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٧ رش العام مقدمة ا

احلمد هللا رب العاملني
وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا، وحده ال رشيك له، وأشـهد أن 

حممداً عبده ورسوله، صىل اهللا عليه وآله وسلم.
أما بعد: 

ـطة، كنا    فهذه مجلة من الفوائد املخترصة، واألحكام املُبسّ
قد أعددناها من قبل وأرسـلناها يف صورة «رسـائل اجلوال»، 
اخترصناهـا مـن فتاو أهـل العلم، ومجعناها مـن أقاويلهم، 
وانتخبناها من جمالسـهم، واصطفيناها من مسائلهم، نجعلها 
اليـوم جمموعةً يف هذا اجلزء اللطيف، واملخترص اخلفيف؛ حتفةً 

للصائمني، وتذكريا للعابدين. 
ملطالعتهـا،  تيسـريا  كأصلهـا؛  خمتـرصةً  إخراجهـا  وآثرنـا 
بّ فائدة تقع عيناك عليها، ينفعك اهللا  وترغيبا للنظر فيها، ولرُ

مد يوم القيامة عاقبتها. اليوم هبا، وحتَ
ـبل  ن سُ ـلَكه، ومِ والعاقل من إذا تيرس له سـبيلٌ للهد سَ

اهلد مسالكُ العلامءِ ورثةِ األنبياء. 



٨

وإذا كانت الرحلة اليوم يف طلب العلم شـاقة عىل كثري من 
األنفـس، فال أقل مـن أن يصيب املسـلم من بعـض الفضل، 

ويدرك نصيبا من اخلري.
ن مل يكن منهم  هم، فمَ وأهل العلم قوم ال يَشقى هبم جليسُ
كان من جلسـائهم، ومن مل يكن من جلسـائهم فال حيرم نفسه 

من أن يطالع كتبهم، وينظر يف فتاوهيم.
وقـد أعددنا للصائـم اليوم بفضل اهللا ما لـو نظر فيه أدرك 
طرفا مما عليه أهل العلم وطلبته من نعمة اهللا السابغة، وما هم 

فيه من وافر كرمه وعظيم جوده وفضله.
رش معهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومن أحب قوما حُ

إخواننـا  ـط  املُبَسّ املختـرص  هبـذا  ينفـع  أن  املسـئول  واهللا 
الصائمـني، وأن يعـود هذا النفع علينا وعليهـم بخريي الدنيا 

واآلخرة، إنه سميع قريب.
  



٩ ب يدي رمضان

الشو إ رمضان
من كلامت السـلف يف الشوق إىل رمضان قول حييى بن أيب 
كثري رمحـه اهللا: كان مـن دعائهم «اللهم سـلمني إىل رمضان، 
»(١)، كانوا يدعون اهللا  وسـلم يل رمضان، وتسـلمه مني متقبالً
ه خـري قيام،  أن يبلغهـم رمضـان، فـإذا بلغهم إيـاه قاموا بحقّ

وتعبدوا هللا فيه خري عبادة.
نا رمضان  اللهم بل

صحابيـان متآخيـان، غزا أحدمهـا وكان أشـدَّ اجتهاداً من 
صاحبه فاستشـهد، وتويف اآلخر بعده بسـنة، فرأ طلحة  
يف منامه أن الثاين أرفع درجة، فأخرب الناس فتعجبوا فقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
ان فصام وص  نة وأدرك رمض «ألي قد مك هذا بعد س
» قالوا: ب فقال: «ف بينه  نة جدة يف الس كذا وكذا من س

»(٢)، اللهم بلغنا رمضان. ء واألر ا ب الس أبعد 
(١) لطائف املعارف (ص١٥٨).

، وصححه األلباين. (٢) رواه ابن ماجة (٣٩٢٥) من حديث طلحة بن عبيد اهللا 



١٠

 : حدي مشهور لكنه ال يثب
ان»  ا رمض ن وبل عبان  ب وش ا يف رج ارك لن م ب «الله
حديـث ضعيـف ال يثبـت، رواه اإلمـام أمحـد (٢٣٤٢) وفيه 
فـه: النووي يف  زائـدة بن أيب الرقـاد منكر احلديـث. وقد ضعّ
األذكار (ص٥٤٧) والذهبـي يف امليزان (٦٥/٢) وابن حجر 
يف تبيـني العجـب (ص٣٨) وابـن رجب يف لطائـف املعارف 

(ص١٤٣) واأللباين يف ضعيف اجلامع (٤٣٩٥). 
رمضـان  يبلغـه  بـأن  اهللا  يدعـو  أن  للمسـلم  بـأس  وال 

وأن يوفقه لصيامه.

االستعداد لرمضان
ا رأيته ملسو هيلع هللا ىلص  • : «م ة  ار من الصيام قال عائش اإلكث

أكثر صياماً منه يف شعبان»(١). 
: «كان  • املهلـة األخـرية للقضـاء، قالـت عائشـة 

يكون عىلّ الصوم من رمضان فام أسـتطيع أن أقضيه 
إال يف شـعبان»(٢).

اإلقبال عىل القرآن اسـتعداداً لرمضان، كان يقال شهر  •
شعبان شهر القراء.

(١) متفق عليه.

(٢) متفق عليه.



١١

كيف نستقبل شهر رمضان 
اإلنابة واإلقبال عىل اهللا.  •
الدعاء ببلوغه وطلب اإلعانة عىل صيامه وقيامه.  •
املبادرة بقضاء ما سبق.  •
تعلم ما تيرس من أحكامه.  •
اإلعداد ألعامل الرب فيه كالعمرة واالعتكاف.  •
نبذ البطالني ومصاحبة أهل اهلمة.  •
اخلروج من اخلصومات واملشاحنات.  •
إهناء األعامل التي يشق معها الصيام قدر املستطاع.  •
حتري رؤية اهلالل. •

النهي عن تقدم رمضان بصيام
ثبت النهي عن صيام آخر يومني من شعبان، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
وا رمضان بصوم يوم وال يوم إال رجل كان يصوم  «ال تقدم
ه»(١)، واملقصـود بالنهـي النفـل املطلـق، وأما  اً فليصم صوم
النفـل املعتـاد فقـد دلّ احلديـث عـىل أنـه ال حـرج يف صومه 
كمـن كانـت عادتـه صـوم االثنني واخلميـس مثـالً، وكذلك 
مـن كان عليـه صـوم واجـب كقضـاء أو كفـارة فإنـه يصوم 

من باب أوىل.
. (١) متفق عليه من حديث أيب هريرة 



١٢

كمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم ا
ممـا قالـه العلـامء يف سـبب النهـي عـن صيـام آخـر يـوم 
أو يومـني مـن شـعبان: لئال يـزاد يف صيام رمضـان ما ليس 
منـه؛ حـذراً مما وقع فيه أهـل الكتاب يف صيامهـم، ملا زادوا 
فيـه بآرائهـم وأهوائهـم وقدمـوا وأخـروا؛ فألجـل ذلـك 
كان الفصـل بـني صيـام الفـرض والنفل، وللسـبب نفسـه 
ع الفصـل بـني صـالة الفريضـة والنافلة بسـالم أو كالم  رشُ

أو تغيـري مـكان(١).

