزانه، وفراغ في وجود 

وٕان ثمة فراغ في وجود اإلنسان إذا لم یتم إشباعه بما یؤدي إلى حصول . اإلنسان

وٕاشباع هذا الفراغ یتم  . حالة من االضطراب وفقدان التوازن في جانبها الروحي

لبات حاجاته األخرى فیكون محافظًا على الجانب الروحي والمادي بالعبادة ملبیًا متط

  .في نفس الوقت لیحصل االتزان في ذاته

إن الروح اإلنسانیة ذات شفافیة عالیة وتبدي ردود الفعل بسرعة وٕاذا ما ضغط 
لذلك أكد الرسول  ، علیها اإلنسان في عمل ما یتمثل رد فعلها في الفرار والتملص

مرء مادامت لدیه رغبة واندفاع والكف حینما یشعر بالتعب والتثاقل على أن یعبد ال�
أي أن ال یفرض العبادة على نفسه وعلیه التوافق وال یرغم نفسه على شيء منها الن 
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بذلك یدفعها تلقائیًا إلى الملل والتهرب ، ویصبح األمر وكأنه قدم لها الدواء المر 
لعبادة مقرونة بالنشاط والبهجة ، وأن لذا وجب علیه أن یجعل ا ، فیترك فیه سیئة

یترك في نفسه ذكرى طیبة عنها ، فال بد لإلنسان أن یأتي بالعبادة وفق النهج السلیم 
لها وال یكون استیعابه لها محدودًا فال یفرط بها بحیث تصبح عبئًا علیه فیفرضها وال 

انب حیاته وبذلك یكون اإلنسان ملمًا لكل جو  ، یتركها بحیث یصبح فاقدًا لها
كالجانب العبادي واألخالقي واالجتماعي فتصبح لدیه القدرة والقابلیة على بناء 

  . مجتمع إسالمیًا سلیماً 

فرض هللا سبحانه وتعالى الصوم على المسلمین في السنة الثانیة للهجرة بقوله 
َیاُم َكَما ﴿: تعالى ُكِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْیُكُم الصِّ
،وهللا تعالى ال یكتب شیئًا على عباده إال إذا كان فیه مصلحة ومنفعة لهم، ٥٣﴾َتتَُّقونَ 

وأن {: فالصوم صحة لبني البشر وله فوائد ال یمكن حصرها، وقد قال عز من قائل
: وقال أیضاً ) موا تصّحواصو : (�، وقال رسولنا الكریم محمد  ٥٤ ﴾تصوموا خیر لكم

  .)٥٥علیكم بالصوم فإنه محسمة للعروق ومذهبة لألشر(

  

ویعد الصیام شعیرٌة من الشعائر اإلسالمیة العظیمة، وعبادة من العبادات التي لها 
أكبُر األثِر في حیاة المسلم روحیfا وخلقیfا واجتماعیfا؛ ذلك أنَّ شهر رمضان موسٌم 

و فیه النفوس، وتقترب القلوب من خالقها، وتفتح فیه عظیم من مواسم الخیر؛ تصف

                                                           

  )١٨٣ :( ،اآلیةالبقرةرة سو  ٥٣
 ) ١٨٤ :( ،اآلیةالبقرة ة سور   ٥٤
٥٥

 )٤١١١(، والضعیفة )٣٧٦٩(، وضعفه األلباني في ضعیف الجامع )١١١٢(خرجه ابن المبارك في الزهد أ 
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ُهًدى للناس وفرقاًنا بین الحق  �أبواب الجنَّة، أنزل هللا فیه القرآَن على نبیِّه العظیم 
  .والباطل وتبیاًنا لسبل الخیر

ویعتبر الصوم ركٌن من أركان اإلسالم الخمسة، وهو فرض عین على كلِّ مسلم 
شهادة أن ال إله إال هللا وأنَّ : ُبِني اإلسالُم على خمسٍ :(�هللا قادر مقیم، یقول رسول 

الصالة، وٕایتاء الزكاة، وصیام رمضان، وحج البیت لمن  وٕاقامةمحمًدا رسول هللا، 
   ٥٦)استطاع إلیه سبیالً 

 - ویعد الصیام من العبادات والشعائر التي تعبَّد هللا بها األمم السابقة؛ لقوله 
َیاُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمْن یَ ﴿: سبحانه وتعالى ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْیُكُم الصِّ

وقد بیَّنت اآلیة أنَّ الصیام فریضة هللا في كلِّ دین أنَزَله هللا،  .٥٧﴾َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ 
م بصیغٍة نهائیة ودین هللا في صیغته األخیرة الخاتمة والناسخة قد فرض فیه الصو 

وخاتمة وناسخة؛ ولذلك كان صوًما ما شئت أْن ترى من واقعیَّته إال رأیت، ومن 
سهولته إال رأیت، ومن نفعه إال رأیت، ومن آثاره الطیِّبة على الحیاة البشریَّة اجتماعیfا 

مكوناته  ذلك أنَّ الصوم مدرسٌة إسالمیَّة عظیمة ُتربِّي اإلنسان بكلِّ  وسلوكیfا وعملیfا ،
ماته النفسیَّة والجسمیَّة والروحیَّة والخلقیَّة واالجتماعیَّة؛ إذ إنَّ للصوم ِحَكًما كثیرة  ومقوِّ

العطف على : وفوائد جمَّة من الناحیة االجتماعیَّة، ومن الناحیة الفردیَّة منها
ه الجوع یتذكَّر من هذا حاله في عموم األو  قات، المساكین؛ ألنَّ الصائم عندما یعضُّ

فیحمله هذا على رحمة المساكین؛ ألنَّ الرحمة في اإلنسان تنشأ عن األلم والصیام 
طریقة عملیَّة لتربیة الرحمة في النفس، ومتى تحقَّقت رحمة الغني للفقیر الجائع 

  .أصبحت للكلمة اإلنسانیة الداخلیَّة سلطانها النافذ

                                                           

  ) .١٣٧٩ (البخاري، ٥٦
  )١٨٣ (:،اآلیةالبقرةسورة  ٥٧
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  : الصوم فى اللغة

صام : ترك الطعام، والشراب، والكالم: الصومقال ابن منظور في لسان العرب 
اإلمساك عن الشيء، والترك : والصوم في اللغة... یصوم صومًا وصیامًا، واصطام

صائم؛ إلمساكه عن المطعم والمشرب، والمنكح، وقیل : له، وقیل للصائم
ع صائم؛ إلمساكه عن العلف م:صائم إلمساكه عن الكالم، وقیل للفرس:للصامت

وقال هللا . كل ممسك عن طعام، أو كالم، أو سیر فهو صائم:قال أبو عبیدة... قیامه
صمتًا؛ ألنه إمساك عن : أي٥٨ ﴾ِإنِّي َنَذْرُت ِللرَّْحَمِن َصْوًما﴿: تعالى إخبارًا عن مریم

  .٥٩﴾ُأَكلَِّم اْلَیْوَم ِإنِسیfا  َفَلنْ ﴿ :الكالم، ویفسره قوله تعالى

  

  : الصوم فى الشرع

  :توجد تعریفات عدة للصوم فى الشرع منها

هو اإلمساك عن األكل والشرب والجماع، وغیرها مما ورد به الشرع في النهار  -

على الوجه المشروع، ویتبع ذلك اإلمساك عن الرفث والجهل وغیرها من الكالم 

  ٦٠.المحرم والمكروه

وهو اإلمساك عن األكل،والشرب،والجماع من :ة عن إمساك مخصوصعبار  -

  ٦١.الصبح إلى المغرب مع النیة

                                                           

  )٢٦(:ریم، اآلیةسورة م ٥٨
  )٢٦(:سورة مریم، اآلیة٥٩
  )١/٢٤ (كتاب الصیام من شرح العمدة، لشیخ اإلسالم ابن تیمیة،  ٦٠
  )١/٣٥٢ (، والمصباح المنیر، للفیُّومي،١٧٧التعریفات للجرجاني، ص  ٦١
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هو إمساك مخصوص من شخص مخصوص، عن شيء مخصوص، في زمٍن  -

  ٦٢.مخصوص

  ٦٣.هو اإلمساك عن المفطر على وجه مخصوص-

  ٦٤.هو إمساٌك ِبِنیٍَّة عن أشیاء مخصوصة، في زمن معیَّن، من شخص مخصوص -

  ٦٥.رة عن إمساك عن أشیاء مخصوصة في وقت مخصوص عبا-

   ٦٦.عن إمساك مخصوص، في وقت مخصوص، على وجه مخصوص: هو عبارة-

هو اإلمساك  عن األكل والشرب والجماع وغیرها مما ورد به الشرع في النهار -

  ٦٧.على الوجه المشروع
  

  : صوم رمضان

ان اإلسالم الخمسة، صیام شهر رمضان فریضة شرعیة، وركن من أرك         
َیا ﴿ :ال تعالىوق . على المسلمین في السنة الثانیة من الهجرة -تعالى –فرضه هللا 

َیاُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن  ٦٨﴾َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْیُكُم الصِّ
.  

                                                           

  )١٥٣/ ٥ (اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، البن الملقن، ٦٢
  )٢٨/٧ (الموسوعة الفقهیة،  ٦٣
، واإلقناع ٢/٥، ومنتهى اإلرادات لمحمد بن أحمد الفتوحى،٣/٣٤٦مربع مع حاشیة ابن قاسم، الروض ال ٦٤

اوي،   )١/٤٨٥ (لطالب االنتفاع، للحجَّ
  )٧/٣٢٣ (، والشرح الكبیر،٤/٣٢٣المغني البن قدامة،  ٦٥
 )٧/٣٢٣ (اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي،  ٦٦
 )١/٢٤ (یخ اإلسالم ابن تیمیة،كتاب الصیام من شرح العمدة، لش  ٦٧
  )١٨٣ :(،اآلیةالبقرة ٦٨
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عن الطعام والشراب، بدًءا من طلوع فى هذا الشهر الكریم سلمون یمتنع المو 
َوُكُلوْا َواْشَرُبوْا َحتَّى َیَتَبیََّن َلُكُم اْلَخْیُط  ﴿:الفجر إلى غروب الشمس، امتثاًال لقوله تعالى

َیاَم ِإَلى الَّلْیِل  ٦٩﴾اَألْبَیُض ِمَن اْلَخْیِط اَألْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ثُمَّ َأِتمُّوْا الصِّ
  

  

  : هالل رمضان

َن اْلُهَدى  ﴿:قال تعالى      َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذَي ُأنِزَل ِفیِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس َوَبیَِّناٍت مِّ
ْهَر َفْلَیُصْمهُ  ٧٠﴾َواْلُفْرَقاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ

 

ویبدأ شهر رمضان بثبوت رؤیة الهالل بعد غروب الیوم التاسع والعشرین من 

شهر  وینتهي. ا لم یظهر الهالل أتممنا شهر شعبان ثالثین یوًماشهر شعبان، فإذ

صوموا لرؤیته وأفطروا  :( �رسول هللا لقول . رمضان بثبوت رؤیة هالل شهر شوال

  أخرجه مسلم). لرؤیته، فإن غم علیكم فصوموا ثالثین یوًما

  

  فضائل الصیام: المبحث الثاني

  

ٌة من أشرف الُقربات، وطاعٌة مباركة لها الصوم ِعبادٌة من أجلِّ الِعبادات، وقرب

آثاُرها العظیمة الكثیرة، العاجلة واآلجلة، من تزكیة النفوس، وٕاصالح القلوب، وحفظ 

رور، وتهذیب األخالق، وفیها من اإلعانة على  الجوارح والحواس من الِفَتن والشُّ
                                                           

  ).١٨٧:(،اآلیة البقرة سورة  ٦٩
  ).١٨٥ (:،اآلیةالبقرةسورة  ٧٠
  

 



٣١ 

 

الدرجات ، ولقد  تحصیل األجور العظیمة، وتكفیر السیِّئات الُمهِلكة، والفوز بأعالي

 ، خصَّ هللا عز وجل عبادة الصیام من بین العبادات بفضائل وخصائص عدیدة

   :منها

  

 �یعد الصوم باب من أبواب الخیر؛ لحدیث معاذ بن جبل  :باب من أبواب الخیر  �
الصوم : (قال: هللا بلى یا رسول: قلت) أال أدلُّك أبواب الخیر: (قال له �، أن النبي 

، وصالة الرجل من جوف ، والصدقة تطفئ الخطیئة كما یطفئ الماء النارجنة
٧١.﴾َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن الـَْمَضاِجِع َیْدُعوَن َربَُّهْم   ﴿ : ، ثم تال)اللیل

  

الصیام من األعمال التي ُیِعدُّ هللا بها المغفرة واألجر العظیم؛  :المغفرة واألجر العظیم  �
اِت َواْلَقاِنِتیَن َواْلَقاِنَتاِت ِإنَّ الـُْمْسِلِمیَن َوالـُْمْسِلَماِت َوالـُْمْؤِمِنیَن َواْلـُمْؤِمنَ  ﴿: لقول هللا تعالى

ِقیَن  اِبَراِت َواْلـَخاِشِعیَن َواْلـَخاِشَعاِت َواْلـُمَتَصدِّ اِبِریَن َوالصَّ اِدَقاِت َوالصَّ اِدِقیَن َوالصَّ َوالصَّ
اِئَماِت َواْلـَحاِفِظیَن ُفُروَجُهْم َواْلـَحاِفَظاِت وَ  اِئِمیَن َوالصَّ َقاِت َوالصَّ الذَّاِكِریَن هللا َواْلـُمَتَصدِّ

ْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظیًما  ٧٢.﴾َكِثیًرا َوالذَّاِكَراِت أََعدَّ هللا َلُهم مَّ
 

یعد الصیام ِحْصٌن حصین من النار ؛ لحدیث أبي  :الصیام ِحْصٌن حصین من النار �

ویعتبر  ٧٣). من النارالصیام ُجنٌَّة وِحْصٌن َحِصینٌ : (قال �، عن النبي  �هریرة 

،یستجنُّ بها العبد المسلم من النار؛لحدیث جابر )یقي صاحبه من النار(الصوم ُجنة 

                                                           

  )١٧-١٦ (:سورة السجدة، اآلیتان  ٧١
  )٣٥ (سورة األحزاب، اآلیة ٧٢
  )١٥/١٢٣ (، وصحح إسناده محققو المسند،)٩٢٢٥ (، برقم١٢٣)/١٥ (،أحمد ٧٣

 



٣٢ 

 

الصیاُم جنٌة یستجنُّ بها العبُد من النار، : �قال ربنا : (قال �أن رسول هللا   �

   ٧٤.)لي وأنا أجزي بهوهو 

الصیاُم ُجنٌَّة : (یقول �إني سمعت رسول هللا :قال �وعن عثمان بن أبي العاص 

حین بعثني إلى  �وكان آخر ما َعِهَد إليَّ رسول هللا :قال) كُجنَِّة أحدكم من القتال

، وفي )یا عثمان تجوَّز في الصالة؛ فإن في القوم الكبیر وذا الحاجة: (الطائف قال

،هذا من جانب ومن جانب ٧٥)ن القتالالصیام ُجنٌَّة من النار كُجنَِّة أحدكم م: (لفظ

آخر یبعد الصیام  صاحبه عن النار كما بین السماء واألرض ،فصیام یوم في سبیل 

 �ة الباهلي هللا یبعد صاحبه عن النار كما بین السماء واألرض؛لحدیث أبي أمام

من صاَم یومًا في سبیل هللا جعل هللا بینه وبین النار خندقًا كما : (قال �،عن النبي 

  ٧٦)بین السماء واألرض

ات ؛ لحدیث عبد هللا بن یعتبر الصیام ُجّنٌة من الشهو  :الصیام ُجّنٌة من الشهوات �

یا معشر الشباب من استطاع منكم : (�لقد قال لنا رسول هللا : ، قال �مسعود 

                                                           

  )١/٣٠٨ (النهایة في غریب الحدیث باب الجیم مع النون، مادة جنن،  ٧٤
، وصحح )١٧٩٠٢ (، برقم)٤٣٣/(٢٩، و)١٦٢٧٨ (، برقم٢٦/٢٠٥و ،٦٢٧٣، برقم ٢٦/٢٠٢أحمد   ٧٥

  .إسناده محققو مسند اإلمام أحمد
،وقال األلباني في صحیح )١٦٢٤(الترمذي،كتاب فضائل،الجهاد، باب فضل الصوم في سبیل هللا،برقم (  ٧٦

  ).٢/٢٢٣(سنن الترمذي،

 



٣٣ 

 

؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم یستطع فعلیه بالصوم؛ الباءة فلیتزوج

  ٧٧).فإنه له ِوجاءٌ 

یعد الصیام خیر للمسلم لو كان یعلم ؛ لقول هللا  :و كان یعلمالصیام خیر للمسلم ل �

  ٧٨.}َوَأن َتُصوُموْا َخْیٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُمون  {: تعالى

التقوى ؛لقول هللا یعتبر الصیام سبب من أسباب  :الصیام سبب من أسباب التقوى �

َیاُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَّ  {:تعالى ِذیَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْیُكُم الصِّ

  ٧٩.}َتتَُّقون 

صیام یوم في سبیل هللا یباعد هللا  :یباعد هللا النار عن وجه صاحبه سبعین سنة  �

سمعت : ، قال �النار عن وجه صاحبه سبعین سنة؛ لحدیث أبي سعید الخدري 

النار سبعین من صام یومًا في سبیل هللا َبعََّد هللا وجهه عن : (یقول �رسول هللا 

 ٨٠). فاً خری

  

،  �، وال مثل له، و ال عدل؛ لحدیث أبي أمامة  �الصوم وصیة النبي  :ال مثل له �

علیك بالصوم فإنه ال ِمْثَل : (ُمرني بأمر ینفعني هللا به، قال: رسول هللایا : قلت: قال
                                                           

سلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح ، وم١٩٠٥البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم ، برقم : متفق علیه٧٧
  )١٤٠٠ (،برقم

  )١٨٤ :(سورة البقرة، اآلیة ٧٨
  )١٨٣ :(سورة البقرة اآلیة ٧٩
، ومسلم، كتاب  )٢٨٤٠(البخاري،كتاب الجهاد والسیر،باب فضل الصوم في سبیل هللا،برقم:متفق علیه  ٨٠

  )١١٥٣ (فویت حق، برقمالصیام، باب فضل الصیام في سبیل هللا لمن یطیقه بال ضرر وال ت

 



٣٤ 

 

علیك : (أي العمل أفضل؟ قال: �أن أبا أمامة سأل رسول هللا : ، وفي لفظ)هل

یا رسول هللا ُمْرني بعمٍل، : قلت: قال �، وفي روایة أنه )بالصوم فإنه ال عدل له

علیك : (یا رسول هللا مرني بعمٍل، قال: ، قلت) لهعلیك بالصوم فإنه ال ِعْدل : (قال

أنشأ : قال أبو أمامة: ن حبان في صحیحه، وفي لفظ اب٨١)بالصوم فإنه ال عدل له

اللهم : (، قالیا رسول هللا، ادُع هللا لي بالشهادة: جیشًا، فأتیته فقلت �رسول هللا 

ثم أتیته : فسلمنا وغنمنا، حتى ذكر ذلك ثالث مرات، قال ، فغزونا)سلِّمهم وغنِّمهم

: یا رسول هللا إني أتیتك تترى ثالث مرات أسألك أن تدعَو لي بالشهادة، فقلت: فقلت

، فسلمنا وغنمنا، یا رسول هللا، فمرني بَعَمٍل أدخُل به الجنة، )اللهم سلِّمهم وغنِّمهم(

، فكان أبو أمامة ال ُیَرى في بیته الدُّخاُن نهارًا، )یك بالصوم؛ فإنه ال ِمْثَل لهُ عل: (فقال

 ٨٢إال إذا نزل بهم ضیٌف، فإذا رأوا الدخان نهارًا، عرفوا أنه قد اعتراهم ضیفٌ 

  

یدخل الجنة من یدخل الجنة من باب الریان  الصوم  :یدخل الجنة من باب الریان  �

إن في الجنة بابًا : (�قال رسول هللا : قال �باب الریان؛ لحدیث سهل بن سعد 

: ، ال یدخل منه أحد غیرهم، یقالالریَّان، یدخل منه الصائمون یوم القیامة: ُیقاُل له
                                                           

أخرجه النسائي،كتاب الصیام،باب ذكر االختالف على محمد بن أبي یعقوب في حدیث أبي أمامة في فضل  ٨١
 (، وصححه األلباني في صحیح النسائي بجمیع روایاته،)٢٢٢٣، ٢٢٢٢، ٢٢٢١، ٢٢٢٠ (الصیام،برقم

  )١/٥٨٠ (الترغیب والترهیب، ، وفي صحیح)١٩٣٧ (، و في سلسلة األحادیث الصحیحة، برقم)٢/١٢٢
، )٣٤٢٥ (صحیح ابن حبان، كتاب الصوم، باب ذكر البیان بأن الصوم ال یعدله شيء من الطاعات، برقم  ٨٢

 (، وصححه األلباني في صحیح الترغیب والترهیب،)٤٧٦٣ (، والطبراني برقم)٥/٢٥٥ (وهو عند أحمد،
١/٥٨٠.(  

 



٣٥ 

 

ن؛ فیقومون ال یدخل منه أحد غیُرهم، فإذا دخل آخرهم أُغلق فلم یدخل أین الصائمو 

في الجنة ثمانیة أبواب،فیها باب ُیسمَّى الریان ال یدخله إال : (،وفي روایة ٨٣)منه أحد

 ٨٤).الصائمون

الصیام من أول الخصال التي ُتْدِخُل الجنَة؛ : ْدِخُل الجنةَ من أول الخصال التي تُ  �

،قال )من أصبح الیوم منكم صائًما؟: (�قال رسول هللا : ، قال �لحدیث أبي هریرة 

فمن أطعم : ( قال. أنا:،قال أبو بكر)فمن اتَّبع منكم الیوم جنازة؟: (قال. أنا:أبو بكر

،قال أبو )فمن عاد منكم الیوم مریضًا؟: (قال. أنا:،قال أبو بكر)الیوم مسكینًا؟منكم 

ولفظ البخاري . ٨٥)ما اجتمعن في امرئ إال دخل الجنة: (�أنا،فقال رسول هللا :بكر

  ٨٦)ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في یوم إال دخل الجنة: (في األدب المفرد

، عن النبي �یعتبر الصیام كفارة للذنوب ؛ لحدیث حذیفة  :الصیام كفارة للذنوب �

، الصالة، والصوم: فتنة الرجل في أهله، وماله، وولده، وجاره، تكفِّرها: (�

 ٨٧)واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر: (،وفي لفظ)والصدقة،واألمر، والنهي

  
                                                           

، ومسلم، كتاب الصیام، باب فضل ١٨٩٦یان للصائمین، برقم البخاري، كتاب الصوم، باب الر : متفق علیه٨٣
 )١١٥٢ (الصیام، برقم

  )٣٢٥٧ (البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة أبواب الجنة، برقم  ٨٤
  )١٠٢٨ (مسلم،كتاب الزكاة،باب فضل من ضمَّ إلى الصدقة غیرها من أنواع البر،برقم ٨٥
  .١٩٥لباني في صحیح األدب المفرد،ص،وصححه األ٥١٥البخاري في األدب المفرد،برقم   ٨٦
الصدقة تكفر : ، وكتاب الزكاة، بابٌ )٥٢٥ (البخاري، كتاب الصالة، باب الصالة كفارة، برقم: متفق علیه  ٨٧

،ومسلم، كتاب اإلیمان،باب رفع األمانة  )١٨٩٥(الصوم كفَّارة،برقم:،وكتاب الصوم،بابٌ ١٤٣٥الخطیئة،برقم 
  ) .١٤٤ (الفتن على القلوب،برقم واإلیمان من بعض القلوب وعرض

 



٣٦ 

 

یعتبر خلوف فم الصائم أطیب  :خلوف فم الصائم أطیب عند هللا من ریح المسك �

قال هللا : (�ال رسول هللا ق:قال:�وقد دلَّ حدیث أبي هریرة .عند هللا من ریح المسك

،وٕاذا  كلُّ عمل ابن آدم له إال الصیام؛ فإنه لي وأنا أجزي به، والصیام جنة: تعالى

إنِّي امرٌؤ : و قاتله فلیقلكان یوُم َصْوِم أحِدكم فال یرفث وال یصخب، فإن سابَُّه أحٌد أ

لخلوُف فم الصائم أطیب عند هللا من ریح المسك، ! صائٌم، والذي نفُس محمد بیده

  ٨٨)إذا أفطر فرح، وٕاذا لقي ربَّه َفِرَح بصومه: للصائم فرحتان یفرحهما

  

الصیام والقرآن یشفعان لصاحبهما یوم القیامة؛ لحدیث  :یشفع لصاحبه یوم القیامة  �

، ةالصیاُم والقرآن یشفعان للعبد یوم القیام: (قال �عمرو،أن رسول هللا  عبد هللا بن

: أي ربِّ منعته الطعام والشهوات بالنهار، فشفعني فیه، ویقول القرآن: یقول الصیام

  ٨٩)فیشفعان: باللیل فشفعني فیه قالمنعته النوم 

الصوم یزیل األحقاد والضغائن  :یزیل األحقاد والضغائن والوسوسة من الصدور  �

،عن النبي  �والوسوسة من الصدور؛ لحدیث األعرابي الصحابي،وحدیث ابن عباس 

 ٩٠)یذهبن وحر الصدر: صوم شهر الصبر وثالثة أیاٍم من كل شهرٍ : (أنه قال �

                                                           

