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  ٥ 

 

إن احلمــد هللا حنمــده، ونــستعينه، ونــستغفره، ونتــوب إليــه، ونعــوذ  
باهللا من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا من يهـده اهللا فـال مـضل لــه،          

 ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـريك    ، وأشهد أنومن يضلل فال هادي لـه 
له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلـى آلـه وصـحبه          

  .وسلم تسليماً كثرياً
}    مــتأَنِإلَّــا و نــوتملَــا تــِه و يــا أَيهــا الَّــِذين َآمنــوا اتقُــوا اللَّــه حــق تقَاِت

  ].١٠٢: آل عمران [}مسِلمونَ
الناس اتقُوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم ِمن نفٍْس واِحـدٍة وخلَـق     يا أَيها   {

ِمنهـــا زوجهـــا وبـــثَّ ِمنهمـــا ِرجالًـــا كَـــِثريا وِنـــساًء واتقُـــوا اللَّـــه الَّـــِذي  
  ].١:النساء[} تساَءلُونَ ِبِه والْأَرحام ِإنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رِقيبا

 يـصِلح لَكُـم   *يا أَيها الَِّذين َآمنوا اتقُوا اللَّـه وقُولُـوا قَولًـا سـِديدا        {
أَعمالَكُم ويغِفر لَكُم ذُنـوبكُم ومـن يِطـِع اللَّـه ورسـولَه فَقَـد فَـاز فَـوزا            

  ]٧١، ٧٠: األحزاب [}عِظيما
 

لصيام؛ وهو ركن عظيم من أركان فهذه رسالة خمتصرة تتعلق با
اإلسالم اخلمسة، وعبادة من أجل عباداته؛ تناولت فيها أمهية هذه 



 

  ٦ 

العبادة، والفوائد املرجو حتصيلها من شهرها املبارك شهر رمضان، 
مث أتبعت ذلك ببعض املسائل املستجدة املتعلقة باملفطرات مما يكثر 

ظيمة، واَهللا أسأل سؤال الناس عنه كي تصح منهم هذه العبادة الع
أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي، وأن ينفع ذه الرسالة 

 }يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنونَ{كاتبها وقارئها وناشرها، يف الدنيا و 
  ].٨٨:الشعراء[

 
 واملدرك ،إن املسلم املوحد العارف حبقيقة وجوده يف هذه احلياة

 خلقه اهللا سبحانه وتعاىل من أجلها، أال وهي العبادة، لوظيفته اليت
ال بد له من وقفات تأمل وحماسبة يراجع فيها نفسه ويقيم أداءه، 
فيعاجل اخللل ويرأب الصدع ويستأنف العمل، وال ينبغي للمسلم أن 
يعيش مهالً متر عليه األيام والسنون وهو غافل اله عن وظيفته يف 

  .أه املوت متىن الرجوع وهيهاتهذه احلياة حىت إذا فاج
 أم كانوا – رضوان اهللا عليهم –وقد ورد عن سلفنا الصاحل 

إذا انقضى رمضان يدعون اهللا ستة أشهر أن يتقبله منهم، مث يدعون 
اهللا ما بقي من عامهم أن يبلغهم رمضان، وما ذلك منهم إال ملا 

لرمحة علموه من عظم قدر هذا الشهر وأنه باب واسع من أبواب ا
  .هم مع عظم ما قدموا من طاعاتوالرضوان، واعترافاً بتقصري



 

  ٧ 

إننا يف كل عام نودع رمضان ونستقبل بعده آخر، فهل علمنا 
من قدره ما علمه سلفنا الصاحل فعملنا فيه مبثل عملهم، وخرجنا منه 

  مبثل ما خرجوا؟
 أترانا خنرج كل عام من رمضان وقد حققنا الغاية اليت من 

يا أَيها {: ع اهللا جل وعال الصيام كما قال عز من قائلأجلها شر
 ِلكُمقَب ِمن لَى الَِّذينع ا كُِتبكَم اميالص كُملَيع وا كُِتبنَآم الَِّذين

  ].١٨٣:البقرة[} لَعلَّكُم تتقُونَ
 –أترانا خنرج من رمضان وقد بلغنا مرتلة التقوى اليت سئل علي 

هي اخلوف من اجلليل، والعمل : " عنها فقال–عاىل عنه رضي اهللا ت
  ؟)١("بالترتيل والقناعة بالقليل، واالستعداد ليوم الرحيل

أم أن صيام رمضان أصبح عادة من العادات نقوم فيه بتغيري 
أوقات طعامنا وشرابنا ونومنا، مث نودعه بعد ذلك كأن شيئاً مل 

  يكن؟ 
 فهو للمسلم أن يغتنمهما، ينبغي  إن هذا الشهر مدرسة جامعة

مدرسة إميانية، ومدرسة تربوية، ومدرسة أخالقية، ومدرسة 
  .اقتصادية

                                                             
 .١/٤٢١سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد  )١(



 

  ٨ 

 إنه مدرسة عبادة قلبية وبدنية ومالية؛ فالعبادة قد تكون عبادة 
قلبية، أو بدنية، أو مالية، وقد تشمل العبادة الواحدة أكثر من نوع 

  .من أنواع العبادات
لعبادات، فالعبادة القلبية هي  وشهر رمضان يشمل كل هذه ا

والعبادة البدنية ، }لَعلَّكُم تتقُونَ{: الغاية من صيامه كما قال تعاىل
هي اإلمساك عن املفطرات، واالعتكاف، واإلكثار من الصالة 
واألذكار، وقيام الليل وقراءة القرآن، والعبادة املالية هي ما ينفقه 

سه وأوالده وعلى املساكني املسلم يف هذا الشهر العظيم على نف
  .والفقراء

فحق لنا أن نقف مع هذا الشهر لنأخذ الدروس والعرب من 
جامعة الصيام العريقة الضاربة يف أعماق التاريخ، كما أخرب ربنا 

كُِتب علَيكُم الصيام كَما كُِتب علَى الَِّذين ِمن  {:سبحانه وتعاىل
ِلكُمأي أ]١٨٣:البقرة[ }قَب ، ننه فُرض علينا كما فُرض على م

  . قبلنا ِمن األمم السابقة
– 

  :إن التوحيد كما هو معلوم ينقسم إىل ثالثة أقسام
 توحيد الربوبية.  



 

  ٩ 

 وتوحيد األلوهية. 
 وتوحيد األمساء والصفات.  

أما توحيد الربوبية فهو توحيد اهللا جل وعال بأفعاله، فنوحده 
قرار أنه وحده اخلالق الرازق احمليي املميت، وأنه وحده من له باإل

امللك والتدبري؛ وأما توحيد األلوهية فهو توحيد اهللا سبحانه وتعاىل 
بأفعال العباد، أي إفراده عز وجل بالعبادة فال يتوجه بأي نوع من 
أنواع العبادة إال إليه، ال إىل ملٍَك مقرب وال نيب مرسل وال عبد 

 فضالً عن التوجه ا إىل من ال ميلك لنفسه ضراً وال نفعاً، صاحل،
  .من ميت أو حجر أو جنم أو شجر

قُلْ ِإنَّ {:  وموجهاً لنا كي نقتفي أثرهقال تعاىل خماطباً نبيه 
 الَِمنيالْع باِتي ِللَِّه رممو اييحمِكي وسنلَاِتي وص*لَه ِريكلَا ش  

ِلِمنيسلُ الْما أَوأَنو تأُِمر ِبذَِلك١٦٣، ١٦٢:األنعام[} و.[  
فهذا هو التوحيد الذي أنزلت به الكتب وجاءت به الرسل 
ودعت الناس إليه، ألن املشركني ما وقعوا يف الشرك إال مبخالفتهم 
فيه، وأما توحيد الربوبية فهم مقرون به، وال جيحده إال امللحدون 

ولَِئن سأَلْتهم من {: كرون وجود اهللا عز وجل، قال تعاىلالذين ين
اللَّه قُولُنلَي ضالْأَراِت واومالس لَق٣٨:الزمر[و] ٢٥:لقمان [}خ.[  



 

  ١٠ 

وأما توحيد األمساء والصفات فهو اإلميان بأن هللا أمساء وصفاٍت 
 ال تشبه صفات املخلوقني، كما أن ذاته سبحانه ال تشبه ذوات

لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع {: املخلوقني، مصداقاً لقوله سبحانه
ِصري١١:الشورى[} الْب .[  

فمن صام وهو يريد بصومه وجه اهللا تعاىل، يرجو ثوابه وخيشى 
عقابه، وال خيلط هذا الصوم بشيء من رياء أو مسعة أو غري ذلك 

يه من توحيد من حظوظ النفس، فقد حقق بصومه هذا ما عل
األلوهية يف هذا املقام العظيم مقام الصوم، ولذلك قال سبحانه 

  .)١("الصوم يل وأنا أجزي به: "وتعاىل يف احلديث القدسي
– 

إن الصيام يف رمضان مدرسة يف اإلخالص؛ ألن الرياء ال يدخله، 
إين صائم، : ول للناسفاملرء إن صام تطوعاً يف غري رمضان رمبا يق

فيدخله الرياء، أما يف رمضان فاألصل أن الكل صائم، فأي فضل 
  !يرجوه العبد وأي رياء يبتغيه بأن يقول إين صائم

ويتجلى اإلخالص يف صيام رمضان بأن املرء يستطيع أن يفطر 
فيه دون أن يشعر به أحد، فاإلنسان قد يجرب على الصالة، وقد 

                                                             
 ).١١٥١ (٢/٨٠٦ مسلم ،)٧٠٥٤ (٦/٢٧٢٣ البخاري )١(



 

  ١١ 

، وقد يجرب على احلج، وقد يجرب على نطق يجرب على دفع الزكاة
الشهادتني، ولكن ال يستطيع أحد أن جيربه على الصيام، فقد 
يشرب أثناء وضوئه وال يشعر به أحد، فتحقيق اإلخالص واحدة 
من أهم فوائد الصوم يف هذا الشهر العظيم، مع أن اإلخالص شرط 

  .يف كل العبادات
– 

إنه مما ال خيفى على ذي لب أن أمتنا متر اليوم مبرحلة عصيبة 
ونادرة يف تارخيها، فهي مهددة يف شريعتها وعقيدا، ويف أرضها 
وخرياا، ويف أبنائها فلذات أكبادها مبا مل دد به منذ سنوات 

  .طويلة
إن بالدنا ـ بالد احلرمني ـ بصفة خاصة، وبالد املسلمني بصفة 

 مبرحلة مل متر ا منذ عشرات السنني، فقد أعلن األعداء عامة متر
عن أهدافهم ومآرم، وبدؤوا العمل يف سبيل حتقيق ما يرمون إليه، 
وصادف ذلك ضعفاً وتفرقاً من املسلمني وبعداً عن مصدر عزهم 
ورفعتهم أال وهو الدين الذي شرفهم اهللا حبمل رسالته وأمرهم 

  .رض والعباد لرب األرض والسماواتبإبالغه للعاملني، لتعبيد األ
  



 

  ١٢ 

إن هذه التحديات اجلسام تتطلب منا استعداداً إميانياً واستعداداً 
مادياً يف مجيع شؤون احلياة، ورمضان كمدرسة تربوية وإميانية 
متكاملة، من أعظم حمطات اإلعداد ملواجهة خمططات األعداء، 

رت يف حياة والتاريخ خري شاهد على ما نقول؛ فإن أعظم معركة م
 بل يف حياة أمة اإلسالم، كانت يف السابع عشر من النيب 

رمضان من السنة الثانية للهجرة، حيث كانت معركة بدر الكربى 
اليت مل ير الشيطان أحقر وال أذل مما رئي فيها، فقد كانت معركة 

يتها فاصلة يف صراع احلق والباطل، واإلميان والكفر، وبلغ من أمه
اللهم إن : " كان يدعو اهللا عز وجل قبيلها قائالًرسول اهللا أن 

، ويف )١("لك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد يف األرض
رمضان كان حفر اخلندق، وفتح مكة كان يف رمضان، والكثري من 

  . معارك املسلمني وانتصارام عرب التاريخ كانت يف رمضان
صوم واحد من امليادين اليت تقوى فيها األمة، وهو وسيلة فال

فعالة من وسائل املواجهة احلقيقية مع أعداء اهللا جل وعال مبا يتحقق 
فيه من التربية الذاتية، والتربية العبادية، والتربية البدنية، والتربية 
املالية، فلو أحدث الصوم فينا ما نريده من تغيري إجيايب على مستوى 

