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ימים בזמן – ערכים בלוחות השנה 

יחידה זו הינה חלק מתוכנית לימודים, העוסקת בערכי התרבות והיצירה, היהודיים והערביים, 
של המסורות החיות בשכנות זו לזו במדינת ישראל – המסורת היהודית, המוסלמית, 
הנוצרית והדרוזית, כפי שהן משתקפות במועדי לוח השנה של כל אחת מהן. לוח השנה 
והימים המיוחדים המאפיינים אותו, מגלמים בתוכם ערכי יסוד וליבה, אשר התפתחו ועוצבו 
בתהליך מתמשך ששותפים לו דורות רבים. ערכים אלו ממשיכים לעצב שיח, להשפיע 
על תפיסות עולם ולכונן זהויות דתיות, קהילתיות ולאומיות. באמצעות הלימוד נחשפים 
הלומדים והלומדות לרעיונות המרכזיים של כל תרבות וכן עומדים על נקודות הקבלה 

וניגוד, שוני ודמיון. 

התכנית מציגה נושאים רוחביים המשותפים לימי המועד והחג בתרבויות השונות – ימי 
מנוחה וקדושה העוצרים את השגרה; זמני צום המדגישים את הרוח על פני החומר; מסורות 
עלייה לרגל המצביעות על המרחב המקודש, חגיגות אור המגרשות את החושך, מועדים 
העוסקים במערכת היחסים שבין האל לאדם ובוחנים את יכולת ההקרבה וההתמסרות, 
ואופני ציון שונים של ראשית הזמן. התרבויות השונות מקבילות זו לזו בבחירת הערכים 
המושמים על נס, אולם נבדלות באופנים השונים, בריטואלים ובדגשים הייחודיים בהם הן 

בוחרות לחגוג ולציין את הערכים המשותפים.

הלימוד מוצע במסגרת תכנית 'מן הבארות' של מכון הרטמן, המבקשת לבסס את הקשר 
בין יהודים וערבים בישראל ולשאוב במשותף מים חיים מן הבארות ההגותיות המגוונות, 
מתוך מחויבות וכבוד למורשת ולתרבות של כל קבוצה. התכנית מיועדת להילמד במפגשים 
משותפים של יהודים וערבים, ממערכות חינוך וקהילה שכנות, או בהתכנסות חד מגזרית 

המבקשת להעמיק בהיכרות עם התרבות האחרת, לקראת מפגש עתידי.  

 ניהול אקדמי, ניהול תוכן וליווי פדגוגי: ד"ר איימן אגבאריה, ד"ר רננה רביצקי פילזר, אתי יבין 

ליווי אקדמי: פרופ' דני סטטמן

 תוכן יהודי: כתיבה: רעות רון, גילי רבל, ד"ר עירית עופר שטרק, יוחאי עדן 

ליווי אקדמי: פרופ' דני סטטמן, ד"ר רננה רביצקי פילזר

 תוכן מוסלמי: כתיבה: פידא חוסיין חמוד, מונא פנדקא, אסראא ג'מאל זועבי

ליווי אקדמי: ד"ר איימן אגבריה

 תוכן נוצרי: כתיבה: נטלי חילו מונייר, מנאל זייתון

ליווי אקדמי: פרופ' סלים מונייר, ד"ר עזיז דעים

 תוכן דרוזי: כתיבה: אימאן סעב ספדי 

ליווי אקדמי: שייח פרופ' פאדל מנסור, שייח ג'מיל חטיב 

קריאה והערות: עפרה טלמון אגוזי, אמאני גז'אר, אושרית רז הפנר 

 עריכה לשונית עברית: דנה רייך 

 תרגום מערבית לעברית: דולי ברוך, ברוריה הורוביץ 

 תרגום מעברית לערבית ועריכה לשונית ערבית: אסראא ג'מאל זועבי 

AM עיצוב גרפי: סטודיו
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األيّام بمواعيدها – قيٌم في التّقويم الّسنوّي
هذه الوحدة التّعليميّة هي جزء من برامٍج يتمحور حول القيم الثّقافيّة واإلبداعيّة، اليهوديّة والعربيّة، للثّقافات 
الُمجاِورة في مدينة إسرائيل – الثّقافة اليهوديّة، اإلسالميّة، المسيحيّة والدُّرزيّة، كَما تتجلّى في مواعيد التّقويم 
ة الّتي تميّزه، تنطوي على قيٍم أساسيّة وجوهريّة تطّورت  الّسنوّي لكّل ثقافة. التّقويم الّسنوّي واأليَّام الخاصَّ
وتشّكلت من خالل سيرورٍة  مستمّرة على مّر أجياٍل وأجيال. فتستمّر هذه القيم بتشكيِل الحوار المتبادل، 
والتّأثير على وجهات النّظر وتحديد الهُويَّات الدينيّة، المجتمعيّة والقوميّة. من خالل هذه الّسيرورة التّعليميّة 
سينكشُف المتعلّمون والمتعلّمات على أفكار جوهريّة في ُكّل ثقافٍة، إلى جانب التّوقّف على نقاط القَبول 

والِخالف، االختالِف والتّشابه.

يعرض البرنامج مواضيع شاملة ومشتركة للمناسبات واألعياد في الثّقافات الُمختلفة – أيّام الُعطَل واأليّام 
الُمقّدسة الَّتي تُوقُف ُروتين الحياة؛ مواعيد الّصيام الّتي تشّدد على تفضيل الّروحانيّة على الماديّة؛ ثقافات 
الحّج الّتي تُشير إلى المكان المقّدس، احتفاالت النّور الّتي تطغى على الظاّلم، مواعيد تهتّم بعالقة اإلنسان 
وربّه وتختبر القدرة على التّضحية والتّناُزل، وطُرق متنّوعة لتحديد بداية الوقت. تتوازى الثّقافات المختلفة 
في اختيار القيم الخاّصة بأهّميتها، لكنّها تختلف بأشكالها المتنّوعة، بطقوس العبادة وبمميّزاتها الّتي اختارتها 

كحجر أساٍس الحتفاالتها وتحديد القيم المشتركة.   