  ).٨/٢٧٩ (شرح النووي على صحیح مسلم،  ٨٨
حسن  : (١/٥٧٩، وقال األلباني في صحیح الترغیب والترهیب، ١/٥٥٤، والحاكم، ٢/١٧٤أحمد في المسند،   ٨٩

  ).صحیح
  
  ).حسن صحیح: (١/٥٩٩،وقال األلباني في صحیح الترغیب والترهیب،١٠٥٧أخرجه البزار،برقم ٩٠

 



٣٧ 

 

من ُخِتَم له بصیام یوٍم یرید به وجه هللا أدخله : وعلو المكانة بها سبب لدخول الجنة �

ال : من قال: (إلى صدري فقال �أسندُت النبي : قال �هللا الجنة؛ لحدیث حذیفة 

، و من صام یومًا ابتغاء وجه هللا نةإله إال هللا ابتغاء وجه هللا ُخِتَم له بها دخل الج

ُخِتَم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه هللا ُخِتَم له بها دخل 

طعم أعد هللا الغرف العالیات في الجنة لمن تابع الصیام المشروع، وأ، وكما ٩١)الجنة

الطعام، وأالن الكالم، وأفشى السالم، وصلى باللیل والناس نیام؛ لحدیث أبي مالك 

إنَّ في الجنة غرفًا ُیرى ظاهرها من باطنها، وباطنها : (أنه قال �األشعري عن النبي 

لمن أطعم الطعام، وأالن الكالم، وتابع الصیام، وأفشى ،أعدَّها هللا تعالى من ظاهرها

 ٩٢)السالم، وصلَّى باللیل والناس نیام

  

یساعد على استجابة الدعوة فالصائم له دعوة ال ُتردُّ  :یساعد على استجابة الدعوة �

: ثالثة ال ُتردُّ دعوتهم: (�قال رسول هللا : ، قال �حتى یفطر؛ لحدیث أبي هریرة 

یرفعها هللا فوق الغمام ویفتُح لها  والصائم حتى یفطر، ودعوة المظلوم اإلمام العادل،

  ٩٣)وعزتي ألنصرنك و لو بعد حین: أبواب السماء، ویقول الربُّ 

                                                           

  ).٥/٣٩١ (مسند أحمد  ٩١
  ).٥/٣٤٣ (أحمد في المسند،  ٩٢
، والترمذي، كتاب الدعوات، باب ١٧٥٢في الصائم ال تردُّ دعوته، برقم : ابن ماجه، كتاب الصیام، بابٌ   ٩٣

  ).٣٥٩٨ (سبق المفردون، برقم

 



٣٨ 

 

عمرو بن العاص رضي  سمعت عبد هللا بن: وُروي عن عبد هللا بن أبي ملیكة، قال

، قال ابن )إن للصائم عند فطره لدعوًة ما ُتردُّ : (�قال رسول هللا : هللا عنهما یقول

اللهم إني أسألك برحمتك التي : سمعت عبد هللا بن عمرو یقول إذا أفطر: أبي ملیكة

  ٩٤)وسعت كلَّ شيء أن تغفر لي

  

تفطیر الصائمین فیه األجر الكبیر ؛ لحدیث زید  :تفطیر الصائمین فیه األجر الكبیر �

من فطَّر صائمًا كان له مثل أجره، : (�قال رسول هللا : ، قال �بن خالد الجهني 

 ٩٥)یئاً غیر أنه ال ینقص من أجر الصائم ش

یوفَّى الصائمون أجرهم بغیر حساب لحدیث : یوفَّى الصائمون أجرهم بغیر حساب �

كلُّ عمل ابن آدم له إال : قال هللا تعالى: (�قال رسول هللا :قال:�أبي هریرة 

 ٩٦... )الصیام

فرحة في الدنیا،وفرحة في اآلخرة لحدیث أبي هریرة :لصائم فرحتانل :یعد فرحتان  �

 ٩٧... )كلُّ عمل ابن آدم له إال الصیام: قال هللا تعالى: (�قال رسول هللا :قال:�

  

                                                           

  ).١/٤٢٢ (، والحاكم،١٧٥٣ابن ماجه، كتاب الصیام، باب في الصائم ال تردُّ دعوته، برقم   ٩٤
، وابن ماجه، كتاب الصیام، باب ٨٠٧الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في فضل من فطر صائمًا، برقم  ٩٥

  ).١/٤٢٤ (، وصححه األلباني في صحیح سنن الترمذي،١٧٤٦في ثواب من فطر صائًما، برقم 
  ).٨/٢٧٩ (شرح النووي على صحیح مسلم، ٩٦
  ).٨/٢٧٩ (شرح النووي على صحیح مسلم،  ٩٧

 



٣٩ 

 

  شروط الصیام وأركانه: المبحث الثالث

  

  شروط الصیام: أوال 

  :تتمثل شروط الصیام فى اآلتي

لى المسلم،أما الكافر ال ُیلزم بالصوم وال یفرض الصیام ع: اإلسالم: الشرط األول �

ْم َكَفُروْا ِبا� َوَما َمَنَعُهْم َأن ُتْقَبَل ِمْنُهْم َنَفَقاُتُهْم ِإالَّ َأنَّهُ  {: یصح منه؛ لقول هللا تعالى

 }َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباء مَّنُثوًرا {: ، وقوله تعالى٩٨ }َوِبَرُسوِلِه 

ُقل ِللَِّذیَن َكَفُروْا ِإن َینَتُهوْا ُیَغَفْر  {: لقول هللا تعالى ، وال یلزمه قضاؤه بعد إسالمه؛٩٩

  ١٠٠ }َلُهم مَّا َقْد َسَلَف  

علي بن ال یجب الصیام على الصغیر حتى یبلغ؛ لـحـدیث  :البلوغ : الشرط الثاني �

عن المجنون المغلوب على عقله :ُرفع القلم عن ثالثة: (قال �عن النبي  �طالب 

 ١٠١)، وعن النائم حتى یستیقظ، وعن الصبي حتى یحتلمحتى یفیق

  

                                                           

  )٥٤ (:التوبة، اآلیةسورة  ٩٨
  )٢٣ (:سورة الفرقان، اآلیة ٩٩
  ).٣٨ (:سورة األنفال، اآلیة ١٠٠

، والترمذي، )٤٤٠٢ (، ورقم )٤٤٠١(أبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون یسرق أو یصیب حدًا، برقم  ١٠١
باب طالق  ، وابن ماجه، كتاب الطالق،)١٤٢٣ (كتاب الحدود، باب ما جاء فیمن ال یجب علیه الحد، برقم

  ).٢٠٤٢ (، ورقم) ٢٠٤١ (المعتوه والصغیر والنائم، برقم

 



٤٠ 

 

لقلم حتى یفیق؛ لحدیث وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه ا :العقل: الشرط الثالث �

عن المجنون المغلوب على عقله : رفع القلم عن ثالثة: (قال �، عن النبي �علي 

 ). ، وعن النائم حتى یستیقظ، وعن الصبي حتى یحتلمحتى یفیق

  

عجز، فالعاجز عن الصوم ال یجب علیه وضدها ال :القدرة على الصوم: الشرط الرابع �

  : الصوم أداء، ویجب علیه القضاء؛ لقول هللا تعالى

ْن َأیَّاٍم  {  : والعجز عجزان، ١٠٢ }ُأَخَر َفَمن َكاَن ِمنُكم مَِّریًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة مِّ

. وهو عجز ُیرجى ُبرؤه، وهذا هو المذكور في اآلیة آنفة الذكر :عجز طاِرئ -

  . كالمریض الذي ینتظر الشفاء، فعلیه القضاء إذا شفي

  

هو عجز ال ُیرجى ُبرؤه، كالمریض الذي ال ُیرجى ُبرؤه، والكبیر الهرم  :عجز دائم-

  . دل الصیام أن یطعم عن كل یوٍم مسكیناً الذي ال یطیق الصیام، فالواجب ب

  

ال یجب الصیام أداًء على المسافر، وعلیه القضاء؛ لقول  :اإلقامة: الشرط الخامس
ْن َأیَّاٍم ُأَخَر ﴿ :هللا تعالى   ١٠٣ ﴾َفَمن َكاَن ِمنُكم مَِّریًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة مِّ

 

  
                                                           

  )١٨٥ (:سورة البقرة، اآلیة ١٠٢
  .)١٨٥(:سورة البقرة، اآلیة ١٠٣

 



٤١ 

 

الحیض والنفاس، للنساء خاصة، فال : وهي :الُخلوُّ من الموانع: الشرط السادس �

یجب علیها الصیام أداًء، بل ال یجوز أن تصوم وهي حائض أو نفساء؛ لقول النبي 

، ویجب ١٠٤)لم ُتصلِّ ولم َتُصْم؟ فذلك من نقصان دینها ألیست إذا حاضت: ( ...�

كان یصیبنا ذلك فنؤمر : (علیها القضاء بعد رمضان؛ لقول عائشة رضي هللا عنها

 ١٠٥)بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة
  

 :أركان الصوم: ثانًیا 

  :الصیام في حقیقته مركب من ركنین أساسیین، ال یتصور حصوله بدونهما

ومعناها القصد، وهو اعتقاد القلب فعل شيء، وعزمه علیه : النیة: الركن األول -
ن لصحة من غیر تردد، والمراد بها هنا قصد الصوم، والدلیل على أن النیة رك

، وهو یعم كل ١٠٦)إنما األعمال بالنیات وٕانما لكل امرئ ما نوى(�:الصیام، قوله 
من لم یبیت الصیام قبل الفجر فال ( :عمل ، وقوله في حدیث حفصة رضي هللا عنها

نَّة؛ ومحل النیة القلب، ، ) ١٠٧صیام له ألنها  وال یشرع التلفظ بها، وهو خالف السُّ
، وحقیقتها القصد إلى الفعل امتثاًال ألمر هللا تعالى، عمل قلبي ال دخل للسان فیه

إیقاع النیة لیًال، : ویشترط في النیة لصوم رمضان التبییت، وهو   وطلبًا لثوابه،
لحدیث حفصة المتقدم، وتصح النیة في أي جزء من أجزاء اللیل، وینبغي على العبد 

                                                           

  )٣٠٤ (البخاري، برقم  ١٠٤
  ).٣٣٥ (مسلم، برقم  ١٠٥

١٠٦
  رواه البخاري ومسلم 

 رواه أحمد وأصحاب السنن ١٠٧

 



٤٢ 

 

ج إلى تكلف، فمن عقد أن یبتعد عن وسواس الشیطان في النیة، فإن النیة ال تحتا
  .قلبه لیًال أنه صائم غدًا فقد نوى، ومثله ما لو تسحر بنیة الصوم غداً 

 
وهو اإلمساك عن المفطرات من طعام، وشراب، وجماع،  :اإلمساك: الركن الثاني -

وكلوا واشربوا  ﴿:من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ودلیل ذلك قوله تعالى
ألبیض من الخیط األسود من الفجر ثم أتموا الصیام إلى حتى یتبین لكم الخیط ا

، والمراد بالخیط األبیض والخیط األسود، بیاض النهار وسواد اللیل، وذلك ١٠٨ ﴾اللیل
ال یمنعنكم من سحوركم  :( �یحصل بطلوع الفجر الثاني أو الفجر الصادق؛ لقوله 

 � : (وقوله  )١٠٩ ألفقأذان بالل، وال الفجر المستطیل، ولكن الفجر المستطیر في ا
إذا أقبل اللیل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر 

، وقد أجمع أهل العلم على أن من فعل شیئًا من ذلك متعمدًا فقد بطل )١١٠الصائم
  .صومه

  

  :أبعاد الصوم: ثالثًا 

د الناتجة عن صیام األطفال، تنشئتهم على إدراك أنَّ للصوم من أهم الفوائ یعد

ثالثة أبعاد تتعلَّق بالروح والعقل والجسد، وأنَّ لُكلِّ بعد من هذه األبعاد ریاضات 

تناسبه، وأنَّ الصوم هو أعظم ریاضات الروح، إلى جانب ما للصوم من فوائد ُمهَمة 

                                                           

 )١٨٧( :،اآلیةالبقرة سورة ١٠٨
 فتح الباري شرح صحیح البخاري: ،انظر رواه الترمذي ١٠٩

  ).١٨٥٣ (،رواه البخاري ١١٠

 



٤٣ 

 

وامر الربَّانیة، إضافًة إلى تربیتهم على في تقویة إرادة األطفال، وكذلك تفاعلهم مع األ

ر والعلن،  أنَّ اهتمام اآلباء بتشجیع أبنائهم هذا باإلضافة إلى تقوى هللا في السِّ

وتدریبهم على الصوم منذ الصغر، من شأنه أن یعود علیهم بالنفع روحًا وعقًال 

ما داموا على أنَّ على اآلباء عدم إجبار أبنائهم على الصوم  لذا یجبوجسدًا، 

ذلك دون مشقٍَّة أو ضرر  الطفلفي حال استطاع  لذاصغارًا لم یبلغوا سن التكلیف، 

یجعلون الصغار  -رضوان هللا علیهم-الصحابة  فقد كانعلیه فإنَّه یؤمر به، 

  .یصومون حتى إذا بكى أحدهم فإنَّهم ُیعطونه اللعبة لینشغل بها

  

  

  

  

  

  

  

  

 



٤٤ 

 

  

  

  

  

  

  

  

 



٤٥ 

 

  الصوم لألطفالطرق ومحفزات : المبحث األول 

  

  :طرق تشجیع األطفال على الصوم

في شهر رمضان لیس مهمة صعبة، فشهر  تعوید األطفال على الصیام

رمضان فرصة عظیمة لآلباء واألمهات لتعوید أطفالهم على كثیر من العبادات 

كالصوم والصالة، وهذه مجموعة من الطرق والوسائل حول كیفیة تعوید األطفال 

  :مضانعلى الصیام في ر 

ویقصد بطریقة الترغیب والترهیب إفهام الصبي أن الصوم  :طریقة الترغیب والترهیب  •

فریضة كتبها هللا علینا كما كتبها على األمم من قبلنا وأنها ركن من أركان اإلسالم 

الخمسة وأن علیه أن یشرع في التدرب على أدائها متى أطاق ذلك، ومع بیان الحكم 

وبهذا یتضح لنا أنه ال مانع . التي تحصل للصائم من صومه الشرعي للصوم والمنافع

من تحفیز الطفل على الصوم بإعطاء بعض الهدایا واألشیاء المحببة إلى نفسه، 

حیث تعد وسیلة للترغیب ولكن یجب أن تكون بشيء من االعتدال وعدم اإلسراف 

منه، ولماذا شرعة إًذا على األسرة أن تبین ألوالدها معنى الصوم والهدف . والمبالغة

بذلك ینشأ األطفال وهم . هللا عز وجل؛ ألن التعلیم في الصغر كالنقش على الحجر 

على درایة وفهم لتعالیم دینهم السمحة ویشعروا القرب من هللا سبحانه وتعالى ونزرع 

 



٤٦ 

 

كذلك یعتاد الطفل أن یراقب هللا في جمیع أفعاله؛ ألن ، في قلوبهم حب وتقوى هللا

بصومه هو هللا وحده وهو الذي سیجازیه علیه لذلك ینشأ بداخلة رقابة ذاتیة الذي یعلم 

 .ویعتاد األمانة والخلق القویم

  

. یقصد بطریقة التشجیع والتعاون إغراء الصبي بالصوم :طریقة التشجیع والتعاون  •

فإذا اختار یومًا لذلك أیقظته العائلة للسحور وشجعته طیلة الیوم على إتمام الصوم 

ا اشتد علیه شغلته بأعمال تلهیه عن التفكیر في األكل والشرب إلى أن یحین فإذ

وقد ثبت في الحدیث أن نساء الصحابة كن یصّومن صغارهن فإذا .موعد اإلفطار

 .بكوا من الجوع صنعن لهم اللعب من الصوف یتلهون بها حتى یحین أذان المغرب

  

ما یكافأ به الطفل بعد صیامه الثواب یقصد بطریقة المكافأة و  :المكافأة والثوابطریقة  •

ألول یوم أو ألول شهر، وقد تكون المكافأة هدیة معنویة مثل الدعاء له والتنویه به 

وهذا أفضل من ضربه إذا امتنع   .على مأل من أقرانه أو في حضرة الكبار من أسرته

دیم وعد لتشجیعه من جدید وتذكیره بفعل أقرانه وتق فرصةعن الصوم مادام في األمر 

   .بهدیة تهدى له

  

  

 



٤٧ 

 

  :محفزات الصوم لألطفال

  : وتحفزه على الصیام منها الطفلالتي ترغب المحفزات توجد العدید من 

في الصیام  الطفلهناك أكثر من أسلوب یرغب  :الصوم وفضائلهالحدیث عن ثواب  �

منها الحدیث عن ثواب الصوم وفضائله أمام ویجعله یسابق الجمیع من أجل الثواب ،

التمهید لصیام الطفل یجب أن یكون مسبوقًا بحدیث عن ثواب رضا هللا ،لذا ف الطفل

بأننا نصوم  نخبره إلىوالرسول ، وعن الجنة أیضًا ، فالطفل ذو األربعة أعوام یحتاج 

شرح له ممیزات نهللا عنا أدخلنا جنته ، ثم  رضي وٕاذامن أجل كسب رضا هللا عنا 

 ألفته العقلیة ، فتقول له على سبیل المثال أنها أكبر الجنة وما یوجد فیها حسب قدرا

، وأن  یحبهانها ملیئة أیضًا بالحلوى  التي كما أمرة من مدینة المالهي التي یحبها ، 

عند بلوغ طفلك ،و كل ما علیه عندما یدخل الجنة أن یتمنى فقط ما یرید لیجده أمامه

وفى هذه الحالة یمكن للوالدین  السادسة یمكنه الصوم ، إذا كانت لدیه الرغبة ،سن 

حكم الصیام  :بالصوم مثل  المتعلقةبشكل مبسط عن بعض الموضوعات تحدثي أن ی

 ضرورة ان نحمد، كركن من أركان اإلسالم الخمس ولماذا فرضه هللا علینا كمسلمین 

  .هللا كثیرًا على نعمة الصیام

من  عمليذلك بشكل ینبغي تشجیع الطفل على الصوم و  :تشجیع الطفل على الصوم �

خالل قیام األم بسؤال األب وباقي أفراد األسرة القادرین على الصوم عما یریدون 

 



٤٨ 

 

لطفل هل یرید أن یصوم ویتناول طبقه لسؤال توجیه التناوله على مائدة اإلفطار ، ثم 

   المفضل ؟

 وفى هذه الحالة نجعلمواصلة الصیام طوال الشهر ،  الطفلقد ال یستطیع و 

أن على له  مع التأكیدلمعنویة هي الدعاء له باألجر والثواب فور اإلفطار، مكافأته ا

مكافأته المادیة بأطباقه  هذا باإلضافة إلى عدم نسیانهللا یقبل دعاء الصائم ، 

……… أو إخراجه للتنزه أحیانًا ، أو شراء ما یحب  المفضلة على مائدة اإلفطار

  .ونحو ذلك

الوالدین على عمل الجلسة العائلیة خالل شهر یجب آن یحرص  :الجلسة العائلیة �

یجلس فیه كل .. وقد تكون نصف أسبوعیة .. رمضان وقد تكون الجلسة أسبوعیة 

 ..أو حكم من أحكام الصوم .. یتدارسون تفسیر آیة .. أفراد األسرة في جو إیماني 

صلى هللا علیه  –أو غزوة من غزواته .. أو قصة صحابي .. أو شرح حدیث 

،ویمكن تخصص الجلسة األولى فى شهر رمضان الكریم عن فضل الشهر وسلم

الكریم وعن أن أبواب الجنة المفتوحة وأبواب النار مغلقة وكونه فرصة لكل لمن أراد 

  . أن تزید حسناته وتغفر سیئاته

أن یقترن الصوم في حیاته ینبغي  :في حیاة الطفل اقتران الصوم بذكریات مفرحة �

وم الشدة التي یجدها في الصیام أول مرة، وبهذا یدخل الصوم إلى بذكریات مفرحة تقا

 



٤٩ 

 

حیاته من باب السرور والفرح فتنطبع في ذاكرته انطباعات إیجابیة تكون له آثار 

، مما یكون دافعا له على استمراره فى  .بعیدة في حبه للصوم وفرحه بقدوم شهره

دموا ألوالده اللُّعب المختلفة، عند یمكن لآلباء أن یق، فمثال الصوم فى األعوام القادمة

الحاجة لیلهیهم بها عن طلب الطعام، اقتداء بالسلف الصالح، وال بأس أن یخرج بهم 

للنزهة أو المسجد إذا احتاج األمر، فإن بعض السلف كانوا یأخذون األوالد إلى 

المسجد في یوم عاشوراء، ویجعلون لهم األلعاب من الصوف لیتلهْوا بها عن طلب 

  . الطعام

إن لم یكن له جبار الطفل على الصوم إعدم  ینبغي :الطفل على الصومإجبار عدم  �

هذا من جانب ومن العصبیة والحزم لن ینتج عنهما إال العناد،  ،النالرغبة في ذلك 

للقسوة  داعيفال  وبالتاليغیر مفروض علیه الصیام قبل البلوغ جانب آخر أن الطفل 

فالطفل غیر البالغ ال یفرض علیه ،  ن العبادات الصالحة ینفر ویفر م علیه حتى ال

الصیام، وال یوجد نص صریح یلزم الطفل بالصیام؛ فالصیام للشخص البالغ القادر 

یجب على الوالدین أن یدركوا أن الطفل غیر مكلف ومن هذا المنطلق   .فقط

بل وحب بالصیام، لذلك ال یجوز إجباره، حفاظًا على صحته وعلى نفسیته في تق

  .الصیام، فلإلكراه نتائج عكسیة تمامًا ألهدافنا المرجوة من تدریبه تدریجیاً 

 



٥٠ 

 

الطفل  لتشجیع المحفزات للطفلعد التعزیز والثواب والعقاب أحد ی :التعزیز والثواب �

كذلك و هدیة أو مكافأة على صیام أول یوم،  وذلك عن طریق منحهعلى الصیام ، 

الحكمة من الصیام، إلى جانب أنه البد من وجود توضیح األجر والثواب و عن طریق 

  .القدوة الحسنة لألبناء في سلوك الوالدین في رمضان

 ینبغي التدرج في تعوید الطفل على الصیام ، :التدرج في تعوید الطفل على الصیام �

ال یعني تدریب األوالد على الصیام افتراضه علیهم، فإن جمهور العلماء یفتون بأن ف

واجب على من هو دون البلوغ ؛ لكن المقصود من هذه األحادیث الصیام غیر 

أّن تعوید  ،مع مراعاةمشروعیة واستحباب تمرین الصبیان على الصیام وتعویدهم علیه

أدعى لثبات الطفل علیه إن  الن ذلكالطفل على الصیام یحسن أن یكون بالتدریج؛ 

تون بدایة أمر الصبي بالصیام شاء هللا، وقد كان بعض السلف رضوان هللا علیهم ُیوقِّ 

إذا أطاقه، ویراعى أّن األطفال الكبار دون البلوغ أولى بهذا التمرین، خاصًة إذا قاربوا 

ویتخذ التدرج في تعوید الطفل  .الحلم، حیث یكونون أقدر على تحمُّل الصوم ومشقته

  :على الصیام إشكاال عدة ،منها

ن إیقاظ الطفل لتناول وجبة البد م :إیقاظ الطفل لتناول وجبة السحور �

   .السحور؛ فالسحور بركة، وحتى یقوى على الصیام

 



٥١ 

 

ینبغي نصح الطفل  :نصح الطفل باإلفطار في حال الجوع أو العطش الشدید �

باإلفطار في حال أحّس الطفل بجوع أو عطش شدید ینصح باإلفطار وعدم 

  .المكابرة ألنه مازال في مرحلة التدریب

تعود الطفل على اإلمساك عن الطعام والشراب إلى كأن ی :الصوم الجزئي �

منتصف النهار أو إلى العصر، حتى إذا قوى على ذلك و تعود علیه انتقل 

  .مرحلة تالیة إلى

یبدأ الطفل صوم یوم كامل، ثم یفطر أیامًا، ویزید أیام  :التدرج في الصوم �

  .صومه بعد ذلك تدریجیاً 

ینبغي عند التدرج في تعوید  :رارةُیجنب الطفل الصوم في األیام شدیدة الح �

الطفل على الصیام أن ُیجنب الطفل الصوم في األیام شدیدة الحرارة حتى ال 

  . یكره الطفل الصیام،وینفر منه

یجب تجنب الطفل  :تجنب الطفل اإلفراط في النشاط الحركي والریاضي �

اإلفراط في النشاط الحركي والریاضي أثناء الصوم حتى ال یكره الطفل 

 .الصیام

  

وتحفزه على  الطفلترغب  التيتوجد العدید من الطرق البسیطة  :القدوة الحسنة �

، فاألطفال یجدون متعة كبیرة في تقلید ألبنائهم قدوة حسنة اآلباءأن  الصیام منها

 



٥٢ 

 

الكبار، فالطفل یلجأ للصیام رغبة في المحاكاة والتقلید ولیس نتیجة فهمه للفرض 

یجب أن نتركه یصوم لتأصیل العادة لدیه وزرع الحب لدیه  والشریعة، وفي هذه الحالة

 .في فریضة الصیام

یجب على الوالدین شراء ثیاب جدیدة بمناسبة قدوم شهر رمضان : شراء ثیاب جدیدة �

على أن یخبر الوالدین األبناء أنها ..أو تخصیص ثوبًا لهذه المناسبة قدر االستطاعة 

وٕان .. له ثوًبا جدیًدا ومصحًفا جدیًدا ومسبحة  فإن كان ولًدا اشتر.. ثیاب العبادة 

كي یتهیأ ولدك نفسًیا .. كانت بنتًا فاشتر لها عباءة وطرحة صغیرة ومصحًفا جدیًدا 

 .للعبادة وللنزول للمسجد للصالة ولقراءة المصحف ولحضور االعتكاف

رز ،ومن ابیمكن للوالدین إجراء المسابقات كحافز على الصوم  :إجراء المسابقات �

 :هذه المسابقات ما یلي

باب المنافسة بین األبناء  فیهامســـابقة یفتح اآلباء وهى : مســـابقة أكـــــثر صــــــائم -

وهكذا حتى یتدربوا " ... من یصوم أكثر له جائزة أكبر : " كأن تقول األب لهم .. 

