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 ما أشبه الليلة بالبارحة هذه اليام تمر بسرعة وكأنها لحظات، لقد استقبلنا رمضان ثم ودعناه، وما هي إل فترة من الزمن وإذاأيها المسلمون: 
 نحن نستقبل رمضان مرة أخرى، فاتقوا ال وأطيعوه واستبشروا خيرا> فقد أظلكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات م66ن
 الهدى والفرقان، ففيه تفتح أبواب الرحمة، وتغلق أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين ومردة الجن، وفي هذا الشهر الكريم تضاعف الحس66نات،

وتقال العثرات، وتجاب الدعوات، وهو شهر الصبر والمواساة والصدقات.

 خطبنا رسول ال في آخر يوم من شعبان فقال : يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظي��م ش��هروعن سلم6ان الفارسي رضي ال عنه قال: (( 
 مبارك ، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل ال صيامه فرضا وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة
 فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة وشهر
 يزاد في رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص م��ن أج��ره

 : (( يعطي ال هذا الثواب من فطر صائما على مزقة لبن أوشيء قلنا : يا رسول ال ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم ))، فقال رسول ال 
 تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه ال من حوضي شربة ل يظمأ حتى يدخل الجنة. وهو شهر أوله رحمة وأوس��طه مغف��رة

 )وآخره عتق من النار

 أصحابه بشهر رمضان وأخبره6م بفضله ومضاعفة العمال الصالحة في66ه وأن66هفانظروا الى هذه الخطبة النبوية البليغة، بشر فيها النبي 
 . وعن أب66ي هري666رةما مر بالمسلمين شهر قط خير لهم منه، ول مر بالمنافقين شهر قط أشر لهم منه): (( شهر عظيم مبارك وقال 

 كل عمل ابن آدم له ، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة  ضعف قال ال عز وجل: إل الصيام فإنه لي وأنارضي ال عنه عن النبي قال: (( 
 أجزي به، إنه يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، وللصائم فرحتان: فرح�ة عن�د فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف ف��م الص��ائم

أطيب عند ال من ريح المسك.

 نستقبل شهر رمضان باغتنامه بالعبادة وكثرة الصلة وقراءة القرآن والعفو عن الناس والحسان للغير والتصدق على الفقراء.أيها المسلمون: 
 ). ففي شهر رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفدأي الصدقة أفضل، فق�ال: صدق�ة في رمضان : (( فقد سئل رسول ال 

فيه الشياطين وينادي منادU كل ليلة: يا باغي الخير أقبل هلم، ويا باغي، الشر أقصر.

  فيقوم العبد سلوكه ليكون في رمضان على درج66ة عالي66ة م66ن اليم66ان ..،إن الستعداد في رمضان يكون بمحاسبة النفس على تقصيرها 
 ث6م المحاس6بة عل6ى فع6ل، بعد ذلك نحاسب أنفسنا على التقصير في فعل الطاعات .فاليمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية

 المعاصي واتباع الشهوات بمنع أنفسنا من الستمرار عليها، أي معصية كانت صغيرة أو كبيرة. ولنعلم أن ال يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء
 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ل تقنطوا من رحمة ال إن الالليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وقد قال سبحانه وتعالى: 

ومن يعمل سوءاJ أو يظلم نفسه ثم يستغفر ال يجد ال غفوراJ رحيماJ.. وقال تعالى: يغفر الذنوب جميعاJ إنه هو الغفور الرحيم

 بهذه المحاسبة وبالتوبة والستغفار يجب علينا أن نستقبل رمضان.نستقبل شهر رمضان بالتعرف على جيراننا من غير المسلمين ، وتعريفهم 
 بثقافة المسلمين وبشهر رمضان ، بل وبدعوتهم الى الفطار إن أمكن.نستقبل شهر رمضان بالعفو عمن ظلمنا أو أساء إلين66ا ، بالص66لح م66ع

إخواننا ومع جيراننا ومع أقربائنا.

