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ومنَّسيئاتََّّ،ونستغفره،َّونعوذَّباَّمنَّشرورَّأنفسناَّ،اغبمدَّ،َّحنمدهَّونستعينوَّإن َّ
َّومن َّاَّفالَّمضلَّلو، َّمنَّيهده َّإالَّاََّّأعمالنا، َّوأشهدَّأنَّالَّإلو يضللَّفالَّىاديَّلو،

بوَّرسولو،َّصلىَّاَّعليوَّوعلىَّآلوَّوصحوحدهَّالَّشريكَّلو،َّوأشهدَّأنَّنبيناَّؿبمًداَّعبدهَّوَّ
َّ:اَّبعدوسلمَّتسليًماَّكثَتًا،َّأم َّ

َّومنَّذلكَّىذاََّّاََّّفإن َّ َّاؼبؤمنُتَّدبواسمَّاػبَتات، َّقدَّواىلَّعلىَّعباده منَّرضبتو
َّ:أالَّوىوَّبناَّقريبًاَّبعونَّاََّّالغايلَّالذيَّسيحل َّوالضيفََّّ،اؼبوسمَّالعظيم

ماََّّاؼبسلمَّىذاَّالشهرَّالعظيمَّبوَّالتفقوَّيفَّأحكامو،َّومعرفةََُّّ،َّومنَّأحسنَّماَّيستقبلَُّ
َّاجمللسَّسنتدارسَّفيوَّبعونَّاََّّأوجبَّاَّ مهمةَّيفََّّمسائلَََّّعشرََّّعليوَّفيو،َّوىذا
أحكامو،ََّّجهدهَّيفَّمعرفةََِّّمنَّاؼبؤمنَّأنَّيبذل ََّّيستحقََّّشهرََّّ،ىذاَّالشهرَّالعظيمَّالصيام،َّفإن َّ

َّحََّّوالتأمل َّ َّت ََّوَِّمَّكَّيف َّفيو َّالذي َّالشهر َّوىو َّال َّكيف َََّّّكَّرَّْ، َّبََّابوب َّغالًبا َّوفيو َّلَّذَّ،
َّفالزكاة.َّابوبََّّلَّذَّفالصيام،َّوأماَّبَََّّابوبََّّكَّرَّْاَّت ََّابوب،َّأم َّ

َّالشهرَّ َّالطاعات،َّفهوَّشهرََّّل َّاػبَتات،َّوفيوَّجََّّةَُّيَّّلَّْوكََّّ،الفضائلَّجامعةََُّّ،العظيمَّىذا
َّشهرََّّ،الصوم َّف َََّّوىو َّشهرََّّ،وقيامهاَّ،ونفلهاَّ،هاضَّرَّْالصالة، َّغالًبا َّشهرََّّوىو َّوىو َّالزكاة،

الذكر،ََّّ،َّوىوَّشهرَّمعَّالنيبََّّكأجرَّحجةٍَََّّّ،فيوَّأجرىاَّالعمرةََُّّالعمرة،َّإذََّّْالصدقة،َّوىوَّشهرَّ
َّاصطفىَّاََّّ-أعٍتَّالصومَّ-لنفسوَّالذيَّاصطفاهَّاََّّالقرآن،َّوىوَّالشهرََّّوىوَّشهرَّ

َّالصومَّإليوََّّلََّعََّجَّوَََّّ،الصومَّلنفسو َّبُتَّالعبدأجرَّىذا َّ،وبُتَّالنار،َّكلوَّرضبةَّ،،َّىوَُّجنٌة
َّعتقَّ َّوكلو َّمغفرة، َّفشهرََّّوكلو َّحََّّمنَّالنار، َّأجرىا، َّىذا َّوطاعٌة َّفضلو، باؼبسلمَّأنََّّيَّرَِّىذا

َّيتفقوَّيفَّأحكامو.َّ
أن هذه ادلسائل هي  مسائل، رأوُت َرعِش من هذه األحكام كما ذكرُت وانتقوُت

 إىل معرفته: حيتاج ادلسلُمأهم ما 
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 :الشهرَّلوَّطريقانَّودخولََّّ،ىيَّدخولَّالشهر :ادلسألة األوىل

َّ.ثالثُتَّيوًماَّشعبانََّّاَّإكمالَّوإم ََّّ،اَّرؤيةَّاؽباللإم ََّّ
َّأم ََّّ َّرؤيتو َّيَُّْبا َّأو َّبنفسو، َّاؼبسلم َّيراه َّثقةٍَََّّبَّأن ََّّمن َّقولو َّىذا َّودليل َّ:برؤيتو،

وُ ﴿:َّ،َّوقولَّاَّ«وِ تِ يَ ؤ  رُ وا لِ ومُ صُ » َر فَ ل َيُصم   .[585]البقرة:﴾َفَمن  َشِهَد ِمن ُكُم الشَّه 
َّوأم ََّّ َّقولو َّففي َّاإلكمال َّالسابقا َّاغبديث عليكم فأكملوا عدة  مَّ غُ  فإنَّ »َّ:يف

ثُتَّوأربعمائةَّبعدَّاأللف،َّستةَّوثالَّوىذاَّكماَّىوَّحاصلَّيفَّىذاَّالعام،َّعامَّ، «شعبان ثالثين
َّثالثُتَّيوًما.َّفأكملناَّعدةَّشعبانََّّ،اؽباللَّملَّيُ رَّ

َّأم َّ َّالَّعبةَّاحلساب الفلكٌا َّيصحََُّّ،فإنو َّوال َّالَّيفَّالصيامَّبو والَّيفََّّ،اعتماده
اَّأنَّتكونَّأرادَّمن ََّّ،َّواَّ«صوموا لرؤيتو» فلقولوََّّ:واإلصباع،َّأماَّالنصَّ،صالفطرَّبالن َّ

َّاغبمدَّ،َّوإالَّفإنناَّنتممَّشهرَّوَّمناَّصََُّّ:العبادةَّعبادةَّميسورة،َّعبادةَّسهلة،َّرأيناَّاؽباللىذهَّ
والزامَّالناسَّبوََّّ،واعتمادَّاغبسابَّ،«ىلك المتنطعون»َّ:قالَّشعبانَّثالثُتَّيوًما،َّوالنيبَّ

أعٍتَّ-اَّاإلصباعَّفقدَّنقلَّاإلصباعَّعلىَّذلكَّ،َّوأم ََّّالَّشكَّيفَّأنوَّمنَّالتنطعَّيفَّدينَّا
َّيفراالقَّ:منَّأىلَّالعلم،َّمنهمَّعددٌََّّ-واإلفطارَّ،عدمَّاعتمادَّاغبسابَّالفلكيَّيفَّالصومَّعلى

غَتمهاَّمنَّأىلَّالعلم.وَّ،ََّّشيخَّاإلسالمَّابنَّتيميةَّ:،َّومنهمَّاؼبالكي
الثالثُتَّمنَّشعبان،ََّّغٍدَّيومََُّّالشك،َّوىوَّيفَّىذاَّالعامَّيومََُّّيومََّّصومَُّ ادلسألة الثانوة:

أوَّحصلَّغيم،َّوواقعََّّ،للمسلمَّأنَّيصوموَّاحتياطًاَّللعبادةَّلردباَّيكونَّحصلَّخطأَّفهلَّيشرعَُّ
َّالَّيَُّإقالَّأنَّيََُّّ:عنَّىذاَّواعبوابََّّ،يفَّالسماءَّدَّجَّاؽباللَّقدَّوََُّّاغبالَّأن َّ َّيومَّنو شرعَّصيام

الشك،َّبلَّصياموَّؿبرمَّعلىَّالصحيحَّمنَّكالمَّأىلَّالعلم،َّودليلَّىذاَّماَّثبتَّمنَّحديثَّ
َّبنَّياسر ََّّالنيبََّّأن ََّّعمار فيو فقد عصى أبا  كُ شَّ صام اليوم الذي يُ  ن  مَ »قال:

 .«القاسم 

َّكانَّلإلنسانَّصومَّكانَّيصوموَّ َّإذا فالَّحرجَّعليوَّأنَّيصومَّىذاََّّ،ويستثٌتَّمنَّىذا
َّ،ويفطرَّيوًماَّ،أنَّيكونَّممنَّوفقوَّاَّإىلَّأنَّيصومَّيوًماَّ:ذلكَّاليومَّإنَّوافقَّصيامو،َّمثالَّ
فالَّحرجَّعليوَّيفَّذلكَّإنََّّ،صياموَّاآلنَّيومَّفطره،َّويكونَّغًداَّيومََّفوافقَّاليومَّالذيَّحننَّفيوَّ

َّشاءَّا.َّ
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َّ
َّأم َّ الثالثة: ادلسألُة َّوالعاجز؟ َّاؼبريض َّعن َّفهوماذا َّالعاجز َّيتمكنََّّ:ا َّال منََّّالذي

َّلعدمَّتكليفوالصوم،َّإم َّ َّإًذاَّكاجملنون،َّوإم َََّّّ،ا َّالصوم، َّلعدمَّقدرتو،َّككبَتَّالسنَّالذيَّيضره ا
َّللتكليفََّّالعاجزَّإنَّ وَّألن ََّّ؛والَّأىلوَّ،فإنوَّالَّشيءَّعليو،َّوالَّيلزموَّشيءَّالَّىوَّ،كانَّفاقًدا

 .للتكليفَّفاقدَّ

َّإنَّكانَّمنَّأىلَّالتكليفوأم ََّّ َّفإن ََّّ،الصيامَّوذلكَّككبَتَّالسنَّالذيَّالَّيستطيعََُّّ،ا
َّعنوَّتبًعاَّبإذنوَّفالَّحرج،َّوذلكَّلقولَّاََّّأطعمَّأحدََّّمنَّمالو،َّوإنََّّمََّعَِّطَّْأنَّيََُّّالواجبَّ

يَةٌ ﴿ كماَّيفَّهاَّابنَّعباسَّنََّي  َّىذهَّالفديةَّب ََّ،َّوَّ[584]البقرة:﴾َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُو ِفد 
فإنوَّيطعمَّعنَّكلََّّ،يفَّالرجلَّالكبَتَّالذيَّالَّيستطيعَّالصيامَّاأهنَّصحيحَّالبخاريَّوغَته،

َّ.يًنايومَّمسك
 صىرتاى: ااإلطعام هل وكًفًُة 

إذاَّأعطاهَّمثالَّاَّعنَّكلَّيومَّنصفَّصاٍعَّمنَّطعام،َّمسكينًََّّي َّعطَِّأنَّيَُّ الصورة األوىل:
أوَّأقلَّمنَّذلك،َّفإذاَّأعطىَّنصفََّّ،ونصفَّتقريًباَّصاعَّالرزَّيساويَّكيلوينَّفإن ََّّ،منَّالرز

َّ.نَّقدَّأطعمَّمسكيًناَّعنَّىذاَّاليومفإنوَّيكوََّّ،كيلوَّوربًعاََّّ:صاعَّيعٍت
أوَّيفََّّ،أوَّيفَّمطعمَّ،األيامَّيفَّبيتوَّجيمعَّىؤالءَّاؼبساكُتَّبعددَِّأنََّّ:الصورة الثانوة

َّكَّبنَّمالكََّّأنسََّّكماَّكانَّيفعلَََُّّّ،أوَّيعشيهمَّ،يهمفيغدََّّ،غَتَّذلك وماََّّ،َّيفَّسنوبَّؼبا
علىَّالصيام.َّرَّدَِّقََّ

عنَّكلَّيومَّبيومو،َّوإنَّشاءَّأنَّيؤخرَّذلكََّّمََّعَِّطَّْيَُّأنَّشاءََّّىذاَّالعاجزَّىوَّباػبيارَّإنَّ
َّوأرضاه.َََّّّأنسََّّوإىلَّآخرَّالشهر،َّفهذاَّالَّحرجَّفيوَّكماَّفعل

 أحىال:  له ثالُث أما املريض فاملريُض

َّأوَّبزكامََّّ،يسَتَّصيبَّجبرحَّيكونَّأََُّّمرًضاَّيسَتًا،َّكأنََّّأنَّيكونَّاؼبرضََّّ:األوىل احلاُل
،َّوالَّهامعَّصياموَّمََّالصائَّأوَّماَّشاكلَّذلكَّمنَّىذهَّاألمراضَّالسهلة،َّاليتَّالَّيضر ََّّ،يسَت
َّعليوَّأنَّيصوم.َّواجبَّفطر،َّبلَّاؼبريضَّالَّجيوزَّأنَّيَُّفهذاََّّعنو،َّءََّالبََّّيؤخرَّ
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َّأنَّيعرفَّمنَّنفسوَّأنوَّإنَّْباَّهَّالصوم،َّإم َّرَُّضَُّأنَّيكونَّىذاَّاؼبريضَّيَََّّ:الثانوة احلاُل
يضرهََّّنممَّ-عافاينَّاَّوإياكم-اغباالتَّيفَّمرضَّالسكريَّأوَّغَتهََّّذلك،َّكبعضََّّهَُّصامَّضر َّ

َّ:قاليََُّّفهناصامَّتضرر،ََّّوَّإنَّثقةَّبأن ََّّوحنوَّذلك،َّأوَّيبهَّطبيبََّّ،أنَّيتأخرَّعنَّتناولَّاألدوية
حفاظوَّعلىَّنفسوَّواجب،ََّّألن ََّّ؛فطرعليوَّأنَّيََُّّوواجبََّّ،أنَّيصومَّعلىَّىذاَّاؼبريضََّّمَُّرَُّيَََّّْإنو

َّؿبرًمالكن ََّّ،ذمتوبرئتََّّ:صامَّفإنَّ عليوََّّاليتَّرخص َََّّّوتركَّرخصةَّاََّّ،وَّقدَّارتكبَّأمرًا
َّفيها.

