
 
 رمضان: أ حاكم وأ داب

 خليفة عزت /الش يخ

ضل بعض ال مكنة عىل بعض، وفضل بعض ال زمنة عىل بعض، ففضل يف ال زمنة شهر رمضان عىل سائر ف همن حمكة هللا س بحانه أ ن :أ هيا الإخوة وال خوات

اي أ هيا اذلين )وهو الشهر اذلي فرض هللا صيامه، فقال س بحانه:  رية، فهو الشهر اذلي أ نزل هللا فيه القرأ ن،، واختص هذا الشهر بفضائل عظمية ومزااي كبهورالش 

فيه تفتح أ بواب الرمحة،  وهو شهر التوبة واملغفرة، وتكفري اذلنوب والسيئات،،  (813)البقرة: (عىل اذلين من قبلمك لعلمك تتقون أ منوا كتب عليمك الصيام كام كتب

هو شهر الصرب واملواساة ، ويف هذا الشهر الكرمي تضاعف احلس نات، وتقال العرثات، وجتاب ادلعوات، و  وتغل فيه الش ياطني، حمي وتغلق أ بواب اجل

 .والصدقات

شهر مبارك ، شهر فيه ليةل  ، اي أ هيا الناس قد أ ظلمك شهر عظمي"خطبنا رسول هللا يف أ خر يوم من شعبان فقال : فاريس ريض هللا عنه قال: )) عن سلمـان ال

اكن مكن أ دى  ، من تقرب فيه خبصةل من اخلري اكن مكن أ دى فريضة فامي سواه، ومن أ دى فريضة فيه خري من أ لف شهر، جعل هللا صيامه فرضا وقيام ليهل تطوعا

، من فطر فيه صامئا اكن هل مغفرة ذلنوبه وعتق  وشهر يزاد يف رزق املؤمن ،  ، وشهر املواساة ، وهو شهر الصرب، والصرب ثوابه اجلنة س بعني فريضة فامي سواه

: ) يعطي هللا يفطر الصامئ ((، فقال رسول هللا قلنا : اي رسول هللا ليس لكنا جيد ما ، رقبته من النار، واكن هل مثل أ جره من غري أ ن ينقص من أ جره يشء 

ة. وهو شهر أ وهل رمحة ، ومن أ ش بع صامئا سقاه هللا من حويض رشبة ل يظمأ  حىت يدخل اجلن هذا الثواب من فطر صامئا عىل مزقة لنب أ و مترة أ و رشبة من ماء

 ( وأ وسطه مغفرة وأ خره عتق من النار

: ة فيه وأ نه شهر عظمي مبارك وقال أ حصابه بشهر رمضان وأ خربهـم بفضهل ومضاعفة ال عامل الصاحل هذه اخلطبة النبوية البليغة، برش فهيا النيب  فانظروا اىل

أ دم هل ،  لك معل ابنوعن أ يب هريـرة ريض هللا عنه عن النيب قال: ))  .(ما مر ابملسلمني شهر قط خري هلم منه، ول مر ابملنافقني شهر قط أ رش هلم منه)) 

نه يل وأ ان أ جزي به ل الصيام فاإ ىل س بعامئة  ضعف قال هللا عز وجل: اإ نه يدع شهوته وطعامه ورشابه من أ جيل احلس نة بعرش أ مثالها اإ ، وللصامئ فرحتان: فرحـة  ، اإ

 .عنـد فطره وفرحة عند لقاء ربه، وخللوف مف الصامئ أ طيب عند هللا من رحي املسك

ينادي يف هذا الشهر  ، حسان للغري والتصدق عىل الفقراءهر رمضان ابغتنامه ابلعبادة وكرثة الصالة وقراءة القرأ ن والعفو عن الناس والإ نس تقبل ش  :أ هيا املسلمون

ن الاس تعداد يف رمضان يكون مبحاس بة النفس عىل تقصريها  ، "اي ابغي اخلري أ قبل همل، واي ابغي، الرش أ قرص"مناٍد لك ليةل:  فيقوم العبد سلوكه ليكون يف  ،اإ

ميان  ميان يزيد وينقرمضان عىل درجة عالية من الإ  مث، بعد ذكل حناسب أ نفس نا عىل التقصري يف فعل الطاعات  ، ص، يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية.. فالإ

أ ن هللا يبسط يده ابلهنار ليتوب ميسء لنعمل و  ، ا، أ ي معصية اكنت صغرية أ و كبريةاحملاس بة عىل فعل املعايص واتباع الشهوات مبنع أ نفس نا من الاس مترار علهي

ن هللا يغفر اذلنوب مجيعًا "ويبسط يده ابلليل ليتوب ميسء الهنار، وقد قال س بحانه وتعاىل:  الليل قل اي عبادي اذلين أ رسفوا عىل أ نفسهم ل تقنطوا من رمحة هللا اإ

نه هو الغفور الرحمي احملاس بة وابلتوبة والاس تغفار جيب علينا أ ن هبذه  "ومن يعمل سوءاً أ و يظمل نفسه مث يس تغفر هللا جيد هللا غفوراً رحاميً."وقال تعاىل:  ".اإ

 نس تقبل رمضان.

