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 إهـداء

  السائرين إلى اهللا ، باهللا ، وفى اهللا إلى
 ...اب القلوب الطيبة المطمئنة باهللا  أصحإلى
  أهل النصيحة الذين حملوا هم الدين ،إلى

 وأضناهم التواء أقوامهم ، فصابروهم ،
 كل محسن إلى نفسه بعنايته بغيره ، فال هو مع نفسه غافل إلى

وال مـع غيره مقصر ، وهو فى كٍل ؛ فى اهللا واثق ، وعليه               
 ...متوكل 

لتى يراد هزيمتها وقهرها ، وصدها       هذه األمة الشريفة ا    إلـى 
 عن السبيل 

 الزال فيهم من الخير ما يغاظ به المجرمون ... لكن 
 .وعندهم من بقايا الدين ما به إلى اهللا يرجعون

فهم واحة الذكر فى صحراء التيه والغفلة ، وهم جزيرة النور           
 فى ظلمة بحر الكفر
 حرصا.. نصحا .. إليكم جميعا ؛ حبا 

 كتابأهدى هذا ال
 راجيا من اهللا لمقيده القبول

 ومن أهله وإخوانه وأمته الدعاء
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 مقدمة الطبعة الخامسة

فإن الزمان قد استدار ، وهذه نسمات رمضان الكريم تظل          

المـسلمين ، مؤذنة بطاعة فرضها اهللا على عباده فى كل عام            

ِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َآَما ُآِتَب َعلَ       شـهرا ، قـال سبحانه        ى الَِّذيَن ِمْن   ُآ

تَُّقونَ       ْم َت ْبِلُكْم َلَعلَُّك  ، يأتى رمضان كل سنة      ]١٨٣: البقـرة   [  َق

حـامال ذكريات الماضى وتجليات الحاضر وآمال المستقبل ،         

 !!!لكن هذا لمن تفكر وتدبر وتأمل وتذكر

إن مـسلمى الـيوم صاروا بالنسبة لغيرهم من سائر الملل           

ها ، ليس ماديا فقط ، لكن       والـنحل جـرذانا يجب القضاء علي      

دينيا وفكريا واجتماعيا وثقافيا ونفسيا ، وصارت أمة اإلسالم         

هى أرض التجارب الفكرية والثقافية والعسكرية ، وبالتالى ال         

!!! يلـتفت بمصابهم وال يحزن على آالمهم وال يفرح بقوتهم         

وهـذا اتفاق بين ملل الكفر ونحله ، حتى ملة الرفض الشيعى            

ركت إخوانها من الكفار من اليهود والنصارى       الخبـيث شـا   

والوثنيـين والمالحـدة العـداء ألهل اإلسالم ، ولذا سِمح لها            

بتطويـر سـالحها التقليدى والصاوخى والنووى ، والمجتمع         
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الدولـى المعـادى لإلسـالم يؤزها ويعاونها ، وليس التعاون           

األمريكـى الصليبى والفارسى اإليرانى الرافضى الشيعى فى        

 ...لعراق وأفغانستان ببعيد ا

هـذه طبعة جديدة ، آثرت أن أثبت ما قدمت به            :إخـوتاه 

الطبعات السابقة ؛ ألنها تمثل تاريخا ال ينبغى أن يحذف ، بل            

يزاد ويبنى عليه فاألحداث تؤيده ، واألحوال تصدقه ، وكم من   

وهذه الطبعة الخامسة   !! أناس طلبت تاريخا لها فما استطاعت     

ئ الكريم فيها بعض الزيادات التى وفقنا اهللا إليها         سـيجد القار  

 فاهللا سبحانه   – على كثرة األشغال واألحداث      –هـذه الفتـرة     

أسأل أن يوفقنا إلى كل خير ويصرف عنا كل شر وأن يبارك            

فـى كل من ساهم فى هذا الكتيب أيا كان إسهامه ، كما أسأله              

نا وأوالدنا  سـبحانه أن يـبارك لنا فى آبائنا ومشايخنا وأرحام         

وأزواجـنا وتالمذتـنا وأصحاب الحق علينا ، وأن يقر أعيننا           

بنـصرة ديـنه وعـز أوليائه وكسر الكفر والكافرين ، وذل            

العلمانيـين والمنافقـين ، وهداية العاصين ، وأوبة المبتدعة          

 .والمتأولين ، اللهم آمين
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وصلى اهللا وسلم على رسولنا األمين وآله وصحبه الميامين        

ـ    ل من أحبهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم         وعلـى ك

 .الدين

 وكتبه

 أحمـد النقـيب
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 مقدمـة الطبعة الرابعة
إن الحمـد هللا نحمـده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ به من            
شـرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له ،             

ال ومـن يضلل فال هادى له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده               
  .شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اللََّه َحقَّ تُقَاِتِه َوال تَُموتُنَّ ِإلَّا

َيا َأيَُّها النَّاُس اتَّقُوا  ، ] ١٠٢/آل عمران[  َوَأنْتُْم ُمْسِلُموَن

ٍة َوخَلَقَ ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ َربَّكُُم الَِّذي خَلَقَكُْم ِمْن نَفٍْس َواِحَد

ِمنُْهَما ِرَجاالً كَِثيراً َوِنَساًء َواتَّقُوا اللََّه الَِّذي تََساَءلُوَن ِبِه 

َيا َأيَُّها  ، ] ١/النساء [َوالَْأْرَحاَم ِإنَّ اللََّه كَاَن َعلَْيكُْم َرِقيباً

 ]٧٠/األحزاب [  َسِديداًالَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اللََّه َوقُولُوا قَْوالً

 فإن أصدق الحديث كتاب اهللا ، وأحسن الهدى         :أمـا بعـد   
وكل محدثة بدعة ،    ,  وشر األمور محدثاتها     هـدى محمد    

 .وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة فى النار

فإنـى إذ أقدم هذا الكتاب إلى أحبتى المسلمين ، أقدمه وأنا            
ياء من األجيال   علـى اسـتحياء من ربى أوال ، ثم على استح          

الـصاعدة ثانـيا ، ثـم علـى اسـتحياء من نفسى وإخوانى              
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 .وعشيرتى

أما استحيائى من اهللا ، فلقد تسورت الحدود وخضت طوال          
العـام بما قد يحاسبنى اهللا تعالى به من النظر وفضول القول            
والفعـل بمـا ال يليق مع مسافر إلى ربه موقوف بين يديه ،              

بور على عبده الفقير الحقير ، فيا       فحيائى منه سبحانه ، أنه ص     
 ونحـن فـى هذه األيام المباركة ننتظر أياما          –رب أسـألك    

 أن تعفـو عنـى وترحمنـى وتعيننى وتنصرنى          –مـباركة   
وتتوالنـى وتؤيدنى وترعانى وتحمينى وترزقنى وتصلحنى ،        
فإنـى مستـشرف إلى ذلك سائل ذلك ، فال تمنع عبدا حقيرا             

 .من فضلك وجودك وخيرك وبركطامعا فيك ، ال تمنعه ربى 

واستحيائى من األجيال الصاعدة ، أننا لم نصنع شيئا لهذه          
األجـيال ، وهم أبناؤنا وإخواننا الصغار ، لم نقدم لهم المنهج            
العملـى الحـق للدين ، لم نقدم لهم القدوة الصالحة فى القول             

 ـوالعمل والفهم والسلوك واالعتقاد ، لم نقدم لهم نظام العمل  
 لخدمة الدين ونصرته ، وإعزاز المسلمين ـقعـا ملموسـا    وا

إن !!  لقد صار الجهد هو الكالم ، وما أيسره         . واألخذ بأيديهم 
هـذه األجيال لم نقدم لها شيئا ، حتى ما يجب أن يعرفوه من              

!!  تـراجم أهـل الخيـر والصالح والعلم والدعوة ال يجدونه            
 ما فعله المتقدمون وقارن ـ أيها المسلم الحبيب الغيور ـ بين  
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نعم ، إن النوايا كثيرة والمقاصد      !!!  وخَلَّفوه ، وما نفعله نحن      
 ـواألهـداف طيبة ، لكن يبقى العمل والتنفيذ ، فأنا من جملة   

 المقـصرين فى حق هذا الجيل  ـإن لـم أكـن علـى رأس     
 .الصاعد

ولـذا وإنى أقدم هذا الكتاب ، أو أى كتاب أكتبه ، فإنى ال              
 بالسعادة أو الفرح ، بقدر ما أشعر بالتقصير ، وأن           أشعر أبدا 

ما أفعله ما هو إال حق يسير بسيط وواجب حقير أقدمه لغيرى            
وأخلفـه ألجيال أمتى الحبيبة الصاعدة ، فاللهم أسألك الصدق          

 . والقبول
           واسـتحيائى من نفسى ، أنى أخاف أن تكون شاهدةً على

ائى ، وعندها تكون    ناطقة يوم القيامة مخبرة عن آثامى وأخط      
 ، وهذه النفس   ال تُخِْزِني َيْوَم ُيْبَعثُوَنالمصيبة العظمى فيا رب 

طالمـا أخذت بمقودها ال ألدفعها إلى اهللا ولكن ألدفعها عنه ،            
فمـا أجرأنى وما أعظم جرمى فى شأنها ، فاللهم أسألك سترا            

 .وعافية وحالوة فى اإليمان وحسن خاتمة
 

خوانى وتالميذى ورحمى وأهلى ،     أمـا اسـتحيائى مـن إ      
              فألنـى مقـصر معهـم جمـيعا، كم كنت أود أن أكون ماء
ليشربوه، أو طعاما ليتغذوا عليه ، أو أكون كنزا يأخذونه ، أو            

 علما يستفيدونه ، فلست أنا شيئا من ذلك         – بالفعـل    –أكـون   
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ولن أخالنى ذلك ، وعندها يا ليتنى كنت نسيا منسيا ، أو ِجذْع             
لكن . ية توطأ وتهمل ، أو جذَع ضأن يؤكل وينتهى      شـجرة بال  

فاللهم عفوا ومغفرة ، اللهم أصلح      .  أبقـى بتقـصيرى وحالى    
بيننا ، وبارك فى إخواننا ومشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وأصحاب         

 .الحق علينا

أحبتـى فى اهللا ، أقول ما سبق ، لتنهض األجيال وتوظف            
عمال نافعا منتجا صالحا ما وصل إليهم من قليل العلم ، توظفه 

 .، حتى يكون األمل قائما فى هذه األمة اإلسالمية المباركة

أحبتـى فـى اهللا ، هـذه هى الطبعة الرابعة ، تصدر وقد              
قتل لألبرياء من : ماجـت بالد األرض بما حدث فى لبنان من      

شـيوخ ونـساء وأطفال ومدنيين ، وتدمير قراها وجسورها          
، وقصف مدنها وجنانها    ... ا  وطـرقها ومدارسها ومستشفياته   

وقد تمخض القصف اليهودى المجرم عن قتل وإصابة وتشريد         
 ومعظم  –عـشرات اآلالف ، وتدميـر البنى التحتية اللبنانية          

اإلصابات كانت موجهة إلى قرى السنة وأماكنها فى الجنوب         
 بما يقدر تعميره بالمليارات ،      –وصـور وطرابلس وغيرها     

ها طوعا أو كرها ؛ لتعمر لبنان من جديد سيقوم المسلمون بدفع
الشيعى " حسن نصر "خـالل سنوات ، وفى المقابل قام حزب         

الرافـضى الخبـيث ، بقصف إسرائيل على مدار ثالثين يوما      
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بأكثر من أربعة آالف صاروخ ، ثم ماذا؟ قتل بعض عشرات           
وجـرح عـدة مـئات ، وأحدث التلفيات ، ولم يحدث النكاية             

 أحدث العدو ، لقد كانت هذه الصواريخ فى         بالعـدو بقـدر ما    
؛ إذ لو انفجرت أنبوبة     " أنابـيب البوتوجاز  "قـوتها ال تماثـل      

واحـدة لقتلت العشرات ودمرت الكثير ، أما هذه الصواريخ ،           
ما !!  فكـان كل ما يقرب من ثالثين صاروخا يقتل إسرائيليا           

" حسن نصر "، ثم لماذا لم يقصف حزب       !! هـذه الصواريخ؟  
: من" إسرائيل"يعى الرافـضى األماكن االستراتيجية فى       الـش 

المصانع والموانى ، وتجمعات المواصالت ، وصوامع تخزين        
الـسالح ، ومعامـل تكرير البترول ، وأنابيب البترول التى           
تصل إلى شاطئ البحر لضخه وتصديره ، والتجمعات السكنية         

غيرها ، ومراكز صنع القرار و    " تل أبيب "الكثـيفة السيما فى     
من المراكز االستراتيجية ، وأيضا ثكنات الجيش ، والوزارات         

" حسن نصر "وهـى كلها أماكن تطالها بزعمكم صواريخ        ... 
لمـاذا؟ أتخافـون مـن إسرائيل حتى ال تقوم بالمقابل بتدمير            
لبنان؟ لقد فعلتها إسرائيل ، فماذا كان ردكم؟ فى إحدى المرات      

 ، ثم ماذا؟ جرح      صـاروخ شمال إسرائيل    ٥٠٠تـم إطـالق     
!!! ما شاء اهللا  " بلدوزر"عـشرة أشـخاص وتم تدمير جرافة        

أتقولون إن مصر وسوريا لم تقدرا على قصف عمق إسرائيل          
الشيعى الرافضى فى حرب   " حسن نصر "كمـا فعـل حـزب       
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م ،  ١٩٧٣االسـتئناف وفـى حرب العاشر من رمضان سنة          
د ، وهذه   والجواب أن إسرائيل أيضا لم تقصف عمق هذه البال        

 فأنت أصبعك فى فمى وإصبعى فى       – قضم األصابع    –سياسة  
فمك ، فإذا قضمت إصبعى سأقوم بقضم أصبعك بالقوة نفسها          

" التكافؤ"، ولذا كان من االستراتيجيات العسكرية وفنون القتال         
وهو خير حماية ؛ لذلك تسعى الدول المتقدمة التى تخشى من           

ردع النووى لتأمين وحماية    أعـدائها النوويـين إلى امتالك ال      
 ....فأين هذا من موضوعنا .. نفسها 

من خطف وقتل   " حسن نصر "زد علـى هـذا ، أن عملية         
بعـض الـيهود لم تكن بقوة وال تكتيك عملية أبطال السنة فى     
فلسطين من قتل وخطف بعض اليهود ، فلماذا فخمت وهوَلت          

لمى ،  العملـية الرافـضية وعلَـت أحداثها على كل حدث عا          
 !!وطويت العملية الفلسطينية؟

أعلن أنه الرجل فى    " حسن نصر "أزيـدك ، أن الرافضى      
هـذه المنقطة ، وصفق له المصفقون وزمروا وعلقوا صوره          

، وهذا كله   !!  بصالح الدين األيوبى   – ظلما وزورا    –وشبهوه  
بخلفـية أنـه سيواصل قصف إسرائيل ، وهو مستعد للحرب           

وبحرا ، حتى تقوم إسرائيل بمطلبين      الـشاملة معها جوا وبرا      
 : هما
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 . الخروج الشامل من لبنان -١

 . اإلفراج عن األسرى اللبنانيين والفلسطينيين -٢

تحتل بعض  " المسرحية السخيفة "كانـت إسرائيل قبل هذه      
المـناطق الحدودية التى ال يزيد عمقها فى بعض األحيان عن           

كنت أصوات انتهت المعركة وس: فإذا حدث . خمـسمائة متـر   
 :المدافع ، وخمدت الصواريخ ، ثم ماذا

 .استولت إسرائيل فى العمق اللبنانى على عدة كيلومترات -١

أملـت إسـرائيل شروطها بترتيب أوضاع أمنية حدودية          -٢
معيـنة على حدودها يقوم عليها الجيش اللبنانى والقوات         

 .الدولية

ع أسلحة  نزع األسلحة من منطقة الجنوب ، وتم بالفعل نز         -٣
المخـيمات الفلـسطينية فى الجنوب ، وأخفى الرافضة         

 !!!أسلحتهم فى أماكن خاصة 

 .عدم اإلفراج عن األسرى -٤

هناك مفاوضات من تحت المنضدة على مياه نهر الليطانى  -٥
 .ومده إلى إسرائيل

جـربت إسـرائيل بعض األسلحة المتطورة عندها والتى          -٦
فة قوتها ، بما يفتح الباب      ربمـا لم تجرب من قبل لمعر      
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وأيضا األمر نفسه   . لتـصديرها والتكـسب مـن ورائها      
 .لألسلحة األمريكية

تـم ضخ مليارات الدوالرات إلسرائيل فى صورة هبات          -٧
وهـى كلهـا أعطيات أمريكية      . ومـساعدات عـسكرية   

وأوربـية زائـدة عـن القـدر الذى كان يمد به الكيان             
 .الصهيونى المجرم من قبل

ـ    ض مكاسـب اليهود ، الذين أنهوا المعركة بهذه         هـذه بع
 الكيفية ، وهنا السؤال ما هى مكاسب المسلمين؟

ألول مـرة يـتم قصف عمق إسرائيل ، مما جعل سكان             -١
!! الشمال يعيشون فى المالجئ ويشعرون الخوف والقلق      

 كم كان عدد القتلى     – أخـى الحبـيب      –وقـد علمـت     
 .والجرحى

لى أكثر من أربعة مليارات     خـسر االقتـصاد اإلسـرائي      -٢
 أنهم يملكون   – أخـى الحبيب     –وقـد علمـت     !! دوالر

ملـيارات األرض ، وهذه الثالثة ال تمثل شيئا عندهم ،           
فهـم أربـاب االقتصاد العالمى وأصحاب مناجم الذهب         

 ...والمعادن فى العالم ، وهم أعمدة البنوك الكونية 

الية بما  أعـزت هذه الحرب المسلمين ورفعت رؤوسهم ع        -٣
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 – أخى الحبيب    –وقد علمت   . أحدثوه من نكاية فى العدو    
 –أن الـنكاية لم تحدث ، بل النكاية نُكب بها المسلمون            

 .كما أسلفت

بقتله ، كما لم    " حسن نصر "لـم تستطع إسرائيل أن تهزم        -٤
ولذا خسرت إسرائيل   " حزبه"تـستطع أن تقـضى على       

 .  الحرب

 أن هذا الكالم سخيف ،       إلى – أخى  الحبيب     –وأشير هنا   
م فى مصر ؛ إذ خرجت      ١٩٦٧يذكِّر فى بما حدث بعد حرب       

وسـائل اإلعالم مقررة أن قصد اليهود قتل الزعيم جمال عبد           
الناصـر ؛ باعث روح القومية العربية ومحرر شعوب العالم          

كما لم تستطع إسرائيل أن تقضى      ... الـثالث الفقير المحروم     
ومى الذى كان يروج لخطب     علـى الحـزب االشتراكى العم     

الـزعيم ويفرضـها على األمة ، وجعلوا من جملة كالم عبد            
 ...!!!الناصر ميثاقا يدرس فى المدارس ويحفظ 

فلمـا لم تستطع إسرائيل قتل الزعيم أو تدمير حزبه ، فإن            
 تكـون قـد هزمت ، وانتصر الزعيم وحزبه ،           –إسـرائيل   

 .!!! ..وخرجت الجماهير بالماليين تهتف بحياته 

ولكن ما حدث من قتل عشرات اآلالف من الجنود ارتوت          
صـحراء سـيناء بدمائهم ، وأسر اآلالف منهم ، وتدمير كل            
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المطارات والموانى المصرية ، واآلليات العسكرية المصرية ،       
 "!!!هزيمة"وليست " نكسة"يكون هذا كله 

إنها الغوغائية فى   !! هل رأيتم يا قوم سخافة أشد من تلك؟       
كير ، والتضليل والتقوقع فى الوهم ، وعدم تحمل المسئولية التف

فرحة : فما يحدث اآلن  !! ، وخداع الجماهير باإلعالم المغرض    
فـرحة فرحة فى كل مكان انتصرنا على اليهود واألمريكان ،         

يهنئون األمة اإلسالمية بانتصار المقاومة اإلسالمية      ... اإلخـ  
يبشر بعودة جيش محمد    هزيمة إسرائيل   ... وهزيمة إسرائيل   

فى السيارات والمحالت   " حـسن نـصر   "رفـع صـور     ... 
 !!والمؤسسات والشوارع ؛ كأنه صالح الدين

ويبقى السؤال من كسب الجولة ومن خسرها؟ الكاسب لها         
والمنتصر ، هو الذى حقق أهدافه الحقيقية ال الزائفة المخادعة          

الصليبية اإلعالمـية ، والظاهـر أن المنتصر الحقيقى أمريكا          
حسن "التوراتـية وإسرائيل اليهودية من جهة وإيران وحزب         

حزمه "الروافض الخبثاء من جهة ثانية ، فلقد تحققت         " نـصر 
الصليبية واليهودية ، وهى التى أشرت إليها من قبل         " األهداف

 :الشيعية الرافضية الخبيثة من" حزمه األهداف"، كما تحققت 

بدماء آالف المسلمين السنة    غسل أيديهم القذرة الملوثة      -١
الـذين ذبحـوهم فـى أفغانستان والعراق ، مما لَوث سمعتهم            
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كأعـداء ألهـل السنة ، مما يؤثر عكسا فى رفض دعوتهم ،             
األمـر الـذى يؤدى إلى تقلص نشر مذهبهم الرافضى وعدم           
جـداء ونفـع مـبدأ التقية الذى به يخدعون البسطاء من أهل             

 .السنة

مية على مواقفهم الخبيثة تجاه أهل السنة       التغطية اإلعال  -٢
مـن مواالتهم األمريكان وأعداء الدين ومساعدتهم ومعاونتهم        
بالجهد البشرى واالستخباراتى واألرضى والفنى ، مما ساعد        
الكفـار على دخول أرض المسلمين فى أفغانستان والعراق ،          
 والكـل يعلم دور حزبى الوحدة والدعوة الشيعيين الخبيثين فى         

أفغانـستان ، والمجلـس اإلسالمى وجيش المهدى وفيلق بدر          
 ...!!الشيعة الرافضة الخبثاء فى العراق 

التغطـية علـى الجهـاد الـسنى الشجاع الباسل ضد            -٣
األمـريكان فـى العـراق وأفغانستان والصليبى فى إريتريا          
والـصومال وجنوب الفلبين واإلسرائيلى اليهودى فى فلسطين        

 والروسى فى الشيشان والصينى فى شمال       والهندى فى كشمير  
الصين ، فالمجاهدون السنة يقاتلون فى سبيل اهللا فى كل مكان           
فى العالم ، وبدأت تتعلق آمال الجماهير العريضة بجهادهم ،          
السيما أنهم استطاعوا أن يقضوا مضاجع أعتى قوة فى العالم          

نا وهذا يفسر ل  .  ويذلوها فى العراق وأفغانستان    – أمـريكا    –
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سـر الـتعاطف اإلعالمـى العالمى بتفخيم وتهويل العمليات          
 .العسكرية الشيعية اللبنانية السخيفة ضد الكيان المجرم

تأسيـسا علـى مـا سـبق ، فالمطلوب نشر المذهب             -٤
الرافضى فى  كل بالد العالم السنى ، فال يترك بيت وال خيمة             

ب إلى  إال ويسمع به ويعجب ببطوالت رجاله ثم يتطور اإلعجا        
حـب ونـصرة ثم إلى مواالة ثم إلى قبول الدعوة الرافضية            

 :الخبيثة القائمة على

 :همز الصحابة وتكفيرهم) أ

فهـم يلعنون عائشة وأبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم من          
 .الصحابة

 :اتهام الصحابة بتحريف القرآن) ب

وإذا " أصوله"وهذا اعتقادهم كما ذكر عالمتهم الكلينى فى        
الرافضة يخالفونه فى ذلك فلماذا ال يصرحون       كـان علمـاء     

بل العكس هو الصحيح ،     !! بتكفيـره أو تـبديعه أو تضليله؟      
 !!يعتبرون كتابه أصح الكتب ويثقون فيه

 :يعتقدون عصمة أئمتهم االثنى عشر) جـ

وأن لهم مقاما عند اهللا ال يبلغه ملك مقرب وال نبى مرسل            
كما .. ى كتب الخمينى    ، وأن لهم تأثيرا كونيا ، وهذا مثبت ف        
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يعـتقدون أن أئمتهم ال تحملهم أرحام النساء وال يولدون حيث           
 !!يولد الناس ، بل حملهم ووالدتهم تكون فى ساعة واحدة