تقّدم هذه الّدراسة تحت إطار برنامجِ "من اآلبار" التّابع لمعهد هرتمان، البرنامج الّذي يسعى لتعزيز العالقة 
بين اليهود والعرب في إسرائيل، وللنّهل بالّشراكِة من مياِه آبار األفكار القيّمة والمتنّوعة، بكّل مسؤوليّة 
واحترام لموروث ُكّل مجموعة وثقافتها. البرنامج مخّصص للتّعلّم ضمن لقاءاٍت مشتركة ليهوٍد وعرٍب، 
من األجهزة التّربويّة والجماهيريّة المتجاِورة، أو في لقاءاٍت أحاديّة الثّقافة تسعى للتّعّرف على الثّقافات 

األخرى، للِقاٍء ُمستقبلّي مرجّو.

إدارة أكاديميّة، إدارة المحتوى ومرافقة بيداغوغيّة: د. أيمن إغباريّة، د. رننا رفيتسكي فيلزر، إيتاي يفين
مرافقة أكاديميّة: بروفيسور داني سططمان

 المحتوى اليهودّي: كتابة: رعوت رون، جيلي رفل، د. عيريت عوفر شطرك، يوحاي عيدن
مرافقة أكاديميّة: بروفيسور داني سططمان، د. رننا رفيتسكي فيلزر

المحتوى اإلسالمّي: كتابة: فداء ُحسين حّمود، منى فندقة، إسراء جمال ُزعبي؛ مرافقة أكاديميّة: د. أيمن إغباريّة
المحتوى المسيحّي: كتابة: نتالي حلو منيّر، منال زيتون

مرافقة أكاديميّة: بروفيسور سليم منيّر، د. عزيز دعيم
المحتوى الّدرزّي: كتابة: إيمان صعب صفدي

مرافقة أكاديميّة: الّشيخ البروفيسور فاضل منصور، الّشيخ جميل خطيب 
قراءة ومالحظات: عفرا تلمان أجوزي، أماني جّزار، أوشريت رز هفنر

تدقيق لغوّي بالعبريّة: دانا رايخ 
التّرجمة من العربيّة للعبريّة: دولي بروخ، بروريا هوروفيتش؛ التّرجمة من العبريّة للعربيّة والتّدقيق 

AM اللّغوّي للعربيّة: إِسراء جمال ُزعبي؛؛ تصميم الجرافيك: أستوديو
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الّصوم في اإلسالم 
مدخل

يعتبر الّصوم إحدى الّشعائر الّدينيّة المتواجدة في كّل الّديانات، و في اإلسالم له أهّميّة كبرى ومكانة عظيمة. 
وقد ذكر الّصوم في عّدة مواقع في القرآن الكريم والّسيرة النّبويّة الّشريفة. يُعتبر صوم رمضان الّركن 
الّرابع في اإلسالم. قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم: " بُني اإلسالم على خمس: شهادة أن ال إله إاّل هللا، 
وأّن محّمًدا رسول هللا، وإقام الّصالة، وإيتاء الّزكاة وصوم رمضان وحّج البيت من استطاع إليه سبياًل" 

رواه البخارّي ومسلم.

والّصوم هو االمتناع عن المفطرات، كتناول الطّعام والّشراب وسائر األطعمة من طلوع الفجر حتّى غروب 
الّشمس مع النّيّة، ومّما يجدر ذكره أّن الّصوم أنواع: فمنه صوم الفريضة كصوم شهر رمضان )وهو الّشهر 
نَّة أي ما لم يكن فرًضا إنّما  الذي أُنزل فيه القرآن على الّرسول محمد عليه الّصالة والّسالم(، صوم  السُّ
تطّوًعا كصوم  يوم عرفة أو صوم سّت من شهر شوال. ومن أنواعه أيًضا  الّصوم عن الكالم أي اإلمساك 
حمـِن َصوًما فَلَن أَُكلَِّم اليَوَم إِنِسيًّا"(  عنه، كما في قوله تعالى على لسان مريم عليها السالم: "إِنّي نََذرُت لِلرَّ

سورة مريم: آية 26(.
تتطّرق الوحدة التّعليميّة الّتي أمامكم/ن  للّصوم في اإلسالم: في المصادر التّشريعيّة وفي الفلسفة واألدب 

العربّي.

القرآن
القرآن هو الكتاب المقدس عند المسلمين الذي أنزله هللا على الرسول محّمد صلّى هللا عليه وسلّم. عدد 

سور القرآن الكريم 144 سورة ، وتتكون السور من مقاطع أو جمل تسمى باآلية. 
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 הצום באִסלאם
מבוא

הצום הוא מצווה הרווחת בכל הדתות. דת האסלאם מקנה לו חשיבות רבה. הצום מוזכר 

מספר פעמים בקוראן וגם בחדית', והוא נחשב ליסוד הרביעי במצוות האסלאם, כמאמר 

הנביא עליו השלום: "האסלאם נשען על חמישה יסודות: ה'שהאדה' – היא ההצהרה שאין 

אלוהים בלעדי אללה ושמוחמד הוא שליח האל; התפילה – חמש פעמים ביום; ה'זכאת' 

– היא מתן צדקה לעניים; צום חודש רמדאן; ה'חאג'' – שהוא מצוות העלייה לרגל למכה, 

לאלה שבאפשרותם לעשות זאת". 

צום הרמדאן הוא הימנעות, במשך חודש ימים, ממאכל ושתייה מעליית השחר ועד לשקיעת 

החמה, וגם המודעות וההתכוונות הפנימית. באסלאם מספר סוגי צום: צום מצווה, כמו 

מצוות צום חודש הרמדאן שבו ניתן הקוראן למוחמד עליו השלום, וצומות המבוססים על 

מה שנהג הנביא מוחמד לעשות )סונה(, כמו צום עאשורא )העשירי של חודש מוחראם(, 

צום יום השהיה בהר ָעָרָפה )אחד מטקסי החאג'(, והצום של השישי בחודש שוואל )הוא 

החודש העשירי בלוח השנה המוסלמי(. סוג נוסף של צום הוא ההתנזרות מדיבור, כנאמר 

בסורת מרים, פסוק 26: "נדרתי לאל הרחמן צום ולא אדבר היום אל כל איש".