  .ة مجعاء ال على مستوى األفراد فحسب لتغريت أحوالنااألم
                                                             

 ).١٧٦٣ (٣/١٣٨٣مسلم  )١(



 

  ١٣ 

فرمضان ليس شهر النوم والكسل والراحة والدعة كما هي حال 
الكثري من املسلمني فيه، بل هو شهر العمل والتعب، وشهر اجلهاد 

  .وشهر االنتصارات
وهنا ينبغي التنبيه على خطأ شائع يتردد على كثري من األلسن، 

د وعرب وسائل اإلعالم املختلفة، وهو أن شهر وعلى صفحات اجلرائ
رمضان من األشهر احلرم اليت ال حيل فيها القتال، فهذا شيء عار 
متاماً عن الصحة، فما األشهر احلرم إال ذو القعدة وذو احلجة واحملرم 

  . ورجب
 

، وما العمر إال هذه إن من أعظم ما ميلكه اإلنسان هو عمره
ال «الدقائق والساعات واأليام اليت متر عليه، وقد جاء يف احلديث 

تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حىت يسأل عن مخس، 
عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أباله، وماله من أين اكتسبه 

 إمنا ، فسؤاالن من هذه اخلمسة)١(»وفيم أنفقه، وماذا عمل فيما علم
مها عن الوقت، مما يدل على عظم قدره وخطري أثره يف ميزان 

  .اإلسالم
                                                             

 ).٩٤٦(، وحسنه األلباين يف الصحيحة)٢٤١٦ (٤/٦١٢ سنن الترمذي )١(



 

  ١٤ 

 أما السؤال األول فعام يتناول كل وقت اإلنسان يف هذه احلياة 
الدنيا، أال وهو عمره، وأما الثاين فخاص بوقت حمدد من كل العمر 

  . أال وهو وقت الشباب، وقت الصحة والقوة والنشاط
مة نتعلم فيها احلفاظ على حياتنا، فعندما رمضان مدرسة عظيإن 

يلتزم املسلم خالل ثالثني يوماً من أيام رمضان باإلمساك عن 
املفطرات عند وقت حمدد، وعندما يبقى ممسكاً طوال ساعات 
النهار فال يفطر قبل وقت حمدد، وعندما يعلم أنه لو أكل أو شرب 

ر متاماً مل يصح صومه، أو جامع أهله عاملاً متعمداً بعد أن تبين الفج
ولو بقي ممسكاً يومه كله مث أفطر قبيل غروب الشمس بدقيقة وهو 
عامل متعمد بطل صومه، فإن هذا النظام احملكم يعلمه أن للدقيقة 
الواحدة قيمة كربى يف احلياة، فمن حرص على هذه الدقيقة فال 

  .ينبغي له أن يضيع الساعات واأليام يف بقية حياته
ن يعلم املسلم أن تفريطه يف دقيقة واحدة بال عذر بل إن رمضا

ال يبطل صومه فحسب بل يعرضه إلمث عظيم وكبرية من الكبائر، 
 من رمضان من غري عذر من أفطر يوماً"وقد جاء يف بعض اآلثار 

  . )١("وال مرض مل يقضه صوم الدهر وإن صامه

                                                             
 ). ٦٠٥ (١/١٥٢ ضعفه األلباين يف ضعيف الترغيب والترهيب )١(



 

  ١٥ 

 على فالدقيقة هلا قيمة يف ميزان اإلسالم، يربينا اهللا جل وعال
احلرص عليها يف الشهادتني، إذ ينبغي لإلنسان الذي تبلغه احلجة 
الرسالية أال يؤخر النطق ما، ألن املوت يأيت بغتة وقد يؤدي 
تفريطه يف النطق ما إىل حياة أبدية يف جهنم والعياذ باهللا، ويف 
الصالة حيث ال تصح الصالة قبل وقت حمدد بدقة، ويأمث املرء إن 

آخر وقتها احملدد بال عذر، وال تصح لو قدمها قبل وقتها، أداها بعد 
ويف الزكاة حيث جتب على املكلف عندما حيول على نصاا 
احلول، ويأمث إن اون يف إخراجها يف وقتها، ويف الصيام كما سبق، 
وأيضاً حيث جيب يف وقت حمدد برؤية هالل رمضان وحيرم يف 

 حيث ال يصح حج املرء وقت حمدد برؤية هالل شوال، ويف احلج
وإن أدى كل املناسك ما مل يقف بعرفة يف وقت حمدد، فلو أننا 
استفدنا من هذه الدروس يف حياتنا العملية ملا فرطنا يف أوقاتنا 
وأعمارنا وملألنا احلياة باجلد والعمل لنصرة هذا الدين وأهله، 
وعندها فإن رمحة اهللا واسعة ووعده بنصر عباده حق، كما قال 

} ِإنَّ اللَّه لَا يغير ما ِبقَوٍم حتى يغيروا ما ِبأَنفُِسِهم{: بحانهس
  ]. ١١: الرعد[

 
كان بالل وابن أم مكتوم رضي اهللا عنهما يؤذنان أذاين الفجر 



 

  ١٦ 

 أن يبني للناس الوقت الذي جيب عليهم أن  ، فأرادللنيب 
 بليل يؤذن بالالً إن: "سكوا فيه عن املفطرات يف رمضان فقالمي

وقد يظن من يسمع . )١("مكتوم أم ابن يؤذن حىت واشربوا فكلوا
احلديث أن بني األذانني متسعاً من الوقت، لكن الروايات الصحيحة 

 - راوي احلديث -تدل على عكس ذلك، يقول عبد اهللا بن عمر 
، ويف "هذا ويرقى هذا يرتل أن إال همابين يكن ومل: "يف رواية مسلم

هذا أعظم إرشاد إىل قيمة الوقت مهما قصر، فليس بني جواز 
  .األكل والشرب وامتناعه إال هذا الوقت القصري

وقد يشكل على بعضهم أن يناط األذان الذي جيب معه اإلمساك 
بابن أم مكتوم رضي اهللا عنه مع كونه ضريراً، لكن الروايات 

ل هذا اإلشكال، قال ابن عمر رضي اهللا عنه يف رواية الصحيحة تزي
 له قالي حىت ينادي ال أعمى رجالً وكان: "البخاري املتقدمة

أصبحت ٢("أصبحت( .  
 يؤذن من أجل األذان األول أو – رضي اهللا عنه –فكان بالل 

التنبيه لألذان الثاين، وابن أم مكتوم يؤذن األذان الثاين الذي يوجب 
  . وقته، فعلى مثل هذه الدقة يربينا شهر رمضاناإلمساك يف

                                                             
 ).١٠٩٢ (٢/٧٦٨ مسلم ،)٢٥١٣ (٢/٩٤٠ البخاري )١(
 .)٢٥١٣ (٢/٩٤٠البخاري  )٢(



 

  ١٧ 

– 
إن املؤمن يتقلب يف هذه الدنيا من طاعة لطاعة ومن عبادة 
لعبادة، حىت إذا جاء األجل لقي اهللا وهو على هذه احلال، وقد 

معة، جعل اهللا عز وجل مواسم للطاعة ليست كغريها، مثل يوم اجل
ويومي اإلثنني واخلميس، والست من شوال، وعشر ذي احلجة، 
وشهر رمضان، فينبغي للمرء أن جيتهد يف هذه األوقات ما ال 

افعلوا : "جيتهده يف سواها وأن يقدر هلا قدرها كما جاء يف احلديث
اخلري دهركم، وتعرضوا لنفحات رمحة اهللا، فإن هللا نفحات من 

  .)١("ن عبادهرمحته يصيب ا من يشاء م
وقد جاء الكثري من األحاديث الشريفة الدالة على فضل العبادة 

من صام رمضان : "يف هذا الشهر الكرمي على سائر األيام، قال 
  .)٢(" غفر له ما تقدم من ذنبه واحتساباًإمياناً

  أجود الناس، وكان أسخى وأكرم ما يكون يفوقد كان 
 كان رسول اهللا : "رمضان، كما قال ابن عباس رضي اهللا عنهما

 ، وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل،أجود الناس
                                                             

ــصحيحة   )٧٢٠ (١/٢٥٠م الكــبري للطــرباين املعجــ )١( ــاين بــشواهده يف ال ، وحــسنه األلب
)١٨٩٠.( 

 ).٧٦٠ (١/٥٢٣، مسلم )٣٨ (١/٢٢البخاري  )٢(



 

  ١٨ 

 فلرسول اهللا ،وكان يلقاه يف كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن
١(" أجود باخلري من الريح املرسلة(.  

 يف هذا الشهر، فيعكف  أن يتأسى برسول اهللا فينبغي للعبد
على كتاب اهللا عز وجل فيتلوه ويتدبره آناء الليل وأطراف النهار 

الصيام والقرآن : "عسى أن تناله شفاعته يوم القيامة، كما قال 
رب إين منعته الطعام والشهوات : يشفعان للعبد، يقول الصيام

  .)٢("منعته النوم بالليل فيشفعان: شفعين فيه، ويقول القرآنبالنهار ف
 يف جوده وكرمه، فيوسع وينبغي له كذلك أن يتأسى به 

على أهل بيته ويتفقد جريانه وأقرباءه، ويتلمس الفقراء واملساكني 
وميد هلم يد العون، وال ينسى إخوانه املسلمني يف مشارق األرض 

مثل املؤمنني يف : " يقول وتربعاته، فالنيب ومغارا من صدقاته
توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو 

  .)٣("تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى
  

                                                             
 ).٢٣٠٨ (٤/١٨٠٣، مسلم )٦ (١/٦ البخاري )١(
وصـــححه األلبــــاين، واحلــــاكم يف  ) ٦٦٢٦ (٢/١٧٤ رواه اإلمـــام أمحــــد يف املــــسند  )٢(

 .ح على شرط مسلم ومل خيرجاهصحي: وقال) ٢٠٣٦ (١/٧٤٠املستدرك 
 ).٢٥٨٦ (٤/١٩٩٩مسلم ، )٥٦٦٥ (٥/٢٢٣٨ البخاري )٣(



 

  ١٩ 

ومما ينبغي للعبد أن يكثر منه يف هذا الشهر الصالة اليت هي صلة 
 مواله ثوبان ملا سأله رفقته يف اجلنة أن النيب العبد بربه، وقد أمر 

، وبني ما )١("ي على نفسك بكثرة السجودفأعن: "يكثر منها فقال
يف قيام الليل بصفة خاصة يف هذا الشهر الكرمي من فضل عظيم 

  .)٢(" غفر له ما تقدم من ذنبه واحتساباًمن قام رمضان إمياناً: "فقال
إذا دخل رمضان : " فهذا شهر عظيم اخلري والفضل قال فيه

، )٣("فتحت أبواب اجلنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطني
فينبغي للمسلم أن يتزود فيه من الطاعات وال يضيع هذه الفرصة 
اليت سنحت له، فاملوت يأيت بغتة والقرب صندوق العمل، وال تدري 

  .أي رمضان يكون األخري يف حياتك
 

لقد فرطت األمة هذا الزمن يف جوانب كثرية من جوانب التربية 
 قد أرسل النيب تفريطاً عظيماً رغم حاجتها امللحة هلا، ورغم أن 

كي يزكي هذه األمة ويرشدها إىل مكارم األخالق، وحنن وإن كنا 
ننبه إىل أن األمة قد نركز على التربية اخللقية لعظيم أثرها إال أننا 

                                                             
 ).٤٨٩ (١/٢٥٣ مسلم )١(
 ).٧٥٩ (١/٥٢٣، مسلم )٣٧ (١/٢٢البخاري  )٢(
 ).١٠٧٩ (٢/٧٥٨، مسلم )٣١٠٣ (٣/١١٩٤ صحيح البخاري )٣(



 

  ٢٠ 

فرطت كذلك يف أنواع أخرى مهمة من أنواع التربية، كالتربية 
  .الفكرية، والتربية النفسية، والتربية البدنية، والتربية القلبية، وغريها

لقد كان من آثار تفريط األمة يف جانب التربية أن امتألت حياة 
بني األب الكثريين باملشكالت، ففي داخل البيوت جند املشكالت 

واألم، وبني األب وأوالده أو األم وأوالدها، وبني األوالد فيما 
  .بينهم

مث إذا خرجنا خارج حدود البيت جند املشكالت مع اجلريان ويف 
العمل واملشكالت يف األسواق، وهكذا تفت املشكالت يف عضد 
اتمع املسلم وتضعفه فينشغل بنفسه عن أعدائه الذين يكيدون له 

 وا {: ار، فيزداد ضعفاً على ضعف كما قال تعاىلليلعازنلَا تو
كُمِرحي بذْهتلُوا وفْش٤٦:األنفال[} فَت[.  

