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احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات.
وال�صالة وال�سالم على معلم النا�س اخلري �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه
وتابعيهم ب�إح�سان.
خال�صا لوجهك الكرمي و�إجعلني فيه وقارئيه
اللهم �إجعل هذا العمل ً
عاملني متعلمني.

w. a

�أما بعد،
فهذا ك ّرا�س �صغري جمعت فيه مبنا�سبة قدوم �شهر رم�ضان املعظم � 1429أبرز �أبواب
ال�صيام فقهًا وحكم ًة وعظ ًة ،ورجعت فيه �إىل عدد من امل�صادر من مثل :مو�سوعة
م�سائل اجلمهور يف الفقه الإ�سالمي وتي�سري ال�صيام و�سبل ال�سالم وموط�إ مالك وترغيب
املنذري وريا�ض ال�صاحلني والل�ؤل�ؤ واملرجان وبداية �إبن ر�شد وكتب �أخرى ...
ك ّرا�س قدمت له مبا ورد يف القر�آن الكرمي فهو �أم العبادة و�أم احلياة ..
وانتخبت له ما تي�سر من �أحاديث نبوية كرمية فهي اجلذع النابت والغ�صن
الفارع ..
ثم خل�صت �إىل �أبواب هذه العبادة القدمية با ًبا بعد باب.
�سائ ًال ويل النعمة الأكرب �سبحانه �سدادًا وف�صل خطاب و القارئ الكرمي تنبيهًا
و�إر�شادًا.
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ذِين ِم ْن َق ْب ِل ُك ْم
ال�ص َيا ُم َك َما ُك ِت َب َع َلى ا َّل َ
َ } .1يا �أَ ُّي َها ا َّل َ
ذِين �آَ َمنُوا ُك ِت َب َع َل ْي ُك ُم ِّ
َ
َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُقو َن � أَ َّيا ًما َم ْعدُو َد ٍات َف َم ْن َكا َن ِمن ُْك ْم َمر ً
ِي�ضا �أ ْو َع َلى َ�س َف ٍر َف ِع َّد ٌة ِم ْن
ذِين ُي ِطي ُقو َن ُه فِدْ َي ٌة َط َعا ُم ِم ْ�س ِك ٍني َف َم ْن ت ََط َّو َع َخيرْ ًا َف ُه َو َخيرْ ٌ َل ُه
�أَ َّي ٍام �أُ َخ َر َو َع َلى ا َّل َ
ُ
َو�أَ ْن ت َُ�صو ُموا َخيرْ ٌ َل ُك ْم �إِ ْن ُك ْن ُت ْم ت َْع َل ُمو َن � شَ ْه ُر َر َم�ضَ ا َن ا َّلذِي �أ ْن ِز َل ِفي ِه ا ْل ُق ْر�آَ ُن هُدًى
َّا�س َو َب ِّين ٍَات ِم َن ا ْل ُهدَى َوا ْل ُف ْرقَا ِن َف َم ْن �شَ ِه َد ِمن ُْك ُم ال�شَّ ْه َر َف ْل َي ُ�ص ْم ُه َو َم ْن َكا َن َمر ً
ِي�ضا
ِللن ِ
�أَ ْو َع َلى َ�س َف ٍر َف ِع َّد ٌة ِم ْن �أَ َّي ٍام �أُ َخ َر ُيرِي ُد اللهَّ ُ ب ُِك ُم ا ْل ُي ْ�س َر َو اَل ُيرِي ُد ب ُِك ُم ا ْل ُع ْ�س َر َو ِلت ُْكمِ ُلوا
ا ْل ِع َّد َة َو ِلت َُك رِّبُوا اللهَّ َ َع َلى َما َهدَا ُك ْم َو َل َع َّل ُك ْم تَ�شْ ُك ُرو َن َ و�إِ َذا َ�س�أَ َل َك ِع َبادِي َعنِّي َف�إِ يِّن
يب َد ْع َو َة الد َِّاع �إِ َذا َد َعا ِن َف ْل َي ْ�س َتجِ ي ُبوا يِل َو ْل ُي ْ�ؤ ِمنُوا بِي َل َع َّل ُه ْم َي ْر ُ
�شدُو َن 
ِيب �أُجِ ُ
َقر ٌ
َ
ا�س َله َُّن َع ِل َم اللهَّ ُ
ُ
ُ
ُ
ىَ
َ
َ
َ
َ
َ
�أُ ِح َّل لك ْم ل ْيلة ِّ
ا�س لك ْم َو�أ ْن ُت ْم ِل َب ٌ
ال�ص َيا ِم ال َّرفَثُ �إِل ِن َ�سا ِئك ْم ه َُّن ِل َب ٌ
َ
�أَن َُّك ْم ُك ْن ُت ْم َتخْ َتانُو َن �أ ْن ُف َ�س ُك ْم َف َت َاب َع َل ْي ُك ْم َو َع َفا َعن ُْك ْم َف ْ آَ
ال َن َب ِا�ش ُروه َُّن َوا ْب َت ُغوا َما
َك َت َب اللهَّ ُ َل ُك ْم َو ُك ُلوا َوا�شْ َر ُبوا َح َّتى َي َت َبينَّ َ َل ُك ُم الخْ َ ْي ُط ْ أالَ ْب َي ُ�ض ِم َن الخْ َ ْي ِط ْ أالَ ْ�س َو ِد ِم َن
ال�ص َيا َم �إِ ىَل ال َّل ْي ِل َو اَل ُت َب ِا�ش ُروه َُّن َو�أَ ْن ُت ْم َع ِاك ُفو َن يِف المْ َ َ�ساجِ دِ ِت ْل َك ُحدُو ُد
ا ْل َف ْج ِر ُث َّم �أَ مِ ُّتوا ِّ
َّا�س َل َع َّل ُه ْم َي َّت ُقونَ{ [البقرة 183 :ـ .]187
اللهَّ ِ فَلاَ َت ْق َر ُبوهَا َك َذ ِل َك ُي َبينِّ ُ اللهَّ ُ �آَ َيا ِت ِه ِللن ِ
َ } .2و�أَ مِ ُّتوا الحْ َ َّج َوا ْل ُع ْم َر َة للِهَّ ِ َف�إِ ْن �أُ ْح ِ�ص ْر مُ ْت َف َما ْا�س َت ْي َ�س َر ِم َن ا ْلهَدْ ِي َو اَل حَ ْت ِل ُقوا
و�س ُك ْم َح َّتى َي ْب ُل َغ ا ْلهَدْ ُي محَ ِ َّل ُه َف َم ْن َكا َن ِمن ُْك ْم َمر ً
ِي�ضا �أَ ْو ِب ِه �أَ ًذى ِم ْن َر ْ�أ ِ�س ِه
ُر ُء َ
َ
َ
َ
َففِدْ َي ٌة ِم ْن ِ�ص َي ٍام �أ ْو َ�ص َدق ٍَة �أ ْو ن ُُ�س ٍك َف�إِ َذا �أ ِم ْن ُت ْم َف َم ْن مَ َت َّت َع بِا ْل ُع ْم َر ِة �إِ ىَل الحْ َ ِّج َف َما
ْا�س َت ْي َ�س َر ِم َن ا ْلهَدْ ِي َف َم ْن مَ ْل َيجِ دْ َف ِ�ص َيا ُم َثلاَ َث ِة �أَ َّي ٍام يِف الحْ َ ِّج َو َ�س ْب َع ٍة ِ�إ َذا َر َج ْع ُت ْم ِت ْل َك
َع�شَ َر ٌة َكا ِم َل ٌة َذ ِل َك لمِ َ ْن مَ ْل َي ُك ْن �أَ ْه ُل ُه َح ِا�ضرِي المْ َ ْ�سجِ دِ الحْ َ َرا ِم َوا َّت ُقوا اللهَّ َ َو ْاع َل ُموا �أَ َّن
اللهَّ َ �شَ دِ ي ُد ا ْل ِع َقابِ { [البقرة .]196
َ } .3و َما َكا َن لمِ ُ�ؤْ ِم ٍن �أَ ْن َي ْقت َُل ُم ْ�ؤ ِمنًا �إِ اَّل َخ َط ً�أ َو َم ْن َق َت َل ُم�ؤْ ِمنًا َخ َط ً�أ َف َت ْحرِي ُر
َر َق َب ٍة ُم�ؤْ ِمن ٍَة َو ِد َي ٌة ُم َ�س َّل َم ٌة �إِ ىَل �أَ ْه ِل ِه ِ�إ اَّل �أَ ْن َي َّ�ص َّد ُقوا َف ِ�إ ْن َكا َن ِم ْن َق ْو ٍم َع ُد ٍّو َل ُك ْم َو ُه َو
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ُم�ؤْ ِم ٌن َف َت ْحرِي ُر َر َق َب ٍة ُم ْ�ؤ ِمن ٍَة َو�إِ ْن َكا َن ِم ْن َق ْو ٍم َب ْين َُك ْم َو َب ْي َن ُه ْم ِميثَاقٌ َفدِ َي ٌة ُم َ�س َّل َم ٌة
�إِ ىَل �أَ ْه ِل ِه َو حَ ْترِي ُر َر َق َب ٍة ُم�ؤْ ِمن ٍَة َف َم ْن مَ ْل َيجِ دْ َف ِ�ص َيا ُم �شَ ْه َر ْي ِن ُم َت َتا ِب َعينْ ِ َت ْو َب ًة ِم َن اللهَّ ِ
َو َكا َن اللهَّ ُ َع ِل ًيما َح ِك ًيما{ [الن�ساء.]92 :
 .4اَ
الَ مْيَا َن
}ل ُي�ؤ َِاخ ُذ ُك ُم اللهَّ ُ بِال َّلغْ ِو يِف �أَ مْيَا ِن ُك ْم َو َل ِك ْن ُي�ؤ َِاخ ُذ ُك ْم بمِ َا َع َّقدْ مُ ُت ْ أ
يك ْم َ�أ ْو ِك ْ�س َو ُت ُه ْم �أ ْوَ
َف َك َّفا َر ُت ُه �إِ ْط َعا ُم َع�شَ َر ِة َم َ�س ِاك َني ِم ْن �أَ ْو َ�س ِط َما ت ُْط ِع ُمو َن �أَ ْه ِل ُ
حَ ْترِي ُر َر َق َب ٍة َف َم ْن مَ ْل َيجِ دْ َف ِ�ص َيا ُم َثلاَ َث ِة �أَ َّي ٍام َذ ِل َك َك َّفا َر ُة �أَ مْيَا ِن ُك ْم �إِ َذا َح َل ْف ُت ْم َو ْاح َف ُظوا
�أَ مْيَان َُك ْم َك َذ ِل َك ُي َبينِّ ُ اللهَّ ُ َل ُك ْم �آَ َيا ِت ِه َل َع َّل ُك ْم تَ�شْ ُك ُرونَ{ [املائدة.]89 :
ال�ص ْي َد َو�أَ ْن ُت ْم ُح ُر ٌم َو َم ْن َق َت َل ُه ِمن ُْك ْم
َ } .5يا �أَ ُّي َها ا َّلذِ َين �آَ َمنُوا اَل َت ْق ُت ُلوا َّ
ُم َت َع ِّمدً ا َف َج َزا ٌء ِمث ُْل َما َق َت َل ِم َن ال َّن َع ِم َي ْح ُك ُم ِب ِه َذ َوا َعدْ لٍ ِمن ُْك ْم هَدْ ًيا َبا ِل َغ
ا ْل َك ْع َب ِة �أَ ْو َك َّفا َر ٌة َط َعا ُم َم َ�س ِاك َني �أَ ْو َعدْ ُل َذ ِل َك ِ�ص َيا ًما ِل َي ُذوقَ َو َبا َل َ�أ ْم ِر ِه َع َفا اللهَّ ُ
َع َّما َ�س َل َف َو َم ْن َعا َد َف َي ْن َت ِق ُم اللهَّ ُ ِم ْن ُه َواللهَّ ُ َعزِي ٌز ُذو ا ْن ِتق ٍَام{ [املائدة.]95 :
َ } .6ف ُك ِلي َوا�شْ َربِي َو َق ِّري َع ْينًا َف�إِ َّما َت َري َِّن ِم َن ا ْل َب�شَ ِر �أَ َحدً ا َف ُق يِول �إِ يِّن َن َذ ْرتُ
ِلل َّر ْح َم ِن َ�ص ْو ًما َف َل ْن �أُ َك ِّل َم ا ْل َي ْو َم �إِن ِْ�س ًّيا{ [مرمي .]26
�} .7إِ َّن المْ ُ ْ�سلِمِ َني َوالمْ ُ ْ�س ِل َماتِ َوالمْ ُ�ؤْ ِم ِن َني َوالمْ ُ�ؤْ ِمنَاتِ َوا ْلقَا ِن ِت َني َوا ْلقَا ِنتَاتِ
ال�صا ِب َراتِ َوالخْ َ ِا�ش ِع َني َوالخْ َ ِا�ش َعاتِ َوالمْ ُ َت َ�ص ِّد ِق َني
ال�صا ِبر َ
ِين َو َّ
ال�صا ِد َقاتِ َو َّ
ال�صا ِد ِق َني َو َّ
َو َّ
َ
َ
َ
لحْ
لحْ
َّ
ُ
ِين
ال�صا ِئ َماتِ َوا ا ِف ِظ َني ف ُر َوج ُه ْم َوا ا ِفظاتِ َوالذ ِاكر َ
ال�صائِمِ َني َو َّ
َوالمْ ُ َت َ�ص ِّد َقاتِ َو َّ
اللهَّ َ َك ِثريًا َوال َّذ ِاك َراتِ �أَ َع َّد اللهَّ ُ َل ُه ْم َمغْ ِف َر ًة َو�أَ ْج ًرا َع ِظ ًيما{ [الأحزاب.]35 :
َ } .8وا َّلذِ َين ُي َظ ِاه ُرو َن ِم ْن ِن َ�سا ِئ ِه ْم ُث َّم َي ُعودُو َن لمِ َا قَا ُلوا َف َت ْحرِي ُر َر َق َب ٍة ِم ْن َق ْب ِل
ُوع ُظو َن ِب ِه َواللهَّ ُ بمِ َا ت َْع َم ُلو َن َخ ِب ٌري َ ف َم ْن مَ ْل َيجِ دْ َف ِ�ص َيا ُم �شَ ْه َر ْي ِن
�أَ ْن َي َت َم َّا�سا َذ ِل ُك ْم ت َ
ُم َت َتا ِب َعينْ ِ ِم ْن َق ْب ِل �أَ ْن َي َت َم َّا�سا َف َم ْن مَ ْل َي ْ�س َت ِط ْع َف ِ�إ ْط َعا ُم ِ�س ِّت َني ِم ْ�س ِكينًا َذ ِل َك ِل ُت ْ�ؤ ِمنُوا
ِين َع َذ ٌاب �أَ ِلي ٌم{ [املجادلة 3 :ـ .]4
ِباللهَّ ِ َو َر ُ�سو ِل ِه َو ِت ْل َك ُحدُو ُد اللهَّ ِ َو ِل ْل َكا ِفر َ
 .9ومل ترد كلمة «رم�ضان» �سوى مرة واحدة وال ليلة القدر �إال ثال ًثا ورابعتها
ليلة مباركة يف كل من البقرة والدخان والقدر.
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ال�صوم يف احلديث النبوي ال�رشيف
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ف�ضل ال�صيام والقياموليلةالقدروالع�شرالأواخروالإعتكاف والإنفاق:
 .1لل�شيخان عن �أبي �سعيد اخلدري �أنه  قال« :ما من عبد ي�صوم يو ًما يف
�سبيل اهلل �إال باعد اهلل بذلك اليوم وجهه عن النار �سبعني خري ًفا».
 .2لل�شيخان عن �أبي هريرة �أنه  قال« :قال اهلل عز و جل كل عمل �إبن �آدم
له �إال ال�صوم ف�إين يل و�أنا �أجزي به وال�صيام جنة ف�إذا كان �صوم �أحدكم فال يرفث وال
ي�صخب ف�إن �سابه �أحد �أو قاتله فليقل �إين �صائم والذي نف�س حممد بيده خللوف فم
ال�صائم �أطيب عند اهلل من ريح امل�سك لل�صائم فرحتان يفرحهما �إذا �أفطر فرح و�إذا
لقي ربه فرح ب�صومه».
 .3لل�شيخان عن �أبي هريرة �أنه  قال« :من �صام رم�ضان �إميا ًنا و�إحت�سا ًبا غفر
له ما تقدم من ذبنه».
 .4لل�شيخان عن �أبي هريرة �أنه  قال�« :إذا جاء رم�ضان فتحت �أبواب اجلنة
وغلقت �أبواب النار و�صفدت ال�شياطني».
 .5لل�شيخان عن �أبي هريرة �أنه  قال« :من قام رم�ضان �إميا ًنا و�إحت�سا ًبا غفر
له ما تقدم من ذنبه».
ً
 .6لل�شيخان عن �أبي هريرة �أنه  قال« :من قام ليلة القدر �إميانا و�إحت�سا ًبا
غفر له ما تقدم من ذنبه».
ً
 .7لل�شيخان عن �إبن عمر �أن رجاال من �أ�صحابه  �أروا ليلة القدر يف املنام
يف ال�سبع الأواخر فقال لهم�« :أرى ر�ؤياكم قد تواط�أت يف ال�سبع الأواخر فمن كان
متحريها فليتحرها يف ال�سبع الأواخر».
 .8لل�شيخان عن عائ�شة قالت« :كان عليه ال�صالة وال�سالم �إذا دخل الع�شر
الأواخر من رم�ضان �أحيا الليل كله و�أيقظ �أهله وجد و�شد املئزر».
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 .9لل�شيخان عن �سهل �إبن �سعد �أنه  قال�« :إن يف اجلنة با ًبا يقال له الريان
يدخل منه ال�صائمون يوم القيامة ال يدخل منه �أحد غريهم .يقال� :أين ال�صائمون
فيقومون ال يدخل �أحد غريهم ف�إذا دخلوا �أغلق فلم يدخل منه �أحد».
 .10لل�شيخان عن �إبن عبا�س قال« :كان  �أجود النا�س وكان �أجود ما يكون يف
رم�ضان حني يلقاه جربيل وكان يلقاه جربيل يف كل ليلة من رم�ضان فيدار�سه القر�آن
فلر�سول اهلل  حني يلقاه جربيل �أجود باخلري من الريح املر�سلة».
 .11لل�شيخان عن �إبن م�سعود �أنه  قال« :يا مع�شر ال�شباب من �إ�ستطاع
منكم الباءة فليتزوج ف�إنه �أغ�ض للب�صر و�أح�صن للفرج ومن مل ي�ستطع فعليه
بال�صوم ف�إنه له وجاء».
 .12لل�شيخان عن �إبن عمر قال« :كان عليه ال�صالة وال�سالم يعتكف الع�شر
الأواخر من رم�ضان».
 .13لل�شيخان عن عائ�شة�« :صلى عليه ال�صالة وال�سالم يف امل�سجد ف�صلى
ب�صالته نا�س كثري ثم �صلى من القابلة فكرثوا ثم �إجتمعوا من الليلة الثالثة فلم
يخرج �إليهم فلما �أ�صبح قال :قد ر�أيت �صنيعكم فلم مينعني من اخلروج �إليكم �إال
�أين خ�شيت �أن تفر�ض عليكم» �أي يف رم�ضان.
 .14لل�شيخان عن �أبي هريرة قال�« :أو�صاين خليلي بثالث� :صيام ثالثة �أيام من
كل �شهر وركعتي ال�ضحى و�أن �أوتر قبل �أن �أنام».
 .15لل�شيخان عن عبد اهلل �إبن عمرو �إبن العا�ص �أنه  قال�« :صوم ثالثة �أيام
من كل �شهر �صوم الدهر كله».
 .16لل�شيخان عن عائ�شة قالت« :ما كان عليه ال�صالة وال�سالم يزيد يف رم�ضان
أربعا فال ت�س�أل عن ح�سنهن وطولهن ثم
وال يف غريه على �إحدى ع�شر ركعة ي�صلي � ً
أربعا فال ت�س�أل عن ح�سنهن وطولهن ثم ي�صلي ثال ًثا».
ي�صلي � ً
فقه الي�سر يف ال�صيام:
 .17لل�شيخان عن �أن�س �أنه  قال« :ت�سحروا ف�إن يف ال�سحور بركة».
 .18لل�شيخان عن �إبن عمر قال كان له  م�ؤذنان :بالل و�إبن �أم مكتوم
وقال �« :إن بال ًال ي�ؤذن بليل فكلوا و�أ�شربوا حتى ي�ؤذن �إبن �أم مكتوم».
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 .19لل�شيخان عن �سهل بن �سعد �أنه  قال« :ال يزال النا�س بخري ما عجلوا
الفطر».
 .20لل�شيخان عن �أبي هريرة �أنه  قال�« :إذا ن�سي �أحدكم ف�أكل �أو �شرب
فليتم �صومه ف�إمنا �أطعمه اهلل و�سقاه».
 .21لل�شيخان عن عائ�شة �أنها قالت« :كان عليه ال�صالة وال�سالم يدركه الفجر
وهو جنب من �أهله ثم يغت�سل وي�صوم».
 .22لل�شيخان عن عبد اهلل �إبن عمرو �إبن العا�ص �أنه  قال« :ال �صوم فوق
�صوم داود عليه ال�سالم� :شطر الدهر �صم يو ًما و�أفطر يو ًما».
 .23لل�شيخان عن �أبي هريرة �أنه  قال« :ال يحل لإمر�أة �أن ت�صوم وزوجها
�شاهد �إال ب�إذنه وال ت�أذن يف بيته �إال ب�إذنه».
 .24لل�شيخان عن جابر �أنه  قال« :لي�س من الرب ال�صوم يف ال�سفر».
 .25لل�شيخان عن �أن�س �أنه  قال�« :إن اهلل و�ضع عن امل�سافر �شطر ال�صالة وعن
امل�سافر واحلامل واملر�ضع ال�صيام».
ً
 .26لل�شيخان عن �أبي هريرة �أن رجال �أتاه  فقال« :هلكت قال :وما �ش�أنك
قال :وقعت على �إمر�أتي يف رم�ضان فقال :هل جتد ما تعتق به رقبة؟ قال ال قال:
فهل ت�ستطيع �أن ت�صوم �شهرين متتابعني؟ قال ال قال :فهل ت�ستطيع �أن تطعم �ستني
م�سكينًا؟ قال ال قال� :إجل�س ف�أتي  بعذق فيه متر فقال ت�صدق به فقال :ما بني
البتيها �أهل بيت �أفقر منا يا ر�سول اهلل ف�ضحك عليه ال�صالة وال�سالم حتى بدت
ثناياه ثم قال� :أطعمه �إياهم».
 .27لل�شيخان عن عائ�شة قال�« :أنه عليه ال�صالة وال�سالم كان يقبل بع�ض
�أزواجه وهو �صائم ويبا�شر وهو �صائم وكان �أملككم لإربه».
 .28لل�شيخان عن عائ�شة« :كان يكون علي ال�صيام من رم�ضان فما �أ�ستطيع
�أن �أق�ضي �إال يف �شعبان».
 .29لل�شيخان عن �أبي هريرة �أنه  قال« :من ذرعه القيئ وهو �صائم فلي�س
عليه ق�ضاء ومن �إ�ستقاء عمدً ا فليق�ض».
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فقه التميز الإ�سالمي:
 .30لل�شيخان عن �إبن عبا�س �أنه  �صام يوم عا�شوراء و�أمر ب�صيامه.
 .31لل�شيخان عن �أبي هريرة �أنه  قال« :ال ي�صومن �أحدكم اجلمعة �إال �أن
ي�صوم يوما قبله �أو يوما بعده».
 .32لل�شيخان عن عمار �أنه �أتي ب�شاة م�صلية فتنحى بع�ض القوم فقال« :من
�صام اليوم الذي �شك فيه فقد ع�صى �أبا القا�سم عليه ال�صالة وال�سالم».
 .33لل�شيخان عن �أبي هريرة �أنه  قال« :ال تقدموا �صوم رم�ضان بيوم وال
يومني �إال �أن يكون �صو ًما ي�صومه رجل فلي�صم ذلك اليوم».
 .34لل�شيخان عن �أبي �سعيد اخلدري �أنه  نهى عن �صيام يوم النحر ويوم
الفطر.
 .35لل�شيخان عن �إبن ب�سر ال�سلمي �أنه  قال« :ال ت�صوموا يوم ال�سبت �إال
فيما �إفرت�ض عليكم و�إن مل يجد �أحدكم �إال حلاء عنب �أو عود �شجرة فليم�ضغه».
 .36لل�شيخان عن �أبي هريرة �أنه  قال�« :إياكم والو�صال �إياكم والو�صال
�إياكم والو�صال قالوا :ف�إنك توا�صل يا ر�سول اهلل قال� :إنكم ل�ستم يف ذلك مثلي �إين
�أبيت يطعمني ربي وي�سقيني ف�أكلفوا من العمل ما تطيقون».
 .37لل�شيخان عن �أبي هريرة �أنه  قال�« :إذا كان الن�صف من �شعبان ف�أم�سكوا
عن ال�صوم حتى يكون رم�ضان».
فقه التكافل املادي واملعنوي:
 .38لل�شيخان عن �إبن عمر�« :أنه عليه ال�صالة وال�سالم �أمر بزكاة الفطر �صاعً ا
من متر �أو �صاعً ا من �شعري وجعل النا�س عدله مدين من حنطة».
 .39لل�شيخان عن عائ�شة �أنه  قال« :من مات وعليه �صيام �صام عنه وليه».
فقه التزكية الروحية املتوا�صلة:
 .40لل�شيخان عن عائ�شة قالت« :مل يكن  ي�صوم من �شهر �أكرث من �شعبان
ف�إنه كان ي�صوم �شعبان كله» .ويف رواية« :كان ي�صوم �شعبان �إال قلي ًال».
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فقها وحكم ًة وعظ ًة
ال�صوم ً

a r. n

ال�صوم لغة:
ال�صوم لغة :الكف� .صام عن ال�شيء �أي :كف عنه .قالت مرمي عليها ال�سالم:

