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 ْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ ب

  عام و أنتم خبرٍي أمجعني كل

  نسأل هللا عز وجل أن يعيننا أمجعني على الصيام والقيام

 :وأن يتقبل منا العمل الصاحل الذي نقدمه حلضرته كما يقول صلى هللا عليه وسلَّم

⚘(إمنا األعمال ابلنيات، وإمنا لكل أمرٍئ ما نوى)⚘ . 

بعد صالة املغرب إىل آذان الفجر، أنوي يف أي البد من النية يف الصيام، والنية وقتها من 
  وقٍت من هذه األوقات، فأان لن أصوم إال بعد الفجر

لكنين أنوي الصيام، فالصيام معلوٌم أن وقته يبدأ من آذان الفجر إىل غروب الشمس، قال 
 :صلى هللا عليه وسلَّم

مع النية قبل الفجر فال صيام له(  .(من مل ُيج

 .فمن يصجم بدون أن ينوي فالصيام ابطل ال يقبله هللا تبارك وتعاىل

  :النية لنجيسر األمور

  :قال: اإلمام الشافعي هنع هللا يضر وأرضاه

  .ـ فيكون لكل يوم نية فالبد أن أعيدها كل ليلة (إن لكل يوٍم عمٌل خمصوص)

  :وتيسرياً لنا قال اإلمام مالك

 .(لصيام مرًة واحدةالشهر كله عمل على بعضه، واملالئكة ترفع ا)

فينفع أن اليوم أنوي صيام الشهر كله ـ آخر يوم يف شهر شعبان ـ وهذا الذي نفعله مع أبنائنا 
نويتج صيام شهر رمضان ثالثني يوماً : قل ورائي اي بين: ألهنم سينجسوا يف هذا اليوم فنقول هلم

لكن لو أنين  ويستحب أن أججدد كل ليلة، إبتغاء وجه هللا تعاىل، فيكون قد نوى الشهر كله،
 .مل أججدد فأصبح صيامي فيه الركن األساسي وهو النية

املهم أنين إذا عملت أي عمل يتعلق ابلصيام ونييت أنين أعمل هذا  فالنية حملها القلب،
  ذا يكفي مكان النية، وماذا يعين ذلك؟العمل للصيام، فه
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 ألصوم غداً، ما دام أنين أتسحَّر ألنين سأصوم غداً  أان سأتسحَّر، ملاذا أتسحَّر؟
  .فتجعترب هذه ابلنسبة يل نية

 .فتعترب نية نفرض أنين لن أتسحَّر وسأشرب شوية مياه، أيضاً هذا بنية أنين سأصوم غداً،

 .فتنفع نية ملغرب وآذان الفجر بنية صيام غدا  فأي عمل يعمله الصائم يف الفرتة اليت بني ا

  .وهذا ابلنسبة للفريضة

  نفرض أنين سأصوم بعد رمضان الستة من شوال أو أي يوم من أايم النوافل

احلبيب صلى هللا عليه وسلَّم من رْحته أابح يل أن أصوم يف الصباح حىت ولو أنين مل أنوي 
 .ولكن أنوي يف الصباح إىل الظهر الصيام،

رب السيدة عائشة يجصبح فيسأهلم  :كان صلى هللا عليه وسلَّم ـ كما ُتج

)نويتج الصيام: ليس عندان شيئ، فيقول: ماذا عندكم ألجفطر؟ فيقولون) . 

يف النهار حىت صالة الظهر مامل أيكل اإلنسان أو يشرب،  فالنية يف النوافل مىت جتوز؟
 .لكن الفريضة اليت هي شهر رمضان البد للنية أن تكون قبل آذان الفجر

القلب، لكن األفضل أنين أقول ألفاظ النية ابللسان، ألن  وطبعاً النية كما قلت حملها
بقليب رمبا بعد شوية يشك هل قلت أم ال، فللخروج  أان قلت: هذا أتكيد يل، ألن اإلنسان لو قال

 :نطق النية ابللسان على الفور، فنقول مجيعاً من هذا ن

  .(نويتج صيام شهر رمضان ثالثني يوماً هلل تعاىل، اللهم أعنا على صيامه وقيامه)

 وصلى هللا وابرك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم

 


