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إنَّ َّاغبمدَّ﵁َّ،حنمدهَّونستعينوَّ ،ونستغفرهَّ،ونعوذَّبا﵁َّمنَّشرورَّأنفسناَّ ،ومنَّسيئاتَّ
أعمالناَّ،منَّيهدهَّا﵁َّفالَّمضلَّلوَّ،ومن َّيضللَّفالَّىاديَّلوَّ،وأشهدَّأنَّالَّإلوَّإالَّا﵁َّ
اَّعبدهَّورسولوَّ،صلىَّا﵁َّعليوَّوعلىَّآلوَّوصحبوَّ
َّ
أشهدَّأنَّنبيناَّؿبمد
وحدهَّالَّشريكَّلوَّ،و
ً
اَّكثَتاَّ،أمَّاَّبعدَّ :
ً
وسلمَّتسليم ً
فإنَّ َّا﵁ََّّ منَّرضبتوَّقدَّواىلَّعلىَّعبادهَّاؼبؤمنُتَّدبواسمَّاػبَتاتَّ،ومنَّذلكَّىذاَّ
اؼبوسمَّالعظيمَّ ،والضيفَّالغايلَّالذيَّسيحلَّ َّبناَّقريبًاَّبعونَّا﵁ََّّ أالَّوىوَّ :
َّ،ومنَّأحسنَّماَّيستقبل َّاؼبسلمَّىذاَّالشهرَّالعظيمَّبوَّالتفقوَّيفَّأحكاموَّ،ومعرف َّةَُّماَّ
َُّ
مسائل َّمهمةَّيفَّ
عشر َّ ََّ
أوجبَّا﵁ََّّ عليوَّفيوَّ،وىذاَّاجمللسَّسنتدارسَّفيوَّبعونَّا﵁َََّّ َّ 
جهدهَّيفَّمعرفةَّأحكاموَّ،
َِّ
يستحقَّمنَّاؼبؤمنَّأنَّيبذلََّّ
َُّ
شهرَّ
الصيامَّ،فإنََّّىذاَّالشهرَّالعظيمٌَّ َّ،
َّح ََّك َِّم َِّوَّ ،كيف َّال َّوىو َّالشهر َّالذي َّفيو َّتَََّّْرَُّك َّا﵀بوب َّ﵁ ََّّ ،وفيو َّغالبًا ََّّبَ َّْذ َُّلَّ
والتأملَّ َّيف َِّ
ا﵀بوبَّفالزكاةَّ .
أماَّبَ َّْذ َُّلَّ َِّ
ا﵀بوبَّفالصيامَّ،و َّ
ا﵀بوبَّ،أمَّاَّتَََّّْرَُّكَّ َِّ
الطاعاتَّ،فهوَّشهرَّ
َُّ
اتَّ،وفيوَّجلَّ َّ
َُّ
ىذاَّالشهر َّالعظيمَّ ،جامع َّةُ َّالفضائلَّ ،وَُّكَّْلَّيَّّةُ َّاػبَت
َُّ
َّشهرَّ
َّشهر َّالزكاةَّ ،وىو َُّ
ضهاَّ ،ونفلهاَّ ،وقيامهاَّ ،وىو َّغالبًا َُّ
َّشهر َّالصالةَّ ،فَََّّْر َِّ
الصومَّ ،وىو َُّ
َّ،وىوَّشهرَّالذكرَّ،
َُّ
كأجرَّحجةَّمعَّالنيبَّ
ٍَّ
الصدقةَّ،وىوَّشهرَّالعمرةَّ،إ َّْذَّالعمرَّةَُّفيوَّأجرىاََّّ،
َُّ
القرآنَّ،وىوَّالشهرَّالذيَّاصطفاهَّا﵁ََّّلنفسوَّ-أعٍتَّالصومَّ-اصطفىَّا﵁ََّّ
َُّ
وىوَّشهرَّ
َُّ
َّ،ىوَّجنةٌ َّبُتَّالعبدَّ ،وبُتَّالنارَّ،كلوَّرضبةَّ،
الصومَّلنفسوَََّّ ،و ََّج ََّع ََّل َّأجرَّىذاَّالصومَّإليوَّ
ُ
ي َّباؼبسلمَّأنَّ
َّىذاَّأجرىاَّ،حَِّر ٌَّ
ََّ
ٌَّ
كلوَّعتق َّ
ٌَّ
وكلوَّمغفرةَّ،و
منَّالنارَّ،فشهر َّىذاَّفضلوَّ،وطاعةٌ
يتفقوَّيفَّأحكاموَّ َّ.

وانتقوتُ من هذه األحكام كما ذكرتُ عشِ َر مسائل ،رأوتُ أن هذه ادلسائل هي
أهم ما حيتاج ادلسلمُ إىل معرفته:
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ودخولَّالشهرَّلوَّطريقان:
ادلسألة األوىل :ىيَّدخولَّالشهرَُّ َّ،
ثالثُتَّيوماَّ .
اَّإكمالَّشعبا ََّنَّ
َُّ
َّإمَّاَّرؤيةَّاؽباللَّ،وإمَّ
ً
َّثقة َّبرؤيتوَّ ،ودليل َّىذا َّقولو ََّّ:
َّيََّْب َّمن ٍَّ
َّأمَّا َّرؤيتو َّبأن َّيراه َّاؼبسلم َّبنفسوَّ ،أو َُّ
وموا لِ ُرؤيَتِ ِو»َّ،وقولَّا﵁َّ﴿َّ:فَ َمن َش ِه َد ِمن ُك ُم َّ
صموُ﴾[البقرة.]585:
الشه َر فَ ليَ ُ
«ُ
صُ
َّوأمَّا َّاإلكمال َّففي َّقولو َّيف َّاغبديث َّالسابقَّ «َّ :
فإن غُ َّم عليكم فأكملوا عدة
وىذاَّكماَّىوَّحاصلَّيفَّىذاَّالعامَّ،عامَّستةَّوثالثُتَّوأربعمائةَّبعدَّاأللفَّ،
َِّ
شعبان ثالثين»،

ثالثُتَّيوماَّ .
ملَّيََُّرَّاؽباللَّ،فأكملناَّعدةَّشعبا ََّنَّ
ً

َّيصح َّاعتماده َّال َّيفَّالصيامَّ ،وال َّيفَّ
أمَّا َّاحلساب الفلكٌ َّفإنو َّال َّعبةَّ ،بوَّوال َُّ

الفطرَّبالنَّصَّ،واإلصباعَّ،أماَّالنصَّ:فلقولوَّ« صوموا لرؤيتو»َّ،وا﵁ََّّأرادَّمنَّاَّأنَّتكونَّ
اغبمدَّ﵁َّ،وإالَّفإنناَّنتممَّشهرَّ
ََّ
صمناََّّو
ىذهَّالعبادةَّعبادةَّميسورةَّ،عبادةَّسهلةَّ،رأيناَّاؽباللَُّ َّ:
شعبانَّثالثُتَّيوماَّ،والنيبََّّ قال«َّ :ىلك المتنطعون»َّ ،واعتمادَّاغبسابَّ ،والزامَّالناسَّبوَّ
ً

الَّشكَّيفَّأنوَّمنَّالتنطعَّيفَّدينَّا﵁ ََّّ،وأمَّاَّاإلصباعَّفقدَّنقلَّاإلصباعَّعلىَّذلكَّ-أعٍتَّ
عددَّمنَّأىلَّالعلمَّ،منهمَّ:القرايفَّ
علىَّعدمَّاعتمادَّاغبسابَّالفلكيَّيفَّالصومَّ،واإلفطارٌَّ َّ-
اؼبالكيَّ َّ،ومنهمَّ:شيخَّاإلسالمَّابنَّتيميةَّ َّ َّ،وغَتمهاَّمنَّأىلَّالعلم.
الشكَّ،وىوَّيفَّىذاَّالعامَّيومَّ ٍ
َّيومَّالثالثُتَّمنَّشعبانَّ،
غد َُّ
َُّ
يومَّ
صومَّ َِّ
ادلسألة الثانوةَُّ :
عَُّللمسلمَّأنَّيصوموَّاحتياطًاَّللعبادةَّلردباَّيكونَّحصلَّخطأَّ،أوَّحصلَّغيمَّ،وواقعَّ
فهلَّيشرَّ
نوَّالَّيُشرعَّصيامَّيومَّ
َّ
أنَّيُقالَّإ
اب َّعنَّىذاَّ َّ :
اؽباللَّقدَّوَِّج ََّد َّيفَّالسماءَّ ،واعبو َُّ
اغبالَّأنَّ َّ
َُّ
الشكَّ،بلَّصياموَّؿبرمَّعلىَّالصحيحَّمنَّكالمَّأىلَّالعلمَّ،ودليلَّىذاَّماَّثبتَّمنَّحديثَّ
عمارَّبنَّياسر
القاسم .»