}�إِنيِّ ن ََذ ْرتُ لِل َّر ْح َمنِ َ�ص ْو ًما َف َل ْن �أُ َك ِّل َم ا ْل َي ْو َم �إِنْ�سِ ًّيا{.
�صام ي�صوم �صو ًما و�صيا ًما و�صوم ًة� .أي �إمتنع عن ال�شيء .وهو من جذر (�صمم).
وهو الكف والإمتناع عن �إتيان �شيء �أو قبوله طوعً ا �أو كرهً ا .ومنه �صم �أذنيه عن
�سماع �شيء �أي فر�ض عليهما الكف عن ذلك ومنه عاهة ال�صمم اخللقية.

lhiw

ال�صوم �شرعً ا:
ال�صوم �شرعً ا :عبادة �إ�سالمية قدمية يتقرب بها العبد �إىل ربه �سبحانه عن طريق

w. a

�إمتناعه عن �إتيان بع�ض املباحات ملدة من الزمن يف اليوم والليلة ويف ال�سنة .وهي يف
الإ�سالم الكف عن الأكل وال�شرب واجلماع �إختيا ًرا من لدن امل�سلم العاقل البالغ احلر
من طلوع الفجر حتى غروب ال�شم�س على �إمتداد �شهر رم�ضان من كل �سنة.
متى فر�ض ال�صيام يف الإ�سالم؟
فر�ض ال�صيام يف الإ�سالم يف �شهر �شعبان من ال�سنة الثانية للهجرة وهي
ال�سنة ذاتها التي فر�ضت فيها الزكاة واجلهاد وكان ذلك بعد �إ�ستقرار اجلماعة
الإ�سالمية الأوىل امل�ؤ�س�سة للدين بقيادة النبي الأكرم  يف املدينة يرثب
وت�أ�سي�سها ملنهج حياة وفق ما يتي�سر لها من �أمن وقوة وبح�سب ما يتنزل
عليها من ت�شريعات عملية.
التدرج منهج �إ�سالمي يف الت�شريع والرتبية نال ال�صيام حظه منه:
جاء الأمر بال�صوم يف البداية على التخيري وذلك يف قولهَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّلذِ َين �آَ َمنُوا
ال�ص َيا ُم َك َما ُكت َِب َع َلى ا َّلذِ َين م ِْن َق ْبل ُِك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُقو َن � أَ َّيا ًما
ُكت َِب َع َل ْي ُك ُم ِّ
ُ
َ
َ
ُ
َّ
َ
َ
َم ْعدُو َد ٍات َف َم ْن َكا َن ِم ْنك ْم َمر ً
ِي�ضا �أ ْو َعلى َ�سف ٍَر َف ِع َّد ٌة م ِْن �أ َّيا ٍم �أخَ َر َو َعلى الذِ َين
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ُيطِ ي ُقو َن ُه فِدْ َي ٌة َط َعا ُم م ِْ�سكِ ٍني َف َم ْن ت ََط َّو َع خَ يرْ ًا َف ُه َو خَ يرْ ٌ َل ُه َو�أَ ْن ت َُ�صو ُموا خَ يرْ ٌ َل ُك ْم �إِ ْن
ُك ْنت ُْم َت ْع َل ُمو َن{ [البقرة 183 :ـ .]184
فكان من �شاء �صام ومن �شاء �أفطر وفدى.
ثم جاء الأمر بعد ذلك بالإلزام الذي ن�سخ التخيري وذلك يف قوله�} :شَ ْه ُر َر َم َ�ضا َن
َات م َِن ا ْلهُدَ ى َوا ْل ُف ْر َقا ِن َف َم ْن �شَ هِدَ ِم ْن ُك ُم
ا َّلذِ ي �أُ ْن ِز َل فِي ِه ا ْل ُق ْر�آَ ُن هُدً ى لِلن ِ
َّا�س َو َب ِّين ٍ
ال�شَّ ْه َر َف ْل َي ُ�ص ْمهُ{ [البقرة.]185 :
وم�صداق ذلك يف ال�صحيحني عن �سلمة �إبن الأكوع.
وهذه املرحلة الأخرية من ت�شريع ال�صيام جاءت هي الأخرى م�شددة يف البداية ثم
خمففة مي�سرة يف النهاية التي �إ�ستقر عليها الت�شريع وذلك ب�سبب �أنهم كانوا ي�أكلون
وي�شربون وي�صيبون من ن�سائهم ما مل ي�صلوا الع�شاء الآخرة �أو يناموا ف�إذا فعلوا ذلك
مباحا قبله ووقعت لبع�ضهم حوادث ع�سر خمتلفة ف�شكوا
حرم عليهم ما كان لهم ً
ذلك �إليه عليه ال�صالة وال�سالم ف�أنزل �سبحانه قوله يف �آيات ال�صيام�} :أُحِ َّل َل ُك ْم
ا�س َل ُه َّن َع ِل َم اللهَّ ُ �أَن َُّك ْم ُك ْنت ُْم
َل ْي َل َة ِّ
ا�س َل ُك ْم َو�أَ ْنت ُْم ِل َب ٌ
ال�ص َيا ِم ال َّرفَثُ �إِلىَ ن َِ�سائ ُِك ْم ه َُّن ِل َب ٌ
َ
ُ
َاب َع َل ْي ُك ْم َو َعفَا َع ْن ُك ْم َف آْ
الَ َن َبا�شِ ُروه َُّن َوا ْب َتغُوا َما َكت ََب اللهَّ ُ
َ
ُ
َتخْ تَانُو َن �أ ْنف َ�سك ْم فت َ
َل ُك ْم{ [البقرة.]187 :
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�صوم رم�ضان ركن من �أركان الإ�سالم:
للإ�سالم �أركان عقلية قلبية نظرية هي �أركان الإميان ال�ستة املعروفة يف حديث
عمر امل�شهور الذي �أخرجه م�سلم وله �أركان عملية هي �أركان الإ�سالم اخلم�سة
املعروفة يف احلديث املتفق عليه عن �إبن عمر .وجامع ذلك كله قوله �سبحانه يف �آخر
البقرة�} :آَ َم َن ال َّر ُ�سو ُل بمِ َا �أُ ْن ِز َل �إِ َل ْي ِه م ِْن َر ِّب ِه َوالمْ ُ�ؤْ ِمنُو َن ُك ٌّل �آَ َم َن ِباللهَّ ِ َو َملاَ ئ َِك ِت ِه َو ُك ُت ِب ِه
َو ُر ُ�س ِل ِه اَل ُن َف ِّرقُ َبينْ َ �أَ َح ٍد م ِْن ُر ُ�س ِلهِ{ .وتلك هي �أركان الإميان اخلم�سة املعروفة يف القر�آن
الكرمي وال�ساد�سة ن�ص عليها احلديث ًن�صا ون�ص عليها القر�آن الكرمي مبقامات بيان
�أخرى� .أما �أركان الإ�سالم العملية فقد �أجملها هنا يف قوله بعد ذلك مبا�شرة يف �سورة
البقرةَ } :و َقا ُلوا َ�سمِ ْعنَا َو َ�أ َط ْعنَا ُغ ْف َران ََك َر َّبنَا َو ِ�إ َل ْي َك المْ َ ِ�صري{ .والطاعة العملية
تكون لر�سول اهلل  لأنه جاء مبينًا ملجمالت الكتاب يف قوله�« :صلوا كما ر�أيتموين
�أ�صلي» .وقوله« :خذوا عني منا�سككم».

ww
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�أنواع ال�صيــام

a r. n

 .1ال�صيام املفرو�ض:

� صيام رم�ضان �أداء.
� صيام رم�ضان ق�ضاء.

lhiw

بني الق�ضاء والكفارة والفدية:
�أ .احلامل واملر�ضع تق�ضيان �أو تفديان �إذا �صاحب الق�ضاء ع�سر ب�سبب توايل احلمل
والر�ضاع.
ب .العاجز ب�سبب �شيخوخة �أو مر�ض مزمن يع�سر معه ال�صيام وال يرجى بر�ؤه
يفدي ويقا�س عليه العامل بالأ�شغال ال�شاقة طل ًبا للعي�ش الكرمي يقيه ذلة ال�س�ؤال
وحد ًبا جماهدً ا على �أهله وولده والعامل دو ًما بال�سفر لل�سبب ذاته كالطيار ومن
معه.
ج .الفدية� :إطعام م�سكني وجبة واحدة عن كل يوم حتى ال�شبع ب�أو�سط الطعام
ملثله ويجوز فيها بدلها قيمة لأجل م�صلحة امل�سكني.
د .خالف بع�ضهم اجلمهور من مثل مالك و�شيخه ربيعة وغريهما وقالوا بعدم
وجوب الفدية على �أولئك الأ�صناف �إختال ًفا يف ت�أويل �آيات ال�صيام يف البقرة.
هـ .ال يفدي مع الق�ضاء من دخل عليه رم�ضان جديد دون ق�ضاء ما فاته من
رم�ضان قدمي �إال �إ�ستحبا ًبا ولي�س وجو ًبا كفارة تطوعية عن تكا�سله وتراخيه دون
عذر وتقر ًبا �إليه �سبحانه.
و .من �أفطر يوما من رم�ضان عمدً ا دون عذر بغري جماع يق�ضي يو ًما دون كفارة
ولكنه �إثم عظيم جدً ا قد ال يق�ضيه �صوم الدهر كما قال بع�ض الأ�صحاب الكرام.
ز .ال كفارة مع الق�ضاء �إال باجلماع يف نهار رم�ضان عمدً ا دون �صوم �آخر �سواء كان
جماعً ا ب�إنزال �أو بغري �إنزال.

w. a

ww
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ح .الكفارات الثالث الواردة يف حديث ال�شيخني �آنف الذكر تكون على الرتتيب
عند جمهور العلماء ولكنها على التخيري عند مالك وغريه ولكن بحجة قوية مع
العلم �أن التخيري �أو الرتتيب اليوم �أ�ضحى بني �صيام �شهرين و�إطعام �ستني م�سكينا
بعد ذهاب كفارة حترير الرقاب.
ط .يجوز �إن�شاء �سفر يف رم�ضان وامل�سافر خمري بني ال�صيام والفطر بح�سب حديث
متفق عليه بني ال�شيخني عن عائ�شة فيما يت�صل بال�صحابي حمزة الأ�سلمي.
ي .ال�سفر املق�صود يف ال�صيام هو ال�سفر املجيز لق�صر ال�صالة وبالرغم من عدم
ورود �أي م�سافة فيه من الوحي الكرمي مهما كانت �ضعيفة ف�إن ال�سنة العملية
ال�صحيحة ت�شري �إىل بداية اخلروج من مظاعن الإقامة �إىل حد �أنها ترى بالعني املجردة
ولكن غلب القول بعد ذلك مب�سافة الفرا�سخ التي توايف م�سافتها اليوم من ثمانني �إىل
ت�سعني مي ًال ولكل �إجتهاد ن�صيب.
ك� .أف�ضل ما قيل يف �أف�ضلية ال�صوم �أو الفطر للم�سافر يف رم�ضان هو :الأف�ضل
هو الأي�سر له وجلماعته التي يرافقها فقد يكون عا�ص ًيا ب�صومه وقد يذهب بالأجر
بفطره.
ل .ال�سفر بالو�سائل الع�صرية ال�سريعة واملريحة ال يغري من حكم الرخ�صة
�شي ًئا.
م .كما ي�ستحب ق�ضاء النافلة املقطوعة ب�سبب من الأ�سباب � ً
أخذا بالأحزم
وتيئي�سا لل�شيطان ولقوله �سبحانهَ } :و اَل ُت ْبطِ ُلوا �أَ ْع َما َل ُكم{.
ً

a r. n

lhiw

w. a

�صيام النذر:

ww

�شائعا جدً ا يتقرب به امل�شركون لآلهتهم طل ًبا
�أ .كان النذر يف اجلاهلية �أم ًرا ً
للخري و�إتقاء لل�شر.
ب .جاء الإ�سالم ببديل مركب عن ذلك منه الإعتقاد اليقني يف اهلل �سبحانه
وفعل اخلري الذي يقي م�صارع ال�سوء وخا�ص ًة ال�صدقة ومن ذلك � ًأي�ضا التوكل القلبي
الرا�سخ و�إخال�ص عبادات ال�صالة والنحر له وحده �سبحانه فلم ي�أمر به ومل ينه عنه
بل مدح املوفني به.
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ج .جاءت ال�سنة فيه �إىل النهي �أقرب من املدح بله الأمر .للبخاري عن �إبن عمر
�أنه عليه ال�صالة وال�سالم نهى عنه بقوله�« :إنه ال يرد �شي ًئا و�إمنا ي�ستخرج به من
البخيل» .ويف حديث �آخر لأبي هريرة �أخرجه البخاري يربط فيه بني �إتيان النذر
والإميان بالقدر.
د .اخلال�صة �أن النذر مباح مقيد بخلو�ص الإميان يف اهلل وحده �سبحانه فال يخاف
الناذر على نف�سه وعلى من حوله ممن يتلقون عنه �أدنى ذريعة ل�شرك ولكن له عنه
بدائل ال حت�صى من اخلري.
هـ .ولكن من نذر فال ينذر �إال يف طاعة ال مع�صية فيها وعليه �آئنذ الوفاء بنذره
ما �إ�ستطاع ف�إن عجز فعليه كفارة ميني و�إن نذر يف مع�صية فال ي�أتيها ويكفر توب ًة
و�إ�ستحبا ًبا وهو على امليت دين يويف به وليه عنه �إىل جانب الوفاء بديون اهلل وديون
عباده قبل توزيع الرتكة.

a r. n

lhiw

�صيام الكفارات:

الكفارات التي �أ�شارت �إليها الآيات �آنفة الذكر يف مقدمة هذا الكرا�س.

�صيام الق�ضاء عن الغري:

w. a

�إذا �أوجبه القا�ضي على نف�سه.
�أ .من مات وعليه �صيام مفرو�ض من �أداء �أو ق�ضاء �أو كفارة �أو نذر �أو ق�ضاء دين
عن �آخر ي�صوم عنه وليه �أو يفدي برا و�إ�ستحبابا ال وجوبا حلديث �إبن عبا�س املتفق
عليه بني ال�شيخني.
ب .ذاك دين من ديون اهلل فهو �أحق بالق�ضاء ولكن منهم من �إ�شرتط الإي�صاء بذلك.

ww

 .2ال�صيام امل�ستحب:

من وظائف التطوع يف الإ�سالم:
�أ .جرب النق�ص يف الفري�ضة والدليل على ذلك �أن الإن�سان عندما يحا�سب �أول ما
يحا�سب على �صالته يوم القيامة ي�س�أل عن ر�صيده الإحتياطي من النوافل �إذا �شاب
الفري�ضة نق�ص وهو حديث �صحيح.
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ب .تي�سري �أ�سباب الرتقي يف درجات القرب من اهلل �سبحانه والدليل احلديث
القد�سي الذي �أخرجه البخاري عن �أبي هريرة ..« :وال يزال عبدي يتقرب �إيل
بالنوافل حتى �أحبه  .»..والقرب من اهلل �سبحانه يكون ب�إتيان الفرائ�ض وتزكية
النف�س دوما ب�أعمال اخلري من كل �ضرب.

a r. n

�صيام �ست من �شوال:

lhiw

�أ� .أخرج م�سلم عن �أبي �أيوب الأن�صاري �أنه  قال« :من �صام رم�ضان ثم �أتبعه
�ستا من �شوال فك�أمنا �صام الدهر».
ب .يجوز �صيامهن متتابعات ومتفرقات من الثاين من �شوال حتى �آخر يوم فيه.
ج .كما يجوز جمع النية فيهن بني الق�ضاء ـ �أي ق�ضاء كان ـ وبني التطوع ي�س ًرا
ملن �أخذ بالرخ�صة.
د .جاءت كراهة �صومها من بع�ض الأئمة من مثل مالك ب�سبب احلر�ص على عدم
التلب�س يف �أذهان النا�س بني الفري�ضة والنافلة وهي مهمة الأئمة الذين يقتدي بهم
النا�س.

�صيام يوم عرفة وما قبله:

w. a

�أ .للع�شر الأوائل من ذي احلجة ف�ضل خا�ص يف العبادة مبقت�ضى احلديث
الذي �أخرجه البخاري وغريه عن �إبن عبا�س �أنه  قال« :ما من �أيام العمل
ال�صالح فيها �أحب �إىل اهلل من هذه الأيام» .قالوا :وال اجلهاد يف �سبيل اهلل؟
فقال« :وال اجلهاد يف �سبيل اهلل �إال �أن يخرج الرجل بنف�سه وماله فال يرجع
ب�شيء من ذلك».
ب� .أخرج م�سلم والرتمذي وغريهما عن �أبي قتادة �أنه  قال�« :صيام يوم عرفة
يكفر ال�سنة املا�ضية والباقية».
ج .ولكن ال ي�سن ال�صيام للحاج �سدا لذريعة العنت للحديث املتفق عليه بني
ال�شيخني عن �أم الف�ضل زوج العبا�س �أنها �أر�سلت �إليه  بلنب ف�شرب وهو يخطب
النا�س بعرفة.
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�صيام تا�سوعاء وعا�شوراء:

et

طبعا ـ مبنا�سبة قدومه �إىل املدينة
�أ� .أمر  ب�صيام يوم عا�شوراء ـ �أمر �إ�ستحباب ً
ووجوده اليهود ت�صومه بح�سب رواية �إبن عبا�س املتفق عليه بني ال�شيخني فلما �سـ�أل
�أخرب �أنه يوم �صالح جني فيه مو�سى وبنو �إ�سرائيل من عدوهم فقال �« :أنا �أحق
مبو�سى منكم».
ب .وعن �أبي قتادة فيما �أخرج اجلماعة �إال البخاري والرتمذي �أنه  قال يف �ش�أن
�صيام عا�شوراء .. « :و�صوم يوم عا�شوراء يكفر �سنة ما�ضية».
ج .ويف م�شهد متيز نبوي عظيم عن اليهود التي تعظم ذلك اليوم وب�إ�شارة من
ال�صحابة الكرام قال النبي الأكرم « :ف�إذا كان العام املقبل �إن �شاء اهلل �صمنا
اليوم التا�سع» ولكنه تويف قبل ذلك عليه ال�صالة وال�سالم .وذلك عن �إبن عبا�س عند
م�سلم و�أبي داود.
د .ومل يرد يف عا�شوراء غري ذلك �أبدً ا �إال ما �إبتدعته بع�ض الفرق الإ�سالمية.

a r. n

lhiw

�صيام الأ�شهر احلرم:

w. a

�أ .للأ�شهر احلرم ف�ضيلة زائدة يف تزكية العمل لقولهَ } :فلاَ ت َْظل ُِموا فِيه َِّن
�أَ ْن ُف َ�س ُك ْم{.
ب� .أقر  �صحاب ًيا �صام الأ�شهر احلرم حتى �أنهك بدنه وتغري لونه ولكنه قال
له مي�س ًرا�« :صم من احلرم و�أترك �صم من احلرم و�أترك �صم من احلرم و�أترك» وذلك يف
حديث جميبة الباهلية عند بع�ض �أهل ال�سنن.
ج� .أوىل احلرم بال�صيام هو املحرم حلديث �أبي هريرة عند م�سلم و�أهل ال�سنن:
«�أف�ضل ال�صيام بعد رم�ضان �شهر اهلل املحرم و�أف�ضل ال�صالة بعد الفري�ضة �صالة
الليل».
د .ومعلوم �أن كثريًا من الأيام امل�ستحب �صيامها واملحرم واملكروه تقع يف هذه
الأ�شهر احلرم الثالثة املتتالية فمنها يوم عرفة وما قبله من الثمانية الأوىل من ذي
احلجة ومنها يوم النحر و�أيام الت�شريق ومنها تا�سوعاء وعا�شوراء.

ww
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�صيام �شعبان:

et

�أ .ال بد �أن يفهم النهي عن �صوم الن�صف الثاين من �شعبان �أو الأيام الأخرية منه
ب�إحدى علتني �أو بكليهما :علة التمييز بني النافلة والفري�ضة واملق�صود هنا هو
�ضبط الفرائ�ض لئال تختلط يف �أذهان النا�س مع النوافل ومن ذا ين�ش�أ اجلهل ثم ين�ش�أ
عن اجلهل الغلو وعلة ح�سن الإ�ستعداد بدن ًيا ل�صيام الفري�ضة �أي رم�ضان فمن �أمن
ذا وذاك يف نف�سه �أو يف النا�س فله ذلك ومن مل ي�أمن ال ذا وال ذاك وجب يف حقه �سد ذريعة
الف�ساد يف ح�سن الفقه �أو يف ح�سن التدين.

a r. n

�صيام الإثنني �أو اخلمي�س �أو كليهما:

lhiw

�أ .ثبت عنه عليه ال�صالة وال�سالم مداومته على �صيامهما.
ب .كما ثبت �أنهما يومان تعر�ض فيهما الأعمال على اهلل �سبحانه وذلك عن �أبي
هريرة عند م�سلم فيغفر لكل م�سلم �إال �صاحب �شحناء يقال فيهما�« :أنظروا هذين
حتى ي�صطلحا».
ج .كما ورد تعليل �صيام الإثنني بكونه يوافق يوم ميالده  ويوم بعثه �أو �إنزال
الوحي عليه فيه فيما �أخرجه م�سلم عن �أبي قتادة.

w. a

�صيام الأيام البي�ض الثالثة من كل �شهر قمري:

�صيام �آخر غري منتظم:

�أي بح�سب ما يتي�سر للنا�س.

ww

�أ .وردت �أحاديث متعار�ضة يف حتديد هذه الأيام الثالث من كل �شهر قمري ولذلك
ترجح القول جمعا لها بكونها يف غرة ال�شهر �أو يف و�سطه �أو �آخره ي�ستوي يف ذلك
تتابعها �أو تفرقها.
َ
لحْ
ب� .صيامها ي�ساوي �صيام الدهر ب�سبب قوله �سبحانهَ } :م ْن َجا َء ِبا َ�س َن ِة َف َل ُه
َع�شْ ُر �أَ ْمثَا ِل َها{ .وح�سنة ثالثة �أيام هي ثالثون ح�سنة �أي ح�سنة لكل يوم من �أيام
ال�سنة فذلك هو �صيام الدهر.
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 .3ال�صيام املكروه:
�إفراد اجلمعة ب�صوم:

a r. n

�أ .املكروه هو �إفراده ولي�س اجلمع بينه وبني يوم قبله �أو يوم بعده �أو �أكرث من ذلك.
ب .احلكمة من ذلك حكمتان� :أن يوم اجلمعة هو العيد الأ�سبوعي للم�سلمني
وخو ًفا من �أن يظن اجلاهل �أن �صومه فر�ض �أو �سنة.

�إفراد ال�سبت ب�صوم:

lhiw

للأ�سباب ذاتها التي وردت �آنفا مع �إ�ضافة �أن يوم ال�سبت هو يوم تعظمه اليهود
ومن �ش�أن الإ�سالم البحث عن التميز عنهم وعن غريهم من الأمم حلفظ اخل�صو�صية
الإ�سالمية على �صراط م�ستقيم على غري نهج املغ�ضوب عليهم وال ال�ضالني.

