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التقوى

هذ�  علينا  هّل  كلما 
َكُثر|  �لفضيل  �لشهر 
�لناÁ، "كُثر  �ستفتا¼�| 
متعتهم   V"دÎ لذين�  ª"لفتا� Hترفو 

"مكانتهم » �إلجابا| �ملطّولة.
طاملا �ستغربُت من هذ� �لفقه �لذ� هو 
علما¼ "æتهدين "Hترفني   ru ¹اجة 
» قر�¼� (
مها| �لكتب)! فما ��مت 
�آليا| �لقرcنية �ل® تتحد� عن �لصيا] 
Hد"�� جد�، "مثلها �ألحا�يث، "ما 
فلما��  �لعربية،   Vيفهمو  Áلنا�  [��
�ِحلرفة؟! 
ال تكفي هذ´ �آليا|  هذ´ 

"�ألحا�يث؟ 
هي معقد�؟
عن  تتحد�  �ل®  �آليا|  لننقل 

�لصيا]:
َعَلْيُكُم  ُكِتَب  cََمُنو�  �لَِّذيَن  
َيَُّها  ﴿َيا 
َياُ] َكَما ُكِتَب َعَلى �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم  �لصِّ

َفَمْن  
َيَّاًما َمْعُد"َ��ٍ|   * Vََتتَُّقو َلَعلَُّكْم 
 �ٌ َكاVَ ِمْنُكْم َمِريًضا َ
ْ" َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
ُيِطيُقوَنُه  �لَِّذيَن  َ#َعَلى  
َخَر ُ 
َيَّاٍ]  ِمْن 
َفَمْن َتَطوََّ� َخْيًر�  ِفْدَيٌة َطَعاُ] ِمْسِكٍني 
 Vْuِ َتُصوُمو� َخْيٌر َلُكْم Vْ
َفُهَو َخْيٌر َلُه َ"َ
�لَِّذ�   Vََمَضا�َ َشْهُر   *  Vََتْعَلُمو ُكْنُتْم 
�ْلُقْرVُcَ ُهًدª لِلنَّاÁِ َ"َبيَِّناٍ|  ِفيِه  
ُْنِزَ� 
ِمَن �ْلُهَدª َ"�ْلُفْرَقاVِ َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم 
 "ْ
َ َمِريًضا   Vََكا َ"َمْن  َفْلَيُصْمُه  ْهَر  �لشَّ
ُيِريُد  
َخَر ُ 
َيَّاٍ]  ِمْن   �ٌ َفِعدَّ َسَفٍر  َعَلى 
�ْلُعْسَر  ِبُكُم  ُيِريُد  َ"َال  �ْلُيْسَر  ِبُكُم  �هللا 
َ� َ"لُِتَكبُِّر"� �هللا َعَلى َما  َ"لُِتْكِمُلو� �ْلِعدَّ
َتْشُكُر"Vَ﴾  (سو��  َ"َلَعلَُّكْم  َهَد�ُكْم 

�لبقر�)
uَِلى  �لرََّفُث  َياِ]  �لصِّ لَْيَلَة  َلُكْم  
ِحلَّ ُ﴿
 Áٌلَِبا 
َْنُتْم "َ َلُكْم   Áٌلَِبا ُهنَّ  ِنَساِئُكْم 
 Vََتْخَتاُنو ُكْنُتْم  
َنَُّكْم  �هللا  َعِلَم  َلُهنَّ 

َعْنُكْم  َ"َعَفا  َعَلْيُكْم   bََفَتا 
َْنُفَسُكْم 
َما َكَتَب �هللا  َ"�ْبَتُغو�  َباِشُر"ُهنَّ   Vَََفاْآل
َيَتَبيََّن َلُكُم  َلُكْم َ"ُكُلو� َ"�ْشَرُبو� َحتَّى 
�ْألَْسَوِ�  �ْلَخْيِط  ِمَن  �ْألَْبَيُض  �ْلَخْيُط 
�للَّْيِل  uَِلى  َياَ]  و� �لصِّ 
َِتمُّ �ْلَفْجِر ُثمَّ  ِمَن 
ِفي   Vََعاِكُفو 
َْنُتْم "َ ُتَباِشُر"ُهنَّ  َ"َال 
�ْلَمَساِجِد ِتْلَك ُحُد"ُ� �هللاَِّ َفَال َتْقَرُبوَها 
َلَعلَُّهْم   Áِلِلنَّا cَياِتِه  �هللا  ُيَبيُِّن  َكَذِلَك 

َيتَُّقوVَ﴾ (سو�� �لبقر�).
تبني فضل   �Jحا�يث كث
 ß جا¼| 
عن  �المتنا�  
نه  "توضح  �لصو]، 
طو��  "�جلما�   bلشر�" �ألكل 

.�J، كما » �آلية �ألخ�لنها�
ما�� بقي æهوال؟ ملا�� يسألوV؟ ملا�� 

يتحدثوV عن 
شيا¼ ال قيمة %ا؟
 « uسال]   äب� من  يطلب   Á�ُّمد
مقاال   
يقر  V
  Áلسا�� �لصف 
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هي  فما  �لصيا].  مباحا|   :Vبعنو�
 Áُ�ملد� كتبها  �ل®  �لصيا]  مباحا| 
�لسباحة،  Ôuا:  نقال؟  نقلها   "
  äالب
"�الكتحا�، "�ملضمضة "�الستنشا�، 
"بلع  �لشرجية،  "�حلقنة  "�حلجامة، 

�لريق!!!