َّأنَّ َّالنيبََّّ قالَ «َّ:من صام اليوم الذي يُ َّ
ك فيو فقد عصى أبا
شُ

َّويستثٌتَّمنَّىذاَّإذاَّكانَّلإلنسانَّصومَّكانَّيصوموَّ ،فالَّحرجَّعليوَّأنَّيصومَّىذاَّ
ويفطرَّيوماَّ،
أنَّيكونَّممنَّوفقوَّا﵁َّإىلَّأنَّيصومَّيوماَّ ،
افقَّصياموَّ،مثال َّذلكَّ :
َُّ
اليومَّإنَّو
ً
ً
اَّيومَّصياموَّ،فالَّحرجَّعليوَّيفَّذلكَّإنَّ
اآلنَّيومَّفطرهَّ،ويكونَّغد ََّ
فوافقَّاليومَّالذيَّحننَّفيوَّ
ً
شاءَّا﵁َّ َّ.
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َّ
َّيتمكن َّمنَّ
َُّ
ادلسألةُ الثالثة :ماذا َّعن َّاؼبريض َّوالعاجز؟ َّأمَّا َّالعاجز َّفهوَّ :الذي َّال

الصومَّ،إمَّاَّلعدمَّتكليفوََّّ،كاجملنونَّ،وإمَّاَّلعدمَّقدرتوَّ،ككبَتَّالسنَّالذيَّيضرهَّالصومَّ،إ ًذاَّ
كانَّفاقداَّللتكليفَّ ،فإنوَّالَّشيءَّعليوَّ،والَّيلزموَّشيءَّالَّىوَّ ،والَّأىلو؛ َّألنَّوَّ
العاجزَّإ َّْنََّّ
ً
فاق ٌَّدَّللتكليف.
وذلكَّككبَتَّالسنَّالذيَّالَّيستطيع َّالصيامَّ ،فإنََّّ
َُّ
َّوأمَّاَّإنَّكانَّمنَّأىلَّالتكليفَّ ،
عنوَّتبعاَّبإذنوَّفالَّحرجَّ،وذلكَّلقولَّا﵁ََّّ
أنَّيُ َّطَّْعِ ََّم َّمنَّمالوَّ،وإ َّْن َّأطعمَّأح ٌَّد َّ
اجب َّ َّ
الو ََّ
ً
َّ ِ
كماَّيفَّ
َّ،وىذهَّالفديةَّبََّيََّّنَهاَّابنَّعباسَّ
ين يُ ِطي ُقونَوُ فِديَةٌ﴾[البقرةَّ ]584:
﴿ َو َعلَى الذ َ
صحيحَّالبخاريَّوغَتهَّ ،أهنا َّيفَّالرجلَّالكبَتَّالذيَّالَّيستطيعَّالصيامَّ ،فإنوَّيطعمَّعنَّكلَّ
يومَّمسكينًاَّ .

وكًفًةُ اإلطعام هلا صىرتاى:
اَّعنَّكلَّيومَّنصفَّصاعَّمنَّطعامَّ،إذاَّأعطاهَّمثالًَّ
عطيََّّ َّ
أنَّيُ َِّ
الصورة األوىلَّ :
ٍ
مسكينً
منَّالرزَّ ،فإنَّ َّصاعَّالرزَّيساويَّكيلوين َّونصفَّتقريبًاَّ ،أوَّأقلَّمنَّذلكَّ،فإذاَّأعطىَّنصفَّ
فإنوَّيكونَّقدَّأطعمَّمسكينًاَّعنَّىذاَّاليومَّ .
َّ
صاعَّيعٍتََّّ:كيلوَّور ًبعاَّ،
جيمعَّىؤالءَّاؼبساكُتَّبعدد َّاأليامَّيفَّبيتوَّ ،أوَّيفَّمطعمَّ ،أوَّيفَّ
َِّ
الصورة الثانوةَّ :أنَّ
ؼباَّ ََّك َُّب َّيفَّسنوَّ ،وماَّ

أنس َّبنَّمالكَّ
كماَّكانَّيفعل َّ َُّ
َُّ
غَتَّذلكَّ ،فيغ َّّديهمَّ ،أوَّيعشيهمََّّ،
َّقَ َِّد ََّرَّعلىَّالصيام.
ىذاَّالعاجزَّىوَّباػبيارَّإ َّْن َّشاءَّأنََّّيُ َّطَّْعِ ََّم َّعنَّكلَّيومَّبيوموَّ،وإنَّشاءَّأنَّيؤخرَّذلكَّ
أنسَّ َّوأرضاهَّ َّ.
إىلَّآخرَّالشهرَّ،فهذاَّالَّحرجَّفيوَّكماَّفعلوَّ ٌَّ
أما املريض فاملريضُ له ثالثُ أحىال:

كامَّ
ح َّيسَتَّ ،أوَّبز ٍَّ
اَّيسَتاَّ،كأ َّْن َّيكونََّّأُصيبَّجبرٍَّ
َُّ
احلالُ األوىلَّ :
أنَّيكونَّاؼبرض َّ ً
مرض ً

يسَتَّ ،أوَّماَّشاكلَّذلكَّمنَّىذهَّاألمراضَّالسهلةَّ،اليتَّالَّيضرَّ َّالصائ ََّم َّصيامو َّمعهاَّ،والَّ
اجبَّعليوَّأنَّيصومَّ .
يضَّالَّجيوزَّأنَّيُفطرَّ،بلَّو ٌَّ
َّ
البَّءََّعنوَّ،فهذاَّاؼبر
يؤخرَّ َُّ
َُّ
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ضَُّرهَّالصومَّ،إمَّاَّبأنَّيعرفَّمنَّنفسوَّأنوَّإ َّْنَّ
يضَّيَ َُّ
احلالُ الثانوةَّ :أنَّيكونَّىذاَّاؼبر َّ

ذلكَّ،كبعضَّاغباالتَّيفَّمرضَّالسكريَّأوَّغَتهَّ-عافاينَّا﵁َّوإياكمَّ-ممنَّيضرهَّ
َِّ
صامَّضرَّهَُّ
َّ
وحنوَّذلكَّ،أوَّيبهَّطبيبَّثقةَّبأنَّوَّإ َّْنَّصامَّتضررَّ،فهناََّّيُقالَّ:
ٌَّ
أنَّيتأخرَّعنَّتناولَّاألدويةَّ،
عليوَّأنَّيُفطر؛َّألنََّّحفاظوَّعلىَّنفسوَّواجبَّ،
َّ
اجبَّ
يضَّأنَّيصومَّ،وو ٌَّ
إنوَّ ََّْيَُّرَُّمَّعلىَّىذاَّاؼبر َِّ
اَّؿبرماَّ ،وتركَّرخصةَّا﵁ََّّ َّ اليتَّرخصَّ َّعليوَّ
فإ َّْن َّصامَّ :برئتَّذمتوَّ ،لكنَّوَّقدَّار
تكبَّأمر ً
ً
فيهاَّ .