قبل الليلة األو
وصايا قبل دخول الليلة األو من رمضان: 

تصفيـة النفـوس مـن الشـحناء، وإصـالح ما أفسـده  •
الشيطان من عالقات.

الصدق يف التوبة بأال تكون جمرد تأجيل للذنوب إىل ما  •
بعد رمضان.

تفقـد املحتاجـني مـن أقارب وجـريان وغريهـم؛ لئال  •
جيتمع عليهم جوع الصيام وجوع الفقر.

التهنئـة بالرسـائل اجلميلـة، وأمجل منها هتنئـة باتصال  •
يتبادالن فيه الدعاء والفرح بالشهر.

(١) لطائف املعارف (ص١٥٨).



١٣

الل ري ا
يف احلديث احلسـن: «أحصوا هالل شعبان لرمضان»(١)، أي 
ـدوا يف ضبطه بأن تتحروا مطالعه وترتاءوا منازله، لتكونوا  اجتهِ
عىل بصرية يف إدراك هالل رمضان، حتى ال يفوتكم منه يشء(٢). 
من األحوال التي كان عليها السـلف اخلروج يوم التاسـع 
والعرشين من شعبان عند الغروب طلباً لرؤية هالل رمضان، 
وكانـوا خيرجون مع قايض البلد فإن رأوه صاموا  وإال أكملوا 

. شعبان ثالثني يوماً

الت الرصد الل ب ية ا ر
جتوز االستعانة يف رؤية اهلالل بآالت الرصد كالتلسكوب 
واملنظار؛ ألهنا من رؤية العني وليسـت من احلساب، وكذلك 

تصح من اجلبل والطائرة واملنطاد ونحو ذلك(٣). 
وإذا رؤي اهلـالل باملرصد رؤية حقيقيـة تعني العمل هبذه 
ـر بالعـني املجـردة؛ لعمـوم حديـث «صوموا  الرؤيـا ولـو مل يُ

يته» متفق عليه(٤).  لر
، وحسـنه األلبـاين يف  (١) رواه الرتمـذي (٦٨٧) مـن حديـث أيب هريـرة 

صحيح الرتمذي.
(٢) حتفة األحوذي (٢٩٩/٣).

(٣) جمموع فتاو ابن باز (٦٨/١٥).
(٤) أبحاث هيئة كبار العلامء (٤٦/٣).



١٤

يوم الشك
صيـام يـوم الثالثني من شـعبان قبل ثبوت هـالل رمضان 
: «من صام اليوم الذي  احتياطاً ال جيوز، قال عامر بن يارس 

يُشك فيه فقد عىص أبا القاسم ملسو هيلع هللا ىلص»(١).
ء اللجنة الدائمة:  وقال عل

«من صام يوم الثالثني من شعبان دون ثبوت الرؤية الرشعية 
ووافـق صومه ذلك اليوم أول دخول رمضان فال جيزئه؛ لكونه 
مل يبن صومه عىل أسـاس رشعي، وألنه يوم الشـك، وقد دلت 

السنة الصحيحة عىل حتريم صومه، وعليه قضاؤه»(٢).
أقبـل الناس عىل األعمش يسـألونه عن صوم يوم الشـك 
وأكثـروا، فضجر منهم، فبعث إىل بيته ليأتـوه برمانة فوضعها 
أمامـه، فإن ملح رجالً يريد السـؤال تناول حبـة فأكلها، فكفى 

الرجل السؤال، وكفى نفسه الرد(٣).

ثبوت دخول رمضان
ال يثبت دخول شـهر رمضان إال برؤية اهلالل، حلديث 
(١) ذكـره البخاري تعليقـاً (١٩٠/٧) ووصلـه أبـو داود (٢٣٣٤) الرتمذي 

(٦٨٦) والنسائي (٢١٨٨) وابن ماجة (١٦٤٥).
(٢) فتاو اللجنة (١١٧/١٠).

(٣) العقد الفريد (٥٢/٣).



١٥

ه»(١)، وال جيـوز االعتامد  يت روا لر ه وأفط يت وا لر «صوم
عىل احلسـابات الفلكية يف دخول الشهر؛ ألن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
علـق صوم رمضـان واإلفطار منه برؤية اهلـالل، ومل يعلقه 
باحلسـاب الفلكـي، وهـذا القـول عليـه إمجاع العلـامء من 
املذاهـب األربعة وغريهم، ومن خالف يف هذا فقوله شـاذ 

ال يعتمد عليه(٢).
نية الصيام

النيـة رشط لصحة صوم رمضـان؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «من  
يبي الصيام من الليل فال صيام له»(٣)، وهي عزم القلب عىل 
الصيـام، ومن تسـحر ناويا الصيـام أجزأه ذلـك، والنية حملها 
القلب وال يرشع التلفظ هبا، وال بد من تبييتها فيام بني غروب 
الشـمس إىل طلوع الفجر وتكفي نية واحدة عن الشهر كله يف 

أوله، واألفضل أن جيدد النية لكل يوم.

قبل أن نندم يف آخر
ما  - وان ا ف هر -وا  ل الش ترح

نات من خدما               واختص بالفوز يف ا
. (١) متفق عليه من حديث أيب هريرة 

(٢) فتاو اللجنة الدائمة (١٠٦/١٠).
، وصححـه األلبـاين يف  (٣) رواه النسـائي (٢٣٣٤) مـن حديـث حفصـة 

صحيح النسائي.



١٦

دار ف رع يف وق الب ه ال ن فات م
ا والندم م  ا إال  د  ص را  ت
لئـال نتحـرس عىل فـوات الشـهر يف آخره، هـذه أوائله 
ر عن سـاعد  ـمّ قد أقبلت، ومن تأمل حاله آخر الشـهر شَ
دّ من أوله؛ فمعرفة عاقبة اخلسارة تُعني عىل البعد عنها  اجلِ
لخ قبل أن  ان ثم انس ل دخل عليه رمض م أنف رج «ر

فر له»(١). ي

تصفيد الشياط 
  أكرمنـا اهللا يف رمضـان بتصفيـد الشـياطني، وفتح أبواب 
اجلنـان، وغلق أبواب النريان، ومضاعفـة األجر، وأن الصوم 

يشفع للعبد، ويقيه النار، ويدخله من الريّان.
لسلت  فإن قال قائل: ملاذا حتدث املعايص يف رمضان وقد سُ

الشياطني؟
 قيل: التصفيد للمردة، وليس لكل الشياطني.

