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 :مدخل متهيدي

ق فأنفقت هذا املقدار املايل  مث ذهبت إىل السو  ،-ا ألف درهماحدى صديقألبرك، اقرتضت أم معاد من إقبل حلول شهر رمضان ا
متلئة مبا لذ املوائد  املمسلم أن يعد له خمتلف احللوIت و ، معتقدة أن شهر رمضان ينبغي على كل املواد الغدائية حيث اشرتت به خمتلف ،كله

  .وطالب من األطعمة
  ما تعتقده أم معاد عن شهر رمضان؟ما رأيكم فيف 
 ؟وماذا ينبغي للمسلم أن يعد هلذا الشهر الكرمي 
  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 :دراسة النصوص وقراء-ا
I - توثيق النصوص والتعريف `ا:  

  :البقرةسورة التعريف ب – 1
آية، وهي السورة الثانية من حيث الرتتيب يف املصحف الشريف، وهي أول سورة نزلت iملدينة  286مدنية، عدد آI-ا  :البقرةسورة 

 املنورة، مسيت `ذا االسم إحياء ملعجزة زمن موسى عليه السالم، حيث قتل شخص من بين إسرائيل ومل يعرفوا قاتله، فعرضوا األمر عل موسى
هللا إليه أن �مرهم بذبح بقرة، وأن يضربوا امليت جبزء منها فيحيا |ذن هللا وخيربهم عن القاتل، وتكون برهاx على لعله يعرف القاتل، فأوحى 

نية اليت قدرة هللا جل وعال يف إحياء اخللق بعد املوت، وسورة البقرة من السور املدنية اليت تعين جبانب التشريع، شأ�ا كشأن سائر السور املد
  .والقوانني التشريعية اليت حيتاج إليها املسلمون يف حيا-متعاجل النظم 
  :التعريف iإلمام البخاري – 2

هو أبو عبد هللا دمحم بن إمساعيل البخاري، من أهم علماء احلديث عند أهل السنة واجلماعة، ولد ببخارى سنة  :اإلمام البخاري
الذي يعترب أوثق الكتب الستة الصحاح، والذي أمجع علماء أهل السنة واجلماعة أنه أصح  ،»اجلامع الصحيح«ه، صاحب كتاب 194

  .الكتب بعد القرآن الكرمي
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II  - فهم النصوص:  
  :مدلوالت األلفاظ والعبارات -  1
o فرض وأثبت :كتب.  
o االمساك عن شهويت البطن والفرج من طلوع الفجر إىل غروب الشمس بنية التقرب إىل هللا :اإلمساك، واملراد به هنا :الصيام.  
o بيين وبني عبدي، وخيتص بسرية �مة، وال يعلم جزاءه إال هللا :الصوم يل.  
o الكذب والبهتان وكل ما �ى الشرع عنه :الزور.  

 :املضامني األساسية للنصوص -  2
 .هللا تعاىل الصيام على األمة اإلسالمية كما فرض على األمم السابقة، ورفع احلرج على غري القادرين فرض �
بني اآلية الكرمية أن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الكرمي يف ليلة القدر هو هداية للناس إىل احلق، وفيه َأْوَضح الدالئل على  �

 .فمن حضر من املؤمنني الشهر فليصمه هدى هللا وعلى الفارق بني احلق والباطل،
يف احلديث القدسي يبني هللا عز وجل فضل الصيام وأجره العظيم ملا فيه من السرية بينه وبني عبده، وأنه هو املطلع على احلقيقة،  �

 .لذلك كان أجره غري حمدود وال معلوم
  :حتليل حماور الدرس ومناقشتها

I –  يف اإلسالمالصوم حقيقة:  
هو االمتناع عن شهويت البطن والفرج : واصطالحا، اإلمساك عن الشيء يعين لغة مصدر صام يصوم صومًا وصيامًا، والصوم :الصوم

  .من طلوع الفجر إىل غروب الشمس بنية التقرب إىل هللا
II  - فرضية الصوم وشروطه يف اإلسالم:  

هو ركن من أركان اإلسالم اخلمسة، فرض يف الصيام فرض عني على كل مسلم iلغ عاقل مقيم قادر على الصوم خال من املوانع، و 
َياُم َكَما   ﴿Iَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكمُ : فقد قال هللا تعاىل ،، فأما القرآنالسنة الثانية للهجرة، وقد ثبت وجوبه iلقرآن والسنة واإلمجاع الصِّ

ْلَيُصْمُه﴾، وجاء يف السنة: ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن﴾، وقال أيضا اإلْسالُم َأْن َتْشَهَد َأْن ال ِإَلَه « :﴿َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَ
 َُّ̄ َِّ̄ َصلَّى ا َُّ̄ َوَأنَّ ُحمَمَّدًا َرُسوُل ا ، وقد أمجع »ْيِه َسِبيالً  َعَلْيِه َوَسلََّم َوتُِقيَم الصَّالَة َوتـُْؤِيتَ الزََّكاَة َوَتُصوَم رََمَضاَن َوَحتُجَّ اْلبَـْيَت ِإِن اْسَتطَْعَت ِإلَ ِإال ا