 :يعتقون بالرجعة) د

أى أن إمـامهم الثانى عشر ، وهو الولد الصغير المختفى           
بالـسرداب بالعراق منذ أكثر من ألف عام ، سيخرج ويخرج           

بـى بكـر وعمر ويصلبهما ، ولذلك فهم يدعون اهللا           جثتـى أ  
 !!بتعجيل خروجه

 :يعتقدون بالَبداء) هـ

فاهللا تعالى متردد وشكاك وإذا أراد شيئا فإنه ال يعرف وجه 
الخيـر فيه أو الشر ؛ ولذا فهو ربما يأمر بالشىء ثم يبدو له              

 .فساده أو أن غيره أصح منه فيتركه ، وهكذا فى كل شىء

 :إباحة دماء وأعراض وأموال وأرض أهل السنةيعتقدون ) و

لذا لن يهدأ لهم بال وال يقر لهم حال حتى ينشروا مذهبهم            
الخبيث ، وقد قررت الحكومة اإليرانية منذ أواخر السبعينات         

ويقصدون تصدير  " تصدير الثورة "فـى القـرن العشرين مبدأ       
 ...المذهب الشيعى اإلمامى الرافضى الخبيث

وه ، وإذا بالجماهير العريضة تهتف      لقـد حـدث ما خطط     
شيعى واحد أفضل من مائة     "باسمهم ، ورأينا من يقول متبجحا       
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اللهم احشرنا فى الجنة مع حسن      "ويقول أحدهم   " ألـف سـنى   
وامتألت البالد باإلعالنات المؤيدة للشيعة زعما أنهم       " نـصر 

 اللهم إن   – سامحه اهللا    –الذين نصروا الدين ، بل قال أحدهم        
!!  هكذا؟.  هذه العصابة فلن تعبد فى األرض بعد اليوم        تهـزم 

إن هذه لهى الخسارة فى الدنيا قبل اآلخرة ، وبذا فإن الخسارة            
َواللّـُه غَاِلٌب   سيجنيها أهل السنة عقائديا واقتصاديا ودوليا ،   

  َعلَى َأْمِرِه َولَـِكنَّ َأكْثََر النَّاِس الَ َيْعلَُموَن 
 ]٢١: يوسف[

ه انتكاس أهل السنة نجد إخواننا المؤيدين لـ        وفـى اتجـا   
 اتسعت صدورهم وانفسحت – سامحهم اهللا   –" حـسن نـصر   "

لخـالف العلمانـين والنصارى والقوميين وغيرهم ؛ يجرون         
معهـم الحوارات ويبادلونهم األفكار ، ويبشون فى وجوهم ،          
وربما ترحموا على موتى الكفار سائلين اهللا أن يرحمهم ويغفر          

هذا االتساع واالنفساح   " !! يوحنا بولس "كما فعلوا مع    لهـم ،    
واألريحـية والدعاء والثناء ال نجدهم يفعلونه مع مخالفيهم من          

 !!!الغيورين من أهل السنة ، فإلى اهللا المشتكى

وهـا نحن أوال نراهم تنفسح صدورهم وتتسع للروافض ،          
يبررون أخطاءهم العقائدية فى سب الصحابة وتحريف القرآن        

... عـصمة األئمة وإباحة الزنا بما يسمى بنكاح المتعة الخ           و
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ـ    ، وجعل هذا التقريب مؤسسا     " التقريب: "وسموا هذا التمييع ب
 أنه إذا كان    – عند أهل السنة     –علـى مقدمـة ال تصح عندنا        

الحـوار اآلن من سمة العصر ، وحدث الحوار بين المسلمين           
ة بين المسلمين   والنـصارى ؛ بما يؤدى إلى إيجاد روح المحب        

والنصارى وإزالة أسباب الكره والبغضاء ، إذا كان هذا قائما          
، فأولـى أن يـوجد الحـوار بين المسلمين السنة ونظرائهم            

وهذا كالم فاسد ألن المودة والمحبة لن تكون إال لمن          !! الشيعة
 الذى نقله إلينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلى         تبع دين محمد    

 جزاهم اهللا عنا    –رهم من الصحابة الكرام     وطلحة والزبير وغي  
 .وعن اإلسالم والمسلمين خير الجزاء

: وقاد هذا كله وباء بإثمه ودعا إليه وجادل وصنف وخطب         
بعض من كان يحسن به الظن ؛ لجهده وجهاده ، لكن اهللا أسأل 

 .أن يغفر لنا ولهم ويحسن خاتمتنا

تى ، أريدها أن     لناصح ألم  – واهللا ثم واهللا ثم واهللا       –وإنى  
تسمع صوت العقل والشرع ، وال تسير وفق األهواء والظنون          
الكاذبة ، وأال يدعوا أمرهم وتصورهم ألناس يمتهنون السياسة         
على حساب الدين ، وأن يرفضوا أن يكونوا كالقطعان المغيبة          
التـى تسير على غير هدى ، وحسبها أن يقودها سائقها دون            

ال فرق بين مقلد وبهيمة     " من قال    دربـة أو دراية ، ورحم اهللا      
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 ".تقاد

لقد غلبتم على عقولكم فأنتم ال تفهمون األحداث         ...يا قوم   
وال تتصورونها إال بعد وقوعها بسنوات ، لماذا؟ أال تقرؤون          
الـتاريخ؟ أال تقـرؤون الواقع؟ أين درايتكم بالشرع؟ ثم إنى           

م وصحابة  أناشدكم اهللا أن تَغَاروا على دينكم ورسولكم وقرآنك       
  ...نبيكم كما تغارون على نسائكم وأشد 

، لقد أطلت عليكم ، ولكنها نفثة مصدور ،         أحبتـى فى اهللا     
ولوعة مكلوم ، وإنى إذ أقدم هذه الطبعة الرابعة ، أقدمها على            

 – إن شاء اهللا     –عظـيم اسـتحيائى ، وقد أضفت ما سترونه          
أسأل اهللا  وعدلت بعض مادتها ، كما حررت بعض مسائلها ، ف         

 .التوفيق والعون

وأذكر وأنا أخط هذه المقدمة أخى وشيخى وحبيبى فى اهللا          
 أسأل اهللا تعالى أن يجعل له من اسمه         –الـشيخ عماد صابر     

نـصيبا ، وأيـضا أصـحاب المواقـف المشهورة والمقاالت           
المأثورة التى كان لها أيما أثر فى تثبيت المسلمين زمن الفتن           

لفضيلة الشيخ أبى إسحاق الحوينى     ، وأخـص منهم أصحاب ا     
والدكـتور محمـد بن إسماعيل والدكتور محمد سعيد رسالن          
وغيـرهم مـن اإلخوة والمشايخ ، بارك اهللا فيهم وفى أهليهم            
وأوالدهم وعلمهم ومالهم ، كما أذكر كل إخوانى المستضعفين         
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فـى فلـسطين ولبـنان والعراق وأفغانستان وكشمير وبورما          
ن والصين وروسيا وغيرها أذكرهم ، أذكر       وتايالنـد والفلبـي   

ضـعفهم وإيـذاءهم ، أدعو لهم ، أتمنى أن ُأحمل إليهم ألقدم             
لدينـى شيئا فى نصرتهم ، فاللهم انصر جندك وأعز أولياءك           

 .فى كل مكان

والحمد هللا أوال وآخرا ، ظاهرا وباطنا ، وصلى اهللا وسلم           
 .وبارك على النبى محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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إن الحمـد هللا نحمـده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ به من            

شـرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له ،             

ومـن يضلل فال هادى له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال               

  .شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

      آَمنُوا اتَّقُوا اللََّه َحقَّ تُقَاِتِه َوال تَُموتُنَّ ِإلَّا        َيـا َأيَُّها الَِّذيَن

َيا َأيَُّها النَّاُس اتَّقُوا     ،  ] ١٠٢/آل عمران  [َوَأنْـتُْم ُمْسِلُموَن    

َربَّكُـُم الَِّذي خَلَقَكُْم ِمْن نَفٍْس َواِحَدٍة َوخَلَقَ ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ           

َساًء َواتَّقُوا اللََّه الَِّذي تََساَءلُوَن ِبِه      ِمـنُْهَما ِرَجـاالً كَِثيـراً َونِ      

َيا َأيَُّها   ،  ] ١/النساء [َوالَْأْرَحـاَم ِإنَّ اللَّـَه كَاَن َعلَْيكُْم َرِقيباً       

 ] ٧٠/األحزاب [الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اللََّه َوقُولُوا قَْوالً َسِديداً 

 الهدى  فإن أصدق الحديث كتاب اهللا ، وأحسن      : أمـا بعـد   

وكل محدثة بدعة ،    ,  وشر األمور محدثاتها     هـدى محمد    

 .وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة فى النار

قالها ثالثا ، قلنا    " الدين النصيحة " فقـد قال رسول اهللا      
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لمن يا رسول اهللا؟ قال هللا ولرسوله ولكتابه وألئمة المسلمين          

وشرف  ، والنصيحة دليل المحبة وعنوان الدين        )١( "وعامتهم

المؤمن ، وما زل القوم إال بسبب تركهم الدين ، ومن جملة ما             

فاللهم رد المسلمين إليك ردا حميدا رشيدا ،        !! تركوا النصيحة 

 .وبارك اللهم فيهم

 وهو موسم من مواسم     –ولمـا أظلـنا هذا الشهر المبارك        

 وجاشت فيه األرواح تواقة إلى رضوان       –الخيـر وتحصيله    

كها ، أردت أن أبـتهل هذه المناسبة ،         باريهـا وطاعـة ملـي     

وأقتـنص هـذه الفرصـة اإليمانية ألقدم لمن أحب من عموم           

 ويشهد اهللا أنى أدينه سبحانه بحبى لكل        –المسلمين وخاصتهم   

 هذا الكتاب راجيا من اهللا      –مـن انتـسب بصدق إلى اإلسالم        

ثـوابه ، وداعـيا اهللا أن ينفع به ، وأن يكون ثقال فى الميزان     

رة عـن السيئات ، وحسبى أنى ما أقدمت عليه زاعما           وكفـا 

لكن أردت  !!  جديدا ، وال آتيا بما لم يأِت به أحد من العالمين          

 . الخير والنصح ، وهذا ما أرجوه وأبتغيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .متفق عليه )١(
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وقـد قسمت هذا الكتاب إلى عشرة أقوال ، عالج كل قول            

مـنها موضـوعا يحـتاج إليه ، سواء أكان شرعيا أم شرعيا     

ن حرصى أن تكون العبارة سهلة ميسورة ، غير         عرفيا ، وكا  

غـارق فى الخالفات الفقهية ، متخيرا ما يكون ألصق بالدليل           

أو كان أقرب إليه ، كذلك كانت االستفادة مباشرة بفتاوى أهل           

العلـم المتقدمـين كابن تيمية والالحقين السيما ابن باز وابن           

 .عثيمين ، عليهم جميعا من اهللا الرحمة والرضوان

واهللا أسأل أن يجعل هذا العمل صالحا ، ولوجهه خالصا ،           

وأن ال يجعـل ألحد فيه شيئا ، اللهم ظلمت نفسى ظلما كثيرا             

فاغفـر لـى ، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت ، والحمد هللا أوال               

وآخـرا ظاهرا وباطنا ، وصّل اللهم وسلم وبارك على النبى           

 .محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 معنى رمضان: ل األولالقو
ترك الطعام والشراب والنكاح والكالم ،      : الصوم :فى اللغة 

ِإنِّي  صام يصوم صوما وصياما ، ومنه قوله تعالى         : يقـال 
 أى صمتا ، ويقويه قوله      ]٢٦: مريم  [ نَذَْرتُ ِللرَّْحَمِن َصْوماً    

نه صام   وم ]٢٦: مريم  [ فَلَـْن ُأكَلِّـَم الَْيْوَم ِإنِسّياً        تعالـى   
أى لم يأكل ، قال النابغة      : إذا قام ولم يعتلف     : الفـرس صوما  

 :الذبيانى

 خيل صيام وخيل غير صائمة
 )١(تحت العجاج وأخرى تعلُك اللُّجما 

:  الصاِئم »رِمض« فإنه وصف من الفعل      »رمضان«أمـا   
رمضان ، وشهر   : إذا اشتد حر جوفه من شدة العطش ، ويقال        

  .)٢(.رمضان

لتعبد إلى اهللا تعالى بترك المفطرات      : الصوم :عوفى الشر 
األكـل والشرب والجماع ، وما كان فى معنى ذلك          : ؛ وهـى  

جمـيعا ؛ كـالحقن الغذائـية التى تقوم مقام األكل والشرب ،            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار ) ٢٥٣٠ ، ٤/٢٥٢٩(اللسان ): هـ٧١١ت (جمال الدين : ابـن منظور  )١(
 .المعارف ، القاهرة

ت (، وللزبيدى محمد مرتضى ) ٣/١٧٣٠(لسان العرب : انظر البن منظور )٢(
ـ ١٢٠٥ دار الفكر ،   ) ١٠/٦٨(تـاج العروس من جواهر القاموس       ): هـ

 .م١٩٩٤=هـ١٤١٤ –بيروت 
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وكاالسـتمناء ولـو بدون جماع ، ترك ذلك جميعا من مطلع            
  .)١(.الفجر الصحيح الصادق إلى غروب الشمس

 روعية صيام رمضانمش: القول الثانى

صوم رمضان أحد مبانى الدين وأركانه وفرائضه العظام ،         
بنى اإلسالم على    «: قـال عبد اهللا بن عمر قال رسول اهللا          

شـهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا وإقام            : خمـس 
، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن           الـصالة 

فََمن شَِهَد ِمنكُُم الشَّْهَر     ®: ال تعالى وق.)٢( »استطاع إليه سبيال  

  .]١٨٥/البقرة[ 〉فَلَْيُصْمُه 

 كيف يثبت صوم رمضان: القول الثالث
 :يثبت الصوم وأيضا العيد بالرؤيا العينية للهالل؛ لقوله         

أى لم  [صـوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غُمَّ عليكم           «
 ين فأكملــوا عــدة شــعبان ثالثــ] تــروا هــالل رمــضان

 .)٣( »يوما
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا تعريف مستفاد من جملة أقوال أهل العلم قديما كابن عبد البر والنووى             ) ١(
عليهم جميعا رحمة اهللا ـ وابـن تيمـية وبعض المعاصرين كابن عثيمين    

 .تعالى
 .متفق عليه) ٢(
 .أخرجه النسائى وأحمد وأصله فى الصحيحين. صحيح )٣(
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وفى هذا الحديث دليل أيضا على أن الصوم يثبت بإتمام عدة        
شعبان ثالثين يوما إذا لم نر الهالل ، وفى هذا رد على من             

 .)١(عول على الحساب بتقدير المنازل 
ويـستحب لمن استقبل هالل رمضان أن يدعو بما ثبت عن            

يمان ،  اللهـم أهلـه عليـنا باليمن واإل       «: رسـول اهللا    
 .)٢( »والسالمة واإلسالم ، ربى وربك اهللا

 

 متى فرض صوم رمضان: القول الرابع
فرض فى السنة الثانية من الهجرة ، وقد صام رسول اهللا           

 ٣( ِتسع رمضانات فى تسع سنين(. 

 على من يجب الصوم: القول الخامس

المسلم العاقل البالغ القادر : يجب الصوم على المكلف وهو   
والبلوغ يعرف عند الذكور واإلناث     .  دخول الشهر  الـذى علم  

بعالمـات منها اإلنبات أو االحتالم للذكور واإلناث والحيض         
وال سـن محددة لذلك كإحدى عشرة سنة أو         . عـند اإلنـاث   

وعلى المرأة  ) غير المسافر (وأيضا يجب على المقيم     . غيرها
التـى طهرت من حيضها أو نفاسها ولو فى بعض النهار من            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٨٢(أحكام القرآن : ذا للقاضى ابن العربىانظر فى ه )١(
 .أخرجه الترمذى. صحيح )٢(
 ).٢/٣٠(زاد المعاد فى هدى خير العباد : ابن القيم )٣(
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ويستحب تعويد وتدريب الصبيان على الصوم ،       . رمضانيوم  
وشغلهم بما يباح لهم ويسليهم ، يدل عليه أن الربيع بنت معوذ            

غداة عاشوراء إلى    أرسل النبى   :  قالت – رضى اهللا عنها     –
من أصبح ُمفْطرا فليتم بقية يومه ، ومن       «:قـرى األنـصار     
 بعد ، ونُصوم صبياننا فكنا نصومه: قالت »أصبح صائما فلَيقُم

، فإذا بكى   ) القطن المنفوش (، ونجعـل لهم اللُّعبة من الِعهن        
 . ) ١(أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند اإلفطار 

وال يخفى أن جهد األهل فى تدريب أوالدهم على الطاعة          
وهـم صغار يكون فى ميزان حسناتهم ، يدل عليه حديث ابن            

مر بامرأة فى محفتها ، فأخذت بعضد        لنبى  أن ا  عباس  
نعم ، ولك أجر     : ألهذا حج؟ فقال    : صبى كان معها ، فقالت    

 أمته أن تأمر الصبيان بالصالة عند سبع        وأمـر النبى    . )٢(
 .)٤( – إن شاء اهللا –وهذا فيه كفاية . )٣(الحديث ... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .– واللفظ للبخارى –أخرجه البخارى ومسلم  )١(
 .أخرجه مسلم وغيره )٢(
 . مرفوعا بهأخرجه أبو داود من حديث عبد اهللا بن عمرو . صحيح )٣(
، دار طابة للدراسات ) ٥٩/ص(النية ، دراسة أصولية فقهية : ر دراستناانظ )٤(

 .م٢٠٠٨=هـ١٤٢٩-١والنشر ، ط
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 القـول السادس

 فضل الصوم وفوائده السيما رمضان
 

َوَأن تَُصوُمواْ خَْيٌر لَّكُْم ِإن كُنتُْم  ® :قال تعالى: يه الخير ف-١

 .]١٨٤/البقرة [ 〉تَْعلَُموَن 

  عـن أبـى سعيد الخدرى       :  المـباعدة عـن الـنار      -٢
 من صام يوما   «:  يقـول  سـمعت رسـول اهللا      : قـال 

 فـى سـبيل اهللا َبعَّـد اهللا وجهـه عـن الـنار سبعين               
 .)١( »ــ أى عاما ــخريفا 

عن أبى  :  أعظـم مـا ينتفع به المسلم ويدخل به الجنة          -٣
 يا رسول اهللا ، مرنى بأمر ينفعنى        :قلت:  قال أمامـة   

. )٢( »عليك بالصيام ، فإنه ال مثيل له      «: اهللا بـه ، قـال     
يا رسول اهللا ، دلنى على عمل أدخل به الجنة           :وفى لفظ 
 .)٣( »عليك بالصوم فإنه ال مثيل له«: ، قال

 : قال رسول اهللا    :  رمضان دخل الجنة    مـن مـات فى     -٤
ويعضد هذا  . )٤( »مـن خـتم له بصيام يوم دخل الجنة        «

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .متفق عليه )١(
 .أخرجه النسائى. صحيح )٢(
 .أخرجه ابن حبان. صحيح )٣(
 .أخرجه البزار. صحيح )٤(



   
 

 ٣٢
www.albasira.net

للصائم فرحتان يفرحهما ، إذا أفطر فرح       «: أيضا قوله   
 .)١( »، وإذا لقى ربه فَِرح بصومه

قال رسول اهللا   :  قال عن أبى هريرة     : تغفر به الذنوب   -٥
 : »      فر له ما تقدم     من صام رمضان إيمانا واحتسابا غ

 .  )٢( »من ذنبه
عن طارق   : فـى ليلة يستجاب فيه الدعاء وتغفر الذنوب        -٦

سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت      : بن عبد الرحمن قال   
إن اهللا تعالـى ليمهل فى شهر       :  يقـول  ابـن عـباس     

رمضان كل ليلة حتى إذا ذهب ثلث الليل األول هبط إلى           
 ، هل من مستغفر     هل من سائل يعطى   : الـسماء ، ثم قال    

 .)٣(يغفر له ، هل من تائب يتاب عليه 

عن عبد اهللا بن عمرو     :  يشفع الصوم للصائم يوم القيامة     -٧
ـ  الصيام «:  قال أن رسول اهللا ـ رضى اهللا عنهما  ـ

أى : والقـرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصيام        
رب ، منعـته الطعـام والشهوات بالنهار فشفعنى فيه ،           

: منعته النوم بالليل فشفعنى فيه ، قال      : ل القـرآن  ويقـو 
 .)٤( »فيشفعان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .متفق عليه ، واللفظ للبخارى )١(
 .متفق عليه )٢(
 ).٥١٣" (السنة"بى عاصم فى أخرجه ابن أ. إسناده صحيح )٣(
 .أخرجه أحمد وغيره. صحيح )٤(
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 : رمضان إلى رمضان يكفر الذنب بينهما ما لم يكن كبيرة          -٨
الصلوات «:  قال  أن رسول اهللا     عـن أبـى هريرة      

الخمـس والجمعـة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان          
 .)١( »مكفرات ما بينهن إذا اْجتَنََب الكبائر

          عن أبى هريرة    : يه الدعاء وتقيد الشياطين    يجـاب ف   -٩
 إذا دخـل شهر رمضان      «: قـال رسـول اهللا      : قـال 

 وسلسلت  «: وفى لفظ الجنة   »فُـتِّحت أبـواب السماء      
قال رسول اهللا   :  قال وعن أبى هريرة    .  )٢( »الشياطين
 :»    دعوة الصائم ، ودعوة    : ثـالث دعوات مستجابات

 . )٣( »ة المسافرالمظلوم ، ودعو

لقوله  : يـرحم اهللا من شاء فيعتقهم ويستجيب لدعائهم        -١٠
:  »            إن هللا عـتقاء فى كل يوم وليلة ، لكل عبد منهم

 . يعنى فى رمضان-)٤( »دعوة مستجابة

 يقـع جـزاؤه على اهللا ، وأنه وقاية وِستْر           -١٣،  ١٢،  ١١
وهذه الفضائل  : للصائم ، وأن اهللا يحب رائحة فم الصائم       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .مسلم )١(
 .متفق عليه ، واللفظ للبخارى )٢(
 .أخرجه الترمذى وأحمد. صحيح )٣(
 .أخرجه أحمد. صحيح )٤(
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قال :  قال لطيبة نجدها مجتمعة فى حديث أبى هريرة        ا
كل عمل ابن آدم له     : قال اهللا عز وجل   «: رسـول اهللا    

، )١(إال الـصوم فإنـه لى وأنا أجزى به ، والصيام ُجنَّة             
، )٣(، وال َيْصخَْب    )٢(َيْرفُث   وإذا كان يوم صوم أحدكم فال     

لذى فـإن سـابَّه أحد أو قاتله فليقل إنى امرؤ صائم ، وا   
 فم الصائم أطيب عند اهللا من       )٤(نفس محمد بيده لخلُوف     

ريح المسك ، للصائم فرحتان يفرُحُهما ، إذا أفطر فرح ،           
 .)٥( »وإذا لَِقى ربه فرح بصومه

 ... «: لقوله  :  يـدخل الصائم الجنة من باب الريان       -١٤
 ـ )٦( »ومـن كان من أهل الصيام ُدِعى من باب الريان         

وتأمل تسمية هذا الباب بالريان ،      . هماللهـم اجعلـنا مـن     
  وهذا يناسب ما كابدوه من العطش فى       »الرى«من  وصف  

 .الدنيا، فلهم الرى التام فى اآلخرة

 :لقوله   : تضاعف فيه الطاعات وتفضل السيما العمرة      -١٥
 حجة : عمـرة فـى رمـضان تعـدل حجـة ، أو قال            «

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وقاية وستر: جنة )١(
 .يفحش فى كالمه أو يأتى النساء: يرفث )٢(
 .يرفع صوته ويأتى بأفعال السفهاء: يصخب )٣(
 .تغير رائحة فم الصائم بسبب الصوم: خلوف )٤(
 .متفق عليه ، واللفظ للبخارى )٥(
 .البخارى )٦(
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 .)١( »معى
تعظيم اهللا تعالى وهى  : الصوم المتقبل يورث التقوى-١٦