يكونَّممنَّيشق َّعليوَّالصيامَّدو ََّن َّضررَّ،أيَّأنوَّالَّيصلَّعليوَّ
َُّ
احلالُ الثالثةَّ :أ َّْن َّ
ٍ
الفطر َّيفَّحقوَّجائزَّ ،فإنَّ
َّالصوم َّيفَّحقوَّجائزَّ ،و َُّ
َُّ
األمرَّفيوَّعليوَّمشقةَّ،فحينئذ
ضررَّ ،لكنَّ َّ
عليوَّقضاؤهَّإذاَّشفيَّ .
َُّ
أفطرَّف
أيضًا يُنظَر يف املريض من جوتني:
ِ
اَّيُرجىَّبرؤهَّ .
مرض َّ
رجىَّبرؤهَّ،أوَّيكونَّمَِّر ََّ
ََّ
مرض َّ
وَّقدَّمَِّر ََّ
منَّجهةَّأنَّ ََّ
َّ
ضَّ ً
ضَّ ً
اَّالَّيُ

أوَّالَّنعلمَّلكَّ
َُّ
مرضٌ ال يرجى برؤهَّ:حيثَّقالَّاألطباءَّحننَّآيسونَّمنَّعالجكَّ،
بكَّ،وىوَّالَّيستطيعَّ ،أو َّيشقَّعليوَّالصيامَّمعوَّ،
َُّ
ؼبرضَّسيستمر َّ
َُّ
عالجاَّ ،والغالبَّأنَّ َّىذاَّا
ً
ونقولَّجيبَّأنَّ
والَّقضاءًَُّ َّ،
َّ
الَّأداءًَّ،
فإنناَّنقولَّإنوَّالَّقضاءَّعليو؛َّألنَّوَّغَتَّقادرَّعلىَّالصيامَّ َّ،
حالَّالعاجزَّالذيَّسبقَّاغبديثَّعنوَّ .
َّيُطعمَّعنَّكلَّيومَّمسكينًاَّ،فحالوَّ َُّ
مرض َّيأخذَّوقتوَّ ،ويََّْبَََّّرَّأَُّصاحبوَّيفَّغالبَّاغبالَّ
َّأمَّاَّإنَّكانَّاؼبرضَّمماَّيََُّّْر ََّج َّ
ىَّبُرؤهٌ َّ :
فإذاَّش ِفيَّ ،فإنوَّبعدَّ
دبشيئةَّا﵁ ََّّ،فإنناَّنقولَّإنوَّالَّيُطعِمَّ ،بلَّعليوَّأنَّيًتيثَّوينتظرُ َّ ،
ذلكَّيقضيَّ،ولوَّتأخرَّىذاَّالشفاءَّإىلَّرمضانَّالذيَّبعدهَّ،فإنوَّالَّيلزموَّإالَّالقضاءَّ .
صومَّاؼبسافرَّ،وفطرهَّ .
ادلسألةُ الرابعةَِّ ََّّ:
اَّثالثَّأحوالَّ َّ:
َُّ
اؼبسافرَّأيض
الَّ
َّأحو َُّ
ً

عليوَّشرعاَّأنَّيَُّ َّْف َِّطرََّّ،كماَّقلناَّ
اجب َّ
احلالُ األوىلَّ :أنَّيكونَّممنَّيضرهَّالصيامَّ ،فو ٌَّ
ً
يفَّحقَّاؼبريضَّالذيَّيضرهَّالصيامَّ .
األفضلَّيفَّحقوَّأنَّيُفطرَّ،أخ ًذاَّبرخصةَّ
َّ
احلالُ الثانًةَّ:أالَّيضرهَّ،لكنَّوَّيشقَّعليوَّ،ف
ُخ َر﴾[البقرةَّ َّ.]585:
ا﵁ََّّ،كماَّقالَّ﴿َّ:أَو َعلَى َس َف ٍر فَ ِع َّدةٌ ِمن أَيَّ ٍام أ َ
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يقول َّىذا َّاؼبسافرَّ :األمر َّعندي َّسيانَّ ،إ َّْنَّ
احلالُ الثالثةَّ :أ َّْن َّيتساوى َّاألمرانَُّ َّ ،
أدىنَّمشقةَّ،وإنَّأفطرتَّفالَّشيءَّعليَّيفَّذلكَّ،فنقولَّىوَّباػبيارَّ .
صمتَّفالَّأجدََّّ
َُّ
ّ
لكنَّأيهماَّأفضلَّيفَّحقو؟َّالذيَّيظهرَّوا﵁َّأعلمَّأنََّّالصيامَّيفَّحقوَّأفضلَّ .
و َّْ
وماَّأكثر َّماَّتأيتَّاألسئلةَّيفَّ
ََّ
َّأو َّالًَّ :إبراءًَّلذمتوَّ ،ومسارع َّةً َّألداءَّالواجبَّعليوَّ،وألنَّوَّ-
س َّوفَّحىتَّيثقلَّاألمرَّ
بَّعليوَّقضاءَّ،أوَّيتكاسلَّ َّ،ويُ ََّ
منَّالناسَّينسىَّأنوَّقدَّو ََّج ََّ
كثَتٌَّ
ىذاَّ ََّّ-
ََّ
عليوَّجداَّ،ويدخلَّعليوَّرمضانَّالذيَّبعدهَّ،وىوَّماَّصامَّ،وىذاَّالَّشكَّأنوَّالَّجيوزَّ .
ً
َّإذن َّإذاَّكانَّاألمرَّبالنسبةَّلكَّسيانَّفالَّحرجَّ،والنيبََّّ أذنَّبالصيامَّيفَّالسفرَّ،
وفعلوَّىوََّّ،وإنَّأحبَّأنَّيفطرَّ،فالَّحرجَّ،واغبمدَّ﵁َّ .
لوَّاػبيارَّأنَّيُؤخرَّ
َّ
َّموسعَّ،دبعٌتَّ :أنَّ َّ
اجب َّّ
َّ
جيب َّ
ومىتَّ َُّ
عليوَّالقضاء؟َّقضاءُ َّالصيامَّو ٌ
َّمثل َّاأليام َّاليت َّعليوَّ
َّالوقتَّ ،وال َّيبقى َّعلى َّرمضان َّالذي َّبعده َّإال َُّ
َُّ
الصيام َّإىل َّأ َّْن َّيضيق
بعدَّرمضانَّفوراَّ،أوَّبعدَّالعودةَّ
قضاؤىاَّ،يعٍتَّ:لكَّأنَّتؤخرَّالصيامَّ،والَّجيبَّعليكَّاؼببادرَّةَُّ
ً
منَّالسفرَّإذاَّكانتَّعودتكَّبعدَّرمضانَّمباشرةَّ،بلَّنقولَّىوَّدين َّيفَّذمتكَّمىت َّما َّتيسرَّ
ٌَّ
ص َّْمَّ،ولكنَّالَّشكَّأنَّ َّاؼببادرةَّواإلسراعَّأوىل؛ َّؼباَّيفَّذلكَّمنَّبراءةَّالذمةَّ،حىتَّيبقىَّ
لكََّّفَ َُّ
اجبًاَّ .
األيامَّاليتَّجيبَّعليكَّصيامهاَّ.ىناَّأصبحَّالصومَّعليكَّو َّ
َُّ
منَّشعبانَّالقادمَّبقد َِّرَّ
َّفإ َّْن َّأخرَّاإلنسانَّحىتَّدخلَّرمضان َّ-الذيَّبعدهَّ -بالَّعذر َّفإنوَّآمثَّبذلكَّ،وعليوَّ
أوالَّ :التوبةَّإىلَّا﵁ََّّ،وعليوَّثانيًاَّ :أنَّيقضيَّالذيَّعليوَّ،وعليوَّثالثًاَّ :أنَّيطعمَّمسكينًاَّ
ًَّ
وغَتهَّمنَّالسلفَّيفَّىذاَّ،وا﵁َّ أعلمَّ .
علىَّاالحتياطَّ،أخ ًذاَّبأثرَّابنَّعباسَّ
اغباملَّ،واؼبرضع َّ
ادلسألةُ اخلامسةَّ:صيا َُّمَّ َِّ
اؼبرضعَّؽبماَّحالتانَّ:
اغباملَّ،و َُّ
َُّ