الَّيصلَّعليوَّأيَّأنوَّضرر،ََّّعليوَّالصيامَّدونََّّيكونَّممنَّيشقََّّأنََّّ:الثالثة احلاُل
فإنََّّ،يفَّحقوَّجائزَّوالفطرََّّ،يفَّحقوَّجائزَّاألمرَّفيوَّعليوَّمشقة،َّفحينئٍذَّالصومََُّّلكن ََّّ،ضرر

َّفي.عليوَّقضاؤهَّإذاَّشَُّأفطرَّف
 :أيًضا ُينَظر يف املريض من جوتني 

َّرجىَّبرؤه.مرًضاَّيََُّّضَّرَِّرجىَّبرؤه،َّأوَّيكونَّمََّمرًضاَّالَّيََُّّضَّرَِّوَّقدَّمََّأن َّمنَّجهِةََّّ
لكََّّأوَّالَّنعلمََُّّ،قالَّاألطباءَّحننَّآيسونَّمنَّعالجكحيثََّّ:ال يرجى برؤهمرٌض 

،َّيشقَّعليوَّالصيامَّمعوَّأوَّ،بك،َّوىوَّالَّيستطيعََُّّؼبرضَّسيستمرَّىذاَّاَّوالغالبَّأن ََّّ،عالًجا
جيبَّأنََّّونقولََّّ،والَّقضاءًََّّ،الَّأداءًََّّ،لصيامعلىَّاوَّغَتَّقادرَّألن ََّّ؛نوَّالَّقضاءَّعليوإَّقولنفإنناَّ

َّ.العاجزَّالذيَّسبقَّاغبديثَّعنوَّحالََّّفحالوَّ،مسكيًناطعمَّعنَّكلَّيومَّيَُّ
َّي َُّأم ََّّ َّإنَّكانَّاؼبرضَّمما صاحبوَّيفَّغالبَّاغبالََّّأَُّرََّب َّْوي َََّّ،مرٌضَّيأخذَّوقتوَّ:رؤهىَّبَُّجَّرَّْا

َّنقولََّّدبشيئةَّا َُّشِفيَّ،بلَّعليوَّأنَّيًتيثَّوينتظرَّ،نوَّالَّيُطِعمإ،َّفإننا فإنوَّبعدََّّ،فإذا
َّفإنوَّالَّيلزموَّإالَّالقضاء.َّ،تأخرَّىذاَّالشفاءَّإىلَّرمضانَّالذيَّبعدهَّولوذلكَّيقضي،َّ
َّ.وفطرهَّ،اؼبسافرَّصومَََّّّ:الرابعة ادلسألُة

ََّّ:أحوالَّاؼبسافرَّأيًضاَّثالثََّّأحوالََّّ
َّكماَّقلناََّّ،رطَِّفَّْعليوَّشرًعاَّأنَّي ََُّّواجبَّفَّ،أنَّيكونَّممنَّيضرهَّالصيامَّ:األوىل احلاُل

َّيفَّحقَّاؼبريضَّالذيَّيضرهَّالصيام.
فطر،َّأخًذاَّبرخصةَّاألفضلَّيفَّحقوَّأنَّيَُّفَّ،وَّيشقَّعليولكن ََّّ،أالَّيضرهَّ:الثانًة احلاُل

ٌة ِمن  أَيَّاٍم ُأَخرَ ﴿:َّ،َّكماَّقالَّاَّ َّ.َّ[585]البقرة:﴾َأو  َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
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َّاألمرانَّأنََّّ:الثالثة احلاُل َّاؼبسافرَّيقولََّّ،يتساوى َّإنََّّْ:ىذا َّسيان، َّعندي َّاألمر
َّ.أدىنَّمشقة،َّوإنَّأفطرتَّفالَّشيءَّعلّيَّيفَّذلك،َّفنقولَّىوَّباػبيارَّفالَّأجد ََّّصمتَّ

َّ.الصيامَّيفَّحقوَّأفضلَّالذيَّيظهرَّواَّأعلمَّأن ََّّ؟أيهماَّأفضلَّيفَّحقوَّولكنَّ
ماَّتأيتَّاألسئلةَّيفََّّوماَّأكثرَّ-وَّألداءَّالواجبَّعليو،َّوألن ََّّومسارعةًََّّ،إبراًءَّلذمتوَّ:أوالًََّّ

األمرََّّثقلفَّحىتَّيو َّسَّويََُّّ،عليوَّقضاء،َّأوَّيتكاسلَّبَّجَّمنَّالناسَّينسىَّأنوَّقدَّوَََّّكثَتٌَََّّّ-ىذا
َّ.ماَّصام،َّوىذاَّالَّشكَّأنوَّالَّجيوزَّوىوَّ،ويدخلَّعليوَّرمضانَّالذيَّبعدهَّ،عليوَّجًدا

َّوالنيبََّّنإذَّ َّبالنسبةَّلكَّسيانَّفالَّحرج، َّكانَّاألمر َّ،أذنَّبالصيامَّيفَّالسفرَّإذا
َّواغبمدَّ.َّ،فالَّحرجَّ،وإنَّأحبَّأنَّيفطرَّ،وفعلوَّىوَّ

َّالقضاء؟َّقضاءََُّّجيبَّومىتَّ َّواجٌبَّموسََّّعليو َّدبعٌتالصيام َّأنَّيََُّّأن ََّّ:ع، َّاػبيار ؤخرَّلو
َّأنَّ َّإىل َّالوقتََّّالصيام َّمثلََُّّ،يضيق َّإال َّبعده َّالذي َّرمضان َّعلى َّيبقى َّعليوََّّوال َّاليت األيام
أوَّبعدَّالعودةََّّ،بعدَّرمضانَّفورًاَّوالَّجيبَّعليكَّاؼببادرةََُّّ،لكَّأنَّتؤخرَّالصيامَّ:قضاؤىا،َّيعٍت

تيسرََّّماَّيفَّذمتكَّمىتَّمنَّالسفرَّإذاَّكانتَّعودتكَّبعدَّرمضانَّمباشرة،َّبلَّنقولَّىوَّدينَّ
ؼباَّيفَّذلكَّمنَّبراءةَّالذمة،َّحىتَّيبقىََّّ؛اؼببادرةَّواإلسراعَّأوىلَّ،َّولكنَّالَّشكَّأن َّمَّْصَُّلكَّفََّ

َّ.اواجبًَّعليكَّصيامها.َّىناَّأصبحَّالصومَّعليكََّّاأليامَّاليتَّجيبََّّمنَّشعبانَّالقادمَّبقدرَِّ
َّمثَّبذلك،َّوعليوفإنوَّآَّبالَّعذرَّ-الذيَّبعده-َّأخرَّاإلنسانَّحىتَّدخلَّرمضانَّفإنََّّ

أنَّيطعمَّمسكيًناََّّ:أنَّيقضيَّالذيَّعليو،َّوعليوَّثالثًاَّ:،َّوعليوَّثانًياالتوبةَّإىلَّاََّّ:أواًلَّ
َّأعلم. واََّّ،وغَتهَّمنَّالسلفَّيفَّىذاأخًذاَّبأثرَّابنَّعباسََّّ،علىَّاالحتياط
َّواؼبرضعَّ،اغباملََّّمَُّصياَّاخلامسة: ادلسألُة
 ؽبماَّحالتان:ََّّواؼبرضعََُّّ،اغباملَُّ