بتعظيم شعائره ، والصوم شعيرة من شعائر اإلسالم ، قال 
 َوَمن ُيَعظِّْم شََعاِئَر اللَِّه فَِإنََّها ِمن تَقَْوى الْقُلُوِب   :تعالى

 . ]٣٢/الحج[
فهو مجاهد شهوته ،  :ُيوفى الصائم أجره بغير حساب -١٧

  :صابر على جوعه ، صابر على شهوته ، وقال تعالى
  ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّاِبُروَن َأْجَرُهم ِبغَْيِر ِحَساٍب ] ١٠/الزمر[ 

 . )٢(" وهم الصائمون فى أكثر أقوال أهل العلم
فَلَا    :ففى قوله تعالى : تَقَّر عين الصائم يوم القيامة-١٨

تَْعلَُم نَفٌْس مَّا ُأخِْفَي لَُهم مِّن قُرَِّة َأْعُيٍن َجَزاء ِبَما كَانُوا 
 .)٣(كان عملهم الصيام :  قيل]١٧/السجدة[  َيْعَملُوَن

يا معشر  «: لقول   : يهذب الشهوة فال ينحرف صاحبه     -١٩
الـشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض          
للبـصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم          

 .)٤( »فإنه له وجاء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفق عليه )١(
 ).٤/١٣٠(فتح البارى : انظر البن حجر )٢(
 ).١/٢٧٤(اإلحياء : الغزالى )٣(
 .متفق عليه ، ووجاء ؛ أى وسيلة إلى طهارته وعفته )٤(
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 الجسم من    ، أنه يقى   )*( ومـن فـضائل الصوم الطبية        -٢٠
 ذلك أن الجسم فى حالة الصوم يبدأ        ؛الـزوائد والرواسب    

فى باستهالك المواد الغذائية المخزونة فيه ، فإذا نفدت يبدأ 
وبهذه النظرية يكون   ... استهالك أو إحراق أنسجته الداخلية      

الـصوم وقاية للجسم من كثير من الزيادات مثل الحصوة ،           
لحمية وأنواع البروز ،    والرواسـب الكلـسية ، والزوائد ال      

 .واألكياس الدهنية ، وأيضا األورام الخبيثة

؛ ذلك أن كمية السكر      أيـضا الصوم مفيد لمرضى السكر     
فـى الدم تقل بسبب الصوم إلى أدنى المعدالت ، وهذا يعطى            
غـدة البنكرياس فرصة للراحة ، فالبنكرياس هو المسئول عن          

لى مواد نشوية   إفـراز مـادة األنـسولين التى تحول السكر إ         
ودهنـية تترسب وتخزن فى األنسجة ، فالطعام باستمرار قد          
يـرهق البنكـرياس ويزيد من إفراز مادة األنسولين فيتراكم          

الـدم وتزداد معدالته سنة بعد أخرى حتى يظهر         الـسكر فـى     
 الـسكر، وخيـر حماية للبنكرياس ؛ الجتناب مرض      مـرض 
 . هو الصوم المعتدل– بإذن اهللا –السكر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن واإلغريق وقدماء المصريين والفرس اليونا: لقـد اعـتمد األطباء القدامى   )*(

 اعتمدوا الصيام كنظام عالجى لبعض      –والهـنود والعـرب قـبل اإلسالم        
األمـراض وذلك كالطبيب الشهير سيزاليوس والطبيب اليونانى أبوقراط ،          

 .٧-٥/رمضان والطب ص: أحمد عبد الرؤوف هاشم. انظر د
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 إذ تخلو المعدة تماما من الطعام       لـصوم مفـيد للمعدة ؛     وا
ساعات طويلة فى اليوم الواحد ولمدة شهر كامل ، مما يعطى           

 .المعدة فرصة للراحة وعدم اإلرهاق

 فتستريح األمعاء والمصران الغليظ والصوم مفيد لألمعاء ،
مـن الطعـام المتـراكم وتستطيع األمعاء بسهولة امتصاص          

 منه ؛ مما يخلص الصائم من الغازات        الطعـام أو الـتخلص    
 .والتقلصات الناجمة عن التخمة وسوء الهضم والتخمر

 وهو المسمى   والـصوم مفيد للوقاية من مرض النقرس ،       
بمـرض األغنياء ، وسببه اإلكثار من اللحوم ، وعندئذ تزداد           
كمية أمالح البول فى الدم ، ثم تترسب فى العضالت ، فتسبب            

تزم ، أو تترسب فى الكلى فتسبب الحصوة ،         آالما تشبه الروما  
 .)١(أو تترسب فى المفاصل الصغيرة فتسبب تورمها 

والـصوم بـإذن اهللا يؤخر رحلة الشيخوخة ، لقد ثبت أن            
الـشيخوخة ال تـبدأ بظهور الشعر األبيض ، لكن تبدأ عندما            
تنكمش حجم الخاليا نتيجة حدوث بعض التغييرات النفسية أو         

 ؛ ذلك أنه فى     »األكل«ذه التغييرات البدنية    البدنـية ، ومن ه    
سـن الـشيخوخة نجد بعض األعضاء السيما الغدد الصماء           
تـنقص إفرازاتها ، فإذا أكثرنا من األكل ، أرهقت هذه الغدد            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧١-٦٧/ رسائل للصائمين ص١٠: الحميضى )١(
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ويـبدأ الـتقلص الوظيفى لها ، األمر الذى يصحبه تغييرات           
كـيماوية ووظيفـية فـى غـدة البنكـرياس والغدة الكظرية            

الخصيتان فى الذكر   « والغـدد الجنسية     »للكلـى المجـاورة   «
 . ، ومن ثَم تظهر التغييرات العضوية»والمبيضين فى األنثى

روى ولغورد الذى   . ويـؤكد هـذه الحقيقة العالم األمريكى د       
 .)١( عاما فى دراسة العالقة بين الطعام والشيخوخة ١٥أمضى 

 :مجمل فوائد طبية أخرى
 ـاب ويذهب األرق  يهدئ األعص: ومـن فـوائد الصوم  

 يعالج كثيرا من األمراض المزمنة السيما ـيـضبط الـنفس    
 يعمل ـالجلدية والتناسلية والربو والتهاب المفاصل والقولون  
يوقف ـ علـى الـوقاية مـن اآلثار السلبية للتلوث الهوائى     

 ـامتـصاص السموم الهدامة فى الجسم بشكل فاعل وسريع   
 .)٢(م يعالج بشكل ملحوظ أمراض التلعث

وهـذا بعـض من كل ، وغيض من فيض ، وسبحان من             
 !!شرع الصوم ، وسبحان من جعل صومه خيرا لنا 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦١-٥٧/لألحمرى ص" صوموا تصحوا "راجع )١(
أحمد .  ، وراجع د٩٠-٥٣/لألحمرى ص" صوموا تصحوا"انظـر فى هذا   )٢(

 .١٣١-١٢٤/رمضان والطب ص: عبد الرؤوف
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 القـول السابــع
 رمضـان شهـر الجهـاد والفتوحـات

بعض الناس السيما طلبة الجامعة يرون فى رمضان عائقا   
عـن التحـصيل الدراسى ، ومانعا من التركيز ، األمر الذى            

م الفطر ألنفسهم ، وعزز هذا عندهم فتاوى        يـؤدى إلى إباحته   
 . وال حول وال قوة إال باهللاـ) ١(بعض المنسوبين إلى العلم 

وإلـى هـؤالء وغيـرهم أخبرهم بأن رمضان كان شهر       
الجهاد والفتوحات ، ففى السنة األولى من الهجرة كانت سرايا          
المـسلمين تتحرك لرصد المشركين ومحاربة بعضهم ، وكلها         

، منها سرية حمزة بن عبد المطلب وسرية عبيد         فى رمضان   
بن الحارث ، ثم نجد فى السنة الثالثة غزوة بدر الكبرى حتى            
نـصل إلـى السنة الثامنة وفتح مكة ، ونجد فى السنة الثالثة             

 بالعراق ، وفيها    »البويب«عـشرة مـن الهجرة كانت معركة        
كـان انتـصار المسلمين على الفرس يناظر انتصارهم على          

هـ ٥٣وفى السنة   .  »اليرموك«وم فى الشام فى معركة      الـر 
٩١وفى سنة   . افتتح المسلمون جزيرة رودس بالبحر المتوسط     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سيد . راجع فى تحريم الفطر واالمتحان فتوى أهل العلم المعتبرين ، نقلها د )١(

 نـداء الـريان فــى فقـه الـصوم وفـضل رمــضان      : حـسين عفانـى  
)٢/١٠٠.( 
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فتح األندلس على يد طارق بن زياد مولى موسى بن          هــ كان    
 رمضان  ٢٥هـ من يوم الجمعة     ٦٥٨وفى سنة    ... نـصير ،  

 إلى أن   »عين جالوت «انتصر المسلمون على التتر فى معركة       
هـ ١٩٧٣هـ العاشر من رمضان سنة      ١٣٩٣ إلى سنة    نصل

 فالحمد هللا رب ـحـيث انتصر المسلمون على اليهود األنذال   
 .)١( ـالعالمين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نداء الريان فى فقه الصوم وفضل رمضان : سـيد حسين عفانى . راجـع د  )١(

 .٣٣٩-٣٠٢/ص
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 القول الثامــن

 )١(أحكام يحتاجها الصائم فى سؤال وجواب 
 ما معنى النية فى الصوم؟ وهل يتلفظ بها؟: ١س
نى  لغـة مصدر من الفعل نوى ينوى نية بمع         :النـية : ١ج

، فمن  )٢(القـصد وهو بالمعنى فى الشرع ، والنية تتبع العلم           
علم أن غدا رمضان وبيت النية بالليل عازما صوم هذا اليوم،           

من لم يبيت الصيام من الليل       «: فهـذا هو الصحيح لقوله      
ويستفاد منه أن لكل يوم فى رمضان تبييتا        . )٣( »فال صيام له  

 .بالنية
نية صحيحة ، كذلك من لم يعلم أن        ومن قام للسحور فهذه     

 أو كان يوم    – احتياطا   –غدا رمضان فنوى صوما مطلقا لغد       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: هذا المبحث مستفاد من تحصيل القراءات لعديد من المصادر والمراجع مثل )١(

 وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء ـمجمـوع فـتاوى شـيخ اإلسالم     
 وفتاوى علماء البلد ـثيمين   وفتاوى ابن عـ وفتاوى ابن باز  ـبالسعودية  

 وكتاب أخينا الماتع أحمد حطيبة وهو ـالحـرام ، إعـداد خالد الجريسى    
نيل :  ومن كتب الفقهـالجامـع ألحكـام الـصيام وأعمال شهر رمضان     

األوطـار للـشوكانى ، وسـبل الـسالم للـصنعانى ، والمجموع للنووى              
حسن خان وغيرها من واالستذكار البن عبد البر ، والروضة الندية لصديق 

 . الكتب
النية ، دراسة أصولية    :  ، وانظر بحثنا   ٤٩٨/االشتقاق ص : انظر البن دريد  ) ٢(

 ).٦٣-٦٠/ص(فقهية 
 .أخرجه أبو داود والنسائى وغيرهما. صحيح )٣(
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اثنـين مـثال فـنوى صيامه ، وكان ذلك اليوم أول رمضان             
 . فصيامه صحيح

وأيـضا من أمسك نهاره فنيته صحيحه عند من لم يوجب           
 تبيت النية اتباعا للنص ، ـ كما قلت ـتبييت النية ، واألصح 

هـذا مطلقـا فـى رمضان وفى غيره ، وقيل هذا فى             قـيل   
أما صوم النافلة ، فيجوز من غير تبييت النية ، فمن           . رمضان

اسـتيقظ من نومه مثال قبل الظهر فلم يجد طعاما فنوى صيام            
 دخل على   – رضى اهللا عنها     –نفـل جـاز ؛ لحديث عائشة        

 ال: هل عندكم من شىء؟ فقلنا    : ذات يوم ، فقال    رسول اهللا   
 .)١(إنى إذن صائم : ، فقال
تسحروا فإن فى السحور «:  ما المقصود بقوله : ٢س
 ؟»بركة
: شرعية وبدنية ، أما الشرعية    :  الـسحور به بركتان    :٢ج

فهى التقوى  :  ، وأما البدنية   فهـى امتـثال أمـر الرسول        
 .بالطعام على الصوم بتغذية البدن

 للصائم؟) الريق(ما حكم بلع اللعاب : ٣س
 .صومه صحيح ، وال ضير عليه: ٣ج
من قام من نومه فأكل أو شرب جاهال طلوع الفجر : ٤س

 هل يفطر أم يصوم؟
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أخرجه مسلم )١(
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إذا كـان جـاهال طلـوع الفجـر دون استخفاف أو            : ٤ج
اسـتهتار ، فليـتم صومه ، وصومه صحيح من غير إثم وال             
قـضاء ، أما المستهتر ، فصومه فاسد ويجب عليه أن يمسك            

 . آخر بعد العيدبقية يومه مع قضاء يوم
ما حكم دخول شىء من الماء عند المضمضة أو  :٥س

 االستنشاق؟
⎯ ® :صومه صحيح ، ألنه لم يتعمد ، قال تعالى: ٥ج Å3≈ s9 uρ 

$ ¨Β ôN y‰£ϑyè s? öΝä3 ç/θè= è% 〈 ]  ٥: األحزاب[ . 

 من أكل أو شرب ناسيا ، ما حكمه؟: ٦س
 يـتم صـومه ، وصومه صحيح ، وال قضاء عليه ؛             :٦ج

من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ،          « لقـوله   
 .)١( »فإنما أطعمه اهللا وسقاه

ماذا لو قُدم الطعام للصائم قبل الصالة؟ مثل َمرَّ فى : ٧س
 طريقه على قوم يأكلون بعد اآلذان؟

ال صالة  «: )٢(  يبـتدأ بالطعام قبل الصالة ، لقوله         :٧ج
 .)٣( »بحضرة طعام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أخرجه البخارى ومسلم )١(
 .ا به مرفوع– رضى اهللا عنها –أخرجه مسلم وغيره من حديث عائشة  )٢(
-٣، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط) ١/١١٢(اإلقناع : انظـر البـن المنذر   )٣(

 .هـ١٤١٨
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ية بين صوم القضاء هل يجوز أن يجمع فى الن: ٨س
 وصوم نافلة؟

 أجاز ذلك بعض أهل العلم أذكر منهم من المعاصرين          :٨ج
 وهناك من منع مطلقا ـ رحمه اهللا تعالى  ـالشيخ ابن عثيمين  

أعنى « وهذه المسألة ـ عليه رحمة اهللا  ـكالـشيخ األلبانـى    
 )١( فيها تفصيل    »جمـع الـنوايا فـى صورة الطاعة الواحدة        

 .ن ذلك واهللا تعالى أعلمواألولى المنع م
سائق يحتاج أحيانا إلى شفط البنزين بفمه ، فربما : ٩س

 يدخل شىء من هذا البنزين إلى حلقه ، فما حكم صومه؟
 من ذهب إلى حلقه شىء كالماء أو البنزين دون قصد :٩ج

 .فصومه صحيح غير فاسد
ربما يحتاج الصائم أن يبل شفتيه بسبب تشققهما : ١٠س

 ك؟، فما حكم ذل
 . ال بأس بذلك وصومه صحيح:١٠ج
 هل يجوز للصائم أن يرطب جسده بالماء؟: ١٠س
 يجوز ذلك وال حرج فى صيامه ، فعن أبى بكر بن            :١٠ج

 يصب على   عبد الرحمن بن الحارث عن رجل رأى النبى         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إنما األعمال المنة الرضية شرح قوله «انظـر تفصيل ذلك فى دراستنا   )١(

-٩٧/ص" النية ، دراسة أصولية فقهية    " وقد طبع طبعة جديدة باسم       »بالنية
 . ، والحمد هللا على نعمه وإحسانه١١١
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وهناك آثار فى هذا    . رأسـه الماء وهو صائم فى يوم صائف       
 ابن عمر وعثمان ونحـوه كالترطب بالثوب المبتل مروية عن      

 .)١(...  بن أبى العاص وابن سيرين وإبراهيم 

من قام من نومه فى نهار رمضان وهو جنب ، ماذا           : ١٢س
 يفعل؟  
 . يغتسل ، ويتم صومه ، وصومه صحيح:١٢ج

 ما حكم استعمال السواك فى نهار رمضان؟: ١٣س
 ال بـأس باسـتعماله فـى نهار رمضان حتى بعد            :١٣ج

ب ؛ إال أن يكون له طعم وأثر فى         العـصر إلـى عند الغرو     
فاألحوط أن ال   ... ] سواك بالقرنفل   / سواك بالنعناع   [الـريق   

خلوف «:  قال تبلع طعمه ، أما ما يقال بأنه ال يجوز ؛ ألنه            
 ، فإن تغير الرائحة     »فم الصائم أحب إلى اهللا من ريح المسك       

 ال تكـون فى األسنان ، ولكنها تكون فى          »وهـى الخلـوف   «
 .ومنهالجوف 

ما حكم استعمال معجون األسنان فى نهار : ١٤س
 رمضان؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ  )١( المصنف فى ): هـ٢٣٥ت (ر البـن أبـى شيبة ، عبد اهللا بن محمد   انظ

  -دار الفكـــر ، بيـــروت ) ٤٥٧ ، ٢/٤٥٦(األحاديـــث واآلثـــار 
 .م١٩٩٤=هـ١٤١٤
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 ال بـأس به ما لم ينزل إلى المعدة ، واألولى عدم             :١٤ج
استعماله إال بعد الفطر لما له من طعم نفاذ قد ينفذ إلى المعدة             

 .واإلنسان ال يشعر

 هل يجوز استخدام معطر الفم إلزالة رائحة الفم؟: ١٥س
به زيت طيار مذاب فى مذيب      بخاخ  :  معطـر الفم   :١٥ج

، وهذا المذيب قد يكون الكحول أو أحد بدائله ، وفيه    ) سـائل (
غاز مضغوط ليمكِّن من انتشار الزيت المعطر عند الضغط ،          

ولما كان المقصود من استخدامه     . وال تـوجد به مواد غذائية     
إزالـة رائحة الفم ، وهذه الرائحة محلها الجوف ال األسنان ،            

د مـنه ال يتم إال إذا بولغ فيه بحيث يصل إلى        فـإن المقـصو   
 وعليه فإن اجتنابه فى نهار رمضان       – واهللا أعلم    –الجـوف   

أحوط وأخشى فساد الصوم به إذا دخل شىء منه إلى الحلق ،            
 كما ذكر الشيخ    –أمـا إذا لـم يصل شىء إلى حلقه فال بأس            

وفـتواه على الشبكة   (– حفظـه اهللا  –صـالح بـن فـوزان      
ـ  ، واالحتياط أفضل ، واهللا أعلم ، أما رائحة الفم          ) يةالعنكبوت

 فإنهـا عند اهللا تعالى زكية ففى الحديث الصحيح أن النبى            
من ريح  تعالى  اهللا  عند  ب  طيلـوف فـم الصائم أ     لخ«: قـال 
وقد أبدلنا شرع اإلسالم الحنيف عن هذا بالسواك        . )١( »المسك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أخرجه البخارى وغيره )١(
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السواك مع لوال أشق على أمتى ألمرتهم ب« ، من ذلك قوله 
لوال أن أشق على    « وقال  ) ١( »كـل وضوء عند كل صالة     

وفى لفظ )  ٢( »...أمتـى لفرضت عليهم السواك مع الوضوء       
وهناك ) ٣( »ألمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صالة      «

طائفـة عظـيمة من الحديث تدور حول هذا المعنى أخرجها           
داود على  الـبخارى ومـسلم وغيرهما ، وقد استدل إسحاق و         

 إن  - وهو  الصحيح     -وجـوب السواك ، ومذهب الجمهور       
 أنـه سنة ، بل نقل ابن قدامة اتفاق العلماء على            -شـاء اهللا    

فكيف ندع السواك ونستعمل ما فيه شبهة ، فنكون         . )٤(السنية  
َأتَستَبِدلُون الَِّذي هو َأدنَى     آنـذاك كحال من وصفهم ربنا ذما        

خَي وِبالَِّذي ه ر]  ٦١: البقرة[. 

ما حكم نزول الدم اليسير من اللثة عند التسوك : ١٦س
 أو هكذا بدون سبب فى نهار رمضان؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مرفوعا به ومن أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما من حديث أبى هريرة  )١(

ألمرتهم "ن بلفظ    مـرفوعا به أخرجه مالك والبيهقى لك       حـديث علـى     
 .الحديث" بالسواك مع كل وضوء

 ).٢/٩٤٠" (صحيح الجامع"أخرجه الحاكم وغيره ، وانظر لأللبانى . صحيح )٢(
/٢" (صحيح الجامع"أخرجه أبو داود والنسائى ، وانظر لأللبانى . صـحيح  )٣(

٩٣٩.( 
-٢٣٨/ص" إرضاء رب األنام بشرح عمدة األحكام"انظـر فـى هذا كتابنا    )٤(

 .م٢٠٠٠=هـ١٤٢١-١، مكتبة الدعوة اإلسالمية ، المنصورة ، ط ٢٤٥



   
 

 ٤٨
www.albasira.net

 إذا كنت ال تستطيع االحتراز منه فصومك صحيح،         :١٦ج
 .لما فى إزالته من المشقة ، وعدم وجود القصد فى بلعه

 ما حكم بقايا الطعام التى تكون بين األسنان؟: ١٧س
ه البقايا فى خلل األسنان من ابتلعها متعمدا أفطر          هذ :١٧ج

 .، أما إذا جرى الريق بها فبلعها بغير قصد فال يفطر

ما حكم النخامة التى تعلق فى الحلق وال يستطيع : ١٨س
 إخراجها فيضطر إلى بلعها؟

 مـا لـم تخرج النخامة إلى تجويف الفم ، وصعب            :١٨ج
لت إلى تجويف الفم    إخـراجها فـال بأس ببلعها ، أما إذا وص         

 .وتعمد بلعها فإن صومه يكون فاسدا

أحيانا قد تدخل بعض الحشرات الطائرة من األنف  : ١٩س
 أو الفم فَتُْبلع ، فما حكم ذلك؟

 ال يفطـر الـصائم بـذلك ؛ لعدم تعمد هذا ، أيضا     :١٩ج
 .لمشقة إخراجها

 ما حكم مضغ اللبان فى نهار رمضان؟: ٢٠س
ه يفطر ، أما إذا كان ال طعم له          إذا كان له طعم فإن     :٢٠ج

 .فإنه ال يفطر ، لكنه يكره
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ما حكم تعاطى السجائر والمخدرات فى نهار : ٢١س
 رمضان زعما أنها ليست غذائية؟

 هى حرام شرعا ويفسد الصوم بتعاطيها ؛ لوصول         :٢١ج
 .)١(جرمها إلى جوف صاحبها ورئتيه 

 ما حكم القطرة فى العين أو األذن؟: ٢٢س
تفـسد القطـرة الـصوم ، حتى لو وجد الصائم            ال   :٢٢ج

طعمهـا فى حلقه ؛ ألنها ال تسمى أكال وال شربا ، ولو َأخَّر              
 .التقطير إلى الليل لكان أحوط وأولى

 هل يجوز تذوق الطعام فى نهار رمضان؟      : ٢٣س
 يجـوز ذلك ما لم يصل إلى الحلق ، أى يتذوق ثم             :٢٣ج

 عباس وعروة بن الزبير     يمجه من فيه فورا ، وقد ُأثر عن ابن        

) يتذوق(والحـسن أنهم كانوا ال يرون بأسا أن يتطاعم الصائم           

 .)٢(العسل والسمن والخل ونحو ذلك ثم يمجه 
 ما حكم استعمال الدهانات والكريمات المرطبة للبشرة؟         : ٢٤س
 اسـتعمال هذه األشياء سواء كانت عازال للماء عن          :٢٤ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإلى !! وال يخفـى أن بعض العلمانيين يجوزون هذا ؛ ألن السجائر ال تفطر  )١(

 !!.اهللا سبحانه المشتكى
المصنف ): هـ٢٣٥ت (انظـر فى هذا البن أبى شيبة ، عبد اهللا بن محمد   )٢(