השיעור שלפניכם.ן עוסק בצום הרמדאן בקוראן ובחדית', בפילוסופיה המוסלמית, בספרות 

ובשירה. 

קוראן

הקוראן הוא הספר הקדוש של האסלאם והוא ניתן לנביא מוחמד עליו השלום. מספר 

הסורות )פרקים( בקוראן הוא 144, וכל סורה מורכבת מפסוקים שנקראים "ָאיות" 

)בלשון יחיד "ָאיָה"( שפירושן אות או מופת.
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 الصيام في القرآن الكريم – 
عالقة الصيام باإليمان  

ْعُدوَداٍت ۚ  يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَّقُوَن )183( أَيَّاًما مَّ "يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الصِّ
َع  ْن أَيَّاٍم أَُخَرۚ  َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُونَهُ فِْديَةٌ طََعاُم ِمْسِكيٍنۖ  فََمن تَطَوَّ ةٌ مِّ ِريًضا أَْو َعلَٰى َسفٍَر فَِعدَّ فََمن َكاَن ِمنُكم مَّ
َخْيًرا فَهَُو َخْيٌر لَّهُ ۚ َوأَن تَُصوُموا َخْيٌر لَُّكْم ۖ إِن ُكنتُْم تَْعلَُموَن )184( َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزَل فِيِه اْلقُْرآُن هًُدى 
ْن  ةٌ مِّ ْهَر فَْليَُصْمهُۖ  َوَمن َكاَن َمِريًضا أَْو َعلَٰى َسفٍَر فَِعدَّ َن اْلهَُدٰى َواْلفُْرقَاِن ۚ فََمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ لِّلنَّاِس َوبَيِّنَاٍت مِّ
َ َعلَٰى َما هََداُكْم َولََعلَُّكْم تَْشُكُروَن  ُ بُِكُم اْليُْسَر َواَل يُِريُد بُِكُم اْلُعْسَر َولِتُْكِملُوا اْلِعدَّةَ َولِتَُكبُِّروا هللاَّ أَيَّاٍم أَُخَر ۗ يُِريُد هللاَّ
اِع إَِذا َدَعاِن ۖ فَْليَْستَِجيبُوا لِي َوْليُْؤِمنُوا بِي لََعلَّهُْم  )185( َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِريٌب ۖ أُِجيُب َدْعَوةَ الدَّ

يَْرُشُدوَن )186(". )من سورة البقرة(

1

سورة البقرة
ُسورة البقرة هي أطول سور القرآن، آياتها 286، وترتيبها الثّاني في القرآن، وُسّميت سورة البقرة بهذا االسم 

ألنّها تحتوي على قّصة البقرة وبني إسرائيل في عهد نبّي هللا موسى )اآليات 67 – 73(.

?
للمناقشة أسئلة 

1. على من فُرض الصيام؟ وماذا يحدث إن تعّذر الّصيام؟

يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبلُِكْم"، من هم الّذين من قبلكم؟  2. تقول اآلية: "ُكتَِب َعلَْيُكُم الصِّ

3. ما معنى التّقوى بحسب اآلية؟ ما هي شروط التّقوى حسب اآلية؟ 

 4. تفّكروا بصيامكم/ن أو صيام أشخاص آخرين من محيطكم/ن القريب، هل ساهم الّصيام بزيادة الّشعور

     بالتقوى؟ 
 5. في حال تعّذر الّصيام بسبب المرض هل يجب إطعام المساكين؟ ما هي عالقة الّصيام بالّصدقة -إطعام

     المساكين-؟
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הצום בקוראן – מה בין צום ואמונה? 

"אתם המאמינים! צום נקרא עליכם כמו על אלה שקדמו לכם, למען תיראו אלוהים.
מספר ימים תצומו,  אך אם יהיה איש מכם חולה או בדרך, יצום תחתיהם ימים אחרים 
כמספרם. איש כי יוכל וחדל לצום, יזון דל ]עני[ לכפר בעד נפשו; אך טוב לכם לעשות 

זאת מנדבת ליבכם ]מרצונכם החופשי[,  וטוב ממנו אם בזה תצומו,  לו תבינו!
בחודש רמדאן אשר בו נגלה הקוראן, קו ]אורח[ הישר לבני האדם ותורת אמת וטוב, תצומו 
כולכם; כל חולה או עובר דרך יצום בעת אחרת, כי רצון האל להקל ולא להכביד עולכם. 
קדשו את ימי הצום האלה וכבדו את האל, אשר נחכם ]הוליך אתכם[ בדרך הטובה, ותנו 

לו תודה.

אם ישאלוך עבדיי עליי, אמור אליהם כי קרוב אני לכל קוראיי, ושומע תפלתם בשוועם אליי; 
אך הם ישמעו בקולי ויאמינו בי למען יצדקו". )סורת הפרה, 183–186(.

סורת הפרה

סורת הפרה היא הסורה )הפרק( השנייה בספר הקוראן וגם הארוכה ביותר בו. היא 

כוללת 286 פסוקים )ָאיות(. שמה ניתן לה בשל סיפור הפרה ממסורת בני ישראל 

והנביא משה המופיע בה בפסוקים 67–73 )סיפור הפרה הוא פרשת עגלה ערופה 

מדברים כא, א-ט או פרשת פרה אדומה מבמדבר יט, א – י(.

?
שאלות לדיון ולמחשבה

1. על מי חלה מצוות הצום? מה עושים כשאין אפשרות לצום?
 2. בפסוק כתוב: "צום נקרא עליכם כעל אלה שקדמו לכם למען תיראו אלוהים".

      מי הם "אלה שקדמו לכם" לפי הפסוק?

3. "למען תיראו אלוהים" – מהם תנאי היראה לפי הפסוק?
 4. היזכרו בחוויית צום שלכם.ן )או של א.נשים סביבכם.ן(. 

     האם היא גרמה לכם.ן לתחושות של יִראה?