شقََّّعليهمَّالصيامَّ،والَّيصلََّّعليهماََّّضررَّ،والَّعلىَّجنينهماَّ،
أالَّيَ َُّ
احلالةُ األوىلَّ َّ:
جيبَّعليهماَّأنَّيصوماَّ،والَّجيوزَّؽبماَّالفطرَّ .
فإنناَّنقولَّىناَُّ َّ:

أعظم َّمن َّذلك َّأن َّيدخل َّعليهما َّضررَّ
يشقَّ َّعليهما َّاألمرَّ ،و َُّ
احلالةُ الثانًةَّ :أ َّْن َّ َُّ
بذلكَّ،فإنوَّيرخصَّؽبماَّأنَّيفطراَّ ،واغبمدَّ﵁َّ،فإنَّ َّمنَّالنساءَّمن َّىيَّضعيفةَّ،لوَّصامتَّ
دباَّأصاهباَّدوارَّ،وردباَّتضررَّجنينهاَّيفَّبطنهاَّ ،وكذلكَّ
َُّ
وىيَّحاملَّأصاهباَّضعف َّشديدَّ،ور
ٌَّ
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وعليهماَّقضاءَُّاليومَّالذيَّأفطراَّفيوَّ ،أوَّاأليامَّ
َّ
اَّيُرخصَّؽبماَّأنَّيفطراَّ ،
الشأنَّيفَّاؼبرضعَّ،إذً َّ
اليتَّأفطراَّفيهاَّ،مىتَّماَّتيسرَّؽبماَّذلكَّ،وزالَّعذرمهاَّ .
كانَّالفطرَّألجلَّاػبوف َّعلىَّاعبنُتَّ ،أوَّاػبوفَّعلىَّ
َِّ
ط َّللمرضعَّوللحاملَّإ َّْنََّّ
واألحو َُّ
كاناَّمنَّأىلَّالقدرةَّاؼباديةَّأنَّيُطعماَّمعَّالقضاءَّعنَّكلَّ
َّ
اعبنُتَّمعَّالنفسَّ،األحوطَّؽبماَّإ َّْنََّّ
يومَّمسكينًاَّ .
األحوطَّللمرضعَّواغباملَّإذاَّخافتاَّعلىَّنفسيهماَّواعبنُتَّ،أوَّعلىَّاعبنُتَّفقطَّأنَّ
يطعماَّمسكينًاَّعنَّكلَّيومَّأفطراَّفيوَّ،ىذاَّعلىَّسبيلَّاالحتياطَّ،وا﵁َّ أعلمَّ َّ.
صيامَّاغبائضَّ،والنفساءَّ .
ادلسألةُ الساددةَُّ :

اجبَّ
َّيصح َّمنهما َّالصيامَّ ،وو ٌَّ
َّاغبائض َّوالنفساءَّ ،فإنو َّال َّجيوز َّؽبما َّالصيامَّ ،وال َُّ
َُّ
أمَّا
عليهماَّالقضاءَّحبسبَّاأليامَّاليتَّأفطراَّفيهاَّ .
َِّ
مفسداتَّالصيامَّ .
َُّ
ادلسألة السابعة:

ما هي األمور اليت إذا فعلوا اإلنسان فقد أفسد صومى؟ عندنا ستة أمورَّ:

ادلفسدُ األول :األكلُ والشرب :وذلكَّلقولَّا﵁ََّ ﴿َّوُكلُوا َواش َربُوا َحتَّى يَتَبَ يَّ َن
أصبعَّأىلَّالعلمَّعلىَّ
ض ِم َن ال َخي ِط األَس َوِد ِم َن ال َفج ِر﴾[البقرة ،]587:و َُّ
لَ ُك ُم ال َخي ُ
ط األَب يَ ُ
أنََّّاألكلَّوالشربَّمفسدانَّللصيامَّ،إذاَّكانَّذلكَّماَّبُتَّطلوعَّالفجرَّوغروبَّالشمسَّ .
َّ َّوعندناَّفيماَّيتعلقَّباألكلَّوالشربَّأمورَّ،منهاَّ :
َّإذاَّأكلَّالصائمَّأوَّشربَّناسيًاَّ،فإنوَّيتمَّصوموَّ،والَّشيءَّعليو؛َّألنََّّا﵁ََّّرخصَّ
لوَّ،بلَّىوَّالذيَّأطعموََّّ،قالَّ« من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومو ،فإنما أطعمو
اهلل وسقاه»َّ .

بَّناسيًاَّ،والَّإمثَّعليوَّ،بلَّيَُّتَّ ََّمَّصوموَّ،والَّ
أوَّشَِّر ََّ
إذنَّالَّحرجَّعلىَّاإلنسانَّإذاَّأكلََّ َّ،
شيءَّعليوَّ،فإ َّْن َّتذكرَّواؼباءَّأوَّالطعامَّيفَّفموَّوجبَّعليوََّّلََّْف َّظُوَّ،أمَّاَّإذاَّدخلََّّووصلَّإىلَّ
اغبلقَّوماَّأسفلَّ:فإنوَّالَّجيبَّعليوَّأنَّيَََّّْل َِّف َّظََّوَُّ،بلَّالَّجيوزَّلوَّأنَّيَََّّْل َِّف َّظََّوَُّإذاَّكانَّسيستقيء؛َّ
َّ
التقيؤَّم ََّف َّطٌَّّرََّّ،كماَّسيأيتَّالكالمَّفيوَّبعدَّقليلَّإنَّشاءَّا﵁.
َُّ
ألنََّّ
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أمَّاَّالسواكَّفإنوَّالَّحرجَّفيوَّ،يفَّأولَّالنهارَّ ،ويفَّآخرهَّ،علىَّالصحيحَّمنَّكالمَّأىلَّ
العلمَّ .
يبقى عهدنا ما يتعلق باألدوية ،ويف مسألة األدوية أمىر عدة:
ةَّ،وبالتايلَّفإنوَّالَّجيوزَّللصائمَّأنَّيأخذىاَّإذاَّ
َّ
اإلبرَّاؼبغذيةَّم ََّف َِّطََّر
َُّ
منها اإلبر المغذيةَّ :
كان َّيستطيع َّأن َّيؤخر َّذلك َّإىل َّما َّبعد َّغروب َّالشمسَّ ،أمَّا َّإذا َّكان َّال َّيستطيع َّذلكَّ
مفطراَّ .
ويتأذىَّبالتأخَتَّ،فإنناَّنقولَّإنوَّيأخذىاَّ،ويكونَّيفَّىذاَّاليومَّيكو َُّنَّ ً
مغذيةَّ
أيضاَّعندناَّاإلبر غير المغذيةَّ،يعٍتَّ :اليتَّيكونَّفيهاَّدواءَّ،وليسَّأهناَّإبرَّةٌ َّ َّ
َّ ً

كاليت َّتؤخذ َّيف َّالوريدَّ ،ىذه َّمن َّمواطن َّاػبالف َّبُت َّأىل َّالعلمَّ ،واػبالف َّفيها َّطويلَّ.
اإلبرةَّغَتَّ
َُّ
واألقربَّوا﵁َّتعاىلَّأعلمَّ،وىوَّالذيَّعليوَّفتوىَّكث ََِّتَّمنَّأىلَّالعلمَّاؼبعاصرينَّ،أنََّّ
اؼبغذيةَّغَتُ َّمفطرةَّ،وبالتايلَّفإذاَّاحتاجَّاإلنسانَّإىلَّأخذىاَّيفَّهنارَّرمضانَّ ،فإنوَّالَّحرجَّ
َّ
والَّيكونَّمفطراَّبذلكَّ .
عليوَّ،
ً
ومن َّأراد َّأن َّيتاط َّفذلك َّأوىل َّيف َّحقوَّ ،إذا َّكنت َّتستطيع َّتأخَت َّىذه َّاإلبرة َّإىلَّ
الغروبَّ،فإنَّىذاَّأحوط((َّ،دع ما يريبك إلى ما ال يريبك))َّ .