 .م١٩٩٤=هـ١٤١٤ –بيروت دار الفكر ، ) ٢/٤٦٣(فى األحاديث واآلثار 
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 .عازل ال تؤثر فى الصيامالوصول إلى البشرة أو كانت غير 

 ما حكم استعمال العطور فى نهار رمضان؟: ٢٥س
 العطر ال يؤثر فى الصوم ، وليتم المعِطر نفسه أو           :٢٥ج

 .غيره صومه

 حكم استعمال البخاخ لمرضى الصدر والقلب؟: ٢٦س
 اسـتعمال البخاخ للصائم فى نهار رمضان جائز ؛          :٢٦ج

إنما يصل إلى القصبات    ألن مـا يبخ ال يصل إلى المعدة ، و         
الهوائية فتنتفخ ، ويتنفس اإلنسان تنفسا عاديا ، فليس فيه معنى     

 .األكل أو الشرب

 ما حكم األقراص التى توضع تحت اللسان؟: ٢٧س
 هـذه األقـراص إن ذابـت فى اللعاب ونزلت إلى     :٢٧ج

المعـدة فهى مفطرة ، وإن كانت تذوب فى الغشاء المخاطى           
 الدم عن طريق األوعية الدموية فال       المـبطن للفم وتصل إلى    

 .تفطر واألولى اجتنابها إال لضرورة
 ما حكم صيام من غلبه القيء فتقيأ؟: ٢٨س
 القـىء ال يفسد الصوم إال إذا تعمده الصائم ، وإن            :٢٨ج

تعمده فسد صوم هذا اليوم ، ويتم بقية اليوم صائما ، ويلزمه قضاء             
القىء فليس عليه قضاء    من ذرعه   « : يدل عليه قوله    . يوم آخر 



   
 

 ٥١
www.albasira.net

لكن هل تلزمه كفارة الفطر متعمدا ،       . )١( »، ومـن استقاء فليقض    
على أقوال لعل الصحيح أنها ال تلزمه وهذا مذهب الجمهور ؛ ألن            

 .واهللا أعلم. إخراج:  شىء إلى الجوف ، والقيءالطعام إدخال
فما حكم  » النشوق«بعض الناس يستعمل السُّعوط     : ٢٩س

 هذا فى رمضان؟
 إن استنشق الصائم متعمدا هذا النشوق فوصل إلى         :٢٩ج

 .الحلق وابتلعه الصائم أفطر
أحـيانا يـسيل الـدم من األنف ، أو بسبب خلع            : ٣٠س

 الضرس ، فهل يؤثر ذلك على الصوم؟
 نزف الدم من اللثة أو عند قلع الضرس ، أو سيالنه      :٣٠ج

صوم  كل هذا ال يفسد ال     »وهو ما يسمى بالرعاف   «من األنف   
 .، بل الصوم صحيح

أحيانا فى الجامعة وغيرها ُيتبرع بالدم ، فما حكم         : ٣١س
صـوم هـذا المتبرع ، وأيضا ما حكم صوم من ُأِخذ منه دم              

 للتحليل؟
 أخذ كمية من دم اإلنسان ، إذا كانت يسيرة للتحليل           :٣١ج

أو لتشخيص المرض أو للتبرع ؛ بحيث ال يضعف الجسم عند           
أما .  ال يفسد بذلك ، بل هو صوم صحيح       أخذها ، فإن الصوم     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مرفوعا به ، صـحيح أخـرجه األربعة والحاكم من حديث أبى هريرة    )١(

 ). صحيح الجامع– ٢/١٠٧٢(وانظر لأللبانى 
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إذا كانـت كمية الدم المأخوذة كبيرة تُلْحق بالبدن ضعفا ، فإنه            
يفطر يومه هذا ، ويقضى يوما غيره بعد رمضان؛ وهذا قياسا           

 .على الحجامة

هل تغيير الدم الفاسد بدم نقى يؤثر فى صوم : ٣٢س
 المسلم؟
، إن كان    الـذين يغيرون دماءهم ؛ كمرضى الكلى         :٣٢ج

هـذا التغيير عارضا ثم يشفون يلزمهم قضاء هذا اليوم الذى           
غيـروا فيه دماءهم ؛ بسبب ما يزود به من الدم النقى ، الذى              
يـستفيد منه الجسم ، أما إذا كان هذا المريض ال يرجى برؤه             
ويـشق علـيه الصوم ، فليفطر وليطعم عن كل يوم مسكينا ؛             

الته من الفقر أو اليسار     قدر وجبة غذائية واحدة على حسب ح      
 .أو التوسط

هناك الكبسوالت الشرجية كمسكن ، وكذلك : ٣٣س
 األقماع المهبلية للنساء هل ذلك يفطر الصائم؟

 الكبـسوالت الشرجية واألقماع المهبلية ال تفطر ؛         :٣٣ج
ألن صـاحبها ال يستغنى بها عن الطعام ، فهى ليست بمنزلة            

 .دتهالغذاء ، كما أنها ال تصل إلى مع

 ما حكم استعمال الصائم للحقن؟: ٣٤س
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 : فيها تفصيل ، فالحقن على أنواع:٣٤ج

الحقـن العالجية ، سواء كانت فى الوريد أو العضل ،            -أ
فهذه ال تفطر حتى لو وجد      ... كمضادات االلتهاب والمسكنات    

 .طعمها فى حلقه أو لم يجد

ة الحقن اإلجرائية ، وهى التى تنظف داخل البدن وقاي         -ب
أو تمهـيدا إلجـراء عملية أو نحو ذلك ؛ كالحقن الشرجية ال             

 .تفطر أيضا
ـ  الحقن الغذائية ، وهى التى فى حكم الغذاء ، بل قد            -جـ

 يـستغنى بهـا المـريض عـن األكـل والشرب ؛ مثل حقن              
الجلوكوز ، فهى مفطرة ، وهناك من ذهب إلى أن الحقن بكل            

 واهللا –صح ما ذكرت  ، لكن األولى واأل  )١(أنواعها ، ال تفطر     
 ؛ ألنهـا ال يصل منها شىء إلى الجوف من المنافذ            –أعلـم   

 .)٢(المعتادة أصال 

 مريض يشق عليه الصيام ماذا يفعل؟: ٣٥س
 يفطـر ، ويلـزمه قضاء أيام ما أفطر فى رمضان وال             :٣٥ج
 .فدية

 عجوز مسنة ال تطيق الصوم ، ماذا تفعل؟: ٣٦س
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٧ ، ١٣٦/الفتاوى ص: انظر فى هذا الشيخ محمود شلتوت )١(
 .١٢٦/راجع مختصر فتاوى دار اإلفتاء المصرية ص )٢(
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الهرم والمريض ال    العجـوز المسنة وأيضا الرجل       :٣٦ج
. يرجى برؤه ، الحق فيهم الفطر مع الفدية ، عن كل يوم مسكينا            

وهذا الفطر يكون على قدر حاجة هذه العجوز ، لكن ال تخرجه            
ماال ، أما إذا لم تجد طعاما ما تطعمه لفقرها ، فال شىء عليها ،               
          وإن أراد أولـياؤها أن يطعمـوا عنها ، فهذا من باب اإلحسان             

 .، واهللا أعلم 〉واهللا يحب المحسنين  ®

من أغمى عليه بسبب شجار أو مرض ، ما حكم          : ٣٧س
 صيامه؟
 مـن زال عقله لضربة على رأسه ، أو ببنج ، أو             :٣٧ج

 :أغمى عليه ، فهذا له أحوال هى

إن استمر زوال العقل طوال نهار رمضان فسد صومه          -أ
إذا كان زوال العقل فى جزء      أما  . ويلزمه القضاء وال إثم عليه    

من نهار رمضان دون جميعه ، أتم صومه وصومه صحيح ،           
 .ما لم يكن مزيل العقل محرما

أمـا إذا زال العقـل بمحرم كالخمر أو الحشيش أثم            -ب
وفسد صوم هذا اليوم ويلزمه القضاء ؛ إال إذا كان متعمدا فعل            

 التوبة ،   ذلك حتى ال يصوم فهذا ال يكفيه صوم الدهر وتلزمه         
 . واهللا أعلمـوهذا قول بعض أهل العلم 



   
 

 ٥٥
www.albasira.net

 ما حكم من أفطر عامدا فى رمضان؟: ٣٨س
 : هناك عدة أقوال فى هذه المسألة منها:٣٨ج
علـيه أن يكفـر كفارة من جامع زوجته سواء بسواء            -١

صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، هذا كله إذا           «
 .»لم يجد رقبة يحررها

 .فطر يوما يجب عليه صيام شهر متتابعمن أ -٢

 .أن يقضى يوما مكانه -٣

أن يقضى يوما مكانه ويستغفر اهللا ويتوب إليه ويكثر           -٤
 .من العمل الصالح

لـو صام الدهر كله لم يجزه ، وعليه بالتوبة واإلكثار            -٥
 .من الصالحات فقط

وأولى هذه األقوال القول األول ، وهو قول مالك وأصحابه          
ورى ، وأبى حنيفة وأصحابه ، واألوزاعى ، وإسحاق         ، والـث  

بن راهويه ، وأبى ثور ، ومحمد بن جرير الطبرى ، ورواية            
 .)١(عن عطاء ، وعن الحسن البصرى ، والزهرى 

 من مات وعليه نذر صوم ما حكمه؟: ٣٩س
من مات وعليه صيام صام      «:  قـال رسول اهللا      :٣٩ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و١٠٧-١٠/٩٦ (»االستذكار« ابن عبد البر فى انظر بسط هذه األقوال عند )١(

١١٦، ١١٥.( 
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يائه أن يصوموا عنه     ، وعليه فإنه على أول     )١( »عـنه ولـيه   
سواء كان صوم قضاء أو نذر ، فإذا لم يستطيعوا أطعموا عنه            

يا :  فقال جاء رجل إلى النبى     :  قال ، لحديث ابن عباس     
إن أمى ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟        ! رسـول اهللا  

نعم ،  : أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قال       «: فقال  
والقول باإلطعام هو قول    . )٢( »يقضىفدين اهللا أحق أن     : قال

الشافعى عليه رحمة اهللا، ومتابعة األثر على التفصيل الماضى         
 .هو األولى، واهللا أعلم

 هل يستحب للمسافر فى رمضان الصوم أم أفطر؟: ٤٠س
 إن كان سفره لضرورة أو حاجة وشَقّ عليه الصوم          :٤٠ج

 جاز بل   ، أو كـان الفطر قوة له على إتمام قصده فى السفر ،            
حـسن له الفطر ، وذلك كحال المجاهد فى سبيل اهللا أو الحاج            
والمعتمر ، ثم يقضى ما أفطر بعد مرده إلى أهله ، يدل عليه             

فََمن كَاَن ِمنكُم مَِّريضاً َأْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ مِّْن  قـوله سبحانه    
أن   وحديث عبد اهللا بن عباس ]١٨٤: البقرة [ َأيَّـاٍم ُأخََر    

خـرج مـن المدينة إلى مكة فصام حتى بلَغَ           رسـول اهللا    
ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى          عـسفان ،    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما )١(
 .أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما )٢(
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 ولقوة القصد أفطر النبى     . )١( ، وذلك فى رمضان      قدم مكة 
فـى الفتح ، وأعلن هذا ، وعندما علم أن بعض الناس صاموا             

وفى لفظ أن   . )٢( »أولـئك العـصاة ، أولئك العصاة      «: قـال 
:  الـصائمين ضـعفوا فـى العمل عن السفر ، فقال النبى        

ولكن فى غزوة أخرى    . )٣( »ذهـب المفطرون اليوم باألجر    «
 منهم من أفطر ومنهم من صام يدل عليه حديث أبى سعيد            

فى رمضان ، فمنا الصائم      كنا نغزو مع رسول اهللا      : قـال 
  ، وال المفطر    ومـنا المفطـر ، فال يجد الصائم على المفطر         

 علـى الـصائم ، يـرون أن مـن وجـد قوة فصام فإن ذلك                
 حـسن ، ويـرون أن مـن وجـد ضـعفا فأفطـر فإن ذلك                

ويمكن أن يقال    !! وما أروع ما قال أبو سعيد       . )٤(حـسن   
فى مجموع أحاديث الباب ، أن كل خبر حسب مقتضاه ، فقد             

فطره يكون الصوم والفطر مستويين ، وهنا ال يعاب على أحد           
أو صـومه ، سواء كان هذا غزوا أو حجا أو نحوهما ، وقد              
يكـون الفطـر أولى لما يحصل بالفطر من قوة البدن وإعانة            

 المـرء علـى حصول المقصود ، وهذا ما عبر عنه النبى             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أخرجه البخارى ومسلم )١(
 .أخرجه مسلم )٢(
 .أخرجه مسلم )٣(
 ، وورد مثل هذا عن جابر وأنس ٢٦١٨/ح" كتاب الصيام"أخرجه مسلم فى  )٤(

 . وأحاديثهم فى الصحيحة–هللا عنهم جميعا  رضى ا–وعائشة 
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أولئك « وقال تارة عن الصائمين      »ذهـب المفطرون باألجر   «
يه ، وعندما رأى الرجل الذى اجتمع عل      ) مـرتين  (»العـصاة 

ليس من البر الصيام فى     «:  الناس يظلونه وهو صائم فقال      
 – رحمه اهللا    –هـذا ونختم بفقه اإلمام البخارى       . )١( »الـسفر 

باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان       : "الذى بوب فقال  
وأن األفضل لمن أطاقه بال     ... للمـسافر فـى غير معصية       

واهللا أعلم   -هـ  .أ"ضرر أن يصوم ، ولمن شق عليه أن يفطر        
-. 

هـل يجـوز لبعض أهل الصناعات والمهن ترك         : ٤١س
 االعتكاف بالكلية؟

 مـن تعلقت به حقوق الناس ؛ كالقضاة والمدرسين          :٤١ج
والزراع والخبازين ونحوهم ؛ بحيث إذا اعتكف ضاعت هذه         

نعم ، إال إذا لم     : قال مقيده . )٢(الحقـوق ، فليس له أن يعتكف        
 واهللا  –ىء من هذه الحقوق يقينا      يترتب على اعتكافه ضياع ش    

  .–أعلم 
الـسائق الذى يسافر من بلد إلى بلد ، ماذا يفعل           : ٤٢س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – رضى اهللا عنهما –أخـرجه البخارى ومسلم من حديث جابر بن عبد اهللا   )١(

 .مرفوعا به
 انظـر حـول هـذا البـن فـرحون المالكـى ؛ بـرهان الـدين إبراهيم          )٢(

٢، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط) ١٦٦/ص(درة الغواص ): هـ٧٩٩ت (
 .م١٩٨٥=هـ١٤٠٦-
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 فى رمضان؟
 هـذا السائق ، وكذلك التاجر الذى عادته السفر من           :٤٢ج

بلد إلى أخرى ، يجوز لهم الفطر ويلزمهم القضاء السيما فى           
، ولو  أيـام الشتاء القصيرة ، وهذا كله إذا شق عليهم الصوم            

 .قدروا على الصوم لكان أولى
تختلف الدول فى اإلعالن عن أول رمضان ، ماذا         : ٤٣س

 يجب علينا؟
 يثـبت الـصيام برؤية الهالل ، فالدول التى ترى           :٤٣ج

الهـالل رؤيـة عينية يجب الصوم معها ، وإذا تباعدت البالد            
فلكـل بلـد رؤيـتها ، لكـن فى ظل تقنيات العصر الحديث              

ع ، لو اتحد المسلمون فى الصيام مع الدول         واالتـصال السري  
المعلنة للرؤية الشرعية للهالل لكان هذا أولى وأفضل ، ومن          
فعل ذلك يلزمه أن يفطر مع إعالنها رؤية هالل شوال ، فإن            
كـان أهل بلده صائمين ، أفطر سرا ، وصلى معهم العيد من             

 .غد حفاظا على وحدة المسلمين ونبذا للخالف ، واهللا أعلم
ما القول الذى ينصح به من سافر من مصر إلى          : ٤٤س

الـسعودية مـثال أو العكس فيما يتعلق برؤية هالل رمضان           
 وأيضا هالل شوال؟

 من سافر من بلد لم ير فيه الهالل إلى بلد رِئى فيه             :٤٤ج
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الهالل ، يجب عليه أن يصوم ويعيد معهم ، أما إذا سافر من             
لد لم ير فيه الهالل فعليه أن يتم     بلـد رِئـى فـيه الهالل إلى ب        

صـومه  وإذا تم الشهر ثالثين يوما أفطر قبلهم ِسرا ثم يعيد             
صوموا لرؤيته  «: معهـم فـى الـيوم التالى ، وهذا لقوله           

 وأفطـروا لـرؤيته ، فـإن غُـّم علـيكم فعـدوا ثالثين ثم               
 .)١( »أفطروا

 يكون بلدة ليلها كنهارها ، كالبالد الجليدية؟ كيف: ٤٥س
 صيامهم وصالتهم؟

 يعتبـرون ليل ونهار ومواقيت أقرب بلدة إليهم فيها   :٤٥ج
ليل ونهار منتظم ، فإن تعذر ذلك، فاالعتبار بأم القرى مكة ،            

 .واهللا أعلم

بلدة نهارها طويل جدا وليلها قصير جدا ، ماذا : ٤٦س
 يفعل أهلها؟

 . يصومون حتى غروب الشمس ولو طال اليوم:٤٦ج

ساء ينقطع دمها فى رمضان يوما أو يومين النف: ٤٧س
 ثم يعود مرة ثانية ، فماذا تفعل؟

 إن اسـتطاعت أن تميز هذا الدم الذى نزل بعد يوم            :٤٧ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أخرجه أحمد والترمذى. يحصح )١(
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 :أو يومين بأنه
 .من جنس دم النفاس -١

أو هو دم الحيض ؛ لكون عادتها قبل النفاس كانت هذه  -٢
 .األيام

ع صالتها  فـال يجـوز لهـا آنذاك أن تصوم أو تصلى ، وتد            
ومـا صامته وصلَّته فى يوم أو يومى االنقطاع          . وصـيامها 

أما إذا لم تستطع التمييز ، ولم يكن هذا وقت عادتها           . صحيح
قبل النفاس ، فعليها أن تمكث أربعين يوما ألن نهاية األربعين           
هـى نهايـة النفاس فى أصح قولى أهل العلم ، وما زاد عن              

 حيض ؛ لكون عادتها آنذاك       إن لم يكن دم    –األربعين من دم    
 فـيكون استحاضـة ، تتوضأ لكل صالة وتصلى وتصوم ،           –

 . واهللا أعلم–ويجوز لزوجها أن يجامعها 

الحائض تجد بعد انقطاع الدم القطرات منه ، ماذا  : ٤٨س
 تفعل؟
 إن كان هذا الدم من جنس دم الحيض ، فهذا حيض            :٤٨ج

ان ليس من   وإن ك . يجب أن تدع الصالة والصيام حتى يزول      
 فعليها أن تتوضأ لكل صالة ،       »استحاضة«جنسه فهو دم فاسد     

أما إذا لم تستطع أن تميزه ، فتنظر ما أيام عادتها ،            . وتصوم
فتدع فيها الصالة والصيام ، وما زاد عن ذلك فهو استحاضة           
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 .، حكمه ما سبق

 ما أحكام صيام الحائض إذا طهرت بعد الفجر؟: ٤٩س
ق على الدم الخارج من الحائض      اسم يطل :  الحيض :٤٩ج

ومـن النفـساء ، فـإذا طهرت المرأة من هذا الدم بعد الفجر              
مباشـرة قبل أن يعم الضياء ، فلتتم صومها وصومها صحيح           
حتـى ولـو لم تغتسل ، أما إذا طهرت بعد الفجر عند انفالق              

 أو بعده ، فلتصم بقية هذا اليوم ، ثم          »انتشار الضياء «الصبح  
 .ر بعد رمضانتقضيه يوما آخ

 ؟هل يجوز عقد الزواج فى رمضان: ٥٠س
 نعم يجوز ، فلم يثبت فى الشرع النهى عن الزواج           :٥٠ج

 .فى شهر رمضان وال فى غيره

 حكم من أفطر فى رمضان بجماع زوجته؟: ٥١س
 فـسد صـوم هذا اليوم لكن يمسك بقيته ، وتلزمه            :٥١ج

ليطعم الكفـارة ؛ وهى صوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع ف          
ستين مسكينا ؛ لكل مسكين وجبة مشبعة ، فإن لم يقدر تعلقت            
الكفـارة فى ذمته لحين أن يقدر عليها ؛ ألنها حق هللا تعالى ،              
فـإن دام عجزه سقطت عنه ، ويجوز مساعدته بمال الصدقة           

 .فى هذه الكفارة
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ماذا لو أجبر الرجل زوجته على الجماع فى : ٥٢س
 رمضان؟
 وليس عليها كفارة ، أما الرجل  صوم المرأة صحيح  :٥٢ج

فعلـيه قـضاء هذا اليوم وكفارة ، والكفارة عتق رقبة ، وهذا             
متعـسر هذه األيام ، فعليه صيام ستين يوما ، فإن لم يستطع             

 فى الصحيحين   فإطعـام ستين مسكينا ؛ لحديث أبى هريرة         
 أن يكفر   أن رجـال أفطر فى رمضان ، فأمره رسول اهللا           "

 صـيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين         بعـتق رقـبة ، أو     
:  ِبعرق تمر ، فقالال أجد ، فأتى رسول اهللا : مسكينا ، فقال

ما أجد أحوج منى ،     : خذ هذا فتصدق به ، فقال يا رسول اهللا        
 ... »كله«:  حتى بدت أنيابه ، ثم قال      فـضحك رسول اهللا     

 .)١(" الحديث

هل الكفارة  لو جامع رجل امرأته أكثر من مرة ، : ٥٣س
 تكون مرة واحدة عنها جميعا؟

 يلزمه الكفارة عن كل مرة جامع فيها زوجته ، ولو           :٥٣ج
 واهللا ـجامعها الشهر كله ، للزمه كفارة عدد أيام الشهر كله  

 .أعلم 

الرجل يقبل زوجته وربما فعل ما هو أعظم دون : ٥٤س
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أخرجه البخارى ومسلم وعبد الرزاق ومالك وغيرهم واللفظ لمالك )١(
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 الجماع ، هل يجوز هذا فى نهار رمضان؟
لك ، ولو تركه لكان أولى ؛ ألنه ال          ال يحرم عليه ذ    :٥٤ج

ومن اضطر إلى شىء من ذلك ، ثم أنزل ، فسد           . يملـك إربه  
صيامه هذا اليوم ، ولزمه أن يتم صيام اليوم ، ثم يصوم يوما             

آخر بعد رمضان قضاء. 

 إذا جامع الرجل امرأته فى رمضان وهى صائمة؟: ٥٥س
هى  يلزم كل منهما الكفارة على قول ، وعلى قول           :٥٥ج

كفارة واحدة على الرجل ، وهو قول الشافعى وداود وغيرهما          
 ـ واهللا أعلم  ـولعل األحوط القول األول  . وهناك أقوال أخر

)١(. 