 5. צדקה לעניים יכולה להחליף את הצום במקרה של בעיה בריאותית. מה הקשר
     לדעתכם.ן בין צום לבין מתן צדקה?
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الّصيام في الحديث النبّوّي الّشريف 
لقد جاء ذكر الصيام في الكثير من األحاديث النّبويّة الّشريفة ألهّميّته وعظيم أجره: 

1."قال هللا عز وجل: كّل عمل بن آدم له إاّل الّصيام؛ فإنّه لي وأنا أجزي به".

 2. "الّصيام جنّة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث، وال يصخب، فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ

     صائم".
3. "من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس هلل حاجة في أن يدع طعامه وشرابه". 

     )صحيح البخارّي، الجزء الثّاني(

?
للمناقشة أسئلة 

 1. ماذا تفهمون من الحديث "كّل عمل بن آدم له إاّل الّصيام، فإنّه لي"؟ لماذا خّص هللا الّصيام عن سائر
    األعمال؟

2. ما الفرق بين فريضة الّصيام وبين الفرائض األخرى؟ 

3. ما هي تصّرفات المسلم المستحبّة أثناء الصيام؟ 

4. تخيّلوا وقوع جدال بين شخص صائم وصديقه. ماذا سيقول الّصائم لصديقه وما هو رّد صديقه عليه؟

الّسنّة والحديث:
يشيران إلى مجمل ما ورد عن الرسول محمد صلّى هللا عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة َخلقية 

أو صفة ُخلقية أو سيرة . هما المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن.
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הצום בחדית' 

הצום מוזכר ברבים מציטוטי החדית' בשל חשיבותו ובשל השכר שמוענק למי שמקיימ.ת 

מצווה זו.

 1. אללה ירומם ויתעלה אומר: כל המצוות של האדם הן למענו הוא, ורק הצום הוא למעני
     ואני אגמול עליו. 

 2. הצום הוא גן עדן, ואם היה זה יום צום, אין לקלל ואין לצעוק, ואם קילל את הצם או רב
     איתו אדם אחר, עליו להגיד: אני בצום.

3. אמר הנביא: מי שלא מפסיק לדבר שקרים ולעשות עוולות- אין לאלוהים חפץ שהוא
      יפסיק לאכול ולשתות.

      )הציטוטים לקוחים מתוך סחיח אלבוחארי – ספר המרכז חדית'ים: עדויות מסורות

     שנמסרו בעל פה מהנביא מוחמד – פרק שני(

?
שאלות לדיון ולמחשבה

 1. "כל המצוות של האדם למענו ורק הצום הוא למעני" – למה האל מבחין בין הצום ובין
     שאר המעשים?

2. מה ההבדל בין מצוות הצום לבין מצוות מעשיות אחרות?
3. מהם המעשים הרצויים במהלך הצום? 

 4. דמיינו שיחה בין אדם צם לבין חבר המתעמת איתו. מה יגיד הצם לחברו? מה יענה
     החבר? 

סונה וחדית'

הסונה פירושה מנהג, תולדות של אדם או עם, דרך ישרה. החדית' פירושו שיח, והוא 

כל מה שמצוטט מפי הנביא מוחמד: הלכותיו, הסיפורים על מעשיו, תכונותיו, אמירותיו 

ומהלך חייו. הסונה והחדית' הם המקור השני בחשיבותו של ההלכה המוסלמית אחרי 

הקוראן.



ُمאתם המאמינים! צום נקרא עליכם يَا لصِّ ا َعلَْيُكُم  ُكتَِب  ا  َمنُو آ يَن  لَِّذ ا يَُّها  أَ يَا 
10

3

هل الصيام هو امتناع عن الطّعام والّشراب فقط؟ 
"اعلم أّن الّصوم ثالث درجات: صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص. 

أّما صوم العموم فهو كّف البطن والفرج عن قضاء الّشهوة. وأّما صوم الخصوص فهو كّف الّسمع والبصر 
واللّسان واليد والّرجل وسائر الجوارح عن اآلثام. وأّما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الّصفات 
الَدنِّيَة واألفكار الّدنيويّة، وكفّه عّما سوى هللا عّز وجّل بالكليّة، ويحصل الفطر في هذا الّصوم بالفكر فيما سوى 
هللا عّز وجّل واليوم اآلخر، وبالفكر في الّدنيا إاّل دنيا تراد للّدين، فإّن ذلك من زاد اآلخرة وليس من الّدنيا، حتّى 
قال أرباب القلوب: من تحّركت هّمته بالتّصّرف في نهاره لتدبير ما يفطر عليه، ُكتبت عليه خطيئة، فإّن ذلك 
من قلّة الوثوق بفضل هللا عّز وجّل، وقلّة اليقين برزقه الموعود، وهذه رتبة األنبياء والّصديقين والمقّربين، 

وأّما صوم الخصوص فهو صوم الّصالحين، فهو كّف الجوارح عن اآلثام."
)أبو حامد محمد الغزالي، من كتاب إحياء علوم الّدين، الجزء األّول، أسرار الّصوم(

?
للمناقشة أسئلة 

1. ذكرت ثالث درجات للّصيام، ما هي؟

2. بحسب رأيكم/ن ما هي الّدرجة الّتي تتطلّب أكثر جهًدا من الّصائم؟

3. أيّها األكثر أهّميّة حسب رأي الغزالي، وما رأيكم/ن أنتم/ن بذلك؟ ولماذا؟

4. هل حسب رأيكم/ن التفّكير باإلفطار يخفّف أم أنهّ يجعل الّصوم صعباً؟ لماذا يهاجم الغزالّي الّذين ينشغلون به؟

أبو حامد محمد الغزالي
أبو حامد محمد الغزالي )1058م - 1111م( هو من أشهر علماء المسلمين وله أثٌر كبيٌر في مجاالت 
الفلسفة والفقه والتّصّوف. ترك عدًدا من الكتب المهّمة في تاريخ الفكر اإلسالمّي، من أهّمها كتاب "إحياء 

علوم الّدين".
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על הצום בפילוסופיה – אלגזאלי – האם 
הצום משמעותו הימנעות מאכילה ושתייה? 