َّ،ىلَّىوَّم ََّف َّطٌَّْر َّأمَّال؟َّاعبوابَّ
َُّ
منَّذلكَّأيضاَّ :أخذ الدم عن طريق اإلبر ،ونحوىا
ً
نعمَّ ،الدمَّأخذهَّمفطر؛ َّألنَّ َّالدمَّىوَّاػبالصةَّاليتَّيستحيلَّإليهاَّالطعامَّ،وبالتايلَّفيكونَّ
اإلنسانَّقدَّأخذَّالثمرةَّمنَّىذاَّالطعامَّ،فكأنوَّأكلَّ،أوَّكأنوَّيفَّحكمَّاآلكلَّالذيَّاستفادَّ
منَّأكلوَّ .
منَّاؼبسائلَّأيضاَّما يتعلق بالحقنة ،أو التي تُس َّمى التحميلةَّ-اليتَّتؤخذَّعنَّطريقَّ
ً
اَّؿبل َّ ٍ
رةَّ،لكن َّإ َّْنَّ
َّْ
﵁َّأعلمَّأهناَّغَتَّم ََّفطَّ
َُّ
خالفَّبُتَّأىلَّالعلمَّ،والراجحَّوا
فهذهَّأيض َُّ
الدبرَّ-
ً
إذاَّملَّيكنَّؿبتاجاَّإىلَّذلكَّ-إىلَّالغروبَّفهوَّأحوطَّيفَّحقوَّ .
أخرىاَّاإلنسانَّ-
ً

نأيتَّإىلَّالقطرةَّ،القطرةَّاليتَّتق َّطّرَّتنقسمَّإىلَّثالثةَّأقسامَّكماَّىوَّمعلومَّ َّ:

القطرة اليت يف األنف ،والقطرة اليت يف العني ،والقطرة اليت يف األذى.
أمَّاَّالقطرةَّيفَّاألنفَّ :فإهناَّمفطرةَّ ،وبالتايلَّفليسَّللصائمَّأنَّيأخذىاَّ ،إالَّإذاَّكانَّ
مفطرا َّويقضي َّىذا َّاليومَّ ،أمَّاَّإذا َّمل َّيكن َّشبة َّضرورةَّفالَّ
ىناك َّضرورةَّ ،فيأخذىاَّ ،ويكون َّ ً
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معتاد َّإىلَّاعبوفَّ،والنيبََّّ أمرَّباؼببالغةَّيفَّاالستنشاقَّإالَّأنَّ
األنفَّمْنَّ ََّف ٌَّذ َّ ٌَّ
ََّ
جيوزَّ،مل؟َّألنَّ َّ

صائما»َّ ،فدلَّ َّىذا َّاغبديثَّ
َّصائما«َّ ،وبالغ في االستنشاق إال أن تكون ً
يكون َّاؼبسلم ً
على َّأنَّ َّاؼببالغة َّيف َّاالستنشاقَّ ،قد َّتؤدي َّإىل َّوصول َّاؼباء َّمن َّطريق َّاألنف َّإىل َّاعبوفَّ،
مضطراَّ
َّ
ىذاَّمؤثراَّيفَّالصيامَّ،إذن َّ
فيكو َُّن َّ
قطرةَّاألنفَّالَّيُأخذىاَّالصائمَّ ،إالَّأنَّإذاَّكان َّ ً
ً
مفطراَّهبذاَّ .
لذلكَّ،ويكو َُّنَّ ً
أمَّا َّقطرة َّالعُتَّ ،وقطرة َّاألذنَّ :فالراجح َّوا﵁ َّأعلم َّأهنما َّغَت َّمفطرتُتَّ ،وبالتايل َّفإذاَّ
ألهنماَّليساَّبأكلَّ،
ٍَّ
أخذمهاَّاإلنسانَّفإنوَّالَّيكونَّمفطراَّبذلكَّ ،ولوَّوجدَّال َّطََّْع ََّم َّيفَّحلقو؛ َّ
ً
وشربَّوالَّيفَّحكمهماَّ،وكذلكَّالعُتَّ ،واألذنَّليساَّمنفذينَّطبيعيُتَّ ،أوَّمعتادينَّللطعامَّ
والشرابَّ،ومنَّأخرَّذلكَّإىلَّماَّبعدَّالغروبَّفالَّشكَّأنوَّقدَّاستبأَّلدينوَّ،وا﵁َّتعاىلَّأعلمَّ .
أوَّكانَّيفَّدَّبٍَُّر َّ-عافاينَّا﵁َّوإياكمَّ،
َُّ
ادلفسدُ الثاني :اجلناعَّ .سواءَّأكانَّيفَّقََُّّبُ ٍَّلَّ ،

والَّشكَّأنوَّؿبرمَّيفَّكلَّحالَّ،ولكنوَّيفَّرمضانَّأشدَّ ،وأقذرَّ ،وأشنعَّ -وسواءَّكانَّىذاَّ
َّيعٍتَّيفَّصباعَّأصلوَّحاللَّ،أوَّيفَّحرٍامَّ-نسألَّا﵁َّالعافيةَّوالسالمةَّ .-
ٍ
حالالً
فاعبماعَّبكلَّأحوالوَّمف َّطّرَّ ،وىو َّأشدَّأنواعَّمفسدات َّالصيامَّ ،وأعظمهاَّإشبًاَّ،ولذلكَّ
اجبَّيفَّغَته؛َّفالواجبَّعلىَّمنَّجامعَّيفَّهنارَّرمضانَّ،وىوَّ
منَّالو َِّ
فيوَّأعظمَّ َّ
َُّ
اجبَّ
فإنََّّالو ََّ
مقيما غير مسافر؛ َّفلوَّجامعَّاؼبسافرَّ ،فإنوَّالَّحرجَّ
َُّ
ممنَّجيب َّعليوَّالصيامَّ/5َّ :بأن يكون ً

لوَّكانَّصائماَّ ،مثَّأرادَّأنَّجيامعَّأىلوَّ ،ولوَّقبلَّأنَّيأكلَّ :فالَّحرجَّ
عليوَّيفَّذلكَّ،حىتَّ
ً
عليو؛َّألنوَّممنَّجيوزَّلوَّالفطر؛َّوعليوَّفلوَّأفطرَّبطعامَّ،أوَّشرابَّ،أوَّصباعَّ،جازَّلوَّذلكَّ .
َّ/2ويكون بالغًا؛َّفالصغَتَّلوََّّقُدَّرَّأنوَّجامعَّ،فإنوَّالَّشيءَّيًتتبَّعليوَّ .

يضاَّ ،وجازَّلوَّالفطرَّ ،مثَّرباملَّعلىَّنفسوَّ ،وجامعَّ
َّ/3ويكون
صحيحا؛ َّفإذاَّكانَّمر ً
ً

فإنناَّنقولَّ:الَّشيءَّعليوَّويكونَّعليوَّالقضاء؛ََّّكاؼبسافرَّ .