ما حكم من غلبت شهوته فأمذى أو أنزل بمالطفة : ٥٦س
 زوجته؟
 من أمذى ، فصومه صحيح ، ويغسل موضع المذى :٥٦ج

 بمالعبة زوجته   »أنزل«أما من أمنى    . ويتوضـأ وال شىء عليه    
فـسد صـوم هذا اليوم ، لكن يتم صومه ، ويلزمه يوما آخر بعد               

وهذا أيضا حكم من استمنى بأى طريقة فأنزل ، فسد          . رمـضان 
 .صومه ويتم صوم هذا اليوم ، ويلزمه القضاء بصوم يوم آخر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١٠-١٠/١٠٧" (االستذكار"انظر البن عبد البر  )١(
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 ما حكم صوم الحامل والمرضع؟: ٥٧س
 على   يصح صومهما ، إال إذا خافتا على أنفسهما أو         :٥٧ج

وليدهما ، وهناك أقوال فى هذه المسألة ، أيسرها أنهما تلحقان           
بالـشيخ الكبيـر والمريض الذى ال يقدر على الصوم ، فلكل            
منهما أن تفطر ، وتطعم عن كل يوم مسكينا بقدر وجبة غذائية 

 ك أرز أو قمـح لكل مسكين أو ما يناسب هذا            ٣/٤أو بقـدر    
عمر وابن عباس وسعيد    زبيبا أو تمرا ، وهذا مروى عن ابن         

  .ـ رضى اهللا تعالى عنهم ـبن جبير 
بحكم االختالط هذه األيام فى الجامعة واألسواق : ٥٨س

ونحوهما ، قد يتكلم الرجل مع المرأة أو يمس يدها وقد 
يحدث العكس ، فما الحكم فى ذلك فى رمضان؟ هل تتوقف 

 الجامعات وتتعطل التجارات؟
بحكم المدنية الحديثة وهى     هذا من الفساد الحاصل      :٥٨ج

 والحكم  – واهللا المستعان    –فـى الحقيقة مدنية شيطانية خبيثة       
أنـه إذا كان الكالم من غير ريبة وال قصد للتمتع بالحديث ؛             
كحـال السؤال الضرورى كالسؤال عن الطريق أو المفاوضة         
التجارية ، فال بأس ، أما إن كان للتلذذ والتمتع فهذا ال يجوز             

ـ     ضان وال فى غيره ، وكونه فى رمضان أشد ،          ال فـى رم
وكـذلك لمس اليد إن كان من غير قصد فال يضر ، وإن كان              
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 .بقصد فال يجوز مطلقا ، وكونه فى رمضان أشد

 ما حكم المزاح واللغو والغيبة فى نهار رمضان؟: ٥٩س
 هـذا كله من أسباب نقصان األجر ، وذهب بعض           :٥٩ج

لصيام ، فعلى المسلم أن يتقى      أهـل العلم إلى أن الغيبة تفسد ا       
 .اهللا تعالى ويتجنب هذه المحاذير

 حكم مشاهدة التلفاز والفيديو فى رمضان؟: ٦٠س
 مـشاهدة المناظر الخليعة وما فيه فسق أو خروج          :٦٠ج

عـن الـشرع منقص ألجر الصائم ، فرب صائم ليس له من             
 !!صيامه إال الجوع والعطش 

ى مثل هذه األمور ، فاهللا      وليـتق اهللا الصائم أن يضيع وقته ف       
 !!!اهللا يا عباد اهللا 

ما حكم قضاء بعض نهار رمضان فى لعب الكرة : ٦١س
 أو التفرج عليها؟

 ال نجزم بحرمة ذلك ، لكن فيه من تضييع األوقات           :٦١ج
مـا فيه ، والمسلم ال ينبغى أن يفوت رمضان دون أن يزداد             

.  هو األصح  قـربا من اهللا ، وعليه فاالحتراز عن هذه األمور         
 .واهللا أعلم 

 ما حكم من أخر قضاء رمضان؟: ٦٢س
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 مـن أخر قضاء رمضان إلى رمضان التالى لعذر          :٦٢ج
مـثل المـرض الذى ال يرجى برؤه ، فإنه يكَفِّر عن كل يوم              

 مع اإلثم   –إطعام مسكين ، أما إذا كان إهماال وتفريطا ، فإنه           
 . يجمع مع القضاء الكفارة–

ا مات المسلم وعليه قضاء أيام من ماذا يفعل إذ: ٦٣س
 رمضان؟
 إن كـان ترك هذه األيام لعذر فال قضاء وال كفارة            :٦٣ج

، على ورثته ، أما إذا كان الترك تهاونا وتقصيرا فإنه يصام عنه 
 .ويرى الشافعى وغيره أن يطعم عنه عن كل يوم بمد

 من أفطر فى رمضان لعذر أياما ، كيف يقضيها؟: ٦٤س
عـن كل يوم يوما بعد العيد ، وال يشترط           يقـضى    :٦٤ج

التـتابع فى القضاء ، بل يصح الصوم أيام القضاء متفرقات ،            
  .– واهللا أعلم –فإن تابع فهو أحسن 

هل يجوز للطالب فى المدرسة أو الجامعة أو : ٦٥س
 العامل أو الموظف أن يفطر فى رمضان؟

،  ال يجـوز لهؤالء الفطر ، ويأثمون إن فعلوا ذلك            :٦٥ج
كالعمل فى  «لكـن إن كـان عمـل أحدهم فيه مشقة عظيمة            

 وال تدفع هذه المشقة إال بالفطر جاز »ـ  أحيانا  ـالمـناجم   
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  .ـ واهللا أعلم ـالفطر، وإال حرم 

من رأى صائما يأكل ويشرب هل يجب عليه أن : ٦٦س
 يذكره؟
 نعـم يجب ؛ ألن هذا من باب تغيير المنكر ، وال             :٦٦ج

أو شربه من المنكر فى ذاته ، لكن يعفى         ريب أن أكل الصائم     
عند حال النسيان لرفع الحرج آنذاك ، أما غيره فال عذر عليه            

من رأى منكم منكرا    «: فـى تـرك هذا المنكر ، وقد قال          
فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه            

 .»، وهذا أضعف اإليمان

 رمضان بعد األيام ما حكم تأخير قضاء الفائت من: ٦٧س
 الست من شوال؟

 صـيام ستة أيام من شوال ال يحصل ثوابها إال إذا            :٦٧ج
فمن كان عليه   ... كان المسلم قد استكمل صيام شهر رمضان        

قضاء من رمضان ، فإنه ال يصوم ستة أيام من شوال إال بعد             
من صام رمضان ثم    «:  يقول قـضاء رمضان ؛ ألن النبى       

 . الحديث»...أتبعه بست من شوال 
رجل تارك للصيام مدة حياته ثم يريد أن يصوم ، : ٦٨س

 فماذا يفعل؟
 من المشقة إلزامه بالقضاء أو الكفارة ؛ فال يؤمر :٦٨ج
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بذلك ، وعليه التوبة واإلكثار من األعمال الصالحة ، قال 
َوِإنِّي لَغَفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلحاً ثُمَّ      ® :تعالى

 اللهم اغفر لنا وتب علينا واهدنا إلى ما  ]٨٢:  طـه[ 〉  تََدىاْه

 .تحب وترضى
نصرانى أشهر إسالمه فى نهار رمضان مثال بعد : ٦٩س

 الظهر، ماذا يفعل؟
 الحمد هللا ، يجب عليه أن يمسك بقية هذا اليوم ، أما    :٦٩ج

ما فات منه قبل إسالمه فال يلزمه صومه ، وإن صام يوما بعد 
 .ا اليوم حسنرمضان عوض هذ

حديث عهد بإسالم جامع زوجته فى رمضان وهو : ٧٠س
 صائم متعمدا ، ما حكمه؟

 إذا اعـتقد أن الـواجب علـيه إنما هو ترك األكل             :٧٠ج
، أما إذا   )١(والـشرب دون الجماع فيلزمه القضاء دون الكفارة         

 واهللا  –لزمته الكفارة   " الجماع"علم أن من جملة الواجب تركه       
 .–أعلم 
رجل صام صيام تطوع ثم أفطر قبل المغرب ، هل : ٧١س
 يقضى؟
 اتفق أهل العلم على أنه إذا أفطر ناسيا أو مضطرا           :٧١ج

فـال يقـضى هذا اليوم ، أما إذا أفطره متعمدا لغير سبب أو              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٦٢/ص(درة الغواص : ابن فرحون المالكى )١(
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 واهللا ـحاجة فالجمهور على أنه ال يقضى وإن قضى فحسن  
  .ـأعلم 
 الطريق رجل سافر ، فأفطر ، فلما كان فى بعض: ٧٢س

 رجع لسبب ولم يسافر ، ما حكمه؟
 مـن عاقه عائق منعه من مواصلة السفر ، فرجع           :٧٢ج

بعد أن أفطر ، يصوم بقية يومه ، ثم يقضيه يوما بعد رمضان             
 .)١(وال يكفر 

المسافر المفطر يصل إلى بلده قبل المغرب ، ماذا : ٧٣س
 يجب عليه؟ 

ء السبب   يجـب أن يمسك بقية اليوم ، وذلك النتها         :٧٣ج
الـذى أفطـر من أجله ، وحاله فى ذلك كحال المريض الذى             
برئ وشفى فى وسط النهار ، يجب عليه أن يمسك بقية يومه            
لـزوال العذر مع وجوب قضاء ذلك اليوم كامال فى الحالتين           

 .بعد رمضان

 هل يجوز صيام رمضان أقّل من ثالثين يوما؟: ٧٤س
 عن رسول اهللا     ثبت فى األحاديث الصحيحة الثابتة       :٧٤ج

أن الـشهر ال ينقص عن تسعة وعشرين يوما ، ومتى ثبت دخول            
 بعد صيام ـ وهى الرؤية الصحيحة ـشهر شوال بالبينة الشرعية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٤٠٤٧/ فقرة– ١٠/٩٠(االستذكار : انظر هذه الفتوى عند ابن عبد البر )١(
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ثمان وعشرين يوما ، فإنه يتعين أن يكونوا أفطروا اليوم األول من       
رمـضان ، فعليهم قضاؤه ؛ ألنه ال يمكن أن يكون شهر رمضان             

ـ      وما ، وإنما الشهر تسعة وعشرون يوما أو        ثمانـية وعـشرين ي
وال خالف أن الشهر العربى قد       «:ثالثـون ، قـال ابن عبد البر         

أما أن يكون ثمانية    . )١( »يكون ثالثين يوما ويكون تسعة وعشرين     
 .وعشرين يوما فال ، ويلزم من فعل ذلك صيام يوم كما أسلفت

 
من صام صوم كفارة شهرين متتابعين، وقطعه :٧٥س

  هل يبدأ من األول؟،طعقا
 إن كـان العارض اضطراريا ال يدفع ، ال يضره           :٧٥ج

هـذا العـارض ويستأنف صومه بعد زوال العارض ، وذلك           
كالحـيض والنفاس ، أو أصيب فى حادث أو كسر ونقل إلى            

أما إذا لم يكن القاطع     ... المستشفى إلجراء العمليات ونحوها     
 .)٢(اضطراريا فيبدأ من األول 

من كان يصوم االثنين والخميس وهذه عادته ، : ٧٦س
 ووافق أحدهما يوم الشك ، هل يجوز صيامه آنذاك؟

 مذهب مالك وجماعة من الفقهاء أنه ال بأس بصيام          :٧٦ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٣٧٣٠/ فقرة– ١٠/١٦االستذكار : ن عبد البراب )١(
 ). وما بعدها١٠/١٥٦(االستذكار : راجع البن عبد البر )٢(
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 رضى اهللا ـيـوم الشك تطوعا ، ويستدلون بحديث أم سلمة   
 يصوم شهرين ما رأيت رسول اهللا :  قالت–تعالـى عـنها    

 رضى ـوحديث عائشة  . )١( »ورمضانمتتابعـين إال شعبان  
 أكثر صياما منه ما رأيت رسول اهللا « ـاهللا تعالـى عنها   

. )٢(" فى شعبان ، كان يصومه إال قليال ، بل كان يصومه كله           
والمذهب الثانى مذهب عبد اهللا بن عباس وجماعة من السلف منهم           
عمر بن الخطاب وعلى عدم جواز هذا ، بل استحباب الفصل بين            

جائز فى كالم العرب    : قال ابن المبارك  . بان ورمضان بفطر  شـع 
 .صام الشهر كله إذا صام أكثره إن شاء اهللا: أن يقال

ولعل األولى أن يدع صوم التطوع فى يوم الشك تأسيا بما           
 .كان عليه السلف واهللا تعالى أعلم

ما هى األيام المسنون صيامها والمكروه أو : ٧٧س
 المحرم صيامها؟

 صـيام االثنـين والخميس من كل أسبوع ،           يـسن  :٧٧ج
وصوم ) ١٥، ١٤، ١٣(وثالثة أيام من كل شهر عربى السيما 

ومن . أيام المحرم وصوم ستة أيام من شوال متوالية أو متفرقة
. وجد طاقة جاز له صوم يوم وإفطار يوم ، وهذا خير الصيام           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أخرجه الترمذى والنسائى وأحمد )١(
 .أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما )٢(
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ما ومـن الصوم المؤكد صوم عرفة إال أن يكون المسلم محرِ          
علـى عـرفة ، كما يسن له صيام ما تيسر وطَاقَه من شهر              

 .شعبان قبل رمضان
عيد «صوم الجمعة مفردا ، والعيدين       :ومـن الصوم المحرم   

 .»الفطر وعيد األضحى وبقية أيام التشريق
 إفراد يوم السبت بصوم إال أن يقرنه بيوم آخر          :ومما يكره له  

  .– أعلم  واهللا–، كما يكره له سرد الصوم ووصله 

رجل يصوم يوما ويفطر يوما ، فوقع فطره يوم : ٧٨س
الخميس وصومه يوم الجمعة ، فصار الجمعة مفردا ، هل 

 تصح هذه الصورة؟
 ذلـك جائز بهذا القيد المذكور ، لحديث أبى هريرة           :٧٨ج
  قال رسول اهللا    : قـال »      ال تخصوا ليلة الجمعة بقيام من

الجمعة بصيام من بين سائر     بـين الليالـى ، وال تخصوا يوم         
 ، وما روى    )١( »األيام ، إال أن يكون فى صوم يصومه أحدكم        

عن مالك وغيره بجواز صيامه معارض بما صح عن رسول          
وما ذكر عن بعض    .  بالنهـى عـن إفـراده بالصوم       اهللا  

الصحابة مرفوعا وموقوفا جواز صيامه على االنفراد آثار فى         
 يحمل على صوم كان يصومه أو       أسانيدها كالم وما يصح فيها    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أخرجه مسلم )١(
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 .)١(ذلك  نحوا من
 ؟)*(ما هو الوصال المنهى عنه فى الصوم : ٧٩س
: رحمه باألمة  الوصال الذى نهى عنه رسول اهللا       :٧٩ج

أن يصوم اإلنسان يومين متتالين ال يفطر فيهما ، وإذا واصل           
  لقوله ـ إن قدر على ذلك  ـصـومه إلى السحر جاز له   

 »أن يواصل ، فليواصل إلى السحر    فأيكم أراد    ال تواصلوا ،  «:
)٢(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤١٩-١/٤١٦(زاد المعاد : انظر حول هذا البن القيم )١(
 ى وعبد الرزاق والفريابى وغيرهم عن أبى هريرة أخرج البخارى والبيهق )*(

 فإنك تواصل يا رسول اهللا :  عن الوصال ، فقالوانهى رسول اهللا : قال
وعند مسلم . »وأيكـم مثلى ، إنى أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى «:قـال   

.  الحديث »...إياكم والوصال   «:  قال والفريابـى وغيـرهما أن النبـى        
أخرجه أحمد  . » يواصـل فليواصـل إلى السحر      ومـن أراد أن   «وحـديث   

والوجه أن النهى وقع على الناس طلبا للرفق        . والدارمـى وعـبد الرزاق    
والـرحمة ، فمـن وجـد فى نفسه طاقة فال بأس ولذلك كان اإلمام أحمد                
وإسـحاق بـن راهوية ال يكرهان أن يواصل الرجل من سحر إال سحر ال              

  أو التحريم ، والوصال خاص بالنبى       أما أكثر العلماء على الكراهة    . غير
ولعل النهى عنه حفاظا على صحة الجسم من اإلجهاد         . لظاهـر النصوص  

: أقول) ١٧/رمضان والطب ص  : أحمد عبد الرؤوف  . راجع د (واإلنهـاك   
فـيكون الوصـال آنـذاك مؤثـرا علـى الـبدن وعلى العقل ، وهما من                 

انتها ، ولعل هذا هو     الضروريات التى أتى اإلسالم برعايتها وحث على صي       
 .ما تميل النفس إليه ، واهللا أعلم وهو المستعان وعليه التكالن

زاد : أخرجه البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد ، وانظر أيضا البن القيم )٢(
 ).١/٣٤(المعاد 
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هل اإلفراط فى إعداد الطعام يقلل من ثواب : ٨٠س
 الصوم؟
َوكُلُوا َواشَْرُبوا  ® :اإلسراف ، قال تعالى:  اإلفراط:٨٠ج

 وهو ]٣١:  األعراف  [ 〉  َوال تُْسِرفُوا ِإنَُّه ال ُيِحبُّ الُْمْسِرِفينَ   

المحرم أو المكروه ال يقلل من على األقل مكروه ، لكن الفعل 
وينصح هؤالء بعدم اإلفراط . ثواب الصيام بعد انتهاء الصوم

فى الطعام وتجهيزه ، وإن كان لديهم فضل طعام فليتصدقوا 
 .به فهو أولى لهم
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 القول التاسع
 أحسن يا عبد اهللا يحسن إليك

 

يـا باغـى الخير أقبل ، يا باغى الخير شَمر ، واها لريح              
جـنة لـو استُِعد لها ، أبواب من الخير مفتوحة ، طرق إلى              ال

 مضمونة ، فالحذر الحذر أن يفوتك ـ بإذن اهللا تعالى  ـالبر  
 أن تِجد فى قنص     أيها الحبيب هذا الخير فى رمضان ، وعليك       

الحـسنات لتنعم بالرضوان ، ومن جملة هذا الخير الذى يجب           
 :عليك التدرب عليه فى رمضان

فالقرآن كالم اهللا ، يشرفك      تعظيم القرآن ،   :ولالخيـر األ  
 بقراءته ، ـ أيها المسلم الحبيب  ـربـك بقـراءته وتتشرف    

وهو رسائل ربك إليك ، تحوى منهجه الذى يجب أن تلتزم به            
العقيدة واألحكام واألخبار ، فَحقُّ القرآن عليك ، أن تطيع          : من

 :تىالشرع فى كيفية التعامل مع القرآن ، وذلك باآل
اقرءوا القرآن ، فإنه يأتى يوم       « : قال رسول اهللا     . قراءته -أ

ـيامة شفيعا ألصحابه    من سره أن    « : ، وقال رسول اهللا      )١( »الق
قال رسول اهللا    . )٢(  » المصحف  فى  فليقرأ  ،    يحب اهللا ورسوله  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أخرجه مسلم )١(
أخـرجه أبـو نعيم فى الحلية والبيهقى فى شعب اإليمان ، وانظر   . حـسن  )٢(

 .٢٣٤٢/ ، ح٥/٤٥٢ »السلسلة الصحيحة«لأللبانى 
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 : »            مـن قرأ حرفا من كتاب اهللا فله به حسنة ، والحسنة
حرف ، ولكن ألف حرف ، والم       ) الم( أقول   بعشر أمثالها ، ال   

يقال « : وقال رسول اهللا    .  )١(  »حـرف ، ومـيم حـرف      
اقرأ وارتق ، ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا         : لصاحب القرآن 

 .)٢( »، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها

فيتعلَّم المسلم كيف يقرأ القرآن قراءة  . تََعلُّمه وتعليمه-ب
 حرف حقه ومستحقه من الصفات ، صحيحة ، فيعطى كل

ويعرف الوقف واالبتداء فى اآليات ، ويعرف كيف يتدبر القرآن 
، وكيف يستفيد من معانيه فيعرف حالله وحرامه ، وال يحرف 
آية عن موضعها أو كلمة منه عن معناها ، بل المسلم الحق هو 
الذى يعمل بالقرآن ويتبع هداه ، وهذا هو المقصود من قوله 

الَِّذيَن آتَْينَاُهُم الِْكتَاَب َيتْلُونَُه َحقَّ ِتالََوِتِه ُأْولَـِئَك  ® :تعالى

، والناس فى ذلك كله متفاوتون ، )٣( ]١٢١/البقرة[ 〉ُيْؤِمنُوَن ِبِه 

 فهناك السابق وهناك المقتصد ، ومن أجل هذا قال رسول اهللا 
 .)٤( »خيركم من تعلم القرآن وعلمه«: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أخرجه الترمذى. صحيح )١(
 .أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجة وأحمد. صحيح )٢(
دار . ط) ٧٢٦-١/٧٢٣(جامع البيان : انظـر فـى تأويل هذه اآلية الطبرى   )٣(

 .الفكر
 .أخرجه البخارى )٤(
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ِكتَاٌب َأنَزلْنَاُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك  ® :عالىقال ت . تدبـره-جـ

َأفَلَا َيتََدبَُّروَن الْقُْرآَن  ®  : وقال تعالى ]٢٩/ص[ 〉لَِّيدَّبَُّروا آَياِتِه 

 ، فقارئ القرآن عليه أن  ]٢٤/محمد[ 〉 َأْم َعلَى قُلُوٍب َأقْفَالَُها

 ،  يتأمل ما يقرؤه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود
ثم يفكر فى تقصيره فيها ، فإن لم يحضره عند ذلك حزن 

 إذا مر وبكاء ، فليبك على فقد ذلك ، وقد كان رسول اهللا 
بآية خوف تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها 

 .)١( »تنزيه اهللا سبح
وربما تحتاج لتدبره أن تكرر اآلية أو جزءا منها عدة مرات،  

 يصل المعنى إلى الفؤاد ، وفى كل مرة يجد القارئ معنى حتى

لطيفا ينساب إلى قلبه ، فيزداد ولعا بتكرار هذه اآلية ، حتى ال 

يكاد يريد ترك هذه اآلية أو هذه الجملة من اآلية وقد ثبت أن النبى 

ِإن تَُعذِّْبُهْم فَِإنَُّهْم ِعَباُدَك  ® : صلى ذات ليلة فقرأ قولـه تعالى

 فما زال ]١١٨/المائدة[ 〉 ن تَغِْفْر لَُهْم فَِإنََّك َأنتَ الَْعِزيُز الَْحِكيُم َوِإ

 .)٢(يقرؤها يركع بها ويسجد حتى أصبح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أخرجه مسلم وأحمد )١(
 .أخرجه أحمد )٢(
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وهـذا ثابت عن طائفة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم          
كعائـشة رضـى اهللا عنها ، وسعيد بن جبير وسفيان الثورى            

 .وغيرهم كثير

ر هذه اآلية السيما فى ورد وربما يحاكم نفسه عند تكرا
سمعت : تدبره خارج الصالة ؛ فعن إبراهيم بن األشعث قال

 وهو يبكى – وهو يقرأ سورة محمد –فضيال يقول ذات ليلة 
َولَنَْبلَُونَّكُْم َحتَّى نَْعلََم الُْمَجاِهِديَن ِمنكُْم  ®: ويردد هذه اآلية 

ونبلو :  وجعل يتلو]٣١/مدمح[ 〉َوالصَّاِبِريَن َونَْبلَُو َأخَْباَركُْم 

إن بلوت أخبارنا فضحتنا !! ويردد ويقول أخبارنا !! أخباركم 
وهتكت أستارنا ، إنك إن بلوت أخبارنا أهلكتنا وعذبتنا ، 

 .ويبكى

أى تذاكر ما فيه من دالالت وحكم وفوائد         . مدارسـته  -د
ومواقـف ، وهـو أخص من القراءة ، ويدل عليه أن جبريل             

 فى كل ليلة من رمضان       يلقى رسول اهللا     علـيه السالم كان   
 .)١(فيدارسه القرآن 

ـ  أى المواظبة على تالوته ومراجعة ما        تعاهـده ؛  -هـ
حفظ منه ، وعزم النفس وتدريبها على حسن تدبره ، هذا كله            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .متفق عليه )١(
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 « :حتـى ال يتفلت القرآن من صاحبه ، وهذا معنى قوله            
 أشد  تعاهـدوا هـذا القـرآن ، فوالذى نفس محمد بيده لهو           

 .)١( »من اإلبل فى ُعقُِلها ـأى تفلتاـ  تَفَصِّيا

أن تقرأ القرآن ـ  الغالى  أيها الحبيب ـولذلك يشرع لك  
حتـى تخـتمه مرة كل شهر ، ولو ختمته أكثر من مرة لكان              

 حين قال   حـسنا ، يدل على ذلك حديث عبد اهللا بن عمرو            
إنى : اقرأ القرآن فى كل شهر ، قال عبد اهللا      « : رسول اهللا   

 .)٢( » حتى قال فى ثالثأطيق أكثر ، فمازال النبى 
ِإنَّ  ® :قال تعالى  ،مداومة الذكر واالستغفار: الخير الثاني

الُْمْسِلِميَن َوالُْمْسِلَماِت َوالُْمْؤِمِنيَن َوالُْمْؤِمنَاِت َوالْقَاِنِتيَن  
ِريَن َوالصَّاِبَراِت َوالْقَاِنتَاِت َوالصَّاِدِقيَن َوالصَّاِدقَاِت َوالصَّاِب