"דע כי קיימות שלוש רמות לצום: צום הכלל, צום הפרט וצום הפרט המורה על הימנעות 
מהתנהגות לא נאותה.

צום הכלל הינו הימנעות מאכילה, שתייה וקיום יחסי אישות. 
צום הפרט הוא שהאוזן, העין, הלשון, היד, הרגל ויתר האיברים מתרחקים ממעשה החטא. 
צום הפרט המורה על התנהגות נאותה הינו צום הלב מהתכונות השפלות והמחשבות 

החומריות, והימנעות מוחלטת מכל דבר שאין לו זיקה לאל יתברך ויתעלה.

יש להרהר, בצום זה, אך ורק על אודות האל יתברך ויתעלה ועל אודות יום הדין. ובחשיבה 
על אודות העולם הזה, יש לחשוב על כך אך ורק בהקשר של הדת. 

ועניין זה מוסיף לעולם הבא ולא לעולם הזה, ואמרו בעלי הלבבות: מי שכל עניינו במהלך 
היום נתון למה יאכל בארוחת שבירת הצום, נרשם לחובתו חטא, מכיוון שהוא אינו בוטח 
בחסדו של האל יתעלה ויתגדל, ואינו שם מבטחו בברכה המובטחת לו. זוהי דרגתם של 
הנביאים, הצדיקים והמקורבים. וצום הפרט הוא הצום של ישרי הדרך, והוא מורה על 

הימנעות של האיברים מעשיית כל חטא ועוון".
)מתוך: האימאם אלגזאלי, הספר "החייאת מדעי הדת", חלק א: סודות הצום(

  

?
שאלות לדיון ולמחשבה

1. אלגזאלי מזכיר שלוש רמות לצום – מה הן? 
2. לפי לדעתכם.ן, מה היא הרמה הדורשת מאמץ רב יותר של האדם הצם? מדוע?

3. איזו משלוש המשמעויות של הצום חשובה ביותר בעיני הכותב? ובעיניכם.ן? מדוע?
 4. בחוויה/בדמיון שלכם.ן – האם חשיבה על שבירת הצום מקלה או מקשה על הצום עצמו?

     מדוע אלגזאלי מגנה את המהרהרים בה? 

אבו אחמד אלגזאלי

אבו חאמד מוחמד אלגזאלי )1058–1111( הוא מחשובי הוגי הדעות המוסלמים. 

השפעתו רבה ומרחיקת לכת בתחומי הפילוסופיה, ההלכה, הסופיות )זרם מיסטי 

באסלאם( והפרשנות האסלאמית. הוא חיבר מסות חשובות בהיסטוריה של המחשבה 

האסלאמית. "החייאת מדעי הדת" הוא אחד מספריו החשובים ביותר.
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ليلة القدر
ليلة القدر هي الليلة المباركة التي نزل فيها القرآن الكريم على النّبي محّمد صلى هللا عليه وسلّم، وتقع في 
إحدى الليالي الوتريّة من العشر األواخر من شهر رمضان، ومّما متعارف عليه أن يتّم إحياؤها في ليلة 

السابع والعشرين.
ولقيام هذه الليلة أجر عظيم، لذلك يحيي المسلمون هذه الليلة بالصالة وقراءة القرآن والدعاء، اذ تُعتبر خير 
من ألف شهر كما ذكر في سورة القدر، ومن األدعية المفّضلة في هذه الليلة: "اللهّم إنّك عفّو تحب ّالعفو 

فاعف عنّي، اللهم إنك عفّو تحّب العفو فاعف عني". رواه الترمذي وابن ماجه. 

ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بْسِم للاَّ
ُل اْلَماَلئَِكةُ  إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ فِي لَْيلَِة اْلقَْدِر )1( َوَما أَْدَراَك َما لَْيلَةُ اْلقَْدِر )2( لَْيلَةُ اْلقَْدِر َخْيٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر )3( تَنَزَّ

وُح فِيَها بِإِْذِن َربِِّهْم ِمْن ُكلِّ أَْمٍر )4( َساَلٌم ِهَي َحتَّى َمْطلَِع اْلفَْجِر )5( َوالرُّ

לילת אל קדר
לילת אל קדר )ליל הגורל, ליל הרוממות(, המצוין באחד הלילות האי-זוגיים בעשרת הימים 

האחרונים של חודש הרמדאן )לרוב בליל ה-27 לחודש(, הוא לילה מבורך, בעל חשיבות 

רבה ומיוחדת בקרב המוסלמים. על פי האמונה, בלילה זה ירד הקוראן אל הנביא מוחמד 

והתרחשה ההתגלות הראשונה של המלאך גבריאל לנביא. המוסלמים בכל העולם רואים 

בלילה זה זמן מיוחד לתפילה ולבקשת ברכה. רבים נשארים ערים במסגד או בביתם במהלך 

הלילה – קוראים בקוראן, מתפללים, מביעים בקשות ותחינות ומצטטים פסוקים. נהוג לצטט 

בלילת אל קדר את החדית' של הנביא הפונה לאל בבקשה: "אתה סלחן, אוהב לסלוח, 

סלח לי". 

בשם אלוהים הרחמן והרחום, 
הורדנוהו ממרומים עם ּבוא ליל אל ַקְדר. מה תדע על ליל אל ַקְדר? 

ליל אל ַקְדר טוב מאלף חודשים: המלאכים והרוח מורידים בו ממרומים כל דבר שנגזר 
ברשות ריּבונם. ישרור השלום בו עד עלות השחר. 