ركن من أركان اإلسالم املسلمون منذ عهد النبوة إىل يومنا هذا على وجوب صيام رمضان، وأنه فرض عني على مجيع املسلمني املكلفني، وأنه 
اخلمسة، ومن أفطر شيئًا من رمضان بغري عذر فقد أتى كبرية عظيمة، ومن أنكر فرضية صيام شهر رمضان فهو مرتد كافر، يستتاب فإن �ب 

  .وأقر بفرضيته إال قتل كافراً 
III - احلكمة األمسى من فرضية الصوم: 

لقد بينت اآلIت الكرميات أن الصوم عبادة فرضها هللا يف مجيع الشرائع، وأن احلكمة األمسى منه هو حتقيق تقوى هللا واخلشية منه 
انه واحلذر من الوقوع فيما هي املراقبة الدائمة ² سبح: إلنسانالتقوى اليت حيققها الصوم وينميها يف ا، و سبحانه ومراقبته يف السر والعالنية

ن الصوم حيدث تغيريا يف نظام فإ: ية الصوم لتقوى هللا عندا املسلمأما عن كيفية تنم، ...، واالبتعاد عن االنسياق وراء الشهوات والغرائز غضبهي
، بتعويض  ل، وفيما يتفوه به من كالم أو يقوم به من أعماله يعيد النظر فيما ألفه من سلوكمما جيع ،التغذية الذي اعتاده اإلنسان طوال السنة

ومن مث  ،هي اليت حترس هذه القلوب من إفساد الصوم iملعصية، والصوم أداة من أدوا-ا وطريق موصل إليها فالتقوى كل ذلك بطاعة هللا،
اعة إن إمساك الصائم نفسه عن شهوا-ا طف: ينمي اإلرادة والصرب عند املسلمالصوم ، فجعلها هللا هدفا وضياء يتجهون إليه عن طريق الصيام

، إضافة ، فيوجهها حنو عبادة ربهوتصبح حتت تصرفه ،² خالل شهر رمضان ميثل رIضة وتدريبا إلرادته حىت يصبح متحكما يف شهواته وغرائزه
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ال  ، فالصوم سر وعمل iطينانهولكنه ميتنع عن ذلك ابتغاء رضى هللا سبح ،إىل ذلك يتدرب على الصرب من خالل قدرته على إشباع شهواته
 .هوات وبرتكها تضيق عليه املسالكألن وسيلته الش ،وفيه قهر لعدو هللا إبليس ،يراه اخللق وال يدخله الرIء

IV  - ر الرتبوية واالجتماعية واالقتصادية والصحية للصومºاآل: 
  :اآلºر الرتبوية للصوم -  1

 :ففيه ،للسمو iلنفس وكبح شهوا-ا ورغبا-ا وتربية اإلرادة والعزمية الصوم مدرسة تربوية
 .}الصوم جنة{:، ويف احلديث}لعلكم تتقون{ :حتقيق تقوى هللا وتنميتها كما يف اآلية �
 .الرتبية على مراقبة هللا تعاىل �
 .}الصيام نصف الصرب{ :الرتبية على الصرب والتحمل كما يف احلديث �
 .واحتمال ضغطها وثقلها إيثارا ملا عند هللا من النعيم واجلنة ،ء على ضرورات اجلسد كلهاالرتبية على االستعال �
 ...التخلص من العادات السيئة املكتسبة وإعطاء الصائم مناعة ضدها وعدم العودة إليها  �

  :اآلºر االجتماعية للصوم -  2
 :نذكر منها ،للصوم أبعاد اجتماعية كثرية

فيتقاسم الغين والفقري اإلحساس iجلوع والعطش، ولعل هذا  ،لف فئات ا½تمع iإلمساك عن مجيع الشهواتحتقيق املساواة بني خمت �
 .يزرع يف نفوس األغنياء الشعور Àالم الفقراء احملرومني

 ...تقوية الروابط األسرية يف مثل هذه املناسبات، وتوطيد العالقات بني اجلريان من خالل الزIرات وتبادل التهاين  �
 ...تقوية التكافل االجتماعي، والشعور iلوحدة والتضامن |فطار احملتاجني وإكرامهم  �

 :اآلºر االقتصادية للصوم -  3
 .التخفيف من نفقات البيت بسبب ختفيض وجبات األكل اليومية �
 .الرفع من املردودية من خالل العمل املستمر واملتواصل طيلة اليوم �
 .الدولة املتعلقة بنفقات التطبيبتوفري مبالغ مهمة خلزينة  �
 .يعني على تنظيم الوقت بشكل خمتلف عن بقية أIم السنة �

 :اآلºر الصحية للصوم -  4
، أي وقاية من األمراض احلسية واملعنوية، فمما الشك فيه أن للصوم آºرا }الصوم جنة{:ملسو هيلع هللا ىلصيف احلديث الصحيح يقول الرسول 

  :نسمع عن اجلديد واملزيد يف هذا ا½ال فمنها إجيابية كثرية على صحة املسلم وكل يوم
  .الصوم وقاية من انتشار كثري من األمراض وعالجه ألخرى �
  .السامة اليت تتجمع يف أمعائه البقاIختلص اجلسد من  �
  .تقوية أجهزة التفريغ �
  ...حتسني وظيفة اهلضم  �
  .عالج مرض السمنة �
  .تقوية اإلدراك وفتح الذهن �
  ...اجلسد وترشيد توزيعها حسب متطلبات اجلسد احملافظة على طاقة  �
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