وقيل: التصفيد يُضعف حركتها وال يمنع وسوستها.
فإذا أُضيف إىل هذا شياطني اإلنس والنفس األمارة بالسوء 
علمنا سـببَ وقوع املعـايص يف رمضان، ولكـن يبقى الرش فيه 

. أقلّ
، وصححه األلباين. (١) رواه الرتمذي (٣٥٤٥) من حديث أيب هريرة 



١٧

فرة وعت  ة وم كله ر
مما شـاع عنـد الناس وال يصح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص : «أول شـهر 

رمضان رمحة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار»(١).
وشـهر رمضان تُفتّـح فيه أبـواب الرمحـة، وهللا يف كل ليلة 

عتقاء من النار؛ فهو شهر كله رمحة ومغفرة وعتق من النار.  

ال للفتور
ؤمن:  ا

يرجو حديث «هللا يف كل ليلة عتقاء من النار»(٢).
ال:  ا فق الم أت ه الس ل علي ي وخيـاف حديـث «إن ج
فر له فدخل النار فأبعد اهللا  هر رمضان فلم ي من أدرك ش

.(٣)« : آم قل: آم فقل
. فال جيد الفتورُ إليه سبيالً

توا  ه من  قة من رمضان وتفري ال
مـن  مصيـدة  الفضائيـات  عـرب  اهلاتفـي  وامليـرس  القـامر 
مصائـد لصوص رمضـان، يدفع فيه املشـارك مبلغـاً زائداً يف 

(١) سلسلة األحاديث الضعيفة (١٥٦٩).
، وصححه األلباين. (٢) رواه الرتمذي (٦٨٢) من حديث أيب هريرة 

(٣) رواه ابن حبان يف صحيحه (٩٠٧) وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب (٩٩٧).



١٨

االتصـال؛ لعلـه يفوز باإلثـراء وحتقيق األحـالم -بزعمهم- 
وهـذا هو امليـرس الـذي قـال اهللا عنـه: ((  * + , 
- . /) [املائـدة: ٩٠]، وسـباق رمضان احلقيقي 
 (l    k  j i h g f e d c  )

[احلديد: ٢١].
لصوص رمضـان حياولون قطع طريق العبادة عىل الناس، 

وإفراغ الشهر الكريم من مضمون التقو، والواجب: 
 مقاطعة القنوات التي تعرض ما ال يريض اهللا.

ملء الوقت بالعبادات ما أمكن، واالجتامع مع األهل عىل 
ما يريض اهللا.

نرش البدائـل الطيبة للتعليـم والتذكري، والوسـائل املباحة 
للتثقيف.

التأكيد عىل معنى قوله: (? @) [البقرة: ١٨٣].

برامج اإلفتاء
تكثر الربامج الدينية واإلفتاء عىل القنوات يف شهر رمضان، 

 .عن أهل العلم والتقو وينبغي التوثّق يف أخذ الفتو
قال ابن سريين رمحه اهللا: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن 

تأخذون دينكم»(١).
(١) رواه مسلم يف مقدمة الصحيح (١٢/١).
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وقـال اإلمـام مالـك رمحـه اهللا: «لقـد أدركت يف مسـجد 
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص سـبعني لـو ائتمـن أحدهم عـىل بيت مال لـكان به 
أميناً فام رويت عنهم؛ ألهنم مل يكونوا من أهل هذا الشـأن»(١) 

-يعني احلديث-.

تربية األوالد ع الصيام
ذ  أهنـا قالت يف يوم عاشـوراء:  ـوِّ عَ يِّـع بنت مُ بَ عـن الرُ
مُ صبياننا، ونجعل هلم اللعبـة من العهن  ـوِّ «كنا نصومـه ونُصَ
(الصـوف) فـإذا بكى أحدهم عـىل الطعام أعطينـاه ذاك حتى 

يكون عند اإلفطار»(٢).
عبارات يف تربية األطفال ع الصيام:

حبيبكم ملسو هيلع هللا ىلص كان يصوم. •
ملا كنا صغاراً مثلكم صمنا. •
تصبريهم كلام أرادوا األكل. •
تذكريهم بأجر الصيام. •

(١) التمهيد (٦٧/١).
(٢) متفق عليه.
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ثواب الصيام 
من عجائب الصوم قول اهللا تعاىل عنه يف احلديث القديس: 

.(١)« نه  «ف
اختصـه اهللا لنفسـه، ألنـه ال يطّلـع عليـه إال هـو، فهو رس 
بينـك وبـني اهللا الذي يعلم وحده مقدار ثوابـه، وال مثل له يف 

العبادات، وهو صرب يوىف صاحبه أجره بال حساب.
فهنيئا للصائمني والصائامت.

فرحة  الصائم
للصائم عند فطره فرحة ليسـت فقط إلباحة ما كان ممنوعاً 
مـن األكل والرشب، وإنام أيضاً فرحة التوفيق للعبادة، ونعمة 
إمتام اليوم، وأنه أفطر عىل ما أباحه اهللا، وأصاب السنة بتعجيل 

الفطر، وأن له دعوة جمابة عند فطره.
. (١) متفق عليه من حديث أيب هريرة 

الصيام فضائل وآداب 
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دواء القلب
قال أحد العابدين: دواء القلب مخسة أشياء: 

قراءة القرآن بالتدبر. •
وخلو البطن (بالصيام). •
وقيام الليل. •
ر  • ـحَ السَ عنـد  وانكسـار)  ذلّ  مـع  (دعـاء  والتـرضع 

(قبل الفجر ).
وجمالسة الصاحلني(١). •

أخال الصائم
هوة»  » «الكالم الفاح وأمور الش    قـال ملسو هيلع هللا ىلص: «ال يرف
ه فليقل إ  ا فه» «وإن امر ش اح والس ل» «بالصي ه «وال 
م إ صائم»(٢)؛ تذكرياً لنفسـه ليملك لسـانه، وتذكرياً  صائ

. خلصمه لعله ينزجر وينكفّ

ال للكسل
«إ صائم»: 

يتذرع هبا بعضهم يف الكسـل وعـدم اإلتقان، واملؤمن  •
(١) األذكار للنووي (ص١٠٧).

. (٢) متفق عليه من حديث أيب هريرة 
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ب إذا عمل  يتقـن عمله خاصة وهـو صائم «إن اهللا 
أحدكم عمالً أن يتقنه»(١).

ويعكس بعضهم موضعها؛ ليكون الصوم سبباً يف سبابه  •
وم صوم أحدكم  وقلـة صـربه، ويف احلديث «إذا كان ي
د أو قاتله فليقل  ابه أح ن س ال يرف وال يصخب ف ف

إ امر صائم»(٢).

لل وتكميل النقص سد ا
ال غنى للصائم عن االستغفار؛ يكمل به ما وقع له من نقص 
يف صيامه، ويستجلب به رمحة اهللا، وخيتم به عمله الصالح، روي 
عن أيب هريرة   قال: الغيبة خترق الصيام واالستغفار يرقعه، 

فمن استطاع منكم أن جييء بصوم مرقع فليفعل(٣).
قال احلسـن: أكثروا من االسـتغفار فإنكـم ال تدرون متى 

تنزل الرمحة(٤). 
 d c) ومـن أرجـى أوقاته آخر الليل بعـد التهجد

e     )  [الذاريات: ١٨].