)סורת ֵליל ַאלְַקְדר – 97, פס' -5 1(
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?
للمناقشة أسئلة 

 1. ُذكر في سورة القدر أّن القرآن قد أُنزل في هذه الليلة، ما الّذي يمكن استنتاجه من خالل هذه الوصف

    عن مكانة القرآن المقّدسة؟
 2. قد يكون القدر الّذي ُكتب على البشِر جيًّدا للبعض وقاسيًا على البعض اآلخر، لماذا برأيكم/ن تُعتبر ليلة

     القدر –على أيّة حال- على أنّها ليلة ُمباركة ُكلّها سالم؟
3. لو كنتم/ّن على يقين بأّن دعواتكم/ّن ُمستجابة، ماذا كنتم/ّن ستطلبون/ن؟

4. لماذا برأيكم/ّن تُحيا ليلة القدر في األيّام األخيرة من شهر رمضان؟ ما العالقة بينها وبين الّصيام وقيمه؟

 5. إذا كنتم/ن من عائلة أو من بيئة تحتفي بحلول ليلة القدر – حّدثوا أصدقائكم/ن ما هي أجواء ليلة القدر

     عندكم/ن، وما الفرق بينها وبين باقي ليالي شهر رمضان الكريم. إذا كنتم/ن تنتمون لثقافة أو ديانة
      أخرى - تذّكروا لحظات شبيهة في ثقافتكم/ن أو في دينكم/ن، تكون فيها الّسماء مفتوحة تستجيب للّدعوات
      وتكتب فيها األقدار، ويغفُر هللا للِعباد. ما هو مفهوم وأهّميّة هذه اللحظات في ثقافتكم/ن؟ جدوا نقاط

    التّشابه ونقاط االختالف بينها وبين ليلة القدر.

?
שאלות לדיון ולמחשבה

 1. הקוראן מתואר בסורת אל קדר כספר ש'הורד ממרומים'. מה ניתן ללמוד מתיאור זה
     על מקור קדושתו וסמכותו?

 2. הגורל הנגזר ממרומים עשוי להיות טוב עבור חלק מאיתנו וקשה עבור אחרים – מדוע
     לדעתכם.ן נחשב ליל הגורל בכל מקרה כלילה של ברכה ושל שלום? 

3. לו הייתם.ן אתם.ן שרויים ברגע של הגשמת משאלות – מה הייתם.ן מבקשים.ות?"
 4. מדוע, לדעתכם.ן, ממוקם 'לילת אל קדר' דווקא בימים האחרונים של חודש הרמדאן?

     מה הקשר בינו ובין הצום וערכיו?

 5. אם במשפחתכם.ן ובקהילתכם.ן מציינים את לילת אל קדר – ספרו לחברים.ות כיצד
      מצוין לילה זה אצלכם.ן ומה ההבדל בינו ובין שאר לילות הרמדאן. אם אתם.ן בני ובנות

     תרבות או דת אחרת – היזכרו ברגעים דומים בתרבות או בדת שלכם.ן בהם השמיים

      פתוחים, בהם נגזרים גורלות, בהם מתרחשת סליחה אלהית, ובהם נקשרים צום והתגלות

    מה משמעות הרגעים הללו בתרבותכם.ן? מצאו נקודות דמיון ושוני ללילת אל קדר.
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عن الصيام باألدِب    
يرسم عميد األدب العربّي طه حسين صورة أدبيّة للحظات اإلفطار فيقول:  

"فإذا دنا الغروب وخفقت القلوب وأصغت اآلذان الستماع األذان وطاشت نكهة الطّعام بالعقول واألحالم، 
فترى أشداقًا تنقلب وأحداقًا تتقلّب بين أطباق مصفوفة وأكواب مرصوفة، تملك على الّرجل قلبه وتسحر لبّه 
بما ملئت من فاكهة وأترعت من شراب، اآلن يشّق الّسمع دوّي المدفع، فتنظر إلى الظّماء وقد وردوا الماء، 
وإلى الجياع طافوا بالقصاع، تجد أفواهًا تلتقم وحلوقًا تلتهم وألوانًا تبيد وبطونًا تستزيد وال تزال الّصحائف 
ترفع وتوضع واأليدي تذهب وتعود... ومع تعّدد أصناف الطّعام على مائدة الفطور في رمضان فإّن الفول 

المدّمس هو الّصنف األهّم واألكثر ابتعاثًا للّشهيّة".
)من كتاب األيّام، طه حسين(

?
للمناقشة أسئلة 

1. ما هي األجواء الّسائدة في النّّص؟ ما هي الكلمات الّتي تدّل على ذلك بوصف الكاتب؟

2. ما هي القيم واألفكار الّتي تنعكس في النّّص لوجبة اإلفطار؟ 

3. كيف ستكون حسب رأيكم/ن رّدة فعل اإلمام الغزالّي للوصف المذكور في النّّص؟

 4. شاركوا/ن ما يحدث في بيتكم/ن أو في بلدتكم/ن عند وقت اإلفطار. تطّرقوا لألجواء، لألعمال والقيم

     الّتي تنعكس من خالل هذه األجواء.

طه حسين
، يَُعدُّ َعلًَما من أعالم التّنوير والحركة األدبيّة الحديثة،  ٌر ِمصريٌّ طه حسين )1889 - 1973م ( أديٌب ومفكِّ
لقَّب »عميد األدب العربي«، عمل عميًدا لكلّيّة اآلداب. من أشهر كتبه: في الّشعر الجاهلّي ومستقبل الثّقافة 

في مصر.
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על הצום בספרות 

גדול סופרי ערב, ָטַהה חוסיין, מצייר את התמונה הספרותית של הרגעים שלאחר ארוחת 

שבירת הצום:

"בהתקרב שעת השקיעה, הלבבות פועמים והאוזניים מאזינות לקול המואזין. ניחוחות 

המאכלים מציפים את המחשבות והחלומות. צדי הפה ואישוני העיניים מתהפכים למראה 

המגשים העמוסים כל טוב ולמראה הכוסות המלאות. 

ליבו של הגבר שולט בו והוא נשבה במראה הפירות והמשקאות. והנה קול תותח רמדאן 

מפלח את האוויר. או אז הצמאים יורדים אל המים והרעבים סובבים סביב הקערות. פיותיהם 

טורפים וגרונותיהם בולעים. סוגים שונים של מאכלים מתחסלים וכרסות אומרות: הבו עוד. 

מגשים מתרוקנים ואחרים באים במקומם. ידיים הולכות ובאות והבטן שבה. ולמרות ריבוי 

סוגי המאכלים על שולחן האיפטאר ]סעודת סיום הצום[, הרי שהפול הוא הסוג החשוב 

ביותר והוא זה הפותח ביותר את התיאבון". 