َّ/4ويكون عاقالً؛َّفإذاَّجامعَّاجملنونَّيفَّهنارَّرمضانَّ،فالَّشيءَّعليوَّ .

إذى :إىْ كاى ممو جيب علًه الصًام فحامع يف نهار رمضاى ،فالىاجب

علًه ثالثة أمىر:
وىيَّاألمرَّاألعظم؛َّألنَّوَّقدَّارتكبَّكبَتةَّمنَّكبائرَّالذنوبَّ َّ.
َُّ
أوالًَّ:التوبةَّإىلَّا﵁ََّّ
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ثانيًاَّ:أ َّْنَّيقضيَّىذاَّاليومَّالذيَّأفسدهَّباعبماعَّ .

كفارةَّشديدةَّمغلظةَّ،عليوَّأنَّيُعتقَّرقبةَّ،فإذاَّملَّتوجدَّ-كحالناَّ
َّ
ثالثًاَّ:الكفارةَّ،وىيََّّ:

ينَّمتتابعُتَّ،فلوَّأفطرَّيوماَّيفَّأثناءَّالشهرينَّ،فإنََّّ
الذيَّحننَّفيوَّاليومَّ-فعليوَّأنَّيصومَّشهر
ً
ضاَّ ،أوَّ
َّ
عليوَّأنَّيستأنفَّمنَّجديدَّ،إالَّإذاَّكانَّإفطارهَّلعذرَّ ،وىذاَّالعذرَّإمَّ
اَّأنَّيكونَّمر ً
اَّبغَتَّقصدَّاإلفطارَّ،فلوَّسافرَّبقصدَّأنَّيفطرَّربايالًَّعلىَّالصيامَّ،قلناَّإنَّالتتابعَّ
َِّ
يكونَّسفر
ً
قدَّانتقضَّ ،وعليكَّأنَّتبدأَّمنَّجديدَّ،أوَّأنَّيكونَّالسببَّسببًاَّشرعيًاََّّ،كدخولَّالعيدينَّ،
ٍ
فإنوَّحينئذَّإذاَّدخلَّعليوَّالعيدَّ،فإنوَّالَّيقطعَّالتتابعَّ،وعليوَّأنَّيكملَّمنَّثاينَّشوالَّ َّ.
علىَّاجملُامعَّ،عليى التوبة ،وعليى القضاء ،وعليى الكفارةَّ .
َّ
اَّىذاَّالذيَّجيبَّ
َُّ
إ ًذ
وعلىَّاؼبرأةَّماَّعلىَّالرجل؛َّإالَّيفَّحالَّاإلكراهَّ-اإلكراهَّاغبقيقيَّالَّاؼبدعىَّ -فعليهاَّ
القضاءَّفقطَّ .
فإن َّمل َّيستطع َّصيام َّالشهرين؛ َّفقالَّ :الصيام َّيضرين َّيف َّغَت َّرمضانَّ ،فنقول َّىذهَّ
مسألةَّديانةَّبينكَّوبُتَّا﵁َّ،وىوََّّأعلمَّإنَّكنتَّتستطيعَّأوَّالَّتستطيعَّ،لكنَّحننَّنقولَّ
يطعمَّ
لك َّإن َّكنت َّال َّتستطيع َّفانتقل َّإىل َّاألمر َّالثالثَّ :وىو َّأن َّتطعم َّستُت َّمسكينًا؛ َّف َُّ
ستُتَّمسكينًاَّعلىَّماَّمضىَّبيانوَّيفَّمسألةَّاإلطعامَّآنفاَّ .
َّويتبع َّمسألة َّاعبماعَّ :مسألة َّاؼبباشرةَّ ،لو َّباشر َّأىلوَّ ،قََّبَّ ََّلَّ ،أوضمَّ ،أو َّفآخذَّ ،وماَّ
اَّمتعمداَّ
اؼبٍتَّأنَّيقضيَّ،بالتايلَّيكونَّقدَّأفطرَّعامد
شاكلَّذلكَّ،فإنََّّالذيَّجيبَّإذاََّّأَنَََّّْزََّلَّ
ً
ً
فعليو َّأوالَّ :التوبةَّإىلَّا﵁َّ ،وعليوَّثانيًاَّ :أنَّيقضيَّىذاَّاليومَّ،والَّكفارةَّعليوَّ،الكفارةَّتتعلقَّ
باعبماعَّفقط؛َّأيَّ:باإليالجَّ،فإذاَّأوجلَّ-أنزلَّأوَّملَّينزلَّ-فقدَّثبتتَّالكفارةَّيفَّذمتوَّ .
أماَّإنَّباشرَّفأنزلَّ،فإنوَّجيبَّعليوَّالقضاءَّمعَّالتوبةَّ .
َّوأماَّإنَّباشرَّوملَّيُنزلَّفالَّقضاءَّعليوَّ .
القضاءَّيفَّمسألةَّاؼبباشرةَّمتعلقَّباإلنزالَّ،أيَّ:إنزالَّاؼبٍتَّ .
ٌَّ
إذنَّ
باشرَّفأمذى؟َّأي َّخرجَّمنوَّمذيَّ-الَّمٍتَّ،والفرقَّبينهماَّمعلومَّ،فاؼبذيَّ:
َّّ
َّوماذاَّلو َّ
ماءٌَّأبيضَّرقيقَّمثلَّاؼباءَّ،وغالبًاَّماَّيرجَّبعدَّشهوةَّ-فالصحيحَّمنَّقويلَّأىلَّالعلمَّأنوَّغَتَّ
َّ
وصوموَّصومَّصحيحَّ .
ٌَّ
مفطر؛َّفالَّجيبَّعليوَّالقضاءَّ،
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مسألة القبلةَّ:إذاَّقََّبَّ ََّلَّاؼبسلمَّفإنناَّنقولَّ:قبلةَّالصائمَّألىلوَّؽباَّحالتانَّ َّ:

وىوَّيعلمَّمنَّنفسوَّأنوَّيتحكم َّيفَّنفسوَّ،فالَّيتطورَّاألمرَّإىلَّ
َُّ
اغبالةَّاألوىلَّ :أنَّيَُّ ََّقبَّ ََّل َّ
مباشرةَّفإنزالَّ ،أوَّىوَّماَّأشدَّمنَّذلكَّوىوَّاعبماعَّ،فإنَّكانَّذلكَّكذلكَّفالَّحرجَّ،والنيبَّ
َّ َّقبّلَّوىوَّصائمَّ َّ.
أمَّاَّمنَّكانَّيعلمَّأنو َّالَّيتحكمَّفيوَّنفسوَّ ،وردباَّيتطورَّاألمرَّإىلَّماَّىوَّأكثرَّ،فإنناَّ
طبيب َّنفسوَّيفَّىذهَّ
كلَّإنسان َّ َُّ
ٍَّ
سداَّلذريعةَّالوقوعَّيفَّا﵀رمَّ،و
نقولَّلوَّ :ليسَّلكَّأنَّتقبل؛ َّ ً
اؼبسألةَّ .
املفسدٌ الثالثَّ:إخراجَّاؼبٍتَّبغَتَّصباعََّّوالَّمباشرة؛ََّّكاالستمناءَّ .
فاالستمناء َّؿبرم َّيف َّغَت َّالصيامَّ ،وىو َّيف َّحال َّالصيام َّأشدَّ ،وجيب َّفيو َّالقضاء َّمعَّ
التوبةَّإىلَّا﵁ََّّ َّ.
َّوماذاَّعنَّالمحتلم؟َّبأنَّنامَّيفَّرمضانَّيفَّالليلَّفاستيقظَّبعدَّالفجرَّأوَّنامَّيفَّالنهارَّ