ثل له من على الصیام بعید عن جو الضرب والعقاب واأللم حتى یكره الصیام لما یم

  .بل في جو المنافسة والتسابق والحب والحنان.. جوع وتعب ومشق 

 



٥٣ 

 

لحفظ سور معینة من القرآن الكریم  وهى مســـابقة :مســـابقة حفظ القرآن الكریم -

وهناك جواز .. ویكون االختبار في آخر الشهر .. یتسابق جمیع األبناء على حفظها 

  .مناسبة لكل األعمار قدر المستطاع قیمة للفائز على أن یكون اختیار السور

وهى مسابقة تكون بین أفراد األسرة تكون : مســــــابقة أكثــــــر خاتم للقرآن الكریم -

   .جائزتها ألكثر فرد یختم القرآن الكریم
وهى مسابقة تقوم على اختیار أفضل األبناء حرصا  :مســــابقة االبن المثـــــــالي -

  .وقد تكون المسابقة أسبوعیة أو طوال الشهر الكریم. رآنيالورد القعلى قراءة 

تكون الجائزة فیها ألكثر األوالد مكوثًا  وهى مسابقة :مسابقة عامر المسجد -

  .بالمسجد مع التسبیح والذكر وقرأت القرآن الكریم

  

،لذا یجب ویحب من یهتم به  .. ویحب من یعطیه.. یحب الطفل العطاء  :الهدایا  �

 رمضان ،مع الحرص على إخبار األبناءبدایة شهر  إحضار هدایا فى على اآلباء

أن بقدوم  األبناءفیتعلم  رمضان ،شهر وهو .. احتفاًال بقدوم ضیف عزیز  ابأنه

   .الضیف قدم الخیر فهو شهر الخیر

غداة عاشوراء إلى قرى  �أرسل النبي : عن السیدة الربیع بنت معوذ قالتو 

: قالت »فلیتم بقیة یومه، ومن أصبح صائما فلیصم، من أصبح مفطراً «: األنصار

 



٥٤ 

 

ونصنع لهم اللعبة من العهن، فنذهب به معنا، ، فكنا نصومه بعد، ونصوم صبیاننا(

فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطیناهم اللعبة : فإذا سألونا الطعام، وفي روایة

  ١١١.)تلهیهم

ایا لألطفال، وال بد فال بد من تحضیر الهد، الطریقة نافعة جدًا ومشوقة وتعد 

من وسائل تنسیهم الجوع، وال بد من هدایا تعطي لهم عند اإلفطار، تشجیعًا وتثبیتًا، 

وحبذا لو كانت الهدیة ثمینة، لیشعر الطفل بعظمة هذه الفریضة وقیمتها، وهكذا كان 

  . دأب السلف

  

   شهر رمضان السن المناسب لصوم الطفل :الثانيالمبحث 

  

  :تمهید

ف الوالدین أن سن سبع سنوات هو سن بدایة اإلدراك الحقیقي یجب أن یعر 

لالبن ، فاالبن بهذا العمر یبدأ یشعر بأنه كبیر مثل األب ویرغب في تقلیده بكل 

شيء، فلماذا ال نبدأ معه بتعلیمه الصیام، وأنه فرض على المسلمین ،وأنه فرض 

ات الطیبة أو على كل شخص بالغ كبیر ینعم بصحة جیدة، ونشجعه ببعض الكلم

                                                           

  .باب صوم الصبیان: حیحهاإلمام البخاري في ص ١١١

 



٥٥ 

 

الجوائز والهدایا، ونلهیه باللعب، حتى یتدرب الصغار على الصیام، وعلى فعل 

  .الخیرات

  

  :السن المناسب لصوم الطفل شهر رمضان

ُرِفَع اْلَقَلُم  ( :   �ال یجب الصیام على الطفل الصغیر حتى یبلغ ، لقول النبي 
َلى َعْقِلِه َحتَّى یِفیَق ، َوَعْن النَّاِئِم َحتَّى َیْسَتْیِقَظ ، َعْن اْلَمْجُنوِن اْلَمْغُلوِب عَ : َعْن َثالَثٍة 

ِبيِّ َحتَّى َیْحَتِلمَ  ومع ذلك ، فینبغي أمر الصبي بالصیام حتى یعتاده ، ، ١١٢)َوَعْن الصَّ
   . وألنه یكتب له األعمال الصالحة التي یفعلها

دهما الصیام هو سن بتعلیم أوالالبدء فیه الوالدان ینبغي على السن الذي ویعد 

اإلطاقة للصیام ، وهو یختلف باختالف بنیة الولد ، وقد حدَّه بعض العلماء بسن 

   . العاشرة

  . ” وٕاذا كان الغالم عشر سنین ، وأطاق الصیام ُأِخَذ به ” :قال الخرقي

أنه ُیلزم الصیام ، یؤمر به ، ویضرب على تركه ، : یعني “ :قال ابن قدامة و      

ویتعوده ، كما ُیلزم بالصالة ویؤمر بها ، وممن ذهب إلى أنه یؤمر لیتمرن علیه 

 .عطاء والحسن وابن سیرین والزهري وقتادة والشافعي: بالصیام إذا أطاقه 

                                                           

 وصححه األلباني في صحیح أبي داود) . ٤٣٩٩(رواه أبو داود  ١١٢

 



٥٦ 

 

والصغیر ال یلزمه الصوم حتى یبلغ ، ولكن یؤمر به  :وقال الشیخ ابن عثیمین

وقد كان الصحابة رضي متى أطاقه لیتمرن علیه ویعتاده ، فیسهل علیه بعد البلوغ ، 

مون أوالدهم وهم صغار –وهم خیر هذه األمة  –هللا عنهم    ١١٣.یصوِّ

إذا أطاق صوم ثالثة أیام تباعا ال یخور فیهن وال یضعف : وقال األوزاعي 

  .ُحمَِّل صوَم شهر رمضان 

  .إذا بلغ ثنتي عشرة أحب أن یكلف الصوم للعادة: وقال إسحاق  

ن النبي صلى هللا علیه وسلم أمر بالضرب على واعتباره بالعشر أولى ؛ أل

الصالة عندها ، واعتبار الصوم بالصالة أحسن لقرب إحداهما من األخرى ، 

واجتماعهما في أنهما عبادتان بدنیتان من أركان اإلسالم ، إال أن الصوم أشق 

   ١١٤“. “فاعتبرت له الطاقة ، ألنه قد یطیق الصالة من ال یطیقه 

دي أصحاب النبي صلى هللا علیه وسلم مع أوالدهم ، وقد كان هذا هو ه

یأمرون من یطیق منهم بالصیام فإذا بكى أحدهم من الجوع ُدفع إلیه اللعب یتلهى 

بها ، وال یجوز اإلصرار علیهم بالصیام إذا كان یضرهم بسبب ضعف بنیتهم أو 

  . مرضهم

                                                           

  ) ٢٩،  ٢٨/  ١٩( “ مجموع فتاوى الشیخ ابن عثیمین  ١١٣

  )٤١٢/٤(المغني ١١٤

 



٥٧ 

 

الطفل الذي  إلفطاراستخدام  القسوة  إمكانیةالشیخ ابن عثیمین حول وسئل 

لصغر سنه واعتالل صحته ، به یصر على صیام رمضان رغم أن الصیام یضره 

إذا كان صغیرًا لم یبلغ فإنه ال یلزمه الصوم ، ولكن إذا كان یستطیعه دون  ”: فأجاب

مون أوالدهم ، حتى إن  مشقة فإنه یؤمر به ، وكان الصحابة رضي هللا عنهم ُیصوِّ

اللعب یتلهى بها ، ولكن إذا ثبت أن هذا یضره فإنه الصغیر منهم لیبكي فیعطونه 

یمنع منه ، وٕاذا كان هللا سبحانه وتعالى منعنا من إعطاء الصغار أموالهم خوفًا من 

اإلفساد بها ، فإن خوف إضرار األبدان من باب أولى أن نمنعهم منه ، ولكن المنع 

  ١١٥. الد عند تربیتهم یكون عن غیر طریق القسوة ، فإنها ال تنبغي في معاملة األو 

  

  تدریب الطفل على الصیام: المبحث الثالث

  :تمهید

یجب على الوالدین أن یدركوا أن الطفل غیر مكلف بالصیام، لذلك ال یجوز 

إجباره، حفاظًا على صحته وعلى نفسیته في تقبل وحب الصیام، فلإلكراه نتائج 

ضحا إلى أن هناك عدة طرق عكسیة تمامًا ألهدافنا المرجوة من تدریبه تدریجیًا، مو 

                                                           

   ).٨٣/١٩( مجموع فتاوى الشیخ ابن عثیمین ١١٥

  

 



٥٨ 

 

لتدریب الطفل على الصیام منها طریقة التعزیز والثواب والعقاب، كأن یمنح الصغیر 

هدیة أو مكافأة على صیام أول یوم، كذلك توضیح األجر والثواب والحكمة من 

الصیام، إلى جانب أنه البد من وجود القدوة الحسنة لألبناء في سلوك الوالدین في 

  .رمضان

  :ب الطفل على الصیامتدری

إن عملیة تعوید الطفل على الصیام تحتاج إلى نوع من الحنان والهدوء والرفق 
فالطفل قوى البنیة یختلف ، واللین، من خالل إدراك مدى قدرة الطفل على التحمل

كذلك البد  عن الطفل الضعیف أو المریض الذي ال یستطیع الصیام لفترات طویلة،
الصیام لمدة ساعتین أو أكثر، تزید تدریجًیا حتى یصل في  من تعوید أطفالنا على

    .النهایة إلى صوم الیوم كله

وتعلب األسرة دور أساسي في هذه العملیة، حیث تعد المحضن األول للطفل 
لذلك على األبوین أن یكونا مثًال أعلى وقدوة ، والبیئة التي یتعلم منها الصواب والخطأ

وم والصالة وغیرها من العبادات والطاعات، في سن حسنة ألوالدهم بتعلیمهم الص
مروا أوالدكم الصالة لسبع واضربوهم ( : �مبكرة من سن سبع سنین كما قال الرسول

فالصالة مرتبطة بالصوم حتى یسهل بعد ) وفرقوا بینهم في المضاجع، علیها لعشر
ي سن ف یتطلب تدریب الطفل على الصیام أن یكون ذلكو   .ذلك أداء الفریضتین

  . لسهولة األمر على الطفلمبكر 
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 الطفلدرب نعدد من الخطوات حتى ویتطلب تدریب الطفل على الصیام 

  :هي،وهذه الخطوات ،رمضان الكریمشهر هیئه لصوم ون

بشكل یجب على الوالدین تعریف الطفل معنى الصوم  : الصیام تعریف الطفل معنى �

  .یامفي الصوذلك قبل البدء مبسط یتناسب مع عمره ، 

الكشف الطبي على الطفل قبل  یجب على الوالدین :الطفل الكشف الطبي على  �

قادر على الصیام  أنهتأكد من أن صحة الطفل جیدة و تعویده على الصیام ،وذلك لل

األمر هذا من جانب ومن جانب ثان یجب التأكد من نسبة الهیموجلوبین في  أولفي 

لوبین منخفضة یتسبب في ارتفاع ضربات دم الطفل حیث انه إذا كانت نسبة الهیموج

القلب وتسریعها فال یستطیع الطفل تحمل االنقطاع عن الطعام والشراب فترات 

لذا ، طویلة،ومن جانب ثالث یجب التأكد من أن الطفل تخلو أمعاءه من الدیدان 

یجب عمل تحلیل للبراز حیث انه في حال إذا كان الطفل یعاني من الدیدان فان ذلك 

 . على نسبة الهیموجلوبین مما یتعارض مع القدرة على الصیام لساعات طویلة یؤثر

قبل بدایة رمضان بأسبوعین تقریًبا یجب البدء في تعوید  : التهیئة قبل بدایة رمضان �

كما یفضل المباعدة بین ، الطفل على النوم في القیلولة لمدة ال تزید عن ساعتین 

  ول الطفل اي أطعمة خفیفة بین الوجباتیتنا أالمواعید الوجبات مع مراعاة 
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أن یقوموا الصیام  أیامخالل یجب على الوالدین   :للطفل العاب خفیفةختیار ا �

ت حراریة عرابذل جهد كبیر وحرق س إلىریاضات خفیفة ال تحتاج  أوباختیار العاب 

  .عالیة

في تاریخ  األبطالبقص قصص یجب على الوالدین أن یقوموا  : القصصسرد  �

بخاصة للصغار الذین تحملوا الصیام حتى تكون تلك الشخصیات نموذًجا سالم و اإل

 اإلسالمبن زید حیث قاد جیش  أسامةتلك الشخصیات  أمثلةمن ،  األطفالیقتدي به 

  .للنصر وهو صائم

الطفل بسبب قدوم  أمامكثروا من التذمر یال أ على الوالدین ینبغي :الحسنة  القدوة �

 .بقدوم الشهر الفضیل أمامه الفرح والسروریهم إظهار وٕانما یجب علرمضان 

خالل فترة تدریب الطفل في السنوات المبكرة على الصوم  یجب على الوالدین : اإللزام �

عدم الضغط علیه ، فهو یتدرب ومازال غیر ملزم بالصیام ،وبالتالي یجب على 

  . الوالدین عدم استخدام الشدة معه حتى ال ینفر من الصیام

تعوید الطفل على الصبر وذلك من خالل  یجب على الوالدین :وید على الصبرالتع �

المطبخ حتى یتعود على الصبر على الجوع  إلىلدخول للطفل خاصة بانظام  إعداد

بعض  إعدادمحاولة جعله یساعد في  أنكما ، مغریات الطعام  أماموالعطش 

 الصیام أوقاتل السلطة یساعد في استثمار الوقت خال أوالوجبات الخفیفة 
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حتى یؤدي الصلوات في المسجد  وٕاعدادهتجهیز الطفل  یجب على الوالدین : الصالة �

المسجد مع والده  إلىالذكر للذهاب  للطفل ،وذلك من خالل تجهیز مالبس خاصة

،مع مراعاة البدء فى في المنزل  أمها حتى تصلي معللفتیات  ،فى حین تجهیز إسدال

حتى یتعود على أداء الصالة،مما یكون حافزا  الشهر الكریم مع الطفل قبل بدایة ذلك 

 .له فى اإلقبال على باقي العبادات

 یجب على الوالدین :الحرص على تواجد الطفل منذ الصغر على مائدة اإلفطار  �

الحرص على تواجد الطفل منذ الصغر على مائدة اإلفطار، فتجمع الصائمین عند 

مر حین یرفع آذان المغرب له أثر كبیر في نفس موعد اإلفطار ومشهد تناول الت

 .الطفل، ویجعله یقبل على الصیام لیكون مثلهم

ینبغي على الوالدین إشراك الطفل  :إشراك الطفل في إعداد وجبات اإلفطار والسحور  �

في إعداد وجبات اإلفطار والسحور بوضع العصائر أو السلطات، فهذا یمنحه شعور 

 .، ویجعله یقبل علىفي شهر رمضان بالفرحة ألنه شعور ممیز

خالل فترة تدریب الطفل على الصیام مراعاة التدرج  یجب على الوالدین : التدرج �

  :وذلك على النحو التالي

في تدریب الطفل على  األول األسبوعخالل  البدء من یجب على الوالدین -

متناع یصبح معتاًدا على االستیقاظ للسحور مع اال أن إلىاالستیقاظ للسحور 

 .عن تناول الطعام حتى الظهر وعدم االمتناع عن تناول الماء 
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  .یصوم حتى العصر جعل الطفلالثاني  األسبوعفي  ینبغي على الوالدین -

 یصوم حتى المغرب فإذا الحظجعل الباقیین  األسبوعین یجب على الوالدین -

  ذلك  فیجب عدم رفض اإلفطارطلب  أوانه متعب الوالدین 

على  الطفل عن تدریب االبتعادشدیدة الحرارة  األیام في الدینینبغي على الو  -

 .بذل مجهود عالي الطفل إلىالتي یحتاج فیها  األیامالصیام وكذلك في 

  

  أثناء الصوم الخاطئة األطفالسلوكیات : الرابعالمبحث 

  

  :قد یصدر بعض السلوكیات الخاطئة من األطفال أثناء الصوم، ومنها

  :وم تظاهر الطفل بالص) ١(

تظاهر الطفل كأن ی تصدر بعض السلوكیات الخاطئة من األطفال أثناء الصوم

ثم یتسلل إلى المطبخ ویلتهم بعض األكل أو یشرب جرعة ماء،  ،ثم نجدهبالصوم 

  :فى هذه الحالة یجب على  الوالدین إتباع ما یليبأنه صائم، الجمیع ویتظاهر أمام 

طئه وبأنه فاطر ویكذب علیك یجب على الوالدین عدم مواجهة الطفل بخ �

ولكن یجب أن نوضح له بشكل غیر مباشر عواقب هذه السلوكیات الخاطئة 
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مثل الكذب وعدم الصیام من خالل حكایات تحمل هذا المعني،وذلك الن 

صیام الطفل مسئولیة ملقاة علي عاتق الوالدین هذا من جانب ومن جانب 

  .ه المرحلةآخر ألنه الطفل ال یدرك أهمیة الصیام في هذ

تحفیز الطفل علي الصیام بطریقة عملیة بإعطائه مكافأة عن كل یوم  �

  .یصومه

عدم وضع الحلویات والطعام المفضل للطفل أمامه قبل اإلفطار حتى ال    �

 .تضعف عزیمته

إشاعة جو دیني مبهج في المنزل حتى یشعر الطفل بأهمیة هذا الشهر  �

  .واختالفه عن باقي األشهر

  .صیام بشكل تدریجي یتناسب مع سنهتعوید طفلك ال �

یجب عدم الطفل بذل أي مجهود عضلي عنیف قبل اإلفطار حتى ال     �

 .تضعف قواه

أن یحرص الوالدین على االهتمام بوجبة السحور المقّدمة له، وتأخیرها قدر  �

 .اإلمكان

 إعداد األطعمة المفضلة للطفل ، وتقدیمها له وقت اإلفطار �

 مع الكبار الصائمین ألنه أّدى الفریضة مثلهمتكریم الطفل   بالجلوس  �
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أن یحرص الوالدین على عدم المبالغة في إعطاء األطفال األصغر سنًا  �

والذین ال یصومون المأكوالت والمشروبات أمام الطفل الصائم حتى ال 

  .تضعف عزیمته

تعلیم الطفل بعض األدعیة التي یقولها الصائم ، ویمكن أن نطلب منه أن  �

  .صوت مسموع لیرّددها أفراد األسرة من بعدهیقولها ب

  .اإلكثار من الثناء على الطفل حین یصوم أمام األسرة �

تشجیع الطفل علي الصیام بالسماح للصائمین فقط من األسرة بالجلوس علي    �

 .مائدة اإلفطار حتى یعي أن الشخص الفاطر یرتكب خطأ كبیرا

  

  :اء الصومصدور بعض األلفاظ النابیة من الطفل أثن) ٢(

یجب على الوالدین توضیح معنى الصوم للطفل بشكل مبسط وانه لیس امتناع 

یفعلها فمثال یجب علیه أال  أنعن الطعام فحسب بل علیه أشیاء أخرى یجب علیه 

یتحدث إال بالصدق، وال ینطق إال بالخیر، وال ینقاد للممارسات المنبوذة كالكذب، 

رها، كي ال تنتفي معاني السلوك البنَّاء من وخیانة األمانة، وشهادة الزور وغی

،ومن هذا المنطلق یمكن القول ممارسته لعبادة الصوم، وعندئذ فال حاجة � بصیامه

یجب على اآلباء تشجیع أطفالهم على الصیام عبر رفع وعیهم بالحكمة من  بأنه
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ط لبیان أنَّ ُعمق فكرة الصوم لیست ا لحرمان من الصیام ، والحدیث معهم بشكل ُمبسَّ

الطعام، وٕانَّما هي ببساطة فكرة تقوم على التقوى والتوقف بشكل مؤقت عن األكل، 

ة ألن یعمل العدید من اآلباء على  مع ضرورة التأكید على أنَّ هناك حاجة ماسَّ

، وهذا یتطلب تربیة األبناء منذ ُمراجعة طریقة تنشئتهم ألطفالهم في هذه المسألة

اللسان واعتیاد األلفاظ المهذبة في التعامل مع الوالدین نعومة أظفارهم على عفة 

 .والمحیطین لیتكون لدیهم الخلق الرفیع؛ وللقدوة الوالدیة أكبر األثر في تحقیق ذلك

وال بد أن نعود األطفال على المعاني الروحیة خالل الصوم، فنزرع في نفوسهم حرمة 

لهم أن األجر والثواب یذهب  الغیبة والنمیمة والكذب وكل مساوئ األخالق، ونبین

  . بهذه الصفات، فكم من صائم لیس له لمن صیامه إال الجوع والعطش
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  شهر النفحات ومصدر الطاقاترمضان : المبحث األول

  

ال تتوافر  التيیعد شهر رمضان الكریم شهر النفحات ومصدر الطاقات الثالثة 

  :ثالثة،هيوهذه الطاقات ال فى شهور السنة األخرى ،

لمسلم الكثیر إلى الكعبة وتصدر هذه الطاقة بسبب توجه ا :الطاقة الحیویة �

المسلم صالة التراویح،فیتأثر شهر رمضان الذي یختص بوخاصة فى  الشریفة

 أثبتتحیث  ،یعتبر موقع الكعبة المشرفة موقعا فریدا من نوعهو  .بهذه الطاقة

بالنسبة لكل من العالمین القدیم  الدراسات العلمیة توسط مكة المكرمة للیابسة

أن كل رأس مدبب یصدر طاقة سلبیة ،وكما أثبتت الدراسات العلمیة والجدید

یصدر طاقة ایجابیة  دائريمربع أو  رأسعقارب الساعة وكل  باتجاهتدور 

وكما یدور الحجاج حول  األرضیةتدور عكس عقارب الساعة كما تدور الكرة 

بعكس عقارب الساعة والدوران بهذا الشكل یجعل وتنتشر هذه الطاقة  .الكعبة

 یسموا ویصل لمستویات روحانیة نادرا ما یشعر بها فى مكان آخر اإلنسان

 األرضأن القبلة هي مركز وقد أثبتت الدراسات العلمیة  .األرضعلى سطح 

بأداء الصالة كاملة  اإلنسانوعند قیام   ،مكان فیه طاقة ایجابیة أكثروهي 
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بتركیز عقلي وقلبي فإننا نكون قد حصلنا على الطاقة غیر منقوصة 

  .االیجابیة

  

وتصدر هذه الطاقة الناتجة مرة واحدة فى العام فى شهر  :الطاقة الثانویة �

 .رمضان الكریم وبالتحدید فى لیلة القدر

وتصدر هذه الطاقة نتیجة قراءة المسلم القران الكریم  :طاقة القرآن الكریم  �

َوإَِذا ُقِرَئ اْلُقْرَآُن ﴿ :وقال تعالى  .،فیتأثر بهذه الطاقة بكثرة فى شهر رمضان

: �وفي الصحیحین یقول النبي  ١١٦.﴾َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأْنِصُتوا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ 

مثل المؤمن الذي یقرأ القرآن مثل األترجة ریحها طیب وطعمها طیب، ومثل (

عمها طیب وال ریح لها، ومثل الفاجر المؤمن الذي ال یقرأ القرآن مثل التمرة ط

الذي یقرأ القرآن كمثل الریحانة ریحها طیب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي 

وتؤكد النصوص الدینیة . )ال یقرا القرآن كمثل الحنظله طعمها مر وال ریح لها

استحباب قراءة القرآن الكریم وتدبره في شهر الصوم لما له من تأثیر كبیر 

، فیمكنه أن یستفید من هذا الجّو الروحي المتحرك مع الجو على اإلنسان 

القرآني، وأن یحّرك في داخله الحیویة واالنفتاح واالمتداد، ألن قراءة القرآن 

الكریم قد تختلف في تأثیرها على النفس، تبعًا الختالف الجّو الذي تعیش فیه 
                                                           

 ).٢٠٤( :،اآلیةسورة األعراف  ١١٦
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تفع باإلنسان إلى وٕاّن جّو قراءة القرآن الكریم في شهر الصوم ، یر . القراءة

فإذا أضفنا إلى ذلك الثقافة اإلسالمیة التي تتمّثل في .. روحیة عالیة بأجوائها

القرآن الكریم في ما تحمله آیاته من مفاهیم اإلسالم وأفكاره وشریعته، عرفنا 

كیف یساعد ذلك على نمّو الشخصیة اإلسالمیة التي ینبغي لها أن تعیش 

، لتتمّكن من خالل ذلك من االنطالق من قاعدة فكرها في أجواء روحّیة هادئة

  .فكرّیة روحّیة عمیقة في داخل الّنفس والفكر والوجدان

  

وتساهم هذه الطاقات الثالثة فى إكساب الطفل الحیویة والنشاط وتسهل من 

عملیة تعلیم وتدریبه على أداء العبادات بكل سهول ویسر لتوفر المناخ المناسب 

  .لتعلیم الطفل

  