� �ستفز��! ملا�� يتحد� عن �حلقنة 

حد  �بن  يستفيد  "ما��  �لشرجية؟ 
طر  عشر عاًما من هذ� �لكال]؟ "هل̈ 
�لسباحة   V
 بساطة   Áلنا� 
شد  ببا� 
�ملباحا|  بقية  "كذلك  
حد�؟  تفطر 

�ل® �كرها؟
خذ هذ´ �ألسئلة �ملوجهة البن عثيمني 

"�بن با�:
١. خر"� �لد] من �لصائم هل يفطر؟

٢. هل Îو� للصائم 
V يقبل �"جته 
 Vمضا�هو » " þيد�عبها » �لفر�"

�لصو]  �لصائم » Ôا�  �حتلم   ��u  .٣
من �مضاV فما حكم صومه ؟

٤. هل Îو� �ستعما� �لطيب، كدهن 
Ôا�   « "�لبخو�  "�لكولونيا  �لعو� 

�مضاV؟
قو�  �غتسل "بسبب  ٥. �جل صائم 
من  جوفه   ru �ملا¼  �خل  �ملا¼  ضغط 

غJ �ختيا�´ فهل عليه �لقضا¼؟
 « يفطر   Áلنا�  bغتيا� هل   .٦

�مضاV؟
٧. هل يبطل �لصو] بتذ"� �لطعا]؟

على  �إلجابة   Áلنا� يستطيع  ال  ملا�� 
Vu البن  قا� %م  �ألسئلة؟ "من  هذ´ 
على  قد�ִדم  عن  تزيد  قد��  با� 

uجابتها؟
فنسأ� سائله:  �أل"�:  �لسؤ��  لنأخذ 

ال  مفطًر�؟  �لد]  خر"�   Vيكو ملا�� 
عن  �المتنا�  هو  �لصيا]   V
 تعر« 
طو��  "�جلما�   bلشر�" �ألكل 
 ،V�u .جتهل �لك V
�لنها�؟ ال ميكن 
ما عالقة خر"� �لد] من �للثة 
" من 


" من 
� جر³؟ Á
�لر
"هكذ� يقا� للسائل �لثا<، فما �ملانع 
لكن  ِجماًعا؟  ليس   [�� ما  �لك  من 
�لصائم ¿ا"� 
V يستغل Ôا�´ » طاعة 

�هللا، ال فيما يقترb من �ملمنو�. 
 Vيقا� للثالث "�خلامس: ملا�� تسأال"
بسبب  �ملر¼  يفطر  هكذ� سؤ��؟ هل 

شي¼ ال �خل له به؟
"ُينهر �لر�بع على سؤ�له عدمي �لقيمة، 
�لعطر   Vيكو  V
 بباله  ¨طر  فلما�� 

مفطًر�، 
هو طعا] "شر�b؟
�لغيبة  بعد]  �كتِف   :Áللسا� "يقا� 
تسأ�  "ال   Vمضا�  Jغ"  Vمضا�  «
يقو]  �ملر¼  ظّل   ��u سؤ��.  هكذ� 
قيمة  فال   ،Vمضا�  « بالسيئا| 
�لنتيجة  ¿د�  من  "لسنا  لصيامه. 
�لنهائية للحسنا| "�لسيئا|. "�لغيبة 
��جا|، "�ملحرما| كلها ��جا|، 

 .ßu �
 Á�ال ميا V
"�لصائم ¿ا"� 
"كفى.

"يقا� للسابع: 
ال تعر« معê �لصو]؟ 
للجو«؟  �لتذ"�  هذ�  يدخل  هل 
"هكذ�  "حد�.  �إلجابة  �عر« 

�ألسئلة �ألخرª مهما كثر|.
هذ´   Vُيسألو �لذين  �لفقها¼  "ليت   
ما   �Jفكث عليها!   Vيتفقو �ألسئلة 
�لعو�ّ] 
كثر قد��   V
 äظ" .Vتلفو¨
ليسو�  ألÔم  منهم،   ªلفتو� على 

حد  يقو�  ال  �ألقل  فعلى  مبُتخمني. 
من �لعو�ّ] 
c Vية » �لصيا] منسوخة، 
�لفقها¼!!!  من  عد�  هذ�  يقو�  بينما 
�لعظيم عن   Vcلقر�  Vفالعو�ّ] ينـزهو

مثل هذ�.

يها �ملشايخ، حتدثو� عن �حلكمة من 
فسا�  عن  �ألخال�..  عن  �لصيا].. 
بد�   ..Jلتغي�  bجو"" �ملجتمعا| 

�حلديث عن فقه ُمتخم.
�ألحكا]  سهولة  على   Áلنا� َعّو�"� 

يديهم،  متنا"�   « 
Ôا " �لشرعية، 
 Vu نفسهم

V %م قد�� على uجابة "
�تقو� �هللا، ألV �هللا يقو�: ﴿"�تقو� �هللا 
ليس  "�لفقه  �لدين  �هللا﴾.  "يعلمكم 
 ru علم ُمتخم، بل ¹اجة ru ¹اجة
من  يستفيد  ال  �ملتقي   Jغ"  .ªتقو
تستطيعوV جلم شهو�ته  �لفتوª، "ال 

 .ª"بفتا
  