�صيام �أيام الت�شريق:

ww

�صيام يوم ال�شك:

w. a

�أ� .صنفها بع�ض العلماء �ضمن املحرم �صومها ولكن يع�سر ت�سويتها يف ذلك مع
العيدين لت�أخذ حكم احلرمة املطلقة ويف النهي عن ذلك �أحاديث �صحيحة.
ب� .سميت �أيام ت�شريق لأن العرب كانت ت�شرق فيها اللحم على احلبال وغريها
لتتعر�ض لأ�شعة ال�شم�س وت�صبح قديدً ا فتحفظ وتدخر� .شرق ال�شيء :خرقه ومنه
ال�شروق �أي خروق ال�شم�س.
َ
ج .وهي الثالثة التي تلي يوم النحر و�سماها القر�آن }�أ َّيا ٍم َم ْع ُلو َمات{ يف
�سورة احلج.
�أ .يوم ال�شك هو اليوم الذي يحتمل �أن يكون �آخر �أيام �شعبان ويتحرى فيه الهالل.
ب .احلكمة من ذلك التمييز بني �شعبان ورم�ضان �أي بني �صوم النافلة و�صوم
الفري�ضة.
دفعا
ج .ولكن يرخ�ص ملن ي�صوم ذلك حتت عنوان �آخر غري عنوان الإحتياط ً
لنازعة الغلو يف الدين التي جاء الإ�سالم ب�ضدها يف �إجتاه العدل يف كل �أمر و�ش�أن.
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 .4ال�صيام املحرم:
الو�صال:

a r. n

�أ .الو�صال هو الإمتناع عن الإفطار عند غروب �شم�س يوم �صيام مهما كان نوع
ذلك ال�صيام.
ب .نهى عنه الإ�سالم ب�شدة �سدا لذريعة الغلو يف الدين الذي هو وجه من وجوه
الإبتداع فيه.
ج .الو�صال من خ�صو�صيات النبي الأكرم حممد .
د� .إيغاال يف ذم الو�صال وحترميه دعا الإ�سالم بقوة �إىل التعجيل بالفطر مبجرد
غروب ال�شم�س �أو تقدير ذلك عند من ال يت�سنى له ر�ؤية الغروب.
هـ .كما حرم الو�صال بق�صد تهيئة اجل�سم لتحمل �صيام يوم قابل و�أداء حقوق
النا�س.

lhiw

�صيام الدهر:

w. a

�أ .معناه موا�صلة ال�صيام دون �إفطار �إال يف العيدين.
ب� .أق�صى حد ل�صيام الدهر هو �صيام داود عليه ال�سالم �أي �صيام يوم
و�إفطار يوم.
ج� .أخرج ال�شيخان عن عبد اهلل �إبن عمرو �أنه  قال« :ال �صام من �صام الأبد
ال �صام من �صام الأبد».
د .كما �أخرج اجلماعة �إال البخاري و�إبن ماجة عن �أبي قتادة قوله « :ال �صام
وال �أفطر» .وفيهما غ�ضب كبري على �صائم الدهر.

ww

�صيام العيدين:

�أ .حرمة �صيام عيدي الفطر والإ�ضحى متفق عليها بني ال�شيخني ومعلوم من
الدين بال�ضرورة.
ب .حرمة ت�شمل الناذر نف�سه �إذ ال نذر يف مع�صية.
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�أ .يع�سر �أن يتخلل ال�صيام رياء �إال �أن يكون ال�صائم قد جمع فيه حمق
العاملني �أولهم و�آخرهم وذلك هو �سر قوله �سبحانه يف احلديث القد�سي« :كل
عمل �إبن �آدم له �إال ال�صوم ف�إنه يل و�أنا �أجزي به» .وذلك ب�سبب �أن ال�صوم هو
العبادة الوحيدة التي ال �سبيل لل�شرك اخلفي عليها مطل ًقا لأنها عبادة ترك
فهي العبادة التي تغر�س يف �صاحبها الإخال�ص �إذ ب�إمكان ال�شيطان �أن يت�سلل
�إىل املرء يف كل عبادة �إال عبادة ال�صيام .ولكن وجب التنبيه �إىل �أن الرياء يف�سد
كل عمل ف�إذا ت�سلل �إىل ال�صوم كان �أ�شد ف�سادًا لأنه جاء ب�ضده يف العبادة التي
�شرعت لتنمية الإخال�ص وتثبيته.

a r. n

lhiw

ال�صيام املبتدع يف الدين:

w. a

�أ� .صيام يوم مولده عليه ال�صالة وال�سالم �سواء كان اليوم الثاين ع�شر من ربيع
الأول �أو غريه.
ب� .صيام يوم الإ�سراء واملعراج �سواء كان ال�سابع والع�شرين من رجب �أو غريه.
ج� .صيام الن�صف من �شعبان.
د .وباجلملة كل عبادة مبتدعة �أو �صوم مبتدع مق�صود لذاته �ضمن قاعدة «�إمنا
الأعمال بالنيات» .من جهة وقاعدة« :من �أحدث يف �أمرنا هذا ما لي�س منه فهو رد».
فهما مبنى الدين.

كل �صيام ي�ضيع حقوق النا�س �أو حقوق النف�س:

ww

من مثل من ينهك بدنه يف �صيام الدهر ثم يكره على التخلي عن �صيام
�شهر رم�ضان �أو من يتنفل بال�صيام في�ضيع حق من يعول �أو حق غريه ب�أي وجه
من الوجوه وذلك هو معنى قولهم� :إن اهلل ال يقبل النافلة حتى ت�ؤدى الفري�ضة
وقولهم :من �شغله الفر�ض عن النافلة فهو املعذور ومن �شغلته النافلة عن
الفر�ض فهو املغرور.
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�رشوط و�أركان ال�صيام

a r. n

 .1الإ�سالم:

 .2البلوغ:

lhiw

�أ .ال تقبل من غري م�سلم عبادة �إ�سالمية قبل الإ�سالم ولكن ح�سبه من ذلك
�إنتفاع نف�سه بذلك �أو �إنتفاع النا�س املح�سن �إليهم من حوله.
ب .ولكن تختلف درجات الكفر فال ي�ستوي الكافر امل�سامل �أو املح�سن �إىل نف�سه
و�إىل النا�س من حوله مع الكافر الظامل فهذا دون ريب �أ�شد عذا ًبا يوم القيامة من ذاك
بني دركات جهنم .و�أ�شد دركات الكفر النفاق الإعتقادي ثم الردة ثم ال�شرك بكل
وجوهه ثم �أهل الكتاب ومن حلق بهم.

w. a

�أ .ي�صح ال�صيام من غري البالغ ذكرا كان �أو �أنثى ولكن ال يطلب منه وال يجزئ
عنه عند بلوغه.
ب .ال ب�أ�س من تدريب النا�شئة على ال�صيام بح�سب ما يطيقون.
ج .روى كثري من �أهل احلديث عن عمر قوله « :رفع القلم عن ثالثة :عن
املجنون املغلوب على عقله حتى يرب�أ .وعن النائم حتى ي�ستيقظ .وعن ال�صبي
حتى يحتلم».
د .بلوغ الغالم بالإحتالم �أو ظهور عالمات بدنية معروفة من مثل �شعر العانة
وبلوغ الفتاة باحلي�ض ومن ت�أخر عنه ذلك يرجع فيه �إىل ال�سن لأن تلك هي �أمارات
وعالمات.

ww

 .3العقل:

�أ .رغم �إختالف الفقهاء يف كون الإغماء مف�سدً ا �أم ال ف�إن الأرجح �أن غياب العقل
ملدة قليلة �أو كثرية يرفع التكليف بالكلية فال ق�ضاء عليه وال كفارة.
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et

�أ .لذلك ي�ستثنى امل�سافر من ال�صيام �إن �شق عليه كما يرتخ�ص باجلمع والق�صر
يف ال�صالة.
ب .ومهما تكن �إقامة املرء ي�سرية يف �سفره ومرحتله ف�إن ال�سفر قطعة من
العذاب كما جاء يف الأثر ومهما كرثت �أ�سفار املرء فالأ�صل قراره �أو قرار النا�س
�إال بع�ضا منهم.

a r. n

 .5ال�صحة:

lhiw

�أ .من خوارم ال�صحة حي�ض املر�أة ونفا�سها فال ت�صوم ولكن تق�ضي و�إن �صامت
�أثمت.
ب� .أمرت احلائ�ض والنف�ساء بق�ضاء ال�صيام دون ال�صالة تي�سريا من رب غفور.
ج� .إذا طهرت يف �أثناء يوم رم�ضان ي�ستحب لها �إم�ساك ما بقي من النهار وفيه
خالف مرجعه حالتها ال�صحية حتت �سقف قاعدةَ } :فا َّت ُقوا اللهَّ َ َما ْا�ست ََط ْعتُم{.
د .زمن �إمتداد احلي�ض والنفا�س يعرف بالتجربة والعرف ولكن عالمته الفارقة
�إنقطاع الدم املعروف بريحه ولونه وثخونته مبا مييزه عن الإ�ستحا�ضة التي هي مبثابة
النزيف امل�ؤقت وتقا�س على حالة ال�سل�س عند الرجل فال تقطع �صالة وال �صيا ًما
ولكن يتطهر لها يف كل �صالة.
هـ .وباجلملة ف�إن ال�صحة البدنية �شرط من �شروط ال�صيام لأن ال�صيام عبادة
جمعا
بدنية بالأ�سا�س ويتعاون املرء مع طبيبه يف حتديد ذلك دون �إفراط وال تفريط ً
بني النية احل�سنة والت�أهل البدين وعاقبة العبادة يف الدنيا والآخرة.

w. a

ww

 .6النية:

�أ .النية حملها القلب والتلفظ بها بدعة من البدع املعا�صرة.
ب .النية ترفع �سعر كل عمل �سواء كان يف دائرة التعبديات �أو العاديات.
ج .بع�ض العبادات الدينية ال�صرفة ال بد فيها من النية من مثل ال�صالة وال�صيام
والزكاة واحلج.
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د .كثريًا ما يتدخل الو�سوا�س ال�شيطاين لإف�ساد العبادة من خالل الت�أكيد على
النية عقدً ا ً
ولفظا وهو داء يت�سلل �إىل النا�س يف زمن الإنحطاط ت�سلل الذئاب �إىل الغنم
غري املحرو�سة.
هـ .كثري من العبادات ال حتتاج �إىل ت�أكيد �شديد يف عقد النية حتى يف القلب
ب�سبب �أن الإن�سان وهو يف حالة جتهز لأداء العبادة �إمنا ي�ؤكد نيته بالعمل كمن قام
يت�سحر مثال فلو �س�ألته مل تفعل ذلك ملا تردد يف الإجابة ب�أنه ينوي �صيام اليوم املوايل
فال �إفراط وال تفريط حتى يف العقد القلبي للنية لئال ي�ستغل ال�شيطان ـ ذئب
الإن�سان ـ تلك الثلمة �أو ذلك الرتدد وي�صوب �سهمه امل�سموم.
و� .صيام الفر�ض ال بد فيه من تبييت النية بليل �أي قبل حلول الإم�ساك
�سواء ب�إفراد كل يوم بنية جديدة �أو بنية واحدة عن كل رم�ضان �أو الأيام املراد
�صيامها جملة ولكن �أبا حنيفة خالفهم يف �إيقاع النية حتى الزوال حتى يف
ال�صيام املفرو�ض.
ز� .أما �صيام النفل فيت�سع عقد النية فيه حتى الزوال وهو ثابت يف ال�صحيحني
ويف �أحاديث �أخرى.

a r. n

lhiw

 .7الإم�ساك عن املفطرات:

w. a

�أ .املفطرات الثالث املتفق عليها �إجماعً ا قطع ًيا هي الأكل وال�شرب واجلماع
وما يكون يف حكمها من مثل الإ�ستمناء وامل�شروبات �شبه املخدرة املنع�شة من مثل
التدخني وما مي�ضغ.
ب .حدها بع�ض الفقهاء مبا ينفذ �إىل اجلوف من املنفذ املعتاد.
ج .الإجتاه الأ�صويل القدمي كما متثله مدر�سة الإمام البخاري هو �أن املفطر مما
يدخل ولي�س مما يخرج ب�أي وجه خرج ومن �أي منفذ خرج.
د .وهو �إجتاه يح�صر املفطر فيما ي�ؤكل عادة وت�شتهيه النف�س ليخرج من ذلك
احل�صى وما يف حكمه وهو �إجتاه موافق للحكمة من ال�صيام واملق�صد منه.
هـ .القيء� :أما من ذرعه القيئ �أي غلبه فال �شيء عليه من ق�ضاء وال
كفارة �سواء رجع �إىل جوفه �شيء مما خرج منه �أم ال .و�أما من �إ�ستقاء �أي تعمد

ww
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القيئ فمختلف يف حاله وال يبعد �أن من �أوجب عليه الق�ضاء خ�شية �أن يكون
قد رجع �إىل جوفه �شيء مما خرج منه ولكن �إجتاه الإمام البخاري هو نفي
القيء بكل �صوره عن كونه مفط ًرا بالكلية وهو املن�سجم مع حكمة ال�صوم
ومق�صده .وال يبعد �أن يكون الأمر النبوي بق�ضاء ال�صوم يف حال الإ�ستقاء
عمدً ا �أمر �إ�ستحباب ال �أمر وجوب �ش�أن الأوامر النبوية �إذا ما خلت عنها قرائن
الوجوب من بيان قر�آن �أو �إخت�صا�ص بت�شريع �أو غري ذلك مما هو معروف عند
علماء الأ�صول.
و .احلجامة� :إ�ضطربت �أقوال العلماء فيها ب�سبب ورود �أحاديث متعار�ضة فيها
مرة ب�إفطار احلاجم واملحجوم ومرة ب�أنه ثبت �أنه �إحتجم  وهو حمرم وكذلك وهو
�صائم .وال�سبب يف ذلك �إما ن�سخ �أو خوف على املحجوم من �إنهاك نف�سه فهو حكم
ب�أيلولة الفعل ومنتهاه وخوف على احلاجم من ت�سرب �شيء من الدم �إىل جوفه لأن
احلجامة يف ذلك الوقت كانت بامل�ص �أو عقوبة على �إعانة ال�صائم على �إنهاك نف�سه.
ولكن �صح القول الآن �أن احلجامة ال تفطر حاجما وال حمجوما �إال �أن ت�ؤول �إىل �إنهاك
ف�إنه يقدر بقدره.
ز .احلقن� :إمنا اخلالف يف احلقن املغذية التي حتدث ً
ن�شاطا دون مرورها عرب
املنفذ املعتاد وو�صولها �إىل املحل املعتاد ويبقى احلكم فيها معريًا بالنية واحلاجة
وال�ضرورة.
ح� .أما الإكتحال وما يف حكمه مما يقع يف العني والتدهن ب�أي دهن لأي
دفعا لوطي�س احلر وما يقع يف
غر�ض �ضمن امل�شروع واحلاجة والتربد باملاء ً
الأنف والأذن والدبر والفرج وغري ذلك مما ال يق�صد منه حتايل على ال�صيام ومن
باب �أوىل الإحتالم ومذاق طعام لربة �أ�سرة �أو من ذاك عمله ف�ض ًال عما يعر�ض
للإن�سان من ريح منع�ش �أو يلتقطه ل�سانه مما علق بني �أ�سنانه وغبار طريق �أو
مطعم �سيما للعملة فيه وغري ذلك مما ال حت�صى �صوره ..كل ذلك هو من باب
املعفو عنه عف ًوا تا ًما مطل ًقا �سواء كان مما تعم به البلوى عند العملة ومن يف
حكمهم �أو كان مما يع�سر الإحرتاز منه وذلك �صو ًنا لي�سر الإ�سالم �أن تدو�سه
النزعات املغالية املت�شددة.

a r. n

lhiw

w. a
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ط .القبلة :مدارها على م�آلها ومنتهاها فمن ميلك �إربه فله ذلك وذلك هو الذي
عللت به الأم الكرمية عائ�شة تقبيل الر�سول الأكرم  لأزواجه ومن خ�شي على
نف�سه غري ذلك فعليه �سد الذريعة ومغادرة احلمى لئال يغريه الرعي على تخومه
بالوقوع فيه.
ي .لإبن تيمية و�إبن حزم وهما من مدر�ستان متقابلتان بوجه من الوجوه :هذا
ظاهري وذاك �سليل املدر�سة احلنبلية �أي مدر�سة الأثر واحلديث ..لهما حتقيقات
علمية را�سخة عذبة يف ت�ضييق �سبل املفطرات ت�أييدا لإجتاه �إمام املحدثني البخاري
ولكن ال يت�سع املجال لنقل �شيء من ذلك.
ك .املعا�صي القلبية والعملية هل تفطر :ال تفطر باملعنى الفقهي
العملي مطلقا ولكنها بالت�أكيد ت�أكل ح�سنات ال�صيام �أكال �شنيعا وتذهب ب�أجر
هذه العبادة بل هي �إجتاه مناق�ض للحكمة من ال�صيام الذي �إمنا فر�ض تزكي ًة للنف�س
وغر�سا للتقوى } َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُقون{.
ً
ل� .أما من �أكل �أو �شرب نا�س ًيا يف نهار رم�ضان فال ق�ضاء عليه وال كفارة �إمنا �أطعمه
اهلل و�سقاه كما جاء يف احلديث ال�صحيح الذي رواه اجلماعة عن �أبي هريرة ي�ستوي يف
ذلك الأكل الكثري مع القليل كلما كان الآكل نا�س ًيا والقلم مرفوع عن النا�سي حتى
يذكر وتذهب غفلته.
م� .أما من جامع نا�س ًيا فقليل جدً ا حدوثه �إذ يكاد ي�ستحيل �أن ت�ضرب الغفلة
على الزوجني فين�سيا رم�ضان ولكن الن�سيان حكم عام وكذا من �أكل �أو �شرب
�أو جامع جاه ًال باحلكم ال�شرعي ممن هو حديث عهد ب�إ�سالم وهو �أمر كذلك نادر
الوقوع لأن هذا من املعلوم من الدين بال�ضرورة ولكن حكم اجلهل هو حكم
الن�سيان ويلحق بهما املكره وكل تلك ال�صور هي �صور �إكراه وكلها مو�ضوعه عن
الأمة بن�ص احلديث ال�صحيح.
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م�ستحبات ال�صيام

a r. n

تعجيل الإفطار:

lhiw

�أ .احلكمة من ذلك دفع نازعات الغلو عن الأمة متي ًزا عن بني �إ�سرائيل �سيما
ال�ضالني منهم.
ب .املق�صود بالتعجيل �شق ال�صيام ولو مبذقة لنب �أو قطرة ماء �أو حبة متر.
ج .احلكمة من ذلك ك�سر �شوكة ال�شيطان الذي يدفع �إىل الت�شدد عندما يي�أ�س
من اجلر �إىل حم�أة املع�صية من ناحية ومن ناحية �أخرى ك�سر �شهوة النف�س املجبولة
على غريزة الأكل وتعويد النف�س العدل يف كل �شيء حتى مع النف�س ويف �صغائر
الأمور وعظائمها.
د .من مظاهر الغلو والت�شدد التي ترى يف �أيامنا هذه �أن بع�ض ال�شباب
حديث التدين ال يطعم �شي ًئا حتى يتم امل�ؤذن �آذانه ظنًا منه �أن الإفطار ال
يجوز قبل ذلك ورمبا �شق على من هو فيهم �أو معهم ورمبا جتنبه بع�ضهم خ�شية
الوقوع يف اجلدل الفارغ.

w. a

ت�أخري ال�سحور:
�أ .بركة ال�سحور بركتان :بركة مادية مبا يتناوله اجل�سم من غذاء ي�ستعني به

ww

يف الغدوة على م�شقة روحة ويكون ذلك ملمو�سا يف املناطق احلارة حيث يطول النهار
وتقرتب ال�شم�س من اخلالئق ويف النا�س ال�ضعيف و�صاحب ال�شغل الع�سري .وبركة
معنوية مبا يتيحه الإ�ستيقاظ يف ذلك الوقت من �إغتنام لأف�ضل �أوقات الليل والنهار
ِالَ ْ�س َحا ِر ه ُْم َي ْ�س َت ْغ ِف ُرون{.
ويف ذلك قال �سبحانهَ } :وب ْ أ
فهو �آخر وقت ي�شهد نزول الرحمان �سبحانه �إىل ال�سماء الدنيا وب�سطه يده لكل
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�سائل بالإجابة كما يتيح ذلك الوقت �إقام �صالة الفجر التي قال فيها �سبحانه
} َو ُق ْر�آَ َن ا ْلف َْج ِر �إِ َّن ُق ْرَ�آ َن ا ْلف َْج ِر َكا َن َم�شْ ُهودًا{ ف�إذا كان ذلك يف جماعة �ضمن امل�صلي
لنف�سه ت�أمينا �سائر اليوم «من �صلى الفجر يف جماعة كان يف ذمة اهلل �سائر يومه»
وبركات �أخرى كثرية �سيما ملن يرتاد امل�سجد وي�شهد اجلماعة ويلتقي امل�سلمني
في�س�أل عن املري�ض ويعوده ويهتم ب�أمر امل�سلمني ويكون باث علم �أو طالب علم وبعد
كل تلك الربكات تكون بركة التبكري «بورك لأمتي يف بكورها» ويف ذلك الزمن تق�سم
الأرزاق بني اخلالئق ملن ي�سعى جماهدً ا يف �سبيل لقمة عي�ش كرمية كافا يده عن �س�ؤال
النا�س �أعطوه �أو منعوه.
ب .لأجل خدمة مق�صد الإ�سالم الأ�سنى يف توخي الي�سر حتى يف العبادات
املوقفة توقي ًفا من مثل ال�صالة وال�صيام ف�ض ًال عن العبادات اجلماعية والعادات..
حدد القر�آن الكرمي نف�سه زمن الإم�ساك وذلك يف �آيات ال�صيام يف �سورة البقرة ولكن
ح�صل الأمر ذاته الذي يح�صل مع بع�ضنا اليوم �أي �أن بع�ض ال�صحابة ظنوا �أن اخليطني
املق�صودين يف الآية هما خيطان حقيقيان ال بتعبري جمازي �أي خيطي الفجر ولكن
النبي الأكرم عليه ال�صالة وال�سالم �صحح ال�صورة.
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التن ّزه عن الزور قو ًال وعم ًال:

w. a

�أ� .أخرج بع�ض �أ�صحاب ال�سنن و�أحمد عن �أبي هريرة �أنه  قالُ « :رب �صائم
لي�س له من �صيامه �إال اجلوع» .ويف رواية �أخرى ..« :والعط�ش».
ب .و�أخرج البخاري عن �أبي هريرة �أنه  قال« :من مل يدع قول الزور والعمل به
فلي�س هلل حاجة يف �أن يدع طعامه و�شرابه».
ج .و�أخرج �أحمد عن عبيد مواله  �أن �إمر�أتني �صامتا فدعاهما عليه ال�صالة
وحلما
وال�سالم وجيء للأوىل بقدح وقيل لها قيئي فقاءت ً
قيحا ود ًما و�صديدً ا ً
وقاءت الأخرى يف القدح ذاته كما قاءت الأوىل فقال �« :إن هاتني �صامتا عما
�أحل اهلل و�أفطرتا عما حرم جل�ست �إحداهما �إىل الأخرى فجعلتا ت�أكالن من حلوم
النا�س».
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�شفيعا
�أ� .إذا كانت �أف�ضل �صالة بعد املكتوبة هي �صالة الليل وكان رم�ضان ً
لل�صائمني يوم القيامة وفيه ليلة هي خري من �ألف �شهر وع�شره الأواخر هن ربيع
حياة امل�ؤمن قبل ربيعه الثاين �أي الع�شر الأول من ذي احلجة احلرام وكان �شهر عتق
من النار وكانت �صالة التطوع جابرة لفوائت ونقائ�ص املكتوبة ...ف�إن �صالة القيام
فيه تكون هي العبادة الأوىل بعد ال�صيام وال�صالة املكتوبة ب�سبب �أنها ت�شمل الركوع
وال�سجود والتالوة والذكر فهي عبادة �شاملة جامعة لأكرث �أنواع العبادات.
ب� .صالة الرتاويح هي ال�سنة العمرية الرا�شدة التي هدى اهلل �إليها الفاروق
موا�صلة لعمل النبي الأكرم عليه ال�صالة وال�سالم بعدما �أقلع عنها جماعة خ�شية
�أن تفر�ض على الأمة.
ج .فمن واتته ظروفه لإمتام الرتوايح مع اجلماعة ثم قهر هواه فقام قبل �سحوره
مبقدار �صالة ركعتني ف�أطال فيهما ال�سجود وت�ضرع مبته ًال رغ ًبا وره ًبا وواظب على
ذلك كل ليلة �ضمن لنف�سه الظفر بليلة القدر وقيام رم�ضان وقيام الع�شر الأواخر
منه وتر�شح للفوز بالك�أ�س الذهبية �أي ك�أ�س العتق من النار ومن عتق من النار مرة
حتر�سه �إرادة الرحمان �سبحانه �أن يعود ملا يجعله من �أهل النار والعياذ باهلل.
د .قال  يف م�سند الطيالي�سي عن �إبن عمر« :من قام بع�شر �آيات مل يكتب من
الغافلني ومن قام مبائة �آية كتب من القانتني ومن قام ب�ألف �آية كتب من املقنطرين».
ع�شر �آيات هي املعوذتان لي�س �أكرث من ذلك ومائة �آية هي الق�صار من ال�ضحى حتى
النا�س لي�س �أكرث من ذلك و�ألف �أية هي اجلزءان الأخريان و�أكرث منهما بقليل� ..أي
مبقدار دقائق معدودات يطرد املرء عن نف�سه الغفلة ويكتب من القانتني ف�إن �شاء �أن
يكون من املقنطرين �أي املكرثين فليجعل له وردًا �شهر ًيا �أو �سنو ًيا يقر�أ فيه قيا ًما
ب�ألف �آية .هل يعجز عن ذلك طول حياته؟
هـ .كلمة �أخرى يف �صالة الرتاويح وليلة القدر .ال حرج يف �أن تكون ركعات
�صالة الرتاويح اليوم �أكرث �أو �أقل من ثماين ركعات مبثل ما كان عليه احلال يف
عهده  وذلك لأن املعيار هنا على القدرة من ناحية ولكن ب�شرط �أن تكون ال�صالة
مثنى مثنى ولكن لو كانت رباع رباع فما �ضر ذلك رغم �أن املثنى مثنى �أوىل وال حرج
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كذلك على النا�س �أن يختموا القر�آن الكرمي كله يف تلك ال�صالة على �إمتداد �شهر
رم�ضان املعظم �أو يقر�ؤوا ما تي�سر منه مبثل ما ورد يف �سورة املزمل وال حرج عليهم �أن
ي�صلوا فرادى �أو جماعة ولكن الأوىل ملن ي�ستطيع ذلك �أن تكون جماعة يف امل�سجد
�إحياء لهذه ال�شعرية و�إعالء لكلمة الإ�سالم وعباداته وتعمريا للم�ساجد ولو مرة
واحدة بهذا ال�شكل يف ال�سنة ولكل من النا�س ما ينا�سبه من كل ذلك كلما كان الأمر
مق�صو ًرا على النافلة ف�إذا جاء وقت الفري�ضة من �صالة �أو �صيام �أو زكاة �أو حج �أو غري
ذلك كان للإ�سالم كالم �آخر يراعي التوقيف.
و .كما يجوز القراءة من امل�صحف يف كل �صالة نافلة دون الفري�ضة ومنها الرتاويح
ب�سبب �أن القراءة املفرو�ضة يف ال�صالة هي الفاحتة فح�سب بل قال بع�ض الفقهاء
الأربعة ب�أن كل قراءة من القر�آن جمزئة ولكنه مرجوح �إال ل�ضرورة حتى يتعلم اجلاهل
�أو امل�سلم اجلديد.
ز .ومن الرخ�ص املهمة يف حاالت ال�ضرورة �إفتاء الإمام ال�شافعي بجواز �صالة
املفرت�ض �أي الذي ي�ؤدي �صالة فري�ضة وراء املتنفل بناء عنده على جواز بناء الأقوى
�أي الفري�ضة على الأدنى وهي النافلة وهي رخ�صة ملن تفوته �صالة الع�شاء يف امل�سجد
يف رم�ضان ف�إن كان ذلك ب�سبب عذر قاهر من مثل عمل ال بد منه �أو غري ذلك �أو كان
نادر احل�صول جاز حتى ال يفوت امل�صلي على نف�سه �صالة الع�شاء جماعة �سيما يف
رم�ضان املعظم و�أن الأثر �صحيح يف �أن من �صلى الع�شاء يف جماعة ك�أمنا قام الليل �أما
�إذا داعبته نف�سه وغلبه هواه و�إتخذ ذلك عادة فال.
ح .ومن الرخ�ص املهمة كذلك م�سح املر�أة على خمارها �إذا لب�سته على و�ضوء
مبثل حالة امل�سح على اخلفني وما يف حكمهما من مثل اجلوربني وامل�سح على العمامة
وهي رخ�صة مهمة يف بع�ض امل�ساجد ال�ضيقة �أو التي ال يتوافر فيها مكان و�ضوء
خا�ص بالن�ساء �أو غري ذلك من حاالت احلاجة ال�شديدة وال�ضرورة امللحة ف�إذا نق�ضت
املر�أة و�ضوءها يف امل�سجد ب�سبب مر�ض �أو طول �صالة القيام �أي الرتاويح �أو غري ذلك
وتعذر عليها نزع خمارها ل�سبب من الأ�سباب جاز لها ذلك.
ط .ومن ذلك � ًأي�ضا �إفتاء الإمام �أحمد بجواز �إقام �صالة اجلمعة قبل الزوال وهو
الإجتهاد الفقهي العظيم الذي تعمل به بع�ض امل�ساجد يف �سوي�سرا مث ًال ومثله �إفتاء
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الإمام مالك بجوز �إقام ذلك بعد �صالة الع�صر وقبل الغروب تو�سعة على النا�س وهي
�إجتهادات يحتاجها م�سلمو �أروبا حاجة �شديدة جدً ا حتى يوفقوا بني الدين والدنيا يف
هذه البالد ولو �إجتهد يف هذا الأمر جمتهدون معا�صرون ل�صرخ ال�صارخون بدون علم من
الأغيلمة ولكن هذه �إجتهادات �إمام دار الهجرة مالك و�إمام مدر�سة الأثر �أحمد وكالهما
حمدث فقيه فهذا �صاحب امل�سند وذاك �صاحب املوط�إ .ولعل تلك الرخ�صة يف رم�ضان
تنا�سب امل�سلمني الذين يحرمون من ح�ضور اجلمعة حتى يف رم�ضان ويكون ذلك على
�إمتداد عقود من حياتهم ب�سبب الدنيا وقوانينها التي ت�أكل منهم زهرة �شبابهم ثم تقذف
بهم جث ًثا هامدة �إىل امل�ساجد بعدما �شاخ العقل وهرم البدن و�إنطف�أت جذوة احلما�س.
املق�صود من كل ذلك هو تي�سري التدين للنا�س وتب�شري امل�سلمني وغري امل�سلمني
بالإ�سالم ورحمة الرحمان �سبحانه على قاعدة �أن �إختالف العلماء املجتهدين �أي
الفقهاء رحمة يجد فيها املقلد �سعة يف دينه و�أن �إتفاقهم حجة عليه ال ي�سعه اخلروج
عنه �إال جمتهدا يقارع احلجة مبثلها.
�أما ليلة القدر والإختالف الكثري فيها ف�إن هناك حكمة قد يغفل عنها النا�س
حني يكرثون من اجلدال حولها وهي �أن اهلل �سبحانه �أخفاها حلكمة معروفة ومق�صد
معلوم متا ًما كما �أخفى �ساعة الإجابة يوم اجلمعة و�إ�سمه الأعظم وغري ذلك من
املغيبات وذلك حتى يجتهد النا�س على �إمتداد �أيام معدودات هن بالت�أكيد بالن�سبة
للظفر بليلة القدر ع�شرا لي�س �أكرث ف�إذا علم النا�س ميعاد تلك الليلة علما يقني
ف�إن احلكمة ترتفع ويكون الدين مبثابة فر�صة خاطفة خا�صة ي�سعى �إليها كل النا�س
ثم ينف�ضون ولي�س ذلك من �سر الت�شريع الرتبوي يف الإ�سالم.
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�أ .رم�ضان هو �شهر القر�آن الذي فيه �أنزل هدى للنا�س وبينات من الهدى
والفرقان .فمن �ضن عن روحه بغذائها الطيب حتى يف هذا ال�شهر فقد �ضن على
نف�سه ب�سعادتي الدارين ح ًقا.
ب .قال  فيما �أخرج �أحمد والطرباين عن �إبن عمر« :ال�صيام والقر�آن ي�شفعان
للعبد يوم القيامة يقول ال�صيام �أي رب منعته الطعام وال�شهوة ف�شفعني فيه ويقول
القر�آن منعته النوم ف�شفعني فيه في�شفعان».
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ج .ولل�شيخان عن �أبي �سعيد اخلدري �أن �أ�سيدً ا �إبن ح�ضري بينما هو يف ليلة يقر�أ
يف مربده �إذ جالت فر�سه فقر�أ ثم جالت �أخرى فقر�أ ثم جالت �أخرى � ًأي�ضا قال �أ�سيد:
فخ�شيت �أن تط�أ يحيى فقمت �إليها ف�إذا مثل الظلة فوق ر�أ�سي فيها �أمثال ال�سرج
عرجت يف اجلو حتى ما �أراها قال :فغدوت على ر�سول اهلل  ف�أخربته فقال« :تلك
املالئكة ت�ستمع �إليك ولو قر�أت لأ�صبحت يراها النا�س ما ت�سترت منهم».
د� .أف�ضى حتقيق العلماء �إىل �أن تالوة القر�آن الكرمي هي الذكر �أو هي �أف�ضل
الذكر ومعنى ذلك �أن القر�آن الكرمي ي�شتمل على كل �أنواع الذكر من ت�سبيح
وحتميد وتهليل وتكبري وب�سملة وح�سبلة وحوقله و�صالة و�سالم على النبي 
و�إ�ستغفار ودعوة �إىل الت�أمل والتفكر والتدبر ـ بل هو �أغلبه كذلك ـ ودعاء وحما�سبة
نف�س وكذلك لأن القر�آن الكرمي هو الكتاب الوحيد الذي يتعبد بتالوته دون
�أي �شيء �آخر حتى جزءه الآخر من الوحي �أي ال�سنة وهو الكتاب الوحيد الذي
حت�سب ح�سنات الأجر فيه بح�ساب احلرف ولي�س بح�ساب الكلمة وال اجلملة.
ولذلك كان  عندما يقر�أ القر�آن الكرمي يف �صالته يتفاعل معه وي�ستجيب ف�إن
�سبح �سبح و�إن حمد حمد و�إن �إ�ستغفر �إ�ستغفر و�إن �إ�سرتجع �إ�سرتجع و�إن كرب كرب
و�إن دعا �إىل التفكر تفكر و�إن مدح الباكني تباكى وهو الذي مل ي�أذن اهلل لنبي �إذنه
فيه بالتغني والرتجيع وحت�سني ال�صوت وتزيينه وهو الذي قال فيه  يف حديث
احلارث �إبن الأعور عن علي يف م�سند �أحمد ..« :ال تنق�ضي عجائبه وال يخلق من
كرثة الرد وال ي�شبع منه العلماء.»..
هـ .ف�إذا جمع ال�صائم �إىل ح�سن التالوة برتتيل جمود وقراءة على مكث فيها حقوق
احلرف وحقوق احلد جمتمعة� ..إذا جمع �إىل ذلك �أ�صناف الذكر الأخرى كان حا�ص ًال
على درجات فوز عالية جدً ا ب�سبب �أن الذكر هو العبادة الوحيدة التي دعا �إليها
القر�آن الكرمي ومدح �أهلها ولكن بالتكثري والكرثة وذلك لأن ذاكر اهلل قلي ًال ال يغنم
من ذكره �إال مبا ذكر ولأن الذكر هو حياة القلب وغذاء الروح ومن جاعت روحه �إنتف�ش
بطنه و�إ�ستطلق ج�سده وغار عقله وذوت همته.
و .ولذلك كله كان الذكر خري العمل مطل ًقا ط ًرا و�إنظر متدب ًرا �إىل هذا احلديث
العجيب جدً ا يف ف�ضيلة الذكر وقد �أخرجه �أحمد وبع�ض �أهل ال�سنن وغريهم عن �أبي
الدرداء�« :أال �أنبئكم بخري �أعمالكم و�أزكاها عند مليككم و�أرفعها يف درجاتكم وخري
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من �إنفاق الذهب والورق وخري لكم من �أن تلقوا عدوكم فت�ضربوا �أعناقهم وي�ضربوا
�أعناقكم؟ قالوا :بلى .قال :ذكر اهلل» .هل ت�صدق هذا؟ هل ت�صدق �أن ذكر اهلل �سبحانه
خري �أجرا و�أعظم ح�سنة و�أجزل عطاء من الإنفاق ومن الن�صر ومن ال�شهادة يف �سبيل اهلل
�سبحانه ومن اجلهاد؟ حتى تكون م�ؤه ًال لت�صديق ذلك عليك �أن تدرك �أن الذكر وظيفة
روحية ال ح�سية و�أنه زينة احلياة وبل�سمها ال�شايف وعطرها الذكي الذائع فهو ردا�ؤها
ولي�س حالة معزولة فيها وال فلتة ل�سان �أو طم�أنينة قلب �سرعان ما تنق�شع عند �أول
حمنة ب�شر �أو منحة بخري .عند ذاك تدرك م�صداق ذاك� .إذا كانت احلياة ذك ًرا كان ذاك �أما
�إذا كان الذكر يف احلياة كمثل الرقم الأبي�ض يف الثور الأ�سود فال �شيء من ذاك.

a r. n

ز� .أنواع من الذكر:

lhiw

ـ تالوة القر�آن ترتي ًال متدب ًرا.
ـ التفكر يف ملكوت الرحمان �سبحانه وهو �أ�صناف:
	التفكر يف خلق الكون من خالل ال�سمع والب�صر والبحث العلمي وغ�شيان
جمال�سه.
	التفكر يف اخللق الإن�ساين و�أ�سرار جهازيه النف�سي والبدين طو ًرا بعد طور.
 التفكر يف التاريخ و�سماه القر�آن الكرمي �سريًا يف الأر�ض وهو �سري مادي و�سري
روحي.
	التفكر يف احلدث احلا�ضر مما تن�شق عنه الأر�ض فتنق�ص من �شرقها �أو من غربها.
ـ الذكر مبنا�سبة ومن املنا�سبات:
� إدبار النجوم �أي �ساعة ال�سحر حتى الفجر وطلوع ال�شم�س.
� إدبار النهار و�إقبال الغ�سق وهي �ساعة الع�شي والروحة.
� أدبار ال�سجود.
 حاجات الإن�سان من �أكل و�شرب ولب�س وركوب وغري ذلك مما يعر�ض لكل �إن�سان.
	التعر�ضحلاالتطبيعيةمنمثلك�سوفوخ�سوفوريحوغيثوهاللوغريذلك.
	التعر�ض حلاالت عاهة و�إبتالء عندك �أو عند النا�س �أو حلاالت فرح وترح.
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	الت�سبيح والتحميد والتهليل والتكبري والب�سملة واحلوقلة واحل�سبلة
والرتجيع والإ�ستغفار.
	ال�صالة وال�سالم على النبي .

a r. n

ـ الدعاء:
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	الدعاء �صيغة من �صيغ الذكر التي حفل بها القر�آن وال�سنة ًمعا.
	ال حجر يف �صيغة الدعاء رغم �أولوية القر�آن وال�سنة ل�شمولهما.
� إمنا ال دعاء ب�شر وال بقطيعة رحم وال بلعن و�سب وال بت�أل على اهلل �سبحانه.
	الدعاء الذي هو مخ العبادة خري �سبيل لرتطيب الل�سان وغر�س الذلة واحلب
معا يف قلب العبد حيال ربه �سبحانه وهو خري خمل�ص للتوحيد من �شوائب
ال�شرك اخلفي.
 كماي�ستحبالدعاءللم�سلمبظهرالغيبليغنمالداعيمثلمادعابهلأخيه.
� أجر الدعاء م�ضمون �إما يف الدنيا عاج ًال �أو م�ؤج ًال �أو ب�صرف مثله من ال�ضر
وال�شر �أو ذخ ًرا ليوم القيامة وهو خري لل�صابرين املوقنني الذين يبجلون
الآجلة ويقدمون دار احليوان.
� إ�ستغالل �أزمنة �إ�ستجابة الدعوات و�أمكنتها وحاالتها من مثل:
 قوله « :ثالث ال ترد دعوتهم :ال�صائم حني يفطر وامل�سافر واملظلوم».
 دعوة الوالد على ولده �أي دعوته ـ هنا ـ لولده.
 حني �إلتحام ال�صفوف يف اجلهاد وحني نزول الغيث.
 حتري �ساعة الإجابة من كل يوم جمعة.
 حتري الإ�سم الأعظم الذي �إذا �سئل به �أعطى و�إذا دعي به �أجاب.
وم�س امل�صحف :لو كان هذا املبحث م�ستق ًال �أو يف موطئ
ح .احلائ�ض والنف�ساء ّ
�آخر لطال فيه احلديث الذي يجب �أن يطول حتى يكون حجة تقارع بحجة ولكن �إذا
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�ضاق املجال وكان طرق املو�ضوع من باب احلاجة الداخلية مبنا�سبة احلديث عن رم�ضان
املعظم ف�إنه يجب �إجمال امل�س�ألة �إجماال يرجع يف تفا�صيله �إىل الأئمة �إبن تيمية والغزايل
والألباين وغريهم ممن �أجازوا �شرعً ا م�س املر�أة للم�صحف بغر�ض التالوة �أو املدار�سة �أو
بغر�ض �أي عبادة �أخرى ال بد فيها من امل�صحف وذلك على �أ�سا�س �أنه مل يرد �أمر �صحيح
�صريح ينهى عن ذلك �إال �إجتهادات ب�شرية منها من �ضيق ومنها من و�سع كما �إحتجوا
على ذلك بقوله « :امل�ؤمن ال ينج�س» .وف�ض ًال عن ذلك كان مرجعهم �إىل الآية التي
ي�ستخدمها بع�ض �أولئك موئال لتحرمي م�س املر�أة احلائ�ض والنف�ساء للم�صحف وهي �آية
الواقعة التي وفاها الد� .صالح ال�سمرائي ـ اللغوي امل�شهور ـ حقها من اجلانب البياين:
َاب َم ْكنُونٍ  ،اَل يمَ َ ُّ�س ُه �إ اَِّل المْ ُ َط َّه ُرو َن{.
}�إِ َّن ُه َل ُق ْر�آَ ٌن َك ِر ٌمي ،فيِ كِ ت ٍ
وال داعي هنا لنقل تفا�صيل امل�ؤكدات اللغوية التي �أح�صاها الد.ال�سامرائي �إىل
خم�س �أو �أزيد من ذلك �إبتغاء عدم �إثقال هذا الكرا�س مبباحث جانبية.
و�إنه ملن امل�ؤ�سف ح ًقا ـ ورب الكعبة ـ �أن حترم املر�أة امل�سلمة يف رم�ضان من مبا�شرة
مائدة الرحمان �سبحانه وحترم نف�سها بنف�سها جه ًال بالدين �أو �إتباعً ا لفالن وعالن
دون برهان من �أجر وفري عميم تكون فيه احل�سنات بح�ساب احلروف ولي�س بح�ساب
الكلمات وال الآيات فما بالك �إذا كان ذلك يف خري الزمان مطل ًقا ط ًرا.
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�أ� .أف�ضل ال�صدقة يف رم�ضان والدليل �أنه  كان �أجود ما يكون يف رم�ضان حني
يلقاه جربيل يدار�سه القر�آن الكرمي وكان �أجود من الريح املر�سلة.
ب� .أف�ضل نظام لل�صدقة يف رم�ضان هو احلر�ص على تفطري �صائم واحد على
الأقل يف كل يوم من �أيام رم�ضان �سواء تفطريًا مبا�ش ًرا وهذا مل يعد اليوم متي�س ًرا حتى
يف البوادي والأرياف �إال قلي ًال ف�ض ًال عن املدن واحلوا�ضر والعوا�صم ولذلك ي�ستحب
لل�صائم تخ�صي�ص مقدار ذلك والت�صدق به للجمعيات اخلريية الإغاثية ف�إذا كان
ذلك قبل حلول رم�ضان و�صل الأجر وح�صل الق�صد �أما ما يحر�ص عليه امل�سلمون
اليوم من تبادل الإفطار اجلماعي يف �أيام رم�ضان فال يندرج �ضمن ال�صدقة غزيرة
الأجر يف هذا ال�شهر العظيم املبارك ولكن �ضمن �صلة اجلار والرحم والإجتماع على
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الطعام �إذ مق�صد �إطعام الطعام يف كل زمان وكل مكان وحتى يف رم�ضان هو مق�صد
�إغناء الفقري و�سد حاجة امل�سكني ولي�س �شي ًئا �آخر وماذا ي�ستفيد امل�سكني والفقري
واليتيم من الإفطارات اجلماعية التي ينظمها ال�صائمون يو ًما بعد يوم يف رم�ضان.
ج .ومن ال�سنة احل�سنة التي تعمل بها كثري من امل�ساجد اليوم هي �سنة الإفطار
اجلماعي اليومي ويزداد �أجرها �إذا تداعى �إليها املحتاجون يف ذلك اليوم �إىل الفطر �إما
حاجة طارئة كحاجة م�سافر �أو �إبن �سبيل مهما يكن ثرا�ؤه يف بلده �أو حاجة دائمة �أو
�شبه دائمة كما هي حاجة الطلبة وبع�ض العملة الذين لي�س لهم �أ�سر ت�ساعدهم
على حت�ضري الإفطار ولكن بد�أت فيما ر�أيت يف بع�ض املوا�ضع تلك ال�سنة � ًأي�ضا متيل
نحو الطابع الإحتفايل حيث ي�ؤمها غري املحتاجني ال حاجة طارئة وال حاجة دائمة �أو
�شبه دائمة وهو طغيان يحرم بالت�أكيد حق املحتاجني الذين قد نتهاون يف البحث
عنهم ممن ذكر �سبحانه} :ا ْلقَانِع{ يف �سورة احلج �أما املعرت فال ت�سل عنه ولكن �سل
عن الذين قال فيهم يف مو�ضع �آخرَ } :ي ْح َ�س ُب ُه ُم الجْ َ اه ُِل �أَ ْغ ِن َيا َء م َِن ال َّت َع ُّففِ َت ْع ِر ُف ُه ْم
َّا�س �إلحْ َ ا ًفا{.
يماه ُْم اَل َي ْ�سَ�أ ُلو َن الن َ ِ
بِ�سِ َ
د� .صلة النا�س من جار ورحم و�صاحب باجلنب �أي الزميل والرفيق واجلار اجلنب
�أي غري ذي الرحم� ..صلة مبنا�سبة هذا ال�شهر العظيم املبارك من مثل التهنئة
والتعزية والإفطار اجلماعي والإهداء وال�سالم و�أن�س وح�شة وق�ضاء حاجة وغري ذلك
مما هو معروف بني النا�س .وللجار حق عظيم قال فيه احلبيب حممد « :مازال
جربيل يو�صيني باجلار حتى ظننت �أنه �سيورثه»� .أي �أنه بلغ مبلغ الرحم الوارث
ولكنه مل يرث وللرحم مكانة يف ال�صلة والإح�سان واملعروف مل ي�صلها �إن�سان قط حتى
جمع �سبحانه بني تقواه وتقواها يف �أول �سورة الن�ساء و�إ�شتق له �إ�سما منها فهو الرحمان
وجعلها معلقة حتت العر�ش تقول �صل من و�صلني و�إقطع من قطعني وغري ذلك مما
هو معلوم من الدين بال�ضرورة عند امل�سلمني.
هـ .ومعلوم �أن الطعام يف اللغة وال�شريعة كناية عن حاجة الإن�سان فهو ي�شمل
الأكل وال�شرب وامللب�س وامل�سكن واملركب واملنكح واملثقف والعالج والإ�ستطباب
وباجلملة كل ما يحتاج �إليه الإن�سان هو طعام ولكن تدور م�صلحة املحتاج على
حمتاجا �إىل املنكح
حمتاجا �إىل الأمن فطعامه الأمن و�إن كان ً
ذلك دورا ًنا ف�إن كان ً
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فطعامه املنكح و�إن كان حمتاجا �إىل امل�سكن فطعامه امل�سكن وهلم جرا وبذلك تكون
لتكاليف ال�شريعة معناها ومقا�صدها وحكمها �إذ ال يقبل العقل الذي هو مناط
التكليف ال�شرعي �أن يطعم الطعام من هو �شبعان خائف �أو ريان عار.

الإعتكاف:

a r. n

�أ .الإعتكاف معناه حب�س النف�س يف مكان ما ملدة من الزمن تطول �أو تق�صر.
ب .الإعتكاف �شرعً ا هو حب�س النف�س يف امل�سجد لأجل العبادة تقر ًبا �إليه
�سبحانه ملدة من الزمن ولي�س من �شرطه ال�صيام.
ج .الإعتكاف �سنة نبوية معلومة �إذ ثبت �أنه كان يعتكف يف الع�شر الأواخر من
رم�ضان وقد �صام  ت�سع رم�ضانات و�إعتكف يف رم�ضان التي تويف فيه عليه ال�صالة
وال�سالم ع�شرين يو ًما وتبعه يف ذلك �أزواجه عليهن الر�ضوان من بعده .وهو دليل كاف
�شاف �صاف على جواز �إعتكاف املر�أة يف امل�سجد دون حمرم وقد جاء ذلك عن اللواتي
�شدد اهلل عليهن ت�شديدً ا يف بع�ض مظاهر التدين ر�ضي اهلل عنهن و�أر�ضاهن مبا يكون
ملن خلفهن �أرحب و�أو�سع.
د .ال بد للإعتكاف من نية ومن وقوعه يف م�سجد ومن ق�صره على العبادات
املعروفة من مثل ال�صالة والذكر والتالوة وغري ذلك وهو فر�صة مواتية جدا ملحا�سبة
النف�س والتخل�ص من �شواغل الدنيا ون�صب �أثقالها و�إطالق العنان للتفكر يف
ملكوت اهلل �سبحانه �إنطال ًقا مما يدعو �إليه القر�آن الكرمي من خالل التالوة �أو دون ذلك
فهو مبثابة حمام دافئ لذيذ جتدد فيها الروح �أ�شواقها وترجع فيه �إىل باريها تتزود من
خري الزاد �أي التقوى مبا تت�سلح به ملعارك قابلة دامية.
هـ .من �شروطه �أال يحول دون ق�ضاء حاجة حمتاج �أو �أداء حق لأي كان من �أ�صحاب
احلقوق ن�شدانا للتوازن الذي �أن�شا الإ�سالم عليه ال�شخ�صية الإ�سالمية فال يقطع
الإعتكاف �إال حلاجة من تلك احلاجات ولي�س هناك حد لأدناه حتى �أن بع�ض العلماء
ينويه يف كل دخول م�سجد ولو ل�صالة راتبة ولي�س هناك حد لأق�صاه ولكن جرت
ال�سنة �أال يزيد على الع�شر الأواخر من رم�ضان لف�ضلها ولوقوع �أف�ضل ليايل احلياة
فيها �أي ليلة القدر وخلتام �شهر ال�صيام والعربة باخلواتيم �أبدً ا.