َوالْخَاِشِعيَن َوالْخَاِشَعاِت َوالُْمتََصدِِّقيَن َوالُْمتََصدِّقَاِت َوالصَّاِئِميَن  
َوالصَّاِئَماِت َوالَْحاِفِظيَن فُُروَجُهْم َوالَْحاِفظَاِت َوالذَّاِكِريَن اللََّه 

/األحزاب[ 〉 ْجراً َعِظيماً كَِثيراً َوالذَّاِكَراِت َأَعدَّ اللَُّه لَُهم مَّغِْفَرةً َوَأ

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اذْكُُروا اللََّه ِذكْراً  ® : ، وقال تعالى]٣٥

، وهناك ]  ٤٢،  ٤١/األحزاب[ 〉َوَسبُِّحوُه ُبكَْرةً َوَأِصيالً * كَِثيراً 

 كان « فى كل األحوال ، حتى أذكار ثابتة عن النبى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفق عليه )١(
 .متفق عليه )٢(



   
 

 ٨١
www.albasira.net

 قائال وأوصى النبى .  )١( »يذكر اهللا تعالى على كل أحيانه
 . )٢( »ال يزال لسانك رطبا من ذكر اهللا«

أما الذين ال يذكرون اهللا أو يقصرون فى الذكر ، فهذه 
ِإنَّ الُْمنَاِفِقيَن ُيخَاِدُعوَن  ® :عالمة ردية غير رضية قال تعالى

الَى اللَّه َوُهَو خَاِدُعُهْم َوِإذَا قَاُمواْ ِإلَى الصَّالَِة قَاُمواْ كَُس
.  ]١٤٢/النساء [ 〉ُيَرآُؤوَن النَّاَس َوالَ َيذْكُُروَن اللَّه ِإالَّ قَِليالً 

مثل الذى يذكر ربه والذى ال يذكر ربه كمثل الحى «: وقال 
 .)٣( »والميت

 ـ تحميد  ـ تسبيح  ـقراءة قرآن  « صور الذكر متنوعة -
 ـ االستغفار  ـ تذكر نعم اهللا وشكره عليها  ـتكبير  ـ تهليل  

 القيام بالواجبات الشرعية العينية كالصالة ، والصوم ، وغيرها 
 القيام بالواجبات الشرعية الكفائية كاألمر بالمعروف والنهى        ـ

... ] عن المنكر فى بعض صوره ، وطلب العلم ، ونحو ذلك            
إن الذكـر بهذا المفهوم هو الدين كله ، فكن على ذكر بالذكر             

 .حتى ترقى وتصير من أهل الذكر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أخرجه مسلم وغيره )١(
 .أخرجه أحمد. صحيح )٢(
 .أخرجه البخارى )٣(
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فخير البقاع المساجد ،     التعلق بالمساجد ،  : الخيـر الثالث  
، فالمسلم )١( ـ  كما قال رسول اهللا ـوشر البقاع األسواق  

يخلـع شـغله ونَـصبه وتشتته على أعتاب المسجد ؛ ليأنس            
 أن من السبعة بمناجاة اهللا والقيام بين يده ؛ لذلك أخبر النبى        

رجل تعلق   «:  إال ظله    الـذين يظلهم اهللا فى ظله يوم ال ظل        
 .)٢( »قلبه بالمساجد

وفى عمارة المسجد ومالزمته داللة على اإليمان قال 
ِإنََّما َيْعُمُر َمَساِجَد اللِّه َمْن آَمَن ِباللِّه َوالَْيْوِم اآلِخِر  ® :تعالى

ِئَك َوَأقَاَم الصَّالَةَ َوآتَى الزَّكَاةَ َولَْم َيخْشَ ِإالَّ اللَّه فََعَسى ُأْولَـ
 ويعنى بتعظيم المساجد ]١٨:التوبة[ 〉َأن َيكُونُواْ ِمَن الُْمْهتَِديَن 

 :والتعلق بها
من «: ، قال رسول اهللا       المشاركة فى بناء المساجد    -أ

 أو  ــوهو عش الحمامة  ــ  بنى مسجداً هللا كََمفْحص قطاة      
 .)٣( »أصغر بنى اهللا له بيتا فى الجنة

من تطهر فى   «:  لقوله    ،  كثرة الذهاب إلى المساجد    -ب
بيـته ثـم مـشى إلى بيت من بيوت اهللا ليقضى فريضة من              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحب البالد إلى اهللا "أخرجه الطبرانى والحاكم ، وهو فى مسلم بلفظ . حـسن  )١(

 ".تعالى مساجدها ، وأبغض البالد إلى اهللا تعالى أسواقها
 .أخرجه مسلم وغيره )٢(
 . ابن ماجةأخرجه. صحيح )٣(
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فـرائض اهللا ، كانـت خطواته إحداها تحط خطيئة واألخرى           
 .)١( »ترفع درجة

ـ   قال    انـتظار الصالة بعد الصالة فى المسجد ،        -جـ
مـن كـان فى المسجد ينتظر الصالة فهو فى صالة ما لم             «:

 ال يقوم من مصاله الذى يصلى        وكان النبى . )٢( »يحـدث 
حتى تطلع الشمس ، فإذا طلعت ـ  أو الغداة  ـفـيه الـصبح    

يتحدثون ، فيأخذون فى    ] أى الصحابة [الـشمس قام ، وكانوا      
 .)٣(أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم 

صالة « : لقوله   الـصالة فـيها جماعـة وفرادى ،          -د
الته فى  الـرجل فـى جماعة تزيد على صالته فى بيته وص          

 .)٤( »... سوقه بضعا وعشرين درجة 

ـ  فقد   عقـد مجالس العلم وشئون المسلمين فيها ،        -هـ
: ما أجلسكم؟ قالوا  : خـرج معاوية على حلْقة فى المسجد فقال       

: واهللا ما أجلسكم إال ذاك؟ قالوا     : جلـسنا نذكر اهللا تعالى ، قال      
  أن رسول اهللا   واهللا ما أجلسنا إال ذاك ، فحدث معاوية         
: ما أجلسكم؟ قالوا  : خـرج علـى حلقـة من أصحابه ، فقال         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أخرجه مسلم )١(
 .أخرجه أحمد وأبو داود. صحيح )٢(
 .أخرجه مسلم )٣(
 .أخرجه مسلم )٤(
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جلـسنا نذكـر اهللا تعالى ونحمده على ما هدانا لإلسالم وَمّن            
واهللا ما  :  قالوا »آهللا ما أجلسكم إال ذاك؟    «: قال. عليـنا بـك   

أمـا إنى لم أستحلفكم تهمة لكم ،      «: أجلـسنا إال ذاك ، قـال      
رك وتعالى يباهى بكم    ولكنه أتانى جبريل فأخبرنى أن اهللا تبا      

 .)١( »المالئكة
وفـى العام التاسع من الهجرة النبوية المباركة أتت الوفود          
إلى المدينة ، وذكر بعض العلماء أن مجموعها أكثر من ستين           
وفـدا ، وِذكْـر بعـض هذه الوفود ثابت بالنقل الصحيح فى             

وفى غيره ، وكانت هذه الوفود تنزل بالمسجد ،          )٢(الـبخارى   
 الدعوة المباركة ، ويوضح لهم      عرض عليهم النبى    حـيث ي  

مـا يِعن لهم من شبهات أو إشكاالت ، كما كانت تدور بعض             
 .)٣(المساجالت الشعرية والخطابية فى مثل هذه المناسبات 

 المالزمة واللُّبث :  وهو فى اللغة  االعتكاف ،-و
نتُْم َعاِكفُوَن ِفي   َوالَ تَُباِشُروُهنَّ َوَأ ® :، وقال تعالى)٤(والِحبس 

اإلقامة :  ، ومعنى االعتكاف فى الشرع]١٨٧/البقرة[ 〉الَْمَساِجِد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أخرجه مسلم )١(
 ). وما بعده٨/٨٣(فتح البارى : انظر مثال البن حجر )٢(
 السيرة النبوية الصحيحة : أكـرم ضـياء العمرى  . راجـع حـول هـذا د    )٣(

)٥٤٥-٢/٥٤١.( 
 .٥١١/ شتقاق صاال: انظر البن دريد )٤(



   
 

 ٨٥
www.albasira.net

على الطاعة وعمل البر ، على حسب ما ورد من سنن 
 .االعتكاف

ويـستحب فـى األيام العشرة األخيرة من رمضان أن            •
يـنقطع المـسلم فيها إلى العبادة والخلوة مع ربه ، عساه أن             

 وكان رسول اهللا    «.  فيكون من السعداء   يوافـق لـيلة القدر    
التمسوها فى العشر   : يعـتكف فـى العشر األواخر ، ويقول       

أما االعتكاف الجزئى ليال أو .  )١( »األواخر ؛ يعنى ليلة القدر 
نهارا ، فهو مروى عن بعض السلف ، لكن بأسانيد ضعيفة ،            

 ـوعلـيه فمن نوى االعتكاف فليتم األيام منعزال فى معتكفه   
  .ـعلى اهللا القبول و

ومـن لم يعتكف فى عام لعذر أو حاجة فله أن يعتكف              •
مـن العام المقبل عشرين كما صح فى المسند من حديث أنس            

.  

يجوز للنساء االعتكاف ، لكن إذا ترتب على ذلك مفسدة            •
 –يمنعن ، وذهب بعض أهل العلم أن اعتكاف المرأة فى بيتها            

 أفضل من اعتكافها    –به مسجد   أو فـى مسجد بيتها ، إن كان         
 ، كما ال يجوز اعتكاف      – واهللا أعلم    –فـى المـسجد الجامع      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخـرجه البخارى ومسلم وأحمد واللفظ ألحمد من حديث عائشة رضى اهللا   )١(

 .عنها
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 .المتزوجة إال بإذن زوجها

قال . ويصح االعتكاف على قول الجمهور فى كل مسجد  •
 باب االعتكاف فى العشر األواخر ، ـ رحمه اهللا ـالبخارى 

َباِشُروُهنَّ َوالَ تُ ® :واالعتكاف فى المساجد كلها ؛ لقوله تعالى

َوَأنتُْم َعاِكفُوَن ِفي الَْمَساِجِد ِتلَْك ُحُدوُد اللِّه فَالَ تَقَْرُبوَها كَذَِلَك  
 .   ]١٨٧/ البقرة [ 〉 ُيَبيُِّن اللُّه آَياِتِه ِللنَّاِس لََعلَُّهْم َيتَّقُوَن 

واألحـسن أن يكـون االعـتكاف فى مسجد جامع لقول             •
 »تكاف إال فى مسجد جامعال اع« ـ رضى اهللا عنها  ـعائشة  

)١(. 
. ويـستحب للمعتكف فى غير رمضان أن يكون صائما          •

وال مانـع للمعـتكف مـن حـضور مجالس العلم التى توجد         
 .بالمساجد

وال يجـوز أن يخرج من معتكفه إال لضرورة ؛ كإنقاذ             •
غريق أو إطفاء حريق ، أو ذرعه القىء يجوز أن يخرج ليتقيأ       

سجد ليس جامعا ؛ فيخرج لصالة     خـارج المسجد ، أو كان الم      
 .الجمعة ثم يعود

إن خـرج المعتكف إلى ما يلحق بالمسجد أو يتصل به             •
كـسطح المـسجد أو المآذن ، أو القاعات الملحقة بالمسجد ال            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أخرجه الترمذى. صحيح )١(
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 .يبطل اعتكافه ، واعتكافه صحيح
 شريطة أن يكون    –وللمعـتكف أن يـشترط العتكافه         •

 الخروج لكذا وكذا     كأن ينوى مثال   –الشرط مشروعا أو مباحا     
مـن ضرورياته ، فإن عرض له شىء من هذه الضروريات           
وخرج ، رجع ليواصل اعتكافه بناء على ما سبق من اعتكاف           

 .دون فساد أو بطالن

ـ    •  – االستمناء حتى يمِنى     –الجماع  : يبطل االعتكاف ب
 .الخروج لغير ضرورة

 بعض الناس ينكر االعتكاف فى المساجد ، ويقول هؤالء      •
وهذا علمهم ، لكن ال بأس بذلك ، فعن         !! ينامون فى المساجد  

فى المسجد   كنا ننام على عهد رسول اهللا       «: ابن عمر قال  
 .)١( »ونحن شباب

ويـدخل المعـتكف قـبل غـروب شمس ليلة الحادى             •
والعـشرين ويخرج بعد غروب شمس آخر نهار فى رمضان          

لى المصلى  ليلة العيد سواء تم الشهر أو نقص ولو خرج منه إ          
ولو دخل صبيحة العشرين قبل طلوع الفجر       . للعيد لكان خيرا  

؛ ليخـرج صبيحة الثالثين جاز ذلك واهللا أعلم والمسألة فيها           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أخرجه الترمذى. صحيح )١(
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 .)١(أقوال أخرى 

ِإنَّا  ® :وهى المعنية فى قوله تعالى  تحرى ليلة القدر ،-ى

لَْيلَةُ الْقَْدِر   * لَةُ الْقَْدِر َوَما َأْدَراَك َما لَْي* َأنَْزلْنَاُه ِفي لَْيلَِة الْقَْدِر 
تَنَزَُّل الَْمالِئكَةُ َوالرُّوُح ِفيَها ِبِإذِْن َربِِّهْم * خَْيٌر ِمْن َألِْف شَْهٍر 

]  ٥-١/القدر  [ 〉 َسالٌم ِهَي َحتَّى َمطْلَِع الْفَْجِر* ِمْن كُلِّ َأْمٍر 

* ٍة ِإنَّا كُنَّا ُمنِْذِريَن ِإنَّا َأنَْزلْنَاُه ِفي لَْيلٍَة ُمَباَركَ ® :وقولـه تعالى

من « :  ، وقوله ]٤-٣/الدخان[ 〉 ِفيَها ُيفَْرقُ كُلُّ َأْمٍر َحِكيٍم

 . )٢( »قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

وهى كائنة بإذن اهللا فى العشر األواخر من رمضان، وقال 
 : »٣( »التمسوها فى العشر األواخر من رمضان(  . 

وقد اختلف أهل العلم فى تحديدها على أكثر من أربعين  
قوال ، ولكنها على الراجح مخفية متنقلة ؛ ليقع الجد فى طلبها 
وتحصيلها ، وإن كان البد من تعيين ، فلعلها ليلة الثالث 
والعشرين أو الخامس والعشرين أو السابع والعشرين أو 

ليلتى الثالث التاسع والعشرين ، وبعض السلف دندن على 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يسر اهللا " السيف البتار على المدعى الخنفشار"بسط هذه المسألة فى رسالتنا  )١(
 .طبعها

 .أخرجه البخارى ومسلم )٢(
 . البخارى ومسلم ، واللفظ للبخارىأخرجه )٣(
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 كما فى أثر  ـ وأماراتها ـ واهللا أعلم ـوالسابع والعشرين 
 أن تطلع الشمس فى صبيحة يومها بيضاء ال ـأبى بن كعب 

 .)١( »شعاع لها

ويستحب الدعاء لمن غلب عليه أنها ليلة القدر بما ثبت عن          
 »اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنى       «: رسول اهللا   

 إحياؤها لمن غلب على ظنه أنها ليلة القدر         كمـا يستحب  .  )٢(
 .بالعبادة إلى مطلع الفجر

 ؛ ألن كل أربع     )*(ويـسمى صالة التراويح       القـيام ،   -ك
مـنها تـرويحة ؛ لمـا يحصل فيها من طول القيام ، فكانوا              

 .يتروحون عقبها ؛ أى يستريحون

من قام  «:  قال  أن رسول اهللا     عـن أبـى هريـرة       
.  )٣( »سابا ، غفر له ما تقدم من ذنبه       رمـضان إيمانـا واحت    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أخرجه مسلم )١(
 .أخرجه الترمذى وابن ماجة من حديث عائشة رضى اهللا عنها. صحيح )٢(
وممـا يجـدر ذكره هنا أن من فوائد القيام الطبية أنه عند القيام فترة طويلة    )*(

والـركوع والسجود والقعود ، كل هذه الحركات وتكرارها تؤدى إلى تقوية            
الت السيما عضالت البطن ، كما أن تكرار هذه األفعال يجعل فرص            العض

وصـول الـدم ومـا يحملـه من غذاء للخاليا أكبر مما يؤدى إلى النشاط                
والحـيوية والتركيـز ويساعد مع النظام الغذائى السليم فى تالشى أمراض            

أحمد عبد  . انظر د . الجهـاز الهـضمى وأمراض القلب والضغط ونحوهما       
 ].بتصرف [٤٧-٤٢/ان والطب صرمض: الرؤوف

 .أخرجه البخارى ومسلم )٣(
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إيمانـا ؛ أى تـصديقا ، احتسابا ؛ أى بإخالص دون رياء أو              
 . مظهرة

والقيام يصح أن يصلى ركعتان ركعتان ثم يوتر بواحدة ،          
 . ولها صور أخرى

وهى إحدى عشرة ركعة أو ثالث عشرة ركعة ، ومن نام           
 أو عند   عـن وتره أو نسيه ، جاز له أن يصليه عندما يصبح           

من «:  قال  عن النبى  ذكره ، لحديث أبى سعيد الخدرى       
 .  )١( »نام عن الوتر أو نسيه ، فليصله إذا أصبح أو ذَكر

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز القضاء ألن له فى           
الـوقت محـال ، فـإذا فات محله ال يقضى ؛ كتحية المسجد              

 –ن تيمية   وصالة الكسوف واالستسقاء ونحوها ، وهو قول اب       
 كان إذا فاته     واستدلوا بأن النبى   )*(  وغيـره  –رحمـه اهللا    

القيام لنوم أو وجع صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة واألول           
 من فاته   – رحمه اهللا    –أولى ، لصحة الدليل ؛ ولقول الحسن        

 .من الليل عمل أدركه بالنهار

واألفـضل لمـن صلى مع اإلمام فى قيام رمضان أن ال            
إن الرجل إذا قام مع     «  إال مع اإلمام لقول النبى    ينـصرف   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقى. إسناده صحيح )١(
 ).١/٣٢٤(انظر البن القيم  )*(
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 . »اإلمام حتى ينصرف ، كتب اهللا له قيام ليلة

وممـا يعلـم هنا أن االئتمام بإمام التراويح ليحصل المرء           
 .)١( والتراويح سنة... الجماعة أولى من صالته وحده 

ويـصح قيام الليل فى رمضان من بعد صالة العشاء إلى           
 وقت من الليل ، ولو كان بعد مضى شطر          الفجـر ، فـى أى     
 يدل عليه حديث أبى هريرة      – واهللا أعلم    –اللـيل لكان أفضل     

  قال رسول اهللا    : قـال  :       ، إذا كان ثلث الليل أو شطره
نزل اهللا تعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه ،            
هل من داع فأستجيب له ، هل من تائب فأتوب عليه ، هل من              

 .)٢( مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر
 مطلقا ،   القنوت ثابت فى الوتر عن النبى        القنوت ،    -ل

 ، وقد   أما تخصيصه بقيام رمضان فلعله خالف هدى النبى         
ثـبت عـن بعـض الصحابة والتابعين القنوت فى الوتر فى            
            النصف الثانى من رمضان ، كما رواه ابن أبى شيبة عن على

     األوفق االستمساك بجوامع الدعاء الثابت      وعـن غيره ، و
 وهـنا ننبه إلى أهمية حضور القلب وخشوع         عـن النبـى     

الجـوارح فى الصالة كلها السيما عند سماع القرآن ، ال كما            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٦٣/انظر مختصر الفتاوى المصرية البن تيمية ص )١(
 ).٢/٤٣٣(وأحمد ) ٤٩٨" (السنة"ابن أبى عاصم فى . اسناده صحيح )٢(
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يفعل اآلن ، القلب الٍه ساٍه غافل عن ذكر اهللا وقراءة القرآن ،             
فـإذا كان الدعاء سمعت الصراخ والعويل والضجيج ، وهذا          

 خـالف الهدى ، فالهدى أن يكون القلب حاضراً خاشعا           كلـه 
متأثرا فى الذكر كله سواء كان قرءانا أو دعاء. 

فقد كان رسول    :كثرة الصدقة وأعمال البر   : الخيـر الرابع  
 أجـود الناس ، وكان أجود ما يكون فى رمضان حين            اهللا  

 أجود بالخير من الريح     فلرسـول اهللا    ... يلقـاه جبـريل     
 .)١(المرسلة 

والـصدقة بأى شىء ولو كان يسيرا لها أجر عظيم ، قال            
وقال رسول  . )٢( »اتقوا النار ولو بشق تمرة    «: رسول اهللا   

مـا مـن يوم يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن ،            «: اهللا  
اللهم : اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول اآلخر      : فـيقول أحدهما  
: قال اهللا تعالى   «:  ، وقال رسول اهللا   )٣( »أعط ممسكا تلفا  

، وإذا لم تجد ما تتصدق به       )٤( »أنفـق يا بن آدم ُينْفق عليك      
من مال أو ثوب  فلتتصدق بإتعاب جسدك هللا تعالى فى طاعته            
وقـضاء مـصالح عباده ومواساة الفقراء والمساكين ، وصلة          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .متفق عليه )١(
 .متفق عليه )٢(
 .متفق عليه )٣(
 .متفق عليه )٤(



   
 

 ٩٣
www.albasira.net

 الرحم ، وإكرام الجار ، وعيادة المريض ، قال رسول اهللا            
 . )١( »سده ، أعطى بقدر ما تصدقمن تصدق بشىء من ج«:

من َيسَّر على معسر ، َيسَّر اهللا عليه فى الدنيا          «: وقال  
 .)٢( »واآلخرة

وهذه مسألة علمية نافعة     زكاة الفطر ،  : الخيـر الخـامس   
 :نعرضها فى النقاط اآلتية

 :  مشروعيتها ، ومتى شرعت-أ
 أى ـكانـت فرضيتها فى السنة الثانية للهجرة النبوية     

  .ـع رمضان م
وكـان أهل المدينة ال يرون صدقة أفضل منها لما ثبت             

 ". صدقة الفطرفرض رسول اهللا "فى الصحيحين 
وحكى ابن المنذر اإلجماع على وجوبها ، وبه أيضا قال            

 .إسحاق وغيره

 : من أى شىء  تخرج ، وعلى من  تخرج-ب
 زكاة  فرض رسول اهللا    «:  قال عن عبد اهللا ابن عمر      

ـ  ر ؛ صـاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على العبد              الفط
والحـر ، والذكر واألنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ،           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أخرجه الطبرانى. صحيح )١(
 .أخرجه ابن ماجه. صحيح )٢(
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أى  )١( »وأمـر بهـا أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصالة          
 .صالة العيد

أما اليتيم والمجنون والمحجور عليه فإن من له والية          
ها عنهم من   شـرعية عليهم ؛ وهو القائم برعاية مالهم يخرج        

أما الجنين فال يجب إخراج الزكاة عنه ، وإن خرجت          . مـالهم 
فحـسن ، ويكون من باب شكر نعمة اهللا والتقرب إليه بالعمل            

 .الصالح واهللا أعلم
من : وتجـزئ زكـاة الفطر من كل حب وثمر يقات          

، )اإلقط(التمر أو الشعير أو الزبيب أو القمح أو اللبن الجاف           
 سـوى الخمـسة المذكورة كاألرز       ويجـوز إخـراجها ممـا     

ِمْن َأْوَسِط   ® :والمكرونة والفاصوليا واللوبيا لعموم قوله تعالى     

 ، وكما ثبت فى الصحيح من       ]٨٩/المائدة[ 〉 َما تُطِْعُموَن َأْهِليكُمْ  

 أى صدقة ـكنا نعطيها  «:  قالحـديث أبى سعيد الخدرى  
  صاعا من طعام أو صاعا منفـى زمان النبى  ـ الفطـر   
 الحديث ، والطعام لفظ عام يشمل المذكور وشبهه         »...تمـر   

 .مما تعرف كل بيئة من قوت ، وهذا قول أكثر أهل العلم
ملء كفى الرجل   : أربعـة أمـداد ، والمد      :والـصاع  

وظاهر .  المتوسط اليدين ؛ أى ما يعادل كيلوين ونصف تقريبا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفق عليه )١(
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 .النصوص أن الزكاة إنما هى من الطعام
ن يكون مخرجها عنده ما يزيد      أ :وشـرط إخراجها     