بل إن املرء ليجد نفسه يف صراع مع نفسه اليت بني جنبيه، 
فينكرها وتنكره ويستوحش منها وتستوحش منه، وما ذلك إال 

  . نفوسبسبب البعد عن املنهج الرباين يف تزكية ال
يأيت رمضان والقلوب قد يأت لإلقبال على اهللا، والنفوس قد 
عقدت العزم على بذل املستطاع لبلوغ مرضاة اهللا، فيعيد املرء 
حساباته وينظر يف معامالته مع خالقه فيبدأ أوىل خطواته على طريق 



 

  ٢١ 

اجلهاد يف سبيله بأن يبدأ يف جماهدة نفسه األمارة بالسوء، فينهاها 
 وحيجزها عما يباعد بينها وبني بارئها وويل نعمتها، فما عن غيها،

أسهل أن يتظاهر املرء أنه صائم مع الناس بينما هو يأكل ويشرب 
بعيداً عن أعينهم، فالنفس داعية إىل العصيان، أما وقد استشعر 
مراقبة اهللا عز وجل يف قلبه فإنه جياهد نفسه اليت بني جنبيه، فيلزمها 

ه من الصيام، فإن عصمه اهللا فانتصر عليها فما مبا فرضه اهللا علي
ِإنْ {أهون أن يستعني بربه على جماهدة عدوه فينصره اهللا كما وعد 

كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصن٧:سورة حممد[} ت.[  
فإذا استقام له أمر صومه نظر يف حال قلبه وما ران عليه بسبب 

ال العام، فسعى يف طهارته من فساد النيات الذنوب واملعاصي طو
ومن الغل واحلسد ومن امليل إىل ما حرم اهللا، متاماً كما يسعى يف 

وِثيابك {: طهارة ثوبه من األذى والدنس مصداقاً لقوله تعاىل
روقلبك ونيتك : "قال سعيد بن جبري رمحه اهللا] ٤:املدثر[} فَطَه
ك فطهر قلبك، فينبغي للعبد أن كما أنك تطهر ثوب: ، أي)١("فطهر

يطهر قلبه من األدناس واألمراض ومما حيل به من اآلفات كي ال 
: النيب يكون سبباً يف هالكه، إذ أمر هذا القلب عجيب، يقول 

إن قلوب بين آدم كلها بني إصبعني من أصابع الرمحن كقلب "
                                                             

 .٤/٥٦٦تفسري ابن كثري  )١(



 

  ٢٢ 

ء أقام ومن شاء فمن شا: "، ويف رو)١("واحد يصرفه حيث يشاء
وددت أنه لو : "فلمثل ذلك قال ابن أيب مجرة رمحه اهللا ،)٢("أزاغ

كان من الفقهاء من ليس له شغل إال أن يعلم الناس مقاصدهم يف 
  )٣(."أعماهلم ويقعد إىل التدريس يف أعمال النيات ليس إال

فإن أعان اهللا عبده على القيام بإصالح قلبه أمن من اخلزي يوم 
}  ِإلَّا من أَتى اللَّه ِبقَلٍْب سِليٍم*يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنونَ {القيامة 

  ].٨٩ -٨٨:الشعراء[
أعظم سالمة للقلب هي سالمته من الشرك، ولذلك أثىن اهللا و

} ِإذْ جاَء ربه ِبقَلٍْب سِليٍم{:  فقالعلى إبراهيم 
، مث تأيت بعد )٤("سليم من الشرك": قال احلسن، ]٨٤:الصافات[

  .ذلك سالمته من احلقد والغل واحلسد للمسلمني
فبعض الناس يغفل عن هذه املعاين السامية، فال يعرف من 
السالمة إال سالمة مظهره، فإذا جاء املسجد تفقد شكله ولباسه، 

                                                             
 ).٢٦٥٤ (٤/٢٠٤٥مسلم  )١(
وهذا حديث حسن، وصـححه األلبـاين يف ظـالل    : قال) ٣٥٢٢( ٥/٥٣٨ الترمذي  )٢(

 ).٢٢٣(١/٨٣اجلنة 
 .١/١البن احلاجاملدخل  )٣(
 .٤/١٨تفسري ابن كثري  )٤(



 

  ٢٣ 

وإذا جاء العيد أو ذهب إىل مناسبة تفقد حاله أمام املرآة خوفاً أن 
 وجهه أو يف ثيابه أو يف مقدمة مالبسه شيء يدنسه، بل يكون يف

قد يطلب من أهله أن يتأكدوا حىت ال يكون يف ثوبه من اخللف 
  .شيء مل يره

 وهذا أمر مطلوب، فإن اهللا مجيل حيب اجلمال، ولكن ينبغي لنا 
كذلك أن نعرض قلوبنا على مرآة اإلميان لننظر هل فيها غل أو 

  حقد أو بغض للمؤمنني؟
 قد يكون يف قلبه من البغضاء – هداهم اهللا –إن بعض املسلمني 

أو احلقد أو العداوة لبعض إخوانه املسلمني، أكثر مما فيه للمنافقني 
والعلمانيني والكافرين، وهذا هو البالء املبني، إذ ال ميكن حبال أن 
يسوي املسلم بني من عاند شرع اهللا وحارب دينه وبني من واىل 

ضي به وإن بلغت ذنوبه أو إساءاته ألخيه عنان السماء، دين اهللا ور
ما لَكُم كَيف  * أَفَنجعلُ الْمسِلِمني كَالْمجِرِمني{: قال تعاىل
كالم : "، قال ابن عاشور]٣٥،٣٦: اآليتانالقلم[} تحكُمونَ

  .)١()"ارمني( ـموجه إىل املشركني وهم املقصود ب
  

                                                             
 .١٥/٢٥٨التحرير والتنوير )١(



 

  ٢٤ 

ية القلوب وإصالحها، وهذا حيتاج فرمضان فرصة عظيمة لتصف
إىل مهة عالية وإىل صدق مع اهللا، فإذا انتهى العبد من أمر نيته أعاد 
حساباته مع إخوانه، فعلم أن ما كان بينه وبينهم من شحناء 

ِإنما يِريد الشيطَانُ أَنْ {وبغضاء إمنا هو من عمل الشيطان وكيده، 
ِمن بعِد أَنْ نزغَ {، ]٩١:املائدة[}  والْبغضاَءيوِقع بينكُم الْعداوةَ

وعلم أن هذا ما كان ] ١٠٠:يوسف[} الشيطَانُ بيِني وبين ِإخوِتي
إن  "منه إال بعد أن أيس من أن ينال من توحيده كما قال 

الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب ولكن يف 
  . ، فيقطع دابره وال ميكنه من نوال مراده)١("حريش بينهمالت

تفتح أبواب اجلنة يوم االثنني ويوم اخلميس فيغفر : "يقول 
 كانت بينه وبني أخيه  إال رجالًلكل عبد ال يشرك باهللا شيئاً

روا هذين حىت ِظ أن،روا هذين حىت يصطلحاِظأن:  فيقال،شحناء
، أي ال يغفر هلما حىت )٢("روا هذين حىت يصطلحاِظ أن،يصطلحا

يصطلحا ويتساحما ويذهب ما يف قلبيهما من بغض وشحناء، فرغم 
أن هذين القلبني قد تطهرا من الشرك إال أن املغفرة تتأخر عنهما 
حىت يصطلحا، فكيف يصح يف العقول السليمة والفطر السوية أن 

                                                             
 ).٢٨١٢ (٤/٢١٦٦ مسلم )١(
 ).٢٥٦٥ (٤/١٩٨٧ مسلم )٢(



 

  ٢٥ 

 بعد أن أزال أعظم يضيع املرء هذه الفرصة العظيمة للمغفرة
املنكرات من قلبه ـ وهو الشرك ـ وحقق توحيد اهللا عز وجل يف 

  قلبه؟
فإن أزال املرء ما بينه وبني إخوانه من أسباب الشحناء يف ماضي 
أيامه، فحري به إذاً أن يبادر من فوره كي ال يعود إىل سريته 

ذا كان وإ: "القدمية، فيأتيه اهلدي النبوي يف رمضان ليعينه على ذلك
يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب فإن سابه أحد أو قاتله 

، حىت إذا امتثله طوال شهره سهل عليه )١("فليقل إين امرؤ صائم
  . األمر سائر أيامه
 

 مع رسول اهللا كنا جلوساً" : رضي اهللا عنه أنس بن مالكقال
فطلع رجل من ، اجلنةيطلع عليكم اآلن رجل من أهل:  فقال 

 . قد تعلق نعليه يف يده الشمال،األنصار تنطف حليته من وضوئه
 فطلع ذلك الرجل مثل املرة ، مثل ذلكفلما كان الغد قال النيب 

 فطلع ، مثل مقالته أيضاً فلما كان اليوم الثالث قال النيب ،األوىل
 تبعه عبد اهللا  فلما قام النيب ،اله األوىلذلك الرجل على مثل ح

                                                             
 ).١١٥١( ٢/٨٠٦ مسلم ،)١٨٠٥( ٢/٦٧٣ البخاري )١(



 

  ٢٦ 

ين الحيت أيب فأقسمت أن ال أدخل إ :بن عمرو بن العاص فقالا
 . نعم: قال.ن تؤويين إليك حىت متضي فعلتأن رأيت إ فعليه ثالثاً
نه بات معه تلك الليايل الثالث أ وكان عبد اهللا حيدث :قال أنس

نه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر أ غري ل شيئاًفلم يره يقوم من اللي
ين مل أ غري : قال عبد اهللا،اهللا عز وجل وكرب حىت يقوم لصالة الفجر

حتقر أن أ فلما مضت الثالث ليال وكدت ،ال خرياًإأمسعه يقول 
ين مل يكن بيين وبني أيب غضب وال هجر إ يا عبد اهللا :عمله قلت

 يطلع : يقول لك ثالث مرار ولكن مسعت رسول اهللا ،مثَ
 فأردت ، فطلعت أنت الثالث مرار،عليكم اآلن رجل من أهل اجلنة

 فلم أرك تعمل كثري ، بهيقتدأن آوي إليك ألنظر ما عملك فأ
ال ما إ ما هو : فقال؟عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول اهللا 

ين ال أ غري ،ال ما رأيتإ ما هو :قال فلما وليت دعاين ف: قال.رأيت
 على خري اً وال أحسد أحداًأجد يف نفسي ألحد من املسلمني غش

 اليت ال ي هذه اليت بلغت بك وه: فقال عبد اهللا.أعطاه اهللا إياه
  .)١("نطيق
  

                                                             
 إسناده صـحيح  :قال شعيب األرناؤوط). ١٢٧٢٠( ٣/١٦٦حنبل مسند أمحد بن   )١(

 .على شرط الشيخني



 

  ٢٧ 

 وأنه وقد يظن البعض أن هذا إمنا كان يف أصحاب حممد 
  . يف هذه األمة باق إىل يوم القيامةليس ألحد اليوم، لكن اخلري

 فهذا رجل من أهل زماننا ال مير عليه يوم إال وحيل كل من 
ظلمه من مظلمته قبل أن يضع رأسه على وسادته، حيدث عن نفسه 
أنه قد تعرض يوماً ملظلمة من أحدهم ومل يطق عليها صرباً، وكانت 

دة فلما وضعت رأسي على الوسا: مظلمة عظيمة صرحية، يقول
ما : يقول. اللهم إين أحللت مجيع من ظلمين إال فالناً: كالعادة قلت

مرت ربع ساعة وأنا : يقول. حتملت ظلمه؛ ألنه صريح وواضح
أفكر يف عدم حتليلي هلذا الرجل مث نصف ساعة وأنا ال أستطيع 

فأصبحت ال : يقول. اللهم إنين قد أحللته، فنمت: النوم فقلت
  .ة كانت مظلمته أو صغريةأستثين أحداً أبداً كبري

وليس هذا الرجل من أهل اجلد واالجتهاد يف العبادة بل حاله 
كحال أغلب الناس، وعنده من التقصري مثل الذي عندهم، لكنه 
باجلد واملراقبة، لعله وصل إىل حال كحال ذاك الصحايب، وفضل 

  .اهللا واسع
، وهذا رجل آخر ـ وأستاذ فاضل من أساتذيت ـ قد جاوز الستني

لكن الذي يراه حيسبه يف اخلمسني، فسألته عن سر ذلك، فقال إنه 



 