)מתוך ספר "הימים", ָטַהה חוסיין(.

  

?
שאלות לדיון ולמחשבה

1. מהי האווירה הרווחת בטקסט? סמנו מילים מרכזיות בתיאור של הסופר. 
 2. מהם הערכים והרעיונות שמשתקפים בתיאור של סעודת האיפטאר )סיום הצום( בקטע

     שקראתם.ן? 

3. כיצד, לדעתכם.ן, אלגזאלי היה מגיב לתיאור זה?
 4. שתפו במה שמתרחש בביתכם.ן או בקהילתכם.ן בעת ארוחת סיום הצום. התייחסו גם  

     לאווירה, גם למעשים וגם לערכים המשתקפים בהם.

ָטַהה חוֵסיין 

ד"ר ָטַהה חוֵסיין )1889–1973( היה אינטלקטואל משפיע, היסטוריון, סופר ומבקר 

מצרי, אשר על אף עיוורונו, היה מייסד ורקטור של אוניברסיטת אלכסנדריה וכיהן 

כראש האקדמיה המצרית ללשון ערבית וכשר החינוך של מצרים. הוא מכונה "הדיקן 

של הספרות הערבית", נחשב כגדול האינטלקטואלים המצרים במאה העשרים, ונמנה 

עם חלוצי התנועה המודרניסטית במצרים.
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الصيام في الشعر: ما بين الفرد والمجتمع    

ويقول الشاعر العراقي الكبير معروف الرصافي:

َوأَْغبَى الَعالَِميَن   فَتًى   أَُكوٌل       لِفِْطنَتِِه   بِبِْطنَتِِه  اْنِهَزاُم
وا        َمطَاِعَم لَْيَس يُْدِرُكهَا اْنِهَضاُم إَِذا َرَمَضاُن   َجاَءهُُم   أََعدُّ
يَاُم َولَْو أَنِّي اْستَطَْعُت ِصيَاَم َدْهِري     لَُصْمُت فََكاَن  َدْيَدنَِي  الصِّ

َولَِكْن  ال  أَُصوُم   ِصيَاَم   قَْوٍم      تََكاثََر  فِي   فُطُوِرِهُم   الطََّعاُم
وا  إَِذا  اْختَلَطَ  الظَّالُم فَإِْن َوَضَح النَّهَاُر طََوْوا  ِجيَاًعا     َوقَْد هَمُّ
َوقَالُوا  يَا   نَهَاُر   لَئِْن   تُِجْعنَا       فَإِنَّ   اللَّْيَل   ِمْنَك   لَنَا   اْنتِقَاُم
َونَاُموا  ُمْتَخِميَن  َعلَى   اْمتاِلٍء      َوقَْد   يَتََجشَُّؤوَن   َوهُْم    نِيَاُم
يَاُم ائِِميَن   أََداَء   فَْرٍض      أاَل،  َما  هََكَذا  فُِرَض  الصِّ فَقُْل   لِلصَّ

?
للمناقشة أسئلة 

1. ماذا ينتقد الّشاعر في القصيدة؟ ولمن يوّجه هذا االنتقاد؟
 2. بماذا يختلف صيام الّشاعر عن صوم قومه؟ ما هي األمور الّتي يجب أن يحتويها الّصوم حسب رأي

    الشاعر؟
وكيف الّشاعر؟  يتحّدث  انتقام  أّي  عن  ُم"  ْنتِقَا ا لَنَا  ِمْنَك  للَّْيَل  ا فَإِّن  تُِجْعنَا   لَئِْن  نَهَار  يَا  لُوا   3."َوقَا

    ظهر هذا االنتقام؟
 4. َصّور كّل من الّشاعر الّرصافّي والكاتب طه حسين شهر رمضان بطريقة مختلفة. كيف تفّسر اختالف
     الّصورتين؟ ما الّذي جعل كّل منهما بوصف شهر رمضان بطريقة مختلفة؟ وكيف كنتم تطمحون أن

يكون صومكم؟     

الّشاعر معروف الّرصافّي
معروف الّرصافّي )1877 1945- م( شاعر مسلم عراقّي. شغل الّرصافّي الكثير من المناصب 
التّعليميّة المختلفة، وله آثار كثيرة في النّثر والّشعر واللّغة واآلداب، كما أنّه كتب في الّدين واالجتماع 

والّسياسة.
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הצום בשירה – מה בין הפרט לקהילה   

מערוף אל-רסאפי, מגדולי משוררי עיראק 

כסיל )טיפש( באנשים זה נער אשר תאוותו רבה למאכלים וכרסו הגדולה מביסה את 
חוכמתו ובבוא רמדאן הם מכינים שפע של מאכלים שאין הבטן יכולה לעכלם

לו יכולתי לצום כל חיי הייתי עושה זאת, והצום היה הופך להרגל 
אם כי איני צם צום של אומה, שארוחת האיפטאר שלהם עמוסה מאכלים ומטעמים

וכאשר היום עולה הם הופכים רעבים, אך מתנפלים על האוכל בבוא החשיכה
ויאמרו אם אתה היום מרעיב אותנו אנחנו נוקמים בך בלילה

והם ישנים על בטן מלאה ואף מגהקים בשנתם
אמור לצמים שהצום קיום מצווה ולא כך ציווה עליכם לצום

  

?
שאלות לדיון ולמחשבה

1. מה הביקורת שמציג המשורר בשיר? כלפי מי הוא מפנה את הביקורת שלו? 
 2. במה נבדל הצום של המשורר מהצום של בני הקהילה שלו? אילו רכיבים נוספים כולל

     הצום מבחינתו? 

 3. "אם אתה היום מרעיב אותנו, אנחנו נוקמים בך בלילה" – על איזו נקמה מדבר המשורר?
     איך מתבטאת נקמה זו? 

