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التقوى

 Àيتحد  �
�لكرمي   *Fلقر�
عن شهر Kمضا* &صيامه +ال 

p هذ� �آليا0 �لكرمية: 
ُكِتَب  Fَمُنو�  �لَِّذيَن  �َيَُّها  ﴿َيا 
ُكِتَب  َكَما  َياُ=  �لصِّ َعَلْيُكُم 
َعَلى �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم 
َفَمْن  َمْعُد&0ٍ�7َ  �َيَّاًما  َتتَُّقوَ** 
َعَلى   &ْ�َ َمِريًضا  ِمْنُكْم  َكاَ* 
ٌ� ِمْن �َيَّا= ُ�َخَر َ&َعَلى  َسَفٍر َفِعدَّ
َطَعاُ=  ِفْدَيٌة  ُيِطيُقوَنُه  �لَِّذيَن 
َخْيًر�  َتَطوََّ�  َفَمْن  ِمْسِكٍني 
َتُصوُمو�   *ْ�َ&َ َلُه  َخْيٌر  َفُهَو 
َتْعَلُموَ**  ُكْنُتْم   *ْ+ِ َلُكْم  َخْيٌر 
ِفيِه   bَُْنِز�  dَمَضاَ* �لَِّذKَ َشْهُر
َ&َبيَِّنا0ٍ   sِلِلنَّا ُهًد�   *ُFْلُقْر�
َفَمْن  َ&�ْلُفْرَقاِ*  �ْلُهَد�  ِمَن 
َفْلَيُصْمُه  ْهَر  �لشَّ ِمْنُكُم  َشِهَد 
َعَلى   &ْ�َ َمِريًضا  َكاَ*  َ&َمْن 
ُ�َخَر  �َيَّاٍ=  ِمْن   �ٌ َفِعدَّ َسَفٍر 
َ&َال  �ْلُيْسَر  ِبُكُم  �هللا  ُيِريُد 
َ&لُِتْكِمُلو�  �ْلُعْسَر  ِبُكُم  ُيِريُد 
َما  َعَلى  �هللا  َ&لُِتَكبُِّر&�   �َ �ْلِعدَّ
َتْشُكُر&َ**  َ&َلَعلَُّكْم  َهَد�ُكْم 
َ&ِ+�aَ َسَأَلَك ِعَباd7ِ َعنِّي َفِإنِّي 
 �ِ� �لدَّ 7َْعَوَ�  ُ�ِجيُب  َقِريٌب 
ِلي  َفْلَيْسَتِجيُبو�  7ََعاِ*   �aَ+ِ
َ&ْلُيْؤِمُنو� ِبي َلَعلَُّهْم َيْرُشُد&َ** 
َياِ= �لرََّفُث  ُ�ِحلَّ َلُكْم لَْيَلَة �لصِّ

+َِلى ِنَساِئُكْم ُهنَّ لَِباsٌ َلُكْم َ&�َْنُتْم لَِباsٌ َلُهنَّ َعِلَم �هللا �َنَُّكْم ُكْنُتْم 
َباِشُر&ُهنَّ  َفاْآلََ*  َعْنُكْم  َ&َعَفا  َعَلْيُكْم   Eََفَتا �َْنُفَسُكْم  َتْخَتاُنوَ* 
َ&�ْبَتُغو� َما َكَتَب �هللا َلُكْم َ&ُكُلو� َ&�ْشَرُبو� َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم �ْلَخْيُط 
َياَ= +َِلى �للَّْيِل  و� �لصِّ �ْألَْبَيُض ِمَن �ْلَخْيِط �ْألَْسَو7ِ ِمَن �ْلَفْجِر ُثمَّ �َِتمُّ
َ&َال ُتَباِشُر&ُهنَّ َ&�َْنُتْم َعاِكُفوَ* ِفي �ْلَمَساِجِد ِتْلَك ُحُد&7ُ �هللا َفَال 

َتْقَرُبوَها َكَذِلَك ُيَبيُِّن �هللا Fَياِتِه لِلنَّاsِ َلَعلَُّهْم َيتَُّقوَ*﴾ (�لبقر�)