  رمضان شهر التربیة العملیة لتنشئة األطفال: حث الثانيالمب

  

یمارس المسلم العدید من العبادات فى شهر رمضان والتي یمكن أن ینشىء 

یة انیدربهم على اكتسابها بسهولة لكونه شهر النفحات والطاقات الروحو أبنائه علیها ، 

فحة من نفحات ، فصوم شهر رمضان یعد ن،التي من شانها أن تسهل عملیة التعلیم 
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هذا من جانب ومن وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أوله رحمة  -تعالى  -هللا 

جانب آخر یمكن لألبناء أن یكتسبوا العدید من العبادات عن طریق المالحظة 

برز هذه ویمكن توضیح أ. لآلخرین بصفة عامة ولآلباء بصفة خاصةوالمحاكاة 

فى الجدول  فى شهر رمضان لیها وممارستهاللطفل التدرب عالتي یمكن العبادات 

  :التالي

 للطفل التدرب علیها وممارستهایوضح أمثله لبعض العبادات التي یمكن ) ٢(جدول

  فى شهر رمضان

  

  العبادات

  

  ماهیتها

كیفیة تشجیع الطفل على 

بعض  ةوممارسالتدرب 

  فى شهر رمضانالعبادات 

یح قربة وعبادة عظیمة ال ریب أن صالة التراو   صالة التراویح
فعلها لیالي بالمسلمین،  �مشروعة، والنبي 

ثم خاف أن تفرض علیهم، فترك ذلك وأرشدهم 
إلى الصالة في البیوت ثم لما توفي صلى هللا 
علیه وسلم وأفضت الخالفة إلى عمر بعد أبي 
بكر رضي هللا عنهما ورأى الناس في المسجد 

ا یصلي یصلونها أوزاعًا هذا یصلي لنفسه وهذ

یجب ان یحرص الوالدین  -

صالة على المداومة على 

،  فى شهر رمضان التراویح

فاألطفال یجدون متعة كبیرة 

  .في تقلید الكبار
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لرجلین وهذا ألكثر قال لو جمعناهم على إمام 
واحد فجمعهم على ُأبي بن كعب وصاروا 
یصلونها جمیعًا واحتج على ذلك بقوله علیه 

من صام رمضان إیمانًا  :(الصالة والسالم
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام 
لیلة القدر إیمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 

  �واحتج أیضا بفعل النبي ،  ١١٧)ذنبه 

إن الوحي قد انقطع وزال : تلك اللیالي، وقال
الخوف من فرضیتها، فصالها المسلمون 
جماعة في عهده صلى هللا علیه وسلم ثم 
صلوها في عهد عمر واستمروا على ذلك، 
واألحادیث ترشد إلى ذلك ولهذا جاء في 

من قام ( :أنه قال �الحدیث الصحیح عنه 
 ١١٨)ام حتى ینصرف كتب له قیام لیلةمع اإلم

وان كان ذلك یدل فإنما یدل على شرعیة 
 �القیام جماعة في رمضان وأنه سنة الرسول 

وسنة الخلفاء الراشدین من بعده، وفي ذلك 
مصالح كثیرة في اجتماع المسلمین على 

یجب ان یحرص الوالدین  -

على اصطحاب االطفال عند 

 حالتراویصالة الذهاب الى 

لتعویده منذ  فى شهر رمضان

  .الصغر على صالة التراویح

الحرص على أداء صالة  -

التراویح كأسرة واحدة في 

  . المنزل أو في المسجد

                                                           

، واللفظ )١٢٦٩(برقم ) صالة المسافرین(، ومسلم في )١٨٧٥(م برق) صالة التراویح(رواه البخاري في ( ١١٧
 )متفق علیه

، واإلمام )١٣١٧(برقم ) إقامة الصالة والسنة فیها(وابن ماجه في ) ٧٣٤(برقم ) الصوم(رواه الترمذي في  ( ١١٨
    )٢٠٤٥٠(برقم ) مسند األنصار(أحمد في 
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الخیر واستماعهم لكتاب هللا وما قد یقع من 
لعظیمة، المواعظ والتذكیر في هذه اللیالي ا

والتي ینعكس أثرها االیجابي على الشخصیة 
  .المسلمة

یكون وقت صالة التراویح  بعد صالة 

العشاء حیث یذهب المسلمین إلى المسجد 

ویصلونها صالة جماعة ، یحق للمرأة أن 

تصلیها في البیت ویصلیها المسلم في بیته 

إن تعذر خروجه للمسجد فهي صالة تكون 

ى هللا تعالى خالصة ونافلة وتقرب إل

صالة الّتراویح . لمضاعفة األجر والّثواب 

هي صالة عادیة یتم القیام بها كم تقوم 

بصالة الفروض غیر أن صالة الّتراویح 

تختلف في عدد الّركعات ومخصصة فقط 

في شهر رمضان الكریم ، اختلف العلماء 

والفقهاء في عدد ركعات صالة الّتراویح إي 

محمد علیه أفضل  كیف وكم ركعة كان نبینا
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الّصالة والّسالم یصلیها ، بعض ما تم تناقله 

إن عدد ركعات صالة الّتراویح هي ثالثة 

عشرة ركعة ، والبعض اآلخر یقول أقلها 

ثماني ركعات وأكثرها عشرون ركعة صالة 

الّتراویح نافلة فما أدیت فلك األجر فإن 

ضاعفت عدد الّركعات لك األجر 

   .المضاعف

الة الّتراویح بعد صالة ویكون وقت ص

العشاء وهو الوقت الذي لم یختلف فیه 

العلماء وینتهي وقتها إلى أن تصلى صالة 

الوتر أي یتم الوتر وهي صالة عدد ركعاتها 

عدد فردي أي ركعة واحدة أو ثالثة ، عندما 

یبدأ المسلم بالّصالة یصلي كما یصلي 

الّصالة العادیة ویقرأ ما تیسر له من سور 

ن الكریم في الّركعة األولى ویكرر ذلك القرآ

في الّركعة الثّانیة ، ولكن عندما ینهي 
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الّركعة الثّانیة یجلس ویقرأ الّتشهد والّصالة 

اإلبراهیمیة ویسّلم هكذا یكون المسلم قد 

صلى الّركعتین ، ثم یقوم ویصلي ركعتین 

ویسّلم وهكذا إلى أن یؤدي ثماني ركع أو 

ّتراویح صالة عشرون ركعة ألن صالة ال

طویلة ویتم الجلوس بین الركعتین لالستراحة 

وٕابعاد الّتعب عن المسلم ألن الّتراویح فیها 

مشقة وأیضا ال یصلیها فقط الّشباب وٕانما 

یصلیها أیضا كبار السن وهنا رأفة ورفقًا 

وتصلى صالة . بكبار الّسن والمرضى 

الّتراویح ركعتین ركعتین وهكذا إلى أن یختم 

ة بركعة فردیة أو یصلي كما یصلي الّصال

صالة المغرب فهكذا یكون قد أوتر في 

   .الّصالة

   :الدعاء

  

قد یكون الدعاء من أبرز األعمال 

العبادیة الظاهرة الصائم، حیث یشعر بأّن 

یجب ان یحرص الوالدین  -

على المداومة على الدعاء 
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هناك شموًال في ما ینبغي للمرء أن یدعو 

الیب الدعاء ومضامینه وقد تنّوعت أس. به

في ما حفلت به األحادیث المأثورة من 

نوعیات األدعیة، التي یجد اإلنسان نفسه 

من خاللها في جولة واسعة في رحاب هللا 

وفي آفاق النفس وفي أوضاع الحیاة 

المحیطة به، في أسلوب روحي لذیذ یرتفع 

بالّنفس إلى سماوات الروح واإلیمان واإلبداع 

المسلم الجدید، والتي ینعكس  لیصنع اإلنسان

  .أثرها االیجابي على الشخصیة المسلمة

وهناك األدعیة االجتماعیة اإلنسانیة 

التي تثیر في داخل اإلنسان الشعور بمشاكل 

الناس من حوله، إضافة إلى مشاكله 

الخاّصة، في عملّیة إیحاء روحیة بأّن علیه 

أن ال یبتعد عن الحیاة في نطاق مسؤولیته 

ا یلتقي با� ویجلس بین یدیه بل عندم

فى شهر  عند االفطار

   .رمضان

ان یقوم الوالدین ینبغي  -

بعض األطفال بتحفیظ 

وتردیدها معهم  االدعیة ،

فى شهر  اوحثهم على تكراره

  .رمضان

یجب ان یحرص الوالدین -

على المداومة على الدعاء 

فى شهر  عقب كل صالة

، فاألطفال یجدون  رمضان

متعة كبیرة في تقلید 

،كما أنهم یتعلمون من الكبار

  .خالل المالحظة لآلخرین

یجب ان یحرص الوالدین  -

على توضیح فضل الدعاء 
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یحاول االقتراب من ذلك كله، لیعرف أن 

الحیاة كلها، في مشاكلها وحلولها، مشدودة 

إلى هللا في عملیة البقاء واالمتداد، كما هي 

مشدودة إلیه في عملیة الخلق، وتحّرك في 

داخله الشعور بأن العبادة ال تعزل اإلنسان 

ریقة واسعة عن الحیاة، بل تربطه بها بط

مثیرة، وهناك األدعیة التي تخلق في وعیه 

الوعي السیاسي في ما یلتقي به من 

المشاكل اإلسالمیة العامة في الحكم 

والحاكمین وقضایا العدل والظلم والحق 

والباطل، لتتحّول إلى دعوات ورغبات 

وأمنیات یطرحها بین یدي هللا سبحانه 

وعي وتعالى،لیكون ذلك سبیًال من ُسُبل ال

   . الذي یختزنه اإلنسان في أجواء العبادة

یعد الصائم ُمستجاب الدعاء ، وذلك 

  :ألمور

اْلُمتَقرِّب البنائهم،وأن  

الصیام (بالفریضة 

أحّب إلى هللا ) الخ...والصالة

  .وأقرب

ینبغي على الوالدین إشراك  -

ذكار مثل الطفل في تردید األ

سبحان هللا والحمد � وال اله 

إال هللا وهللا اكبر خالل شهر 

، رمضان في كل األوقات 

وشرح للطفل أن هللا یثیب 

اإلنسان على هذا الذكر 

  .ویرزقه من حیث ال یحتسب

ینبغي على الوالدین  -

الحرص على إبعاد األطفال 

عن مشاهده التلفاز قبل أذان 

اءة والتعود على قر ، المغرب 
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ویعد اْلُمتَقرِّب  :أن الصائم فریضة  : األول

 . بالفریضة أحّب إلى هللا وأقرب

وكان السلف یستحّبون أن یكون الدعاء في 

: قال ابن مسعود رضي هللا عنه  . الفریضة

رواه عبد . المكتوبة احملوا حوائجكم على 

 . الرزاق

ُاْدُعوا ِفي َصَالِتُكْم : وعند ابن أبي شیبة 

 . ِبَأَهمِّ َحَواِئِجُكْم إَلْیُكمْ 

أن العامل ُیْعَطى أْجره عند نهایة  : الثاني

فالصائم َینتهي َیومه بإفطاره عند  :َعَمِله 

الغروب ، َفَناَسب أن تكون له دعوة 

   . ُمستجابة عند ِفْطِره

 

أن الصیام ُیضیِّق مجاري  : لثالثا

أن الصیام ُیضیِّق مجاري  :الشیطان

الشیطان ، فتسمو النفس وَتْخلص فـُتْخِلص 

األذكار والدعاء واالبتعاد 

عما یلهي الطفل عن ذكر 

هللا وتسبیحه وخصوصا قبل 

جعل الطفل  ، مع اإلفطار

، یدعو هللا بكل ما یریده 

وٕاخباره أن من فضل الصیام 

أن هللا یستجیب لدعواتك عند 

  . اإلفطار

إجراء مســــابقة االبن  -

وهى مسابقة تقوم المثـــــــالي، 

ضل األبناء على اختیار أف

. األدعیةحرصا على قراءة 

وقد تكون المسابقة أسبوعیة 

  .أو طوال الشهر الكریم

 یحرص الوالدین أنیجب  -

 الدعاءعلى رفع الصوت عند 
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  .، فیكون أقرب إلى اإلجابة

 

 :ِشّدة االفتقار مع الجوع والعطش  : الرابع

َبع َیْبَعث عاَدة على الَغْفَلة واألَشر  إذ أن الشِّ

وع والعكس مع ِشّدة االفتقار مع الج

  .والعطش

الطفل ، فالطفل في  هلیسمع

  .هذه السن یرغب بتقلید الكبار

 یحرص الوالدین أنیجب 

جلوس الطفل معهم إلى  على

، ءمائدة اإلفطار؛ لیسمع الدعا

  . ویشارك الكبار فرحتهم

قراءة القرآن 

الكریم وتدبره 

  وختمه

َوإَِذا ُقِرَئ اْلُقْرَآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه ﴿ :قال تعالى 
وفي الصحیحین  ١١٩.﴾َوَأْنِصُتوا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ 

مثل المؤمن الذي یقرأ القرآن : (�یقول النبي 
مثل األترجة ریحها طیب وطعمها طیب، 

المؤمن الذي ال یقرأ القرآن مثل التمرة ومثل 
طعمها طیب وال ریح لها، ومثل الفاجر الذي 
یقرأ القرآن كمثل الریحانة ریحها طیب وطعمها 
مر، ومثل الفاجر الذي ال یقرا القرآن كمثل 

وتؤكد . )الحنظله طعمها مر وال ریح لها
النصوص الدینیة استحباب قراءة القرآن الكریم 

الصوم لما له من تأثیر كبیر وتدبره في شهر 
على اإلنسان ، فیمكنه أن یستفید من هذا 

یمكن للوالدین شغل أوقات  -

أوالدهم بقراءة القرآن وحفظ 

  جزء یسیر كل یوم منه

 یجب ان یحرص الوالدین -

على قراءة  فى شهر رمضان

القرآن الكریم وتدبره وختمه 

حتى یكونوا قدوة حسنة 

  .ألبنائهم

یحرص الوالدین  یجب ان -

                                                           

 ).٢٠٤:( ،اآلیةسورة األعراف ١١٩
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الجّو الروحي المتحرك مع الجو القرآني، وأن 
یحّرك في داخله الحیویة واالنفتاح واالمتداد، 
ألن قراءة القرآن الكریم قد تختلف في تأثیرها 
على النفس، تبعًا الختالف الجّو الذي تعیش 

قراءة القرآن الكریم في  وٕاّن جوّ . فیه القراءة
شهر الصوم ، یرتفع باإلنسان إلى روحیة 

فإذا أضفنا إلى ذلك الثقافة .. عالیة بأجوائها
اإلسالمیة التي تتمّثل في القرآن الكریم في ما 
تحمله آیاته من مفاهیم اإلسالم وأفكاره 
وشریعته، عرفنا كیف یساعد ذلك على نمّو 

لها أن تعیش الشخصیة اإلسالمیة التي ینبغي 
فكرها في أجواء روحّیة هادئة، لتتمّكن من 
خالل ذلك من االنطالق من قاعدة فكرّیة 
روحّیة عمیقة في داخل الّنفس والفكر 

  .والوجدان

ویعد ختم القرآن من األعمال الجلیلة التي 
یثاب علیها العبد وینال بها الدرجات العلى 
 فیستحب للمسلم أن یختم القرآن مرة بعد مرة

ِإنَّ الَِّذیَن ﴿: ویواظب على ذلك قال تعالى
ا  َالَة َوَأنَفُقوا ِممَّ َیْتُلوَن ِكَتاَب ا}َِّ َوَأَقاُموا الصَّ
َرَزْقَناُهْم ِسرfا َوَعَالِنَیًة َیْرُجوَن ِتَجاَرًة لَّن َتُبوَر 

على حسن االنصات عند 

قراءة القرآن الكریم فبمجرد 

مالحظة الطفل إنصات 

والدیه عند قراءة القرآن الكریم 

،سوف سیعي الطفل 

لإلنصات ویكون ملمًا بأهمیة 

  .هذا األدب

ان یحرص الوالدین ینبغي  -

على تشجیع االبناء على 

فى  قراءة القرآن الكریم وتدبره

له فضائل  لما شهر رمضان

حسنة ومزایا عظیمة كما ورد 

في النصوص من شفاعة في 

اآلخرة وكثرة الحسنات ورفعة 

الدرجات وزیادة الیقین 

وانشراح الصدر وشفاء من 
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من قرأ : (�وقال رسول هللا . ١٢٠﴾ )٢٩(
حرفًا من كتاب هللا فله به حسنة، والحسنة 

حرف، ولكن " ألم: "عشر أمثالها، ال أقولب
) حرف" میم"حرف، و" الم"حرف، و" ألف"
  ) .رواه الترمذي(

ویشرع للمسلمین في هذا الشهر العظیم دراسة 
القرآن الكریم ومدارسته في اللیل والنهار تأسیا 

، فإنه كان یدارس جبرائیل القرآن  �بالنبي 
كل سنة في رمضان ودارسه إیاه في السنة 
األخیرة مرتین، ولقصد القربة والتدبر لكتاب 
هللا عز وجل واالستفادة منه والعمل به وهو 
من فعل السلف الصالح، فینبغي ألهل اإلیمان 
من ذكور وٕاناث أن یشتغلوا بالقرآن الكریم 
تالوة وتدبرًا وتعقًال ومراجعة لكتب التفسیر 

  .لالستفادة والعلم

مزایا وتالوة القرآن فیها فضائل حسنة و 

عظیمة كما ورد في النصوص من شفاعة 

في اآلخرة وكثرة الحسنات ورفعة الدرجات 

وزیادة الیقین وانشراح الصدر وشفاء من 

األسقام واطمئنان الروح 

وجالء الهموم واألحزان في 

الدنیا وبصیرة في الدین 

وفرقان في المشتبهات ورفعة 

في الدنیا وغیر ذلك من 

التي ال یحصیها  الشمائل

القلم وال یحدها الوصف والتي 

ینعكس أثرها االیجابي على 

  . الشخصیة المسلمة

من واجبات الوالدین  -

الحرص على تنبیه الطفل 

الحترام القرآن وتوضیح هذه 

األهمیة له والنتائج التي تنجم 

عن عدم إتباعها، فذلك 

 ،یساعدهم على فهمه وتقدیره

                                                           

  )١٩:( ،اآلیةسورة فاطر ١٢٠
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األسقام واطمئنان الروح وجالء الهموم 

واألحزان في الدنیا وبصیرة في الدین وفرقان 

في المشتبهات ورفعة في الدنیا وغیر ذلك 

القلم وال یحدها من الشمائل التي ال یحصیها 

الوصف والتي ینعكس أثرها االیجابي على 

  . الشخصیة المسلمة

مع وال نقاش هنا بأن الحزم 

األبناء في األمور الشرعیة 

   .التي ال مجال للتهاون فیها

الحرص على قراءة القرآن  -

الكریم ولو مرة واحدة  خالل 

 .مع األسرة جمیعا  الیوم

مســــــابقة أكثــــــر  إجراء - 

وهى  خاتم للقرآن الكریم

مسابقة تكون بین أفراد األسرة 

تكون جائزتها ألكثر فرد یختم 

   .ریمالقرآن الك
إجراء مســــابقة االبن  -

وهى مسابقة تقوم المثـــــــالي، 

على اختیار أفضل األبناء 

الورد حرصا على قراءة 

وقد تكون المسابقة . القرآني
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أسبوعیة أو طوال الشهر 

  .الكریم

 یجب ان یحرص الوالدین -

على رفع الصوت عند قراءة 

لیسمع الطفل القرآن الكریم 

القراءة، فالطفل في هذه السن 

یرغب بتقلید الكبار، لذا ینبغي 

أن یجعلوا نظام  الوالدینعلى 

حیاتهم كله في رمضان عبادة 

لیتشرب ذلك في فكره وعاداته 

  . وذاكرته

االعتكاف في 

المسجد 

والجلوس فیه 

:  

من توضَأ في بیِته فأحسَن (: �قال النبي 
مسجَد فهو زائُر ِهللا ، الوضوَء ، ثُم أَتى ال

١٢١).وَحٌق على الَمزوِر أْن ُیكرَم الزاِئرَ 
  

ِفي ُبُیوٍت َأِذَن ا}َُّ َأْن ُتْرَفَع  ﴿: وقال تعالى 
َوُیْذَكَر ِفیَها اْسُمُه ُیَسبُِّح َلُه ِفیَها ِباْلُغُدوِّ 

یجب ان یحرص الوالدین  -

على اصطحاب االطفال عند 

المسجد قبل الذهاب الى 

  .فى شهر رمضان الصالة

                                                           

  رواه الطبراني بإسناد جید  ١٢١
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ِرَجاٌل ال ُتْلِهیِهْم ِتَجاَرٌة َوال َبْیٌع ) ٣٦(َواْآلَصاِل 
َكاِة  َعْن ِذْكرِ  الِة َوإِیَتاِء الزَّ ا}َِّ وأقام الصَّ

َیَخاُفوَن َیْومًا َتَتَقلَُّب ِفیِه اْلُقُلوُب َواْألَْبَصاُر 
وقد مدح هللا تعالى هؤالء .  ١٢٢﴾) ٣٧(

الرجال بأنهم في بیوته التي أذن أن ترفع 
وهذا فیه . ویذكر فیها اسمه وهي المساجد 

ئمهم إشعار بهممهم السامیة ونیاتهم وعزا
العالیة التي صاروا بها عمارًا للمساجد ، 
یسبحون له في أول النهار وآخره فیها ،ومن 
أراد أن یسلك طریق أولئك الرجال فعلیه بلزوم 
المساجد والجلوس فیها لذكر هللا وقراءة القرآن 

.  

یجلس في المسجد مع  �وقد كان رسول هللا 
الصحابة ویتذاكر معهم القرآن ، وقد حدثنا 

كان : ( ر بن سمرة رضي هللا عنه فقال جاب
إذا صلى الفجر تربع في (  �رسول هللا 

  . ١٢٣)مجلسه حتى تطلع الشمس حسناً 

في لزوم المساجد  �وقد رغبنا الرسول 

یجب ان یحرص الوالدین   -

على تعوید االطفال على 

االعتكاف فى المسجد 

والجلوس فیه ولو لمدة قصیرة 

االعتكاف في  لتدریبهم على

  المسجد والجلوس فیه

 یجب ان یحرص الوالدین  -

على توضیح فضل 

االعتكاف فى المسجد 

  .  والجلوس فیه البنائهم

إجراء مسابقة عامر  -

تكون  وهى مسابقة المسجد،

الجائزة فیها ألكثر األوالد 

مكوثًا بالمسجد مع التسبیح 

                                                           

  )٣٧- ٣٦(:سورة النور ١٢٢
١٢٣

/ ١(المساجد  والحدیث أخرجه مسلم في. الجلوس في المصّلى بعد صالة الصبح: باب: المنذري قال 
  .الصبح، وفضل المساجد فضل الجلوس في مصاله بعد: باب): ٥/١٧٠(وبوب علیه النووي    )٤٦٣
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من صلى الصبح في : ( والجلوس فیها فقال 
جماعة ثم قعد یذكر هللا حتى تطلع الشمس 

وعمرة ثم صلى ركعتین كانت له كأجر حجة 
١٢٤)تامة

  

قال : وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال 
ألن أقعد مع قوم یذكرون : (  �رسول هللا 

هللا من صالة الغداة حتى تطلع الشمس أحب 
إلي من أربعة من ولد إسماعیل وألن أقعد مع 
قوم یذكرون هللا من صالة العصر إلى أن 
تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 

١٢٥)أربعة
  

مامة رضي هللا عنه أن رسول هللا وعن أبي أ 
ألن أقعد أذكر هللا تعالى وأكبره : ( قال  �

وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس 
) أو أكثر ( أحب إلي من أن أعتق رقبتین 

من ولد إسماعیل ومن بعد العصر حتى 
( تغرب الشمس أحب إلى من أن أعتق أربع 

١٢٦)من ولد إسماعیل) رقاب 
  

 .والذكر وقرأت القرآن الكریم

  

                                                           

 (برقم ١٠٨٦صـ  ٢جـ : حدیث حسن غریب وصححه األلباني ، صحیح الجامع : رواه الترمذي وقال   ١٢٤
٦٣٤٦. (  

  .١٨٨ـ ، ص ١رواه أبو داود وحسنه األلباني ، صحیح الترغیب والترهیب جـ  ١٢٥
  رواه أحمد بإسناد حسن وحسنه األلباني ١٢٦
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من صلى : ( �رسول هللا قال : وعنه قال 
صالة الغداة في جماعة ثم جلس یذكر هللا 
حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتین 

١٢٧).انقلب بأجر حجة وعمرة 
  

كان : وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال 
إذا صلى الفجر لم یقم من  �: رسول هللا 

من : ( مجلسه حتى تمكنه الصالة وقال 
تى تمكنه صلى الصبح ثم جلس في مجلسه ح

١٢٨)الصالة كان بمنزله عمرة وحجة متقبلتین
  

وعن عبد هللا بن غابر أن أبا أمامة وعتبة بن 
من : ( قال  �هللا حدثاه عن رسول هللا  عبد

صلى صالة الصبح في جماعة ثم ثبت حتى 
یسبح � سبحة الضحى كان له كأجر حاج 

  . ١٢٩)ومعتمر تامًا له حجة وعمرته

بعث : عنه قال  وعن أبي هریرة رضي هللا
بعثًا ، فأعظموا الغنیمة وأسرعوا  �رسول هللا 

یا رسول هللا ما رأینا بعثًا : فقال رجل : الكرة 
قط أسرع كرة أوًال أعظم غنیمة من هذا البعث 

                                                           