lhiw

w. a

ww

37

ال�صائمني
ك ّرا�س ّ

et

زكاة الفطـر
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�أ .زكاة الفطر هي النوع الثاين من الزكاة املفرو�ضة ولكن �شاع عند كثري من
النا�س يف الأزمنة الأخرية �أن زكاة الفطر لي�ست واجبة وجوب زكاة املال وهذه ت�سمى
زكاة الر�أ�س لأنها تخرج عن كل ر�أ�س يف الكفالة وي�شمله الإنفاق كائنا ما كانت �سنه
�أو و�ضعه.
َ
ب .من �أدلة وجوبها قوله �سبحانهَ } :قدْ �أ ْف َل َح َم ْن َت َز َّكى{ التي قال فيها نافع
عن �إبن عمر �أنها نزلت يف زكاة الفطر بح�سب ما �أخرج البيهقي ومبثل ذلك ذكر �أبو
�سعيد اخلدري ومبثل ما �أخرج م�سلم ومالك والن�سائي عن �إبن عمر �أنه  فر�ض زكاة
الفطر من رم�ضان على كل نف�س من امل�سلمني حر �أو عبد �أو رجل �أو �إمر�أة �صغري �أو
كبري �صاعا من متر �أو �صاعا من �شعري .و�أخرج ال�شيخان عن نافع �إبن عمر ذلك وهي
واجبة �أو فر�ض عند مذاهب امل�سلمني.
ج .فهي �إذن واجبة بالكتاب وال�سنة القولية والعملية والإجماع املتواتر عمل ًيا
�صراحا كما جاء بزكاة املال ب�سبب �أن ال�سنة
جي ًال بعد جيل ولكن مل ي�أت الكتاب بها ً
كفيلة بالتبيني ملجمالت الكتاب العزيز.
د .م�صارفها هي م�صارف زكاة املال املبينة يف �سورة التوبة ذاتها وهي ثمانية
معلومة وللم�ؤمن �إجتهاد كبري وا�سع يف تعيني �أحق امل�صارف ب�إنفاقه ولكن القاعدة
العامة الأ�صلية هي �أولوية الرحم واجلار وامل�سلم وهي على الرحم مث ًال �صدقتان:
�صدقة مال و�صلة رحم ف�إذا �إجتمع يف الرحم اجلوار والإ�سالم واحلاجة وت�أليف قلب بعد
غا�شية خ�صومة �صعدت �أر�صدة الأجر �إىل الأعلى درجات ودرجات .ذلك هو معنى �أن
للم�ؤمن جمال �إجتهاد وا�سع بح�سب امل�صلحة يف �إيقاع �إنفاقه ب�صفة عامة واملفرو�ض
منه ب�صفة خا�صة ب�سبب �أن التقرب باملفرو�ض �أحب �إىل اهلل بح�سب رواية البخاري يف
احلديث القد�سي املعروف.
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ولكن يتحايل بع�ض النا�س �أو يجهلون عندما يبذلون الإنفاق املفرو�ض من مثل
زكاتي املال والر�أ�س �أي �صدقة الفطر ملن جتب عليهم نفقتهم من مثل زوج وذرية
راحما وي�سع املنفق
و�أبوين وغري ذلك ممن له يف املال حق حمقوق �إذا كان ً
ورحما ً
حمتاجا ً
ذلك .القاعدة املحكمة هي �أن الزكاتني ـ املال والر�أ�س ـ ال ت�صحان ملن جتب عليك
نفقته حتى لو تهاونت يف نفقتك عليه قبل ذلك.
كما طال احلديث عن مكان الأداء و�أولوية �أهل البلد ولكن كثريًا ما تغيب
احلكمة من ذلك وتبيان املق�صد من ذلك املنع الذي هو فتوى ولي�س حكما .احلكمة
من ذلك هو �إغناء �أهل البلد مبن فيهم من �أرحام وجريان وحمتاجني �إال �أن يفي�ض املال
عليهم وكان ذلك يف الزمن الذي تب�سط فيه الدولة الإ�سالمية �سلطانها على النا�س
والأقاليم �أما اليوم ف�إن الأمر تغري وذاك هو من�ش�أ الفتوى لئال يتحايل منفق �أو مزك
فيحرم الرحم واجلار القريب ليفي�ض ب�إنفاقه عن غريب وهو خالف الأوىل والأ�صل
�أن يتكفل كل غني مبن حوله ولكن �إذا وجد م�ؤمن يف بلد غربي لي�س فيه حمتاج كما
هو حال �أروبا كلها تقري ًبا �أو �أقطار �أخرى عربية فال نهي �أبدا عن و�صل املحتاجني
بالإنفاق �أينما كانوا ولو كانوا يف �أق�صى الأر�ض �أو �أدناها .معرفة احلكمة من الفتوى
�إذن حمدد من حمددات التعامل احل�سن معها لئال يلتقط النا�س فتوى قدمية فيطبقونها
على حا�ضرهم دون فقه مب�آل.
هـ .علتها التي �أف�صح عنها �إبن عبا�س فيما روى عنه عكرمة هي �أنه عليه
ال�صالة وال�سالم فر�ضها« :طهرة لل�صائم من اللغو والرفث وطعمة للم�ساكني من
�أداها قبل ال�صالة فهي مقبولة ومن �أداها بعد ال�صالة فهي �صدقة من ال�صدقات».
فهي مزدوجة املق�صد .مق�صد ترجع م�صلحته �إىل ال�صائم املزكي فهي مبثابة جرب
لأخالل �صيامه كما جترب النافلة يف ال�صالة املكتوبة ومق�صد ترجع م�صلحته �إىل
الفقري وامل�سكني واملحتاج امل�ستحق لها ب�صفة عامة فهي طعمة له يف يوم عيد تتمنت
فيه و�شائج القربى بني امل�سلمني وتتوطد معامل الت�آخي بينهم وتذهب ال�شحناء من
ال�صدور وت�صفو النفو�س وتلتحم �أوا�صر ال�صف الإ�سالمي داخل ًيا ليعاند م�صائب
معت�صما.
الدنيا ومعارك احلياة موحدً ا مت�ضامنًا متعاو ًنا
ً
و .وهي دين من ديون اهلل �سبحانه ال متوت بالتقادم ويق�ضيها احلي عن نف�سه كما
تخلي�صا له من دين هلل هو �أحق بالق�ضاء.
يق�ضيها الويل عن وليه امليت
ً
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ز� .أجاز الأحناف تقدميها قبل حلول رم�ضان كما �أجازوا �إخراج قيمتها بد ًال من
عينها ويف هذين الإجتهادين العظيمني لهم ولغريهم ممن وافقهم على ذلك �ساب ًقا
�أو الح ًقا منزلتان عظيمتان� :أولهما �أن �إخراجها قبل حلول رم�ضان يجري مل�صلحة
امل�ستحق لها وهي فتوى تنا�سب زماننا ومكاننا حيث يعمد �أغلب امل�سلمني اليوم
�سيما ممن يقطنون البالد الغربية �إىل �إخراجها يف الأيام الأخرية من رم�ضان في�ضيع
�أجرها زكاة فطر ويبقى �أجرها �صدقة من ال�صدقات وهو �أجر �أدنى عن �أجر زكاة
الفطر بكثري ملا تخلف املق�صد املرجو منها وهو �إدخال ال�سرور يف يوم العيد على
الفقري وذلك مبا طر�أ على احلياة من تقلبات وتغريات �إجتماعية و�صحية وغري ذلك
وبذلك يحرم كثري من امل�سلمني اليوم �أنف�سهم من �أجر زكاة الفطر ب�سبب الرتاخي �أو
التهاون �أو نبذ الإجتهادات الفقهية التي تنا�سب زمانهم ومكانهم �أو جه ًال باملق�صد
من هذه العبادة .وثاين املنزلتني هو �أن �إخراجها نقدً ا �أو قيمة يجري هو الآخر مل�صلحة
املحتاج امل�ستحق لها وذلك ب�سبب حاجة الفقري اليوم �إىل �أمور �أخرى غري الطعام من
مثل حاجة الدواء وتغطية بع�ض حاجات امللب�س لأبنائه وغري ذلك مما يختلف من
حمتاج لآخر ف�إذا تلقاها عينًا رمبا �إ�ضطر �إىل �إلقائها يف �سلة املهمالت �أو بيعها بثمن
بخ�س وبالنتيجة ال ينتفع منها وال يتحقق املق�صد منها.
فهل نعري ق�ضايا عباداتنا ما نعريه لق�ضايا حياتنا الدنيوية �إذ ترى �أن النا�س
يعملون عقولهم فيما يعر�ض لهم من م�صالح دنيوية فال يقبلون العمل مث ًال
بثمن �أدنى من ثمن وعند م�ؤجر �أقحط من م�ؤجر ولكن �إذا جا�ؤوا لأمر العبادة
�أغلقوا منافذ الفقه فيهم وزاولوا العبادة ب�أي طريق كانت �إذ املهم هو التخل�ص
منها على �أي وجه كان.
يتعلل بع�ض النا�س يف ذلك ب�سبب جهلهم مبقدار زكاة الفطر لهذا العام ورب عذر
�أقبح من ذنب كما قالت العرب وكل من ير�صد ذلك ال يلفى �إال تغيرًا ً
ب�سيطا جدً ا ال
يجاوز جزء من ع�شرة �أجزاء من قيمتها يف العام املن�صرم بل كثريًا ما حتتفظ بقيمتها
�سنوات طويلة بل هب �أن قيمتها زادت عن ال�سنة املا�ضية فهل ي�ضريك �أن حتتاط
لدينك ور�صيدك عند ح�سابك يوم القيامة فتدفع قر�شً ا زائدً ا عن نف�سك وعن كل
واحد ممن تعول؟
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مباحث �أخرى متفرقة
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 .1تناول حبوب ت�أخري احلي�ض:

lhiw

�أ .هو خالف الأ�صل وخالف الأوىل يف احلقيقة وقد يف�ضي دون �شعور من املر�أة �إىل
ت�سلل نوع خفي من �أنواع الغلو الذي جاء الإ�سالم حر ًبا عليه ال هوادة فيها ومعلوم
�أن اهلل �سبحانه قال يف كتابه يف �ش�أن ظفر كل من الرجل واملر�أة ب�ضرب من التفا�ضل
عن الآخرَ } :و اَل َتت ََم َّن ْوا َما َف�ضَّ َل اللهَّ ُ ِب ِه َب ْع َ�ض ُك ْم َع َلى َب ْع�ض{ .ورد ذلك مبنا�سبة
احلديث عن الفرائ�ض �أي املواريث ولكنها قاعدة عامة جتعل من الرجل واملر�أة ي�ؤدي
كل واحد منهما دوره الإن�ساين وفق املحدد امل�ضبوط من اهلل �سبحانه بتكامل م�شرتك
ال خ�صومة فيه.
ب .ولكن جوزه بع�ض العلماء ب�شروط �أن تكون املر�أة بك ًرا �أو تقدمت يف ال�سن دون
ما �سماه الفقهاء �سن الي�أ�س و�أن يكون ذلك ب�إذن طبيب لئال يجور ذلك على �صحتها
البدنية.
ج .كما ميكن �إ�ضافة �شرط �آخر هو �أال يكون ذلك �إجتاهً ا عا ًما يف الأمة لئال يحيف
على خا�صية الو�سطية والعدل فيها ف�إذا كان �ش�أ ًنا فرد ًيا تعاملت معه كل �إمر�أة مبا
ينا�سبها �صح ًيا و�أ�سر ًيا وغري ذلك.
د .و�إذا جاز ذلك لنوع من الن�ساء يف رم�ضان ـ رغم �أنه خالف الأوىل دو ًما ويف كل
حال ولكن ال يربح الإباحة دون دليل من كراهة وخا�صة من حرمة ـ ف�إنه يجوز يف
منا�سك احلج ب�سبب �أن كثريًا من العلماء يت�شددون يف غري مو�ضع ت�شدد مع املر�أة
احلائ�ض والنف�ساء �أن تطوف بالبيت غري �آبهني بفقه فقيه املنا�سك مطل ًقا طرا عطاء بن
رباح عليه الر�ضوان وهو متليذ �إبن عبا�س ترجمان القر�آن ووافقه يف ذلك بعد ذلك
فقهاء �أجالء موثوقون من مثل �إبن تيمية وتلميذه �إبن القيم وغريهما كثري يف املا�ضي
واحلا�ضر وذلك ب�إ�ستخدام قاعدة �أ�صولية معروفة هي �أن احلكم والفتوى من جن�س
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احلكم يدور مع علته ح�ضو ًرا وعد ًما وال ريب يف �أن علة املنع التي وردت يف بع�ض الآثار
النبوية الكرمية هي :اخلوف من تلطيخ املكان بالدم �أو اخلوف على املر�أة من الإنهاك
والإجهاد ب�سبب �أن اهلل �سبحانه ما �أعفاها من ال�صالة وال�صيام �إال ب�سبب ما جتده من
�إجهاد نتيجة فقدان كميات من الدم ف�ض ًال عن عدم القدرة على التطهر ب�سبب
ذلك .ف�إذا �أمنت على نف�سها وعلى املكان وهو اليوم متاح ي�سري ف�إن احلكم يرجع �إىل
�أ�صله �أي اجلواز وت�شتد احلاجة للمر�أة التي ال تطول الكعبة البيت احلرام �سوى مرة
واحدة يف العمر �أو مرات قليلة ل�سبب من الأ�سباب.
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� .2إذن الزوج لزوجته ب�صيام التطوع يف �شهوده:
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�أ .ورد �آنفا احلديث املتفق عليه فيه .ولكن ال بد من تبني العلة من ذلك واملق�صد
منه حتى نح�سن تنزيله وهو �أن هناك �إذنا عاما و�إذنا خا�صا على قاعدة �أن املر�أة
والرجل ع�ضوان يف �شركة واحدة هي �شركة الأ�سرة وهي ال�شركة التي ت�صنع الإن�سان
وتخرجه ب�إذن اهلل �سبحانه من ظلمات الرحم �إىل �أنوار الدنيا ولي�س هناك �شركة يف
الدنيا تقوم على وظيفة �أكرب و�أنبل من هذه الوظيفة لذلك جاءت ت�شريعات الأ�سرة
دقيقة جدً ا مف�صلة جدً ا يف القر�آن الكرمي نف�سه وهو الأمر الذي مل حتظ به حتى
العقائد املجملة والعبادات التي ف�صلها النبي الأكرم عليه ال�صالة وال�سالم ف�ضال
عن املعامالت.
ب� .إذا ح�صل الإذن العام فبها ونعمت و�إال �إحتاجت املر�أة �إىل �إذن خا�ص وذلك على
�أ�سا�س �أن الأ�سرة �شركة ير�أ�سها الرجل ولكنها رئا�سة م�شرتكة جماعية زينها القر�آن
الكرمي بكل عبارات الود من مثل املعروف الذي ورد يف البقرة وحدها مرات ومرات
ف�ضال عن الإح�سان والف�ضل والرب والود والرحمة والت�شاور وكل املعاين التي جتعل من
تلك القوامة قوامة خري حتر�ص على عدم ت�صدع تلك ال�شركة مبا ف�ضل الرجل على
املر�أة يف هذه الزاوية من ف�ضل تدبر العواقب ح�سنها و�سيئها ومبا ف�ضلت املر�أة عليه يف
هذه الزاوية من ف�ضل الأهلية العاطفية حل�سن الرعاية والرتبية واحلنان وكل املعاين
التي يحتاج �إليها الإن�سان ال�صغري وهي باملنا�سبة قوامة م�ضبوطة مقيدة بتلك
املعاين من ناحية ومقيدة يف الأ�سرة من ناحية �أخرى فال يعديها �إىل غري ذلك �إال من مل
ي�أخذ حقه من الر�سوخ يف العلم.
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ج .العلة من حاجة املر�أة �إىل �إذن عام �أو خا�ص من بعلها لتطوعها بال�صيام
ولي�س لأداء الفري�ضة وخا�صة فري�ضة رم�ضان املعظم ..هي علة الغريزة اجلن�سية
التي تفور يف الرجل العادي فورا ًنا عجي ًبا حتى عدت عند كثري من �أهل العلم �أكرب
غريزة بل بنى عليها فرويد املعروف نظرية نف�سية كاملة ولكن احلق الذي ال مراء
فيه وال حياء فيه كذلك �أن الغريزة اجلن�سية ت�ضغط على الذكر دون الأنثى ً
�ضغطا
كبريًا يف �أحيان كثرية مبا يجعله مهددًا بتقحم الفاح�شة ولذلك �صانه الإ�سالم رعاية
لذلك بت�شريعات كثرية منها ترغيبه يف الزواج منذ بلوغه �إن �إ�ستطاع الباءة ومنها
التعدد �إن �إ�ستطاع تقييده بالعدل يف كل �شيء �إال العدل القلبي ومنها �إباحة
نكاح املتعة يف ذلك الوقت قبل �أن ي�أتي الأمر مبنعه ولك �أن تت�صور �أن املق�صودين
�صحابة كرام ومب�شرين باجلنة وجماهدين يف �سبيل اهلل �سبحانه و�شهداء وهم من
هم يف �أعني كل م�سلم وكل م�ؤمن ويف مكان ال تكاد جتد فيه �إمر�أة عارية متربجة
مبثل ما يوجد اليوم فينا ومنا وعوامل �أخرى كثرية لو ت�أملت فيها مل ًيا لأنكرت
�شي ًئا من ذلك يف �صدرك ولكن لعلم احلبيب حممد  بالإن�سان غريزة وتكوينًا
وقو ًة و�ضع ًفا كان ذاك ت�شريعه قبل �أن مينع يف وقت ما وت�شريعات �أخرى كثرية لي�س
الغر�ض هنا �إح�صا�ؤها ولكن الغر�ض هو تثبيت حقيقة نف�سية وبدنية قد تغفل
عنها املر�أة حم�صنة كانت �أم ال وهي �أن الغريزة اجلن�سية عند الرجل �إذا فارت وثارت
ال بد من تلبيتها ف�إن مل يكن يف احلالل فهي يف احلرام والعياذ باهلل وال يعني ذلك �أبدً ا
�أن املق�صد الأ�سنى من النكاح هو �إطفاء هذه الغريزة فح�سب ولكن ذلك جزء ال
يتجز�أ من املق�صد الكلي العام من النكاح �ش�أن الإ�سالم يف ت�شريعاته عندما يجمع
مقا�صد كثرية يف عمل واحد.
قد يفر بع�ض العلماء والفقهاء من احلديث يف ذلك �أو يتهيبون �إر�ضاء للجمهور �أو
خوفا من النا�س �أو �إتقاء لعلوق �شبهة بهم وذاك هو جانب من جوانب الرياء ف�ض ًال عن
�أنه جانب من جوانب كتم العلم وقد يتحرج بع�ض النا�س يف اجلملة من ذلك احلديث
حتت دواع كثرية كثريًا ما تختلط فيها داعيات التقليد مع غا�شيات العادة وعاديات
العرف والنتيجة هي جلوء النا�س �سيما من ال�شباب �إىل م�صادر �أخرى يلتقطون
فيها هذا ال�ضرب من العلم الذي طرقه الإ�سالم ولكن على طريقته يف توخي الطهر
و�إلتزام العفة مبنى ومعنى وق�صو ًرا عند احلاجة.
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وقد تنكر املر�أة ذلك كما قد ينكر الرجل من املر�أة مث ًال حر�صها على الزينة
ومبالغتها يف الإهتمام ب�أ�شياء ال جتلب منه عينا من مثل ما يت�صل بتنظيم البيت
وغري ذلك ولكن احلق هو �أن يتعلم الرجل من املر�أة ما يجهل عن فطرتها وما ف�ضلت
به عنه و�أن تتعلم املر�أة من الرجل ما جتهل ومن ذلك منزلة الغريزة اجلن�سية يف
الرجل لذلك كان دو ًما هو الطالب وهي املطلوبة دو ًما وكان هو الباذل للمهر وهي
امل�ستمتعة به.
جميعا �سر هذا
ف�إذا �أدركت املر�أة ذلك و�سار يف الأمة بذلك وعي وفقه �أدركنا ً
التوجيه النبوي الكرمي �أي ق�ضا�ؤه  بعدم �صيام الزوجة �صيام تطوع دون �إذن عام
�أو خا�ص من بعلها �إذا كان �شاهدً ا �أي حا�ض ًرا ولو �سنح املجال هنا لأوردت من �سفر
املر�أة �أي حترير املر�أة يف ع�صر الر�سالة �أحاديث متفق عليها بني البخاري وم�سلم مما
ينكره كثري منا اليوم تبعا لتديننا وفق معطيات العادة والتقليد والعرف �إال قلي ًال
جدً ا يف ق�ضايا الأ�سرة واملر�أة ب�صفة خا�صة.
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 .3ثبوت �شهر رم�ضان و�أمارات دخوله:
 .1خ�صو�صية ال�شهر القمري:

w. a

تدور العبادات الإ�سالمية على ال�شم�س بع�ضها من مثل ال�صالة وعلى القمر
بع�ضها الآخر من مثل ال�صيام والزكاة واحلج �أي ما كان منها ً
مرتبطا باليوم يعري
بال�شم�س وما كان منها مرتبطا بال�شهر يعري بالقمر وبذلك ترتبط بالزمان من كل
جوانبه �شم�س ًيا وقمر ًيا وباملكان كما هو معلوم� .أما �إرتباط ال�صيام بالقمر دون
ال�شم�س فلحكمة بارزة قوية هي �إتاحة فر�صة هذه العبادة البدنية �أمام كل النا�س يف
كل مكان وف�صل من العام بح�سب ما تي�سر لهم فيقوى عليها �صاحب العمل ال�شاق
الذي يحتاج �إىل املاء بني الفينة والأخرى يف غري ف�صل ال�صيف ويف الأماكن غري احلارة
كما يقوى عليها غريه يف ظروف �أخرى من العمل واملناخ وغري ذلك.
ورد يف ذلك حديث متفق عليه بني ال�شيخني�« :شهران ال ينق�صان �شه ًرا عيد:
رم�ضان وذو احلجة» .ال ينق�صان يف الأجر على معنى �أن ال�شهر يح�سب يف الأجر �شه ًرا
كام ًال حتى لو كان ت�سعة وع�شرين يو ًما فح�سب.
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ومعلوم كذلك �أن من حكمة �إرتباط العبادة بالزمن من �شم�س وقمر وباملكان من
قبلة وغري ذلك هو غر�س ثقافة الإهتمام بالزمن الذي هو الوقت والوقت هو احلياة
واحلياة هي الفر�صة الوحيدة �أمام الإن�سان ليبني م�ستقبله الأبدي وي�شيده وفق ما
يريد من خري ورحمة ب�إذن املوىل �سبحانه .غر�س ذلك فقهًا يف وعي امل�سلم ومن �أ�شد
ً
من�ضبطا
درجات الوعي عند الإن�سان وعيه بالزمان واملكان فالوعي بالزمان يجعله
ملتق�صا بواقعه يب�صره وي�سخره
حا�ض ًرا م�شتغ ًال ب�شيء نافع والوعي باملكان يجعله ً
ويتدبر فيه ليزداد رق ًيا ماد ًيا وعقل ًيا وروح ًيا وذوق ًيا وعاطف ًيا.
كل تلك املعاين ت�ضمنها العبادة الإ�سالمية التي �إرتبطت بال�شم�س والقمر
واملكان.
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 .2مب يثبت دخول �شهر رم�ضان:

w. a

�أ .طرق �إثبات دخول �شهر رم�ضان ـ وكل �شهر يف احلقيقة ـ ثالث:
 ر�ؤية الهالل .والدليل قوله  يف رواية �أبي هريرة التي �أخرجها ال�شيخان:
«�صوموا لر�ؤيته و�أفطروا لر�ؤيته .»..
� إكمال عدة �شعبان ثالثني والدليل قوله  يف احلديث �آنف الذكر:
«�صوموا لر�ؤيته و�أفطروا لر�ؤيته ف�إن غم عليكم ف�أكملوا عدة �شعبان
ثالثني يو ًما».
 تقدير الهالل باحل�ساب الفلكي والدليل رواية �صحيحة �أثبتها الإمام
البخاري يف ال�سل�سلة الذهبية املعروفة يف علم احلديث �أي مالك عن نافع
عن �إبن عمر وهي �أ�صح �إ�سناد عنده قوله عليه ال�صالة وال�سالم« :ف�إن غم
عليكم ف�أقدروا له».
ب� .إختلف العلماء يف �إثبات الر�ؤية بح�سب عدد ال�شهود فيها ومرد بع�ض خالفهم
ذاك هو �إختالف حالة طق�س ذلك اليوم هل يكون �صحوا فال بد من �شهادة جم غفري �أو
دون ذلك �أو يكون حالة غم ـ وهي احلالة التي ذكرها احلديث ـ فتقبل �شهادة واحد �أو
�شهادة �إثنني والطريقان �صحيحان يف �سرية احلبيب حممد  حيث �أخذ ب�شهادة واحد
يف �إثبات رم�ضان و�أخذ ب�شهادة �أكرث من واحد.
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ج� .أورد بع�ض العلماء �شرط الذكورة يف ال�شهادة على دخول �شهر رم�ضان ولكنه
قول �ضعيف مل يجد له ن�صريًا كثريًا ب�سبب خلطه يف �شهادة املر�أة بني ما ال بد فيه من
توفري مقا�صد تقرتب من القطعية تكون �أمينة على حفظ ورعاية حقوق النا�س يف
الأموال والأنف�س والأعرا�ض وبني ما ال ي�ستوجب ذلك وهذا مبحث طويل ل�سنا هنا يف
وارد �سرب غوره ولكن الأ�صل يف ذلك �أن ال�شهادة متاحة للإن�سان ذك ًرا و�أنثى و�أن معادلة
�شهادة �إمر�أتني ب�شهادة رجل يف �آية الدين من �سورة البقرة �إمنا ورد معه مق�صده وعلته
�صحيحا وذلك عند ما قال} :ممِ َّْن َت ْر�ضَ ْو َن م َِن
�صريحا
ً
التي ن�ص عليها الن�ص ًن�صا ً
ال�شُّ َهدَ ا ِء �أَ ْن ت َِ�ض َّل �إ ِْحدَ اه َُما َفت َُذ ِّك َر �إ ِْحدَ اه َُما ْ أُالخْ َرى{ .تلك هي �إذن و�سيلة ولي�ست
غاية وو�سيلة مق�صود منها �إ�صطفاء ال�شهود و�إنتخاب ال�شاهدين بح�سب ر�ضى النا�س
عنهم ور�ضى �أهل الق�ضاء والذكر ب�صفة خا�صة �أو �أهل الق�ضية حمل الفح�ص ب�صفة
�أخ�ص والر�ضى عن النا�س ي�شمل الذكور والإناث وكم تر�ضى عن �إمر�أة ت�ست�شهدها
وت�سخط عن رجل ورجل ال تقبل �شهادته .هي �إذن و�سيلة ما يجب �أن ت�شغب على
املق�صد لئال نخ�سر يف امليزان �أو نطغى .امل�س�ألة الثانية املهمة هنا هي �أن العلة يف
معادلة �شهادة �إمر�أتني ب�شهادة رجل واحد هي مظنة الن�سيان والغفلة من لدن املر�أة
ولي�س الأمر متعل ًقا بجن�سها و�أنوثتها ولكنه متعلق مبعاف�ستها للدنيا وم�شاكلها
ومعرفتها بحيلها وخمالطتها للنا�س مبا ي�ؤهلها ملعرفة احلق من الباطل واخلط�إ
من ال�صواب واحليلة احل�سنة من احليلة ال�سيئة يف التعامالت الب�شرية �سيما
عندما يف�سد الزمان كما يقول الأولون �أي عندما يرق الدين وتكرث احليل ويطغى
اخلري على ال�شر من ناحية وحني تكون املر�أة بح�سب النظام الإجتماعي العام �أكرث
�إلت�صاقا بالبيت و�أكرث جه ًال باملجتمع وهو احلال الذي عليه طبقات كثيفة من
الأزمنة الغابرة ف�إذا تغري الأمر مبا يدعو �إىل تغيري هذه الو�سيلة بتغري موجباتها
متا�شيا مع ما قرره الفقهاء الرا�سخون يف العلم من عدم �إنكار تغري الأحكام
والفتاوى بح�سب تغري موجباتها من تغري زمان ومكان وحال وعرف وغري ذلك..
�إذا ح�صل ذلك ف�إن احلكم تتغري و�سيلته �إذا مل تكن و�سيلة تعبدية توقيفية من
حكما
مثل ال�سجود والركوع وال�صيام يف العبادات �أو يتغري هو نف�سه �إذا مل يكن ً
�أ�صل ًيا ثابتًا قا ًرا قطع ًيا يقين ًيا �أي بني على ن�ص ظني �أو على قيا�س �أو غري ذلك
مما هو معروف عند �أهل العلم.
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ومع ذلك ف�إنه  ثبت عنه �أنه �أخذ ب�شهادة �إمر�أة واحدة يف بع�ض مناحي احلياة
الأخرى فال بد �إذن من التمييز بني �صالحية املر�أة هنا و�صالحية الرجل هناك وبني
درجة الأمر امل�شهود عليه فكلما كان كبريًا مقد ًما خطريًا من مثل حياة النا�س
وكراماتهم وحرياتهم و�أعرا�ضهم ونفو�سهم كان الإ�شهاد حمل �إحتفاء من مثل �شهادة
�أربع على بع�ض احلدود من مثل حد الزنا وغري ذلك وكلما كان الأمر امل�شهود عليه
يحتمل الظن والإجتهاد ويختلف فيه النا�س عد ًال ً
و�ضبطا وغري ذلك جرى الي�سر
فيه ولكن ال بد من رعاية املق�صد الأ�سنى يف ال�شهادة دو ًما واملق�صد الأ�سنى يف ال�شهادة
هي :حفظ حقوق النا�س وخا�صة فيما ال يعلمه كثري من النا�س ولكن �أمر �شهادة
هالل رم�ضان فهو �أمر متاح لكل النا�س بح�سب جتاربهم وخرباتهم ودقة �أب�صارهم
وعدالتهم و�ضبطهم ولي�س �أ ًمرا ميكن حتكيم اجلن�س فيه ذك ًرا و�أنثى.
د .ت�ستلزم الطريقة الثانية من �إثبات دخول �شهر رم�ضان املعظم �إح�صاء دخول
كل الأ�شهر التي ت�سبق هذا ال�شهر وبذلك يت�سنى لل�صائم �إمتام �شهر �شعبان ثالثني �إذا
ت�سعا وع�شرين �أو ثالثني
غم عليه وذلك على قاعدة �أن كل �شهر قمري ال بد �أن يكون ً
كما ثبت يف حديثه الذي �أوردناه �آن ًفا  .واملغزى العظيم من ذلك فيما ينقدح
يل �أنه مو�ضع من مظاهر الي�سر الكثرية التي حبى اهلل بها هذا الدين العظيم وهذا
النبي الكرمي  وهذه الأمة ال�شهادة الواحدة �إذ ال بد من �إمتام �شعبان ثالثني يو ًما دون
الإ�ستعجال على �صيام رم�ضان يف حالة الغم وعدم ثبوت دخول رم�ضان بطريق ثابت
�أو بطريق ظني يقرتب من اليقني �أو ي�أخذ حكمه .هذا التوجيه ب�إمتام �شعبان ثالثني
هو من�سجم بالتمام والكمال مع التوجيه النبوي الآخر الذي يحث على تعجيل
الفطور وت�أخري ال�سحور وعدم �صيام يوم ال�شك وغري ذلك من موا�ضع الي�سر التي بني
عليها هذا الدين.
هـ .ولكن وقع اخلالف يف الطريقة الثالثة لإثبات دخول رم�ضان يف �صورة تخلف
الطريقتني الأوليني �أي طريقة الر�ؤيا املبا�شرة وطريقة �إمتام �شعبان ثالثني �إذا غم
الطق�س وتعذرت الر�ؤية .الطريقة الثالثة هي طريقة التقدير لرم�ضان «�أقدروا له»
وفيها �إختالف كثري وهو �إختالف �إزداد مع قول النا�س يف هذه العقود املت�أخرة باحل�ساب
الفلكي وال بد منذ البداية من التمييز بني احل�ساب الفلكي مبعنى احل�ساب املقدم
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�ضمن الرزنامات اليومية وال�شهرية وهي رزنامات تقديرية ال بد منها ولكنها ال
حت�سم الدخول واخلروج يف الأ�شهر القمرية فهي رزنامات �شم�سية �ضرورية ولكنها
ت�شري على �سبيل الإر�شاد والتقريب �إىل الأ�شهر القمرية وهو عمل جيد حمبوب..
ال بد من التمييز بني ذلك وبني �أمرين �آخرين� :أولهما هو �أن العمل باحل�ساب والعلم
به لي�س تنجيما منهيا عنه من لدن ال�شارع لأن التنجيم �أمر �آخر خمتلف يقوم على
اخلزعبالت والرتهات و�إ�ستغالل جهل النا�س وجمود عقولهم و�إميانهم بال�سحر عام ًال
م�ؤث ًرا وحمددًا يف احلياة وغري ذلك ولي�س �أمر احل�ساب يف حتديد دخول وخروج الأ�شهر
القمرية من ذلك ال�ضرب ملن له عقل �أو �ألقى ال�سمع وهو �شهيد وثاين الأمرين هو �أن
التقدير ل�شهر رم�ضان الذي ورد يف احلديث �أمر ف�سره كثري من علماء ال�سلف تف�سريًا
عقل ًيا منطق ًيا علم ًيا ين�سجم مع الأثر وال ي�صادمه ولعل �أ�شهر �أولئك هو العالمة
املحدث املعروف �أحمد حممد �شاكر وغريه كثري يف الرتاث الإ�سالمي ولكن جثم
الإنحطاط على الأمة وترهلت فعاليات الإجتهاد فيها فجمدت على بع�ض القدمي
ولي�س حتى على كل القدمي.
و� .إعتماد احل�ساب الفلكي العلمي وهو علم حمايد لي�س له دين يف احلقيقة يف
النفي كما يقول العلماء على الأقل دون الإثبات وذلك على قاعدة �أن العلم الفلكي
احلديث اليوم بلغ درجة من القدرة العجيبة بحيث ير�صد ميالد الهالل و�سائر
الأجرام ال�سماوية وجنومها بدقة علمية متناهية وال �أدل على ذلك من متكنهم من
وطئ القمر وكواكب �أخرى ومازال العلم يتقدم تقد ًما عمال ًقا ب�سبب الأخذ ب�أ�سباب
احلياة وهو توجه الإ�سالم وخيار القر�آن الكرمي الذي �أخربنا ب�أن ال�شم�س والقمر �آيتان
من �أيات احل�ساب الزمني .الأخذ باحل�ساب الفلكي عند النفي معقول مفهوم منطقي
ب�سبب �أنه ال يرى الهالل �أبدا �إذا �أثبت العلم هنا �أنه لن يولد قبل تلك اللحظة فماذا
ترى وتر�صد �إذن؟
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ح .اخلال�صة اخلال�صة يف ذلك هي �أمران:

 تقدمي اجلمع على الفرقة يف الأخذ بتلك الأ�سباب الثالثة التي حددها احلديث
ال�شريف يف حتديد دخول وخروج الأ�شهر القمرية �أي الر�ؤية املبا�شرة �سيما �أنها
تر�صد اليوم مبرا�صد علمية دقيقة جدً ا ولكن رغم ذلك ف�إن ذلك لي�س مطلو ًبا لأن
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املطلوب هو الر�ؤية بالعني ف�إذا تعذرت الر�ؤية بالعني ف�إن الر�ؤية باملجاهر العلمية
احلديثة يحددها العلم �أكرث مبا حتددها الر�ؤية بتلك املجاهر العلمية الدقيقة لأن
العلم الفلكي هنا يحدد امليالد ويعرفه قبل حدوثه ولكن الر�ؤية باملجاهر العلمية
الدقيقة جدً ا ال تزيد على ك�شف ذلك امليالد والعاقل يقدم احل�ساب هنا على امليالد.
تقدمي اجلمع بني الو�سائل الثالث التي حددها احلديث النبوي ال�شريف ال�صحيح
املتفق عليه �أي اجلمع بني الر�ؤية املادية �سواء كانت ر�ؤية ب�صر �أو ر�ؤية علم وجمهر
وبني �إمتام �شعبان ثالثني �إذا غمت على النا�س الر�ؤية بالعني �أو باملجهر وبني التقدير
العلمي باحل�ساب الفلكي الذي بلغ من الدقة وال�ضبط حدودًا ال قبل للنا�س بها
ومن نتائج ذلك اجلمع بني تلك الو�سائل الثالث يرتجح احلق وي�أخذ الإجتهاد �إجتاهه
ال�صحيح فال يقدم و�سيلة وي�ؤخر الأخرى بدون وجه حق.
 تقدمي جمع كلمة الأمة قاطبة ب�أكرث ما ميكن على تفريق كلمتها ..تقدمي
ذلك لأنه فر�ض مفرو�ض على جزئية �صغرية يف الدين التي ال تتعلق ب�أ�صل العبادة
وهي ال�صيام ولكن تتعلق بو�سيلة �إثبات ال�شهر ومهما كربت هذه الو�سيلة ف�إنها ال
ترقى يف زمان وال يف مكان �إىل حد الطغيان على �أقد�س الفرائ�ض املفرو�ضة يف الإ�سالم
وهي وحدة الأمة ووحدة كلمتها لأن يف ذلك و�سيلة لنجاح دعوتها ون�صاعة �صورتها
يف الر�أي العام الدويل وخري ما قيل يف ذلك هو �أنه �إذا تعذر جمع الكلمة ـ كلمة الأمة ـ
تدرجا نحو
يف هذه ال�شعرية فال �أدنى من جمع كلمة �شعوبها وقبائلها الأدنى فالأدنى ً
جمع الكلمة الأم للأمة الأم.

a r. n

lhiw

w. a

بقيت كلمات ثالث:
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� إختالف املطالع �أمر موكول �إىل العلم ولي�س �إىل الأثر هنا لأن العلم وحده هو من
يقرر هل تختلف املطالع مطالع الهالل وال�شم�س و�سائر الكواكب والنجوم من زمان
لزمان ومن مكان ملكان وال �سبيل لإثبات ذلك من الأثر ب�سبب �أن ذلك لي�س �إجتاه
الت�شريع الإ�سالمي يف �أ�سه ولي�س فيما ميكن �أن ي�ستنبطه املجتهدون املخت�صون منه
ف�إذا ثبت ذلك قبلت نتائجه و�إن كان ذلك جمرد كالم رف�ضت نتائجه.
 الإختالف يف هذا الأمر لي�س �أم ًرا وليد ع�صرنا وال الع�صور التي تقدمتنا بل
هو �إختالف معروف معلوم حتى يف عهد النبوة �إذ مل يكن النا�س يومها رغم �صغر حجم
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املجتمع يف ذلك الوقت ي�صومون يف يوم واحد وال يفطرون يف يوم واحد ب�سبب بعدهم عن
بع�ضهم ً
بع�ضا فقد ي�صوم هذا احلي اليوم وال يبلغ خرب الإم�ساك للحي الذي يليه ويبعد
عنه �أميا ًال �إال من الغد فيم�سكون ولذلك جاءت الأحاديث �صحيحة ترتى يف وجوب
الإم�ساك فهو �إذن �إختالف تقدير و�إختالف علم ولي�س �إختالف وحدة ومترد وع�صيان
و�إجتهاد يف غري حمله وال من �أهله �أ�ص ًال .معنى ذلك هو �أن �إختالفنا اليوم �إذا كان ب�سبب
الإجتهاد املعروف املقبول فال ب�أ�س وال �ضري كلما كانت النوايا �سليمة خال�صة وكان
الإجتهاد �إجتهادًا من �أهله ويف حمله �أما دون ذلك فاهلل وحده يعلم خائنة الأعني وما تخفي
ال�صدور و�إذا ف�شلنا يف التوحد يف هذا الأمر فلندعه ولنتوحد يف �أمور �أكرب منه.
� سبب الإختالف اليوم يف هذا الأمر مرد كثري منه �سيا�سي متعنت بني
الكيانات العربية والإ�سالمية الذليلة التابعة لهذا احللف �أو ذاك وب�سبب تنازع
عائالت ع�شائرية تتخا�صم حول ت�سيري دفف البالد يف ال�شرق والغرب وم�صالح
�أخرى كثرية ال نعلم �إال قليال منها اهلل يعلمها .ذلك �سبب كبري وخطري ولي�س له
من دواء �سوى ال�سعي من كل �إبن بار من �أبناء هذه الأمة لإ�ستعادة احلكم الإ�سالمي
اخلال�ص الر�شيد الذي يوحد كلمة هذه الأمة وهو هدف كبري دونه �أجيال وعقبات
و�أزمنة والعربة فيه بال�سعي والعمل والإخال�ص والتوحد حوله ولي�س ببلوغه �سنة
اهلل يف خلقه وكونه و�سعي عبده� .سبب ذلك الإختالف بع�ضه �سيا�سي من احلكام
ومنازعاتهم اخلارجية والداخلية �سواء ب�سواء و�إرتهاناتهم ل�شرائط جمحفة مهينة
و�سبب �آخر يتعلق ب�إختالف العلماء �أنف�سهم وهو ما زاد الطني بلة فال توحد احلكام
وال توحد العلماء وهما الفئتان اللتان �إذا �صلحتا �صلحت الأمة و�إذا ف�سدتا ف�سدت
الأمة .ف�إذا �أ�ضيف �إىل ذلك �أ�سباب اجلهل وغري ذلك كانت ح�صيلة �إختالفنا يف هذا
الأمر غري ي�سرية ولكن يجب ال�صرب والعمل ولي�س غري ال�صرب والعمل.
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 .4حكم ال�صوم ومقا�صده:

�أ .ت�أخر هذا املبحث و�إندرجه حتت املتفرقات لي�س دلي ًال على هوانه ولكن
فعلت ذلك ب�سبب تن�صي�ص ال�شارع احلكيم �سبحانه ومبا عزر من ال�سنة النبوية
تن�صي�صا ال يكاد يرتك لطالب العلم �أكرث من
على جمموع تلك احلكم واملقا�صد
ً
التفريع وال�شرح والإ�ست�شهاد على �صحة ذلك بالواقع.
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ـ } َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُقون{:

a r. n

هذا �أول مق�صد من مقا�صد ال�صيام من�صو�ص عليه بالن�ص ال�صحيح ال�صريح
رغم �إجماله يف القر�آن الكرمي ويف �أول �آيات ال�صيام .التقوى كما يعرفها �إبن تيمية
هي جمموع �أعمال الرب واملعروف والإح�سان يف القلب واجلارحة فهي كلمة جامعة
�شاملة متكاملة .التقوى كما يخرب عنها القر�آن الكرمي هي الو�سيلة والغاية يف الآن
نف�سه .هي و�سيلة التزود لقطع الطريق �إىل اهلل �سبحانه يف �أمن و�سالم } َو َت َز َّو ُدوا َف�إِ َّن
جامعا } َوا َّت ُقوا َي ْو ًما
خَ يرْ َ الزَّا ِد ال َّت ْق َوى{ وهي غاية الإ�سالم و�آخر ما نزل منه وكاء ً
ُت ْر َج ُعو َن فِي ِه �إِلىَ اللهَّ ِ ُث َّم ُت َو َّفى ُك ُّل َنف ٍْ�س َما َك َ�س َب ْت َوه ُْم اَل ُي ْظ َل ُمون{ .والتقوى �أكرث
الأوامر ورودا يف القر�آن الكرمي .لعل� :أداة رجاء ورجاء اهلل �سبحانه ق�ضاء فالت�أويل
هو :من �صام بح�سب �أمر اهلل �سبحانه ق�ضى له بالتقوى وهو ي�صيب منها بقدر �إجراء
�صيامه على موافقة ذلك.
التقوى هي ذلك ال�شعور الباطني الذي يجعل املرء يلجم نف�سه بلجام عجيب
ورقابة داخلية �صارمة حتى يكره نف�سه على �إتيان �أوامر اهلل �سبحانه والكف عن
غ�شيان معا�صيه ومغا�ضبه وهو �شعور تذكيه الطاعة حتما وتخ�سره املع�صية
ت�أكيدا ورغم ذلك فهو �شعور يقوم على العلم الذي ي�سبق العمل دو ًما.
التقوى �إذن ال تربح جما ًال من حياة الإن�سان وال يربحها حقل من حقول منا�شطه
فوق الأر�ض من حديث قلبه حتى حركة جارحته مرورا بخيانة عني.
ومبا �أن ال�صوم هو عبادة كف وترك عن �إتيان املباحات وك�سر للعادات والتقاليد
يف امل�آكل وامل�شارب واملناكح طوعا من العبد ال �إكراه فيه وال رقابة �إجتماعية عليه
 ..ال�صوم بذلك يغر�س التقوى يف النفو�س ويذكي �أريجها يف القلوب ويرعى جذرها
�أن يذوي يف ال�صدور.

lhiw

w. a
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ـ } ُيرِي ُد اللهَّ ُ ب ُِك ُم ا ْل ُي ْ�سر{:

الي�سر لي�س الت�سيب والتفلت بجهل �أو بعلم� .إمنا الي�سر هو الطريق العدل بني
الغلو والإنحالل وذلك هو منهج الإ�سالم يف كل ت�شريعاته من العقيدة حتى �إماطة
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الأذى عن الطريق .الي�سر يف الدين لي�س ت�شريعا قبل �أن يكون �إرادة ربانية رحمانية
كما ورد يف القر�آن الكرمي و�إذا كان ذلك كذلك ف�إن خمالفته من لدن العبد بجهل �أو
بعلم هي خمالفة عظيمة ال ي�شفع فيها ح�سن نية �أو �إرادة تقرب �إليه بغري ما �شرع
نبيه � .إرادة الي�سر يف الإ�سالم �إرادة ربانية �صحيحة �صريحة م�ؤكدة بع�شرات
الت�أكيدات يف القر�آن الكرمي ف�ض ًال عن ت�أكيدات ال�سنة قو ًال وعم ًال و�إقرا ًرا .من
تلك الت�أكيدات القر�آنية �أن �إرادة الي�سر مرادة و�أن �إرادة الع�سر ملغية وت�أكيد ال�شيء
ب�ضده من �أقوى الت�أكيدات يف اللغة العربية ويف ذلك قال ال�شاعر احليكم وب�ضدها
تتميز الأ�شياء.
�إرادة الي�سر يف الإ�سالم �إرادة لي�س لها نظري يف القر�آن كله وال�سبب يف ذلك �أنها
جاءت م�صاحبة للعبادة قبل �أن تكون م�صاحبة للعادة بل جاءت م�صاحبة لعبادة
ال�صيام التي هي �أخ�ص العبادات التي قال فيها �سبحانه�« :إال ال�صوم ف�إنه يل» �أي
�أنه �أخ�ص عبادة تغر�س الإخال�ص يف النفو�س ويتقرب بها �إىل اهلل �سبحانه تركز فيها
الي�سر مبا مل يرتكز يف غريها والدليل ال�صايف من ذلك هو �أنه �إذا كان الي�سر م�صاح ًبا
لهذه العبادة ف�إنه يف غريها �أ�شد تركزًا ملن يفقه الدين ويقي�س الأمر.
�إرادة الي�سر يف الإ�سالم يعرب عنها علماء �أ�صول املقا�صد ب�أنه مق�صد كلي �أعظم
�أ�سنى وذلك ملا وجدوا من ذلك مبثو ًثا يف القر�آن الكرمي وال�سنة قو ًال وفع ًال و�إقرا ًرا
بكميات كبرية ومعان غزيرة.

a r. n

lhiw

w. a

ww

من مظاهر �إرادة الي�سر يف ال�صوم:
 كتب هذه العبادة على من قبلنا فلي�ست هي بدعً ا علينا من باب �إ�صر �أو غل
ويف ذلك التوجيه الذي جاء يف �أول كلمة يف �آيات ال�صيام داللة على �أن الأمة يف
ذلك تبع ملن �سبقها على درب العبادة للرحمان �سبحانه.
� أن هذه العبادة معللة مق�صدة بالتقوى والتقوى مغنم لل�صائم و�سبحان من
ال تنفعه طاعة الطائعني وال ت�ضره مع�صية العا�صني و�أن العبادات يف الإ�سالم ـ
حتى املوقفة منها من مثل ال�صيام وال�صالة وغري ذلك ـ مفهومة املعنى معقولة
طل�سما.
الت�شريع ولي�ست ً
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�أن مدة ذلك ال�صيام }�أَ َّيا ًما َم ْعدُو َدات{ �أي قليالت العدد و�شهر واحد من بني
�إثني ع�شر �شه ًرا يف ال�سنة �إال �أن يتطوع ال�صائم.
و�ضع هذه العبادة على املري�ض وامل�سافر ومن املري�ض احلائ�ض والنف�ساء
وال�شيخ الكبري.
تدرج هذه العبادة بني التخيري �أو ًال ثم الإيجاب ثان ًيا كما تقدم يف �أول هذا
الكرا�س والتدرج �سنة مل يخل منها ت�شريع يف الإ�سالم �أبدً ا وهو �إ�شعار من
الرحمان �سبحانه ب�أن الإ�سالم مبناه تفهم �أو�ضاع النا�س وبيئاتهم وظروفهم
وحاالت احلاجة فيهم وال�ضرورة والنف�س تتعود على العبادة املتدرجة �أكرث من
تعودها على العبادة املفاجئة الباتة.
�إ�ستبدال ال�صيام بالفدية للعاجز كما تبني يف ما تقدم من هذا الكرا�س
ورغم ذلك �إختلف الفقهاء يف �أحقية الفدية للعاجز ب�سبب �أن ذلك ورد يف �آية
ال�صيام الأوىل �أي التي �سبقت �إحكام �آية الوجوب } َف َم ْن �شَ هِدَ ِم ْن ُك ُم ال�شَّ ْه َر
َف ْل َي ُ�ص ْمه{ .ومن املعاين املهمة هنا � ًأي�ضا �أن اهلل �سبحانه �أراد ت�شريك كل
�صحيحا �صام ومن كان �شاهدً ا علي ًال
امل�ؤمنني يف هذه العبادة فمن كان �شاهدً ا
ً
ً
فدى فال يفتخرن �صحيح على عليل حتى يف قلبه ف�ضال عن ل�سانه.
جعل تلك الفدية موجهة ملنفعة الفقراء وم�صلحة امل�ساكني وهو ي�سر ورحمة
يف الفرد والأ�سرة واملجتمع فيكون ال�صيام بذلك ي�س ًرا على ال�صائم الذي
ي�صوم فيتقي وعلى الفادي الذي يطعم في�ؤجر ويبارك له يف ماله وعلى
الفقري وامل�سكني الذين ي�صوم �أو يفدي ولكنه يغنم من ذلك ماال ب�سبب
عجز بع�ض �إخوانه عن ال�صيام ل�سبب �أو لآخر .الفدية �إذن ي�سر للفادي
ومل�ستقبل الفدية.
حتليل �إتيان الن�ساء يف الليل يف رم�ضان بعد �أن كان ذلك حمر ًما عليهم وهو
�ضرب �آخر من �ضروب الي�سر يف هذه العبادة ويف ت�شريعات الإ�سالم كلها وقد
تقدم �شرح ذاك يف مقدمة هذا الكرا�س.
ت�أخري ال�سحور حتى } َي َت َبينَّ َ َل ُك ُم الخْ َ ْي ُط ْ أَال ْب َي ُ�ض م َِن الخْ َ ْيطِ ْ أَال ْ�س َو ِد م َِن
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ا ْلف َْجرِ{ .وهو ي�سر ترجمته ال�سنة العملية من لدن احلبيب حممد عليه
ال�صالة وال�سالم و�أكدت عليه ت�أكيدً ا عجي ًبا دح ًرا لداعيات الغلو وغا�شيات
الت�شدد �أن يت�سلل �إىل هذه الأمة فيهلكها كما �أهلك من قبلكم «�إمنا �أهلك من
قبلكم كرثة م�سائلهم و�إختالفهم على �أنبيائهم».

a r. n

ـ َ
}ط َعا ُم ِم ْ�س ِكني{:
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من مقا�صد ال�صيام الكبرية كذلك �إطعام امل�ساكني على معنيني� :شمول الطعام
لغ ًة و�شرعً ا لكل حاجات الإن�سان بح�سب �إختالف الزمان واملكان واحلال والعرف
وغري ذلك مما يقبل الإختالف من جهة و�شمول امل�سكني لكل �أ�صناف املحتاجني مبثل
ما ورد يف �آية ال�صدقات املعروفة �أو �آية �أ�صحاب احلقوق الثمانية املعروفة �أو �آيات
�أخرى كثرية.
الدليل على �أن مق�صد �إطعام امل�سكني مق�صد ثابت �أ�صيل يف عبادة ال�صيام
وخا�صة يف رم�ضان مبثل ما ورد يف القر�آن الكرمي نف�سه� ..إيجاب الفدية بد ًال عن
ال�صيام يف حاالت معروفة تقدم احلديث عنها وهو �أمر مق�صود منه �إطعام امل�سكني
واملحتاج ب�سبب �أن غري القادرين على ال�صيام يف كل زمان وكل مكان ن�سبة مقدرة يف
املجتمعات والأمة بل رمبا تكون الن�سبتان متقاربتني :ن�سبة العاجزين عن ال�صيام
ل�سبب �أو لآخر ممن يرتتب عليهم الفدية ون�سبة العاجزين عن �إعالة �أنف�سهم
و�أهليهم ل�سبب �أو لآخر وبذلك يكون الت�شريع الإ�سالمي العظيم حمق ًقا للتوازن يف
الأمة والإن�سانية قاطبة.
ً
�أما الدليل الأبهر على كون �إطعام امل�سكني مق�صدً ا �أ�صيال ثابتًا لعبادة ال�صيام
خا�صة يف رم�ضان فهو �إيجاب زكاة الفطر «طهرة لل�صائمني وطعمة للم�ساكني» وهو
مق�صد م�صرح به ًن�صا ال يحتاج �إىل �إ�ستنباط �أو �إ�ستك�شاف.
وف�ض ًال عن كل ذلك ف�إن ال�سنة النبوية علمتنا �أن �أف�ضل زمن لبذل �أكرث ما ميكن
من الإنفاق للمحتاجني �إليه هو زمن �صيام رم�ضان ت�أ�س ًيا به  الذي كان «�أجود
ما يكون يف رم�ضان حني يلقاه جربيل يدار�سه القر�آن وهو ـ �آئنذ ـ �أجود من الريح
املر�سلة».