َّ،جنينهماَّعلىَّوالَّ،ضررََّّماعليهَّعليهمَّالصيام،َّوالَّيصل ََّّق َّشَّأالَّيَََّّ:األوىل احلالُة
َّأنَّيصوما،َّوالَّجيوزَّؽبماَّالفطر.َّعليهماَّجيبََّّ:فإنناَّنقولَّىنا
َّاألمرَّق َّيشََُّّأنََّّ:الثانًة احلالُة َّضررََّّوأعظمََُّّ،عليهما َّعليهما َّيدخل َّأن َّذلك من

ىيَّضعيفة،َّلوَّصامتََّّنمنَّالنساءَّمَّواغبمدَّ،َّفإن ََّّ،بذلك،َّفإنوَّيرخصَّؽبماَّأنَّيفطرا
وكذلكََّّ،وار،َّوردباَّتضررَّجنينهاَّيفَّبطنهاشديد،َّوردباَّأصاهباَّدََُّّوىيَّحاملَّأصاهباَّضعفَّ
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أوَّاأليامََّّ،أفطراَّفيواليومَّالذيََّّوعليهماَّقضاءََُّّ،رخصَّؽبماَّأنَّيفطراالشأنَّيفَّاؼبرضع،َّإًذاَّيَُّ
َّ.وزالَّعذرمهاَّ،مىتَّماَّتيسرَّؽبماَّذلكَّ،اليتَّأفطراَّفيها

أوَّاػبوفَّعلىََّّ،علىَّاعبنُتَّكانَّالفطرَّألجلَّاػبوفَََّّّللمرضعَّوللحاملَّإنََّّواألحوطَّ
طعماَّمعَّالقضاءَّعنَّكلَّكاناَّمنَّأىلَّالقدرةَّاؼباديةَّأنَّيَََُّّّاعبنُتَّمعَّالنفس،َّاألحوطَّؽبماَّإنَّ

َّيومَّمسكيًنا.
َّعلىَّنفساألحوطَّ َّخافتا َّأوَّعلىَّاعبنُتَّفقطَّأنَّيللمرضعَّواغباملَّإذا َّواعبنُت، هما

َّأعلم.َّ واََّّ،علىَّسبيلَّاالحتياطَّ،َّىذايطعماَّمسكيًناَّعنَّكلَّيومَّأفطراَّفيو
َّ.والنفساءَّ،اغبائضَّصيامَُّ :الساددة ادلسألُة

َّاغبائضَّأم َّ َّالصيامَّ،والنفساءَّا َّؽبما َّجيوز َّال َّيصحََُّّ،فإنو َّالصيامَّوال َّمنهما َّوواجبَّ،
َّ.َّأفطراَّفيهااأليامَّاليتَّعليهماَّالقضاءَّحبسبَّ

َّ.الصيامَّمفسداتَّ: السابعة ادلسألة
 َّ:عندنا ستة أمور ن فقد أفسد صومى؟ما هي األمور اليت إذا فعلوا اإلنسا 

َربُوا َحتَّى يَ َتبَ يََّن ﴿َّوذلكَّلقولَّاَّ :والشرب األكُل :األول ادلفسُد وَُكُلوا َواش 
رِ َلُكُم  َوِد ِمَن ال َفج  أىلَّالعلمَّعلىََّّوأصبعَُّ، [587]البقرة:﴾ال َخي ُط األَب  َيُض ِمَن ال َخي ِط اأَلس 

َّماَّبُتَّطلوعَّالفجرَّوغروبَّالشمس.ذلكَّإذاَّكانََّّ،للصيامَّاناألكلَّوالشربَّمفسدَّأن َّ
َّ:منهاَّ،عندناَّفيماَّيتعلقَّباألكلَّوالشربَّأموروََّّ
رخصََّّاََّّألن ََّّ؛والَّشيءَّعليوَّ،فإنوَّيتمَّصوموَّ،أكلَّالصائمَّأوَّشربَّناسًياإذاََّّ

فإنما أطعمو  ،من أكل أو شرب ناسًيا فليتم صومو» ،َّقالَّبلَّىوَّالذيَّأطعموََّّ،لو
َّ.«اهلل وسقاه

والََّّ،صوموَّمََّت َّبلَّي ََُّّ،والَّإمثَّعليوَّ،ناسًياَّبَّرَِّأوَّشََّّ،الَّحرجَّعلىَّاإلنسانَّإذاَّأكلَّنإذ
َّلَََّّشيءَّعليو،َّفإنَّ َّدخلَّو،َّأم َّظَُّفَّْتذكرَّواؼباءَّأوَّالطعامَّيفَّفموَّوجبَّعليو َّإذا وصلَّإىلَّوَّا

َّ؛يءإذاَّكانَّسيستقَّوَُّظََّفَِّلَّْي ََّجيوزَّلوَّأنَّبلَّالََّّ،وَُّظََّفَِّلَّْفإنوَّالَّجيبَّعليوَّأنَّي َََّّماَّأسفل:اغبلقَّوَّ
 كماَّسيأيتَّالكالمَّفيوَّبعدَّقليلَّإنَّشاءَّا.ََّّ،رَّطَّّفََّالتقيؤَّمََُّّألن َّ
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،َّعلىَّالصحيحَّمنَّكالمَّأىلَّويفَّآخرهَّ،فيو،َّيفَّأولَّالنهاراَّالسواكَّفإنوَّالَّحرجَّأم َّ
َّالعلم.

 :ية، ويف مسألة األدوية أمىر عدةيبقى عهدنا ما يتعلق باألدو

ة،َّوبالتايلَّفإنوَّالَّجيوزَّللصائمَّأنَّيأخذىاَّإذاََّّرََّطَِّفََّاإلبرَّاؼبغذيةَّمََُّّ:منها اإلبر المغذية
َّأم َّ َّالشمس، َّغروب َّبعد َّما َّإىل َّذلك َّيؤخر َّأن َّيستطيع َّذلككان َّيستطيع َّال َّكان َّإذا َّا

َّ.مفطرًاَّيكونَّيفَّىذاَّاليومَّويكونََّّ،يأخذىاَّإنوويتأذىَّبالتأخَت،َّفإنناَّنقولَّ
ََّّ َّعندنا َّيعٍتاإلبر غير المغذيةأيًضا َّإبرةٌََّّ:، َّوليسَّأهنا َّدواء، مغذيةَََّّّاليتَّيكونَّفيها

َّالعلم َّأىل َّبُت َّاػبالف َّمواطن َّمن َّىذه َّالوريد، َّيف َّتؤخذ َّطويل.ََّّ،كاليت َّفيها واػبالف
َّاإلبرةَّغَتََُّّمنَّأىلَّالعلمَّاؼبعاصرين،َّأن ََّّوىوَّالذيَّعليوَّفتوىَّكثَتََِّّ،واألقربَّواَّتعاىلَّأعلم

َّاحتاجَّاإلنسانَّإىلَّأخذىاَّيفَّهنارَّرمضانَّاؼبغذيةَّغَتَُّ َّوبالتايلَّفإذا فإنوَّالَّحرجََّّ،مفطرة،
َّوالَّيكونَّمفطرًاَّبذلك.َّ،عليو

َّ َّيف َّأوىل َّفذلك َّيتاط َّأن َّأراد َّإىلَّومن َّاإلبرة َّىذه َّتأخَت َّتستطيع َّكنت َّإذا حقو،
َّ.((ما ال يريبكدع ما يريبك إلى ))َّ،الغروب،َّفإنَّىذاَّأحوط

أمَّال؟َّاعبوابََّّرَّطَّْفََّ،َّىلَّىوَّمَُّونحوىا ،أخذ الدم عن طريق اإلبرَّ:منَّذلكَّأيًضا
َّمفطرَّ،نعم َّوبالتايلَّفيكونََّّألن ََّّ؛الدمَّأخذه َّالطعام، َّاليتَّيستحيلَّإليها الدمَّىوَّاػبالصة

أوَّكأنوَّيفَّحكمَّاآلكلَّالذيَّاستفادََّّ،فكأنوَّأكلَّ،اإلنسانَّقدَّأخذَّالثمرةَّمنَّىذاَّالطعام
َّمنَّأكلو.