  رواه الطبراني وحسنه األلباني  ١٢٧
  .١٨٩صـ ، ١رواه الطبراني في األوسط وحسنه األلباني في صحیح الترغیب والترهیب جـ   ١٢٨
  رواه الطبراني وحسنه األلباني  ١٢٩
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أال أخبركم بأسرع كرة منهم وأعظم : ( فقال 
غنیمة ؟ رجل توضأ فأحسن الوضوء ، ثم 

ثم عقب  عمد إلى المسجد ، فصلى فیه الغداة
بصالة الضحوة ، فقد أرع الكرة وأعظم 

١٣٠).الغنیمة
  

وتتمثل أهم فوائد الجلوس في المصلى 

  :بعد صالة الصبح والعصر فى اآلتي

المحافظة على صالة الفجر جماعة في  �

  .المسجد 

أن هللا یبارك لمن جلس في مصاله في یومه 
: ( �وفي وقته ومصداق ذلك قول النبّي 

  .١٣١) ابورك ألمتي في بكوره

نیلك أجر حجة وعمرة وعتق أربع رقاب  �

  .في سبیل هللا 

قراءة أذكار الصباح بحضور قلب  �

  .وبخشوع وبدون استعجال 

                                                           

 )٢٧٧ـ (رواه أبو یعلى والبزار وابن حبان في صحیحه وصححه األلباني في المرجع السابق ص  ١٣٠
  )٥٤٧(ص صحیح الجامع - صححه األلباني  ١٣١
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المحافظة على بعض األذكار التي غفل عنها 
كثیر من المسلمین كالتهلیل مائة مرة ، وقول 
سبحان هللا وبحمده مائة مرة واالستغفار ، 

في الصباح والصالة على النبّي عشر مرات 
من : (  �: وعشر مرات في المساء لقوله 

صلى علي حین یصبح عشرًا وحین یمسي 
  ) . عشرًا أدركته شفاعتي یوم القیامة

قراءة القرآن وختمه كل أسبوعین أو كل  �

شهر على األقل مرة ، وهذا الوقت فرصة 

  .للحفظ وللمراجعة لتقبل النفس لذلك 

  .المحافظة على دروس العلماء  �

مالئكة تصلي على من جلس في مصاله أن ال
: ( �وتستغفر له وتدعو له بالرحمة كما قال 

المالئكة تصلي على أحدكم ما دام في 
: مصاله الذي صلى فیه ما لم یحدث تقول 

  ) .رواه البخاري)( هللا اغفر له هللا ارحمه

المحافظة على صالة الضحى التي تكفي  �

عن ثالثمائة وستین صدقة على اإلنسان 

ي كل یوم بعدد مفاصله كما في الحدیث ف
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  .الذي رواه مسلم 

تنظیم الوقت والذهاب إلى العمل باكرًا  �

ممتلئًا قوة ونشاطًا وثقة با� واعتمادًا 

  .علیه

أن الجالس في المسجد بعد الصالة ال یزال 
ال یزال : (  �في صالة وفي عبادة لقوله 

)( أحدكم في صالة ما دامت الصالة تحبسه
  ) .علیهمتفق 

تعلیم الطفل 

  :آداب اإلسالم

  

التى یجب ان نعلمها  آداب اإلسالمتتعدد 

  :ل،ومن أهمهالالطفا

 :مع اإلخوةالتعامل  آداب

ال مبرر للحسد وبالتالي المؤمنون إخوة، یعد 
والتباغض، وما على اإلخوة إال أن یحافظوا 

  ﴿على نعمة األخوة التي امتن هللا بها علیهم
َواْذُكُروْا ِنْعَمَة ا}َِّ َعَلْیُكْم ِإْذ ُكْنُتْم أَْعَدآًء َفَألََّف 

 ١٣٢.﴾  َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواناً َبْیَن ُقُلوِبُكْم 
ومن اآلداب الواجبة بین اإلخوة التواضع 
واللیونة، فال یؤذي األخ أخاه بكلمة قاسیة أو 

ینبغي على اآلباء انتهاز 

فرصة اصطحاب األطفال 

فى عزائم رمضان الكثیرة فى 

تعلیمهم آداب اإلسالم مثل 

آداب الطعام ، وآداب الزیارة :

، وآداب االستئذان، وقراءة 

السالم خاصة قبل دخول 

منازل الغیر، وآداب إكرام 

                                                           

  )١٠٣:( ،اآلیةآل عمرانسورة  ١٣٢
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یستهزء به، وأن یكون سمحًا معه إذا أخطأ، 
والبعد عن اللوم والعتاب للحفاظ على المودة 

وعلى األخ أن ینصر أخاه ویساعده . والوئام
ى المعتدین علیه، وبنصحه إذا عن رد أذ

 .أخطأ ومساعدته وقت الحاجة
 

حثنا القرآن الكریم  :مع الجارالتعامل  آداب
أشار  �على حسن معاملة الجار، والرسول 

َواْعُبُدوْا ا}ََّ َوَال ﴿  ذلك أیضاً  بإتباعوأرشدنا 
نًا َوِبِذي اْلُقْرَبى ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْیئًا َوِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَسا

َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكیِن َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى َواْلَجاِر 
ِبیِل َوَما  اِحِب ِبالَجْنِب َواْبِن السَّ اْلُجُنِب َوالصَّ
َمَلَكْت َأْیَماُنُكْم ِإنَّ ا}ََّ َال ُیِحبُّ َمن َكاَن ُمْخَتاًال 

یة فللجار حقوق شرعیة إسالم ،  ١٣٣﴾َفُخوراً 
وحث . وذلك لتقویة روابط المجتمع المسلم

الرسول على عدم إیذاء الجار ومعاملته 
فالمرء یعیش مع جاره أكثر مما . بالحسنى

یعیش مع أقاربه، یشاهده صباح مساء، لذا 
وجب علینا أن نحسن معاملة الجار لنعیش 

 .اطمئنانفي 
أتدري ما حق ( :قال  �عن رسول هللا 

الضیف ، وآداب زیارة 

المریض ،وتعلیمهم كیفیة 

تلبیة الدعوات ومراعاة حقوق 

وبمجرد محافظة  . الجار

ذه اآلداب اآلباء على ه

ومراقبة تصرفات أطفالنا 

ووعظهم، نكون قد وضعنا 

المثل العلیا ألطفالنا إلتباع 

  خطواتنا

  

                                                           

 ).٣٦ :( ،اآلیةالنساءسورة  ١٣٣
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عنته، وٕاذا استقرضك الجار؟ إذا استعانك أ 
أقرضته، وٕاذا مرض عدته، وٕاذا أصابه خیر 
هنأته، وٕاذا أصابته مصیبة عزیته، وٕاذا مات 

تستطل علیه بالبیان  اتبعت جنازته، وال
فتحجب عنه الریح إال بإذنه، وال تؤذه بقتاِر 
ریح قدرك إال أن تغرف له منها، وٕاذا اشتریت 

سرًا، وال فاكهة فاهد له، فإذا لم تفعل فأدخلها 
 .)یخرج بها ولدك لیغظ بها ولده

 
االستئذان من السنة،  یعد :االستئذان آداب

واألدب االجتماعي األخالقي الذي أمرنا هللا 
  �وحثنا الرسول . عز وجل بأن نتخلق به

واالستئذان مطلوب مع أقرب  .على ذلك أیضاً 
الناس إلینا، فقد روى سعد عن زید بن أسامة 

أأستئأذن  : �سأل النبي  أن رجالً  :عن عطاء
نعم، فأمر أن یـُـستأذن علیها : قال" على أمي؟

ومن بلغ سن الوعي من األطفال علیهم ،)١٣٤ 
َوإَِذا َبَلَغ   ﴿االستئذان كذلك، لقوله تعالى

اَألْطَفاُل ِمنُكُم اْلُحُلَم َفْلَیْسَتْأِذُنوْا َكَما اْسَتْأَذَن 
ألطفال وعلى ا ١٣٥.﴾  الَِّذیَن ِمن َقْبِلِهمْ 
                                                           

 حدیث مرسل بإسناد جید ورد في الموطأ ١٣٤
 ).٥٩:( ،اآلیةالنورسورة  ١٣٥

 



٩١ 

 

الصغار االستئذان على والدیهم ثالث مرات 
یَأیَُّها الَِّذیَن   ﴿في الیوم، وذلك في قوله تعالى

آَمُنوْا ِلَیْسَتْأِذنُكُم الَِّذیَن َمَلَكْت َأْیَماُنُكْم َوالَِّذیَن َلْم 
ن َقْبِل َصـَالِة  َیْبُلُغوْا اْلُحُلَم ِمنُكْم َثَالَث َمرَّاٍت مِّ

َن الظَِّهیَرِة َوِمن اْلَفْجِر َوحِ  یَن َتَضُعوَن ِثَیاَبُكْم مِّ
َبْعِد َصَالِة اْلِعَشآِء َثَالُث َعْوَراٍت لَُّكْم َلْیَس 
َعَلْیُكْم َوَال َعَلْیِهْم ُجَناٌح َبْعَدُهنَّ َطوَّاُفوَن َعَلْیُكْم 
َبْعُضُكْم َعَلى َبْعٍض َكَذِلَك ُیَبیُِّن ا}َُّ َلُكُم اآلَیاِت 

 ١٣٦﴾ َعِلیٌم َحِكیمٌ  َوا}َُّ 
 

فترة تناول الطعام تعتبر تعد  :الطعام آداب
فترة استمتاع بما أنعم هللا علینا، لذا یحسن بنا 

اللهم : "أن نذكر هللا قبل البدء بالطعام فندعوه
وأن " بارك لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار

 ، �نتقید بآداب الطعام التي سنها رسول هللا 
 :ومنها

أن نغسل أیدینا قبل الطعام وبعده، یجب  -
فاإلسالم دین نظافة، وذلك لمنع الجراثیم من 

بالنظافة  �فلقد رغَّبنا الرسول . االنتقال لنا
 ١٣٧)قبله وبعده بركة الطعام الوضوء( :فقال

                                                           

 )٥٨:( ،اآلیةالنورسورة  ١٣٦
  أخرجه أبو داود والترمذي ١٣٧
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أن نجلس جلسة صحیة متواضعة؛ فقد كره  -
  .الجلوس على الطعام متكئین �الرسول 

ل اكتمال عدد أن ال نبدأ بالطعام قب -
قبل البدء  الطاعمین أو انتظار صاحب الدعوة

بالطعام، ومن واجب األخ االهتمام بأخیه 
 .األصغر منه وقت الطعام

 :أن نبدأ طعامنا باسم هللا وننهیه بحمد هللا -
الحمد � الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا (

 ١٣٨  )مسلمین
تناول الطعام، أن ال  عنداالعتدال  یجب-

ففي . وال نترك المائدة جائعیننأكل بنهم 
ما مأل آدمي وعاًء شرًا من  :(الحدیث الشریف

بحسب ابن آدم لقیمات یقمن به صلبه، . بطنه
فإن لم یفعل، فثلث طعام وثلث شراب 

 ١٣٩)نفس
َیاَبِني آَدَم َقْد   ﴿:قال تعالى :المظهر آداب

یشًا َوِلَباُس َأنَزْلَنا َعَلْیُكْم ِلَباسًا ُیَواِري َسْوَءاِتُكْم َورِ 
التَّْقَوى ذِلَك َخْیٌر ذِلَك ِمْن آَیاِت ا}َِّ َلَعلَُّهْم 

فحكمة اللباس ستر العورة ،   ١٤٠﴾َیذَّكَُّرونَ 

                                                           

  أخرجه أبو داود والترمذي ١٣٨
  راواه الترمذي وابن ماجه والنسائي ١٣٩
 .)٢٦(:،اآلیةاألعرافسورة  ١٤٠
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وزینة اإلنسان، ولو اجتمع جمال اللباس مع 
جمال األخالق لكان خیرًا، فلذلك علینا 
المراعاة في اللباس والتزام السنة وهو بأن 

النظافة من اإلسالم، وأن یكون الثوب نظیفًا، ف
یكون فضفاضًا ال یصف تفاصیل العورة وال 
یشف عما تحته وهذه صفات لباس الرجل 

 .والمرأة
بمظهر الطفل، سواء كان  �كما اهتم الرسول 

في شعره وحالقته، أو في لون اللبس وخروجه 
فعلى الوالدان الحرص على مایلبسه . به

ذمه  الطفل من لباس وٕابعاده عن اللبس الذي
  �الرسول

عن : وهنالك أحادیث عدیدة تحث على ذلك
رأى رسول : ابن عمر رضي هللا عنهما قال

صبیًا قد حلق بعض شعر رأسه، وقد  �هللا 
احلقوه  :(ترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال

وبالنسبة لشعر . ) ١٤١ كله، أو اتركوه كله 
 » :وسلمالبنت قال رسول هللا صلى هللا علیه 

في الصحیحین ()لعن هللا الواصلة والموصولة
 )عن أسماء رضي هللا عنها

                                                           

 بإسناد صحیح على شرط البخاريرواه أبو داود  ١٤١
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قاعدة في  �وأما في اللبس فقد وضع الرسول 
عدم متابعة الكفار في اللباس، ومنها لباس 
الحریر للذكور ولبس الثیاب ذات األلوان 

فحبب لبس الثیاب البیض دون . الصارخة
تعوید أبنائهم فعلى اآلباء . الملون واإلبریسم

منذ الصغر، وٕابعادهم عن لبس الحریر 
فعن عمر . والذهب؛ ابتعادًا عن الترف والتكبر

قال رسول : رضي هللا عنه قال بن الخطاب
ال تلبسوا الحریر فإنه من لبسه في  :( �هللا 

 متفق علیه) «الدنیا لم یلبسه في اآلخرة 
 

 :الكریم آناإلنصات أثناء تالوة القر  آداب

َوإَِذا ُقِرىَء اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوْا َلُه َوَأنِصُتوْا َلَعلَُّكْم  ﴿
من واجبات الوالدین الحرص . ١٤٢﴾  ُتْرَحُمونَ 

على تنبیه الطفل الحترام القرآن وتوضیح هذه 
األهمیة له والنتائج التي تنجم عن عدم 

، فذلك یساعدهم على فهمه وتقدیره إتباعها
وال نقاش هنا بأن . ظیم القرآنویأهبهم لتع

الحزم مع األبناء في األمور الشرعیة التي ال 
فبمجرد مالحظة الطفل  .مجال للتهاون فیها

إنصات والدیه عند قراءة القرآن وتنبیهه على 
                                                           

  ).٢٠٤( :،اآلیةاألعرافسورة  ١٤٢
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ذلك سیعي الطفل لإلنصات ویكون ملمًا  إتباع
  .بأهمیة هذا األدب

حضور حلقات 

العلم بالمسجد 

:  

 �وَعْن َأِبي ُأَماَمَة َرِضَي هللا َعْنه ، َعِن النَِّبيِّ 
َمْن َغَدا ِإَلى اْلَمْسِجِد ال ُیِریُد ِإال َأْن : (َقالَ 

ا َأْو َیْعَلَمُه، َكاَن َلُه َكَأْجِر َحاجٍّ َتامfا َیَتَعلََّم َخْیرً 
ُتهُ     ١٤٣).ِحجَّ

 :( �َقاَل َرُسوُل ِهللا : وعْن َأِبي ُهَرْیَرَة ، َقاَل 
َمْن َجاَء َمْسِجِدي َهَذا ، َلْم َیْأِت ِإالَّ ِلَخْیٍر 
َیَتَعلَُّمُه ، َأْو ُیَعلُِّمُه ، َفُهَو ِبَمْنِزَلِة اْلُمَجاِهِد ِفي 

ِبیِل ِهللا ، َوَمْن َجاَء ِلَغْیِر َذِلَك ، َفُهَو ِبَمْنِزَلِة سَ 
١٤٤. ) َرُجٍل َیْنُظُر ِإَلى َمَتاِع َغْیِرهِ 

  

  

یجب ان یحرص الوالدین -

على حضور حلقات العلم 

بالمسجد كالتالى تكون أثناء 

  .صالة التروایح

یجب ان یحرص الوالدین  -

على اصطحاب االطفال 

ى معهم عند الذهاب ال

المسجد وحثهم على حضور 

  .حلقات العلم فیها

َأمَّْن ُهَو َقاِنٌت آَناَء اللَّْیِل  ﴿ قال تعالى  التهجد

َساِجًدا َوَقاِئًما َیْحَذُر اْآلِخَرَة َوَیْرُجو َرْحَمَة َربِِّه 

ُقْل َهْل َیْسَتِوي الَِّذیَن َیْعَلُموَن َوالَِّذیَن َال  ◌ۗ 

یجب ان یحرص الوالدین  -

فى شهر  صالة التهجد على

، فاألطفال یجدون  رمضان

                                                           

،  ١/١٦٩(والحاكم . رجاله موثقون كلهم  ) ١/١٢٣(قال الهیثمي ) ٧٤٧٣، رقم  ٨/٩٤(أخرجه الطبرانى ( ١٤٣
 ). حسن صحیح: قال األلباني.  ١٦/٤٥٦(، وابن عساكر  ٦/٩٧وأبو نعیم فى الحلیة ، ٣١١رقم 
  )٢٢٧( ابن ماجة(و  )٣٥٠/٢)(٨٥٨٧(أحمد(و ) ٧٥١٦(٢/٣٧١ة أخرجه ابن أبي َشْیبَ ( ١٤٤
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كَُّر ُأوُلو اْألَْلَباِب ِإنََّما َیَتذَ  ◌ۗ َیْعَلُموَن 

)١٤٥.﴾)٩ 

  

  متعة كبیرة في تقلید الكبار

یجب ان یحرص الوالدین -

اشراك االطفال عند  على

فى شهر اداء صالة التهجد 

مع مراعاة المرحلة  رمضان

  العمریة لهم وخصائصها

 صالة الجماعة

:  

إن الصالة فریضة من الفرائض التي افترضها 
هللا عز وجل على عباده ، وهى أول أركان 
اإلسالم بعد الشهادتین ، وهى الفارق بین 
المسلم وغیره ، وهى أول ما یحاسب علیه 
العبد یوم القیامة فإن صلحت صلح سائر 
عمله ، وٕان فسدت فسد سائر عمله ، فینبغي 

علیها كما أمر  على مسلم ومسلمة المحافظة
، ومن عظم �هللا عز وجل وكما أمر النبي 

فى اإلسالم أن ثواب أداءها   أهمیة الصالة
. فى جماعة أفضل بكثیر من صالتها منفرداً 

أن صالة الجماعة فضلها  �وبین النبي 
عظیم وثوابها كبیر ، وتزید على صالة المنفرد 

لدین یجب ان یحرص الوا-

فى  الجماعة على صالة 

، فاألطفال  شهر رمضان

یجدون متعة كبیرة في تقلید 

  الكبار

یجب ان یوضح الوالدین  -

 الجماعة فضل صالة 

تضاعف إذ  ،البنائهم

الحسنات ویعظم الثواب، 

                                                           

  )٩:( ،اآلیةسورة الزمر ١٤٥
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بدرجات لما روى فى العدید األحادیث الشریفة 
  :ر منهاواذك

قال : رضي هللا عنه قال  روى عن أبى هریرة 
صالة الرجل في الجماعة  (: �رسول هللا 

تضعف على صالته في بیته ، وفي سوقه ، 
إذا توضأ : خمسا وعشرین ضعفا ، وذلك أنه 

، فأحسن الوضوء ، ثم خرج إلى المسجد ، ال 
یخرجه إال الصالة ، لم یخط خطوة ، إال 

، وحط عنه بها خطیئة ، رفعت له بها درجة 
فإذا صلى ، لم تزل المالئكة تصلي علیه ، ما 

اللهم صل علیه ، اللهم : دام في مصاله 
ارحمه ، وال یزال أحدكم في صالة ما انتظر 

  .١٤٦)الصالة

أن : وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما
  :قال �رسول هللا 

صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بسبع  "
١٤٧"وعشرین درجة 

  

فصالة الرجل في الجماعة 

تضعف على صالته في بیته 

، وفي سوقه ، خمسا 

  .وعشرین ضعفا

صالة الحرص على أداء  -

الجماعة كأسرة واحدة في 

  . المنزل أو في المسجد

                                                           

باب فضل صالة الجماعة  - أبواب صالة الجماعة واإلمامة  - كتاب األذان -أخرجه البخاري فى صحیحه ١٤٦
  ) ٦٢٩ (حدیث رقم

باب فضل صالة الجماعة  - أبواب صالة الجماعة واإلمامة  -كتاب األذان  -أخرجه البخاري فى صحیحه   ١٤٧
كتاب المساجد ومواضع الصالة باب فضل صالة  -، وأخرجه مسلم فى صحیحه  )  ٦٢٧  (حدیث رقم
  . الجماعة
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فى أداء الصالة فى  �وقد رغب النبي 
جماعة والسیما صالة الفجر وصالة 
العشاء،لما روى عن عثمان بن عفان رضي 

: " یقول  �سمعت رسول هللا : هللا عنه قال
من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام 
نصف اللیل ، ومن صلى الصبح في جماعة 

  .١٤٨فكأنما صلى اللیل كله

قال : قال - عنهرضي ا}ّ  -وعن أبي هریرة
إّن أثقل صالة على المنافقین (: �رسول اّ} 

صالة العشاء وصالة الفجر، ولو یعلمون ما 
فیهما ألتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر 
بالّصالة فتقام، ثّم آمر رجال، فیصّلي بالّناس، 
ثّم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب 

علیهم إلى قوم ال یشهدون الّصالة فأحّرق 
  .١٤٩)بیوتهم بالّنار

ویترتب على صالة الجماعة فیها 

فوائد كثیرة، ومصالح عظیمة، ومنافع 

                                                           

باب فضل صالة العشاء والصبح في   -كتاب المساجد ومواضع الصالة -فى صحیحه   مسلم أخرجه  ١٤٨
  .) ١٠٨٤(  :حدیث -جماعة 

 -باب فضل صالة الجماعة  -مساجد ومواضع الصالةكتاب ال -فى صحیحه   مسلم  أخرجه  ١٤٩
  ) ١٠٧٦ (:حدیث
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متعددة شرعت من أجلها ،والتي ینعكس 

أثرها االیجابي على الشخصیة المسلمة 

وخاصة فى شهر الصوم ، وهذا یدل على 

أن الحكمة تقتضي أن صالة الجماعة 

تي فرض عین، ومن هذه الفوائد والحكم ال

  :شرعت من أجلها ما یأتي

تضاعف الحسنات ویعظم الثواب، فصالة  -

الرجل في الجماعة تضعف على صالته في 

  .بیته ، وفي سوقه ، خمسا وعشرین ضعفا

لهذه األمة  -عز وجل -شرع هللا -

االجتماع في أوقات معلومة، منها ما هو 

في الیوم واللیلة كالصلوات الخمس، ومنها 

وهو صالة الجمعة،  ما هو في األسبوع

ومنها ما هو في السنة متكررًا وهو صالة 

العیدین لجماعة كل بلد، ومنها ما هو عامٌّ 

في السنة وهو الوقوف بعرفة؛ ألجل 
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التواصل وهو اإلحسان، والعطف، والرعایة؛ 

عز  -وألجل نظافة القلوب، والدعوة إلى هللا 

  .بالقول والعمل -وجل

جتماع؛ طلبًا التعبد � تعالى بهذا اال -

للثواب وخوفًا من عقاب هللا ورغبة فیما 

  .عنده

التوادد، وهو التحاب؛ ألجل معرفة أحوال  -

بعضهم لبعض، فیقومون بعیادة المرضى، 

وتشییع الموتى، وٕاغاثة الملهوفین، وٕاعانة 

المحتاجین؛ وألن مالقاة الناس بعضهم 

  .لبعض توجب المحبة، واأللفة

إذا صلى بعضهم التعارف؛ ألن الناس  -

مع بعض حصل التعارف، وقد یحصل من 

التعارف معرفة بعض األقرباء فتحصل 

صلته بقدر قرابته، وقد یعرف الغریب عن 

 



١٠١ 

 

  .بلده فیقوم الناس بحقه

إظهار شعیرة من أعظم شعائر اإلسالم؛ -

ألن الناس لو صلوا كلهم في بیوتهم ما 

  .عرف أن هنالك صالة

إذا دخلوا إظهار عز المسلمین، وذلك  -

المساجد ثم خرجوا جمیعًا، وهذا فیه إغاظة 

ألهل النفاق والكافرین، وفیه البعد عن 

  .التشبه بهم والبعد عن سبیلهم

تعلیم المسلمین؛ ألن كثیرًا من الناس  -

یستفید مما شرع في الصالة بواسطة صالة 

الجماعة، ویسمع القراءة في الجهریة فیستفید 

ار الصلوات ویتعلم، ویسمع أذكار أدب

فیحفظها، ویقتدي باإلمام ومن بجانبه وأمامه 

فیتعلم أحكام صالته، ویتعلم الجاهل من 

  .العالم
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تعوید األمة اإلسالمیة على االجتماع -

وعدم التفرق؛ فإن األمة مجتمعة على طاعة 

ولي األمر، وهذه الصالة في الجماعة والیة 

صغرى؛ ألنهم یقتدون بإمام واحد یتابعونه 

  .ًا، فهي تشكل النظرة العامة لإلسالمتمام

تعوید اإلنسان ضبط النفس؛ ألنه إذا اعتاد -

على متابعة اإلمام متابعة دقیقة، ال یكبر 

قبله، وال یتقدم وال یتأخر كثیرًا، وال یوافقه بل 

  .یتابعه تعود على ضبط النفس

شعور المسلمین بالمساواة، وتحطیم الفوارق  -
: عون في المسجداالجتماعیة؛ ألنهم یجتم

أغنى الناس بجنب أفقر الناس، واألمیر إلى 
جنب المأمور، والحاكم إلى جنب المحكوم، 
والصغیر إلى جنب الكبیر، وهكذا، فیشعر 
الناس بأنهم سواء، فتحصل بذلك األلفة؛ ولهذا 