�هتّم   �  bلرسو�  *� كما 
&على  �لتقو�  على  بالتركيز 
 p مميز� Rحتلي �ملسلم بأخال
هذ� �لشهر. فلو فتحنا صحيح 
�لبخاp dK باE �لصيا= فلن 
 p جند +ال هذ� �ألحا7يث �& ما
َياُ=  معناها، فقد قاb �: �لصِّ
ُجنٌَّة َفال َيْرُفْث &ال َيْجَهْل َ&ِ+ْ* 
�ْمُرٌ· َقاَتَلُه َ�ْ& َشاَتَمُه َفْلَيُقْل +ِنِّي 
َنْفِسي   dلَِّذ�&َ َمرََّتْينِ.  َصاِئٌم 
اِئِم  �لصَّ َفِم   ُ́ َلُخُلو ِبَيِدِ� 
َ�ْطَيُب ِعْنَد �هللا َتَعاَلى ِمْن Kِيِح 
َ&َشَر�َبُه  َطَعاَمُه   eَُيْتُر �ْلِمْسِك 
َياُ= ِلي  َ&َشْهَوَتُه ِمْن َ�ْجِلي. �لصِّ
َ&�ََنا َ�ْجِزd ِبِه َ&�ْلَحَسَنُة ِبَعْشِر 
7ََخَل   �aَ+ِ  :�  bقا& َ�ْمَثاِلَها. 
 Eَُْبَو�� ُفتَِّحْت  Kََمَضاَ*  َشْهُر 
َماzِ َ&ُغلَِّقْت �َْبَو�Eُ َجَهنََّم  �لسَّ
 bقا& َياِطُني.  �لشَّ َ&ُسْلِسَلْت 
 Kِ&ُّلز�  bََقْو َيَدْ�  َلْم  َمْن   :�
َ&�ْلَعَمَل ِبِه َفَلْيَس هللا َحاَجٌة ِفي 

َ�ْ* َيَدَ� َطَعاَمُه َ&َشَر�َبُه.
فقد  �لتخمة   zعلما �ما 
�سئلة  على  باإلجابة  �هتمو� 
&ال  �ا،  قيمة  ال  �فتر�ضية 
&كلما  بالتقو�.  �ا  عالقة 
�لفضيل  �لشهر  هذ�  علينا  هّل 
 ،sلنا�  0�zستفتا� َكُثر0 
�لذين  �لفتا&�  �ترفو  &كُثر 

إ�ام الصيام 
بكثرة الكالم

بقلم �ألستاa: ها� طاهر



٢٩

التقوىاجمللد الثاني والعشرون، العدد الرابع - شعبان ورمضان ١٤٣٠ هـ  - آب / أغسطس  ٢٠٠٩ م

 p &مكانتهم  متعتهم  �د&* 
�إلجابا0 �ملطّولة.

�لفقه  طاملا �ستغربُت من هذ� 
 zعلما  )+ ºاجة  هو   dلذ�
 �zقر�  p �ترفني & &wتهدين 
�7مت  فما  �لكتب!)  (�مها0 
 Àتتحد �ل�  �لقرFنية  �آليا0 
جد�،  �د&�7  �لصيا=  عن 
 =�7 &ما  �ألحا7يث،  &مثلها 
 �aيفهمو* �لعربية، فلما sلنا�
تكفي هذ�  �ال  �ِحلرفة؟!  هذ� 
�هي  &�ألحا7يث؟  �آليا0 

معقد�؟ 
�ملوجهة  �ألسئلة  هذ�  خذ   

لعاملْين كب#ْين من جند: 
هل  �لصائم  من  �لد=  خر&� 

يفطر؟
يقبل   *� للصائم  �و¬  هل 
 àلفر��  p &يد�عبها  ¬&جته 

&هو K pمضا*؟
 Kا�  p �لصائم  �حتلم   �a+
�لصو= من Kمضا* فما حكم 

صومه؟
�لطيب،   bستعما� �و¬  هل 
&�لكولونيا  �لعو7  كدهن 

&�لبخوp K �اK Kمضا*؟
&بسبب  �غتسل  صائم  Kجل 
 )+ z7خل �ملا zقو� ضغط �ملا
فهل   �Kختيا� غ#  من  جوفه 

عليه �لقضاz؟
 p يفطر   sلنا�  Eغتيا� هل 

Kمضا*؟
 R&بتذ �لصو=  يبطل  هل 

�لطعا=؟
&من هذ� �لقبيل يوجد مئا0 
مئا0  &تنفق  �ألسئلة!  من 
على  �لتلفزيونية  �حللقا0 
فيها  &�الختال´  +جابتها 
&�للغط حو�ا. مع �* �آليا0 
�لقرFنية حوK bمضا* �د&�7 
جد�، &ال يكا7 �هلها �حد، 