 ، (١) رواه أبو يعىل (٤٣٨٦) والبيهقي يف الشعب (٥٣١٢) من حديث عائشة 
وحسنه األلباين يف الصحيحة (١١١٣).

. (٢) متفق عليه من حديث أيب هريرة 
(٣) لطائف املعارف (ص٢٣٢).

(٤) لطائف املعارف (٢٣٢).
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إذا صم حقا
: إذا صمت فليصم سـمعك    قـال جابـر بـن عبـد اهللا 
وبـرصك ولسـانك عن الكـذب واملحـارم، ودع أذ اخلادم، 
وليكـن عليـك وقـار وسـكينة يوم صيامـك، وال جتعـل يوم 

فطرك وصومك سواء(١).

ع الصيام  
سئل بعض السلف: مل رشع الصيام؟

فقال: «ليذوق الغني طعم اجلوع فال ينسى اجلائع»(٢).
ال ينسـى الصائـمُ الفقـريَ بالـزكاة، والصدقـة، واإلطعام، 
واملواسـاة، والداللة عليه للمحسنني، وإبراء املعرس، والدعاء 

هلم بحسن احلال، وإرخاص األسعار.

بدان صحة ل
هـذا الصيـام يعلّمنـا أن نعمـل هللا، وباهللا، ويف سـبيل اهللا، 
خملصني له، مسـتعينني به، وهـو مع ذلك رعاية للبدن، ومحاية 

للجسم؛ فمن آثاره الصحية: 
إراحة اجلسم وختليصه من السموم. •

(١) شعب اإليامن (٣١٧/٣).
(٢) لطائـف املعـارف (ص١٨٣)، وال خيالـف ذلـك قولـه تعـاىل: (? 

.؛ ألن ذلك من معاين التقو(@
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 جتديد اخلاليا واألنسجة. •
 حتسني اهلضم واالمتصاص. •
 تقوية اإلدراك وتفتيح الذهن. •
 الوقاية من تصلب الرشايني والنقرس وآفات القلب. •

والفرائض ال تُعلق بالفوائد احلسية، ولكن يستأنس هبا.
فله مثل أجر

ً كان له مثل أجر  أنه ال ينقص من أجر  «من فطر صائ
.(١)« اً الصائم شي

ظاهـر احلديث أنه إذا فطر صائامً ولـو بتمرة واحدة فإن له 
مثل أجره، وال يشرتط إشباعه(٢).

وقيـل: املـراد بتفطـريه أن يشـبعه، فإن مل يتيـرس إال مترة أو 
رشبة لبن أو ماء فله أجره عىل حسب البذل واإلخالص.

واحلديـث يعم الصائم الغنـي والفقـري، والصيام الفرض 
والنفل(٣).

إذا فَطّـر مـن عليه كفـارة يمني عـرشةَ فقراء بطعام عشـاء 
أجزأه إذا نو بذلك الكفارة(٤). 

(١) رواه الرتمـذي (٨٠٧) وابـن ماجـة (١٧٤٦) مـن حديث زيـد بن خالد 
، وصححه األلباين. اجلهني 

(٢) جمموع فتاو ابن عثيمني (٩٣/٢٠).
(٣) جمموع فتاو ابن باز (٢٠٧/٢٥).
(٤) جمموع فتاو ابن باز (١٤١/٢٣).
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موائد اإلفطار  
ظهـر للتكافل  موائـد تفطـري الصائمـني عمـل عظيـم، ومَ

والدعوة، ويراعى فيه ما ييل: 
طلب الدعـاة وجتهيز املكان بأرشطـة وكتيبات بلغات  •

خمتلفة.
عـدم اإلرساف وتوزيـع الفائـض النظيـف عىل بيوت  •

املحتاجني.
التنظيم وتقديم الطعام بطريقة صحية. •
أال تكـون سـبباً لتعطيل املـرور والتضييـق عىل اآلتني  •

إىل املسجد.
أال توضـع فيها زكاة؛ ألن مـن روادها من ليس بفقري،  •

وربام من ليس بمسلم.

مشهد مؤثر  
املسـاكني،  مـع  إال  يفطـر  ال  عمـر   بـن  اهللا  عبـد  كان 

فإذا منعه أهله عنهم مل يتعش تلك الليلة(١).
وقد شوهد أحد األثرياء خيدم العامل واملساكني وقت أذان 

املغرب يف خيمة إفطار عند أحد املساجد.
(١) لطائف املعارف (ص١٨٣).
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ال الناس بخ ما عجلوا الفطر»(١) ولكن!  «ال ي
تعجيـل اإلفطـار يعنـي املبادرة بـه عند غروب الشـمس، 
وال يعنـي العجلـة يف السـري والتسـبب يف احلـوادث املرورية 
إلدراك اإلفطـار، ويكفـي قائـد السـيارة إذا أذّن املغرب وهو 
يف الطريـق أن يفطـر عىل ما تيرس، فإن مل جيـد نو الفطر بقلبه 

وحصل له بذلك أجر تعجيل الفطر.

السنة عند الفطر
ات  رطب ع  يص  أن  ل  قب ر  «يفط ملسو هيلع هللا ىلص:  النبـي  كان 
ات حسا حسوات  ن  تكن  ات ف ن  تكن رطبات فتم ف

من ماء»(٢).
أ وابتل العرو  وكان ملسو هيلع هللا ىلص إذا أفطـر قـال: «ذهب الظم

وثب األجر إن شاء اهللا»(٣).

«وثب األجر إن شاء اهللا» 
اء اهللا» ويف  ر إن ش ورد يف دعـاء اإلفطـار «وثب األج

.(٤)« فر  إن ش حدي آخر: «ال يقولن أحدكم اللهم ا
. (١) متفق عليه من حديث سهل بن سعد 

، وصححه  (٢) رواه أبو داود (٢٣٥٦) والرتمذي (٦٩٦) من حديث أنس 
األلباين.

، وحسنه األلباين. (٣) رواه أبو داود (٢٣٥٧) من حديث ابن عمر 
. (٤) متفق عليه من حديث أيب هريرة 



٢٧

 : والفر بينه
أن األول من باب التربك واإلخبار والرجاء وليس دعاء.

وأمـا الثاين: فمن بـاب الدعـاء، ومن آدابه العـزم واجلزم 
واخلضوع واإلحلاح. 

ستغنٍ عن  شـعر بأن السـائل مُ وقوله «اغفر يل إن شـئت» مُ
عطية املسؤول.

