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وصحبه، مبناسبِة قرِب هذا الشهِر املبارِك، الَّذي بيننا وبينه إْن شاَء هللا يومان  على عبِدِه ورسولِه، وعلى آله
كم صيامه وقيامه إمياانً واحتساابً. ه، ويرزقنا وإَّيَّ كم إَّيَّ  أو ثالثة، نسأل هللا أن يبلِ غنا وإَّيَّ

 َصْوًما َيُصومُ  َكانَ   َرُجل   ِإلَّ  يَ ْوَمْْيِ، أو يَ ْوم  صوِم بِ  َرَمَضانَ  تَ َقدَُّموا َل »: -صلَّى هللا عليه وسلَّم–قال رسوُل هللا 
أن ه ل جيوز لإلنسان أن يصوم من أجل الحتياط لرمضان فيصوُم  هذا احلديث يستدلُّ به على. «فَ ْلَيُصْمهُ 

اً اخلميس، غد عليه، فعلى سبيل املثال فال حرجَ  ذلك اليوم ، إلَّ من كانت له عادة أن ه يصومُ قبله يوماً أو يومْي
مثاًل الَّذي ليس له عادة  أن يصوَم يوَم اخلميِس ل جيوز له أن يصوَمه؛ ألنَّه من هذا القبيل، ألنَّه يتضمَُّن 

 التقدُّم أو تقدُّم رمضان، لكن من كانت له عادة أن يصوم يوم اخلميس فال حرج عليه أن يصوم.
صلَّى هللا عليه –وشهُر رمضاَن ل خيفى على اجلميِع عظيُم شأنه، فهو شهر  فرَض هللا صيامه، وسنَّ النيبُّ 

قيامه، فعلى املسلم أن يعقد العزم على اجلدِ  والجتهاِد يف القيام حبقِ  هذا الشهر صياماً وقياماً وتالوًة  -وسلَّم
. -لمصلى هللا عليه وس–للقرآِن كما هو هدي النيب   وهدي صحابته والتابعْي هلم إبحسان 

 َعَلى اإِلْساَلمُ  ُبِنَ " فإنَّ هللَا فرَض صياَم رمضان وجعَله أحَد أركاِن اإلسالِم، كما قال صلى هللا عليه وسلم: 
الصِ ياامه كاماا َيا أايُـّهاا الَِّذينا آامانهوا كهِتبا عالاْيكهمه ﴿" وذكَر منها صياَم رمضان، وقاَل سبحانه وتعاىل: ََخْس  

 [183]البقرة: ﴾كهِتبا عالاى الَِّذينا ِمْن قـاْبِلكهْم لاعالَّكهْم تـاتـَّقهونا 
ْنكهمه شاْهره راماضاانا الَِّذي أهْنِزلا ِفيِه اْلقهْرآانه ههًدى لِلنَّاِس وابـايِ نااٍت ِمنا اْْلهداى وااْلفهْرقااِن فاماْن شاِهدا مِ ﴿إىل قوله: 

ٍم أهخارا يهرِيده اَّللَّه ِبكهمه اْليهْسرا واَلا يه الشَّْهرا  ٌة ِمْن أاَيَّ رِيده ِبكهمه فـاْلياصهْمهه واماْن كاانا مارِيًضا أاْو عالاى سافاٍر فاِعدَّ
 [185]البقرة: ﴾اْلعهْسرا 

لعباده ما شرَع ويف هذا تذكري  من هللِا لعباده على ما منَّ به عليهم من فرض  للصياِم وتيسريه لذلك، فاهلل يسَّر 
هلم يف صالهتم ويف صيامهم وغري ذلك، فديُن اإلسالم قائم  على اليسر والتيسري، وهللُا سبحانه وتعاىل رحيم  
ابلعباِد، فمن رمحته ما شرَع هلم من هذه الشرائع، ومن رمحته تيسريه لذلك، إن ه تعاىل رؤوف  رحيم ، نسألُه 

 على كلِ  شيء  قدير .سبحانه وتعاىل أن يرمحنا برمحته إنَّه 
 