وال : "بمساواة الصفوف حتى قال �أمر النبي 
  ."تختلفوا فتختلف قلوبكم

 



١٠٣ 

 

هي زكاة واجبة على كل مسلم صغیر أو   زكاة الفطر

كبیر، ذكر أو أنثى، قادر على أدائها عن 

  . نفسه، وعن كل من تلزمه نفقته

وتخرج زكاة الفطر قبل صالة العید ، فإن 

أخرجت بعد صالة العید تكون صدقة ال 

لفطر للفقراء والمساكین وتعطى زكاة ا . زكاة

إلدخال السعادة علیهم في یوم العید، 

  . وٕاشاعة روح المحبة والتعاطف بینهم

یجب ان یحرص الوالدین  -

على اشراك االطفال فى 

زكاة الفطر قبل صالة  توزیع

  .العید

یجب ان یوضح الوالدین  -

زكاة الفطر قبل اخراج فضل 

صالة العید ودورها فى 

الفقراء  إدخال السعادة علي

والمساكین في یوم العید، 

وٕاشاعة روح المحبة 

   . والتعاطف بینهم

هي لیلة من اللیالي الوتریة في العشر األواخر   : لیلة القدر
من رمضان،وهذه اللیلة هي أفضل لیالي 

إذا دخل العشر األواخر  �السنة، وكان النبي
لي من رمضان اجتهد في إحیاء تلك اللیا

   .بالعبادة والذكر

) ١(ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدِر  ﴿ :قال تعالىو 
َلْیَلُة اْلَقْدِر َخْیٌر ) ٢(َوَما َأْدَراَك َما َلْیَلُة اْلَقْدِر 

یجب ان یحرص الوالدین 

في  لیلة القدرعلى تحرى 

العشر األواخر من رمضان ، 

فاألطفال یجدون متعة كبیرة 

  في تقلید الكبار

 



١٠٤ 

 

ْن َأْلِف َشْهٍر  وُح ِفیَها ) ٣(مِّ ُل اْلَمَالِئَكُة َوالرُّ َتَنزَّ
َسَالٌم ِهَي َحتَّى ) ٤(ِبِإْذِن َربِِّهم مِّن ُكلِّ َأْمٍر 

١٥٠ ﴾ )٥(َمْطَلِع اْلَفْجِر 
 

ویستحب إحیاء لیلة القدر بالصالة والذكر 
واالجتهاد في العبادة، واإلكثار من االستغفار 

 : في قیامها بقوله �والدعاء، وقد رغب النبي
من قام لیلة القدر إیماًنا واحتساًبا، غفر له  (

  أخرجه مسلم) .  ما تقدم من ذنبه

یجب ان یوضح الوالدین  -

  البنائهم، لیلة القدرفضل 

اكتساب 

الفضائل 

واالتِّصاف 

  :بها

إن تحدیات العصر الذي نعیش فیه تجعلنا 

دة إلى التزود بالقیم األخالقیة في حاجة شدی

لمواجهة التحدیات التي   والسلوكیات الحمیدة

تكاد تعصف بكل ما غرس فینا من قیم 

ومبادئ األخالق ونحن هنا نهتم بتنمیة 

األخالق وتعدیل السلوكیات والتربیة 

وتعني التربیة األخالقیة أسالیب     األخالقیة

ائل تربیة الطفل على المبادئ السامیة والفض

السلوكیة والمشاعر الوجدانیة التي یكتسبها 

أنَّ الصوم ُیربِّي في الطفل  -

الحرَص الشدید على اكتساب 

الفضائل واالتِّصاف بها 

والُبعد عن الرذائل 

ومحاربتها، كما ُیطهِّر النَّفس 

اإلنسانیَّة وُیزكِّیها من األدران 

والمعاصي وُیصقلها صقًال 

یجعُل الطفل ذا شفافیٍة عالیٍة 

ویجب على  .وحّسٍ مرهف

                                                           

  )٥-١ (:ت، اآلیاالقدرسورة  ١٥٠
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الطفل منذ صغره ویصبح فردًا ذا شخصیة 

  .متكاملة سویة

وكیات عن لویمكن بناء األخالق والس 

 :یليطریق ما 

   تحدید السمة الشخصیة التي نرغب في -١

  .وجودها لدى االبن 

عرض هذه السمة علیه من خالل    -٢

ة وكیف قصة مع التأكید على هذه السم

  وماذا تعني؟    تبدو؟

  .التدریب المنظم علیها    -٣

تعزیزها والتشجیع على استخدامها في  -٤

  .الحیاة

وتوجد بعض األسالیب السهلة التي علینا 

استخدامها لبناء األخالق 

 التيكر القصص الوالدین ذ

األبناء  أمامك لتحث على ذ

مع توضیح أن رّب رمضان 

هو رّب العام كله،لذا یجب 

علیهم االستمرار فى اكتساب 

  .واالتِّصاف بهاالفضائل 

یجب على الوالدین تشجیع  -

الطفل على المشاركة في 

النشاطات الخیریة ، منها 

 : على سبیل المثال

توزیع الهدایا والتبرعات ) أ(

  .ل شهر رمضان خال

التبرع باألطعمة القابلة ) ب(

 . للتلف إلى مخزن الطعام

التبرع بالمالبس ) ج(
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 : والسلوكیات،منها

   في حالة التصرفات الصحیحة :الثواب. ١

 مثل الحلوى والقلم: الجائزة العینیة.. مثل 

التي تحمل معاني : والكلمة الطیبة.. والُلعبة

.. بارك هللا فیك، أحسنت: التحفیز مثل

مدحه والثناء علیه أمام اآلخرین ومداعبته 

وتقبیله والنظرة واالبتسامة واللمسة الدالة 

  .على المحبة

فى حالة التصرفات غیر : العقاب    .٢

كأن تسلم على : مثل ، اإلهمال   السویة

   بالخطأ،  تخصه حتى یشعرالحضور وال 

والتهدید بخصامه   والحرمان من شيء یحبه

  .أو النظرة الحادة 

وهي من أهم األسالیب،  :  القدوة. ٣ 

فالولد إذا ما افتقد القدوة لن یفلح معه وعظ 

واألغطیة للمنظمات الخیریة 

 . والمساجد

التصدق وخصوصا ) د(

خالل األیام العشرة األخیرة 

 .من شهر رمضان

الحرص على وضع ) ه(

الصدقات في مشاریع 

للصدقة الجاریة مثل بناء 

 . مسجد

شاركة فى توزیع زكاة الم) و(

 . الفطر ألسرة فقیرة تعرفها

إشراك الطفل في توزیع ) ز(

 . لحم شاة على الفقراء

تقدیم المشاركة فى ) ح(

 .التبرعات للفقراء

السماح للطفل بالتطوع ) ي(
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وال عقاب، فطفلك مرآتك التي ترى فیها 

نفسك، فانظر إلى الصورة التي تحب أن 

كلمة تقولها  ترى نفسك فیها، وتأكد من كل

  .وكل حركة تتحركها 

البد  :الحكایات والقصص و المواقف. ٤ 

من حكي القصص اإلیجابیة على مسامع 

قصص القرآن : أنواع القصص: الطفل مثل 

الكریم، وقصص األنبیاء، القصص النبوي، 

وقصص السیرة والصحابة، وقصص 

المعارك اإلسالمیة، وقصص الصالحین، 

ى سماع القصة في إجبار الولد عل: واحذر

وقت ال یحبه، وركز على الدروس 

  . المستفادة، واسأله عما استفادة من القصة

من خالل مالحظتنا  :المالحظة . ٥ 

الكاملة لكل ما یتلقاه الولد من مبادئ وأفكار 

ومعتقدات، وكذلك ما یقرأ من كتب، 

قدر اإلمكان في الجمعیات 

والمشاریع الخیریة التي تعتني 

بحاجه األسر الفقیرة واألیتام 

. 
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ومالحظة من یصاحب من رفقاء وقرناء، 

ومالحظة  ومالحظة الجانب النفسي للولد،

النظافة العامة في المظهر والملبس 

واألظافر، ومالحظة النظام والترتیب في 

  .مكان النوم والمذاكرة واللعب

لقد أثبتت التجارب التربویة أن خیر 

الوسائل الستقامة السلوك واألخالق هي 

التربیة القائمة على عقیدة دینیة، والبد أن 

لتقلیده  نرسم بسلوكنا نموذجًا إسالمیًا صالحاً 

على االلتزام بخلق اإلسالم   ونشجع أطفالنا

ومبادئه التي بها صالح المجتمع وبها یتمتع 

بأفضل ثمرات التقدم والحضارة، وتُنمي عنده 

حب النظافة واألمانة والصدق والحب 

فیعتاد أال یفكر .. المستمد من أوامر اإلسالم

إال فیما هو نافع له ولمجتمعه فیصبح الخیر 

  .في نفسهأصیًال 

 



١٠٩ 

 

غي للصائم أن یحرص على السحور وال ینب  :السحور
یتركه لغلبة النوم أو غیره وعلیه أن یكون 
سهًال لینًا عند إیقاظه للسحور ، طیب النفس 

حریصًا  �، مسرورًا بامتثال أمر رسول هللا 
على الخیر والبركة ؛ ذلك ألن نبینا صلى هللا 
علیه وسلم أكد السحور ، فأمر به وبین أنه 

ن والفارق بین صیامهم شعار صیام المسلمی
وصیام أهل الكتاب ونهى عن تركه، فعن َأَنِس 

: (  �ْبِن َماِلٍك َرِضَي ا}َُّ َعْنُه َقاَل َقاَل النَِّبيُّ 
ُحوِر َبَرَكًة  ُروا َفِإنَّ ِفي السَّ الحدیث ١٥١) َتَسحَّ

دلیل على أن الصائم مأمور بالسحور ألن فیه 
یویة ، خیرًا كثیرًا وبركة عظیمة دینیة ودن

وذكره صلى هللا علیه وسلم للبركة من باب 
  .الحض على السحور ، والترغیب فیه 

َمْن َأَراَد َأْن  " : َقالَ  �وَعْن َجاِبٍر َعْن النَِّبيِّ 
ْر ِبَشْيٍء  ١٥٢" َیُصوَم َفْلَیَتَسحَّ

  

ویترتب على السحور بركة عظیمة 

تشمل منافع الدنیا واآلخرة والتي ینعكس 

 یجب ان یحرص الوالدین -

على السحور وال یتركوه لغلبة 

حتى یكونوا  النوم أو غیره

فى احیاء  قدوة حسنة البنائهم

ذلك ألن نبینا و ؛ هذه السنه

صلى هللا علیه وسلم أكد 

السحور ، فأمر به وبین على 

صیام المسلمین أنه شعار 

والفارق بین صیامهم وصیام 

  .أهل الكتاب ونهى عن تركه

ینبغي على اآلباء  -

واألمهات الحرص منذ 

الصغر على إیقاظ الطفل في 

موعد السحور حتى یدرك 

الطفل معنى وأهمیة السحور 

                                                           

 ) ١٠٩٥(ومسلم ) ١٩٢٣(رواه البخاري (  ١٥١
  )٢٣٠٩(وصححه األلباني في السلسلة الصحیحة   )١٤٥٣٣(رواه أحمد  ١٥٢
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 ي على الشخصیة المسلمةأثرها االیجاب

  :،وهذه المنافع تتمثل فیما یلي 

فمن بركة السحور  :التقوى على العبادة 

التقوي على العبادة ، واالستعانة على طاعة 

هللا تعالى أثناء النهار من صالة وقراءة 

وذكر ، فإن الجائع یكسل عن العبادة كما 

  .یكسل عن عمله الیومي وهذا محسوس

 :للذكر والدعاء والصالة القیام آخر اللیل

من بركة السحور أن اإلنسان یقوم آخر 

اللیل للذكر والدعاء والصالة وذلك مظنة 

اإلجابة ووقت صالة هللا والمالئكة على 

المتسحرین لحدیث أبي سعید رضي هللا عنه 

  .اآلتي قریباً 

من بركة السحور أن  :مخالفة ألهل الكتاب 
مطلوب منه فیه مخالفة ألهل الكتاب والمسلم 
فصل  (: �البعد عن التشبه بهم ، قال النبي 

ما بین صیامنا وصیام أهل الكتاب أكلة 

ان ألداء في شهر رمض

الصیام، فعن َأَنِس ْبِن َماِلٍك 

َرِضَي ا}َُّ َعْنُه َقاَل، َقاَل 

: النَِّبيُّ َصلَّى ا}َُّ َعَلْیِه َوَسلََّم 

ُحوِر "  ُروا َفِإنَّ ِفي السَّ َتَسحَّ

  ."َبَرَكةً 

 یجب ان یحرص الوالدین-

 على تأخیر وقت السحور

احیاء لسنة الرسول صلى هللا 

  .علیه وسلم

ب ان یحرص الوالدین یج -

على جعل السحور أمر 

روتیني قبل الفجر حیث 

وممارسة ، تجتمع األسرة معا 

،   بعض الشعائر الدینیة

 : منها على سبیل المثال
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  . ) السحور

من  :مدافعة سوء الخلق الذي یثیره الجوع

بركة السحور مدافعة سوء الخلق الذي یثیره 

الجوع ، فالمتسحر طیب النفس حسن 

 .المعاملة

من بركة  :الرغبة في االزدیاد من الصیام 
السحور أنه تحصل بسببه الرغبة في االزدیاد 
من الصیام لخفة المشقة فیه على المتسحر ، 

 . فیرغب في الصیام وال یتضایق منه
من بركة السحور إتباع السنة ،  :إتباع السنة 

فإن المتسحر إذا نوى بسحوره امتثال أمر 
واالقتداء بفعله كان سحوره عبادة ،  �النبي 

ذه الجهة وٕاذا نوى یحصل له به أجر من ه
الصائم بأكله وشربه تقویة بدنه على الصیام 

  .والقیام كان مثابًا على ذلك

من بركة  :صالة الفجر مع الجماعة 

السحور صالة الفجر مع الجماعة ، وفي 

وقتها الفاضل ، ولذا تجد أن المصلین في 

التناوب في قراءة القرآن ) أ(

 . بین السحور وصالة الفجر

صالة الفجر في الوقت ) ب(

 المحدد

عدم التسرع في أداء ) ج(

وقراءة ، ركعتي صالة الفجر 

السور الطویلة من القرآن 

 . أثناء الصالة

مناقشة التفسیر للقرآن ) د(

 . ألطفالك بعد صالة الفجر

 

قراءة القرآن حتى ) هـ(

وتبادل الحدیث مع ، الشروق 

األطفال حول أهمیة البقاء 

في نفس الموضع الذي 

یصلى فیه الفجر حتى 
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صالة الفجر في رمضان أكثر منهم في 

أجل  غیره من الشهور ، ألنهم قاموا من

  السحور

ویحصل السحور بأقلَّ ما یتناوله اإلنسان من 
مأكول أو مشروب ، فال یختص بطعام 

: معین، فعن أبي هریرة رض هللا عنه قال 
نعم سحور المؤمن  (:  �قال رسول هللا 

  .١٥٣)التمر 

 �وَعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َقاَل َقاَل َرُسوُل ا}َِّ 
ُحوُر َأْكَلةٌ  (:  َبَرَكٌة َفال َتَدُعوُه َوَلْو َأْن  السُّ

َیْجَرَع َأَحُدُكْم َجْرَعًة ِمْن َماٍء َفِإنَّ ا}ََّ َوَمالِئَكَتُه 
ِرینَ    .١٥٤")ُیَصلُّوَن َعَلى اْلُمَتَسحِّ

ویجب على المسلم مراعاة وقت السحور،فَعْن 
ْرَنا : " َزْیِد ْبِن ثَاِبٍت َرِضَي ا}َُّ َعْنُه َقاَل  َتَسحَّ

َالِة ُقْلُت َكْم َكاَن   �النَِّبيِّ  َمعَ  ثُمَّ َقاَم ِإَلى الصَّ
ُحوِر َقاَل َقْدُر َخْمِسیَن آَیًة  " َبْیَن اْألََذاِن َوالسَّ

فهذا الحدیث دلیل على أنه یستحب تأخیر ١٥٥

 . شروق الشمس

  

                                                           

  .وصححه األلباني في صحیح أبي داوود) ٢٣٤٥(رواه أبو داوود ١٥٣
  ) ٣٦٨٣(وحسنه األلباني في صحیح الجامع ) ١١٠٠٣(رواه أحمد  ١٥٤
  )١٠٩٧(ومسلم ) ١٩٢١(رواه البخاري  ١٥٥

 



١١٣ 

 

السحور إلى قبیل الفجر ، فقد كان بین فراغ 
ومعه زید رضي هللا عنه من  �النبي 

في الصالة قدر ما یقرأ سحورهما ، ودخولهما 
الرجل خمسین آیة من القرآن ، قراءة متوسطة 
ال سریعة وال بطیئة ، وهذا یدل على أن وقت 

والمراد  . الصالة قریب من وقت اإلمساك
باألذان هنا اإلقامة ، سمیت أذانًا ألنها إعالم 
بالقیام إلى الصالة ، وقد ورد في صحیح 

: "  -یث راوي الحد –البخاري أنه قیل ألنس 
َكْم َكاَن َبْیَن َفَراِغِهَما ِمْن َسُحوِرِهَما َوُدُخوِلِهَما 
الِة َقاَل َقْدُر َما َیْقَرُأ الرَُّجُل َخْمِسیَن  ِفي الصَّ

  .١٥٦)آَیةً 

وتعجیل السحور من منتصف اللیل 

جائز لكنه خالف السنة ، فإن السحور 

سمي بذلك ألنه یقع في وقت السحر وهو 

سان إذا تسحر نصف اللیل واإلن. آخر اللیل

قد تفوته صالة الفجر لغلبة النوم ، ثم إن 

تأخیر السحور أرفق بالصائم وأدعى إلى 

                                                           

  .)٥٧٦(البخاري ١٥٦
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النشاط ؛ ألن من مقاصد السحور تقویة 

البدن على الصیام ، وحفظ نشاطه ، فكان 

، فینبغي للصائم أن یتقید  من الحكمة تأخیره

  .بهذا األدب النبوي ، وال یتعجل بالسحور

ب على المسلم مراعاة آداب الصیام التي ویج
نصَّ علیها أهل العلم ومنها أال یسرف الصائم 
في وجبة السحور ، فیمأل بطنه بالطعام ، بل 
یأكل بمقدار ، فإنه ما مأل آدمي وعاًء شرًا 
من بطن، فمتى شبع وقت السحر لم ینتفع 
بنفسه إلى قریب الظهر ، ألن كثرة األكل 

نعم  (:  �، وفي قوله تورث الكسل والفتور 
إشارة إلى هذا المعنى  )سحور المؤمن التمر 

، فإن التمر باإلضافة إلى قیمته الغذائیة 
  .العالیة فهو خفیف على المعدة سهل الهضم

  

تنشئة االجتماعیة السلیمة للطفل تؤثر من وفى ضوء ما سبق یتضح لنا أن ال

فالطفل یقلد كل من حوله، وعندما یرى والدیه  البدایة في سلوكه طوال حیاته؛ 

یصلیان أو یصومان؛ فإنه یحاول محاكاتهم حتى یصل إلى سن التكلیف فتكون 
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 وتعد القدوة في حیاة األبناء مهمة جًدا فعلى الوالدین أن یوضحا. العبادة فرض علیه

وما هي القیم واألخالقیات ... ألوالد معني الصیام وأهمیته ولم شرعه هللا عز وجل

له أهداف  -عز وجل-التي نتعلمها من شهر رمضان؛ فالصوم فریضة شرعها هللا 

  .وعلى األسرة أن تعلم هذا ألبنائها. روحیة، اجتماعیة، جسدیة، خلقیة :عظیمة
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  ا
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  الطفل تنشئة :لمبحث األول ا

  :التنشئة االجتماعّیة

تعتبر التنشئة االجتماعّیة عملّیة تعلم اجتماعّي، یقوم الفرد من خاللها بالتعلم 

عن طریق التفاعل االجتماعي، سواًء أكان طفًال أم بالغًا، ویكتسب من خاللها 

 معاییرًا اجتماعّیًة، واتجاهات نفسّیة، ویتعلم كیفّیة الّتصرف من خالل طریقة یوافق

والتنشئة االجتماعّیة طریقة یتّم من خاللها تشكیل وتكوین  .علیها ویرتضیها المجتمع

، یمكن تطبیقها لألفرادسلوك اإلنسان، من خالل إیجاد معاییر، وقیم، ومهارات 

وتنسیقها مع دورهم االجتماعّي، وال تعّد التنشئة االجتماعّیة فقط عملیة تعلم 

ّو مستمّر، یقوم من خاللها األفراد بالنمّو من اجتماعّي، بل هي كذلك عملّیة نم

أطفال اعتمادیین متمركزین حول ذواتهم، إلى أشخاص ناضجین وقادرین على إدراك 

وتعتمد التنشئة االجتماعّیة على  .معنى إیثار الّذات، ومعنى المسؤولّیة االجتماعّیة

بل هي مرحلة  خاصّیة االستمرارّیة، فهذا األمر ال یقتصر على مرحلة الطفولة،

مستمّرة للمراحل األخرى مثل المراهقة والّشیخوخة، ألّن اإلنسان في هذه المراحل یبدأ 

باالنتماء إلى جماعات جدیدة، ویقوم بتعدیل سلوكّیاته، ویكتسب أنماطًا جدیدًة في 

لها الّسلوك، كما تعّد عملّیة التنشئة االجتماعّیة عملّیًة دینامّیًة، ألّن الفرد یقوم من خال

، في ضوء كّل من المعاییر، واألدوار االجتماعّیة، األفرادبالتفاعل مع من حوله من 
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ویضاف إلى ذلك مجموعة من العوامل التي تؤّثر على نمّو شخصّیة كّل فرد، 

  .الوراثة، والغدد، والغذاء، والّنضج، والتعلم: ومنها

. وألف عام  أربعمائةینیف عن  منذ ما ألهمیة هذه القضیة �وقد نبهنا الرسول 
أن نضع فى و قبل أن نعرف التنشئة االجتماعیة من خالل العلوم االجتماعیة، 

اعتبارنا خصائص الطفل العقلیة والوجدانیة والسلوكیة وأن نعلمه ما یتناسب مع هذه 
كما  الثالثةفال یعقل أن نخاطب طفل  ، الخصائص فى كل مرحلة من مراحل عمره

فلكل مرحلة مستوى من المفاهیم ومستوى من  ، عشر السادسةب الراشد أو ابن نخاط
    . السلوكیات تستطیع أن تدركها وأن تقوم بها

ویجب على الوالدین أن یحسنوا تفجیر طاقات أوالدهم الذهنیة والبدنیة 

،وتنشیطهم على العبادة كالصالة والصیام، وشغل أوقات أوالدهم بقراءة القرآن وحفظ 

زء یسیر كل یوم منه ، وكذلك بقراءة كتب تناسب مستواهم ، وٕاسماعهم أشرطة ج

متنوعة تجمع بین الفائدة والمرح كاألناشید ، وٕاحضار األشرطة المرئیة المفیدة لهم 

إال أننا نجد بعض األسر المسلمة لم یحسنوا تفجیر طاقات أوالدهم الذهنیة والبدنیة ، 

عتماد على غیرهم ، كما لم ُیهتم بتنشیطهم على فتعودوا على الراحة والكسل واال

العبادة كالصالة والصیام فتربى أجیال كثیرة على هذا فنفرت قلوبهم من العبادة بعدما 

كبروا ، وصُعب على آبائهم توجیههم ونصحهم ، ولو أنهم اهتموا باألمر من بدایته 

   . لما حصل الندم في آخره
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  :تنشئة الطفلالصیام و 

شعیرٌة من الشعائر اإلسالمیة العظیمة، وعبادة من العبادات التي لها  یعد الصیام
أكبُر األثِر في حیاة المسلم روحیfا وخلقیfا واجتماعیfا؛ ذلك أنَّ شهر رمضان موسٌم 
عظیم من مواسم الخیر؛ تصفو فیه النفوس، وتقترب القلوب من خالقها، وتفتح فیه 

ُهًدى  - صلى هللا علیه وسلم-َن على نبیِّه العظیم أبواب الجنَّة، أنزل هللا فیه القرآ
للناس وفرقاًنا بین الحق والباطل وتبیاًنا لسبل الخیر؛ ویعتبر الصوم ركٌن من أركان 

 ( : �اإلسالم الخمسة، وهو فرض عین على كلِّ مسلم قادر مقیم، یقول رسول هللا 
 إله إال هللا وأنَّ محمًدا رسول هللا، وٕاقامة شهادة أن ال: ُبِني اإلسالُم على خمسٍ 

 ١٥٧)الصالة، وٕایتاء الزكاة، وصیام رمضان، وحج البیت لمن استطاع إلیه سبیالً 
ومن هذا المنطلق یمكن إبراز دور الصیام في تنشئة الطفل دینًیا ونفسًیا واجتماعًیا 

  :على النحو التالي

  .دور الصیام في تنشئة الطفل دینًیا �

  .صیام في تنشئة الطفل نفسًیادور ال �

  .دور الصیام في تنشئة الطفل اجتماعًیا �

  

وسوف یتم تناول الدور الدیني والنفسي واالجتماعي للصیام فى تنشئة الطفل 

  .بالتفصیل فى المباحث التالیة إن شاء هللا تعالى

                                                           