 .عن قوته وقوت عياله أو من تجب عليه نفقته
 –تجب بغروب شمس آخر نهار من رمضان         : وقتها -ج

 إلى قبل صالة العيد ، ويجوز إخراجها قبل         –وهى ليلة العيد    
ذلـك بيوم أو يومين ، أما بعد صالة العيد ، فال تجزئ إال إذا               

ات ويأثم مؤخرها قصدا    كان معذورا ، وهى صدقة من الصدق      
فمن أداها قبل الصالة فهى زكاة مقبولة ، ومن         «: ، لقوله   

 .)١( »أداها بعد الصالة فهى صدقة من الصدقات

تخرج للمساكين ، فيدخل معهم الفقراء       : إلى من تخرج   -د
ويجوز أن يعطى زكاة فطر جماعة إلى       . وسـائر المحتاجين  

م على أكثر من مسكين     مسكين واحد لحاجته الشديدة ، أو تقس      
وهـذا كله بحسب الحاجة والمصلحة ؛ لذلك يجوز نقل زكاة           
الفطـر من مكان إلى آخر حسب الحاجة ما لم يخرج الوقت            

وتجوز الوكالة فى إخراج الزكاة ،      ].  وهـو قبل صالة العيد    [
بأن يوكل المخرج أحدا يأمنه بإخراج الزكاة فى بلدته وهو فى           

 .بلدة أخرى
ـ  الصواب إخراجها من جملة الطعام      :لقيمة مسألة ا  -هـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أخرجه أبو داود وغيره. صحيح )١(
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المذكور آنفا وهذا قول الجمهور ، وبه تظاهرت النصوص ،          
ومن أراد أن يجمع بين الطعام وهو زكاة الفطر وبين المال أو            
الثـياب ونحـو ذلك كصدقة من الصدقات فال حرج ، بل هو             

 .حسن إن شاء اهللا تعالى
 

   العـيد:الخير السادس
اشتقاقه من العادة   :  يذهب ويعود ، وقيل    سمى بذلك ؛ ألنه   

نعم ، يعتاده الناس بمنهج ونظام      . )١(؛ ألن الـناس اعـتادوه       
يجب أن يكون على نسق اإلسالم ، ال أن يكون عيدا فى أصله             

 .شرعيا ثم نكسبه ما نخالف به اإلسالم

  الغالى أن أيها الحبيبعليك: 

 أجمل  وكان ابن عمر يلبس للعيد    : تلـبس أجمل الثياب     •
وال يجـوز للنـساء التبـرج والسفور فى هذه          .  )٢(الثـياب   
 .المناسبات

أن تتطـيب ، وكـان ابن عمر يغتسل قبل أن يغدو إلى               •
 .)٣(المصلى 

 ال يغدو يوم الفطر     تأكـل تمرات وترا ، وكان النبى          •
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥/١٣٧(تاج العروس : الزبيدى )١(
 .أخرجه البيهقى. صحيح )٢(
 .أخرجه مالك فى الموطأ. صحيح )٣(
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 .وفى لفظ وترا. )١(حتى يأكل تمرات 

 .تمشى إلى المصلى إن تيسر ذلك مع التكبير  •

 .هد الخير وحضور الخطبةتشا  •

 .تهنىء بأى لفظ  •

 إذا كان يوم عيد تعـود مخالفا الطريق فقد كان النبى     •
 .خالف الطريق

             إذا اجـتمع عيد فى يوم جمعة ، جاز األمران ، صالة
العـيد وصـالة الجمعـة ، وجاز لمن صلى العيد أن يصلى             

 .الجمعة ظهرا ، واألولى متابعة المسلمين سدا لباب الخالف
            التكبيـر ، يكـون من رؤية الهالل حتى الذهاب إلى

 .المصلى للعيد
ركعتان ، األولى سبع تكبيرات دون تكبيرة        :كيفية الصالة 

اإلحـرام ، يصمت هنيهة بين كل تكبيرتين ويقرأ بعد الفاتحة           
فـى الركعة األولى سورة األعلى ، والثانية بعد تكبيرة القيام           

 .حة سورة الغاشيةخمس تكبيرات ، ويقرأ بعد الفات
 خطبة العيد خطبة واحدة ليس فيها جلسة استراحة. 
      أن تقوم بزيارة األقارب وصلة      أيها الحبيب علـيك أيـضا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .البخارى )١(
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ه          األرحام وزيارة من يودون الوالدين من األحباب واألصدقاء، لقوـل
  :»             أى ــ  من أحب أن ُيْبسط له فى رزقه ، وينسأ له فى أثره

 .)١(  »رحمه  فليصل ــيبارك له فى ذريته
  احذر من... أخى الحبيب: 
اللهـو الفاحش بالذهاب إلى دور السينما أو الفيديو أو           -١

 .غيرها من أماكن الفسق

تـضييع المـال فـيما ال يجـوز مـن المسكرات أو              -٢
 .المخدرات

زيـارة المقابـر وقراءة القرآن عندها ، فاليوم عيد ،            -٣
 .وتخصيص العيد بالزيارة بدعة

 .ذكر اهللا  وقراءة ورد القرآن اليومىأن تغفل عن  -٤

 .مواصلة الخصام مع جيرانك وأقاربك وأصدقائك -٥

مصافحة األجنبيات ومواعدتهن ، والحديث إليهن بما ال  -٦
 .يجوز

 .نظرة الشهوة فإنها أحموقة تدنسك وتؤذى قلبك -٧

 .النزاع والشجار والخالف الذى يثمر التدابر والتقاطع -٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .خارىالب )١(
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 ).إجماال(أن تموت على معصية  -٩

 أن ـ أخى الحبيب ـالبد  الدعـاء ،: الخير السابـع
تتدرب على الدعاء ، ليس بحفظ األدعية المسجوعة الرنانة ، 
لكن تدرب على التفكر فى الدعاء وتدبر ألفاظه ومعانيه ؛  

فالقلب الذى يقرأ صاحبه .  ليحضر القلب ويخشع عند الدعاء
لب مملوء القرآن ، هو القلب الذى يدعو صاحبه اهللا ، إنه ق

بحب اهللا وتعظيمه وخشيته وتدبر كالمه وفهم خطابه ، قال 
 ،   ]٦٠/غافر [ 〉  َوقَاَل َربُّكُُم اْدُعوِني َأْستَِجْب لَكُمْ  ®: تعالى

إن ربكم تبارك وتعالى َحِيىٌّ يستحى من  «: وقال النبى 
 .)١( »عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما ِصفْرا

 :عاء راِعأيها الحبيب الغالى عند الد
 .النية الصالحة -١

 .الجزم فى الدعاء مع اليقين فى اهللا -٢

 .حضور القلب مع الخشوع والتضرع والرغبة والرهبة -٣

 .أن تدعو بما يجوز لك أو يشرع -٤

ليلة القدر ، جوف    : أن تختار أوقات إجابة الدعاء مثل      -٥
اللـيل ، بين األذان واإلقامة ، عند نزول المطر ، عند شرب             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أخرجه أبو داود والترمذى. صحيح )١(
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 .السفرماء زمزم  ، عند 

عرفة : أن تخـتار األماكن الفاضلة مظنة اإلجابة مثل        -٦
 . الصفا والمروة– المشعر الحرام –يوم عرفة 

أن تقـدم بـين يدى الدعاء ذكرا هللا وثناء عليه بما هو              -٧
 .أهله

هذه طائفة من األدعية     .أخـى الحبـيب ، بـارك اهللا فيك        
ها ،  الثابـتة فى الكتاب والسنة ، أهديها إليك لتحفظها وتتدبر         

 :ولتكون منك على ذكر

قَاال َربَّنَا ظَلَْمنَا َأنْفَُسنَا َوِإْن لَْم تَغِْفْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا  ® -١

 ] .٢٣/ ألعراف[ 〉 لَنَكُونَنَّ ِمَن الْخَاِسِريَن

َربِّ اْجَعلِْني ُمِقيَم الصَّالِة َوِمْن ذُرِّيَِّتي َربَّنَا َوتَقَبَّْل  ® -٢

 ] .  ٤٠/إبراهيم[ 〉 ُدَعاِء

فَقَالُوا َعلَى اللَِّه تََوكَّلْنَا َربَّنَا ال تَْجَعلْنَا ِفتْنَةً ِللْقَْوِم  ® -٣

-٨٥/يونس[ 〉 َونَجِّنَا ِبَرْحَمِتَك ِمَن الْقَْوِم الْكَاِفِريَن* الظَّاِلِميَن 

٨٦[  . 

َربَّنَا اغِْفْر لَنَا ذُنُوَبنَا َوِإْسَرافَنَا ِفي َأْمِرنَا َوثَبِّتْ  ® -٤
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 . ]١٤٧/ آل عمران [ 〉 انُْصْرنَا َعلَى الْقَْوِم الْكَاِفِريَنَأقَْداَمنَا َو

َربَّنَا َهْب لَنَا ِمْن َأْزَواِجنَا َوذُرِّيَّاِتنَا قُرَّةَ َأْعُيٍن   ® -٥

 . ]٧٤/ الفرقان[ 〉 َواْجَعلْنَا ِللُْمتَِّقيَن ِإَماماً

اللهـم آتنا فى الدنيا حسنة ، وفى اآلخرة حسنةً ،           « -٦
 .)١( »وقنا عذاب النَّار

اللهـم أْصـِلح لى دينى الذى هو ِعْصمة أْمرى ،           « -٧
وأصلح لى ُدنَْياى التى فيها معاشى ، وأصلح لى آخرتى التى           
فـيها معـادى واجعل الحياة زيادة لى فى كل خَْير ، واجعل             

 .)٢(»الموتَ راحة لى من كل شر
 »اللهـم إنى أسألك الُهَدى والتُّقَى والعفاف والِغنَى       « -٨

)٣(. 
ُعـوذُ ِبَك من زواْل ِنْعمتك ، وتحوُّل        اللهـم إنـى أ    « -٩

 .)٤( »عافيتك ، وفُجاَءةْ ِنقَْمتْك ، وجميع َسخَِطك
اللهـم إنِّـى َعْبُدك ابُن عبدك ، ابُن أَمتك ناصيتى           « -١٠

بيدك ، ماٍض فىَّ ُحكُْمك ، عْدٌل ِفىَّ قضاؤك ، أسألك بكل اسم             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .متفق عليه )١(
 .مسلم )٢(
 .مسلم )٣(
 .مسلم )٤(
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ُه هـو لـك سمَّْيتَ به نفسك ، أو أنزلته فى كتابك ، أو علَّمتَ              
أحـداً من خلقك ، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك ، أن              
تجعـل القـرآن ربيع قلبى ، ونور صدرى ، وجالء ُحزنى ،             

 .)١( »وذهاب َهمِّى
 .)٢( »َيا ُمقَلَِّب القُلُوب ثَبِّتْ قلبى على دينك« -١١
اللهـم اقِْسم لنا من خشيتك ما تُحوُل به بيننا وبين           « -١٢

غُنَا به جنتك ، ومن اليقين ما       معاصـيك ، ومن طاعتك ما تَُبلِّ      
تَُهـوُِّن بـه عليـنا مصائب الدنيا ، اللهم َمتِّْعنا بأسماعنا ،             
وأبصارنا ، وقُوَّاتنا ما أحييتنا ، واجعله الوارث ِمنَّا ، واجعل           

وانصرنا على من عادانا ، وال تجعل       , ثأرنـا على من ظلمنا      
ا ، وال َمْبلَغ    مـصيبتنا فـى ديننا ، وال تجعل الدنيا أكبر همِّن          

 .)٣( »ِعلمنا ، وال تَُسلِّطْ علينا َمْن ال يْرَحُمنَا

اللهـم لـك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ،       « -١٣
اللهم إنى أُعوذُ بعزَِّتك ال إله إال       . وإليك أنَْبت ، وبك خاصمت    

أنت الحىُّ الذى ال يموتُ ، والجنُّ واإلنُس        . أنـت أْن تُضلَّنى   
 .)٤( »يموتون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أخرجه أحمد والحاكم. صحيح )١(
 .أخرجه الترمذى وأحمد. صحيح) ٢(
 .أخرجه الترمذى والحاكم. صحيح) ٣(
 .متفق عليه )٤(
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 إنـى أسألك من فضِللك وَرْحَمتك ، فإنه ال          اللهـم « -١٤
 .)١( »َيْمِلكُها إال أنت

اللهـم إنـى أعوذ بك من يوم السُّوء ، ومن ليلة            « -١٥
الـسوء ، ومـن ساعة السوء ، ومن صاحب السوء ، ومن             

 .)٢( »جار السوء فى دار الُمقَاَمة

اللهـم إنـى أسألك بأن لك الحمد ، ال إله إال أنت             « -١٦
بديع السموات واألرض ، يا } يا{المنَّان } وحَدَك ال شريك لك{

ذا الجالل واإلكرام ، يا حى يا قيوم ، إنى أسألك الجنة وأعوذ             
 .)٣( »بك من النار

اللهـم بعلمك الغيب ، وقُدَرِتك على الخلق ، أحينى          « -١٧
ما علمت الحياة خيراً لى ، وتوفَّنى إذا علمت الوفاة خيراً لى            

غيب والشهادة ، وأسألك كلمة ، اللهم إنى أسألك خشيتك فى ال
الحق فى الرضا والغضب ، وأسألك القصد فى الغنى والفقر ،           
وأسألك نعيما ال ينفد ، وأسألك قرة عين ال تنقطع ، وأسألك            
الرضا بعد القضاء ، وأسألك َبْرَد الَعْيش بعد الموت ، وأسألك           
لـذَّة النظر إلى وجهك الكريم ، والشوق إلى لقائك ، فى غير             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أخرجه الطبرانى. صحيح )١(
 .أخرجه الطبرانى. صحيح )٢(
 . أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائى والترمذى.صحيح )٣(
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ء ُمضرة ، وال فتنة ُمضلَّة ، اللهم زينا بزينة اإليمان ،            ضـرا 
 .)١( »واجعلنا ُهداةً ُمْهتدين

اللهـم َربَّ السموات السبع ، وربَّ األرض ، وربَّ          « -١٨
العرش العظيم ، ربَّنا وربَّ كل شىء ، فالق الحب والنوى ،            
وُمنْـزل الـتوراة واإلنجيل والفرقان ، أُعوذُ بك من شر كل            

ذٌ بناصيته ، اللهم أنت األول فليس قبلك شىء ،          شىء أنت آخ  
وأنـت اآلخـر فليس بعدك شىء ، وأنت الظاهر فليس فوقك      
شـىء وأنـت الـباطُن فليس ُدونك شىٌء ، اقض عنا الدَّْين             

 .)٢( »وأغْننا من الفقر

اللهـم إنـى أسـألك عيشة نِقيَّةً ، وَمْيتَةً َسوِّيةً ،            « -١٩
 .)٣( »وَمَردا غير ُمخٍْز ، وال فاضح

اللهـم ِزْدنـا وال تنقُـْصنا ، وأكرمنا وال تُِهنَّا ،             « -٢٠
وأعطنا وال تحرمنا ، وآثرنا وال تُْؤِثر علينا ، وأرضنا وارض     

 .)٤( »عنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أخرجه النسائى وأحمد. صحيح )١(
 .أخرجه مسلم )٢(
 .أخرجه الطبرانى. صحيح )٣(
 .أخرجه الترمذى والحاكم. حسن )٤(
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 القـول العاشــر

 فاتق اهللا فيه... يومك أيها المسلم 
 

يومك هو وقتك هو عمرك هو العصر الذى !! أيها الحبيب
ة وفاتك ، فكن على طاعة تعيش فيه من يوم مولدك إلى لحظ

ِإنَّ الِْإنَْساَن لَِفي خُْسٍر * َوالَْعْصِر  ® :وعبودية ، قال اهللا تعالى

ِإلَّا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوتََواَصْوا ِبالَْحقِّ * 
 .]٣-١/ العصر [ 〉 َوتََواَصْوا ِبالصَّْبِر

 :الوقـت

لوقت عن شغل كل    وغالبا ما يضيق ا   . لكل وقت واجباته    
 ال ـ المبارك  أيها الحبيب ـالواجـبات ، فاهللا اهللا فى عمرك   

تـضيع عمـرك ، ال تفـن عمرك ، ال تقتل وقتك ، ال تدمر                
 .عصرك ، أنا خائف عليك ، حريص عليك

يحاسبك عليه اهللا   ) وقتك(اعلم أن عمرك     !!أيها الحبيب   
قدم ال تزول   «:  قال  أن رسول اهللا     ، فعن معاذ بن جبل      

عن عمره فيم : عـبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال      
أفناه؟ وعن شبابه فيم أباله؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم           
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 .)١( »أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل فيه

 : وممـا يجـب غنمه الفراغ قبل الشغل كما قال النبى            
اغتـنم خمـسا قـبل خمـس ، اغتـنم شبابك قبل َهَرمك              «
قبل مرضك ، وفراغك قبل شغلك ،       وصـحتك   ] شـيخوختك [

 .)٢( »وحياتك قبل موتك

ما ندمت على شىء ندمى على يوم       : قـال ابـن مـسعود     
 .غربت شمسه نقص فيه أجلى ولم يزدد فيه عملى

أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم       : قـال الحـسن   
 .حرصا على دراهمكم ودنانيركم

 .فيجب االهتمام بالوقت وضبطه
 

 جـزء من العمـر    وكـل يـوم مـضى     
 

ــا  ∴ ــام نقطعهــ ــرح باأليـ ــا لنف إنـ
 

إذا جـّن لـيل هـل تعيش إلى الفجـر         
 

∴ 
ــدرى ــتقوى فإنــك ال ت ــزود مــن ال ت

 
وكـم مـن سـقيم عاش حينا من الدهر         

 
∴ 

فكـم مـن سـليم مـات مـن غير علة
 

وقـد نـسجت أكفانـه وهـو ال يــدرى     
 

∴ 
وكـم مـن فتـى يمـسى ويصبح آمنا

 

أما األمس فقد ذهب بما فيه ،       : ثالثة أيام الدنيا  : قال الحسن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه الترمذى. حسن )١(
 .أخرجه الحاكم. صحيح )٢(
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 .وأما غدا فلعلك ال تدركه ، وأما اليوم فلك فاعمل فيه

إنما أنت أيام ، إذا ذهب يوم ذهب        ! يا بن آدم  : قال الحسن 
 .بعضك

إن اغتممت بما ينقص من مالك،      :قـال السرى بن المفلس    
 .فابك على ما ينقص من عمرك

راغ للرجال غفلة ،    المـسلم لـيس عـنده فراغ ، فإن الف         
 .وللنساء مضيعة وسوءة
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 أهدى  أيها الحبيب المحب للخير ،    ... أيها المسلم الغالى    
إليك هذا البرنامج اليومى الحياتى ، آمال أن يكون لك عونا فى 

.. حريصا  .. سـيرك إلى اهللا ، وسفرك إليه ، أقدمه لك محبا            
خذا فاقـبله مع خالص دعائى لك ، ودعائك لى ، آ          .. مـشفقا   

 ...خيره ، طاويا عيبه مع النصيحة فيه ، وجزاك اهللا خيرا 
 .االستيقاظ قبل الفجر -١
أال أدلكم على ما    «:  قـال رسول اهللا      الوضـوء ،   -٢

بلى يا  : يمحـو اهللا بـه الخطايا ، ويرفع به الدرجات؟ قالوا          
إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى      : رسول اهللا ، قال   

 »الصالة بعد الصالة ، فذلكم الرباط     إلـى المساجد ، وانتظار      
)١(. 

 أن  عن أبى هريرة     صـالة ركعتين بعد الوضوء ،      -٣
يا بالل حدثنى بأرجى عمل عملته      «:  قال لبالل  رسول اهللا   

: فى اإلسالم ، فإنى سمعت َدفَّ نعليك بين يدى فى الجنة قال           
مـا عملـت عمال أرجى عندى من أنى لم أتطهر طُُهورا فى             

و نهار إال صليت بذلك الطُّهور ما كُِتَب لى أن          ساعة من ليل أ   
 .)٢( »أصلى
 ١٢(إذا كنت فى غير رمضان فصل الليل        : صالة الليل  -٤
وأوتر بواحدة ، فإن لم تقدر فصل ركعتين ، ثم أوتر ،            ) ركعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .مسلم )١(
 .متفق عليه )٢(
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أفضل الصيام  « قال رسول اهللا    :   قال  فعـن أبى هريرة     
الفريضة بعـد رمضان شهر اهللا الحرام ، وأفضل الصالة بعد           

   ولو أيقظت زوجتك لكان خيرا ؛ لقوله      .  )١( »صـالة الليل  
 أو صلى ركعتين    -إذا أيقـظ الـرجل أهله من الليل فصليا          «

 .)٢( »كُتبا فى الذاكرين والذاكرات: جميعا
كَانُوا قَِليالً ِمَن اللَّْيِل َما      ® :قـال تعالى   االسـتغفار ،   -٥

 .]١٨-١٧/الذريات[ 〉 تَغِْفُروَنَوِبالَْأْسَحاِر ُهْم َيْس* َيْهَجُعوَن 

  إذا كـنت فـى رمـضان ، عن أنس            الـسحور ،   -٦
 . )٣( »تسحروا فإن فى السحور بركة« : قال رسول اهللا 

فصل ما «:  قال أن رسول اهللا عن عمرو بن العاص 
والتسحر . )٤( »أكلة السحر بين صيامنا وصيام أهل الكتاب

 عن حديث أبى هريرة حتى بقليل الماء أو التمر صحيح ، ل
ويستحب تأخير . )٥( »نعم سحور المؤمن التمر« النبى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .مسلم )١(
 .و داودأخرج أب. إسناده صحيح )٢(
 .متفق عليه )٣(
 .مسلم )٤(
 كما ـ فاألمعاء  وصدق رسول اهللا . أخرجه البيهقى وابن حبان. صـحيح ) ٥(

ـ رحمه اهللاـ أنور المفتى  . يقول د  تمتص المواد السكرية الذائبة فى أقل  
مـن خمس دقائق ، فيرتوى الجسد ، وتزول أعراض نقص السكر والماء             

مواد سكرية من   % ٧٠ة أن البلح يحتوى على      وأثبتت الدراسات الغذائي  . فيه
األنـواع سهلة الهضم واالحتراق ، ومن ثَم تتولد عنه طاقة عالية دون أن              
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 أمرنا بتعجيل ـإنا معشر األنبياء  «:  لقولـه )*(السحور 
ِفطرنا ، وتأخير سحورنا ، وأن نضع أيماننا على شمائلنا فى 

 .)١( »الصالة
  .صالة سنة الفجر فى البيت  -٧

 :وفى الصالة احرص أيها الحبيب على
صالة الجماعة   «:   قـال رسـول اهللا        :لجماعـة ا )١(

وإذا . )٢( »أفـضل مـن صـالة الفـذ بسبع وعشرين درجة          
توضـأت تـريد الجماعـة فى المسجد ولم تدركها كتبت لك            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أيضا يحتوى  . تكلـف الجـسم عناء فى تحويلها أو هضمها أو امتصاصها          

البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم   : التمـر علـى معـادن كثيـرة أهمهـا         
ة جدا فى تركيب أنسجة الجسم ، كما أن         والماغنـسيوم ، وهى معادن مهم     

كما .  على مقاومة الشيخوخةـ الماغنسيوم  ـبعـضها لـه قدرات حيوية    
يحـتوى البلح السيما الرطب على نسبة عالية من األلياف التى تعد عامال             

فيحمى من اإلمساك   ] ملين ربانى [مهما فى تنشيط حركة األمعاء ومرونتها       
 الذى من   »البتوسين« البلح به هرمون     أيضا الرطب من  . الهضم= =وعسر

خواصه انقباض األوعية الدموية بالرحم ، فيساعد على منع حدوث النزيف           
راجع صوموا تصحوا   . جـزاك اهللا عنا خيرا يا رسول اهللا         . الرحمـى 

أحمد / وراجع رمضان والطب للدكتور   ] بتصرف [٥١-٤٩/لألحمـرى ص  
 .٣٦-٣١/عبد الرؤوف ص