اليتَّتؤخذَّعنَّطريقَّ-َّى التحميلةمَّ س  أو التي تُ  ،ما يتعلق بالحقنةمنَّاؼبسائلَّأيًضاَّ
َّإنََّّْرة،َّلكنَّط َّفَََّّأعلمَّأهناَّغَتَّمَُّخالٍفَّبُتَّأىلَّالعلم،َّوالراجحَّواَّفهذهَّأيًضاَّؿبلََُّّ-الدبر

َّفهوَّأحوطَّيفَّحقو.َّإىلَّالغروبَّ-كإذاَّملَّيكنَّؿبتاًجاَّإىلَّذل-أخرىاَّاإلنسانَّ
ََّّسمَّإىلَّثالثةَّأقسامَّكماَّىوَّمعلوم:رَّتنق،َّالقطرةَّاليتَّتقطَّّالقطرةنأيتَّإىلَّ

 والقطرة اليت يف األذى. ،والقطرة اليت يف العني ،القطرة اليت يف األنف

َّيفَّاألنفأم َّ َّالقطرة َّمفطرةَّ:ا َّكانََّّ،وبالتايلَّفليسَّللصائمَّأنَّيأخذىاَّ،فإهنا إالَّإذا
َّفيأخذىا َّضرورة، َّأم َّويكونََّّ،ىناك َّاليوم، َّىذا َّويقضي َّإذامفطرًا َّفالََّّا َّضرورة ملَّيكنَّشبة
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أمرَّباؼببالغةَّيفَّاالستنشاقَّإالَّأنََّّإىلَّاعبوف،َّوالنيبََّّمعتادٌََّّذَّفََّن َّْاألنفَّمَََّّجيوز،َّمل؟َّألن َّ
َّ َّصائًما، َّاؼبسلم َّفدل َّ«وبالغ في االستنشاق إال أن تكون صائًما»يكون َّاغبديثََّّ، ىذا

َّأن َّ َّاالستنشاقَّعلى َّيف َّاعبوفَّ،اؼببالغة َّإىل َّاألنف َّطريق َّمن َّاؼباء َّوصول َّإىل َّتؤدي َّ،قد
َّيفَّالصيام،َّإذَّفيكونَّ َّمؤثرًا َّالصائمقطرةَّاألنفَّالَّيََُّّنىذا َّمضطًراَّإالَّأنَّإذاَّكانَّ،أخذىا
َّمفطرًاَّهبذا.َّويكونََّّ،لذلك

َّالعُتأم َّ َّقطرة َّاألذنَّ،ا َّفإذاََّّ:وقطرة َّوبالتايل َّمفطرتُت، َّغَت َّأهنما َّأعلم َّوا فالراجح
َّبذلك َّ،ألهنماَّليساَّبأكلََّّ؛يفَّحلقوَّمََّعَّْولوَّوجدَّالطَََّّ،أخذمهاَّاإلنسانَّفإنوَّالَّيكونَّمفطرًا

أوَّمعتادينَّللطعامََّّ،واألذنَّليساَّمنفذينَّطبيعيُتَّ،وشربَّوالَّيفَّحكمهما،َّوكذلكَّالعُت
َّواَّتعاىلَّأعلم.َّ،والشراب،َّومنَّأخرَّذلكَّإىلَّماَّبعدَّالغروبَّفالَّشكَّأنوَّقدَّاستبأَّلدينو

َّ،عافاينَّاَّوإياكم-َّرٍَّبَُّأوَّكانَّيفَّدََُّّ،لَّبَُّسواءَّأكانَّيفَّق ََُّّ.اجلناع :الثاني ادلفسُد
َّيفَّرمضانَّأشد َّولكنو َّؿبرمَّيفَّكلَّحال، َّكانَّىذاََّّ-وأشنعَّ،وأقذرَّ،والَّشكَّأنو وسواء

َّ.-نسألَّاَّالعافيةَّوالسالمة-حالالَّيعٍتَّيفَّصباٍعَّأصلوَّحالل،َّأوَّيفَّحراٍمَّ
وأعظمهاَّإشبًا،َّولذلكََّّ،الصيامَّأشدَّأنواعَّمفسداتَّوىوَّ،رفطَّّماعبماعَّبكلَّأحوالوَّف

الواجبَّعلىَّمنَّجامعَّيفَّهنارَّرمضان،َّوىوَّفَّ؛يفَّغَتهَّاجبَّمنَّالوََّّفيوَّأعظمََُّّالواجبََّّفإن َّ
فإنوَّالَّحرجََّّ،فلوَّجامعَّاؼبسافرَّ؛يكون مقيًما غير مسافر بأن  /5ََّّ:عليوَّالصيامَّممنَّجيبَّ

فالَّحرجََّّ:ولوَّقبلَّأنَّيأكلَّ،مثَّأرادَّأنَّجيامعَّأىلوَّ،لوَّكانَّصائًماعليوَّيفَّذلك،َّحىتَّ
َّ.جازَّلوَّذلكَّ،أوَّصباعَّ،أوَّشرابَّ،فلوَّأفطرَّبطعامَّ؛َّوعليوألنوَّممنَّجيوزَّلوَّالفطرَّ؛عليو

َّ.فإنوَّالَّشيءَّيًتتبَّعليوَّ،رَّأنوَّجامعد َّفالصغَتَّلوَّقََُّّ؛بالًغاويكون /2َّ
وجامعََّّ،مثَّرباملَّعلىَّنفسوَّ،وجازَّلوَّالفطرَّ،فإذاَّكانَّمريًضاَّ؛يكون صحيًحاو /3َّ

َّ.كاؼبسافرََّّ؛الَّشيءَّعليوَّويكونَّعليوَّالقضاءَّ:فإنناَّنقول
َّفالَّشيءَّعليو.َّ،فإذاَّجامعَّاجملنونَّيفَّهنارَّرمضانَّ؛عاقالً ويكون /4َّ
فالىاجب  ،رمضاى كاى ممو جيب علًه الصًام فحامع يف نهار إْى ى:إذ

 علًه ثالثة أمىر:

ََّّقدَّارتكبَّكبَتةَّمنَّكبائرَّالذنوب.َّوألن ََّّ؛األعظمَّوىيَّاألمرََّّإىلَّاََّّالتوبةَّ:أوالً 
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َّباعبماع.يَّىذاَّاليومَّالذيَّأفسدهَّيقضَّأنََّّْ:ثانًيا
كحالناَّ-عتقَّرقبة،َّفإذاَّملَّتوجدَّكفارةَّشديدةَّمغلظة،َّعليوَّأنَّيَََُّّّ:وىيَّ،الكفارةَّ:ثالثًا