رب يف رمضان صالة ا
ـرج املرأة صـالة املغرب عـن وقتهـا يف رمضان من  قـد ختُ
حيـث ال تشـعر؛ ألن أذان العشـاء يتأخـر عن وقتـه احلقيقي 

بنصف ساعة أو أكثر، فتظن الوقت باقياً وهو قد خرج.
يقول الشيخ ابن عثيمني -رمحه اهللا-: «وقت املغرب يمتد 
إىل مـا بعد سـاعة وربـع من غروب الشـمس، وقـد يصل إىل 

ساعة وثالثني دقيقة»(١).

السحور
ن يف السحور بركة» ومن بركاته:  «تسحروا ف

اتباع السنة وخمالفة أهل الكتاب. •
وإعانة عىل الصيام. •

(١) جمموع فتاو ابن عثيمني (٢٥/١٢).
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وإعانة عىل القيام لصالة الفجر مجاعة. •
ومدافعة حدة الطبع التي يثريها اجلوع. •
وإدراك وقت إجابة الدعاء. •
واالستغفار باألسحار. •

يسـمى  وال  تأخـريه،  والسـنة  التمـر،  السـحور  ونعـم 
سـحوراً إال إذا وقع يف النصف الثـاين من الليل ويف احلديث: 
ن اهللا  ن ماء ف م جرعة م رع أحدك و أن  و ول ال تدع «ف

تسحرين»(١). ع وجل ومالئكته يصلون ع ا

(١) رواه اإلمام أمحد (١٠٧٠٢) وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (٣٦٨٣). 
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تعدل حجة  
ة»(١).  حج دل  تع ان  رمض يف  رة  «عم ملسو هيلع هللا ىلص:  النبـي  قـال 
ومـن اعتمـر بعـد غروب شـمس يـوم الثالثـني من شـعبان 

أو بعد ثبوت رؤية اهلالل وقعت عمرته يف رمضان.
تنبيهات للمعتمرين  

وجود املشقة غري املقصودة يف العمرة بسبب الزحام وغريه 
مما يزيد يف األجر، ولكن ال بد من التنبه ألمور: 

احلرص عىل أداء العمرة يف األوقات التي ال يشـتد فيها  •
الزحام.

من دخل يف اإلحرام فال جيوز له فسـخه بسبب الزحام  •
إال إذا اشرتط ذلك.

احلذر من مزامحة النساء ومالمستهن أثناء الطواف. •
. (١) رواه البخاري (١٧٨٢) ومسلم (١٢٥٦) من حديث ابن عباس 

عمرة يف رمضان
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الطواف بعيداً عن الكعبة أو يف السطح بخشوع أفضل  •
من الطواف بقرهبا بال خشوع.

احلرص عىل أن تكون الكعبة عن يساره يف مجيع طوافه  •
فإن انحرف يسريا بسبب الزحام فال حرج.

ـن شـق عليه متابعـة الطواف بسـبب الزحـام فله أن  • مَ
يسرتيح ثم يتابع بعد ذلك.

ـدَ الزحـام فاحلكمة أال تصىل ركعتـي الطواف  • جِ إذا وُ
خلف املقام، بل يف أي مكان مناسب من احلرم.

األيـام؛  • هـذه  يف  الطـواف  تَـرك  املحـرم  لغـري  ىل  األَوْ
تيسرياً عىل إخوانه.

تَكـرار العمـرة مـن التنعيـم أو غـريه فيـه تضييق عىل  •
املعتمرين، وليس هو من األمور املندوب إليها.

السـنة يف وقت الزحام اإلشارة إىل احلجر األسود باليد  •
وعدم استالمه.

ال حتمل معك أشياء ثمينة حتى ال تُفقد أو تُرسق يف الزحام. •

ال حر   
احلائـض التي ال تـدري هل تتمكن من العمـرة قبل عودة 
مرافقيهـا أو ال؟! فـال بـأس أن تدخـل مكـة بغـري إحـرام، 
فـإن طهرت خرجـت إىل التنعيـم مثالً فأحرمـت واعتمرت، 

وإال رجعت بغري عمرة.
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للصائم دعوة
ة إجابـة الدعـاء، وهلـذا جاء قـول اهللا تعاىل:  ظِنـّ الصيـام مَ

 Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½  ¼ »)
Æ) [البقـرة: ١٨٦]، بني آيات الصيام وأحكامه؛ ففيه إرشـاد 

إىل االجتهاد يف الدعاء والسيام عند فطره(١).
فكيف إذا كان الدعاء يف آخر ساعة من اجلمعة؟! 

ما أحراها من ساعة لالستجابة
ما أحراها باإلجابة أن تدعو وقد اقرتب إفطارك يف سـاعة 
االسـتجابة يوم اجلمعة، وقد انكرست النفـس لبارهيا باجلوع 
والعطـش، وتواضعـت خلالقهـا وتذللـت وانقـادت ترجـو 
لة من الرد،  جِ رمحته وختشـى عذابه، تأْمل منه القبـول، وهي وَ
والقلب يذكر اهللا خالياً فتفيض العني، واللسـان يلهج بأسـامء 

(١) ينظر: تفسري ابن كثري (٥٠٩/١).

الصوم والدعاء
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الـرب وصفاته، يدعـوه خوفاً وطمعـاً (® ¯  ° ± 
² ³) [األعراف: ٥٦].

ذكر
ونحـن يف سـاعة إجابـة، من يـوم عظيم، يف شـهر مبارك، 
نتذكـر الدعـاء بحمـد اهللا والثنـاء عليـه والصـالة عـىل النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص، والطهـارةِ واسـتقبال القبلة ورفع اليديـن، واإلخالصِ 
الدعـاء.  وجوامـع  والتـرضع  واإلحلـاح  القلـب  وانكسـار 
«إن اهللا تعا حيي كريم يستحي من عبد إذا رفع يديه إليه أن 

»(١) - يعني خاليتني خائبتني. ا صفراً يرد

 (٣٨٦٥) ماجـة  وابـن   (٣٥٦٦) والرتمـذي   (١٤٨٨) داود  أبـو  (١) رواه 
، وصححه األلباين. من حديث سلامن 
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فطرات أنواع ا
مـن املفطّـرات مـا يكـون مـن نـوع االسـتفراغ كاجلـامع، 
والقيء عمداً، واحليـض، واالحتجام، ومنه ما يكون من نوع 

االمتالء كاألكل والرشب(١).

فطرات ليس من ا
فطرات:  ليس من ا

احلقنة الرشجية، وقطرة العني واألذن، وبخاخ الربو. •
خروج الدم بتحليل أو رعاف أو قلع سن أو جرح. •
غلبة القيء. •
الغرغرة إذا مل ينفذ إىل احللق. •
كاملراهـم  • اجللـد  مـن  امتصاصـاً  اجلسـم  يدخـل  مـا 

واللصقات.
ابتالع الريق، وغبار الطريق، وشم الروائح. •

(١) جمموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية (٢٤٨/٢٥).