 ) .١٣٧٩ (البخاري، ١٥٧
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  دینًیادور الصیام في تنشئة الطفل : الثانيالمبحث 

  

حیة عظیمة، ولها أثرها التربوي واإلیماني الرائع عبادة الصوم عبادة رو تعد 

الذي یطهر النفوس ویزكیها ویهیئها للعبودیة التامة؛ ومن ثم لزم تربیة األوالد علیها 

وبما ، بما له من فضیلة –واستغالل فرصتها كمحضن تربوي مؤثر، وشهر رمضان 

ة الرقراقة في قلوب هو بیئة صحیة مناسبة لبث تلك العبادة اإلیمانی –فیه من شعائر 

  .ونفوس األبناء

یؤدى الصیام دوًرا كبیًرا في تنشئة الطفل اجتماعًیا،ویتمثل هذا الدور فى و 

  :النقاط التالیة

إّن أهم قضیة ینبغي على المربي أن  :غرس مفهوم العبودیة للخالق سبحانه وتعالى �

خالق سبحانه وتعالى یهتم بها بعد التربیة اإلیمانیة للطفل هي غرس مفهوم العبودیة لل

في نفس ولده من خالل تدریبه عملیًا على االلتزام بفرائض اإلسالم والتمسك بأحكامه 

فلقد اهتم اإلسالم بمرحلة الطفولة ألنها أكثر قابلیة للتعلیم والتأثیر . وتعظیم شعائره

ت والمحاكاة، لذا یأمر اآلباء والمربین بتدریب أطفالهم على أداء الفرائض والعبادا

حتى إذا بلغوا سن التمییز كان أداءها سهًال علیهم وصارت تنبع منهم كالعادة 

  . المتأصلة بال مشقة أو كلفة
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یستطیع المربي من خالل تدریب الطفل  :غرس الكثیر من عبادات القلب والجوارح �

على الصیام أن یغرس فیه الكثیر من عبادات القلب والجوارح، ومع التكرار والمتابعة 

  :داومة تصیر له عادة أصیلة طوال حیاته إن شاء هللا، ومن أهمهاوالم

  

یطیب للمربي أن یبدأ الغرس المبارك بتلقین أبنائه معاني : اإلخالص )أ(

اإلخالص ومراقبة هللا تعالى في أقوالهم وأعمالهم كلها، وامتداد ذلك إلى 

لع علیه والصوم مدرسة اإلخالص الكبرى ألنه ال یط.. عالقاتهم بمن حولهم

كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه  (:أحد إال هللا تعالى، ففي الحدیث القدسي

، ومعناه أّن الصوم بعید عن الریاء لخفائه، وأنه ال یعلم  ١٥٨)لي وأنا أجزي به

وألن شهر رمضان حافل بالعبادات، فعلى المربي . عظیم أجره إال هللا سبحانه

لربط بین أداء تلك العبادات وبین ضرورة اإلخالص � فیها معلِّمًا أن یداوم ا

ولده هذا األساس التعبدي المتین، فعند إخراج زكاة أو صدقة یذّكرهم بأنها تقع 

أو .. في ید هللا تعالى قبل ید الفقیر، وعند تهنئة جیران أو أصدقاء في مناسبة

عند اصطحابهم لزیارة األقارب أو تقدیم مساعدة، و .. مواساتهم في أمر نزل بهم

وهكذا یتقّلب الجمیع . یذكرهم بمعاني اإلخالص في كل ذلك..وصلة األرحام

  .كبارا وصغارا في نعیم العبودیة

                                                           

 رواه البخاري ومسلم ١٥٨

 



١٢٢ 

 

  

تتحقق المراقبة من خالل تربیة األبناء على خلق الحیاء والمراقبة �  :المراقبة )ب(
یاء من هللا، فهو لّب الصیام ورأس ذلك أن یتعلم الطفل الح) تربیة الضمیر( تعالى 

یأیها الناس استحیوا من هللا  (: � وروحه، وخلق الصائمین وسمتهم، وقد قال النبي
حق الحیاء، قالوا یا رسول هللا، إّنا وهللا نستحي من هللا حق الحیاء، فقال الحیاء أن 
 تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى،وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد اآلخرة

ویمكن القول بأن الصیام ُیقوِّي الصلة با�، ویزیُد وینمي . ١٥٩ )ترك زینة الحیاة الدنیا
في الطفل ملكة التَّقوى والمراقبة واإلحساس بوجود ربِّه، ال یخفى علیه شيٌء من 

 .أمره؛ فتكون عبودیَّته خالصة له، وتكون عبادته صادقة خاشعة

كل من اآلباء والمربین ربط األطفال  یستطیع :الكریم االرتباط بالقرآن )ج( 

من خالل جعل شهر رمضان برنامجًا مطوًال من ثالثین  ن الكریمآبالقر 

 واسترجاعربطهم بالقرآن الكریم،  یتم من خاللها، لألطفاللدورة مكثفة  یوماً 

هم فیما فهموه وتعلموه، فإذا كان خیر الناس من تعلم تناقشوممعهم ما نسوه، 

،  ١٦٠" خیركم من تعلم القرآن وعلمه:" في قوله كما أخبر النبي –القرآن وعّلمه 

فإن أولى الناس بتعلُّم القرآن هو أنت وأْولى الناس بتعلیمك هم أبناؤك وأسرتك، 

فرصة سانحة إلعادة تقویم حال األبناء مع الذي یعد في شهر الصیام خاصة و 

  .الكریم القرآن

                                                           

  ).٢٤٥٨(:رواه الترمذي ١٥٩
  ).٥٠٢٧(:رواه البخاري  ١٦٠
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یعد صیام شهر رمضان فرصه سانحة  :تعوید الطفل على النظام والطاعة وااللتزام �

أمام اآلباء والمربین لتعوید الطفل على النظام والطاعة وااللتزام ألن العبادات تأتي 

  .في أوقات محددة، تخضع لنظم ثابتة

یساعد تدریب اآلباء ألبنائه على  :تعوید الطفل على األمانة في كل أمور حیاته �

أمور حیاته؛ألن الصوم تربیة للضمیر، األمانة في كل الصیام  على تعودهم على 

  .یحرص الصائم على مرضاة ربه في كل األحیان واألحوال

أنَّ  :ُیربِّي الصوم في الطفل الحرَص الشدید على اكتساب الفضائل واالتِّصاف بها �

الصوم ُیربِّي في الطفل الحرَص الشدید على اكتساب الفضائل واالتِّصاف بها والُبعد 

یها من األدران والمعاصي عن الرذائل ومحا ربتها، كما ُیطهِّر النَّفس اإلنسانیَّة وُیزكِّ

  .وُیصقلها صقًال یجعُل الطفل ذا شفافیٍة عالیٍة وحّسٍ مرهف

  

  نفسًیادور الصیام في تنشئة الطفل :  المبحث الثالث

ویتمثل هذا الدور فى النقاط  یؤدى الصیام دوًرا كبیًرا في تنشئة الطفل نفسًیا ،

  :الیةالت

یعد الصیام من العبادات في اإلسالم  :تهذیب نفس الطفل واستقامة سلوكه •

التي لها أثٌر كبیٌر في تهذیب النُّفوس واستقامة السلوك، وتطهیر النفس 
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یترتب ،لذا وتزكیتها من األدران، وٕاصالحها وتجدید العودة واإلقبال على هللا

 .یب نفسه واستقامة سلوكهأثٌر كبیٌر في تهذ على تدریب الطفل على الصیام

أنَّ من أهم الفوائد الناتجة عن صیام األطفال، تنشئتهم  :تقویة إرادة األطفال •

على إدراك أنَّ للصوم ثالثة أبعاد تتعلَّق بالروح والعقل والجسد، وأنَّ لُكلِّ بعد 

من هذه األبعاد ریاضات تناسبه، وأنَّ الصوم هو أعظم ریاضات الروح، إلى 

صوم من فوائد ُمهَمة في تقویة إرادة األطفال وتنمیة قدرتها على جانب ما لل

 .التحمل ومواجهة المشاكل والصعاب

  

یترتب على تدریب الطفل على الصیام  :الثقة في النفسإكساب الطفل  •

ونجاحه فى خوض التجربة وقدرته على الصیام طول الیوم من اكتسابه الثقة 

 في النفس

رتب على تدریب الطفل على الصیام شعوره یت :اإلحساس بمشاعر اآلخرین •

تربي مشاعره على اإلحساس بآالم غیره فیسعى ف بمعاناة الفقراء والمساكین 

ذلك أنَّ الصوم مدرسٌة إسالمیَّة عظیمة ُتربِّي اإلنسان بكلِّ  ،إلى مواساته

ماته النفسیَّة والجسمیَّة والروحیَّة والخلقیَّة واالجتماعیَّة؛  إذ إنَّ مكوناته ومقوِّ

للصوم ِحَكًما كثیرة وفوائد جمَّة من الناحیة االجتماعیَّة، ومن الناحیة الفردیَّة 

ه الجوع یتذكَّر من هذا : منها العطف على المساكین؛ ألنَّ الصائم عندما یعضُّ
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حاله في عموم األوقات، فیحمله هذا على رحمة المساكین؛ ألنَّ الرحمة في 

  .ام طریقة عملیَّة لتربیة الرحمة في نفس الطفلاإلنسان تنشأ عن األلم والصی

 

ُد الطفل الصبرَ  • ُد صیام شهر رمضان  الطفل الصبَر كلِّ أنواعه  :ُیعوِّ ُیعوِّ

د مثالً  الصبر على الطاعة، والصبر على المعصیة، والصبر على : فیتعوَّ

للصیام بقوله عن  إلى هذا األثر �أقدار هللا المؤلمة، وقد أشار المصطفى 

  ١٦١)وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة(... : رمضان

ُد الصوم الطفل  • ُد الصوم الطفل  :التقوىعلى ُیعوِّ یوحد فالصوم ، التقوى ُیعوِّ

ربه ویراقب مواله في السر  الطفلفیخاف علیها، ملكة التقوى ویربیه هفي نفس

 .تاب هللا ویقتدي بسنة رسول هللاوالعلن ویعمل بك

ُد الصوم الطفل  • ُد الصوم الطفل  :ضبط النفس علىُیعوِّ ضبط النفس  علىُیعوِّ

بمسؤولیَّاته عن نفسه وتحمُّل المتاعب والمشاق عن  ه؛ من خالل إشعار 

  .طواعیة واختیار، والتغلُّب على العادات والعواطف

  

  

  
                                                           

  ١٩٢، ص٣هـ، ج ١٤٠٩ابن خزیمة،  ١٦١
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  اجتماعًیادور الصیام في تنشئة الطفل :  الرابعالمبحث 

  

 ا كبیًرا في تنشئة الطفل اجتماعًیا،ویتمثل هذا الدور فى النقاطیؤدى الصیام دورً 

  :التالیة

یترتب على تدریب الطفل على : عملیا التكافل تدریب الطفل على مفهوم �

  . یعیش معاني التكافل واقعًا عملیًا،مثل مساعدة الفقیر والمحتاجالصیام جعله 

أن یصحح العادات  یستطیع المربي :عملیا الزهد تدریب الطفل على مفهوم �

السیئة التي ترسخت عبر األجیال وارتبطت في األذهان بشهر الصیام، 

إّن المربي . فحولته من شهر زهد وتكافل بین المسلمین إلى شهر استهالك

وحده هو من یستطیع بتقدیم القدوة الصالحة من نفسك وٕالزام أبنائك النهج 

هذه العادات السیئة  القویم في سلوكیات رمضان العظیم أن تنفي عنهم

، وتجعلهم في طلیعة الجیل الذي یحي شعائر اإلسالم وأخالقیاته في رمضان

في رمضان، لیست في التوسعة علیهم في   فإّن مسئولیة اآلباء نحو أبنائهم

أمور الدنیا فحسب، بل تسبق إلى ذلك مسئولیتهم في تعریض األهل واألبناء 

أعاده هللا ..یعین المتنافسین في القرباتلواسع رحمة هللا، ومزید إكرامه للمط

  .علینا وعلى المسلمین بكل خیر وبركة
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إّن المربي  :واالنتفاع به فیما یرضى هللا حفظ األوقاتتدریب الطفل على  �

وحده هو من یستطیع أن یصحح العادات السیئة التي ترسخت عبر األجیال 

وصلوات إلى  وارتبطت في األذهان بشهر الصیام، فحولته من موسم ذكر

موسم غفلة وشهوات، وٕاهدار لألوقات أمام الشاشات التي نذرت نفسها 

ورصدت أموالها الغتیال موسم العبادة العظیم عند المسلمین، وارتسم في 

مخیلة األجیال أّن شهر رمضان هو موسم الترف والترفیه، ومناسبة للسفاهات 

إّن المربي  ..!ومعصیة والتفاهات، التي عطلت نهاره، وحولت لیله إلى غفلة

وحده هو من یستطیع بتقدیم القدوة الصالحة من نفسك وٕالزام أبنائك النهج 

القویم في سلوكیات رمضان العظیم أن تنفي عنهم هذه العادات السیئة 

  .وتجعلهم في طلیعة الجیل الذي یحي شعائر اإلسالم وأخالقیاته في رمضان

یترتب على صیام الطفل تدریبه  :االمساواُة عملی تدریب الطفل على مفهوم �

من ِحَكِم الصوم المساواُة بین األغنیاء والفقراء؛ ف،المساواُة عملیا على مفهوم

ي إلى إشعار "فالصیام نظاٌم عملي من أقوى وأبدع األنظمة؛  فالصوم ُیؤدِّ

النفس اإلنسانیة بطریقٍة عملیة أنَّ األخوَّة الصحیحة والمحبَّة الصادقة تتمثَّل 

شعور في التساوي، ال حین االختالف وحین العطف واإلحساس بألم بال

  .المحتاج والفقیر، ال حین النِّزاعات والخصومات
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یساعد تدریب الطفل على  :إعداد الطفل للحیاة والنِّضال في معارك الحیاة �

الصیام على إعداده للحیاة والنِّضال في معارك الحیاة ،فالصوم یعد من 

صلٌة الطفل بربِّه، فهي وسیلٌة إلیجاد صلة خیِّرة بین  العبادات التي تقوى

الطفل والمجتمع، وهي ُتربِّي الطفل ، وتعدُّه للحیاة، والنِّضال في معارك 

وذلك الن صیام شهر رمضان المبارك صیاًما حقیقیfا یعد مدرسة الحیاة؛

د منها الصائم ما یحتاُجه في حیات ه كلِّها، وفي روحیَّة وخلقیَّة واجتماعیَّة یتزوَّ

  .كلِّ شؤونه ومسؤولیَّاته نحو نفسه ونحو خالقه ونحو أسرته وأقاربه وأمَّته
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١٣٠ 

 

  الخاتمة

ُمجِزل العطایا قدیُم اإلحسان،  –سبحانه  –الحمد � الكریم المنَّان، أحمُده 

بصیام وقیام رمضان،  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شریك له منَّ على عباده

وأشهد أن نبیَّنا وسیِّدنا محمًدا عبُد هللا ورسوُله خیُر من صلَّى وصام وقام لعبادة ربِّه 

الملك الدیَّان، اللهم صلِّ وسلِّم على عبِدك ورسوِلك محمٍد، وعلى آله وصحِبه، 

  :أما بعد  .والتابعین ومن تِبَعهم بإحسانٍ 

دور الصیام في  " والذي یحمل عنوانالكتاب الحالي  فى ضوء عرض موضوع

یمكن استخالص العدید " )الدور الدیني والنفسي واالجتماعي للصیام(تنشئة الطفل 

  :من النقاط الهامة من أبرزها

یعد الصیام شعیرٌة من الشعائر اإلسالمیة العظیمة، وعبادة من العبادات التي لها  �

واجتماعیfا؛ ذلك أنَّ شهر رمضان موسٌم أكبُر األثِر في حیاة المسلم روحیfا وخلقیfا 

عظیم من مواسم الخیر؛ تصفو فیه النفوس، وتقترب القلوب من خالقها، وتفتح فیه 

ُهًدى  - صلى هللا علیه وسلم- أبواب الجنَّة، أنزل هللا فیه القرآَن على نبیِّه العظیم 

  .للناس وفرقاًنا بین الحق والباطل وتبیاًنا لسبل الخیر

باء تشجیع أطفالهم على الصیام عبر رفع وعیهم ، والحدیث معهم یجب على اآل �

ط لبیان أنَّ ُعمق فكرة الصوم لیست الحرمان من الطعام، وٕانَّما هي  بشكل ُمبسَّ

ببساطة فكرة تقوم على التقوى والتوقف بشكل مؤقت عن األكل، مع ضرورة التأكید 
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ة ألن یعمل العدید من اآلب اء على ُمراجعة طریقة تنشئتهم على أنَّ هناك حاجة ماسَّ

  .ألطفالهم في هذه المسألة

یجب على الوالدین أن یدركوا أن الطفل غیر مكلف بالصیام، لذلك ال یجوز إجباره،  �

حفاظًا على صحته وعلى نفسیته في تقبل وحب الصیام، فلإلكراه نتائج عكسیة تمامًا 

ناك عدة طرق لتدریب الطفل ألهدافنا المرجوة من تدریبه تدریجیًا، موضحا إلى أن ه

على الصیام منها طریقة التعزیز والثواب والعقاب، كأن یمنح الصغیر هدیة أو مكافأة 

على صیام أول یوم، كذلك توضیح األجر والثواب والحكمة من الصیام، إلى جانب 

  .أنه البد من وجود القدوة الحسنة لألبناء في سلوك الوالدین في رمضان

كریم شهر النفحات ومصدر الطاقات الثالثة التي ال تتوافر فى یعد شهر رمضان ال �

  :شهور السنة األخرى ، وهذه الطاقات الثالثة،هي

وتصدر هذه الطاقة بسبب توجه المسلم الكثیر إلى الكعبة  :الطاقة الحیویة -

الشریفة  وخاصة فى شهر رمضان الذي یختص بصالة التراویح،فیتأثر 

بر موقع الكعبة المشرفة موقعا فریدا من نوعه، حیث ویعت. المسلم بهذه الطاقة

أثبتت الدراسات العلمیة توسط مكة المكرمة للیابسة بالنسبة لكل من العالمین 

القدیم والجدید،وكما أثبتت الدراسات العلمیة أن كل رأس مدبب یصدر طاقة 

سلبیة تدور باتجاه عقارب الساعة وكل رأس مربع أو دائري یصدر طاقة 
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یة تدور عكس عقارب الساعة كما تدور الكرة األرضیة وكما یدور ایجاب

وتنتشر هذه الطاقة بعكس عقارب الساعة والدوران بهذا  .الحجاج حول الكعبة

الشكل یجعل اإلنسان یسموا ویصل لمستویات روحانیة نادرا ما یشعر بها فى 

هي وقد أثبتت الدراسات العلمیة أن القبلة . مكان آخر على سطح األرض

وعند قیام اإلنسان بأداء   مركز األرض وهي أكثر مكان فیه طاقة ایجابیة،

الصالة كاملة غیر منقوصة بتركیز عقلي وقلبي فإننا نكون قد حصلنا على 

  .الطاقة االیجابیة

  

وتصدر هذه الطاقة الناتجة مرة واحدة فى العام فى شهر  :الطاقة الثانویة -

  .القدر رمضان الكریم وبالتحدید فى لیلة

وتصدر هذه الطاقة نتیجة قراءة المسلم القران الكریم  :طاقة القرآن الكریم  -

  .بكثرة فى شهر رمضان ،فیتأثر بهذه الطاقة

وتساهم هذه الطاقات الثالثة فى إكساب الطفل الحیویة والنشاط وتسهل من 

ناسب عملیة تعلیم وتدریبه على أداء العبادات بكل سهول ویسر لتوفر المناخ الم

  .لتعلیم الطفل
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فالطفل  ,أن التنشئة االجتماعیة السلیمة للطفل من البدایة تؤثر في سلوكه طوال حیاته �

یقلد كل من حوله، وعندما یرى والدیه یصلیان أو یصومان؛ فإنه یحاول محاكاتهم 

وتعد القدوة في حیاة األبناء . حتى یصل إلى سن التكلیف فتكون العبادة فرض علیه

ا فعلى الوالدین أن یوضحا ألوالد معني الصیام وأهمیته ولم شرعه هللا عز مهمة جدً 

وما هي القیم واألخالقیات التي نتعلمها من شهر رمضان؛ فالصوم فریضة ... وجل

وعلى . روحیة، اجتماعیة، جسدیة، خلقیة :له أهداف عظیمة -عز وجل-شرعها هللا 

 .األسرة أن تعلم هذا ألبنائها

الطفل على الصیام تحتاج إلى نوع من الحنان والهدوء والرفق واللین،  إن عملیة تعوید �

فالطفل قوى البنیة یختلف عن الطفل ، من خالل إدراك مدى قدرة الطفل على التحمل

كذلك البد من تعوید  الضعیف أو المریض الذي ال یستطیع الصیام لفترات طویلة،

تدریجًیا حتى یصل في النهایة إلى أطفالنا على الصیام لمدة ساعتین أو أكثر، تزید 

وتعلب األسرة دور أساسي في هذه العملیة، حیث تعد المحضن   .صوم الیوم كله

لذلك على األبوین أن یكونا ، األول للطفل والبیئة التي یتعلم منها الصواب والخطأ

مثًال أعلى وقدوة حسنة ألوالدهم بتعلیمهم الصوم والصالة وغیرها من العبادات 

مروا أوالدكم  (: �اعات، في سن مبكرة من سن سبع سنین كما قال الرسولوالط

فالصالة مرتبطة ،  ) وفرقوا بینهم في المضاجع، الصالة لسبع واضربوهم علیها لعشر
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ویتطلب تدریب الطفل على الصیام   .بالصوم حتى یسهل بعد ذلك أداء الفریضتین

  . ولة األمر على الطفلأن یكون ذلك في سن مبكر لسه

یودى الصیام دوًرا هاًما في تنشئة الطفل دینیا إذ أن صیام شهر رمضان فرصة  �

لتشجیع الصغار على الصالة،وعمل الخیر، وغرس خلق المراقبة والصبر 

واالستقامة،كما أنه یعود الطفل على النظام والطاعة وااللتزام ألن العبادات تأتي في 

م ثابتة،هذا باإلضافة إلى انه یعود الطفل في كل أمور أوقات محددة، تخضع لنظ

حیاته؛ألن الصوم تربیة للضمیر، یحرص الصائم على مرضاة ربه في كل األحیان 

  .واألحوال

یودى الصیام دوًرا هاًما في تنشئة الطفل نفسیا إذ أن قدرة الطفل على الصیام طول  �

تنمیة قدرتها على التحمل ومواجهة الیوم تكسبه الثقة في النفس، وتقویة إرادة الطفل و 

 .المشاكل والصعاب ،وٕاكسابه الثقة في النفس

یودى الصیام دوًرا هاًما في تنشئة الطفل اجتماعیا إذ أن تدریب الطفل على الصیام  �

یجعله یعیش معاني التكافل والزهد واقعًا عملیًا،مثل مساعدة الفقیر والمحتاج،كما أنه 

  .نتفاع به فیما یرضى هللایدربه على حفظ األوقات واال

  ولى التوفیقوهللا 
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  راجعالم

  

 .القرآن الكریم �

أثر الصوم في تربیة شخصیة المسلم،علي مصلح المطرفي، رسالة ماجستیر ،كلیة  �

 . هـ١٤١٥التربیة،جامعة أم القرى،

الكویت  األمیناألخالق واآلداب اإلسالمیة ، عبد هللا الهاشمي ، دار العلوم ـ دار    �

 هـ ـ  ١٤٢٤الطبعة الرابعة ، 

، لإلمام أبي عبد هللا محمد إسماعیل البخاري، تحقیق محمود فؤاد عبد الباقي، األدب المفرد �

 .هـ١٤٠٩الطبعة الثالثة ، دار البشائر اإلسالمیة،

الطبعة الثانیة ـ، دار الهدى للنشر  –األذكار، للنووي، تحقیق عبد القادر األرنلؤوط  �

  .ه١٤٠٩والتوزیع ، الریاض ،

ي األبصار واأللباب إلى نیل الفقه بأقرب الطرق وأیسر األسباب، للعالمة إرشاد أول �

عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقیق محمد أشرف عبد المقصود، الطبعة األولى ، 

 .هـ١٤٢٠مكتبة أضواء السلف،

إرواء الغلیل، محمد ناصر الدین األلباني، الطبعة األولى ، المكتب اإلسالمي،  �

 .هـ١٣٩٩بیروت،

 



١٣٧ 

 

خراج الجدال من القرآن الكریم، البن نجم، تحقیق الدكتور زاهر بن عواض است �

 .ه١٤٠١األلمعي، الطبعة الثانیة ـ، الناشر المحقق،

إصالح المساجد من البدع والعوائد، للعالمة محمد جمال الدین القاسمي، الطبعة  �

 .ه١٣٩٩الرابعة ـ، المكتب اإلسالمي، دمشق ،

ین، البن القیم محمد بن أبي بكر بن القیم الجوزیة، ت أعالم الموقعین عن رب العالم �

، تحقق محمد محیي الدین عبد الحمید، الطبعة األولى ـ، المكتبة العصریة، ٧٥١

 .ه١٤٠٧بیروت،

اإلعالم بفوائد عمدة األحكام،  لعمر بن علي بن أحمد المعروف بابن الملقن، تحقیق  �

 .هـ١٤١٢دار العاصمة الریاض عبد العزیز بن أحمد المشیقح، الطبعة األولى، 

إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان، البن القیم، تحقیق محمد عفیفي، الطبعة األولىـ،  �

  .ه٤٠٧المكتب اإلسالمي، بیروت،

 ،محمد عبد الرحمن العریفى،أفكار تحبب الصوم لألطفال �

http://www.3refe.com/2017  

اوي، تحقیق الدكتور عبد هللا بن عبد  � اإلقناع لطالب االنتفاع، لموسى بن أحمد الحجَّ

 .هـ١٤١٨ي ،المحسن التركي، الطبعة األولى ، الكتاب العرب

هـ، تحقیق الدكتور عبد ٧٤٧: البدایة والنهایة، للحافظ إسماعیل بن عمر بن كثیر، ت �

 .هللا بن عبد المحسن التركي، مركز البحوث والدراسات العربیة واإلسالمیة بدار هجر

 



١٣٨ 

 

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، لعالء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني، دار  �

 .م١٩٨٢بیروت، لبنان، الكتاب العربي، 

، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني مع حاشیة سماحه الشیخ ابن بلوغ المرام �

باز رحمه هللا، مراجعة عبد العزیز بن إبراهیم بن قاسم، الطبعة الثانیة، دار االمتیاز 

 .للنشر

األولى ـ، التبیان في آداب حملة القرآن، للنووي، تحقیق عبد القادر األرناؤوط، الطبعة  �

 .ه١٤٠٣مكتبة دار البیان،

تحفة األحوذي شرح سنن الترمذي،إشراف ومراجعة عبد الوهاب بن عبد اللطیف، نشر  �

 .مكتبه ابن تیمیة، القاهرة

لسماحة العالمة عبد العزیز بن عبد تحفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم، �

شایع الشایع دار الفائزین، الریاض، هللا ابن باز، الطبعة األولى، ـ، جمع محمد بن 

 .ه١٤١٥

التذكار في أفضل األذكار، لإلمام محمد بن أحمد القرطبي، األندلسي، تحقیق بشیر  �

محمد عیون، الطبعة الثالثة ـ، مكتبة البیان، دمشق، ومكتبة المؤید، الطائف، 

 .ه١٤٠٧

تحقیق  ٦٥٦الترغیب والترهیب، لإلمام عبد العظیم بن عبد القوي المنذري ، ت  �

  .محیي الدین دیب مستو، دار ابن كثیر ودار الكلم الطیب، دمشق بیروت

 



١٣٩ 

 

، تحقیق الدكتور عبد الرحمن ٨١٦التعریفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني ت  �

 .عمیرة، عالم الكتب

هـ، تحقیق خالد بن ٥١٦تفسیر البغوي، لإلمام الحسین بن مسعود البغوي الشافعي، ت �

 .ن سوار، الطبعة األولى، دار المعرفة، بیروت، لبنانعبد الرحمن ومروا

تفسیر السعدي تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان،للعالمة عبدالرحمن بن  �

هـ،تحقیق عبد الرحمن بن معال اللویحق، ١٣٧٦ناصر السعدي،الطبعة األولى ت 

 .مؤسسة الرسالة

هـ، الطبعة األولى ٧٤٧ثیر ت تفسیر القرآن العظیم، لإلمام إسماعیل بن عمر بن ك �

 .هـ، دار السالم للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة١٤١٩

تقریب التهذیب، أحمد بن علي بن حجر العسقالني،  تقدیم ودراسة محمد عوامة، دار  �

 .هـ١٤٠٦، ١الرشید، حلب، ط

عزیز آل الشیخ، التكمیل لما فات تخریجه من إرواء الغلیل، للشیخ صالح بن عبد ال �

  .هـ١٤١٧الطبعة األولى، ، دار العاصمة، الریاض ،

 .هـ٤٦٥التمهید، لإلمام أبي عمر یوسف بن عبد هللا القرطبي ابن عبد البر، ت  �

تهذیب السنن، البن القیم المطبوع مع معالم السنن للخطابي، بتحقیق أحمد محمد  �

  .بیروتشاكر، ومحمد حامد الفقي بدون تاریخ ، دار المعرفة،  

 



١٤٠ 

 

هـ، تحقیق ٦٠٦، البن األثیر المبارك بن محمد بن األثیر الجزري، ت جامع األصول �

  .هـ١٤٠٣عبد القادر األرنؤوط، الطبعة الثانیة ، دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان ، 

هـ، ٣١٠جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ألبي جعفر محمد بن جریر  الطبري ت  �

 .توزیع دار التربیة والتراث، مكة المكرمةتحقیق محمود محمد شاكر، 

جامع السعادات ، الجلیل المولى محمد مهدي الزافي ، سرور اسماعیلیان ، الطبعة  �

  .هـ ١٤٢٤الثانیة ، 

، تحقیق أحمد محمد شاكر، وأتمه إبراهیم عطوة )سنن الترمذي(الجامع الصحیح  �

 .عوض، المكتبة اإلسالمیة

، تحقیق شعیب األرناؤوط، الطبعة األولى ـ، مؤسسة جامع العلوم والحكم، البن رجب �

  .ه١٤١١الرسالة، بیروت،

الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد هللا بن أحمد األنصاري القرطبي، الطبعة األولى ـ،  �

 .ه ١٤١٤تحقیق الدكتور محمد بن إبراهیم الحفناوي، نشر دار الحدیث، القاهرة،

بن تیمیة، تحقیق علي بن حسن بن الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، ال �

  .ه١٤١٤ناصر، الطبعة األولىـ، دار العاصمة، الریاض، 

  .حاشیة ابن قاسم على الروض المربع، الطبعة الثالثة، نشر ورثة المؤلف �

، المطبوع من فتح حاشیة اإلمام عبد العزیز ابن باز على فتح الباري البن حجر �

  .الباري، الطبعة سلفیة

 



١٤١ 

 

 .ه١٤٠٦، الطبعة األولى ، دار البشائر اإلسالمیة،سنن النسائي حاشیة السندي على �

دور أهل البیت في بناء الجماعة الصالحة ،آلیة هللا السید محمد باقر الحكیم ، دار  �

 هـ ١٤٢٤القسم الثقافي ، إیران ، قم ، الطبعة الثانیة ، / الحكمة 

لي بن وهف القحطاني، ،لسعید بن عالذكر والدعاء والعالج بالرقى من الكتاب والسنة �

 .هـ١٤٢٢مؤسسة الجریسي للتوزیع واإلعالن،الطبعة الثالثة، شعبان 

، )حاشیة ابن عابدین(رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر األبصار المعروفة بـ �

محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز المشهور بابن عابدین، طبعة دار الفكر، بیروت، 

 .هـ ١٣٨٦الطبعة الثانیة، 

رسالتان البن باز في الزكاة والصیام، الطبعة الثالثة ، توزیع إدارات البحوث العلمیة  �

 .هـ١٤٠٧واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،

عبد هللا الطیار، والغصن، : بحاشیة وتعلیق المشایخ الروض المربع شرح زاد المستقنع �

 .والمشیقح

ر، الطبعة الثانیة، ـ دار الوطن، تحقیق عبد هللا الطیا الروض المربع شرح زاد المستقنع، �

  .ه١٤٢٢الریاض، 

زاد المعاد، في هدي خیر العباد، لإلمام شمس الدین أبي عبد هللا محمد بن أبي بكر  �

الدمشقي، ابن قیم الجوزیة، تحقیق شعیب األرناؤوط، وعبد القادر األرنؤوط، الطبعة 

  .األولى، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان

 



١٤٢ 

 

 .هـ١٣٥٧بن حنبل، مطبعة أم القرى بمكة المكرمة، عام  الزهد، لإلمام أحمد �

سبل السالم الموصل إلى بلوغ المرام، لإلمام محمد بن إسماعیل األمیر الصنعاني،  �

تحقیق محمد صبحي حسن حالق، الطبعة األولى ـ، دار ابن الجوزي، الدمام، 

  .ه١٤١٨

الطبعة الرابعة ، سلسلة األحادیث الصحیحة، للشیخ محمد ناصر الدین األلباني،  �

  .هـ١٤٩٨المكتب اإلسالمي، بیروت،

للشیخ محمد ناصر الدین األلباني، الطبعة الرابعة ،  سلسلة األحادیث الضعیفة، �

  .هـ١٤٩٨المكتب اإلسالمي بیروت،

سنن ابن ماجه، محمد بن یزید بن ماجه القزویني، الطبعة األولى ـ، دار السالم  �

 .ه١٤٢٠للنشر والتوزیع، الریاض، 

  .ه١٤٢٠نن أبي داود، الطبعة األولى ـ، دار السالم للنشر والتوزیع، الریاض، س �

سنن الترمذي، محمد بن عیسى بن سورة، الطبعة األولى ، دار السالم للنشر  �

  .ه١٤٢٠والتوزیع، الریاض، 

هـ، دار المحاسن للطباعة، ٣٨٥لإلمام علي بن عمر الدار قطني، ت  سنن الدار قطني، �

  .القاهرة

توزیع . هـ، الباكستان٢٥٥لإلمام عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي، ت  دارمي،سنن ال �

  .هـ١٤٠٤رئاسة إدارات البحوث العلمیة واإلفتاء،

 



١٤٣ 

 

السنن الكبرى، ألحمد بن شعیب النسائي، تحقیق عبد الغفار سلیمان البنداري، وسید  �

  .هـ١٤١١، ١كسروي حسن، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

  .هـ، دار المعرفة، بیروت، لبنان٤٥٨للبیهقي، أحمد بن الحسین، ت السنن الكبرى،  �

سنن النسائي، لإلمام أحمد بن شعیب النسائي، الطبعة األولى ـ، دار السالم للنشر  �

 .ه١٤٢٠والتوزیع الریاض ،

شرح الخرشي على مختصر خلیل، وبهامشه شرح الشیخ علي العدوي، دار الكتاب  �

 .اإلسالمي بالقاهرة

  .، تحقیق الدكتور عبد هللا بن عبد الرحمن الجبرینكشي على مختصر الخرقيشرح الزر  �

هـ، تحقیق شعیب األرناؤوط ٥١٦شرح السنة، لإلمام الحسین بن مسعود البغوي ت  �

ومحمد زهیر الشاویش، الطبعة األولى ، توزیع إدارات البحوث العلمیة 

 .هـ١٣٩٠واإلفتاء،

مع سنن ابن ماجه، الطبعة األولى ، دار  شرح السندي على سنن ابن ماجه، المطبوع �

 .ه١٤١٦المعرفة، بیروت، لبنان،

: تحقیق ). هـ٧٩٢(شرح العقیدة الطحاویة، للحنفي ابن أبي العز علي بن علي  �

 .، بیروت، المكتب اإلسالمي١ناصر الدین األلباني، ط

طبعة شرح العمدة، البن تیمیة، قسم كتاب الصیام، تحقیق زید بن أحمد النثیري، ال �

 .ه١٤١٧األولى ـ، دار األنصاري للنشر والتوزیع، 

 



١٤٤ 

 

هـ، ٦٨٢الشرح الكبیر، ألبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي  �

مطبوع معه اإلنصاف والمقنع، تحقیق الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي، دار 

 .هجر للطباعة والنشر

  .ثانیة، دار المعارف بمصرشرح المسند، ألحمد شاكر، الطبعة ال �

  .هـ١٤١٥الطبعة الثالثة، مؤسسة آسام للنشر، : الشرح الممتع، البن عثیمین  �

  .شرح النووي على صحیح مسلم، مراجعة خلیل المیس، دار القلم، بیروت، لبنان �

هـ، تحقیق إبراهیم شمس الدین، ٣٢١شرح معاني اآلثار، ألبي جعفر الطحاوي ت  �

 .، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنانهـ١٤٢٧الطبعة الثانیة 

بن إدریس البهوتي،  شرح منتهى اإلرادات،لمنصور بن یونس بن صالح الدین بن حسن �

 ).بدون تاریخ(دار الفكر، بیروت 

شعب اإلیمان، للبیهقي، تحقیق محمد السعید بن بسیوني زغلول، الطبعة األولى ،  �

 .ه١٤١٠دار الكتب العلمیة بیروت ،

هـ، تحقیق شعیب األرناؤوط، الطبعة ٧٣٠ن بترتیب ابن بلبان، ت صحیح ابن حبا �

  .ه١٤٢٤الثانیة، مؤسسة الرسالة، بیروت،

هـ، تحقیق الدكتور محمد ٣١١صحیح ابن خزیمة، لمحمد بن إسحاق بن خزیمة، ت  �

  .هـ١٣٩١مصطفى األعظمي، الطبعة األولى ، المكتب اإلسالمي، بیروت، لبنان،

 



١٤٥ 

 

. محمد ناصر الدین األلباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزیعللعالمة  صحیح ابن ماجه، �

  .الریاض، المملكة العربیة السعودیة

صحیح األدب المفرد، للعالمة محمد ناصر الدین األلباني، الطبعة الثانیة ، دار  �

  .هـ١٤١٥الصدیق الجبیل ،

لطبعة هـ، ا٢٥٦: ، لإلمام أبي عبد هللا محمد بن إسماعیل البخاري تصحیح البخاري �

  .ه١٤١٩الثانیة ـ، مكتبة دار السالم، الریاض،

صحیح الترغیب والترهیب، للعالمة محمد ناصر الدین األلباني، الطبعة األولى ـ،  �

  .ه١٤١٢مكتبة المعارف، الریاض، 

، للعالمة محمد ناصر الدین األلباني ، الطبعة األولى ـ، صحیح الجامع الصغیر �

 .ه١٣٨٨المكتب اإلسالمي،

لم الطیب، لشیخ اإلسالم ابن تیمیة، لأللباني، مكتبة المعارف الریاض ، صحیح الك �

 .المملكة العربیة السعودیة

. للعالمة محمد ناصر الدین األلباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزیعصحیح سنن أبي داود،  �

  .الریاض، المملكة العربیة السعودیة

باني، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، للعالمة محمد ناصر الدین األل، صحیح سنن الترمذي �

  .الریاض، المملكة العربیة السعودیة

 



١٤٦ 

 

. للعالمة محمد ناصر الدین األلباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزیعصحیح سنن النسائي،  �

  .الریاض، المملكة العربیة السعودیة

ة الثانیة هـ، الطبع٢٥٦: لإلمام أبي عبد هللا محمد بن إسماعیل البخاري ت صحیح مسلم، �

 .هـ، مكتبة دار السالم، الریاض المملكة العربیة السعودیة١٤١٩

الصالة، البن القیم، مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم، توزیع الجامعة اإلسالمیة  �

 .بالمدینة المنورة

الصیام في میزان البحث العلمي، حسان شمسي باشا، مجلة العربي، الكویت، العدد  �

  ١٩٩٥، فبرایر ٤٣٥

هـ، ١٣٨٨للعالمة األلباني ناصر الدین، الطبعة األولى  جامع الصغیر،ضعیف ال �

 .المكتب اإلسالمي

ضعیف سنن ابن ماجه، للعالمة محمد ناصر الدین األلباني، المكتب اإلسالمي،  �

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ١ط

ضعیف سنن أبي داود، للعالمة محمد ناصر الدین األلباني، نشر مكتب التربیة  �

 .هـ١٤١٢، ١لبنان، ط –والمكتب اإلسالمي، بیروت  -یج، الریاضالعربي لدول الخل

لعبد العزیز بن ناصر الرشید، للنشر والتوزیع،  عدة الباحث في أحكام التوارث، �

 .الریاض

 



١٤٧ 

 

فاروق حمادة، . د: عمل الیوم واللیلة، أحمد بن شعیب النسائي، دراسة وتحقیق �

 .هـ١٤٠٦مؤسسة الرسالة بیروت،  الرئاسة العامة لإلفتاء، الریاض، الطبعة الثانیة،

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ألبي الطیب محمد شمس الحق العظیم آبادي،  �

 .ه١٣٩٩الطبعة الثالثة ـ، دار الفكر،

  .ه١٤١٥جمع عبد العزیز المسند، الطبعة األولى ـ، دار الوطن، فتاوى إسالمیة،  �

بن حجر العسقالني فتح الباري بشرح صحیح البخاري، للحافظ أحمد بن علي  �

هـ، أشرف على مقابلة نسخه المطبوعة والمخطوطة عبد العزیز بن عبد هللا بن ٨٥٢

  .باز، نشر مكتبة الریاض الحدیثة

بن عبد الرحمن البنا،  الفتح الرباني ترتیب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني،ألحمد �

 .دار الشهاب، القاهرة

والدرایة من علم التفسیر، للشوكاني، مكتبة  فتح القدیر الجامع بین فني الروایة �

 .هـ١٣٨٣، ٢ومطبعة عیسى البابي الحلبي،  القاهرة، ط

هـ، تحقیق عبد هللا بن عبد المحسن التركي،  الطبعة األولى ٧٦٣، لمحمد بن مفلح المقدسي، تالفروع �

  .ه١٤٢٤ـ،  مؤسسة الرسالة،  بیروت،  لبنان،

  . أنوار الهدى ، مهر ، الطبعة األولىفقه األخالق ، السید محمد الصدر ،  �

لسعید بن علي بن وهف القحطاني، الطبعة األولى ـ،  فقه الدعوة في صحیح البخاري، �

  .ه١٤٢٠توزیع مؤسسة الجریسي، الریاض، 

 



١٤٨ 

 

 .هـ، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان١٣٩٢فقه السنة، لسید سابق، الطبعة الثانیة  �

سنة، إعداد نخبة من العلماء، مجمع الملك فهد الفقه المیسر في ضوء الكتاب وال �

 .هـ، مجمع الملك فهد١٤٢٤بإشراف وزارة الشؤون اإلسالمیة، الطبعة األولى، 

لغة واصطالحًا، لسعدي أبو جیب، الطبعة األولى، دار الفكر، : القاموس الفقهي �

  .هـ١٤٠٢دمشق، 

ر المرتضى ، لبنان القرآن الكریم تفسیر ودراسات أخرى ، علي محمد علي دخیل ، دا �

  . ـ بیروت

هـ تحقیق  الدكتور عبدهللا ٦٢٠عبد هللا بن أحمد بن محمد، ت : الكافي، البن قدامة �

  .بن عبد المحسن التركي، دار هجر

، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكریم، ت :البن األثیر الكامل في التاریخ، �

 .هـ١٤٠٦،هـ، الطبعة السادسة ، دار الكتاب العربي٦٣٠

جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور اإلفریقي : لسان العرب، البن منظور �

 .هـ١٤١٠المصري، الطبعة األولى، دار صادر، بیروت، لبنان، 

لطائف المعارف، البن رجب، تحقیق، یس محمد السواس، الطبعة الثالثة، دار ابن  �

  .هـ١٤١٦كثیر دمشق، 

الح بن عثیمین رحمه هللا، تحقیق أشرف مجالس شهر رمضان، للعالمة محمد بن ص �

 .هـ١٤١٦عبد المقصود، الطبعة األولى ، مكتبة أضواء السلف، الریاض، 

 



١٤٩ 

 

هـ، ٨٠٧مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدین علي بن أبي بكر الهیثمي ت  �

  .ه١٤٠٢الطبعة الثالثة ـ، منشورات دار الكتاب العربي، بیروت ، لبنان،

لإلمام ابن باز، جمع الشویعر، الطبعة الثانیة ـ، توزیع مكتب الدعوة  مجموع الفتاوى �

  .ه١٤٢٣واإلرشاد، الریاض،

  .المجموع، لیحیى بن شرف النووي، دار إحیاء التراث العربي �

المحلى باآلثار، لمحمد بن علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي، تحقیق أحمد  �

  .تاریخ شاكر ، مكتبة دار التراث، القاهرة، بدون

هـ، المؤسسة السعدیة ١٣٧٦المختارات الجلیة من المسائل الفقهیة، للسعدي ت  �

  .بالریاض، المملكة العربیة السعودیة

مختصر الخرقي المطبوع مع المغني، تحقیق عبد هللا بن عبد المحسن التركي،  �

 .ه١٤١٠الطبعة األولى ـ، دار هجر للطباعة والنشر،

تیمیة، تحقیق محمد بن حامد فقي، دار نشر الكتب مختصر الفتاوى الكبرى، البن  �

  .اإلسالمیة، الباكستان

مدارج السالكین، البن قیم الجوزیة، تحقیق محمد حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدیة  �

 .ومكتبة ابن تیمیة، القاهرة

 



١٥٠ 

 

مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات، ألبي محمد علي بن أحمد بن  �

، دار الكتب )هـ٤٥٦ت . (زم األندلسي، دار زاهد القدسي، الطبعة الثالثةسعید بن ح

  .العلمیة، بیروت

المستدرك على الصحیحین، ألبي عبد هللا محمد بن عبد هللا الحاكم،  دار المعرفة،  �

 .بیروت، لبنان

، تحقیق )هـ ٢٣٠ت (مسند ابن الجعد، علي بن الجعد بن عبید أبو الحسن الجوهري  �

  .هـ١٤١٠، ١حیدر، مؤسسة نادر، بیروت، طعامر أحمد 

  مسند أبي داود الطیالسي، ألبي داود سلیمان بن داود الطیالسي  �

محمد بن عبد المحسن التركي، طبع دار هجر بالقاهرة، . د: ، تحقیق)هـ ٢٠٤(

 .هـ ١٤١٩الطبعة األولى، 

أهل العلم مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني، النسخة المحققة، تحقیق مجموعة من  �

أشرف على التحقیق الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، 

  .لبنان -بیروت

مشكاة المصابیح، لمحمد بن عبد هللا الخطیب التبریزي، تحقیق محمد ناصر الدین  �

 .هـ١٤٠٥األلباني ، الطبعة الثالثة ، المكتب اإلسالمي، بیروت،

، ١،ط)هـ٨٤٠ت (جه، لشهاب الدین البوصیري مصباح الزجاجة في زوائد ابن ما �

  .هـ١٤٠٦بیروت، دار الجنان، 

 



١٥١ 

 

  .مصنف ابن أبي شیبة، توزیع إدارات البحوث العلمیة واإلفتاء �

حبیب الرحمن األعظمي، الطبعة : مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقیق �

 .هـ ١٤٠٣الثانیة ، المكتب اإلسالمي، بیروت،

، المطبوع مع مختصر سنن أبي )هـ ٣٨٨(حمد الخطابي معالم السنن، لحمد بن م �

داود للحافظ المنذري، تحقیق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي، دار المعرفة، 

  .بیروت، لبنان

مفتاح دار السعادة، البن القیم، تحقیق علي بن حسن الحلبي، الطبعة األولىـ، دار  �

 .ه١٤١٦عفان ،الخبر ، 

فهاني، تحقیق عدنان داوودي، الطبعة األولى ، دار القلم، مفردات ألفاظ القرآن، لألص �

 .هـ١٤١٢دمشق، والدار الشامیة، بیروت،

مفطرات الصیام المعاصرة، للدكتور أحمد بن محمد الخلیل، وزعت عن طریق مكتب  �

 .الدعوة ودعوة الجالیات، بمدینة الدوادمي، المملكة العربیة السعودیة

للقرطبي،  تحقیق محیي الدین دیب مستو  مسلم، المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب �

ویوسف علي بدوي، الطبعة األولى ـ، دار ابن كثیر ودار الكلم الطیب، 

  .ه١٤١٧بیروت،

المقنع والشرح الكبیر مع اإلنصاف، تحقیق الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي،  �

  .هـ١٤١٦الطبعة األولى  ، دار الهجر،

 



١٥٢ 

 

هیم محمد بن سالم بن ضویان، تحقیق زهیر الشاویش، منار السبیل، تألیف إبرا  �

  .هـ١٤٠٢الطبعة الخامسة ، المكتب اإلسالمي، بیروت،

 .مناهل العرفان، للزرقاني، بدون تاریخ، دار إحیاء الكتب العالبیة في علوم القرآن �

، لمجد الدین أبي البركات عبد السالم ابن تیمیة، �المنتقى من أخبار المصطفى  �

حامد الفقي، الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمیة، الریاض،  تصحیح محمد

  .ه١٤٠٢

هـ، مع حاشیة ٩٧٢منتهى اإلرادات، لمحمد بن أحمد الفتوحي، تقي الدین  ت  �

المنتهى لعثمان أحمد سعید النجدي، تحقیق الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي، 

  .مؤسسة الرسالة

  .سنن أبي داود، للسبكي، مكتبة طبرّیة، بدون تاریخالمنهل العذب المورود في شرح  �

الرزاق  لعلي بن أبي بكر الهیثمي، تحقیق محمد عبد موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، �

  .حمزة، دار الكتب العلمیة

، مطابع دار صفوة للنشر والتوزیع، توزیع  الطبعة األولىالموسوعة الفقهیة الكویتیة،  �

  .ه١٤١٤إلسالمیة بالكویت،وزارة األوقاف والشؤون ا

الموسوعة الفقهیة المیسرة، للعوائشة، الطبعة األولى ـ، المكتبة اإلسالمیة، عمان،  �

  .ه١٤٢٣األردن،

 .لإلمام مالك، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة الموطأ، �

 



١٥٣ 

 

ن محمد، ت أبي السعادات المبارك ب: النهایة في غریب الحدیث واألثر، البن األثیر �

  .هـ، تحقیق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي، المكتبة العلمیة، بیروت٦٠٦

نیل األوطار، للشوكاني، تحقیق أحمد محمد السید ومحمود إبراهیم بّزال،  الطبعة  �

 .ه١٤١٩األولى ـ، دار الكلم الطیب، دمشق، بیروت،

غلبي، الطبعة الثانیة دار نیل المآرب بشرح دلیل الطالب، عبد القادر بن عمر الت �

 .هـ١٤٢٠النفائس، عمان ،

 .هدي الساري مقدمة فتح الباري، البن حجر، مكتبة الریاض الحدیثة بدون تاریخ �

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



١٥٤ 

 

 

  
  

  

  

  وعونه هللابحمد  تم

  

 

 