َّفإن ََّّ،فعليوَّأنَّيصومَّشهرينَّمتتابعُت،َّفلوَّأفطرَّيوًماَّيفَّأثناءَّالشهرينَّ-الذيَّحننَّفيوَّاليوم
أوََّّ،ًضااَّأنَّيكونَّمرَّوىذاَّالعذرَّإم ََّّ،عليوَّأنَّيستأنفَّمنَّجديد،َّإالَّإذاَّكانَّإفطارهَّلعذر

التتابعَّنَّقلناَّإَّ،علىَّالصياماإلفطار،َّفلوَّسافرَّبقصدَّأنَّيفطرَّرباياًلََّّيكونَّسفرًاَّبغَتَّقصدَِّ
كدخولَّالعيدين،َََّّّ،وعليكَّأنَّتبدأَّمنَّجديد،َّأوَّأنَّيكونَّالسببَّسبًباَّشرعًياَّ،ضقدَّانتق

َّوعليوَّأنَّيكملَّمنَّثاينَّشوال.ََّّ،فإنوَّالَّيقطعَّالتتابعَّ،فإنوَّحينئٍذَّإذاَّدخلَّعليوَّالعيد
َّ.وعليى الكفارة ،وعليى القضاء ،عليى التوبةَّ،امععلىَّاجملََُّّإًذاَّىذاَّالذيَّجيبَّ

فعليهاََّّ-اإلكراهَّاغبقيقيَّالَّاؼبدعى-وعلىَّاؼبرأةَّماَّعلىَّالرجل؛َّإالَّيفَّحالَّاإلكراهَّ
َّالقضاءَّفقط.

َّفقال: َّالشهرين؛ َّصيام َّيستطع َّمل ََّّفإن َّرمضان، َّغَت َّيف َّيضرين َّىذهَّفالصيام نقول
أعلمَّإنَّكنتَّتستطيعَّأوَّالَّتستطيع،َّلكنَّحننَّنقولَََّّّوىومسألةَّديانةَّبينكَّوبُتَّا،َّ

َّالثالث َّاألمر َّإىل َّفانتقل َّتستطيع َّال َّكنت َّإن َّمسكيًناَّ:لك َّستُت َّتطعم َّأن َّيطعمَُّفَّ؛وىو
َّ.آنفاَّاإلطعامَّمسألةمسكيًناَّعلىَّماَّمضىَّبيانوَّيفَّستُتَّ

َّموَّ َّاعبماعيتبع َّأىلوَّ:سألة َّباشر َّلو َّاؼبباشرة، َّفَّ،وضمأَّ،لََّب َّق َََّّ،مسألة وماََّّ،خذآأو
اؼبٍتَّأنَّيقضي،َّبالتايلَّيكونَّقدَّأفطرَّعامًداَّمتعمًداََّّلَّزََّن َّْالذيَّجيبَّإذاَّأَََّّشاكلَّذلك،َّفإن َّ

َّاليوم،َّوالَّكفارةَّعليو،َّالكفارةَّتتعلقََّّ:وعليوَّثانًياَّ،التوبةَّإىلَّاَّأوال:َّفعليو أنَّيقضيَّىذا
َّيفَّذمتو.َّالكفارةَّتفقدَّثبتَّ-أوَّملَّينزلَّأنزل-باإليالج،َّفإذاَّأوجلََّّ:فقط؛َّأيباعبماعَّ

َّ.جيبَّعليوَّالقضاءَّمعَّالتوبةَّفإنوَّ،أماَّإنَّباشرَّفأنزل
َّأماَّإنَّباشرَّوملَّيُنزلَّفالَّقضاءَّعليو.وَّ

َّ.إنزالَّاؼبٍتَّ:يأ،َّاإلنزالبَّالقضاءَّيفَّمسألةَّاؼبباشرةَّمتعلقََّّنإذ
َّلووَّ َّ:اؼبذيفالَّمٍت،َّوالفرقَّبينهماَّمعلوم،َّ-خرجَّمنوَّمذيََّّ؟َّأيذىباشرَّفأمََّّّماذا

منَّقويلَّأىلَّالعلمَّأنوَّغَتََّّفالصحيحَّ-وغالًباَّماَّيرجَّبعدَّشهوةَّ،مثلَّاؼباءَّأبيضَّرقيقَّماءٌَّ
َّصحيح.َّوصوموَّصومٌََّّ،الَّجيبَّعليوَّالقضاءفَّ؛مفطر
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ََّّقبلةَّالصائمَّألىلوَّؽباَّحالتان:َّ:ولاؼبسلمَّفإنناَّنقَّلََّب َّإذاَّق َََّّ:مسألة القبلة
يفَّنفسو،َّفالَّيتطورَّاألمرَّإىلََّّوىوَّيعلمَّمنَّنفسوَّأنوَّيتحكمََُّّلََّب َّقََّأنَّي ََُّّ:اغبالةَّاألوىل

أوَّىوَّماَّأشدَّمنَّذلكَّوىوَّاعبماع،َّفإنَّكانَّذلكَّكذلكَّفالَّحرج،َّوالنيبََّّ،مباشرةَّفإنزال
ََََّّّّّلَّوىوَّصائم.قب

َّىوَّأكثر،َّفإنناََّّ،الَّيتحكمَّفيوَّنفسوَّاَّمنَّكانَّيعلمَّأنوأم َّ َّيتطورَّاألمرَّإىلَّما وردبا
نفسوَّيفَّىذهََّّطبيبََّّسًداَّلذريعةَّالوقوعَّيفَّارم،َّوكلَّإنسانََّّ؛ليسَّلكَّأنَّتقبلَّ:نقولَّلو
َّاؼبسألة.

َّ.كاالستمناءََّّ؛الَّمباشرةوََّّإخراجَّاؼبٍتَّبغَتَّصباعَّ:الثالث املفسٌد
َّوىو َّالصيام، َّغَت َّيف َّؿبرم َّأشدَّفاالستمناء َّالصيام َّحال َّمعََّّ،يف َّالقضاء َّفيو وجيب

َّ.َّالتوبةَّإىلَّاَّ
يفَّالليلَّفاستيقظَّبعدَّالفجرَّأوَّنامَّيفَّالنهارََّّيفَّرمضانَّنامَّبأنَّ؟المحتلمماذاَّعنَّوَّ

َّفاحتلم،َّىلَّيفسدَّصوموَّأوَّال؟َّ
َّ َّا َّلقول َّصومو، َّيفسد َّال نَا ِإن  َنِسيَنا َأو  ﴿َّاعبواب: رَب ََّنا ال تُ َؤاِخذ 

طَأ نَا 286َّ]البقرة:﴾َأخ  َّ َعَها﴿[، ًسا ِإالَّ ُوس  َّأمرَّ[286]البقرة:﴾ال ُيَكلُِّف اللَُّو نَ ف  َّفهذا ،
َّ صحيح.َّوصوموَّصومٌََّّ،فإنوَّيغتسلَّ:وبالتايلَّ،خارجَّعنَّالقدرةَّواالختيار