w. a
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ـ }�أُ ْن ِز َل ِفي ِه ا ْل ُق ْر َ�آن{:

et

هذا املق�صد من�صو�ص عليه �إ�شارة ال عبارة وذلك يف قوله يف �آية �إيجاب ال�صيام
لزوما بعد م�ضي فرتة التخيري فيه وهي الآية التي مهد لها بقوله �سبحانه�} :شَ ْه ُر
َات م َِن ا ْلهُدَ ى َوا ْل ُف ْر َقا ِن َف َم ْن �شَ هِدَ
َر َم َ�ضا َن ا َّلذِ ي �أُ ْن ِز َل فِي ِه ا ْل ُق ْرَ�آ ُن هُدً ى لِلن ِ
َّا�س َو َب ِّين ٍ
ِم ْن ُك ُم ال�شَّ ْه َر َف ْل َي ُ�ص ْمهُ{ .ك�أنه يريد �أن يقول لنا ب�أن العلة واملق�صد واحلكمة وال�سر
يف �إيجاب ال�صيام ل�شاهد �شهر ال�صيام هو نزول القر�آن الكرمي يف �شهر رم�ضان املعظم.
�أي هو مق�صد :تعظيم القر�آن الكرمي وتعظيم ال�شهر الذي �أنزل فيه القر�آن العظيم
ويرد ذلك �ضمن ما ورد يف �سورة احلج دعوة �إىل تعظيم حرمات اهلل �سبحانه وتعظيم
�شعائره .مق�صد الإحتفال بهذا الكتاب العزيز وما حواه من الذكر احلكيم مرة واحدة
على الأقل جماعات جماعات يف امل�ساجد وخارجها يف ال�سنة مبنا�سبة ذكرى ميالده
وذكرى نزوله من ال�سماء الدنيا �إىل قلب حممد  .رم�ضان هو بالتعبري املعا�صر
�إحياء لذكرى ميالد القر�آن ونزول القر�آن يف �شهر رم�ضان من كل �سنة .رم�ضان هو
املنا�سبة الإجبارية مبعنى من معاين اجلرب احلبيبة �إىل قلب امل�ؤمن لإحياء نور القر�آن
الكرمي يف ال�صدور.

a r. n

lhiw

ـ } َو ِلت َُك رِّبُوا اللهَّ َ َع َلى َما َهدَا ُك ْم َو َل َع َّل ُك ْم تَ�شْ ُك ُرونَ{:

w. a

مق�صد التكبري يف احلقيقة يعنى به عيد الفطر ولكن عيد الفطر يكت�سب
م�شروعيته من �شعرية رم�ضان وفري�ضة ال�صيام فهو عيد ال�شكر للمنان �سبحانه
الذي هدى عباده خلري دين وخري عبادة وخري �شريعة وخري �شعرية والتكبري �صيغة من
�صيغ احلمد على ما هدينا �إليه بف�ضله �سبحانه .ومق�صد ال�شكر من�صو�ص عليه
بالن�ص يف قوله هنا يف عقب �آية ال�صيام ورحمها } َو َل َع َّل ُك ْم تَ�شْ ُك ُرو َن{.
ومعلوم �أن �آية ال�صيام �أوردت هذه ال�صيغة } َل َع َّل ُك ْم{ ثالث مرات .ق�ضاء منه
�سبحانه على �أن من �صام بح�سب ما �أمر �سبحانه يكتب له :التقوى وهي مق�صد
�أ�صيل وال�شكر وهو مق�صد �أ�صيل والر�شد وهو مق�صد �أ�صيل .التقوى يف القلب
وال�شكر يف الل�سان والر�شد يف العقل وتلك الثالثة عندما تتكامل ت�ضبط ال�سلوك
الب�شري على مقت�ضى احلق واخلري والعدل يف الفرد والأ�سرة واجلماعة.
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يب َد ْع َو َة الد َِّاع �إِ َذا َد َعان{:
ـ }�أُجِ ُ

et

هذا مق�صد من�صو�ص عليه هو الآخر بلحن الإ�شارة ال العبارة و�إيراده هنا يف رحم
�آيات ال�صيام معناه �أن عبادة الدعاء بخلو�ص و�ضراعة و�أمل ووجل يعتلجان يف ليايل
و�أيام هذه ال�شهر العظيم مق�صد �أ�صيل ثابت وهو مق�صد ال يقت�صر على تطييب
القلب بالدعاء وتزيينه باخل�شوع وت�أهيله ليكون رحمة للعاملني بل يتعدى ذلك �إىل
جتديد عرى التوحيد ال�صايف وذلك من خالل قولهَ } :و�إِ َذا َ�س�أَ َل َك عِ َبادِي َعنِّي َف�إِنيِّ
يب َد ْع َو َة الد َِّاع �إِ َذا َد َعان{.
ِيب �أُجِ ُ
َقر ٌ
در�س يف التوحيد اخلال�ص وقرب اهلل من عبده� .إجابة ال يحجزها �إال التنكب
عن الدعاء �أما الداعي فهو جماب دون �أي وا�سطة� .شهر رم�ضان فر�صة منا�سبة جدا
للإبداع يف فن الدعاء ال�ضارع مملوء �أم ًال ووج ًال يف الآن نف�سه والدعاء مخ العبادة كما
هو معلوم وهو مخ يف مخ .مخ العبادة يف مخ العبادة.

a r. n

lhiw

ـ } َل َع َّل ُه ْم َي ْر ُ�شدُون{:

w. a

الر�شد معناه بلوغ الن�ضج العقلي الكايف لت�صريف �ش�ؤون احلياة يف كل امل�ستويات
الفردية والأ�سرية واجلماعية والإن�سانية على نحو تعلو فيه �أخالق الرحمة واحلكمة
والقدرة والقوة والعلم والعدل وامل�ؤاخاة يف كل جمال عمل وحقل ن�شاط فوق الأر�ض.
الر�شد بالتعبري املعا�صر هو العقالنية الكافية والرجحان النف�سي الالزم .هذا
املق�صد وا�ضح بالن�ص ال حاجة لإ�ستنباطه وهو �أن الر�شد بذلك املعنى مق�صد
�إ�سالمي ثابت �أ�صيل من مقا�صد ال�صيام يف رم�ضان وذلك مبا يحرر ال�صيام النف�س
الب�شرية من �أثرتها و�إنطوائيتها �إىل ف�ساحة الرحمة بالنا�س �أجمعني تكاف ًال ماد ًيا
ومعنو ًيا مع املحتاج منهم وال�ضعيف .ال�صيام ال يك�سب النف�س �سالمتها و�إعتدالها
فح�سب ويهمل العقل ولكنه يك�سب العقل كذلك ر�شدً ا وحكمة وح�سن ت�صرف يف
حياة �صاحبه وذلك لأن النف�س �إذا ما �إ�ستقامت ف�إن �إ�ستقامتها تنعك�س على العقل
والإن�سان هو يف احلقيقة كل واحد ال يتجز�أ �إال لدار�س يطلب العلم �أو لطبيب يعالج
ً
مر�ضا �أما دون ذلك فكل �إ�ستقامة يف القلب هي �إ�ستقامة يف العقل والعك�س دو ًما
�صحيح ولكن ال يرى �أثر ذلك عندما ن�سمي �إ�ستقامة العقل �إ�ستقامة وماهي كذلك
�أو العك�س .هو ر�شد يت�أتى ويتولد ب�سبب �أن ال�صيام عبادة حتجز النف�س عن �أثرتها
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وطغيانها وهو ثابت من خالل قوله « :يا مع�شر ال�شباب من �إ�ستطاع منكم
الباءة فليتزوج ومن مل ي�ستطع فعليه بال�صوم ف�إنه له وجاء» .ال�صيام وجاء للنف�س
�أو حماية ووقاية وجنة و�إذا �شذبت غوايات النف�س وهذبت �إغراءاتها �أنى للعقل �أن
يتفكر فيما يهلكه وي�ضره �أو يدفع اجلوارح �إىل �إقرتاف ذلك؟ هو ر�شد يتولد ب�سبب �أن
ال�صيام يذهب البطنة التي بدورها تذهب الفطنة وقليل من اجلوع يعني على ح�سن
التفكر والتدبر والعدل الإ�سالمي هو يف التو�سط يف كل ذلك فال تخمة تغمر العقل يف
مي امللهيات وال جوع يحجزه عن التفكري وذلك ما ي�ضمنه ال�صيام والعبادات ب�صفة
عامة وكل ذلك هو الر�شد ولي�س الر�شد �سوى احلكمة والعدل وامليزان والعقالنية
بالتعبري املعا�صر.

a r. n

lhiw

ال�صيام توبة وكفارة:

w. a

هذا مق�صد ثابت �أ�صيل كبري .مق�صد يجعل ال�صيام �سيما خارج دائرة رم�ضان
�سببا للتكفري عن ذنوب �سابقة و�آثام �سالفة ويظهر ذلك جل ًيا يف القر�آن العظيم الذي
جعل عبادة ال�صيام توبة وكفارة لبع�ض املظامل املحددة من مثل:
	الإ�ضطرار �إىل احللق يف منا�سك احلج ب�سبب مر�ض �أو �أذى يف الر�أ�س.
	العجز عن بذل هدي بالن�سبة للمتمع من عمرة �إىل حج.
 قتل نف�س ب�شرية.
	اليمني املنعقدة ال لغو وال غمو�س.
 قتل �صيد الرب يف احلرم.
	الظهار.
�ستة خمالفات �شرعية رتب عليها �سبحانه يف القر�آن الكرمي كفارات متنوعة
منها كفارة ال�صيام.
�ستة كفارات مت�سح جماالت وا�سعة ومتنوعة يف احلياة الب�شرية فوق الأر�ض فهي
لي�ست حم�صورة يف عبادة احلج مث ًال و�إن كانت هذه قد �أخذت الن�صيب الأوفى منها �أي
ثالثة كفارات من �ست.
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املق�صد املق�صود من ذلك هو �أن ال�صيام و�سيلة لتهذيب النف�س و�إذهاب خبثها
وتطهريها وتروي�ضها على الإبتعاد عن �إتيان املخالفات ال�شرعية �سواء كانت
متعلقة ب�أبدان النا�س و�أموالهم و�أعرا�ضهم يف مثل حالة القتل �أو بالل�سان الذي قد
يزل فيحلف كاذ ًبا لغ ًوا �أو ميينًا منعقد ًة �أو يغم�س �صاحبه يف النار والعياذ باهلل �أو يف
جمال الأ�سرة مما ت�ضام به املر�أة بت�شبيهها بظهر الأم نكاية فيها وحرما ًنا لها من حقها
يف املعا�شرة.
املق�صد املق�صود هو �إذن :ال�صيام و�سيلة تطهري وتزكية وتنقية وتكفري لأنه
توبة �إىل اهلل �أوال ولأنه يحقق يف النف�س ما ال حتققه كثري من العبادات الأخرى �سبب
�أنه عبادة ترك يتخلى فيها الإن�سان طوعً ا عن عاداته اليومية وتقاليده يف الأكل
وال�شرب واجلماع واملباحات ب�صفة عامة.

a r. n

lhiw

حو�صلة عامة ملقا�صد ال�صيام يف القر�آن الكرمي:

w. a

	.1التقوى وت�شمل الر�شد العقلي والطهارة الباطنية وتكبري اهلل و�شكره على
نعمائه ..
	.2الي�سر تلك املدر�سة الكبرية يف احلياة التي ال بد منها لفقه قانون احلياة ولي�س
الدين فح�سب..
	.3التكافل املادي واملعنوي مع كل حمتاج قدر الإمكان لبناء �صف �إ�سالمي
و�إن�ساين متني ..

ww

مقا�صد ال�صيام وحكمه يف ال�سنة:
 .1لن �أتعر�ض للحكم واملقا�صد التي ذكرها القر�آن الكرمي وبينتها ال�سنة جتن ًبا
للإطناب.
 .2مق�صد الإخال�ص وهو ثابت من خالل قوله �سبحانه يف احلديث القد�سي
العظيم الذي �أفرد به عبادة ال�صيام مطل ًقا طرا« :كل عمل �إبن �آدم له �إال ال�صوم ف�إنه
يل و�أنا �أجزي به يدع الإن�سان طعامه و�شرابه و�شهوته من �أجلي  .»..معنى ذلك هو
�أن عبادة ال�صيام رفعت �إىل تلك الدرجة التي مل تنلها حتى ال�صالة ب�سبب م�ساهمتها
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الكبرية الفعالة يف توفري الإخال�ص وغر�سه ومتتيه �أ�سه وجتديد حلمته و�سر ذلك هو �أن
الإخال�ص هو ال�شرط الذي ال بد منه لقبول كل عبادة فهو �سر العبادة و�إك�سريه وحياته
�إذ ال عبادة بدون �إخال�ص وكل عبادة بدون �إخال�ص هي جثة بدون روح .ولإجل ذلك
جاء ال�صيام يغر�س تلك احلياة يف احلياة ولأجل ذلك كانت تلك منزلته يف العبادة ويف
احلياة .و�سر ذلك كما هو معلوم لكل �صائم هو �أن ال�صيام هو العبادة الوحيدة التي
ال ميكن فيها الرياء لأنه ال �سلطان على ال�صائم فيها من �أي �أحد كان وب�إمكان كل
�إمرئ �أن يدعي ال�صيام ولكنه يفطر عندما يتنحى جان ًبا ف�إذا �صام رغم ذلك يف امللإ
واخلالء فهو ينمي �سر الإخال�ص يف قلبه ف�إذا جتدد ذلك عاما بعد عام مرة واحدة على
الأقل مبنا�سبة �شهر رم�ضان املعظم ف�إن حياته ت�ستقيم على قانون الإخال�ص وينجو
من �سرطان الأمرا�ض النف�سية القاتلة املدمرة املعروفة يف هذا الزمان بكرثة كما ينجو
من نار جهنم يوم القيامة.
 .3منح فر�صة �سنوية للظفر بليلة العمر التي يولد فيها الإن�سان ميالدًا جديدً ا
ب�أمت معنى كلمة امليالد اجلديد وذلك على معنى �أن ليلة القدر هي ليلة العتق من
النار �أو الع�شر الأواخر ب�صفة عامة ورم�ضان ب�صفة �أعم ومن يعتق من النار ف�إنه يولد
ميالدًا جديدً ا لأنه يبد�أ ح�سابه مع ربه من جديد بعد ف�سخ �سيئاته وح�سابه القدمي
ـ من ال�سيئات ال من احل�سنات التي ترتاكم حتى لت�صل زمن اجلاهلية والكفر يف
�إجتهاد بع�ضهم ـ .ليلة القدر �إذن هي ليلة العمر وفر�صة العمر و�صفقة العمر
ولذلك حددها النبي الأكرم  حتديدً ا دقي ًقا جدً ا عندما حدد �شهرها من بني �إثني
ع�شر �شه ًرا وحدد ع�شريتها من بني �ستني وثالثمائة ع�شرية وحدد ليلتها من بني
خم�س ليال �أو �أقل �أما �أكرث من ذلك التحديد ف�إن الأمر ال ين�سجم مع قانون الإبتالء
والتكليف والإ�صطفاء وغري ذلك مما هو معروف مما بني عليه الت�شريع الإ�سالمي بل
الكون كله واخللق كله.
 .4تكرمي ال�صائمني يوم القيامة �أمام اجلنة مبرا�سم �إ�ستقبال خم�صو�ص ال تهيء
م�ساحاته ومنا�سباته ومرا�سيمه �إال لكبار ال�ضيوف والزوار وهو ما �سماه  باب
الريان الذي يخ�ص�ص يف اجلنة لل�صائمني يفتح لهم ويغلق من بعدهم ويف ذلك �إ�شارة
وا�ضحة جلية �إىل عظمة ال�صيام يف الدنيا ويف الآخرة.
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� .5صناعة متيز خا�ص بهذه الأمة حتفظ بها خ�صو�صياتها العقدية واخللقية
وال�شعائرية والت�شريعية وامل�سلكية العامة وهو متيز يخلع عليها لبا�س التقوى
والعمل ال�صالح دون تكرب وال تعال على بقية الأمم وال�شعوب التي هي �أ�ص ًال �أمة
دعوة ومن �ش�أن املدعو �أن يكون يف الإ�سالم حمرت ًما موق ًرا مكر ًما حتى تعر�ض عليه
دعوة الإ�سالم ف�إن �أ�سلم فبها ونعمت وهو لنا �أخ عليه ما علينا وله ما لنا دون �أدنى
تراتبية جاهلية و�إن �أبى فهو مكرم دوما نعامله بالرحمة والود رغم خمالفته يف الدين
ويف �أمور �أخرى �أدنى من الدين وهو دو ًما من �أمة الدعوة �إال �أن يكون ظا ًملا حمار ًبا فعندها
تكون لغة اخلطاب بقدر ما �إختار لنف�سه منها والبادي دوما هو الأظلم.
تبدو مظاهر ذلك التمييز يف عبادة ال�صوم يف مواقع كثرية منها النهي عن الو�صال
الذي جرت عليه عادة بع�ض الأمم من قبلنا والنهي عن ت�أخري الفطور وتقدمي ال�سحور
لئال نقرتب من املغ�ضوب عليهم �أو من ال�ضالني �أو ممن جعلوا الدين ع�ضني ي�ؤمنون
ببع�ض ويكفرون ببع�ض والنهي عن �صيام يوم ال�شك لتتميز عندنا الفري�ضة عن
النافلة وعن غريها من باب �أوىل و�أحرى من نذر �أو ق�ضاء �أو غري ذلك حفظا للدين
وغري ذلك مما ورد يف ال�سنة ولكن ال يت�سع املجال لذكره هنا مف�ص ًال.
 .6التكافل املعنوي بني امل�سلمني �أمواتًا و�أحياء .التكافل املعنوي بينهم �أحياء
يتمثل يف وجوب �أداء رب العائلة زكاة الفطر عمن يعول �أو جتب نفقته عليهم �سواء
كانوا �صائمني �أو غري �صائمني و�صغا ًرا �أو كبا ًرا وذكو ًرا �أو �إنا ًثا وقادرين وعاجزين فهو
تكافل معنوي مادي يف الآن نف�سه بني �أع�ضاء العائلة �صغرية �أو كبرية� .أما التكافل
املعنوي بينهم �أمواتًا فهو يتمثل يف وجوب ق�ضاء دين امليت من لدن �أوليائه و�أو�صيائه
ومن هم يف حكم ه�ؤالء و�أولئك وهو وجوب ي�شتد �إذا �أو�صى بذلك �أو �أمر �أو خ�ص�ص
له ماال وهو دين ي�شمل دين اهلل ودين عباد اهلل وهما �سواء يف الق�ضاء قبل توزيع
الرتكة ويف كل تلك الأحوال ف�إن ذلك ال يفهم �إال على �أ�سا�س �أنه تكافل معنوي بني
الأمة �أحياء و�أمواتا وخا�صة يف دوائرها الرحمية القريبة و�إذا ما تكافل كل رحم مع
رحمه تكافلت الأمة مع بع�ضها ً
بع�ضا تكاف ًال معنو ًيا و�إذا ما تعا�ضد التكافل املادي
مع التكافل املعنوي �سميت الأمة �أمة التكافل �أحياء و�أمواتًا ماد ًيا ومعنو ًيا وهو فخر
لها وو�سام عز وذكر بني الأمم.
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لقد �سبق �إيراد حديث نبوي �شريف �أخرجه �إبن ماجة عن �أبي هريرة �أنه 
قال« :رب �صائم لي�س له من �صيامه �إال اجلوع ورب قائم لي�س له من قيامه �إال
ال�سهر».
ومعلوم �أن �أوامر اهلل تعاىل ونواهيه معللة مق�صدة كما يقول الفقهاء �أي لها
مرادات �إليهة ال بد من �إيقاعها بح�سبها وعلى نحوها فمن �أوقعها على ذلك النحو
وحتققت فيه مقا�صد العبادة والإ�سالم عامة كان �أجزل �أج ًرا و�أذخر ثوا ًبا لأنه جمع بني
العلم والعمل وبني الظاهر والباطن ومن ق�صر ك�سبه على علم دون عمل �أو عمل
دون علم �أو باطن دون ظاهر �أو ظاهر دون باطن ف�إنه ح�سبه من الأجر ما حب�س نف�سه
له جزا ًء وفا ًقا.
و�إذا كان رم�ضان فر�صة العمر وليلة قدره هي ليلة العمر فيها تعتق رقبة الإن�سان
من النار ويكتب له فيها ب�سعادة الدارين بربكة القر�آن الكرمي وكان لعبادة ال�صيام
وخا�صة املفرو�ض منها يف �شهر رم�ضان املعظم ..مقا�صد وغايات و�أهداف يف النف�س
والبدن والعقل واملال والفرد واجلماعة والأ�سرة والدعوة..
�إذا كان كل ذلك كذلك ف�إنه على ال�صائم �أن يتحرى مقا�صد ال�صيام و�أ�سراره
ليكون على علم بها مبا يتيح له تطبيقها عمل ًيا قدر الإمكان وبذلك يغنم عبادتي
العلم والعمل والظاهر والباطن والفرد والأ�سرة واجلماعة والدعوة ويكون من
املرت�شحني لنيل جائزة احلياة :العتق من النار.
احلديث �إذن عن املقا�صد عامة ومقا�صد ال�صيام خا�صة لي�س تر ًفا فكر ًيا يتقدمه
احلديث عن الأحكام �إذ �أن الفقه هو فقه �أحكام وفقه مقا�صد وفقه موازنات وفقه
حركة وعمارة ودعوة كما يقول �أ�ساطني العلم.
احلديث عن املقا�صد حدي ًثا عمل ًيا ميدان ًيا مبا�ش ًرا يخ�ص كل �صائم وكل
�صائمة.
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�إنت�صارات رم�ضان وفتوحاته
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�أ .من �أقدار الرحمان �سبحانه �أنه هي�أ رم�ضان لعدد من �أكرب الإنت�صارات و�أعظم
الفتوحات يف التاريخ الإ�سالمي ويف ذلك جمموعة عرب ودرو�س وعظات ينح�سر عنها
املجال هنا ل�ضيقه ولكن جماعها اجلامع هو �أن العبادة يف الإ�سالم وعمارة الأر�ض
باخلري واجلمال �أمران يتكامالن وال يت�ضادان �أبدا �إال عندما هيمن الإنحطاط القا�سي
على هذه الأمة ف�صور لها ال�شيطان من �إن�س وجن ب�أن العبادة ما يجب �أن تنهكها
العمارة والعمارة ال تن�سجم مع العبادة وبذلك حدث الف�صام النكد فكان ال�صائم يف
�صائما وكان ال�صوم يف املا�ضي
املا�ضي جماهدً ا مفط ًرا و�أ�ضحى ال�صائم اليوم قاعدً ا ً
حما ًال للإنت�صارات يف الأر�ض والفتوحات يف العقل و�أ�ضحى ال�صوم اليوم �أمارة ك�سل
وعالمة خمول وحتول �شهر رم�ضان �إىل �شهر القعود والك�سل والعبادة البليدة التي
تعمر امل�سجد وتخرب الدنيا وجتمع الأ�صدقاء يف الإفطارات اجلماعية وتتجاهل
املت�ضورين جوعً ا من �أهل احلاجة الذين من �أجلهم فر�ضت الزكاة :زكاة املال وزكاة
الر�أ�س و�أ�صبح التباري يف رم�ضان بني املقرئني من �أجودهم �صوتًا و�أح�سنهم حلنًا
و�أخرت العمل باحلدود ـ حدود الإ�سالم مبعناها الوا�سع اجلامع من كل جمال وحقل
ن�شاط ـ وقدم احلرف فيه فهو مدار العلم وتلك �أمارات �إنحدار وعالمات تقهقر عند
فقهاء �سنن التغيري والإجتماع.
ب .من تلك الفتوحات الربانية �أن �أول معركة و�أكرب معركة جرت يف رم�ضان وهي
معركة بدر التي خلدها �سبحانه يف �سورة الأنفال وجعل منها عربة لفئة قليلة غلبت
فئة كثرية ب�إذن اهلل �إذا حتقق الإميان وال�صرب والت�آخي وغري ذلك من �شروط الن�صر .تلك
املعركة التي خ�ضدت �شوكة امل�شركني لي�س لأنهم م�شركون فح�سب ولكن لأنهم
م�شركني وظاملني كذلك ورفعت هامة الإ�سالم عالية خفاقة فكانت �أم الإنت�صارات
بقيادة احلبيب حممد .
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ج .ومن تلك الفتوحات � ًأي�ضا فتح مكة التي طردت النبي الأكرم  ومن معه
من خرية �أبناء مكة فما �إن عمرت هجرتهم عقدً ا واحدً ا بل �أدنى من ذلك حتى جا�ؤوا
أفواجا و�إكتمل الدين ومتت
فاحتني بالكلمة ولي�س بال�سالح ودخل النا�س يف دين اهلل � ً
النعمة ور�ضي للب�شرية بالإ�سالم دينًا ومنهج حياة ب�إذنه �سبحانه.
د .وفتوحات �أخرى بعد ذلك يف عهده  ويف عهد اخلالفة الرا�شدة املهدية ويف
عهود �أخرى طويلة لن ن�أتي عليها هنا ل�ضيق املجال.
هـ .ومع ذلك كله ف�إن رم�ضان لي�س �شه ًرا حرا ًما ولكن ف�ضله فاق ف�ضل ال�شهور
املحرمة الأربع مبا ورد من �أحاديث ون�صو�ص يف الوحي الكرمي فهو �شهر القر�آن و�شهر
ال�صرب و�شهر الوحدة و�شهر الإخال�ص و�شهر الإنت�صارات والفتوحات و�شهر الإنفاق
والتكافل و�شهر عمارة امل�ساجد و�إلتئام الكلمة و�شهر العتق من النار و�شهر ليلة
القدر التي تعادل �ألف �شهر بل تفوقه و�شهر خري ع�شريتي احلياة :ع�شرية الأواخر من
رم�ضان قبل ع�شرية الأوائل من ذي احلجة ..