  ٢٨ 

ال يسهر أبداً وإنه قد غري املسجد الذي يصلي فيه طلباً ملسجد أبعد 
وواهللا ليس : إلكثار اخلطى واحملافظة على الصحة والنشاط، مث قال

  .يف قليب غل على مسلم
 واحلقد على وهذا سر املسألة، إذ ملا سلم باطنه من الغل واحلسد

املسلمني، سلَّم اهللا له ظاهره، ولو مل يكن يف سالمة القلب إال 
صحة البدن وسالمته وطيب املعشر لكفى، كيف وفيه عفو اهللا 

} ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلَا تِحبونَ أَنْ يغِفر اللَّه لَكُم{وصفحه 
  ].٢٢:النور[

يست مرتلته وأنه ال ميكن أن وال حيسنب أحد أن مثل هذه املرتلة ل
يصل إليها، فإن العلم بالتعلم واحللم بالتحلم، ومبجاهدة النفس مع 

  .التوكل على اهللا عز وجل يصل املرء ملراده بإذن اهللا
كنت أمسع بالذين : وهذه جتربة عملية ألحد اإلخوة يقول فيها

. حيلون من ظلمهم من املظامل فأحاول أن أكون مثلهم فأعجز
 فبدأت بالتدرج، حيث أحل من كانت مظلمته يل قليلة مث :يقول

أنتقل ملن كانت مظلمته أكرب وهكذا، لكنين وصلت إىل أناس ال 
فراغمت نفسي والتجأت : يقول. أستطيع أن أحلهم لعظم مظلمتهم

إىل اهللا وتوجهت إليه حىت أعانين على نفسي فأصبحت أحل كل 



 

  ٢٩ 

أمراً حمبباً إىل نفسي ورأيت من ظلمين يف أمر دنيا أو غريها، وأصبح 
أثر ذلك يف تصرفايت ويف نييت ويف عملي، وهذا مصداق للحديث 

  .)١("بالتحلم"
 من أعطاه اهللا عز وجل هذه السجية وكان من طبعه أن يعفو 
عن الناس وحيلهم من ظلمهم له فهذا فضل اهللا يؤتيه من يشاء، ومن 

 بإحلاح وتذلل مل يكن كذلك فعليه بطرق باب امللك جل يف عاله
والَِّذين {وخضوع، فإن من أدام قرع الباب يوشك أن يفتح له 

  ].٦٩:العنكبوت[} جاهدوا ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا
بعض الناس قد ال يستسيغ مثل هذا الكالم ويقول من ظلمين 

أن تأخذ : فإنه حيق يل شرعاً أن أقتص منه ألخذ حقي، نقول له
فهذا ما ال ميكن ألحد أن ينازع فيه، لكننا نتكلم حقك ممن ظلمك 

عن التربية والتزكية، نتكلم عمن يعلم أن هذه الدنيا فانية، وأنه إن 
اقتص ممن ظلمه يف الدنيا أو دعا عليه، فإنه يفوت على نفسه أجراً 
عظيماً وفضالً كبرياً يف اآلخرة، وقد بني ربنا عز وجل هذا األمر 

                                                             
 ٧/٣٩٨والبيهقــي يف شــعب اإلميــان   ) ٢٦٦٣ (٣/١١٨ رواه الطــرباين يف األوســط  )١(

 والسلـــسلة الـــصحيحة لأللبــــاين   ٢٣٨، وغريهـــم ينظـــر صـــحيح اجلــــامع    )١٠٧٣٩(
٣٤٢. 



 

  ٣٠ 

وجزاُء سيئٍَة سيئَةٌ ِمثْلُها فَمن {: ه وتعاىلأحسن بيان فقال سبحان
 الظَّاِلِمني ِحبلَا ي هلَى اللَِّه ِإنع هرفَأَج لَحأَصفَا وع* رصتِن انلَمو 

 ِإنما السِبيلُ علَى الَِّذين *بعد ظُلِْمِه فَأُولَِئك ما علَيِهم ِمن سِبيٍل 
ظِْلمي أَِليم ذَابع ملَه أُولَِئك قِر الْحيِض ِبغونَ ِفي الْأَرغبيو اسونَ الن

-٤٠:الشورى[}  ولَمن صبر وغَفَر ِإنَّ ذَِلك لَِمن عزِم الْأُموِر*
٤٣.[  

فبين احلكم الشرعي وهو أن للمرء أن يأخذ حقه من أخيه إن 
و خري هلم من ذلك يف الدنيا واآلخرة ظلمه، مث أرشد املؤمنني ملا ه

  .}فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَِّه{: فقال
فلو أن رجالً له مع أخيه مال وهو مياطله ومينعه حقه، فقال له 

حقك عندي وأنا أوفيك إياه، فلن يتردد حلظة يف : أحد األغنياء
، وكيف وهو القبول، فكيف والذي يقول لنا ذلك هو رب العاملني

مل يقل عز ! }فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَِّه{: سبحانه يقول
وجل فحقه على اهللا بل وعده باألجر، وأجر الصابرين ليس له قدر 

  ].١٠:الزمر[} ِإنما يوفَّى الصاِبرونَ أَجرهم ِبغيِر ِحساٍب{معلوم 
اله على غين ال فأحه م من كان له عند أخيالنيب د وقد أرش

وإذا أحلت على مليء  ":ا قال الة، كمأن يقبل هذه اإلح



 

  ٣١ 

، )٢("ليل على مليء فليحتومن أح"، ويف رواية عند أمحد )١("هفاتبع
أي فليقبل اإلحالة، هذا إذا كان احملال عليه غنياً من البشر، فكيف 

  !  سبحانه وتعاىلإذا كان أغىن األغنياء
 مث ،}فَأَجره علَى اللَِّه{: إنه عز وجل حييلنا على نفسه فيقول

  .}ولَمن صبر وغَفَر ِإنَّ ذَِلك لَِمن عزِم الْأُموِر{: خيتم بقوله
فهذا فضل العفو والصفح يف اآلخرة، ومع ذلك فإن له فائدة 

ع ِبالَِّتي ِهي أَحسن فَِإذَا ادفَ{: عظيمة يف الدنيا، يقول اهللا جل وعال
ِميمح ِليو هةٌ كَأَناودع هنيبو كني٣٤:فصلت[} الَِّذي ب.[   

هذه منحة جليلة ممن قلوب العباد بني أصبعني من أصابعه، 
فليتخيل املرء أن عدوه وخصمه من املؤمنني إذا دفع باليت هي 

العداوة فحسب بل صار أحسن أصبح كأنه ويل محيم، فلم تنتف 
  .من أقرب املقربني

وما يلَقَّاها {وليس هذا لكل الناس إذ ال يستطيعه كل الناس بل 
  ].٣٥:فصلت[} ِإلَّا الَِّذين صبروا وما يلَقَّاها ِإلَّا ذُو حظٍّ عِظيٍم

                                                             
  .صحيححسن حديث  :قال الترمذي، )١٣٠٩ (٣/٦٠٠ سنن الترمذي )١(
إســناده صــحيح علــى شـــرط    : ؤوطا شــعيب األرنـــ ، قــال )٩٩٧٤ (٢/٤٦٣ املــسند  )٢(

 الشيخني



 

  ٣٢ 

لكن هذا ال يرضي الشيطان الذي يريد أن يوقع العداوة بني 
ء ويستفزه ويذكره مبا كان من أخيه يف حقه املؤمنني فيأيت للمر

ويوسوس له كي ال يعفو عنه وال يصفح لذا يقول اهللا سبحانه 
وِإما ينزغَنك ِمن الشيطَاِن نزغٌ فَاستِعذْ ِباللَِّه ِإنه هو { :وتعاىل

ِليمالْع ِميع٣٦: سورة فصلت[} الس.[  
اهلني على النفس وقد جيد املرء وأمر العفو والصفح ليس باألمر 

صعوبة ومرارة يف أول األمر لكنه سيجد اللذة والسعادة واهلناء بعد 
  .ذلك

مث نقول لألخ الذي يقول إن من حقي أال أصفح، فنقول نعم، 
ولْيعفُوا {وكذلك من حق اهللا أال يعفو عنك، فتأمل آية النور 

فتعرض لعفو ] ٢٢:النور[} ر اللَّه لَكُمولْيصفَحوا أَلَا تِحبونَ أَنْ يغِف
  .اهللا بعفوك عن عباده

جربت طريقة القرآن الكرمي فوجدت فيها : يقول أحد اإلخوة
وساِرعوا ِإلَى مغِفرٍة ِمن {: سعادة ال أستطيع وصفها، قال تعاىل

ِللْم تأُِعد ضالْأَرو اتاوما السهضرٍة عنجو كُمبر ِقنيت* الَِّذين 
ينِفقُونَ ِفي السراِء والضراِء والْكَاِظِمني الْغيظَ والْعاِفني عِن الناِس 

ِسِننيحالْم ِحبي اللَّهكلما : ، يقول]١٣٤، ١٣٣:آل عمران[} و
مر يف قليب بغض على مسلم بدأت أدعو له يف سجودي ويف 



 

  ٣٣ 

شيطان ليذكرين بظلمه، جددت عفوي عنه صاليت، وكلما جاءين ال
وال أكتفي بذلك بل أحل على اهللا جل وعال أن يغفر له وأن يصلح 

  .له زوجه وأوالده وأهله وماله فيخنس الشيطان
فهو يكظم الغيظ أوالً، مث يعفو ثانياً، مث حيسن إىل من ظلمه 
 بالدعاء ثالثاً، وهذه منازل عالية، فحري مبن كان له عقل أن يبذل
اجلهد لبلوغ هذه املنازل، ألنه مهما عظم سيكون يسرياً يف سبيل 

  .جنة عرضها السموات واألرض
ميمون بن وقد ذكر الغزايل رمحه اهللا قصة قريبة من ذلك عن 

فاستعجل على جاريته بالعشاء "ضيف رمحه اهللا حيث جاءه مهران 
فجاءت مسرعة ومعها قصعة مملوءة، فعثرت وأراقتها على رأس 

يا معلم اخلري : يا جارية أحرقتين، قالت: ها ميمون؛ فقالسيد
وما قال اهللا تعاىل؟ :  قال.ومؤدب الناس ارجع إىل ما قال اهللا تعاىل

:  قالت.قد كظمت غيظي:  قال."والكاظمني الغيظ: "قال: لتاق
 فإن اهللا ،زد:  قالت.قد عفوت عنك:  قال."العافني عن الناسو"

أنت حرة لوجه اهللا :  قال."حملسننيواهللا حيب ا: "تعاىل يقول
  .)١("تعاىل

                                                             
 .٢/٢٢٠إحياء علوم الدين  )١(



 

  ٣٤ 

– 
إن من أمساء شهر رمضان أنه شهر الصرب، والصرب كما هو 
معروف على ثالثة أنواع، صرب على طاعة اهللا، وصرب عن معصية 
اهللا، وصرب على قدِر اهللا، وشهر رمضان يعني العبد على حتقيق 

رب على طاعة اهللا، فهو يصرب على اجلوع والعطش وعلى اجتناب الص
أهله، بترك الطعام والشراب واجلماع مع كوا يف أصلها مباحة، 
مع أنه قد ال يصرب خارج رمضان عن الطعام والشراب ساعة 
واحدة، وقد يفتعل مشكلة كبرية إن تأخر عنه طعامه بعض الوقت، 

 زوجه مثل ذلك، فإذا جاء وقد ال يصرب عما أحله اهللا له من
رمضان انقلبت حياته، فتراه يصرب عن الطعام والشراب الساعات 
الطوال بنفس هادئة راضية، ويصرب عن زوجه وهي معه على فراشه 

  . اراً، فرمضان قد أحدث فيه تغيرياً حمموداً وقوى عزميته وإرادته
 فإذا صرب على ترك املباح فحري به أن يصرب على ترك معصية

اهللا، فيغض بصره عما حرم اهللا، ومينع أذنه من االستماع ملا يغضب 
اهللا، ومينع لسانه من الكذب والغيبة والنميمة، ومينع يده من ملس ما 
حرم اهللا أو أخذ ما ليس له فيه حق، ومينع رجله من السري يف 

من كل ذلك أنه مينع قلبه من متين احملرمات أو معصية اهللا، وأعظم 
ذر منه حبيبه احتمال البغض واحلسد للمؤمنني، جمتنباً بذلك ما ح



 

  ٣٥ 

إن اهللا كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك : " حيث قال
ذلك ال حمالة فزنا العينني النظر وزنا اللسان املنطق والنفس متىن 