َّ فهلََّّ،مثَّأخرَّاالغتسالَّإىلَّماَّبعدَّطلوعَّالفجرَّ،لوَّأنوَّجامعَّأوَّباشرَّفأنزلوماذا
َّىذاَّجائزَّأوَّغَتَّجائز؟َّ
َّاالغتسالَّإىلَّماَّبعدَّطلوعَّالفجر.لوَّأنَّيؤخرَّفَّ،اعبواب:َّنعمَّجائز
َّ.السعوطَّاملفسُد الرابع:

طَّباألنفَّإىلَّاعبوف،َّعاالذيَّيكونَّفيوَّاستَّ"النشوق"ىذاَّالذيَّيسميوَّالعامةََّّ:يعٍت
َّلو َّأن َّمفطََّّّفهوَّ،أشكالَّمتعددةَّوىذا َّقليل َّقبل َّعلمنا َّوقد َّللطعامََّّر، َّمعتاد األنفَّمنفذ

َّوالشراب.َّ
َّ
َّ
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َّ.التقيؤ :املفسد اخلامس
َّإم َّأنَّيستدعيَّاإلنسانَّالقيءَّ:دبعٌت ،َّ َّأوَّبعوَّيفَّحلقوَّحىتَّصإأنَّيدخلَّبا يقيء،

أوََّّ،وىوَّيعلمَّمنَّنفسوَّأنَّىذاَّالنظرَّالدائمَّيؤديَّإىلَّأنَّيستقيءَّيكررَّالنظرَّيفَّأمٍرَّمقزز،
َّ.استدعىَّالقيءَّفإنوَّيكونَّقدَّأفطرَّأنوَّإنَّغَتَّذلكَّمنَّاألسباب،َّاؼبقصودَُّ

والََّّ،فإنَّصوموَّصحيحَّ-يءوَّالقعَُّرََّذََّ-َّغلبوَّالقيءَّ:بغَتَّاستدعاء،َّيعٍتَّءََّاََّقَََّّاَّإذاأم َّ
َّشيءَّعليو.

  :صىرتاىفًه فالقٌء األمر  ىإذ

َّجيوزَّأمرََّّفهذاَّ،يستدعيو اإلنسان بنفسو أن   الصورة األوىل: َّمََُّّ،ال فطًراَّويكون
َّبذلك.

عليوَّأنََّّفإنوَّحينئٍذَّالَّجيبََّّ،منوَّدونَّإرادةٍََّّغلب عليوالثانية أن يُ  :صورة الثانيةال
َّوالَّشيءَّعليوَّيفَّذلكَّإنَّشاءَّا.َّ،وإمناَّيرجوَّ،ىذاَّيضرهَّن َّألَّ؛يرده

َّ.الحجامة السادس: املفسُد
منَّكالمَّأىلََّّللدم،َّفإنَّاغبجامةَّعلىَّالصحيحَّةَّمعروفةَّويكونَّفيهاَّإخراجَّاغبجام

ََّّ،ةرََّطَِّفَّمََُّّ:العلم َّالذي َّدَّضَُّعَّْت ََّوىو َّه َّالنيب َّالقائلسنة َّ،«أفطر الحاجم والمحجوم»َّ:،
َّإذاَّوصلَّاألمرَّإىلَّحدَّالضرورةَّوبالتايلَّفالَّجيوزَّللصائمَّأنَّيستعملهاَّيفَّهنارَّرمضانَّإال

َّالفصد،كاََّّىوَّيفَّمعناىَّفيماأوََّّ،نوَّالَّعالجَّلوَّمنَّىذاَّاؼبرضَّإالَّباغبجامةإقالَّالطبيبَّوَّ
َّيكونَّيفَّحقوَّضرورةَّ-منَّالوريدَّوحنوهعروفَّإخراجَّالدمَّمَّصدالف- َّأنََّّ،فإنَّىذا وعليو

َّيقضيَّىذاَّاليوم.
َّسابًقاَّالقضاء :الثامنة ادلسألُة َّعنو َّاغبديث َّمضى ََّّ،وقد َّوقلنا َّأوالًََّّإن َّ:القضاء

َّواألوىلَّواألحوطَّاؼببادرةَّإليو.َّموسع،َّدبعٌتَّأنوَّجيوزَّلوَّأنَّيؤخرهَّواجبَّ
علىَّاؼبسلمَّأنَّيقضيَّطبسةَّأيامََّّبَّجَّوََّفإذاََّّ،أنوَّجيوزَّتفريقوَّ:األمرَّالثاينَّيفَّالقضاء

َّأوَّجيبَّأنَّيتابعَّالصيام؟ََّّ،منَّرمضانَّلسفرَّأوَّمرض،َّىلَّجيوزَّلوَّأنَّيفرقَّاأليام
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َّتفريقو َّلو َّجيوز َّأنو َّالتتابعَّ،اعبواب: َّيلزمو َّأحسنَّوإنََّّْ،وال َّفهو َّأبرأََّّ؛تابع َّىذا ألن
فإنوَّالََّّ،صامَّيومَّوىكذاَّللذمةَّوأسرعَّيفَّالقضاء،َّلكنَّإنَّجعلوَّمفرقًاَّصامَّيومَّوبعدَّأسبوع

َّرمضانَّالقادمَّوىوَّملَّيصمَّقضاءهَّبعد.َّك،َّلكنَّاؼبهمَّأالَّيدخلَّعليوحرجَّعليوَّيفَّذل
 تعيين النية :التادعة ادلسألُة
َّ.«إنما األعمال بالنيات»َّ:ؼبسلمَّأنَّينويَّالصيامَّلقولَّالنيبَّيلزمَّا

َّأنَّينويَّلكلَّيومَّ َّاليتَّتسبقوَّلكنَّىلَّيلزمو أوَّيكفيَّأنَّينويَّيفَّأولََّّ،يفَّالليلة
َّاؼبسألةَّؿبلَّحبثَّوخالفَّ واألقربَّواألحوطَّأنوََّّ،طويلَّبُتَّأىلَّالعلمَّالشهرَّعنوَّصبيًعا،

َّ.بعدىاةَّعنَّاليومَّالذيَّكلَّليلََّّنيةٌََّّتلزمَُّ
معََّّ،وبعضَّالناسَّيتكلفَّيفَّاألمر،َّويظنَّأنَّاألمرَّصعبَّ،النيةَّمسألةَّسهلةَّجًداوَّ

َّفالنيةَُّ َّذلك، َّمن َّأسهل َّاألمر َّالغالَّأن َّأن َّيف َّبدليل َّحاصلة، ََّّب َّاؼبسلم َّ،يتسحرغالبا
فبالتايلَّاألمرَّليسَّفيوَّتلكَّاؼبشقة،َّاللهمََّّ،والسحورَّيفَّحدَّذاتوَّدليلَّعلىَّأنوَّينويَّالصيام

فإنَّىذاَّيتاجَّإىلََّّ،مرتَّعليوَّأيامَّكانَّيفطرَّفيهااَّنوىَّعدمَّالصيام،َّأوَّكانَّمريًضاَّوَّإالَّإذ
َّذبديدَّالنيةَّبالنسبةَّللصيام.