فاحتلمَّ،ىلَّيفسدَّصوموَّأوَّال؟َّ َّ

اعبوابَّ :ال َّيفسد َّصوموَّ ،لقول َّا﵁ َّ﴿َّ ربَّنا ال تُ َؤ ِ
اخذنَا إِن نَ ِسينَا أَو
ََ
أَخطَأنَا﴾[البقرة﴿َّ َّ ،]286:ال يُ َكلِّ ُ َّ
سا إَِّال ُوس َع َها﴾[البقرةَّ ،]286:فهذا َّأمرَّ
ف اللوُ نَف ً

وصوموَّصومَّصحيحَّ .
ٌَّ
خارجَّعنَّالقدرةَّواالختيارَّ،وبالتايلَّ:فإنوَّيغتسلَّ،
وماذاَّلوَّأنوَّجامعَّأوَّباشرَّفأنزلَّ ،مثَّأخرَّاالغتسالَّإىلَّماَّبعدَّطلوعَّالفجرَّ ،فهلَّ
ىذاَّجائزَّأوَّغَتَّجائز؟َّ َّ
اعبوابَّ:نعمَّجائزَّ،فلوَّأنَّيؤخرَّاالغتسالَّإىلَّماَّبعدَّطلوعَّالفجرَّ .
املفس ُد الرابعَّ:السعوطَّ .
يعٍتَّ:ىذاَّالذيَّيسميوَّالعامةَّ"النشوق"َّالذيَّيكونَّفيوَّاستعاطَّباألنفَّإىلَّاعبوفَّ،
وىذا َّلو َّأشكالَّمتعددةَّ ،فهو َّمف َّطّرَّ ،وقد َّعلمنا َّقبل َّقليل َّأنَّ َّاألنف َّمنفذ َّمعتاد َّللطعامَّ
والشرابَّ َّ.
َّ
َّ
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املفسد اخلامس :التقيؤَّ .
دبعٌتَّ :أنَّيستدعيَّاإلنسانَّالقيءَّ،إمَّاَّبأنَّيدخلَّإصبعوَّيفَّحلقوَّحىتَّيقيءَّ،أوَّ
يكررَّالنظرَّيفَّأم ٍرَّمقززَّ،وىوَّيعلمَّمنَّنفسوَّأنَّىذاَّالنظرَّالدائمَّيؤديَّإىلَّأنَّيستقيءَّ،أوَّ
غَتَّذلكَّمنَّاألسبابَّ،اؼبقصودَّأنوَّإنَّاستدعىَّالقيءَّفإنوَّيكونَّقدَّأفطرَّ .
َُّ
أمَّاَّإذا ََّّقََّاََّءَ َّبغَتَّاستدعاءَّ،يعٍتَّ :غلبوَّالقيء َََّّ -ذََّرَّعُوَّالقيءَّ -فإنَّصوموَّصحيحَّ ،والَّ
شيءَّعليوَّ .
إذى فالقٌء األمر فًه صىرتاى:
فطراَّ
أمر َّال َّجيوزَّ ،ويكون َُّ
الصورة األوىل :أن يستدعيو اإلنسان بنفسوَّ ،فهذا َّ ٌَّ
َّم ً
بذلكَّ .
ٍ
َّالَّجيبَّعليوَّأنَّ
َُّ
فإنوَّحينئذ
ادةٍَّمنوَّ،
الصورة الثانية :الثانية أن يُغلب عليوَّدونَّإر َّ
يرده؛َّألنََّّىذاَّيضرهَّ،وإمناَّيرجوَّ،والَّشيءَّعليوَّيفَّذلكَّإنَّشاءَّا﵁َّ .
املفسدُ السادس :الحجامةَّ .
اج َّللدمَّ،فإنَّاغبجامةَّعلىَّالصحيح َّمنَّكالمَّأىلَّ
اغبجامةَّمعروفةَّويكونَّفيهاَّإخر ٌَّ
ض َُّده َّسنة َّالنيب ََّّ ،القائل«َّ :أفطر الحاجم والمحجوم»َّ،
العلمَُّ َّ :م ََّف َِّطََّرةَّ ،وىو َّالذي َّتََّ َّْع َُّ
وبالتايلَّفالَّجيوزَّللصائمَّأنَّيستعملهاَّيفَّهنارَّرمضانَّإال َّإذاَّوصلَّاألمرَّإىلَّحدَّالضرورةَّ
َّوقالَّالطبيبَّإنوَّالَّعالجَّلوَّمنَّىذاَّاؼبرضَّإالَّباغبجامةَّ،أوَّفيماَّىوَّيفَّمعناى َّاَّكالفصدَّ،
الفصد َّمعروفَّإخراجَّالدمَّمنَّالوريدَّوحنوهَّ -فإنَّىذاَّيكونَّيفَّحقوَّضرورةَّ ،وعليوَّأنَّيقضيَّىذاَّاليومَّ .
ادلسألةُ الثامنة :القضاء َّوقد َّمضى َّاغبديث َّعنو َّساب ًقاَّ ،وقلنا َّإن َّ َّالقضاء َّأو َّالًَّ:

اجبَّموسعَّ،دبعٌتَّأنوَّجيوزَّلوَّأنَّيؤخرهَّواألوىلَّواألحوطَّاؼببادرةَّإليوَّ .
و ٌَّ
بَّعلىَّاؼبسلمَّأنَّيقضيَّطبسةَّأيامَّ
األمرَّالثاينَّيفَّالقضاءَّ :أنوَّجيوزَّتفريقوَّ ،فإذاَََّّو َّْج ََّ
منَّرمضانَّلسفرَّأوَّمرضَّ،ىلَّجيوزَّلوَّأنَّيفرقَّاأليامَّ،أوَّجيبَّأنَّيتابعَّالصيام؟َّ َّ
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اعبوابَّ :أنو َّجيوز َّلو َّتفريقوَّ ،وال َّيلزمو َّالتتابعَّ ،وإ َّْن َّتابع َّفهو َّأحسن؛ َّألن َّىذا َّأبرأَّ
للذمةَّوأسرعَّيفَّالقضاءَّ،لكنَّإنَّجعلوَّمفرقًاَّصامَّيومَّوبعدَّأسبوعَّصامَّيومَّوىكذاَّ،فإنوَّالَّ
حرجَّعليوَّيفَّذلكَّ،لكنَّاؼبهمَّأالَّيدخلَّعليوَّرمضانَّالقادمَّوىوَّملَّيصمَّقضاءهَّبعدَّ .
ادلسألةُ التادعة :تعيين النية

يلزمَّاؼبسلمَّأنَّينويَّالصيامَّلقولَّالنيبَّ«َّ:إنما األعمال بالنيات»َّ .
لكنَّىلَّيلزموَّأنَّينويَّلكلَّيوم َّيفَّالليلةَّاليتَّتسبقوَّ ،أوَّيكفيَّأنَّينويَّيفَّأولَّ
ٍَّ

اَّ،اؼبسألةَّؿبلَّحبثَّوخالف َّطويلَّبُتَّأىلَّالعلمَّ ،واألقربَّواألحوطَّأنوَّ
ٍَّ
الشهرَّعنوَّصبيع
ً
تلزمَّني َّةٌََّّكلَّليلةَّعنَّاليومَّالذيَّبعدىاَّ .
َُّ
النيةَّمسألةَّسهلةَّجداَّ ،وبعضَّالناسَّيتكلفَّيفَّاألمرَّ،ويظنَّأنَّاألمرَّصعبَّ ،معَّ
َّو
ً
أن َّاألمر َّأسهل َّمن َّذلكَّ ،فالني َّةُ َّيف َّالغالب َّحاصلةَّ ،بدليل َّأنَّ َّاؼبسلم َّغالبا َّيتسحرَّ،
والسحورَّيفَّحدَّذاتوَّدليلَّعلىَّأنوَّينويَّالصيامَّ،فبالتايلَّاألمرَّليسَّفيوَّتلكَّاؼبشقةَّ،اللهمَّ
اَّومرتَّعليوَّأيامَّكانَّيفطرَّفيهاَّ،فإنَّىذاَّيتاجَّإىلَّ
يض َّ
إالَّإذاَّنوىَّعدمَّالصيامَّ،أوَّكانَّمر ً
ذبديدَّالنيةَّبالنسبةَّللصيامَّ .
ادلسألةُ العاذرة :سنن الصيام وآدابو.