ن أ مكنىل الإ اإ شهر رمضان ، بل وبدعوهتم يف مني ، وتعريفهم بثقافة املسلمني نس تقبل شهر رمضان ابلتعرف عىل جرياننا من غري املسل نس تقبل شهر  ، فطار اإ

خواننا ومع لينا ، ابلصلح مع اإ  جرياننا ومع أ قرابئنا. رمضان ابلعفو معن ظلمنا أ و أ ساء اإ

خالويف لك عام أ ذكرمك هبذه ال حاكم وهذه ال داب ويه  ، نس تقبل شهر رمضان مبعرفة أ حاكمه وأ دابه :أ هيا الإخوة وال خوات  صياملل  وتبيهتاتعاىل ،  ص النية هللاإ

منا للك امرئ ما نوىم: ))لقوهل  ، ههر لكلش للك ليوم أ و ل  امقيال و  منا ال عامل ابلنيات، واإ ،  ((من مل يبيت الصيام قبل الفجر فال صيام هل: )) ولقوهل  ، ((اإ

ن سابك وعدم الغضب تحىل ابلصربنس تقبل شهر رمضان ابل ،  ملرض أ و لغريه فعليه جتديد النيةأ و مفن أ فطر بعذر لسفر  كام جاء يف  شامتك أ حد أ و حىت واإ

تسحروا فاإن قال: )) ملسمل أ ن يتسحر ولو بقليل من املاء، ل ن النيب ، وعىل ارومن س نة النيب صىل هللا عليه وسمل تأ خري السحور وتعجيل الإفطا ، احلديث

ذا أ صبح الصامئ وهو جنب من الليل فليغتسل ول يشء عليه، وكذكل من أ لك أ و رشب انس يًا  ، ((يف السحور بركة منا أ طعمه هللا وسقاهواإ كام ،  فليمت صومه فاإ

 . ، واملسافر خمري بني الصوم والإفطار أ ثناء سفرهقال النيب )ص(

ىل عدم قدرته عىل أ داء معهل اذلي يتعيش منه جيوز هل الفطر ىف رمضان، املريض ابلسكر املعروف :أ هيا الإخوة وال خوات ذا اكن صيامه يفيض اإ ذا حتقق  اإ و اإ

 لك مريض أ ن يفطرا يف رمضان، ومثلهام ،يهوم ويشق عل جيهده الصاذلي واملرأ ة العجوز  جيوز ملثل هذا الش يخ الكبري ،ليه الفديةاليأ س من زوال العذر وجبت ع 

ذا اكنت احلامل واملرضع ختافان عىل أ نفسهام فأ كرث العلامء عىل أ ن هلام الفطر وعلهيام القضاء علهيم فدية طعام مسكني عن لك يومو ،  ل يرىج شفاؤه من مرضه ، واإ

ذا خافت احلامل أ و خافت املرضع عىل اجلنني أ و عىل الودل، نفس هذه احلاةل اختلف العلامء بعد أ ن أ جازوا لها ،  هام يف هذه احلاةل مبزنةل املريضب .. و حفس أ ما اإ

من غلبه اجلوع والعطش خفاف الهالك لزمه الفطر، و الفطر ابلإجامع هل علهيا القضاء أ م علهيا الإطعام تطعم عن لك يوم مسكينًا، أ م علهيا القضاء والإطعام مًعا، 



ن اكن حصيًحا مقميًا، ن هللا اكن بمك رحامي لقوهل تعاىل:  بسبب طول اليوم فليفطر وعليه القضاءشعر ابل مل الشديد وخاف الهالك ومن  واإ ( )ول تقتلوا أ نفسمك اإ

ىل الهتلكة) وهل:(، وق92)النساء:   .ويلزم القضاء اكملريض (.81( )احلج: وما جعل عليمك يف ادلين من حرج) (. وقوهل:821)البقرة:  (ول تلقوا بأ يديمك اإ

أ و قطرة ال ذن، أ و  قطرة العني،- قرر مجمع الفقه الإساليم ادلويل التابع ملنظمة املؤمتر الإساليم أ ن ال مور ال تية ليست من املفطرات: :أ هيا الإخوة وال خوات