واليدان تزنيان " ويف رواية )١(" ذلك ويكذبهوتشتهي والفرج يصدق
فزنامها البطش والرجالن تزنيان فزنامها املشي والفم يزين فزناه 

  .)٢("القبل
 فمن حتقق من هذين النوعني يف رمضان سهل عليه الصرب على 
املقدور ألن الصرب يصري له سجية، فإن وصل إىل هذه املرتبة وحتقق 

 على مقارعة األعداء بالقلم واللسان من األنواع الثالثة كلها صرب
والسنان، وصارت له نفس قوية الشكيمة عظيمة اإلرادة ال تثنيها 
الصعاب عن بلوغ املراد مهما كلفها األمر، فتهون عليه نفسه يف 
سبيل مرضاة خالقه، وتصبح مهومه كلها مهاً واحداً هو الوصول إىل 

  .رضاه جل يف عاله
 

ــد ثبــت عــن الــنيب     ــه كــان جيتهــد يف العــشر األواخــر مــن     ق  أن
رمضان ما ال جيتهده يف سائر شـهره وفيمـا يلـي نتنـاول احلـديث عـن         

  : هذه األيام الفاضلة يف نقاط
                                                             

 .، وصححه األلباين يف صحيح أيب داود)٢١٥٢ (١/٦٥٣سنن أيب داود  )١(
 .، وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود)٢١٥٣( السابق )٢(



 

  ٣٦ 

 :        ــاهــذه العــشر عظيمــة القــدر، وقــد روي عــن الــضحاك أ
ــر[}  ولَيـــاٍل عـــشٍر*فَجـــِر والْ{: املقـــصودة يف قولـــه تعـــاىل ، ١:الفجـ

  )٢(.، وال يقسم اهللا جل وعال إال بشيء عظيم)١(]٢
 : كـــان : "قالـــت – رضـــي اهللا تعـــاىل عنـــها –عـــن عائـــشة

 ليلـــه وأيقــــظ   إذا دخـــل العـــشر شـــد مئـــزره وأحـــىي     رســـول اهللا  
املئزر كناية عن فإحياء الليل يكون بالعبادة والصالة، وشد   ،  )٣("أهله

اجلد يف العبادة والبعد عـن النـساء، وإيقـاظ األهـل كـي يـشاركوه يف               
  .العبادة ويف الصالة وشهود اخلري والفضل

ــشهر وخباصــة هــذه العــشر        ــايل هــذا ال ــون لي وأغلــب املــسلمني حيي
األواخر، لكنهم يف هذه األزمان املتأخرة قد انقـسموا يف إحيائهـا إىل    

ــسام، فمنــهم مــن حييــي     ــل كمــا كــان حيييــه رســول اهللا     أق  يف اللي
العبادة والصالة وقيام الليل وقراءة القرآن، ومنهم من حيييها علـى مـا      
حرم اهللا من آالت اللـهو والطـرب، ومـن القنـوات الفاسـدة، والغفلـة               
عن الطاعات والعكوف على املنكرات، فهم منهمكون فيما يغضب         

، وقـد ال يركعـون ركعـة مـن قيـام الليـل وال       اهللا جل وعال إىل الفجـر    
                                                             

 . ٨/٤١٢ تفسري البغوي )١(
 . مجهور املفسرين على أا عشر ذي احلجة، ينظر الطربي وابن كثري وغريمها)٢(
 ).١١٧٤ (٢/٨٣٢، مسلم )١٩٢٠ (٢/٧١١ البخاري )٣(



 

  ٣٧ 

ــهم مــن خلــط عمــالً صــاحلاً وآخــر ســيئاً      . الــوتر، واهللا املــستعان، ومن
  .عسى اهللا أن يعفو عنا وعنهم

 :    من أهم ما مييز هذه الليايل أن فيها ليلة القدر الـيت وصـفها
دة فيهـا  ، فالعبـا ]٣: القـدر [} خير ِمن أَلِْف شـهرٍ {اهللا عز وجل أا    

ــاً       ــد اَهللا ثالث بــو أن رجــالً ع ــادة ثــالث ومثــانني ســنة، فل أفــضل مــن عب
ومثانني سنة، لكنـه مل يوفـق فيهـا لليلـة القـدر، بينمـا رجـل آخـر وفـق                  
إىل ليلة القدر، فعبادته يف هذه الليلة الواحدة خري من عبادة صـاحبه،   

  .واهللا أعلم ذه اخلريية
 

اختلف العلماء يف ليلة القدر هـل هـي يف ليلـة ثابتـة أو أـا تتنقـل،         
والصحيح الذي تؤيده األدلة والنصوص أا ليست ثابتة يف ليلة، بـل       
قد تكون يف أي ليلة من ليايل العشر، وأرجاها هي ليايل الوتر منـها،       
كليلة واحـد وعـشرين، وثـالث وعـشرين، ومخـس وعـشرين، وسـبع            

وتــسع وعــشرين؛ وآكــدها ليلــة ســبع وعــشرين، وهــذا ال  وعــشرين، 
يعين أا ال تكون إال يف هذه الليلـة، فقـد ثبـت يف احلـديث الـصحيح          

 فالتمــسوها يف ،وقــد رأيــت هــذه الليلــة فأنــسيتها: " قــالأن الــنيب 
 قــال . وقـد رأيـتين أسـجد يف مـاء وطـني     ،العـشر األواخـر يف كـل وتـر    

 مطرنـا ليلـة إحـدى وعـشرين فوكـف املـسجد يف          :يأبو سعيد اخلدر  



 

  ٣٨ 

 فنظــرت إليــه وقــد انــصرف مــن صــالة الــصبح  مـصلى رســول اهللا  
ــاً   ــل طينـ ــه مبتـ ــاءووجهـ ــالث    )١(" ومـ ــة ثـ ــا ليلـ ــر أـ ــديث آخـ ، ويف حـ

 أريت ليلـة  : قالأن رسول اهللا : "عن عبد اهللا بن أنيسوعشرين ف 
 فمطرنـا  : قـال .ها وأراين صبحها أسـجد يف مـاء وطـني      القدر مث أنسيت  

 فانـصرف وإن أثـر املـاء    ليلة ثالث وعشرين فصلى بنا رسول اهللا   
ــه   ــه وأنف ــى جبهت ــة ســبع    )٢("والطــني عل ــث كــثرية أــا ليل ، ويف أحادي

ال يـستثين  ـ حلف  : "رضي اهللا عنهوعشرين، فمنها أن أيب بن كعب 
، فكل هذا يدل علـى أـا متنقلـة، وكلـها     )٣("وعشرينأا ليلة سبع   ـ  

ليال معدودة، تسع ليال أو عشر ليال، فيـستحب أن جيتهـد اإلنـسان         
  .يف كل ليايل العشر كي يوفق هلذه الليلة

من قام ليلة القدر إمياناً واحتساباً غُفر له مـا  : "يقول املصطفى  
  .)٤("تقدم من ذنبه

 مـن ألــف شـهر مث مــن قامهـا غفــر لـه مــا تقـدم مــن      فهـي أوالً خــري 
  .ذنبه

                                                             
 ).١١٦٧ (٢/٨٢٤، مسلم )١٩١٤ (٢/٧١٠ البخاري )١(
 ).١١٦٨ (٢/٨٢٧مسلم  )٢(
 ).٧٦٢ (٢/٨٢٨مسلم  )٣(
 ).٧٦٠ (١/٥٢٣، مسلم )١٨٠٢ (٢/٦٧٢ البخاري )٤(



 

  ٣٩ 

ــساباً أي   ــاً واحت ــة     :  مــن قامهــا إميان ــع الثق ــاهللا جــل وعــال م ــاً ب إميان
ــا، ال أن    ــساباً هلـــذا األجـــر الـــذي فيهـ بوعـــده ســـبحانه وتعـــاىل، واحتـ

  .يقومها عادة أو متابعة للناس
 

ــن النــ      ــة واحــدة إال أن الكــثري م ــة القــدر ليل اس يفــرط رغــم أن ليل
فيها، فيطيع الشيطان ويذر طاعة الرمحن، وعلـى املـرء أن حيـذر غايـة         
احلذر من أن يطيـع غـري اهللا يف معـصيته سـبحانه وتعـاىل، ألن الطاعـة               
يف مثـل ذلـك نــوع مـن أنــواع العبـادة، كمــا أخـرب تبــارك وتعـاىل عــن       

، ]٤٤:مــرمي[ }يــا أَبــِت لَــا تعبــِد الــشيطَانَ {:  أنــه قــالإبــراهيم 
ــأبو إبــراهيم مــا كــان يعبــد الــشيطان علــى احلقيقــة بــل كــان يعبــد           ف
األصــنام، لكنــه ملــا كــان يطيــع الــشيطان، صــارت طاعتــه عبــادة لــه         

  .كعبادته لألصنام
 الــنيب وبيـان ذلـك يف حــديث عـدي بــن حـامت، ملـا دخــل علـى       

اتخــذُوا أَحبـــارهم  {:  هــذه فقــرأ رســـول اهللا  "ويف عنقــه صــليب   
ــِه ــا ِمـــن دوِن اللَّـ . إـــم مل يعبـــدوهم: فقلـــت: قـــال} ورهبـــانهم أَربابـ

بلـــى، إـــم حرمـــوا علـــيهم احلـــالل، وأحلـــوا هلـــم احلـــرام،        : "فقـــال
  .)١("فاتبعوهم، فذلك عبادم إياهم

                                                             
 .١/٥٠١ ري ابن كثريتفس )١(



 

  ٤٠ 

ال فعلـى املــرء أن حيــرص علــى طاعـة اهللا فيجتهــد يف هــذه الليــايل و  
  .يطيع الشيطان أو اهلوى عسى أن يفوز ذا الفضل العظيم

 يعتكــف يف العــشر األواخــر حــىت توفــاه اهللا  كــان الــنيب : رابعــاً
جــل وعــال، مث اعتكــف أزواجــه مــن بعــده، فمــن متكــن مــن اعتكــاف  
العشر فليحمد اهللا، ومن مل يتمكن فله أن يعتكف بعض أيام العشر؛     

ــض النــــ  ــة أو العمليــــة     ألن بعــ ــه العائليــ ــه ظروفــ ــسمح لــ ــد ال تــ اس قــ
باالعتكــاف، فيعتكــف بعــض األيــام الــيت يــستطيع أن يعتكــف فيهــا       
كاخلميس واجلمعة، أو يعتكف ليايل الوتر، أو يعتكـف بعـدما ينتـهي       

  .عمله
ــيس لــه أن         ــه إذا مل يعتكــف العــشر كلــها فل ــاس يظــن أن بعــض الن

 ليلة كما يف حديث يعتكف، والصحيح أن االعتكاف يصح يوماً أو     
 يـا رسـول اهللا إين نـذرت يف اجلاهليـة أن أعتكـف يومـاً      "عمر ملـا قـال      

، ويف )١(" اذهـب فـاعتكف يومـاً   :قال يف املسجد احلرام فكيف ترى؟    
ــة  ــة يف املــسجد احلــرام    "رواي ــة أن أعتكــف ليل ــذرت يف اجلاهلي  .إين ن

  . )٢(" فأوف بنذرك:قال

                                                             
 ).١٦٥٦ (٣/١٢٧٧ مسلم )١(
 . السابق)٢(



 

  ٤١ 

ــة،  فالـــصحيح مـــن أقـــوال العلمـــاء أن أقـــل اال  عتكـــاف يـــوم أو ليلـ
فلإلنسان أن يعتكف يوماً من قبل أذان الفجر حىت غروب الشمس،   
أو ليلة من قبل غروب الشمس حـىت أذان الفجـر، أو يومـاً وليلـة، أو          

  .يومني، أو ثالثة أيام أو أكثر
هـذا وقـد أفـردت أحكـام االعتكـاف وآدابـه برسـالة خاصـة ميكــن         

  ). يف فقه االعتكافخمتصر(الرجوع إليها للمزيد، ومسيتها 
 

إن هذا الشهر شهر تأمٍل وحماسبة للنفس، فيجب على املرء أن 
يكون دائم اليقظة فيه، فينظر إىل أثر هذا الشهر يف عباداته 
ومعامالته وأخالقه، إذ سرعان ما متضي أيام هذا الشهر وتطوى 

جد صحائف األعمال فيه، فمن مألها باخلري فليحمد اهللا، ومن و
  .فيها غري ذلك فال يلومن إال نفسه

 واملسلمون حيال هذا الشهر الكرمي ينقسمون إىل ثالثة أقسام 
فَِمنهم ظَاِلم ِلنفِْسِه {كما هو شأم يف سائر أيامهم، قال تعاىل 