ة تموين للجسم بالغذاء والطاقة الحرارية ، وذلك للقيام يعـد الـسحور بمثاب   )*(
 ويقدر على  بالوظائف الحيوية مما يساعد على تنظيم عمل الجهاز الهضمى

/ مواصـلة الـيوم وتحمل مشاقه، انظر فى تفصيل رائع ما سطره الدكتور            
 .٥٣-٤٨/أحمد عبد الرؤوف فى كتابه القيم رمضان والطب ص

 .نأخرجه ابن حبا. صحيح )١(
 .متفق عليه )٢(
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من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم راح       « :جماعـة ؛ لقـوله      
فوجد الناس قد صلوا ، أعطاه اهللا أجر من صالها وحضرها           

 .)١( »هم شيئا، ال ينقص ذلك من أجر
 قال رسول اهللا    : المـشى إلى المسجد وانتظار الصالة      )٢(
 : »             أال أدلكـم علـى مـا يمحو اهللا به الخطايا ويرفع به

إسباغ الوضوء  : بلى يا رسول اهللا ، قال     : الـدرجات؟ قالـوا   
على المكاره ، وكثرة الخطى إلى المساجد ، وانتظار الصالة          

 .)٢( »بعد الصالة ، فذلكم الرباط
ــ )٣( ــسجدتح ــول اهللا   ية الم ــال رس  إذا « : ، ق

 .)٣( »دخل أحدكم المسجد ، فال يجلس حتى يصلى ركعتين
لو يعلم الناس ما فى النداء      « : ، قال    الصف األول  )٤(

] أى يقترعوا [والـصف األول ، ثم لم يجدوا إال أن يستهموا           
 .)٤( »عليه الستهموا

 ، قال رسول    صـالة الـنوافل الـراتبة مع الفرائض        )٥(
مـا مـن عـبد مسلم يصلى هللا تعالى كل يوم ثنتى      " :   اهللا

عـشرة ركعة تطوعا غير الفريضة ، إال بنى اهللا له بيتا فى             
 ، وعن ابن عمر     )٥( »إال ُبِنى له بيت فى الجنة     : الجـنة ، أو   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى والحاكم. صحيح )١(
 .أخرجه مسلم )٢(
 .متفق عليه )٣(
 .متفق عليه )٤(
 .رواه مسلم )٥(
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ركعتين  «: صليت مع رسول اهللا     : رضى اهللا عنهما ، قال    
ين بعدها ،   ، وركعت ] وفى رواية أربع قبل الظهر    [قـبل الظهر    

وركعتـين بعد الجمعة ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد         
 .)١( »العشاء

صلوا «: ، قال النبى     جعـل صالة النافلة فى البيت      )٦(
أيهـا الناس فى بيوتكم ، فإن أفضل الصالة صالة المرء فى            

 .)٢( »بيته إال المكتوبة
  لوال أن أشق على أمتى " ، قال رسول اهللا    الـسواك  )٧(

 .)٣( »  ألمرتهم بالسواك مع كل صالة] على الناس أو [
 .صالة الفجر ثم أذكار الصالة -٨
وفى هذا المكث    المكث فى المسجد إلى طلوع الشمس      -٩

 ـأذكار الصباح  (وظائـف مـن الخير يقوم بها المسلم مثل   
، قال رسول اهللا     ... ) - طلب العلم أو تعليمه      –قراءة القرآن   

 »         ، ثم قعد يذكر اهللا حتى     مـن صـلى الصبح فى جماعة
تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر َحجَّة وعمرة ،           

 .)٤( »تامة                 تامة تامة 
ويجوز للمصلى أن ينصرف إلى بيته إن كان مجهدا ليأخذ          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .متفق عليه )١(
 .متفق عليه )٢(
 .متفق عليه )٣(
 .أخرجه الترمذى. إسناده حسن )٤(
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حظه من الراحة ليواصل عمل اليوم ، لما أورده ابن حزم عن            
 تحت حذيفة بن    المسيب بن نَجبة الفزارى عن عمته ، وكانت       

كان حذيفة إذا صلى الفجر فى رمضان جاء :  قالتـالـيمان   
 .)١(... فدخل معى فى لحافى 

). ٤-٨الساعة  ( وهـى غالـبا من       –فتـرة العمـل      -١٠
 :فى عملك على واحرص أيها المسلم الحبيب

 .النية الصالحة )١(
عدم اإلهمال أو التفريط ، سواء أكان العمل حرفة أو           )٢(

 ...وظيفة أو مذاكرة 
 .داومة الذكر فى كل وقت يتخلل هذا العملم )٣(
 .إظهار السمت اإلسالمى والسلوك الشرعى الطيب )٤(
 .عدم الخوض فيما ال يعنى )٥(
 .احترام الزمالء والمرءوسين والمدرسين )٦(
 .طاعة الرؤساء فيما ال يكون مخالفة شرعية )٧(
 .المحافظة على مكان العمل وأدواته )٨(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦/٢١٢(المحلى : ابن حزم )١(
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 :خاصة بالطالـب
 .اكرةاالستعانة باهللا عند المذ )١(
اجعل بين مذاكرة كل مادتين فترة راحة تجعلها  )٢(

للقراءة فى القرآن أو الكتب الشرعية أو التاريخية أو الثقافية 
 .المفيدة
اجتهد فى تركيز المعلومة وذلك باختصار المادة  )٣(

 .وتركيزها فى نقاط يسهل تحصيلها فى أقل مدة وأقل مجهود
 .رتب مكان مذاكرتك )٤(
 .رتب أدواتك )٥(
 .مذاكرة بما ينفتح لك فيه فهمكابدأ عند ال )٦(
تخير للمواد المستغلقة األوقات األولى فى اليوم أو  )٧(

 .المتأخرة إن كنت ممن يسهر
 .ال تنشغل باللهو مع زمالئك )٨(
اجتهد فى جذبهم إلى دعوتك المباركة ، فاجعل هذا  )٩(

 .مشروعك
ويكون قبل النوم بفترة ) العشاء) (الغداء/اإلفطار(الطعام  )١٠(

ت وجبات الطعام لتكون وجبتين فقط، يتخللها كافية ، ولو نظم
مشروبات ومأكوالت خفيفة كالمشروبات الساخنة أو الباردة أو الفاكهة 

 :، لكان خيرا ، ويراعى فى األكل والشرب ما يلى
 .أن يكون حالال ليس فيه شبهة شرعية )١(
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 .أن يكون مصدر المال حالال ال شبهة فيه )٢(
ما عند الذهاب   أن تجتنب الثوم والبصل والكرات السي      )٣(

 .إلى المسجد إال أن تقتل الرائحة
 .غسل اليدين قبل وبعد الطعام )٤(
 .التسمية فى بداية الطعام )٥(
 .عدم الهجم على الطعام ، واألكل مما يليك )٦(
 .مضغ الطعام جيدا )٧(
 .االهتمام بنوعية الطعام )٨(
 .ال تزحم معدتك بالطعام )٩(

 :وإذا كان رمضان ، فعليك عند الفطر أن

بشرب الماء أو تناول  سماع األذانتعجـل بالفطر عند     )١(
ال يزال الناس بخير ما     «  ، لقـوله     )*(التمـر أو نحـوهما      

ال يزال الدين ظاهرا ما َعجَّل      «: ، وقوله   )١( »عجلوا الفطر 
قال . )٢( »الـناس الِفطْـر ؛ ألن اليهود والنصارى يؤخرون        

 أعجل الناس إفطارا    عمرو بن ميمون وكان أصحاب محمد       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، بل يكون نهارا ، وهى فترة السعى والضرب فى فالـصوم ال يكـون ليال   )*(
األرض واالجـتهاد فى العمل ، ومن ثم يكون الجسد فى حاجة بعد الصوم              

. إلـى طاقة حرارية ليستطيع مواصلة طاعة اهللا تعالى ، انظر حول هذا د             
 .٢٨، ٢٧/رمضان والطب ص: أحمد عبد الرؤوف

 .متفق عليه )١(
 . وابن ماجهأخرجه أبو داود. إسناده حسن )٢(
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 . )١(" وراوأبطأهم سح

ذهب الظمأ ،   «: لقوله   ذكـر اهللا تعالـى عند الفطر       )٢(
 .)٢( »وابتلت العروق ، وثبت األجر إن شاء اهللا

إذا أفطر  " ، لقوله    الفطـر يكـون على تمر أو ماء        )٣(
أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة ، فإن لم يجد تمرا ، فالماء            

 .)٣(" ؛ فإنه طَهور

دعوة : ات المستجابات ، فمن الدعو   االجتهاد فى الدعاء   )٤(
 .)٤( الصائم كما صح عن رسول اهللا 

من فَطَّر  «: ، لقوله    يـستحب دعوة الصائم لإلفطار     )٥(
         صـائما كان له مثل أجره غير أنه ال َينْقُص من أجر الصائم             

 .)٥( »شيئا

، واألولى   يحـذر من أن يأكل شيئا فيه نهى أو شبهة          )٦(
الزبيب /ينقع التمر[كل صنف بمفرده فى مسألة الخليط أن ينقع    

 .وال بأس بالخلط عند األكل] مثال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وابن أبى شيبة فى " الكبير"أخرجه الفريابى والطبرانى فى . إسـناده صحيح  )١(
 ".المصنف"

 .أخرجه أبو داود. صحيح )٢(
 .أخرجه الترمذى. صحيح )٣(
 .أخرجه أبو داود )٤(
 .أخرجه الترمذى وابن ماجه وأحمد. صحيح )٥(
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فصالة  صـلِّ المغـرب ثـم أكمل إفطارك لو أردت ،           )٧(
المغـرب عقـب تناول القليل من الطعام فى صورة رطب أو            

) ١٠-٥(تعد فترة زمنية معقولة     ... تمرات أو عصير فاكهة     
المادة دقائـق مـثال يمكن للمعدة واألمعاء خاللها امتصاص          

ــتان ،   ــاء خالي ــدة واألمع ــة أن المع ــسكرية ، وبخاص ال
واالمتصاص يكون أسرع ، وبذلك يحدث ارتفاع سريع لمعدل         
سكر الدم ، فيؤدى إلى عودة سريعة إلى النشاط وحيوية الجسم 
، مما يساعد على زوال شعور الجوع ، وهذه الكمية الصغيرة           

به الغدد اللعابية   الداخلـة للمعدة تنبه جدار المعدة للتقبض وتن       
وغـدد جدار المعدة لبدء إفرازاتها بصورة أكبر ؛ مما يؤدى           

أما األكل بكميات   .  إلى كفاءتها عند هضم الطعام بعد الصالة      
كبيرة مرة واحدة يؤدى إلى انتفاخ المعدة واألمعاء والتقليل من         
القدرة على االنقباض والتقلص لعضالت المعدة ، وأيضا تقليل         

عصارتها مما يؤدى إلى حدوث أمراض الجهاز معـدل إفراز    
الهـضمى والتى من أيسرها الغازات ، بل قد يمتد األثر إلى            
اضـطراب ضربات القلب وضيق التنفس ، واإلصابة بالكسل         

 .)١(... والفتور 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وما بعدها٣٧/رمضان والطب ص: أحمد عبد الرؤوف. انظر فى هذا د )١(
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 :يراعى فى يومك عموما
 .ورد القراءة ، وورد التدبر -١
 .المحافظة على الصلوات فى جماعة وفى أول أوقاتها -٢
 .لمحافظة على الوضوءا -٣
 .االجتهاد فى إظهار الدين لتكون قدوة صالحة لغيرك -٤
 .اجتناب مسائل الخالف السائغ بين المسلمين -٥
إلى العمل  ... مواصـلة الذكر ، فى طريقك إلى المسجد          -٦
 ...شراء طلب ... إلى قضاء مصلحة ... 
ولو ... االجتهاد فى قنص الحسنات ، ولو بإماطة األذى          -٧

 .جه أخيك المسلمبتبسمك فى و
صالة القيام فى رمضان ، والليل فى غير رمضان ، وإن            -٨

  .فاتك فلتصله وردك بالليل فى النهار ، كما ثبت عن رسول اهللا 

 :كُــن
 .فاعال فيمن حولك )١(
 .مجتنبا مجالس اللهو واللعب )٢(
 .ناويا للخير )٣(
 .متسامحـا )٤(
 .حسن الخلق )٥(
 .منظما وقتك وشغلك )٦(
 .فى الخير... لدعوة فى ا... مجتهدا فى الدعاء  )٧(
 .لدعوتك... لدينك ... ذاكرا لربك  )٨(
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 :احذر من!! أيها الحبيب
 .أن تعمل طاعة ثم تتركها ، فتكون من المتأخرين -١
 .أن تحقر من المعروف شيئا -٢
 .أن تتشدد فى غير موضع التشدد فتكون أحمق -٣
 .أن تصاحب خالن السوء وأصدقاء الشيطان -٤
 .التسويف وركوب مركب التمنى -٥
 .وضوحعدم ال -٦
 .النفاق والشهوة ومحبة ذكر الناس لك -٧

 :أخى الحبيب ، حاول أن تجيب عن هذه األسئلة
 .بأى معنى خرجت من الصيام -
 .بأى قلب قرأت وسمعت وفهمت القرآن -
 .ماذا تغير من سلوكك بعد هذا الفيض -
 .ما قصدك ، وكيف همتك وأنت تقود غيرك إلى اهللا -
ــصدق أو   - ــبك وأنــت تت ــا شــعورك وأحاســيس قل  م

 ...تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو تصبر على أذى 
... فى تصورك   ... هـل حقيقة حدث تغيير فى سلوكك         -

وما سبب هذا التغيير    ... فى نظرتك إلى الحياة     ... فـى مفاهيمك    
 ...ولمن حدث

 
 ...وفقـنى اهللا وإيـاك 
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 الخاتمة

 بين هذه المسائل ـ أيهـا الحبيب   ـلقـد طـوفت بـك     
، واهللا أسأل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام         والموضوعات  

والـدعاء وتالوة القرآن والبكاء واإلخبات ، وأن يرزقنا توبة          
صادقة وعيشة هنية ومردا غير مخٍز وال فاضح ، وأن يحسن           
خاتمتنا وهو عنا راٍض ، وأن يبلغنا من األعمال آمالنا وما به            

 ونعيم ال ينفد ،     يرضـى عنا ، وأن يمتعنا بقرة عين ال تنقطع         
وأن ينـصر ديـنه وأن يعز أولياءه ، وأن يذهب غيظ قلوبنا             
بـإهالك عـدوه وعدونا ، وأن يربى أوالدنا ويصلحهم ، وأن          
يهـدى إخواننا وأخواتنا ونساءنا وأهلينا ، وأن يجزى بالخير          

.  عـنا آباءنـا وأصـحابنا ومشايخنا وأصحاب الفضل علينا         
ـ        ين أالّ يحرمونا مع حسن     ونـسأل إخوانـنا وتالمـيذنا الطيب

 .نصيحتنا خالص دعائهم ، والحمد هللا رب العالمين

 وصلى اهللا وسلم وبارك على النبى محمد 
 وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
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 )*(المراجـع والمصـادر 
): هـ٧٩٩ت  (، برهان الدين إبراهيم      )ابـن فرحون المالكى   (

سالة ، بيروت ،    درة الغواص فى محاضرة الخواص ، مؤسسة الر       
 .م١٩٨٥=هـ١٤٠٦-٢ط

مجموع ): هـ٧٢٨ت  (، أحمـد بن عبد الحليم        )ابـن تيمـية   (
 .فتاوى شيخ اإلسالم ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة

دار التقوى بلبيس ، مصر     : ) مختـصر الفـتاوى المـصرية     (
 .م١٩٨٩= هـ ١٤٠٩

٨٥٢ت  (، أحمد بن على بن حجر العسقالنى         )ابـن حجـر    (
ى بشرح صحيح البخارى ، دار الريان ، القاهرة ،          فتح البار ): هـ
 .م١٩٨٦= هـ ١٤٠٧ – ١ط

المفهم لما أشكل من    ): هـ٦٥٦ت  (، أحمد بن عمر      )القرطبى(
تلخـيص كـتاب مـسلم ، دار ابن كثير ودار الكلم الطيب بدمشق              

 .م١٩٩٦= هـ ١٤١٧ – ١وبيروت ، ط

دة إرضاء رب األنام بشرح عم    : ، أحمد عبد الرحمن    )النقـيب (
٢٠٠٠=هـ  ١٤٢١األحكام ، مكتبة الدعوة اإلسالمية ، المنصورة        

 .م

النـية ، دراسـة أصـولية فقهية ، دار طابة للدراسات            : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رتبت حسب االسم )*(
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والنشر ، المنصورة ، ومكتبة التوعية اإلسالمية ، الجيزة         
 .م٢٠٠٨=هـ١٤٢٩-١، ط

الجامع ألحكام الصيام وأعمال شهر رمضان ، ط        :أحمد حطيبة 
 .م٢٠٠٣= هـ ١٤٢٤ – ١

تفسير القرآن  ): هـ٧٧٤ت  (، إسماعيل بن كثير      )ابـن كثير  (
 . القاهرة–العظيم ط عيسى البابى الحلبى وشركاه 

السيرة النبوية الصحيحة ، مكتب العلوم       :أكرم ضياء العمرى  . د
 .م١٩٩٤= هـ ١٤١٥ – ٦والحكم ، المدينة المنصورة ط

كتاب ): هـ٣٠١ت  (، أبـو بكر جعفر بن محمد         )الفريابـى (
 – ١لصوم كتحقيق عبد الوكيل الندوى ، الدار السلفية ، الهند ، ط           ا

 .م١٩٩٢= هـ ١٤١٢

): هـ٧١١ت  (، جمال الدين محمد بن مكرم        )ابـن مـنظور   (
 .لسان العرب ، دار المعارف ، القاهرة
 رسائل للصائمين ، دار     ١٠ :حميض بن عبد العزيز الحميضى    

 .اإليمان ، اإلسكندرية

 –١فتاوى علماء البلد الحرام ، ط      :)إعـداد (خالـد الجريـسى     
 .م١٩٩٩= هـ ١٤٢٠

رمضان والطب ، الهيئة  :أحمـد عـبد الـرؤوف هاشـم     .) د(
 .م١٩٨٢ –المصرية العامة للكتاب 
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الدعاء من الكتاب والسنة ، مكتبة       :سـعيد بن وهف القحطانى    
 .م٢٠٠٠= هـ ١٤٢١ – ١الصفا ، القاهرة ، ط

ان وما يتعلق به من صوم رمض :السيد بن سعد الدين الغباشى
 .دار أهل الحديث ، اإلسكندرية... الفضائل 

دراسة . صوموا تصحوا : ، سعيد بن عبد الرحمن     )األحمـرى (
 ١مكتبة دار المعارف ، الرياض ، ط      . علمية لفوائد الصيام الصحية   

 .م١٩٨٦= هـ ١٤٠٧ –

نداء الريان فى فقه الصوم وفضل رمضان        :سيد حسين العفانى  
 .هـ١٤١٨ – مصر ، دار العلم ،

): هـ٢٨٧ت(الضحاك بن مخلد الشيبانى     ) ابـن أبـى عاصم    (
كـتاب السنة ، خَرج أحاديثه محمد ناصر الدين األلبانى ، المكتب            

 .م١٩٩٣= هـ ١٤١٣ – ٣اإلسالمى ، بيروت ، ط

المصنف فى  ): هـ٢٣٥ت(عبد اهللا بن محمد     ) ابـن أبى شيبة   (
 .م١٩٩٤=هـ١٤١٤ –األحاديث واآلثار ، دار الفكر ، بيروت 

 ).ت.د(الفتاوى المكتبة التوفقيقة ، القاهرة : عطية صقر

 علـى بـن أحمـد بـن سعيد          )أبـو محمـد ، ابـن حـزم        (
أحمد محمد شاكر ، دار التراث ،       : المحلى ، تحقيق  ): هـ٤٥٦ت  (

 ).ت.د(القاهرة 

زاد المعاد فى   ): هـ٧٥١ت(، محمد بن أبى بكر      ) ابـن القيم  (
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مؤسسة . ق شعيب وعبد القادر األرناؤوط    تحقي. هـدى خيـر العباد    
 .م١٩٨٦= هـ ١٤٠٧ – ١٤الرسالة ، بيروت ط

): هـ٦٨٦ت  (، قطـب الدين محمد بن أحمد         )القـسطالنى  (
 ).ت.د(مدارك المرام فى مسالك الصيام ، المكتب الثقافى ، القاهرة 

 ): ابن جبرين  - ابن عثيمين    -ابـن باز    (مجمـوعة العلمـاء     
محمد المسند ، دار الوطن للنشر ،       : ترتيبجمع و . فـتاوى الصيام  
 .هـ١٤١١ –الرياض ، ط 

 أبـو بكـر ، محمـد بن إبراهيم النيسابورى          ) ابـن المـنذر   (
ـ ٣١٨ت( عبد اهللا بن عبد العزيز الجبرين ،       . د/ اإلقناع ، تح  ): هـ

 .هـ١٤١٨-٣مكتبة الرشد ، الرياض ، ط
األم ، الدار   ): هـ٢٠٤ت  (، محمـد بـن إدريس        )الـشافعى (

  –لعـربية للتألـيف والتـرجمة ، مـصورة عـن طـبعة بوالق              ا
 .هـ١٣٢١

جامع البيان عن   ): هـ٣١٠ت  (، محمد بن جرير      )الطبـرى (
ــروت ،   ــر ، بي ــرآن ، دار الفك ــل آى الق ـــ ١٤١٥تأوي  = ه

 .م١٩٩٥

تحقيق . االشتقاق): هـ٣٢١ت  (، محمد بن الحسن      )ابن دريد (
 ٣ القاهرة ، ط   عـبد الـسالم هارون ، مكتبة الخانجى ،        : وشـرح 

 ).ت.د(

صفوة الكالم فى مسالك    : ، محمد بن عبد الفتاح     )أبـو ادريس  (
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 .٤الصيام ، مكتبة الفرقان ، اإلسكندرية ط

أحكام القرآن ،   : ، محمـد بن عبد اهللا أبو بكر        )ابـن العربـى   (
 .م١٩٥٧= هـ ١٣٧٦ – ١عيسى البابى الحلبى ، ط

إحياء ): هـ٥٠٥ت  (، محمد بن محمد الغزالى       )أبـو حامـد   (
 .علوم الدين ، الدار المصرية اللبنانية

تاج ): هـ١٢٠٥ت  (، محمـد مرتضى الحسينى       )الـزبيدى (
على شيرى ، دار    : العروس من جواهر القاموس ، دراسة وتحقيق      

 .م١٩٩٤= هـ ١٤١٤الفكر ، بيروت 

قيام رمضان ، المكتبة    : ، محمـد ناصـر الـدين       )األلبانـى (
 .هـ١٤٠٩ – ٤اإلسالمية عمان ، األردن ط

": صاحب الروضة الندية  "، وصـديق حـسن خان        )األلبانـى (
التعليقات الرضية على الروضة الندية ، دار ابن عفان ، القاهرة ،            

 .م١٩٩٩= هـ ١٤٢٠ – ١ط

 – ١٨دار الشروق ، القاهرة ط    . الفـتاوى : محمـود شـلتوت   
 .م٢٠٠١= هـ ١٤٢١

: اسة جمع وترتيب ودر   )مختـصر فتاوى دار اإلفتاء المصرية     (
١٤٢٣ – ٢صـفوت الشوادفى ، دار التقوى ، بلبيس ، مصر ، ط           

 .م٢٠٠٢= هـ 

كتاب ): هـ٦٧٦ت  (، يحيـى الـدين بن شرف         )الـنووى  (
محمد : حققه وعلق عليه وأكمله   . المجموع شرح المهذب للشيرازى   
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 ).ت.د(مكتبة اإلرشاد ، جدة ، السعودية . نجيب المطعيى

): هـ٤٦٣ت  ( األندلسى   ، يوسف بن عبد اهللا     )ابـن عبد البر   (
وثق .. االستذكار ، الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار         

عبد المعطى أمين قلعجى ، دار      . د.. أصـوله وخـرج نصوصه      
 .م١٩٩٣= هـ ١٤١٤ – ١الوعى ، حلب والقاهرة ، ط

هذا باإلضافة إلى عديد من كتب السنة كالبخارى ومسلم وكتب          
مالـك ومـسند أحمد وغيرهم واهللا       الـسنن والمـستدرك ومـوطأ       

 .المستعان

*   *   * 