فطرات ا
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احلقن املظللة لألشعة. •
وكذلك

حفـر السـن، أو قلـع الـرضس، أو تنظيـف األسـنان، أو 
السـواك بغري النكهات، واستخدام فرشـاة األسنان باملعجون، 
واملضمضـة، ودواء الغرغرة، وبخاخ العـالج املوضعي للفم، 
وتـذوق الطعـام للحاجـة، كلها ال تفطـر إذا مل يصـل يشء إىل 

احللق.
وكذلك

اإلبـر العالجيـة غـري املغذيـة كالبنسـلني واألنسـولني، أو 
التخديـر، أو إبـر التطعيم، والتلوين لألشـعة سـواء عن طريق 
العضالت أو الوريد، واملناظري، والتحاميل الرشجية واملهبلية، 

كلها ال تفطر.

الكحل للصائم
الكحـل ال يفطر يف أصح قويل العلامء، إال أن اسـتعامله يف 
الليل أفضل يف حق الصائم، وهكذا ما حيصل به جتميل الوجه 
مـن الصابـون واألدهـان وغري ذلك ممـا يتعلق بظاهـر اجللد، 
ومن ذلك احلناء واملكياج وأشباه ذلك، ولكن املكياج إذا كان 

يرض الوجه فال ينبغي استعامله(١).  
(١) جمموع فتاو ابن باز (٢٦٠/١٥).
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العدسات الالصقة
جيوز للصائمة اسـتعامل العدسات الالصقة، وكذا حملوهلا 
الذي يترسب إىل العني؛ ألنه بمثابة القطرة، والقطرة ال تفسـد 
الصـوم عىل الراجح؛ قال ابـن عثيمني رمحه اهللا: «ال بأس عىل 
الصائـم أن يقطر يف عينه، أو أذنـه، وإن وجد طعمه يف حلقه، 

فإنه ال يفطر؛ ألنه ليس بأكل وال رشب، وال بمعنامها»(١).

مرطبات الشفا
حكم مرطبات الشفاه أثناء الصيام جيوز استعامل ما يرطب 
الشفتني واألنف من مراهم ونحوها، وكذا جيوز تبليلها باملاء، 
ولكـن حيرتز من أن يصل يشء إىل جوفه، وإذا وصل يشء من 
غري قصد فال يشء عليه، كام لو متضمض فوصل املاء إىل جوفه 

بال قصد فإنه ال يفطر هبذا(٢). 

السواك للصائم 
لوف  السواك سنة يف مجيع النهار؛ لعموم األدلة، وفضل خُ
فـم الصائـم ال يزول بالسـواك؛ ألن مبعثه من املعـدة ال الفم، 
وال يَسـتعمل الصائـم السـواك ذا النكهـات كطعـم الليمون 

والنعناع؛ ألنّ هذه اإلضافات قد تصل إىل اجلوف.
(١) جمموع فتاو ابن عثيمني (٢٠٥/١٩).
(٢) جمموع فتاو ابن عثيمني (٢٢٤/١٩).
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من فقه معاذ 
: الناس يكرهون السـواك للصائم  قيـل ملعاذ بن جبـل 
ُلوف فم الصائم أطيب عند اهللا  عشية [بعد الظهر] يقولون (خلَ

من ريح املسك)؟
: «سـبحان اهللا لقد أمرهم رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فقـال معـاذ 
بالسواك حني أمرهم وهو يعلم أنه ال بد أن يكون لفم الصائم 
نتنـوا  لـوف -وإن اسـتاك- ومـا كان بالـذي يأمرهـم أن يُ خُ
أفواههـم عمـداً، مـا يف ذلك من اخلـري يشء بل فيـه رش»(١). 
وأمـا حديـث «إذا صمتـم فاسـتاكوا بالغـداة وال تسـتاكوا 

بالعيش» فضعيف(٢).

تذو الطعام  
ال بـأس للصائمة أن تذوق الطعـام إن احتاجت إىل ذلك، 
وال يـرض الصيام ما مل ينزل يشء منه إىل اجلوف؛ فعن احلسـن 
البـرصي رمحـه اهللا قال: «ال بـأس أن يتطاعم الصائم العسـل 

والسمن ونحوه ثم يمجه»(٣).
التلخيـص  يف  احلافـظ  وقـال  الكبـري (١٣٣)  املعجـم  يف  الطـرباين  (١) رواه 

(٤٤٣/٢): إسناده جيد.
(٢) راجع: سلسلة األحاديث الضعيفة (٤٠١).

(٣) رواه ابن أيب شيبة يف املصنف (٤٧/٣) بسند صحيح عن احلسن.
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وقال شـيخ اإلسـالم ابـن تيمية رمحـه اهللا: «وذوق الطعام 
يكره لغري حاجة»(١).

ويف فتـاو اللجنة الدائمـة [٤٤٤/١٠]: «لكن ال تفعله إال 
إذا دعت احلاجة إليه».

شم الروائ
شـم الروائـح الطيبـة ال بـأس بـه للصائـم، وال يستنشـق 
البخـور. وليحذر مما يفسـد صومـه أو ينقص أجـره، وليذكر 
به  احلديث القديس: يف مدح الصائم: «يدع شهوته وأكله و

.(٢)« من أج

نب صوم ا
 إذا طلـع الفجر عىل الصائم وهو عىل جنابة فال يرضّ ذلك 
صومه؛ فيجوز تأخري غسـل اجلنابة واحليـض والنفاس إىل ما 
بعـد طلوع الفجـر، لكن عليه اإلرساع بذلـك ألجل الصالة. 

واالحتالم ال يفسد الصوم، بخالف االستمناء فإنه يفسده.

ذي والودي خرو ا
املذي -وهو ماء أبيض لزج، خيرج من الرجل عند شـهوة 

.(٤٧٤/٤) الكرب (١) الفتاو
. (٢) متفق عليه من حديث أيب هريرة 
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أو مداعبة أو تقبيل- ال يفسد به الصوم يف أصح قويل العلامء؛ 
ألن األصل عدم البطالن، وألنه يشق التحرز منه(١).

وكـذا الودي -وهـو املاء اللـزج الغليظ خيرج بعـد البول 
وال لـذة فيـه- فإنـه ال يفسـد الصيـام، وال يوجـب غسـالً، 

وإنام الواجب منه االستنجاء والوضوء(٢).

أمور مفطرة
من املفطرات: 

تعمـد األكل والرشب وما بمعنامهـا كاملحاليل املغذية  •
وغسيل الكىل ونقل الدم.

نزل- وكذلك االسـتمناء بإخراج  • اجلـامع -أنزل أو مل يُ
. املني عمداً

احلجامة والتربع بالدم. •
تعمد القيء. •
ذَ إىل احللق عمداً ولو عن طريق األنف كقطرة  • فَ كل ما نَ

األنف.
البخار الذي يتكثف سائالً ويدخل احللق. •

. ويشرتط يف التفطري أن يكون عاملاً ذاكراً خمتاراً
(١) فتاو ابن باز (٣١٥/١٥).