 وِمنهم مقْتِصد وِمنهم ساِبق ِبالْخيراِت ِبِإذِْن اللَِّه ذَِلك هو الْفَضلُ
فمن وقف مع نفسه قبيل الشهر وأثناءه ]٣٢:فاطر[} الْكَِبري ،

وقفات كاليت سبق ذكرها فإنه يرجى له أن يكون من السابقني 
  . باخلريات



 

  ٤٢ 

وأما إن استقبل رمضان كما يفعل الكثري من املسلمني بتغيري منط 
النوم واألكل والشرب ومواعيد الصالة وخباصة صالة التراويح وال 

ن ذلك، فهذا يكون قد أدى فرضه وأبرأ ذمته، لكنه شيء أبعد م
يفوت على نفسه خرياً عظيماً، ومع ذلك فإنه يرجى له أن يكون 

  .من املقتصدين ما مل يقع يف احملرمات ويتهاون يف الواجبات
وأما من جتاوز كل ذلك وانصرف يف هذا الشهر عن طاعة اهللا 

ت، من املالهي، إىل معصيته، فأمضى ليله يف السهر على احملرما
والقنوات الفضائية، واألفالم واملسلسالت، ونام عن الصالة، وأطلق 
لسانه فيما يغضب اهللا، أو وقع يف بدع حمرمة يف شهر الصيام وهو 
حيسب أنه يتقرب إىل اهللا جل وعال، فهذا قد اختار لنفسه أن يكون 

من مل يدع  "النيب ظاملاً هلا كما أخرب عز وجل، فنذكره بوعيد 
قول الزور والعمل به واجلهل فليس هللا حاجة أن يدع طعامه 

  .)١("وشرابه
 - دع أو ب-أرغم اهللا أنف عبد : قال يل جربيل: "وبقوله 

، فما الظن بدعاء يدعو )٢("آمني: ، فقلتهدخل رمضان فلم يغفر ل
   والسالم؟به جربيل ويؤمن عليه رسول اهللا عليهما الصالة

                                                             
 ).٥٧١٠( ٥/٢٢٥١البخاري  )١(
 ).١٨٨٨ (٣/١٩٢صحيح ابن خزمية  )٢(



 

  ٤٣ 

فحري املؤمن املوحد أن حيرص على زيادة إميانه يف هذا الشهر 
 }يا أَيها الَِّذين َآمنوا َآِمنوا{: الكرمي مصداقاً لقوله تعاىل

  ، فمن مل يزدد إميانه يف هذا الشهر فمىت يزداد؟ ]١٣٦:النساء[
فما أحوجنا إىل أن نستغل هذه املدرسة، بل هذه اجلامعة حىت ال 
يأيت آخر الشهر إال واألمة على مستوى عال من التقوى واخلري 
والقوة والتمكني، لتتهيأ ملرحلة قادمة حتتاج إىل جهد كل فرد فيها، 

  .واهللا املستعان
***  

  
  



 

  ٤٤ 

 

خمتصر يف بعض مسائل الصيام املستجدة، يتعلق مبا يفطر حبث ذا ه
دي عنهو على ما ترجح من أحكام ففيه وما ال يفطر، وما أذكره 

بعد اطالعي على ما ذكره كثري من العلماء واامع الفقهية حول 
هذه املسائل، وبعض ما أذكره سيخالف بال شك ما يفيت به بعض 

، بل إنه قد ينكر هو أمرالعلماء، ومثل هذا اخلالف ال ميكن تالفيه و
  ومع ذلك مل– رضوان اهللا تعاىل عليهم – عهد الصحابة بدأ يف

ختتلف قلوم ومل تتفرق صفوفهم؛ ألن املرد يف ذلك كان للكتاب 
والسنة، فمثل هذا اخلالف ال يؤثر يف مسرية األمة أبداً، طاملا أن 
مرجعه الختالف األفهام هلذين األصلني العظيمني اللذين عليهما 
مدار الدين، ال إىل اتباع األهواء والشهوات أو التعصب املقيت 

  .، أو الرخصة بدون دليلصوم ألقوال غري املع
 يف قضية – عليهما السالم – وقد اختلف داود وسليمان 

احلرث الذي نفشت فيه غنم القوم اليت ذكرها القرآن الكرمي، فقال 
، فلم يؤثر هذا ]٧٩:األنبياء [}فَفَهمناها سلَيمانَ{: اهللا جل وعال

 وال يف مرتلتهما عند اهللا، قال -  عليهما السالم-اخلالف فيهما 
   .}  َآتينا حكْما وِعلْمالَّاًوكُ{: تعاىل يف تتمة

  



 

  ٤٥ 

واخلالف يف الفروع الفقهية موجود منذ القدمي يف مسائل 
  رضي اهللا عنه حيثأيب سعيد اخلدريكثرية، فمن ذلك حديث 

 ،خرج رجالن يف سفر فحضرت الصالة وليس معهما ماء": قال
 فأعاد أحدمها ، مث وجدا املاء يف الوقت، فصليا طيباًصعيداًفتيمما 

 فذكرا ذلك الصالة والوضوء ومل يعد اآلخر، مث أتيا رسول اهللا 
وقال "أصبت السنة وأجزأتك صالتك": دِعله، فقال للذي مل ي 

، فلم ينِكر عليه ألن هذا )١("لك األجر مرتني": وعاد للذي توضأ
لغ اجتهاده، بل قد أُِجر على هذا االجتهاد مع أن الصواب هو مب

  . مع الذي مل يِعد
وســوف أقــدم هلــذه األحكــام بــذكر بعــض القواعــد والــضوابط       
املفيدة اليت تضبط لنا مثل هذه القضايا الـيت كثـر اخلـالف حوهلـا، مث           

رات، فغــري املفطــرات، ولــن أطيــل يف تعليلــها أو التــدليل   أذكــر املفطــ
  . ال خيرج هذا املختصر عن مقصودهعليها حىت

 
ركن الـصوم هـو االمتنـاع عـن األكـل والـشرب واجلمـاع،          -١

وهذه تسمى أصول املفطرات فكل ما سيأيت من مسائل يـرتبط ـا،         
 .والدليل على هذه األصول الثالثة من الكتاب والسنة واإلمجاع

                                                             
  الشيخني  صحيح على شرط:وقال) ٦٣٢ (١/٢٨٦يف املستدرك حلاكم  أخرجه ا)١(



 

  ٤٦ 

ــاب  ــاىل ؛ أمــا الكت ــه تع ــلَّ{:  فقول ــى    أُِح ــثُ ِإلَ ــصياِم الرفَ ــةَ ال ــم لَيلَ  لَكُ
          مـــتكُن كُــمأَن اللَّــه ِلــمع ــنلَه ـــاسِلب مــتأَنو لَكُــم ــاسِلب ــنه اِئكُمِنــس
تختانونَ أَنفُسكُم فَتاب علَيكُم وعفَا عنكُم فَالَْآنَ باِشـروهن وابتغـوا         

  اللَّه با كَتم             ضيطُ الْـأَبـيالْخ لَكُـم نـيبتـى يتوا حبـراشكُلُـوا وو لَكُـم 
} ِمـــن الْخـــيِط الْأَســـوِد ِمـــن الْفَجـــِر ثُـــم أَِتمـــوا الـــصيام ِإلَـــى اللَّيــــلِ         

  .]١٨٧:البقرة[
خللوف فـم الـصائم أطيـب عنـد اهللا تعـاىل          : " فقوله   ؛وأما السنة 

  .)١(" يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجليمن ريح املسك
وأمجــع العلمــاء علــى : "وأمــا اإلمجــاع فقــد قــال ابــن قدامــة رمحــه اهللا 

   .)٢("الفطر باألكل والشرب مبا يتغذى به
يف الفـرج للمـرأة    اجلماع"ذكر ابن حزم رمحه اهللا االتفاق على أن     و
  .)٣("ن صيامه ينتقضإ بعمد وهو ذاكر لصيامه فذا كان ذلك اراًإ

ذكر الكاساين رمحه اهللا قاعـدة مفيـدة ـ بنـاء علـى كـون مـا         -٢
وعلــى هــذا األصــل ينــبين بيــان مــا  : "ســبق هــو ركــن الــصوم ـ فقــال     

                                                             
 ).١٧٩٥ (٢/٦٧٠البخاري  )١(
 .٣/٣٦املغين  )٢(
 .١/٢٤مراتب اإلمجاع  )٣(



 

  ٤٧ 

 ألن انتقــاض الــشيء عنــد فــوات ركنــه أمــر   ،يفــسد الــصوم وينقــضه 
 سـواء كـان صــورة   ،ضـروري، وذلـك باألكـل، والـشرب، واجلمـاع     

، فـإذا اختـل ركـن    )١("رةومعىن، أو صورة ال معـىن، أو معـىن ال صـو           
الـصيام بطـل إال يف حـاالت؛ كمـن أكـل أو شـرب أو جـامع ناسـياً،         
فهـذا اســتثناء مـن القاعــدة العامــة، واملعـروف أنــه ال ختلـو قاعــدة مــن     

  .االستثناء بل إن االستثناء يؤكد القاعدة ويؤصلها
ــه رمحــه اهللا   ــاداً أو   ": صــورة ومعــىن "فقول كمــن أكــل طعامــاً معت

ا أشـبه، فهـذا أكـلٌ وشـرب حقيقـي، فـصورة الفعـل        شـرب مـاء أو مـ   
  . صورة أكل أو شرب ومعناه كذلك

كمــن أكــل حــصاة أو خــرزة، فهــذا     ": صــورة ال معــىن  "وقولــه 
صورته أنه أكل لكنه يف احلقيقة مل حيصل معـىن األكـل احلقيقـي ألن     
ما أكله ليس طعاماً معتاداً وال ينتفـع بـه اجلـسم وال يتقـوى ويتغـذى       

  .به
كمن يستعمل حقـن التغذيـة الـيت حتقـن        ": معىن ال صورة  "وقوله  

يف الوريد، فهذا مل حيصل صورة األكل لكنـه حـصل معنـاه املقـصود          
منــه وهــو التغــذي والتقــوي وهــو مــا يقــوم مقــام األكــل والــشرب           

  .احلقيقيني
                                                             

 .٢/٢٣٧دائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ب )١(



 

  ٤٨ 

  هل الصيام عبادة معقولة املعىن؟ -٣
 منــها معقــول املعــىن : ذكــر أهــل العلــم أن العبــادات علــى نــوعني  

ومنها غري معقـول املعـىن، فـاألول مـا نعـرف علتـه وحكمتـه، والثـاين              
ما ال نعرف علته وال احلكمـة منـه مـع جزمنـا أن لـه حكمـة، ويقـال              
هلــذا النــوع إنــه تعبــدي حمــض، أي أننــا منتثــل لــه تعبــداً دون أن نعلــم   
احلكمة من هـذا التكليـف، وهـذا بـال شـك مظهـر جلـي مـن مظـاهر           

ال تثبت قدم اإلسالم إال علـى    : عاىل كما قيل  العبودية هللا سبحانه وت   
ــه      ــسلِّم العبــد حلكــم اهللا عــز وجــل وإن غابــت عن قنطــرة التــسليم، في

  . احلكمة منه
 البحـــث عـــن – رضـــي اهللا عنـــها –ولـــذلك مل تتكلـــف عائـــشة 

ما بال احلائض تقضي الـصوم وال تقـضي     " :معاذةاحلكمة ملا سألتها    
 لــست حبروريــة ولكــين  ]:لــتاق[ ؟ أحروريــة أنــت: فقالــت؟الــصالة
 كــان يــصيبنا ذلــك فنــؤمر بقــضاء الــصوم وال نــؤمر       : قالــت.أســأل

، فــأرادت رضــي اهللا عنــها أن تــسلم للحكــم وأن  )١("بقــضاء الــصالة
ومـا كَـانَ ِلمـؤِمٍن ولَـا مؤِمنـٍة ِإذَا      {: تعظ معـاذة بامتثاهلـا لقولـه تعـاىل       

} نَ لَهــــم الِْخيـــرةُ ِمــــن أَمــــِرِهم قَـــضى اللَّــــه ورســـولُه أَمــــرا أَنْ يكُـــو   
  ].٣٦:األحزاب[

                                                             
   ). ٣٣٥ (١/٢٦٥مسلم   )١(



 

  ٤٩ 

فالصوم عبادة معقولة املعىن، ألن العلة من املنع من األكل 
والشرب معقولة معلومة وهي حصول التغذي ما على الراجح، 
وكذلك علة املنع من اجلماع معلومة وهي حصول اللذة بقضاء 