ىل احللق ذا اجتنب ابتالع ما نفذ اإ ال قراص العالجية اليت توضع حتت اللسان لعالج اذلحبة الصدرية  - ، .غسول ال ذن، أ و قطرة ال نف، أ و خباخ ال نف، اإ

ىل احللق أ ن يلفظه ذا نفذ يشء من ذكل اإ ىل احللق. ) يعين عليه اإ ذا اجتنب ابتالع ما نفذ اإ فرج املرأ ة من حتاميل )لبوس(، أ و  -ما يدخل املهبل  - ،  وغريها اإ

صبع للفحص الطيب ىل الرمح - ، .غسول، أ و منظار همبيل، أ و اإ دخال املنظار أ و اللولب وحنوهام اإ أ ي جمرى البول الظاهر لذلكر  -ما يدخل الإحليل  و- ،  اإ

حفر السن، أ و قلع الرضس، أ و تنظيف  - ،  أ و دواء، أ و حملول لغسل املثانة من قسطرة )أ نبوب دقيق( أ و منظار، أ و مادة ظليةل عىل ال شعة، -وال نىث 

ىل احللق ، س نان، أ و السواك وفرشاة ال س نانال   ذا اجتنب ابتالع ما نفذ اإ ذ - ، اإ ىل املضمضة، والغرغرة، وخباخ العالج املوضعي للفم اإ ا اجتنب ابتالع ما نفذ اإ

عط املريض غازات التخدير )البنج( ما مل ي -،  غاز ال كسجني - ،  لية أ و الوريدية، ابس تثناء السوائل واحلقن املغذيةاحلقن العالجية اجلدلية أ و العض  -  احللق

دخا ، ما يدخل اجلسم امتصاًصا من اجلدل اكدلهوانت واملرامه واللصقات العالجية اجلدلية احملمةل ابملواد ادلوائية أ و الكمييائية -، سوائل )حماليل( مغذية ل قثطرة اإ

جراء معلية   -،  )أ نبوب دقيق( يف الرشايني لتصوير أ و عالج أ وعية القلب أ و غريه من ال عضاء دخال منظار من خالل جدار البطن لفحص ال حشاء أ و اإ اإ

عطاء حماليل  -،  جراحية علهيا دخال سوائل منظار املعدة اإ   -، أ خذ عينات )خزعات( من الكبد أ و غريه من ال عضاء ما مل تكن مصحوبة ابإ ذا مل يصاحبه اإ

ىل ادلماغ أ و النخاع الشويكد  -، )حماليل( أ و مواد أ خرى  ،  تعمد خبالف املتعمد )الاس تقاءة(القيء غري امل   -، خول أ ي أ داة أ و مواد عالجية اإ

جامع أ عضاهئا ابلكويتبية دت الندوة الفقهية الط وقد زا ليهالتربع اب -: أ مورا عىل أ هنا ليست من املفطرات ابإ وزادت ،  دلم سواء للمنقول منه ، أ و املنقول اإ

صبع طبيب فاحص -وفيه خالف( ، خباخ الربو)   - -:ابل غلبية ال مور التالية  -،  ما يدخل الرشج من حقنة رشجية، أ و حتاميل ) لبوس( أ و منظار ، أ و اإ

ذا اكن املريض نوى الصيام من الليل ون(، أ و احلقن املس تعمةل يف عالج الفشل اللكوي حقنا يف الصفاق ) الباريت  -،   العمليات اجلراحية ابلتخدير العام، اإ

ل مريض مرضا شديدا يباح معه الفطر..ابللكية الاصطناعية لهيا اإ  واحلقن املغذية مثل اجللوكوز اختلف فهيا الفقهاء املعارصون ،عىل أ نه ل حيتاج اإ

لهيا يه مسأ ةلاملسأ ةل ال خرى اليت أ ريد  :أ هيا الإخوة وال خوات  وهو  حمك الصوم والصالة ابلنس بة للناس اذلين يسكنون يف بالد يطول هبا الهنار كثريًا؟ أ ن أ نبه اإ

احلاةل ال وىل: من اكن يقمي يف بالد يامتيز فهيا الليل من الهنار بطلوع الفجر  هذه املسأ ةل فهيا حالتان،سؤال يرتدد كثريا خصوصا عندما يكون رمضان ابلصيف. 