الكالمَّيفَّسننَّالصيامَّوآدابوَّكالمَّكثَتَّ .
أىمَّسننَّالصيامَّ:السحورَّ،وأخبَّالنيبََّّأنَّفيوَّبركةَّ،فالَّينبغيَّللمسلمَّأنَّيفوتَّ
ىذاَّالفضلَّ،وأنَّيضيعَّعلىَّنفسوَّىذهَّالبكةَّ،ولوَّدباَّتيسرَّ .
والسنةَّواألفضلَّتأخَتَّذلكَّإىلَّأنَّيغلب َّعلى َّ َّظنوَّأنوَّملَّيبقَّإالَّالشيءَّالقليلَّ
الذيَّيكفيوَّألجلَّسحورهَّقبلَّطلوعَّالفجرَّ،والَّجيوزَّلوَّأنَّيؤخرَّذلكَّحىتَّيطلعَّالفجرَّمثَّ
يقولَّتأخرتَّفيتسحرَّ،الَّشكَّأنَّىذاَّالَّجيوز.

أيضاَّ :يسن َّيف َّحقو َّتعجيلُ الفطرَّ ،وىذه َّاألمة َّال َّتزال َّخبَت َّما َّكانت َّتعجلَّ
ً
الفطرَّ،فاؼببادرةَّإىلَّالفطرَّفورَّالغروبَّىذاَّمنَّالسننَّاليتَّالَّينبغيَّالتفريطَّفيهاَّ .
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واألوىلَّواألحسنَّأنَّيفطرَّاإلنسانَّعلىَّرطبَّ،فإنَّملَّيتيسرَّفعلىَّسبرَّ،فإنَّملَّيتيسرَّ
يفطرَّعلىَّأيَّشيءَّ،وإذاَّملَّجيدَّشيئًاَّفإنوَّينويَّ
َّ
فإنوَّيفطرَّعلىَّماءَّ،فإنَّملَّيتيسرَّفإنوَّ
اإلفطارَّ،واغبمدَّ﵁َّ .
أخريًا على املسلم أن يتحلى بآداب الصيام :أىون َّشيء َّيف َّرمضانَّ :ترك َّالطعامَّ
والشراب!َّيقولَّميمونَّبنَّمهرانَّ (َّ:أىونَّالصومَّ :تركَّالطعامَّوالشراب)َّ،ىناكَّماَّىوَّ
أىمَّوأعظمَّ،وىوَّأنَّيصومَّظبعكَّ،وأنَّيصومَّبصركَّ،وأنَّيصومَّلسانكَّعماَّحرمَّا﵁ََّّ،
ىذاَّىوَّاألىمَّواألعظمَّ،قالَّ«َّ:من لم يدع قول الزور والعمل بو والجهل ،فليس هلل

حاجة في أن يدع طعامو وشرابو» َّ-قول َّالزورَّ :قول َّاغبَّرامََّّ ،والعمل َّبالزورَّ :صبيع َّأنواعَّ
ا﵀رماتَّ ،واعبهلَّ :اػبفة َّوالطيشَّ ،وؾباوزة َّحدود َّاألدبََّّ،كمساببة َّالناسَّ ،ومشاكستهمَّ،
وىيشاتَّاألسواقَّ،وماَّإىلَّذلك.
ظ َّماَّاستطعت)َّ،وقالَّجابرَّ (َّ:إذاَّصمتَّ
ح َّْف ََّ
قال َّأبوَّذرَّ (َّ:إذاَّصمتَّفَََّّتَ ََّ

فليصمَّظبعكَّوبصركَّولسانكََّّ،والَّيكونَّيومَّصومكَّ،ويومَّفطركَّسواء)َّ .
فمصيبة َّكبَتة َّأن َّيكون َّاإلنسان َّيف َّحال َّالصوم َّويف َّغَته َّسواء! َّأخالقو َّىي َّىيَّ،
وتعاملوَّىوَّىو.
ظَّ ،وأن َّيراعي َّنفسوَّ ،وأن َّيتنبو َّؽبذه َّاؼبنقصات َّلألجورَّ ،اليتَّ
َّيتح َّْف ََّ
فعلى َّاؼبسلم َّأن ََّ
تطعنَّيفَّصيامَّاؼبسلمَّودينوَّواليتَّتنشطَّ-وا﵁َّاؼبستعانَّ-يفَّرمضانَّ،ىذهَّالفضائياتَّاليتَّ
وإذاَّ
زبدشَّصيامَّاؼبسلمَّبلَّزبدشَّإميانوَّوتقدحَّفيوَّ،فعلىَّاإلنسانَّأنَّيتحفظَّوأنَّيتنبوَّ َّ ،
كانَّليسَّممنَّيغارَّعلىَّحرماتَّا﵁ََّّ يفَّرمضانَّفمىتَّيغار؟! َّوكأنَّىذهَّالوسائلَّقدَّ
تعهدتَّبأهناَّالَّتبقيَّأثراَّللصائمَّ،فمنذَّأنَّتغربَّالشمسَّ،وإىلَّطلوعَّالفجرَّ:تبثَّمماَّحرمَّ
ً
اهتاَّوقدَّيضيعَّ
الشيءَّالكثَتَّ،وىذاَّمعَّاألسفَّالشديدَّجالس َّأمامهاَّويقلبَّقنو َّ
ٌَّ
ا﵁ََّّ 
علىَّنفسوَّثوابَّصياموَّ-فإنَّالسيئاتَّؽباَّأثرَّيفَّإنقاصَّاغبسناتَّ-ويكتسبَّإشبًاَّ،ويضيعَّ
أثرَّالصيامَّ .
فأىمَّآثارَّالصيامَّ:حصولَّالتقوىَّ .
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فَّتُبَّإىلَّا﵁َّياَّعبدَّا﵁َّ،وأشغلَّوقتكَّيفَّرمضان؛َّيفَّهنارهَّوليلوَّبذكرَّا﵁ََّّوتالوةَّ
القرآنَّفإنوَّشهرَّالقرآنَّ .

وا ذا الذي ما كفاه الذنبُ يف رجبٍ

حتى عصا ربه يف ذهر ذعبانِ

لقد أظلك ذهر الصوم بعدهما

فال تصوّره أوضّا ذهر عصوانِ

واتل القرآن ودبح فوه جمتهدّا

فــإنـه ذـهـر تـسبـوـح وقرآنِ

كم كنت تعرف ممن صام يف دلفٍ

مـن بني أهـلٍ وجريانٍ وإخوانِ

أفناهم ادلوت وادتبقاك بعدهمُ

حوًّا؛ فما أقرب القاصي من الداني

فصمَّياَّرعاكَّا﵁َّإذاَّصمتَّصومَّمودعَّ،فالَّضمانَّلكَّأن َّتدركَّرمضانَّاآلخرَّ.
وفقٍتَّا﵁َّوإياكمَّ،وسددَّخطايَّوخطاكمَّ،وتقبلَّمٍت َّومنكمَّ،وبلغناَّشهرَّرمضانَّ،وأعانناَّ
فيوَّعلىَّماَّيرضيوَّ،إنَّربناَّلسميعَّالدعاءَّ،وصلىَّا﵁َّوسلمَّوباركَّعلىَّعبدهَّورسولوَّنبيناَّ
ؿبمدَّوعلىَّآلوَّوأصحابوَّوأتباعوَّبإحسان.
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