يف احلكم على ما الشهوة وإضعاف البدن، فمعرفة العلة تعني 
يعرض لنا أَِمن املفطرات هو أم ال، إذ احلكم يدور مع علته وجوداً 
وعدماً، فإن وجدت علة اإلفطار يف شيء ما حكمنا بأنه من 
املفطرات إحلاقاً له باألكل والشرب واجلماع، وإن مل توجد العلة 

  .حكمنا بأنه ليس من املفطرات كما سيأيت
ون املرء عاملاً عامداً ذاكراً، أن يك: شروط اإلفطار ثالثة -٤

وهذه الثالثة من األصول املقررة يف الشريعة وتنبين عليها أحكام 
 .الكثري من املسائل

أي عاملاً باحلكم، أن هذا األمر مفسد للصوم، : أن يكون عاملاً
  .أي غري ناٍس: أي قاصداً تناول املفطر أو إتيانه، ذاكراً: عامداً

ربنا لَا {: من الكتاب قوله تعاىلوالدليل على هذه الشروط 
  ]. ٢٨٦:البقرة[} تؤاِخذْنا ِإنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا

ولَيس علَيكُم جناح ِفيما أَخطَأْتم ِبِه {: وكذلك قوله تعاىل
كُمقُلُوب تدمعا تم لَِكن٥: األحزاب[} و.[  



 

  ٥٠ 

 فأكل وشرب فليتم صومه إذا نسي: "ومن السنة قوله 
جتاوز اهللا عن : "، وكذلك قوله )١("فإمنا أطعمه اهللا وسقاه

   .)٢("أميت اخلطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه
فهذه كلها أدلة تبني أنه ال بد أن يكون املفطر عاملاً عامداً 
ذاكراً، فمن أكل جاهالً فله حكم، ومن أكل ناسياً فله حكم، 

ل غري متعمد فله حكم، سواء كان احلكم يتعلق ببطالن ومن أك
  .الصوم من عدمه، أو كان يتعلق باإلمث من عدمه

املفطرات قد تكون مباحة أو حمرمة، وقد تكون نافعة أو  -٥
ضارة، أي أن املفطرات ال تقتصر على ما ينفع البدن أو حيل تناوله 

 ال فحسب، فما ينفع البدن من طعام أو شراب يفطر وكذلك ما
يضره وال ينفعه كاخلرزة الصغرية أو حبيبات الرمل يفطر، وأيضاً 

 .ما يتيقن ضرره كالسم يفطر
وكذلك من جهة احلل واحلرمة؛ فالطعام والشراب املباح 
يفطر، وتناول احملرم من ميتة أو مخر أو دخان أو خمدرات يفطر، 

 . وإتيان الرجل زوجه يفطر والزنا يفطر
                                                             

 ).١١٥٥ (٢/٨٠٩، مسلم )١٨٣١ (٢/٦٨٢ البخاري )١(
صــحيح علــى شــرط الــشيخني، ومل   : ، وقــال)٢٨٠١ (٢/٢١٦املــستدرك للحــاكم   )٢(

 .، ووفقه الذهيبخيرجاه



 

  ٥١ 

ل إال بيقني، أو ما ثبت بيقني ال  ما ثبت بيقني ال يزو -٦
وهذه من القواعد الكلية الكربى يف الشريعة . يزول بالشك

ويندرج حتتها الكثري من الفروع، وينبغي للمفيت أن يضبط فتاواه 
 وما يتفرع )١(ذه القواعد ومبقاصد الشريعة والضرورات اخلمس

 .عنها، حىت ال تضطرب فتاواه
إن اإلنسان إذا صام : القاعدةيقول بعض احملققني على هذه 

بيقني فال جيوز أن خنرجه من صيامه إال بيقني، فعلى املفيت أن 
يصون يف فتواه الصائم فال يفتيه بأنه قد أفطر مع كونه مل يفطر 

  .بيقني، وهذه مسألة تغيب عن الذهن
وكمثال عملي على هذا الكالم، فإن االكتحال يف ار رمضان 

: ب احلنبلي، وهو قول مرجوح، ويقولونمفطر على قول يف املذه
إن من أفطر جيوز له أال يكمل صومه ألنه أفطر، فلو جاء رجل 

لقد : قد اكتحلت يف النهار، سيقول له: ألحد هؤالء املفتني وقال
هل جيوز يل أن آكل وأشرب؟ قد يتردد وقد : أفطرت، فإذا سأله

ن اهللا وعن يقول ال، وهذا إشكال، فإذا مل يكن عند املفيت علم ع
 أو قول قوي فليمسك عن الفتوى يف هذه املسألة رسوله 

  .ال أدري: وليقل
                                                             

 .حفظ الدين والنفس والعقل والنسب واملال )١(



 

  ٥٢ 

 
من اإلشكاالت اليت تقع يف الفتاوى إفتاؤهم باإلفطار احتياطاً، 

  .وال ينبغي أن نفسد عبادة مكلف ونشغل زمته باسم االحتياط
طاً لكون املسألة وفرق بني هذا وبني املنع من أمر ما احتيا

مشكلة أو فيها خالف قوي بني العلماء، فمثالً إذا أراد شخص أن 
ال تفعل احتياطاً : ينقل دماً يسرياً وهو صائم فإننا نقول له

قد نقلت : لصومك، ألا من املسائل املختلف فيها، فإذا جاء وقال
 أفطرت، أي احتياطاً على: دماً أثناء الصوم فال ينبغي أن نقول له

قول من قال إا من املفطرات، ألنه قد صام بيقني فال ينبغي أن 
األفضل أن : خنرجه من صومه إال بيقني، ولكن ميكن أن نقول له

  .تعيد صيام هذا اليوم احتياطاً ال وجوباً
 

، ]١٤٣:البقرة[} وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا{ :قال تعاىل
وملا جعل اهللا هذه األمة وسطاً خصها  ":قال ابن كثري رمحه اهللا

، فمن ذلك أننا )١("بأكمل الشرائع وأقوم املناهج وأوضح املذاهب
نرى املفطرات بعضها يغذي البدن ويقويه كالطعام والشراب، 
وبعضها يضعف البدن كاجلماع واحلجامة واالستقاء، فمنعت 

                                                             
 .١/٢٥٨تفسري ابن كثري  )١(



 

  ٥٣ 

ام اجلسم، الشريعة من كال األمرين أثناء الصيام حىت ال خيتل نظ
وهذا من حماسن الشريعة اليت ينبغي لفت األنظار إليها، ليزداد 
الذين آمنوا إمياناً وليعلم من يطلب احلق أن هذا الدين هو الدين 

  .احلق فيذعن له قلبه
لقد ذكر العلماء للجسم سبعة منافذ تتعلق : منافذ البدن -٧

  :باملفطرات وهي
حللق عن طريق وهذا هو املنفذ الرئيس، فما دخل ا: الفم  - أ

  .الفم من طعام أو شراب فإنه يفطر
وفيه تفصيل، فما يستخدم عن طريق األنف إن :  األنف  - ب

كان يصل إىل احللق ومير عربه فإنه يفطر وما ال فال، فمثالً 
االستنشاق عن طريق األنف ال يفطر، إال إذا بالغ ودخل 
املاء إىل جوفه، وأما إدخال الطعام أو الشراب عن طريق 

 . نف كما عند بعض املرضى فإنه يفطراأل
وفيها تفصيل، فإن مل تكن الطبلة مثقوبة فإنين مل :  األذن  - ت

أجد أثناء البحث من قال إن ما يدخل منها يفطر، فهذا 
يكاد يكون كامع عليه، وهو موافق ملا قرره األطباء من 
أا واحلال كذلك ال يصل عن طريقها قطرة أو غريها مما 

وأما إذا كانت مثقوبة ففيه خالف، ألا إذا يف معناها، 
 .كانت مثقوبة فقد يصل منها شيء إىل احللق وقد ال يصل



 

  ٥٤ 

وفيها خالف، فبعض العلماء منع القطرة وبعضهم :  العني  - ث
منع الكحل، والصحيح أن العني ليست من منافذ األكل 
والشرب، فالصحيح أن القطرة أو الكحل وما أشبه ذلك 

 .ال يفطر
فهذا ال دليل على اإلفطار فيه، فأي شيء : سممسام اجل  - ج

يستخدم عن طريق اجلسم فوق اجللد سواء جلد الرأس، 
أو الصدر، أو اليدين، أو الرجلني، أو غريها، ال يفطر، 
حىت لو وجد طعمه يف املعدة، كما يف النبات املسمى 

حيث من وضع رجله عليه جيد أثره يف املخ ويف ) الشري(
فطر، ومن ذلك وضع الصقة على اجلسم، املعدة فهذا ال ي

أو استعمال املراهم املتنوعة، أو وضع بعض العالجات 
على الرأس فكل هذه األشياء ال تفطر وإن شعر املرء أا 

 .تدخل إىل جسمه
وفيها تفصيل، فكل ما كان عن طريق الوريد أو : األوردة  - ح

حتت اجللد من العالجات فإنه ال يفطر إال إن كان مغذياً، 
ألن علة اإلفطار هي التغذية ال التقوية، خبالف ما يقوله 
بعض العلماء أن العلة هي التقوية، والصحيح األول ألن 
االغتسال مما يقوي اجلسم، وال أحد يقول بأنه يفطر، 



 

  ٥٥ 

فالتعليل بالتقوية والتنشيط ليس كافياً لإلفطار إال ما كان 
إلبرة معه علة التغذية، ومثال ذلك إبرة السكر، فهذه ا

تؤثر على صحة اإلنسان وقوته لكنها ال تفطر، أما ما كان 
 .مغذياً أي يقوم مقام الطعام والشراب فإنه يفطر

هذا فيه تفصيل وخالف بني العلماء : الدبر أو القبل  - خ
 .مبسوط يف املطوالت

 
غسيل الكلى، فقـد ثبـت أـم يـضعون مـواداً تـؤثر كالطعـام،             .١

  .ح من أقوال العلماء أنه يفطرفالصحيح الراج
وقد وقع يف هذه املـسألة خـالف كـبري بـني العلمـاء         : احلجامة .٢

يف القدمي واحلديث، واجلمهـور علـى أـا ال تفطـر، والـراجح           
ــم  )١("أفطــر احلــاجم واحملجــوم "أــا تفطــر حلــديث   ، وقــد تكل

ــراجح صــحته، والقــول أــا تفطــر ورد       العلمــاء يف ســنده وال
                                                             

ــة والقــيء للــصائم، و     )١( ــاً بــاب احلجام عــن  ) ٧٧٤ (٣/١٤٤الترمــذي  البخــاري تعليق
ويف الباب عن علـي وسـعد وشـداد بـن أوس وثوبـان وأسـامة        : وقال. رافع بن خديج  

بــن زيــد وعائــشة ومعقــل بــن ســنان ويقــال ابــن يــسار وأيب هريــرة وابــن عبــاس وأيب       
بــن خــديج حــديث حــسن      قــال أبــو عيــسى وحــديث رافــع      ،موســى وبــالل وســعد  

صحيح وذكر عن أمحد بن حنبل أنه قال أصح شيء يف هذا الباب حديث رافـع بـن         
 .خديج



 

  ٥٦ 

، )١("ألوزاعي وأمحـد وإسـحاق وأيب ثـور   علي وعطاء وا  عن  "
، وقــول )٣( وابــن القــيم)٢(وهــو قــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 

 .عدد من العلماء املتأخرين
كأخــذ الــدم الكــثري، أو كمــن عبــث   : مــا يف حكــم احلجامــة  .٣

بأنفه قصداً حىت نزل منـه دم كـثري ولـيس جمـرد دم يـسري، أو              
ع ـ إلنقـاذ   من فصد عرقاً من عروقه عمـداً، وكـذلك مـن تـرب    

مـريض ـ بـدم كــثري يــضعفه وحيتــاج بعــده لألكــل والــشرب،       
 . فكل ما سبق يكون يف حكم احلجامة ويفطر

ــزال .٤ ــواء بـــسبب    : اإلنـ ــه سـ ــزال الـــصائم بفعلـ ــه إنـ واملقـــصود بـ
اجلمــاع، أو العــادة الــيت تــسمى العــادة الــسرية، وكــل فعـــل        

 .يؤدي إىل اإلنزال
 يتعمد االستقاء بأي واملقصود به من قاء بفعله بأن     : االستقاء .٥