 4. במה נבדל התיאור של המשורר מערוף אלרסאפי מתיאור אווירת הרמדאן של הסופר
     טהה חוסיין? במה שונה החוויה של כל אחד מהכותבים, המביאה אותם לתאר אותו

       חודש ואותה מצווה בצורות אחרות כל כך? לו יכולתם.ן לבחור, איך הייתם.ן שואפים.ות שהצום

שלכם.ן יתנהל?     

המשורר מערוף אל-רסאפי  

מערוף אל-רסאפי )1877–1945( היה משורר ומשכיל עיראקי. הוא נולד וגדל בבגדאד 

שבעיראק, עסק בתחומי ההוראה והעיתונות, ומילא תפקידים באקדמיה ללשון ערבית. 

שירתו מגוונת ונוגעת בין השאר לענייני חברה ופוליטיקה.  
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عيد الفطر – العيد الذي يختم شهر الصيام     
ائِِم فَْرَحتَاِن  عند انتهاء شهر رمضان يحتفل المسلمون بعيد الفطر، يَقُوُل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "لِلصَّ

يَْفَرُحهَُما؛ إَِذا أَْفطََر فَِرَح, َوإَِذا لَقَِي َربَّهُ فَِرَح بَِصْوِمِه". 
عيُد الفطر عيد إسالمّي في اليوم األّول من شهر شّوال الّذي يفطر فيه المسلمون محتفلين بإتمام عبادة الّصيام 
في شهر رمضان. وهو أحد عيدْي المسلمين والعيد اآلخر هو عيد األضحى. احتفل المسلمون بأّول عيد 
فطر في اإلسالم في الّسنة الثّانية للهجرة بعد صيام أّول رمضان من تلك الّسنة. ويُحّرم صيام أّول يوم من 

أيّام عيد الفطر.

ويتميّز عيد الفطر بإغناء الفقراء عن الّسؤال بدفع زكاة الفطر الواجبة على كّل فرد مسلم لديه قوت يوم وليلة 
في ليلة العيد، وتؤدى قبل صالة العيد. وأّول أعمال العيد تكون صالة العيد في صباح العيد بعد شروق الشمس 
بثلث ساعة تقريبًا ، ويلتقي المسلمون في العيد ويتبادلون التّهاني ويزورون أهليهم وأقرباءهم وأصدقاءهم 

وهذا ما يعرف بصلة الّرحم. 

?
للمناقشة أسئلة 

 1. قارنوا بين المشاعر الّتي يشعر بها الّصائم كاالمتناع عن الطّعام، وبيّنوا المشاعر الّتي يشعر بها خالل
أيّام العيد من فرحة وعزائم ووجبات وزيارات عائليّة؟ لماذا حسب رأيكم/ن يأتي العيد بعد رمضان      

     مباشرة؟
 2. تعتبر الّصدقة من أهّم الّشعائر الّدينية المطالب بها المسلم في العيد، كما أنّه مطالب بدفع الّصدقة في
      حال تعّذر الّصوم؟ ما هي أهّميّة الّصدقة؟ وما هي القيم الّتي نتعلّمها من الّصدقة؟ وما هو المجتمع الّذي

     يتكّون لدينا من ممارسة هذه القيمة العليا؟
3. تحّدثوا/ن عن عيد الفطر في بلدكم/ن وفي عائلتكم/ن؟ بماذا يتميّز؟
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עיד אל פיטר, החג החותם את הרמדאן   

בתום חודש רמדאן חוגגים המוסלמים את עיד )חג( אל-פיטר, חג שבירת הצום. הנביא 

מוחמד אומר שהמוסלמי שמח פעמיים בחג הזה: פעם אחת על כי השלים את מצוות הצום, 

ופעם אחת על שנפגש עם אלוהים ששֵמח בצומו.

עיד אל-פיטר הוא חג סיום הרמדאן. החג נחוג ביום הראשון של חודש שוואל )הוא החודש 

העשירי במניין החודשים המוסלמים(. הוא גם נקרא 'החג הקטן', על מנת להבדיל אותו 

מהחג החשוב השני, עיד אל-אדחא )חג הקורבן(, שנקרא 'החג הגדול'. עיד אל-פיטר 

מסמל גם את סיום מסירת הקוראן לנביא מוחמד, שכן הקוראן ניתן בחלקים ולאורך זמן 

ממושך. בין טקסי ומנהגי החג: נתינת צדקה לעניים, תפילת חג השכם בבוקר, ארוחת 

 חג, אכילת עוגיות מיוחדות, הענקת מתנות לילדים הקטנים, ביקורי משפחות וידידים. 

כפי שהצום היה מצווה במהלך כל החודש, כך חל איסור חמור על הצום ביום הראשון של החג.

?
שאלות לדיון ולמחשבה

 1. השוו את המהלכים הרגשיים והלכי הנפש שעובר האדם בין צום והימנעות לבין חג
     הנמשך שלושה ימים וכולל שמחה, סעודות חגיגיות וביקורי קרובים. מדוע לדעתכם.ן

    המסורת המוסלמית מצמידה בין הרמדאן לעיד אל-פיטר במקום להפריד ביניהם? 

 2. צדקה היא אחת ממצוות החג החשובות, ואף ראינו כי היא עשויה להחליף את הצום
     עבור מי שהצום אסור עליו או מסכן אותו. לאילו ערכים מחנכת מסורת זו ואיזו חברה

    היא מבקשת לעצב?

3. ספרו על עיד אל-פיטר במשפחה ובכפר שלכם.ן? מה מייחד אותו? 
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قوائم وأفكارרשימות ותובנות



ُم يَا لصِّ ا َعلَْيُكُم  ُكتَِب  ا  َمنُو آ يَن  لَِّذ ا يَُّها  أَ يَا 
21

قوائم وأفكارרשימות ותובנות



ُمאתם המאמינים! צום נקרא עליכם يَا لصِّ ا َعلَْيُكُم  ُكتَِب  ا  َمنُو آ يَن  لَِّذ ا يَُّها  أَ يَا 
22

قوائم وأفكارרשימות ותובנות



ُم يَا لصِّ ا َعلَْيُكُم  ُكتَِب  ا  َمنُو آ يَن  لَِّذ ا يَُّها  أَ يَا 
23