(٢) فتاو اللجنة الدائمة (٢٧٩/١٠).
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خرو الدم من الصائم
حلديـث  • الصـوم؛  يفسـد  باحلجامـة  الـدم  خـروج 

حجوم»(١).  اجم وا «أفطر ا
وكذلك خروج دم كثري باختيار اإلنسان -كالتربع  •

يفعلـه  الـرضورة  وعنـد  الصـوم  يفسـد  بالـدم- 
ويقيض.

كالرعـاف،  • اختيـاره  بغـري  اإلنسـان  مـن  خـرج  مـا 
وكاجلرح بالسـكني، واحلوادث، فإنه ال يفسـد الصوم 

. ولو كان كثرياً
خروج دم يسـري كالدم الذي يؤخذ للتحليل ال يؤثر يف  •

الصوم(٢).

سيل الك 
غسـيل الكىل الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه 
مـرة أخـر مع إضافة مـواد مغذيـة إىل الدم يعتـرب مفطّرا(٣). 

ويقيض أيام الغسيل.
أهيـا املبتـىل اصرب عـىل البالء، أهيـا الصحيح امحـد اهللا عىل 

العافية.
، وصححه األلباين. (١) رواه أبو داود (٢٣٦٧) من حديث ثوبان 

(٢) جمموع فتاو ابن عثيمني (٢٤٠/١٩).
(٣) فتاو اللجنة الدائمة (١٩٠/١٠).
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قطع الصيام  
من رشع يف صيام ثم بدا له أن يفطر: 

فإن كان نفالً كالسـت من شـوال فال حرج عليه؛ حلديث: 
تطوع أم نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر»(١). «الصائم ا

وإن كان صومـاً واجبـاً كقضاء رمضان أو نـذر أو كفارة، 
فـال جيـوز له الفطر من غـري عذر كاملرض، فـإن أفطر من غري 

عذر وجب عليه قضاء ذلك اليوم مع التوبة(٢).

 ، هانـئ  أم  حديـث  مـن   (٢٦٣٥٣) وأمحـد   (٧٣٢) الرتمـذي  (١) رواه 
وصححه األلباين.

(٢) جمموع فتاو ابن باز (٣٥٥/١٥).
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في  العذر الظاهر والعذر ا
من كان عذره ظاهراً كاملريض شـديد املرض، واملسافرين 
يف الطـرق الرسيعـة، والنفسـاء: فال بـأس عليهـم أن يُظهروا 

فطرهم عند من يعلم عذرهم.
ومـن كان عذره خفياً كاحلائض فـاألَوىل أال تُظهر فطرها؛ 

خشية التهمة، ولئال تضعف هيبة الشهر عند الناظرين.

سافر ا
الفطر يف السفر: 

يشـرتط أال يقصد بسـفره التحايـل للفطر، وأال يكون سـفر 
معصية، وأن يبلغ املسافة املعتربة رشعاً، وأن يتجاوز حدود بلدته.

الفطر مع املشقة أفضل وإال فالصوم أفضل. •
•  إن غربـت الشـمس فأفطـر ثم أقلعـت الطائـرة فرأ

الشـمس مل يلزمه اإلمسـاك، وإن أقلعت قبل الغروب 

أهل األعذار
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وأراد إمتـام صيامه يف السـفر فال يفطـر، إال إذا غربت 
الشمس يف املكان الذي هو فيه من اجلو.

ائ والنفساء  ا
إذا طهرت احلائض أو النفساء يف رمضان قبل طلوع الفجر 
ولو بدقيقة فإنه يلزمها الصوم، وال مانع من تأخري الغسـل إىل 
مـا بعـد الفجـر، ولكن ليـس هلا تأخـريه إىل طلوع الشـمس، 

بل جيب عليها أن تغتسل؛ لتصيل صالة الفجر يف وقتها.
وكذلـك إذا أحسـت بأعـراض الدورة لكـن مل خيرج الدم 

إال بعد غروب الشمس، فصيامها صحيح(١).
إذا طهـرت النفسـاء قبل األربعـني فإهنا تصـوم، وتصيل، 
وتعتمـر، وحتـلّ لزوجها بعد الغسـل فـإن عاد عليهـا الدم يف 
األربعني، فالصحيح أهنا تعتربه نفاسـا، ولكن صومها املايض 
يف حـال الطهارة وصالهتا وحجهـا كله صحيح، ال يعاد يشء 

من ذلك ما دام وقع يف حال الطهارة(٢). 
إذا أجهضت املرأة فألقت شـيئاً ال يتبني فيه خلق اإلنسان، 
وال ختطيـط فيـه لعضو مـن األعضاء كيـد أو رأس فلها حكم 
املسـتحاضة ال حكم النفسـاء وال احلائـض، وعليها أن تصيل 

(١) جمموع فتاو ابن باز (١٧/١٥، ١٩٢).
(٢) جمموع فتاو ابن باز (٢١١/١٠).
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وتصـوم يف رمضان، وحتلّ لزوجهـا، وعليها أن تتوضأ لوقت 
كل صـالة، وجيـوز هلا اجلمع بـني الصالتني الظهـر والعرص، 
واملغرب والعشاء، ويُستحب هلا الغسل للصالتني املجموعتني 

ولصالة الفجر(١).
امل جنينها:  إذا أسقط ا

إن تبني فيه خلق إنسان: وضحت مفاصله رأسه، رجاله يداه:  •
فلها حكم النفساء من ترك صالة وصيام وانقضاء عدة.

إن مل يتبـني فيـه ذلـك فحكمهـا كاملسـتحاضة تتطهـر  •
وتصيل وتصوم.

أقل مدة يتبني فيهـا ذلك واحد وثامنون يوما من ابتداء  •
احلمـل، وغالبـا تسـعون يومـا(٢). وإن وضعـت بعـد 
تسـعني يوما لكن أخربها األطبـاء أن نموه توقف قبل 

ذلك فالعربة بتبني خلق اإلنسان فيه.

الصفرة  والكدرة
ا الشهرية:  رأة من كدرة أو صفرة قبل دور ما ترا ا

إن كان منفصالً عن الدم فليس من احليض، وعليها أن  •
تصيل وتصوم وتتوضأ لكل صالة.

(١) جمموع فتاو ابن باز (٢٢٩/١٠).
(٢) جمموع فتاو ابن عثيمني (٢٥٨/١٩).
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أما إن كان متصالً باحليض فهو من مجلة احليض، فتُحتسب  •
هذه الفرتة من العادة فال تصيل فيها وال تصوم(١).

ار رمضان طهرت أثناء 
إذا طهرت احلائض أثناء هنار رمضان فإن عليها اإلمسـاك 
يف أصح قـويل العلامء؛ لـزوال العذر الرشعـي، وعليها قضاء 

ذلك اليوم(٢). 