  أخلصوا النية ل في صيامكم وقيامكم، وبيتوا النية بالصيام، ويصح أن تنووا صيام الشهر كله إذا لم تخرموه بإفط66ار:أيها الخوة والخوات
 من لم يبيت الصيام قبل)). ولقوله صلى ال عليه وسلم: ((إنما العمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوىبعذر. لقوله صلى ال عليه وسلم: ((

)). فمن أفطر بعذر لسفر أو لمرض أو لغيره فعليه تجديد النية.الفجر فل صيام له

 ومن سنة النبي صلى ال عليه وسلم نستقبل شهر رمضان بالتحلى بالصبر وعدم الغضب حتى وإن سابك أحد أو شاتمك كما جاء في الحديث.
 تأخير السحور وتعجيل الفطار، ويكون تأخير السحور إلى ما قبل الفجر بما يقدر بقراءة خمسين آية، وعلى المسلم أن يتسحر ولو بقليل م66ن



 )). وإذا أصبح الصائم وهو جنب من الليل فليغتس66ل ول ش66يءتسحروا فإن في السحور بركةالماء، لن النبي صلى ال عليه وسلم قال: ((
 عليه، وكذلك من أكل أو شرب ناسيا> فليتم صومه فإنما أطعمه ال وسقاه، كما قال النبي (ص)، والمسافر مخير بين الصوم والفط66ار أثن66اء
 سفره كما جاء في صحيح مسلم عندما سئل عن ذلك ، فقال: ((هي رخصة من ال فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فل جناح عليه)).

  المريض بالسكر المعروف إذا كان صيامه يفضي إلى عدم قدرته على أداء عمله الذي يتعيش منه يجوز له الفطر ف66ى:أيها الخوة والخوات
 رمضان،و إذا تحقق اليأس من زوال العذر وجبت عليه الفدية بشرط استمرار عجزه إلى آخر حياته ول قضاء عليه بعدها. يجوز لمث6ل ه6ذا
 الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ويشق عليه مشقة شديدة، ومثله المرأة العجوز طبع_ا، يجوز لهما أن يفطرا في رمضان، ومثلهما كل مري66ض

يجوز له أن يفطر، وهؤلء إذا أفطروا عليهم فدية طعام مسكين عن كل يوم،  ، ل يرجى شفاؤه من مرضه

 وإذا كانت الحامل والمرضع تخافان على أنفسهما فأكثر العلماء على أن لهما الفطر وعليهما القضاء فحسب .. وهما في هذه الحال66ة بمنزل66ة
 المريض.أما إذا خافت الحامل أو خافت المرضع على الجنين أو على الولد، نفس هذه الحالة اختلف العلماء بعد أن أجازوا لها الفطر بالجماع
 هل عليها القضاء أم عليها الطعام تطعم عن كل يوم مسكين>ا، أم عليها القضاء والطعام مع_ا، اختلفوا في ذلك، فابن عمر وابن عباس يجي6زان

لها الطعام وأكثر العلماء على أن عليها القضاء، والبعض جعل عليها القضاء والطعام، وقد يبدو أن الطعام وحده جائز دون القضاء. 

 ومن غلبه الجوع والعطش فخاف الهلك لزمه الفطر، وإن كان صحيح_ا مقيم_ا،ومن شعر باللم الشديد وخاف الهلك ، بس66بب ط66ول الي66وم
 ) (البقرة:ول تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، وقوله: (29) (النساء: ول تقتلوا أنفسكم إن ال كان بكم رحيمافليفطر وعليه القضاء  لقوله تعالى: (

ويلزم القضاء كالمريض. ).78) (الحج: وما جعل عليكم في الدين من حرج). وقوله: (195

 حكم الصوم والصلة بالنسبة للناس الذين يسكنون في بلد يط66ول  المسألة الخرى التي أريد أن أنبه إليها هي مسألة: أيها الخوة والخوات
 الحالة الولى: من هذه المسألة فيها حالتان،بها النهار كثيرا>؟ وهو سؤال يتردد كثيرا خصوصا عندما يكون رمضان بالصيف. 