&كذلك �ألحا7يث. 
�المتنا�  هو  �لصيا=   =�7 &ما 
عن �لطعا= &�لشر�E &�جلما� 
من طلو� �لفجر حÆ مغيب 
�لتقو�،  ֲדد´  �لشمس 
خر&�  عن  يسألو*   �aفلما
�لد= &عن �حلقنة &عن �لقيz؟ 

�هذ� �طعمة؟ 
هي  �لتقو�  �7مت  &ما 
قيمة  فما  �لصيا=  من  ��د´ 
�ملعاصي  �لصائم   sKميا  *�
&هو صائم، لكن هل ننصحه 
 eبتر �= ننصحه  �لصو=   eبتر
على   EKلتد�& �ملعاصي 
ننصحه  �ننا  شك  ال  تركها؟ 
 p Kملعاصي &�الستمر�� eبتر
كذلك.  Kمضا*  بعد  تركها 

ما   :bلسؤ� قيمة  ال  لذ� 
حكم �لغيبة K pمضا*؟ أل* 
ال   *� هو  �لبديهي   Eجلو��
تغتاE، &�* متّر* نفسك على 
مبا  ال  ُيِحّبو*  مبا   sلنا� aِْكر 
َيكرهو*، فاكتِف بعد= �لغيبة 
Kمضا*  &غ#  Kمضا*   p
 �a+ سؤ�ًال.  هكذ�   bتسأ &ال 
 p بالسيئا0  يقو=   zملر� ظّل 
لصيامه.  قيمة  فال  Kمضا*، 
&لسنا من �د7 �لنتيجة �لنهائية 
للحسنا0 &�لسيئا0. &�لغيبة 
كلها  &�ملحرما0  K7جا0، 
 *�  b&لصائم �ا�& K7جا0، 

ال مياÒ+ d� sK. &كفى.
�ما �لسائل عن مد�عبة �لز&جة 
�نت  تعر´  �ال  له:   bفنقو
�جلو�E �كثر منا؟ �ال تعر´ 
 zملر� Eألصل �* ال يقتر� *�
من �ملمنوعا0؟ &�جلما� هو 
فابتعد عنه.. &�نت  �ملمنو�، 
&ظر&فك  نفسك  تعر´ 
 bلتسأ �7عي  فال  &بيئتك، 
تعر´  7مَت  ما   bلسؤ�� هذ� 
من  �لغاية   )+ تنبه  �لقاعد�.. 
ستعر´  &عندها  Kمضا* 

�إلجابة. 
�ما �لسائل عن حكم �لتطيب 
على  فُينهر  Kمضا*،   Kا�  p

 �aفلما �لقيمة،  عدمي  سؤ�له 
�لعطر  يكو*   *� بباله  ¥طر 

مفطًر�، �هو طعا= &شر�E؟ 
ُيسألو*  �لذين   zلفقها� &ليت 
عليها!  يتفقو*  �ألسئلة  هذ� 
&ظ¹  ¥تلفو*.  ما  فكث#� 
على   �Kقد �كثر  �لعو�ّ=   *�
ليسو�  أل�م  منهم،  �لفتو� 
ال  �ألقل  فعلى  مبُتخمني. 
 *� �لعو�ّ=  من  �حد   bيقو
منسوخة،  �لصيا=   p Fية 
من  عد7  هذ�   bيقو بينما 
ينـزِّهو*  فالعو�ّ=   !!!zلفقها�
هذ�. مثل  �لعظيم عن   *Fلقر�

حتدثو�  �ملشايخ،  �يها  فيا 
�لصيا=..  من  �حلكمة  عن 
فسا7  عن   ..Rألخال� عن 
�ملجتمعا0 &&جوE �لتغي#.. 
بدb �حلديث عن فقه ُمتخم.

سهولة  على   sلنا� َعّو7&� 
 p &��ا  �لشرعية،  �ألحكا= 
 �Kيديهم، &�* �م قد� b&متنا
�تقو�   *+ �نفسهم  +جابة  على 
﴿&�تَُّقو�   bيقو �هللا  أل*  �هللا، 
�لدين  �هللا﴾.  &ُيَعلَِّمُكُم  �هللا 
علم   )+ ºاجة  ليس  &�لفقه 
ُمتخم، بل ºاجة +( تقو�. 
من  يستفيد  ال  �ملتقي  &غ# 
جلم  تستطيعو*  &ال  �لفتو�، 

شهو�ته بفتا&�.

 