ومن "طريقة كانت فيخرج ما يف معدته، فهذا يفطر حلديث    
  .)٤("استقاء فليقض

                                                             
 .٤/١٧٤فتح الباري البن حجر  )١(
 .٢٥/٢٥٥ جمموع الفتاوى )٢(
 .٢/٥٦ زاد املعاد )٣(
ــستدرك  )٤( ــاكم )١٥٥٧ (١/٥٨٩املـ ــى شـــرط الـــشيخني، ومل    :، قـــال احلـ صـــحيح علـ

 .خيرجاه



 

  ٥٧ 

اإلبر املغذية وما يف حكمها، وهذا بناء على مـا سـبق تقريـره             .٦
 .من كون العلة يف الفطر باألكل والشرب هي التغذية

فهـذا يفطـر ألن األصـل يف األكـل والـشرب أنـه       :  حقْن الـدم   .٧
 .النهاية إىل دم مغٍذ ومقٍويتحول يف 

البخــور واملــسحوق مــن األطيــاب إذا استنــشقه قــصداً، فهــذه   .٨
  .تفطر ألن لـها جرماً، وقد تعمد استنشاقها

 
قطرة العني وقطرة األنـف وخبـاخ األنـف، وقطـرة األذن؛ مـا               .١

  .مل تنفذ إىل احللق أو تبتلع فال شيء فيها وال تفطر
ــيت توضــع حتــت اللــسان لعــالج الذحبــة    األقــراص الع .٢ الجيــة ال

الـصدرية وغريهـا، إذا اجتنـب اإلنـسان بلـع الريـق الـذي فيــه        
طعــم هــذه احلبــوب فــال شــيء يف ذلــك ولــو أحــس املــريض     
بطعمها، فما دام مل يبتلع الريق الذي فيه أثـر هـذه احلبـة فـال       

 .شيء يف ذلك وال يفطر
 .حمإدخال املنظار أو اللولب وحنومها إىل الر .٣
 . حفر السن أو قلع السن أو ختدير اللـِّثَة .٤
 



 

  ٥٨ 

السواك أو فرشاة األسنان، كلـها ال تفطـر بـشرط واحـد أال              .٥
 .يبتلع ما ينشأ من ريق يف ذلك

وجيدر هنا التنبيه إىل الفرق بني احلكم الشرعي هل هو يفطر أو      
ال يفطر، وبني ما جيب من االحتياط للصوم، فـاَألوىل أال تفـرش      

 تعمـل عمليــة لألسـنان أثنـاء الــصيام مـن بـاب وقايــة      األسـنان وال 
الصيام من الفساد والبطالن، أما إن احتاج املرء لشيء من ذلك     
فإنه ال يفطـر، ولكـن عليـه احلـذر وشـدة الوقايـة مـن نفـوذ شـيء           

 .إىل احللق
 الغرغرة واملضمضة وخباخ العـالج املوضـعي للفـم ال يفطـر،       .٦

 مضمـضة مـاء الوضـوء    بشرط أال ينفـذ شـيء إىل احللـق، أمـا        
  .فال إشكال فيها

احلقــن العالجيــة اجللديــة أو العــضلية أو الوريديــة ال تفطــر،       .٧
 .باستثناء اإلبر والسوائل املغذية، فإا مفطرة

 األكـسجني للربـو ال يفطــر وهـو قـول قــوي جـداً واخلــالف       .٨
 .فيه ضعيف، إال إذا كان مصحوباً مبواد مفطرة

 فيـه، فمنــهم مـن يـرى أنــه    وقـد اختلــف العلمـاء  : خبـاخ الربـو   .٩
يفطر، ومنهم من يـرى أنـه ال يفطـر، والقـول الـراجح أنـه ال          

: يفطر، وقد تتبعت كالم األطباء يف هذه املسألة، وقـد قـالوا    



 

  ٥٩ 

خباخ الربو فيه مواد لكن ما يصل إىل املعدة منـها قليـل جـداً            
ــاء      ــال العلمـ ــد قـ ــرات، وقـ ــالث مـ ــذا ثـ ــداً، هكـ ــداً جـ إن : جـ

للــذين شــرعهما الــشارع، إن بــالغ    املضمــضة واالستنــشاق ا 
املــرء فيهمــا فإنــه يكــره وال يفطــر، مــع أنــه ال خيلــو أن يــرتل    
منهما إىل احللق ولو قطرة يسرية، فالذي يرتل من املضمضة         
أو االستنشاق يف احللق أكثر مما يرتل من خالل خباخ الربو،     
واليسري معفـو عنـه دائمـاً، فكمـا أن يـسري املـاء معفـو عنـه يف           

ــض ــو، مـــا دامـــت     املضمـ ــذلك خبـــاخ الربـ ة واالستنـــشاق فكـ
احلاجة قائمة إليه واإلنسان ما استعمله إال حلاجـة، وال أحـد     

إن خبــاخ الربــو يــشبع أو أن اإلنــسان يأكــل منــه، إمنــا  : يقـول 
هـــو عـــالج يــــذهب إىل الرئـــة واألوردة وإىل الــــشرايني وال    
ــاء،      ــرر األطبـ ــا قـ ــداً كمـ ــسري جـ ــدة إال اليـ ــه إىل املعـ يـــصل منـ

صحيح أنــه ال يفطــر عنــد احلاجــة، واملــسألة فيهــا خــالف   فالــ
كما قدمت، حىت إن جممـع الفقـه اإلسـالمي توقـف يف هـذه              

  .املسألة ملزيد البحث فيها، وهذا يستدعي االحتياط
ــه مــواد        ــيس مع ــذي ل ــو واألوكــسجني ال ــني خبــاخ الرب والفــرق ب
 أخرى أن هذا األخري ال حـرج يف اسـتعماله مطلقـاً، أمـا خبـاخ الربـو           

  .فال ينبغي استعماله إال عند احلاجة من باب االحتياط



 

  ٦٠ 

غــاز التخــدير مــا مل يعــط املــريض معــه ســوائل مغذيــة فــال     .١٠
يفطـــر يف الـــصحيح، وفرقـــوا بـــني التخـــدير املوضـــعي فـــال   

  .يفطر، والتخدير الكلي ففيه خالف بني العلماء
مــــا يــــدخل اجلــــسم مــــن امتــــصاص اجللــــد، كالــــدهونات   .١١

ــصقات اجللد  ــراهم واللـ ــدواء،   واملـ ــة بالـ ــة احململـ ــة العالجيـ يـ
  .واملواد الدوائية والكيميائية فكل هذا ال يفطر

املنظــار مــن خــالل جــدار الــبطن وكــذلك إدخــال قــسطرة    .١٢
 .من خالل الشرايني للتصوير أو العالج ال يفطر

منظـار املعـدة إذا مل   :  منظار املعدة الذي يدخل مـن احللـق      .١٣
و حنوهـا فـال   يصاحبه إدخـال سـوائل أو حماليـل أو دهـون أ        

 .يفطر، ألنه يدخل وخيرج وليس أكالً وال شرباً
ــاع     .١٤ ــدماغ أو النخــ ــة إىل الــ ــواد عالجيــ ــول أداة أو مــ  دخــ

  .الشوكي ال يفطر
مــن ذرعــه القــيء   : "القــيء غــري املتعمــد ال يفطــر حلــديث    .١٥

  )١("فليس عليه قضاء
                                                             

ــال احلـــاكم )١٥٥٧ (١/٥٨٩املـــستدرك  )١( ــشيخني، ومل   :، قـ ــرط الـ ــحيح علـــى شـ  صـ
 .خيرجاه



 

  ٦١ 

ــسري   .١٦ ــروج الـــدم اليـ ــل، والتـــربع إلنقـــاذ    :  خـ كـــدم التحليـ
ــضعف، ودم  ــدم ال يــ ــريض بــ ــد،   مــ ــدون تعمــ ــاف بــ  الرعــ

واجلروح وحنوها إذا مل تكن عمداً فال تفطر، وكذلك إن      
ــه إال       جــرح نفــسه بقــصد وتعمــد ولكــن مل خيــرج مــن دم

 .اليسري فال يفطر
ــر،      .١٧ ــا ال تفطـ ــبه فإـ ــا أشـ ــدات ومـ ــة واملبيـ ــروائح العطريـ  الـ

والبخــور إذا مل يقــصد مشــه وإدخــال الــدخان إىل جوفــه،      
ــذي   ــر، والــ ــه ال يفطــ ــصحيح أنــ ــات  فالــ ــون يف حمطــ ن يعملــ

ــسيارات    ــواداً لتنظيـــف الـ ــستخدمون مـ ــذين يـ ــبرتين، والـ الـ
  .وغريها فالصحيح أا ال تفطر كذلك

نزول املين رد الـتفكري فإنـه ال يفطـر، وكـذلك االحـتالم           .١٨
  .أثناء النوم، ولو كان عن تفكري أو قراءة أو مداعبة قبله

كـان  دخول شيء من املاء أثناء املضمضة واالستنشاق إذا    .١٩
بغـــري قـــصد مـــع احتيـــاط املـــرء لـــذلك فـــال يفطـــر حلـــديث  

جتــاوز اهللا عـــن أمـــيت اخلطـــأ، والنـــسيان، ومـــا اســـتكرهوا  "
 .)١("عليه

                                                             
 . سبق خترجيه)١(



 

  ٦٢ 

  . السباحة واالغتسال وحنوها مع التحفظ من دخول املاء .٢٠
وذلك إذا كان اإلنسان يعلم من نفسه أنـه      : تقبيل الزوجة  .٢١

يث ميلــك إربـــه وال يقـــع منـــه اإلنــزال، ملـــا ثبـــت مـــن حـــد   
 كـــان يقبـــل أن رســـول اهللا : "عائـــشة رضـــي اهللا عنـــها

 رضـي اهللا  -، فبينـت  )١("وهو صائم وكان أملككم إلربـه  
  .  العلة يف ذلك-عنها 

أمــا إذا كــان يعــرف مــن حالــه أنــه ال ميلــك نفــسه، وقــد يقــع يف    
ــزال يف تلــك         ــإن حــدث إن ــزال، فهــذا ال جيــوز لــه، ف اجلمــاع أو اإلن

  .لة أفطراحلا
ألن العــني ليــست مــن منافــذ األكــل والــشرب : االكتحـال  .٢٢

 .املعتادة كما تقدم
إذا مل : وقـــد فــصل فيهـــا العلمــاء فقـــال بعـــضهم  : النخامــة  .٢٣

خترج وبقيت يف جـوف احللـق فـال تفطـر، ولكـن ال جيـوز             
ـــه بلعهــا، أمــا إذا خرجــت وانفــصلت، مث أرجعهــا ففيهــا     ل

لـك أتوقـف يف   خالف، فقال بعض العلمـاء تفطـر، ومـع ذ         
  .هذه املسألة ألا حتتاج إىل مزيد نظر

                                                             
 ).١١٠٦ (٢/٧٧٦مسلم ، )١٨٢٦ (٢/٦٨٠ البخاري )١(



 

  ٦٣ 

فلــيس مــن الــصواب مــا يفعلــه بعــض النــاس حيــث   : الريــق .٢٤
يتعب نفسه يف كثرة إخراج الريق، فـاهللا مـا كلفـه بـذلك،      

  .الريق يسري يف طريقه وال يفطر أبداً
فالتـذوق يكـون باللـسان ولـيس     : تذوق الطعـام بـدون بلـع      .٢٥

ــق، فمــا دام مل     ــق احلل ــق فالــصحيح   عــن طري ينفــذ إىل احلل
جــواز أن يتـــذوق اإلنــسان الطعـــام أو الــشراب بـــدون أن    

  .يبلع منه شيئاً، ولكن عليه أن حيترز
***  



 

  ٦٤ 

 
ختاماً فإنين أدعو اهللا سبحانه وتعاىل أن أكون قد وفقت فيما 
سبق إىل عرض شيء من الفوائد املرجوة من شهر الصيام، وإال فإن 

بع هذه الفوائد وحماولة تقصيها سيخرج ذه الرسالة عن حد تت
االختصار، واألمر كما قيل ما ال يدرك كله ال يترك جله، كما 
أدعوه سبحانه أن أكون قد وفقت للصواب فيما رجحته يف املسائل 
اليت تناولتها، فما كان يف هذه الرسالة من خري وصواب فبتوفيق من 

لك فمين ومن الشيطان واهللا بريء منه، اهللا وفضل، وما كان غري ذ
  . كذلكورسوله 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني 
  .واحلمد هللا رب العاملني

  .وصلِّ اللهم على عبدك ونبيك حممد وعلى آله وصحبه وسلم
  

 