 كان يقيم في بلد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع الفجر وغروب الشمس، إل أن نهارها يطول جدا> في الصيف، ويقصر ف66ي
 الشتاء، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعا>، لعموم قوله تعالى: (أnقhمh الصmلةg لhدlلkوكh الشjمiسh إhل66gى

 ].وحديث الرسول عندما سأله رجل عن وقت الصلة ، قال:78غgسqقh اللjيiلh وqقkرiآنq الpفgجiرh إhنm قkرiآنq الpفgجiرh كgانq مqشpهlودا>) [السراء:
 "أين السائل عن وقت الصلة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول ال. قال: "وقت صلتكم بين ما رأيتم" رواه البخاري ومسلم. ففي الي66وم
 الول صلى الصلوات في أول الوقت، وفي اليوم الثاني أخرها إلى ما قبل خروج الوقت، ثم صلها قبل أن يخرج وقتها، وأخبر

 أن الصلة بين هذين الوقت.

 وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان، فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب، وسائر المفطرات م6ن طل6وع
 الفجر إلى غروب الشمس في بلدهم ما دام النهار يتمايز في بلدهم عن الليل، أي ما دام هناك ليل ونهار وك66ان مجم66وع زمانهم66ا أربع66ا>
 وعشرين ساعة، ويحل لهم الطعام والشراب والجماع، ونحوها في ليلهم فقط، وإن كان قصيرا>، فإن شريعة السلم عامة للن6اس ف6ي جمي6ع

].187وقد قال ال تعالى: (وqكkلkوا وqاشpرqبlوا حqتjى يqتgبqيmنq لgكkمl الpخgيiطk الpأnبiيqضl مhنq الpخgيiطh الpأnسiوqدh مhنq الpفgجiرh ثkمm أnتhمvوا الصuيqامq إhلgى اللjيiلh) [البقرة: البلد.

  من كان يقيم في بلد ل تغيب عنها الشمس صيفا>، ول تطلع فيها الشمس شتاء_، مثل بلد الشمال السكندنافية أو في بلد يستمرالحالة الثانية:
 نهارها إلى ستة أشهر، ويستمر ليلها ستة أشهر مثل>، فهؤلء عليهم أن يقدروا للصلة والصوم ، يصلوا الصلوات الخم66س ف66ي ك66ل أرب66ع
 وعشرين ساعة، وأن يصوموا أيضا معتمدين على التقدير ، أي أن يقدروا لها أوقاتها، وحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلد إليهم تتمايز

فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض وبعضهم أضاف اتباع توقيت مكة.

 وعليه فل يجوز للمسلم الذي يعيش في بريطانيا أن يفطر على توقيت بلد أخرى بحجة طول وقت الصوم ، ومن عجز عن إتمام صوم ي66وم
 لطوله، أو علم بالمارات، أو التجربة، أو إخبار طبيب أمين أن الصوم يفضي إلى إهلكه، أو إحداث مرض به، أو زيادة أو بطء برئه، فله أن

  قال تعالى: (فgمqنi شgهhدq مhنpكkمl الشjهiرq فgلpيqصlمiهl وqمqنi كgانq مqرhيضا> أnوi عqل66gى يفطر، ويقضي اليام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء.
 ]. وقال: (وqمqا جqعqلn عqلgيiكkمi فhي ال66دuينh م66hن286i]. وقال ال تعالى: (ل يlكgلzفk اللjهl نgفpسا> إhلjا وlسiعqهqا) [البقرة:185سqفgرU فgعhدmةy مhنi أnيmامU أxخgرq) [البقرة:

].78حqرqجU) [الحج:

 حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، و زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، و اعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا :أيها الخوة والخوات  
...، وسيتخطى غيرنا إلينا ، فلنتخذ حذرنا
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