 .سنن الصيام وآدابو العاذرة: ادلسألُة
َّ.الكالمَّيفَّسننَّالصيامَّوآدابوَّكالمَّكثَت

أنَّفيوَّبركة،َّفالَّينبغيَّللمسلمَّأنَّيفوتََّّوأخبَّالنيبََّّ،السحورَّ:أىمَّسننَّالصيام
َّ.ولوَّدباَّتيسرَّ،وأنَّيضيعَّعلىَّنفسوَّىذهَّالبكةَّ،ىذاَّالفضل

َّواألفضلَّتأخَتَّذلكَّإىلَّأنَّيغلبَّعلى َّالقليلَََّّّوالسنة َّملَّيبقَّإالَّالشيء َّأنو ظنو
والَّجيوزَّلوَّأنَّيؤخرَّذلكَّحىتَّيطلعَّالفجرَّمثََّّ،الذيَّيكفيوَّألجلَّسحورهَّقبلَّطلوعَّالفجر

 .يقولَّتأخرتَّفيتسحر،َّالَّشكَّأنَّىذاَّالَّجيوز
ََّّ:أيًضا َّحقو َّيف َّاَّ،الفطر تعجيُليسن َّتعجلَّوىذه َّكانت َّما َّخبَت َّتزال َّال ألمة

َّ.سننَّاليتَّالَّينبغيَّالتفريطَّفيهاالغروبَّىذاَّمنَّالالفطر،َّفاؼببادرةَّإىلَّالفطرَّفورَّ
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فإنَّملَّيتيسرََّّ،فإنَّملَّيتيسرَّفعلىَّسبرَّ،واألوىلَّواألحسنَّأنَّيفطرَّاإلنسانَّعلىَّرطب
َّملَّجيدَّشيئًَّإنوَّفإنوَّيفطرَّعلىَّماء،َّفإنَّملَّيتيسرَّف َّفإنوَّينويَّيفطرَّعلىَّأيَّشيء،َّوإذا ا

َّواغبمدَّ.َّ،اإلفطار
َّ بآداب الصيام:لى املسلم أن يتحلى أخرًيا ع َّشيء َّرمضانأىون َّالطعامََّّ:يف ترك

،َّىناكَّماَّىوَّ(تركَّالطعامَّوالشرابَّ:أىونَّالصوم):َّيقولَّميمونَّبنَّمهرانَّ!َّوالشراب
،َّأىمَّوأعظم،َّوىوَّأنَّيصومَّظبعك،َّوأنَّيصومَّبصرك،َّوأنَّيصومَّلسانكَّعماَّحرمَّاَّ

فليس هلل  ،والجهلمن لم يدع قول الزور والعمل بو :َّ»ىذاَّىوَّاألىمَّواألعظم،َّقالَّ
َّالزور-َّ«حاجة في أن يدع طعامو وشرابو َّاغبَّ:قول َّوََّّ،مارَّقول َّالعمل َّأنواعَّبالزور: صبيع

َّواعبهل َّوالطيشَّ:ارمات، َََّّّ،اػبفة َّاألدب، َّحدود َّالناسكوؾباوزة َّ،ومشاكستهمَّ،مساببة
 .وماَّإىلَّذلكَّ،وىيشاتَّاألسواق

َّاستطعتَّظَّفَّْحَّتََّإذاَّصمتَّف ََّ):َّأبوَّذرََّّقال إذاَّصمتَّ):َّجابرَّوقالَّ،َّ(ما
َّ.(ويومَّفطركَّسواءَّ،الَّيكونَّيومَّصومكوََّّ،فليصمَّظبعكَّوبصركَّولسانك

َّاإلف َّيكون َّأن َّكبَتة َّمصيبة َّويف َّالصوم َّحال َّيف َّسواءنسان َّىيَّ!غَته َّىي َّ،أخالقو
وَّىوَّىو.وتعامل

َّيتحَّ َّأن َّاؼبسلم َّنفسوَّ،ظَّفَّْفعلى َّيراعي َّاليتََّّ،وأن َّلألجور، َّاؼبنقصات َّؽبذه َّيتنبو وأن
يفَّرمضان،َّىذهَّالفضائياتَّاليتََّّ-واَّاؼبستعان-تطعنَّيفَّصيامَّاؼبسلمَّودينوَّواليتَّتنشطَّ

وإذاَََّّّ،علىَّاإلنسانَّأنَّيتحفظَّوأنَّيتنبوفزبدشَّصيامَّاؼبسلمَّبلَّزبدشَّإميانوَّوتقدحَّفيو،َّ
َّالوسائلَّقدََّّيفَّرمضانَّفمىتَّيغار؟!َّكانَّليسَّممنَّيغارَّعلىَّحرماتَّاَّ وكأنَّىذه

مماَّحرمََّّتبثَّ:وإىلَّطلوعَّالفجرَّ،منذَّأنَّتغربَّالشمسفتعهدتَّبأهناَّالَّتبقيَّأثرًاَّللصائم،َّ
َّمعَّاألسفَّالشديدَّجالسََّّاَّ َّالكثَت،َّوىذا َّوََّّالشيء َّويقلبَّقنواهتا يضيعَّقدَّأمامها

ويضيعََّّ،ويكتسبَّإشبًاَّ-فإنَّالسيئاتَّؽباَّأثرَّيفَّإنقاصَّاغبسنات-علىَّنفسوَّثوابَّصياموَّ
َّ.أثرَّالصيام

َّ.حصولَّالتقوىَّ:الصيامَّآثارَّفأىم
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وتالوةََّّيفَّهنارهَّوليلوَّبذكرَّاََّّ؛وأشغلَّوقتكَّيفَّرمضانَّ،بَّإىلَّاَّياَّعبدَّاتَُّف
َّالقرآنَّفإنوَّشهرَّالقرآن.

 حتى عصا ربه يف ذهر ذعباِن      يف رجٍب  لذنُبوا ذا الذي ما كفاه ا

 ره أوّضا ذهر عصواِنفال تصّو            لك ذهر الصوم بعدهما ظلقد أ

 ح وقرآِنـوـسبـر تـهـه ذـإنــف            واتل القرآن ودبح فوه جمتهّدا 

 ٍل وجرياٍن وإخواِنـن بني أهـم        كم كنت تعرف ممن صام يف دلٍف 

 القاصي من الداني قربفما أ ؛احوًّ          اك بعدهُمقبأفناهم ادلوت وادت

َّرعاكَّف َّصمتَّصومَّمودع،َّفالَّضمانَّلكَّأنصمَّيا َّ.تدركَّرمضانَّاآلخرَّاَّإذا
ومنكم،َّوبلغناَّشهرَّرمضان،َّوأعانناََّّاكم،َّوسددَّخطايَّوخطاكم،َّوتقبلَّمٍتوفقٍتَّاَّوإي

فيوَّعلىَّماَّيرضيو،َّإنَّربناَّلسميعَّالدعاء،َّوصلىَّاَّوسلمَّوباركَّعلىَّعبدهَّورسولوَّنبيناَّ
 ؿبمدَّوعلىَّآلوَّوأصحابوَّوأتباعوَّبإحسان.