ل أ ن هنارها يطول جدًا يف الصيف، ويقرص يف الش تاء، وجب عليه أ ن يصيل الصلوات امخلس يف أ وقاهتا املعروفة رشعًا، لعموم قوغرو وهل تعاىل: ب الشمس، اإ

نَّ قُْرأ َن الَْفْجِر اَكَن َمْشهُوداً )
ِ
َّْيِل َوقُْرأ َن الَْفْجِر ا ىَل غََسِق الل

ِ
ْمِس ا لُوِك الشَّ الَة دِلُ وحديث الرسول عندما سأ هل رجل عن وقت الصالة ، قال:  [.81( ]الإرساء:َأِقِم الصَّ

ففي اليوم ال ول صىل الصلوات يف أ ول  "أ ين السائل عن وقت الصالة؟ فقال الرجل: أ ان اي رسول هللا. قال: "وقت صالتمك بني ما رأ يمت" رواه البخاري ومسمل.

ىل ما قبل خروج ا   لوقت، مث صالها قبل أ ن خيرج وقهتا، وأ خرب أ ن الصالة بني هذين الوقت.الوقت، ويف اليوم الثاين أ خرها اإ

ىل غروب وأ ما ابلنس بة لتحديد أ وقات صياهمم شهر رمضان، فعىل امللكفني أ ن ميسكوا لك يوم منه عن الطعام والرشاب، وسائر املفطرات من طلوع الفج ر اإ

واكن مجموع زماهنام أ ربعًا وعرشين ساعة، وحيل هلم الطعام والرشاب أ ي ما دام هناك ليل وهنار يل، الشمس يف بالدمه ما دام الهنار يامتيز يف بالدمه عن الل 

ن رشيعة الإسالم عامة للناس يف مجيع البالد. ن اكن قصريًا، فاإ َ لمَُكُ الْخَ وقد قال هللا تعاىل: ) وامجلاع، وحنوها يف ليلهم فقط، واإ بُوا َحىتَّ يَتَبنَيَّ ْيطُ اْلَبْيَُض َولُكُوا َوارْشَ

َّْيلِ  ىَل الل
ِ
َياَم ا ِ وا الص   [.818( ]البقرة:ِمَن الَْخْيطِ اْلَْسَوِد ِمَن الَْفْجِر مُثَّ َأتِمُّ

ىل س تة أ و يف بالد يس متر هنار مثل بالد الشامل الاسكندانفية من اكن يقمي يف بالد ل تغيب عهنا الشمس صيفًا، ول تطلع فهيا الشمس ش تاًء،  احلاةل الثانية: ها اإ

وأ ن يصوموا أ يضا معمتدين  يصلوا الصلوات امخلس يف لك أ ربع وعرشين ساعة،يقدروا للصالة والصوم ، أ شهر، ويس متر ليلها س تة أ شهر مثاًل، فهؤلء علهيم أ ن 

لهيم تامتيز فهيا أ وقات العىل التقدير ، أ ي   وبعضهم أ ضاف صلوات املفروضة بعضها من بعضأ ن يقدروا لها أ وقاهتا، وحددوها معمتدين يف ذكل عىل أ قرب بالد اإ

 توقيت مكة.تباع اإ 

متام صوم يوم لطوهل للمسمل اذلي يعيش يف بريطانيا أ ن يفطر عىل توقيت بالد أ خرى حبجة طول وقت الصوم ، نبغييه فال ي ل ع و  ، أ و عمل ومن جعز عن اإ

هالكه، ىل اإ خبار طبيب أ مني أ ن الصوم يفيض اإ حداث مرض به، أ و زايدة أ و بطء برئه، فهل أ ن يفطر، ويقيض ال ايم اليت أ فطرها  ابل مارات، أ و التجربة، أ و اإ أ و اإ

ٍم ُأَخرَ  فََمنْ قال تعاىل: )  يف أ ي شهر متكن فيه من القضاء. ةٌ ِمْن َأايَّ هَْر فَلَْيُصْمُه َوَمْن اَكَن َمرِيضًا َأْو عىََل َسفٍَر فَِعدَّ ل ل هللا تعاىل: )[. وقا811( ]البقرة:َشهَِد ِمنمُْكُ الشَّ

لَّ ُوْسَعهَا
ِ
ُ نَْفسًا ا ُف اَّللَّ يِن ِمْن َحَرجٍ [. وقال: )912( ]البقرة:يلَُك ِ ِ  [.81( ]احلج:َوَما َجَعَل عَلَْيمُكْ يِف ادل 

ىل غريان ، وسيتخطى غريان حاس بوا أ نفسمك قبل أ ن حتاس بوا ، و زنوا أ عاملمك قبل أ ن توزن عليمك، و اعلموا أ ن مكل املوت ق :أ هيا الإخوة وال خوات   د ختطاان اإ

لينا ، فلنتخذ حذران  ...اإ