a r. n

lhiw


w. a
ww

63

ال�صائمني
ك ّرا�س ّ

et

عيد الفطر و�أحكامه ومقا�صده
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العيد:
العيد لغة :من عاد يعود عودا �أي رجع بعد �إدبار مرة بعد مرة� .صيغة «عيد»

العيد يف القر�آن الكرمي:

lhiw

مبثل �صيغة «قيل» فالقيل هو الكالم الذي وقع قوله كما يف قولهَ } :و َم ْن �أَ ْ�صدَ قُ م َِن
اللهَّ ِ ِقيلاً { �أي قو ًال .وبذلك تكون كلمة «عيد» م�صدر خا�ص.
م�شروعية العيد يف الإ�سالم:
�أخرج �أحمد و�أبوداود والن�سائي عن �أن�س �إبن مالك قال :قدم ر�سول اهلل  املدينة
ولهم يومان يلعبون فيهما يف اجلاهلية فقال�« :إن اهلل تبارك قد �أبدلكم بهما خريًا
منهما يوم الفطر ويوم النحر».
�شرع ذلك يف العام الأول للهجرة وقيل �إن �أول �صالة عيد وقعت يف ال�سنة الثانية.

w. a

 .1قال �سبحانه متحد ًثا عن عيد الفطر بعد فري�ضة ال�صيامَ } :و ِلت ُْكمِ ُلوا
ت�سعا
ا ْل ِع َّد َة َو ِلت َُكبرِّ ُ وا اللهَّ َ َع َلى َما هَدَ ا ُك ْم َو َل َع َّل ُك ْم تَ�شْ ُك ُرون{ .لتكملوا عدة رم�ضان ً
وع�شرين �أو ثالثني ب�سبب الي�سر الذي ي�صاحب �شهر ال�صيام �إذ جاء قبلها مبا�شرة
قولهُ } :يرِي ُد اللهَّ ُ ب ُِك ُم ا ْل ُي ْ�س َر َو اَل ُيرِي ُد ب ُِك ُم ا ْل ُع ْ�سر{ .والتكبري املق�صود هو تكبري
يوم العيد �شكرا هلل �سبحانه على نعمة الهداية ونعمة ال�صيام ونعمة التوفيق �إىل
ح�سن ال�صيام وح�سن القيام وح�سن العبادة يف �شهر رم�ضان.
 .2قال �سبحانهَ } :ف َ�ص ِّل ِل َر ِّب َك َوان َْحر{ .املق�صود هنا هو عيد الإ�ضحى .كما
ت�ضمنت �سورة احلج حديثا عن عيد الإ�ضحى يف مثل قوله �سبحانه } َل ْن َينَا َل اللهَّ َ
لحُ ُو ُم َها َو اَل ِد َما�ؤُ َها َو َلكِ ْن َينَا ُل ُه ال َّت ْق َوى ِم ْن ُكم{ �إىل �آخر ذلك.
وبذلك يكون القر�آن الكرمي قد حتدث عن عيدي الفطر والإ�ضحى ًمعا.
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�صالة العيدين �سنة م�ؤكدة على امل�سلم وامل�سلمة وفري�ضة مفرو�ضة على
اجلماعة:
هي �سنة م�ؤكدة على كل م�سلم وم�سلمة ب�سبب �أنه  واظب عليها ودعا �إليها
ومل يتخلف عنها �أبدً ا ومل تكن ً
فر�ضا على كل م�سلم وم�سلم ب�سبب ما قد يعر�ض
لكل �إن�سان من عوار�ض متنعه �أو ترتب عليه عنتا وم�شقة.
ولكنها فر�ض مفرو�ض على اجلماعة �سواء كانت جماعة الأمة الكربى �أو جماعة
احلي والقرية واملدينة وما يف حكم ذلك من التجمعات الب�شرية وذلك لأنها من �إعالء
�شعائر الإ�سالم و�إقامة �شرائعه و�إظهارها و�إتاحة فر�صة للجماعة لتلتقي وتتعاتب
وتتغافر وتت�صافح وتتعاون.
كلمة فر�ض على اجلماعة �أي�سر يف ع�صرنا من كلمة فر�ض كفاية ب�سبب �أن هذا
املفهوم داخله غنب �شديد متثل يف �إ�ستيعاب النا�س ـ كلهم تقري ًبا �إال عا ًملا �أو طالب
علم نابه حري�ص ـ لل�شطر الأول من معنى فر�ض الكفاية و�إ�ستبعادهم لل�شطر
الثاين منه .ال�شطر الأول الذي هو �أن ذلك الفر�ض الكفائي ي�سقط عن اجلماعة �إذا
قام به بع�ضها ..هو ال�شطر الذي �إ�ستوعبه النا�س �أما ال�شطر الثاين من مفهوم فر�ض
ملمو�سا وي�سعى �إليه هو �أن
الكفاية الذي عز من يحمله ف�ض ًال عمن يتحمله ً
واقعا ً
ذلك الفر�ض الكفائي ـ �أي فر�ض كفائي دون تخ�صي�ص ـ �إذا �أهمله النا�س وقعدت
عنه اجلماعة ف�إن الإثم يلحقهم واحدً ا بعد الآخر ولكن ب�إختالف درجات التفريط
من واحد لآخر منهم فال ي�ستوي �إثم احلاكم مع �إثم املحكوم وال ذنب العامل مع ذنب
غري العامل وغري ذلك.
لذلك �أختار كملة فر�ض اجلماعة بدي ًال عن كلمة فر�ض كفاية تنا�س ًبا مع لغة
ع�صر وال م�شاحة يف امل�صطلح والعربة باملقا�صد واملعاين ال بالأ�شكال واملباين كما قال
الأ�صوليون.
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�أ .ح�ضور كل النا�س مبا يف ذلك احلائ�ض والنف�ساء �شهودا للخري.
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ب .حتبيذ �إقامتها خارج امل�سجد واملق�صد من ذلك هو �أن امل�ساجد قد ال تت�سع
لكل النا�س من ناحية و�أنها ال حتتمل دخول احلائ�ض والنف�ساء ـ عند بع�ض �أهل
العلم ولي�س �إجماعً ا ـ من ناحية ثانية وب�سبب ن�شر الدعوة من جهة ثالثة لأن
غري امل�سلمني قد يهزهم ذلك املنظر يف جانب من جوانبه فيعجبون بهذا الدين
حتما �إال �أن ي�شاء ربك �شي ًئا �آخر �سبحانه
فيدر�سونه ومن در�سه بالتجربة وقع فيه ً
فهو يهدي من ي�شاء وي�ضل من ي�شاء .تلك هي ن�ش�أة قالة العلماء الذين حبذوا
�إقامة �صالة العيدين خارج امل�سجد ف�إذا �إت�سع امل�سجد لتلك املعاين واحلكم واملقا�صد
فال ب�أ�س بل رمبا يكون �أوىل.
ج .تقام �صالة العيدين دون �أذان وال �إقامة.
د .تكون ال�صالة فيها قبل اخلطبة بخالف �صالة اجلمعة التي ت�سبق فيها اخلطبة
ال�صالة.
هـ .من ال�سنة �أن ت�سبق �صالة عيد الفطر بتناول �شيء من الطعام �إ�ستبعادا ل�شهوة
�إبلي�س يف دعوة امل�ؤمن يومها �إىل ال�صيام ونبذا للت�شبه باملتنطعني الذين كرههم 
لأ�سباب الغلو ومن �أ�شد �أنواع الغلو يف الدين �صيام عيدي الفطر والإ�ضحى فهو
حرام مطلقا وبذا كان تناول �شيء من الطعام ولو جرعة ماء يوم عيد الفطر عالمة
من امل�ؤمن على طرد �إبلي�س ونبذ الغلو وحفر خنادق غائرة دونه �أما يوم الإ�ضحى
في�ستحب عدم تناول �شيء ملن ي�ستطيع ذلك حتى يكون �أول ما يقع يف جوفه �شيء
من �صدقته يف ذلك اليوم على نف�سه و�أهله والنا�س من حوله �أي �أ�ضحيته .وهذا
خا�ص مبن ي�ضحي و�إال ملا كان لل�سنة هنا من معنى.
و .املداومة على الذكر وخا�صة ذكر التكبري ب�أي �صيغة كانت من بداية مغرب
�آخر يوم من �أيام رم�ضان حتى ع�صر �أو مغرب �أو ع�شاء �آخر يوم من �أيام الت�شريق يف
عيد الإ�ضحى �أي ح�سب �إختالف العلماء يف ذلك ولكن القدر الأدنى امل�شرتك املتفق
عليه هو �أن التكبري هو خري ذكر يف تلك الأيام وهو خري عبادة كذلك �إال �أن يكون
فر�ضا ً
ً
مفرو�ضا �أو تكاف ًال ماد ًيا ومعنو ًيا و�صلة مع الرحم واجلار واملحتاج وغري ذلك
مما هو معروف.
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ز .خمتلف يف ق�ضائهما ملن تخلف عنهما بخالف �صالة اجلمعة التي تق�ضى ب�صالة
الظهر ملن تخلف عنها عمدً ا �أو �سه ًوا بعذر �أو بغري عذر دون �أن يجزئه ذلك عنها
تق�صريًا لأنها �صالة مكتوبة �أما �صالة العيدين فمن قائل �أن الق�ضاء خا�ص بالفري�ضة
ومن قائل �أن الق�ضاء ي�شمل النافلة وامل�ستحب كذلك وبني الر�أيني جمال ف�سيح للأخذ
مبا تي�سر ونا�سب املقام.
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من ِحكم ومقا�صد �صالة العيد:
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 .1تقدم احلديث عن التكبري وال�صالة والإنفاق �شك ًرا هلل �سبحانه على هداية
الإ�سالم.
 .2توفري حم�ضن يجمع النا�س �إليه ويجتمع النا�س فيه فاجلماعة يف الإ�سالم مق�صد
�آ�صل ثابت.
 .3توفري �أيام فرح يف حياة الأمة الإ�سالمية وهو فرح مرتبط ب�أداء الفرائ�ض من
�صيام جاء بعده عيد الفطر وحج جاء بعده عيد الإ�ضحى والفرح وال�سرور دون
بطر وال خيالء يف الإ�سالم حاجة فطرية ونف�سية و�إجتماعية ال بد من تلبيتها
فهو يف �أيامه عبادة عبادة احلزن يف �أيامه.
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كلمات اخلتام

a r. n

 .1الكلمة الأوىل:
ً
خا�صا .رم�ضان �ضيف يعطي
رم�ضان �ضيف خا�ص فال بد من �إ�ستقباله �إ�ستقباال ً
�صائما «له �أجره من غري �أن ينق�ص من �أجره �شي ًئا» كما قال
وال ي�أخذ فمن فطر فيه ً
حممد عليه ال�صالة وال�سالم �أي �أنه ب�إمكانك �أن ت�صوم رم�ضانني يف �شهر واحد :رم�ضان
�صائما �آخر من غري من جتب عليك نفقتهم وبذلك
تفطر فيه نف�سك وتفطر فيه ً
تكون قد �صمت رم�ضانني يف رم�ضان واحد.
رم�ضان �ضيف �شفيع لك يوم القيامة فهو وكيل عنك ومدافع ح�صني ف�أكرم
نزله و�أو�سع مدخله وكن فيه لليتامى والفقراء وامل�ساكني والأرامل و�أبناء امل�ساجني
حليما.
والثكاىل حبي ًبا رفي ًقا ً
رم�ضان �ضيف كرمي حيي تقي نقي يعودك مرة واحدة يف كل �سنة وال ت�أمن عوده
بعد كل �إدبار فجهز يف كل عود ملفات دفاعك عن نف�سك يوم القيامة �أح�سن جتهيز
بكل فرائ�ض وم�ستحبات ال�صوم �صوم املقربني ال �صوم البهائم التي تلجم عن الأكل
وال�شرب و�شهوة الن�ساء.
رم�ضان �ضيفك املبجل املوقر ف�أعرف ماذا يحب و�أعرف ماذا يكره حتى تكون
قاد ًرا على ح�سن �إكرامه �ش�أنك يف ذلك �ش�أن من يحل به �ضيف عزيز عظيم كبري فهو
يبالغ يف العناية به.

lhiw
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 .2الكلمة الثانية:
هذه الكلمة موجهة �إىل الأئمة والدعاة والوعاظ واخلطباء وخمها هو �أن رم�ضان
منا�سبة ال�سنة الوحيدة لإ�ستقطاب م�صلني جددًا وملتزمني جددًا يف حركة �أوبة
و�صحوة توبة ت�شهدها الأمة يف �شرق الأر�ض وغربها ويف زمن يحارب فيه الإ�سالم
دينًا وح�ضار ًة وترا ًثا وهو كذلك منا�سبة ال�سنة الوحيدة لإ�ستقطاب م�سلمني جددًا
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وم�سلمات يف زمن ي�شهد يو ًما بعد يوم �إندياح دعوة الإ�سالم �شما ًال وجنو ًبا وحركة
�إعتناق وا�سعة.
�إذا كان ذلك كذلك ف�إن على اخلطباء يف هذا ال�شهر العظيم �أن يح�سنوا �إ�ستقبال
جميعا وذلك بالرتكيز على خطاب دعوي كله ي�سر وب�شر و�أمل ورجاء
ه�ؤالء و�أولئك ً
وبيان لعظمة هذا الدين يف عقائده وعباداته وخلقه ومعامالته .خطاب يالم�س
�شغاف القلوب التي دحرتها املادية العجفاء حتى �صد�أتها فجاءت مهرولة �إىل دوحة
اخلري مهدودة مكدودة .خطاب يالم�س هم الع�صر يف لغة معا�صرة جميلة ال فل�سفة
فيها وال جتريد وال �إغالق فيها وال �إطالق .خطاب ميلأ القلوب اجلريحة �أم ًال ورحمة
ورجاء بعد ما �إمتلأت ي� ًأ�سا ً
وقنوطا.
�إذا كان ذاك خطابكم ح�ضرة الأئمة والوعاظ واخلطباء �ضمنتم عودة �أولئك
امللتزمني اجلدد وامل�سلمني اجلدد �إليكم و�إىل حما�ضنكم �إن �شاء اهلل تعاىل بعد
رم�ضان وجلعتم من كل واحد منهم �إما ًما يف الدين مملوء باليقني ممن } ُي َبدِّ ُل
اللهَّ ُ َ�س ِّيئَا ِته ِْم َح َ�سنَات{ ويكون كل واحد منهم للإ�سالم ذخ ًرا ور�صيدً ا و�شعاعً ا
م�ضيئ ًا وقم ًرا منريًا.
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 .3الكلمة الثالثة:
كلمة موجهة �إىل كل �صائم و�صائمة خمها حديث احلبيب حممد  فيما �أخرجه
احلاكم عن كعب �إبن جعرة قال�« :أح�ضروا املنرب فح�ضرنا فلما �إرتقى درجة قال� :آمني
فلما �إرتقى الدرجة الثانية ـ �أي من درجات املنرب ـ قال� :آمني وملا �إرتقى الثالثة قال:
�آمني .فلما نزل قلنا يا ر�سول اهلل لقد �سمعنا منك اليوم �شيئا ما كنا ن�سمعه قال� :إن
جربيل عليه ال�سالم عر�ض فقال :بعد ـ �أي دعاء بالبعد عن رحمة اهلل �سبحانه ـ من
�أدرك رم�ضان فلم يغفر له قلت� :آمني فلما رقيت الثانية قال :بعد من ذكرت عنده ومل
ي�صل عليك قلت� :آمني فلما رقيت الثالثة قال :بعد من �أدرك �أبويه الكرب عنده
�أو �أحدهما فلم يدخاله اجلنة فقلت� :آمني».
حديث نبوي �شريف ال يحتاج لأدنى تعليق �أو �شرح �أو تف�سري فهو ناطق معرب
ب�أن رم�ضان فر�صة �سنوية ملحو ال�سيئات ومتزيق احل�ساب القدمي متزيقا وبداية ح�ساب
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جديد يف يوم جديد مع قلب جديد وعزم جديد و�أمل جديد ورب غفور �سبحانه يب�سط
يده بالليل ليتوب م�سيء النهار ويب�سط يده بالنهار ليتوب م�سيء الليل.
حديث يريد القول ب�أن �أ�شقى الأ�شقياء من النا�س �أجمعني هو من �أدركه رم�ضان
حيا فلم يغفر له ومل يغفر له �إال ب�سبب �شقاوة يف نف�سه ت�أبت على الطاعة واخل�شوع
و�إتيان ذوي القربى و�صلة املحتاجني.
فما بالك مبن جتتمع له هذه املكفرات الثالث :رم�ضان وال�صالة وال�سالم على
النبي الكرمي عليه ال�صالة وال�سالم والوالدان �أو �أحدهما خا�صة يف كرب ال�سن واحلاجة
�إىل الرعاية مادية ومعنوية.

a r. n
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 .4الكلمة الرابعة:
رم�ضان فر�صة منا�سبة جدا مواتية جدا للقطع مع العادات ال�سيئة من مثل:
�أ .الإ�سراف يف املباحات :لئ ًال يتحول الإ�سراف فيها �إىل تقحم لدائرة التبذير
ولو حا�سب الإن�سان نف�سه يف رم�ضان لألفى ب�أن كثريًا من التو�سع يف املباحات ب�إ�سم
جمابهة ال�صيام يجدر به �أن يجود به على من ال يجد ع�شر مع�شار ما يجده امل�سرف
على نف�سه ويكون بذلك قد قطف ثمرتني يف �آن واحد :ثمرة القطع مع عادة الإ�سراف
ال�سيئة وثمرة الإنفاق يف �سبيل اهلل وهو جهاد.
ب .التدخني :ذلك ال�سرطان البطيء الذي يقتل النا�س يو ًما بعد يوم واملدخن
وهما ولو حا�سب امل�ؤمن
غما ً
يح�سب �أنه يح�سن �صنعا فريوح على نف�سه �أو يذهب ً
نف�سه لألفى �أن ما بثه يف رئتيه وحنجرته من تبغ على �إمتداد عقود طويلة و�سنوات
جميعا ..لألفى امل�ؤمن �أن تلك
طويلة ليرت�سب بعد ذلك �سرطا ًنا خبي ًثا عافاكم اهلل ً
امليزانية ال�ضخمة كفيلة ب�إحياء قرى كاملة يف �إفريقيا تت�ضور جوعً ا وتت�أمل عط�شً ا
وتغدو عراة وتروح عراة يجتمع عليها ثالوث :املر�ض والفقر واجلهل.
ج .مقاطعة ب�ضاعة العدو املغت�صب للأر�ض وللعر�ض� :إذا ثبت لديك �أن
مـ�أكو ًال ما �أو م�شرو ًبا ما يذهب بع�ض منه �إىل ميزانية العدو ال�صهيوين �أو الأمريكي
�أو الدامناركي �أو غري ذلك لتكون لقمة من ذلك امل�أكول �أو جرعة من ذلك امل�شروب
خرطو�شة بارود ت�ستقر يف كبد طفل فل�سطيني �أو يف ر�أ�س �أرملة عراقية �أو ي�ستعني به
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�ساخر من النبي الأكرم  يف الدامنارك �أو يف غريها � ..إذا ثبت لديك ذاك فكيف
تطعم ذلك امل�شروب �أو ذلك امل�أكول من�صوبا فوق مائدة �إفطارك يف يوم رم�ضان ويف
ليلة القدر!!! كيف ت�أكل ال�سحت يف رم�ضان ثم تدعو يف �صالة الرتاويح ربك �أن
يغفر لك ذنبك� .إذا �أردت �أن تكون م�ستجاب الدعوة ف�أطب مطعمك كما قال
احلبيب حممد  .يف رم�ضان يحق عليك جتنب جمرد ال�شبهة ف�ض ًال عن الوقوع
يف احلرام املحرم.
وعادات �سيئة �أخرى كثرية لكل واحد منا كفل منها مكفول حقيق علينا القطع
معها يف هذا ال�شهر العظيم لعلنا نرت�شح جلائزة احلياة العليا :العتق من النار.
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أخريا ...
و� ً

a r. n

ذلك هو ما تي�سر يل جمعه وحتبريه بهذه املنا�سبة :قدوم �شهر رم�ضان املعظم
رفعا مل يرفع به ال �صال ًة
حام ًال معه عبادة ال�صيام العظيمة التي رفعها �سبحانه �إليه ً
حجا «كل عمل �إبن �آدم له �إال ال�صوم ف�إنه يل و�أنا �أجزي به يدع الإن�سان
وال �إنفا ًقا وال ً
طعامه و�شرابه و�شهوته من �أجلي .»..
حاولت اجلمع يف هذا الكرا�س بني �إيراد احلكم الفقهي املنا�سب لهذا الزمان وهذا
املكان وهذا احلال وبني �صياغته �صياغة روحية حمببة وبني بيان املق�صد منه ف�إذا
�إجتمعت تلك الأركان الثالثة يف حكم �إ�سالمي ما ف�إن الإقبال عليه يكون ي�سريًا يف
متناول النا�س.
�إن �أ�صبت خريًا فمن اهلل وحده فهو من بيده اخلري كله وال�شر لي�س �إليه �سبحانه
و�إن كانت الأخرى فمن نف�سي الأمارة بال�سوء �إال من رحم ربي ولعل القارئ النابه
الفقيه ميلأ ً
فراغا �أو ي�صحح خط�أ �أو يكمل عم ًال �أو ي�سد خلة و ثغرة.
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اللهم �أعنا على ح�سن �صيام �شهر رم�ضان املعظم
وح�سن قيامه..
اللهم �أرزقنا فيه حب تالوة القر�آن الكرمي على
الوجه الذي ير�ضيك عنا ..
اللهم �أرزقنا فيه ما ًال كرميًا طي ًبا وفريًا و�سلطنًا على
�إنفاقه يف �سبيلك ..
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علما وفق ًها وحكم ًة وميزا ًنا
اللهم �أرزقنا فيه ً
نرت�شد به ونهدي به من �أحببت من عبادك ..
اللهم ظفرنا فيه بليلة القدر و�أجعلنا فيها من
الداعني ال�ضارعني ال�ساجدين الراكعني .
اللهم ظفرنا يف جمعاته ب�ساعة الإجابة من كل يوم
جمعة و�إجعلنا فيها من ال�شاكرين لنعمائك ..
اللهم ظفرنا يف هذا ال�شهر العظيم ب�إ�سمك الأعظم
الذي �إذا دعيت به �أجبت و�إذا �سئلت به �أعطيت..
اللهم �أعتق فيه رقابنا من النار ..
اللهم �إجعلنا فيه من املجاهدين ب�أموالهم و�أنف�سهم
واملجتهدين بعقولهم والذاكرين ب�أل�سنتهم ..
اللهم ي�سر لنا فيه �سبل الإعتكاف اجلميل ..

a r. n

lhiw

w. a

�آمني �آمني �آمني يا �أرحم الراحمني و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب
العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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والله تعاىل �أعلم.
الهادي بريك ـ �أملانيا.
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ح�ضرة القارئ الكرمي
بعد �أحر ال�سالم و�أطيب الكالم
يطيب لنا يف �أ�سرة احلوار.نت �أن ن�ست�أذنك يف
�إدراج «كرا�س ال�صائمني» يف هذا الركن اجلديد
«كتاب قر�أته».
ال�شيخ الهادي بريك
«كرا�س ال�صائمني» لي�س كتابًا كما هو ال�ش�أن يف
باكورة هذا الركن اجلديد �أي «مقا�صد ال�شريعة
ب�أبعاد جديدة» للدكتور عبد املجيد النجار والذي �أعدّه ال�شيخ الهادي
بريك ،وقد تولينا عر�ضه والدعوة �إىل احلوار حوله..
«كرا�س ال�صائمني» هو عمل توىل جمع ما تي�سر له من القر�آن الكرمي
ومن كتب احلديث ومن كتب الفقه حول فري�ضة ال�صيام..
«كرا�س ال�صائمني» عمل خا�ص يتقدم به موقعك احلوار.نت مبنا�سبة
حلول �شهر رم�ضان املعظم مهنئينك وكل القراء �سلفا بهذه املنا�سبة
و�سائلني الله لك وملن معك من �أهل و�أحبة �صيامًا مقبو ًال وقيامًا خا�شعًا
وظف ًرا بليلة هي خري من �ألف �شهر وختامًا بالعتق من النار..
وبعد �إنق�ضاء منا�سبة عيد الفطر الكرمي �إن �شاء الله يوا�صل هذا الركن
«كتاب قر�أته»� ..إنتقاء كتاب لعر�ضه و�إدارة حوار حوله وهي الدعوة
التي وجهها �إليك موقعك ومازال ينتظر م�ساهمتك فيها..
وحتى يحني ذلك املوعد نتمنى لك وقتا طيبا مع «كرا�س ال�صائمني»..

عن موقع �إدارة احلوار نت
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عنوان املوقعwww.alhiwar.net :
بريـــد املوقعinfo@alhiwar.net :