     حبوب منع العادة الشهرية  
يف فتاو اللجنة الدائمة (٣٨٩/٥) «جيوز استعامل حبوب 
منـع العـادة -احليـض- يف شـهر رمضـان إذا كان اسـتعامهلا 

ال يرض بالصحة العامة».
وقد أثبت األطباء أهنا مرضة، قال الشـيخ ابن عثيمني: «ثبت 
عندنا أن حبوب منع احليض هلا تأثري عىل الصحة وعىل الرحم»(٣).
بقـاء املـرأة عـىل طبيعتها خـري هلا مـن تناول حبـوب منع 
احليـض التي قد تسـبب هلا رضرا، واحليض أمـر كتبه اهللا عىل 

بنات آدم(٤).
(١) ينظر: جمموع فتاو ابن باز (٢٠٧/١٠).

(٢) فتاو ابن باز (١٩٣/١٥).
(٣) فتاو ابن عثيمني (٢٥٩/١٩).
(٤) فتاو ابن عثيمني (٢٦٨/١٩).
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ورضاهـا بقضاء اهللا من خري ما تتقرب به، مع اجتهادها يف 
أعامل أخر صاحلة من دعاء وذكر وصدقة وغريها.

قـال جويـرب: قلـت للضحاك: هـل للنفسـاء واحلائض يف 
ليلة القدر نصيب؟ قال: نعم، كل من تقبل اهللا عمله سـيعطيه 

نصيبه من ليلة القدر(١).

(١) لطائف املعارف (ص٢٠٧).
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كي األداء القضاء 
قضاء صيام رمضان يشبه صيام رمضان: 

فيلزم له نية من الليل. •
وال جيوز قطعه إذا بدأ فيه. •
وجيـوز أن يصـوم القضـاء متتابعـاً أو متفرقـاً؛ لعموم  •

قوله تعاىل: (O N M  L)  [البقرة: ١٨٥]. 

القضاء دين
ب الوفاء به ومن أحكامه:  قضاء رمضان دين 

تلـزم لـه نيـة مـن الليـل، وال جيوز قطعـه ملن بـدأ فيه؛  •
ألنه صوم واجب.

•  .(١) جيوز صيام القضاء متتابعاً أو متفرقاً
ال يشـرتط إذن الـزوج إن كان غائبـاً، فـإن كان حارضاً  •

فالبـد من إذنه، إال أن يضيق الوقـت قبل رمضان؛ تقول 
(١) اللجنة الدائمة (٣٣٩/١٠)، لقاء الباب املفتوح (١٢/١٤٩).

الكفارات والقضاء
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: «كان يكـون عـيل الصوم مـن رمضان فام  عائشـة 
أستطيع أن أقضيه إال يف شعبان»(١).

تقديم الصوم الواجب
ن عىل املرأة املسـلمة يف االبتـداء بقضاء ما عليها من  مما هيوّ

رمضان قبل صيام الست: 
ء أحب إ  • احلديـث القديس: «ما تقرب إ عبدي ب

ض عليه»(٢). ا اف
وا عىل أن أجر القيـام بالواجب أكرب من  • أن العلـامء نصّ

أجر القيام باملستحب.
ة. • أنّ البدء بالواجب أرسع يف براءة الذمّ
وال  • تاً من ش أنّ حديـث «من صام رمضان ثم أتبعه س

كان كصيام الدهر»(٣)، يقتيض ظاهره اشـرتاط االنتهاء 
من قضاء رمضان ثم صيام الست من شوال، ليحصل 

األجر املذكور(٤).
أجر القضاء وأجر النافلة 

  مـن كانت معتادة عـىل صيام االثنني واخلميـس، فلها أن 
(١) متفق عليه.

. (٢) رواه البخاري (٦٥٠٢) من حديث أيب هريرة 
. (٣) رواه مسلم (١١٦٤) من حديث أيب أيوب األنصاري 

(٤) فتاو ابن باز (٣٩٢/١٥).
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تغتنـم صيامهـا لتلك األيام؛ لقضاء ما فاهتا من شـهر رمضان 
بـرشط أن يكـون الصيـام بنيّـة القضـاء، ويرجـى هلـا إدراك 
األجرين معاً أجر القضاء، وأجر النافلة، وفضل اهللا واسع(١).

أخرت القضاء لعذر
والنفـاس،  والوضـع،  احلمـل،  عـذر  عليهـا  تـواىل  مـن 
والرضـاع من رمضـان املايض حتـى دخل رمضـان اجلديد، 
فهي معذورة ال إثم عليها وال كفارة، وإنام عليها القضاء فقط 

عند زوال العذر(٢).

من تأخر يف القضاء
جيـب عىل من أفطـر أياماً من رمضان أن يقضيها قبل جميء 
رمضـان التايل، فإن أخر القضاء حتـى دخل رمضان فال خيلو 

من حالني: 
أن يكون معذوراً كمن استمر مرضه حتى دخل رمضان  •

اجلديد، فهذا ال يشء عليه إال القضاء بعد الشفاء.
أال يكـون معـذوراً كمـن متكـن مـن القضـاء فأمهل،  •

فهذا يرتتب عليه ثالثة أمور: اإلثم، والتوبة، والقضاء، 
وإطعام مسكني عن كل يوم.

(١) فتاو ابن عثيمني (٤٨/٢٠).
(٢) ينظر: فتاو اللجنة الدائمة (٢٢٢/١٠).
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معة  قضاء الصوم يف يوم ا
السـؤال: شـخص عليـه صـوم يـوم مـن رمضـان فقضاه 

يوم مجعة هل جيزئه؟
ل أنه يوم  ة ال من أج مع وم ا وم ي اجلـواب: إذا كان ص
ه صاد يوم عرفة  ة وإن صامه لقضاء ما عليه أو ألن مع ا

فال حر يف ذلك(١). 

مات وعليه صيام
من مات وعليه صوم من رمضان: 

إن كان فطـره لكـرب أو مرض ال يرجـى زواله، فيطعم  •
. عنه عن كل يوم مسكيناً

إن كان فطـره لسـفر أو حيـض أو مـرض كان يرجـى  •
زواله، واستمر عذره حتى مات، فال قضاء وال فدية.

وإن أدرك وقتـاً يمكـن فيـه القضـاء اسـتحب لقرابته  •
القضـاء عنـه، وهلم توزيـع األيام بينهـم، وإال أطعموا 

عنه من تركته.
إن مات أثناء رمضان فال يكمل عنه، وال يطعم عام بقي. •

(١) فتاو اللجنة الدائمة (٢٨٤/٩).
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قيام رمضان
لصاً  ة  » «أي بنية صا اباً ناً واحتس ان إي ن قام رمض «م
فر له  باً يف الثواب بنف طيبة» « يمة مصدقاً را ة وع م و

ما تقدم من ذنبه»(١).
ومن أراد الزيادة بعد انرصاف اإلمام فإنه يصيل مثنى مثنى 

وال يُعيد الوتر.
خوفاً وطمعاً

  (k  j  i  h  g  f  ed)
[السجدة: ١٦].

صفـوا أقدامهـم وأجروا دموعهـم يطلبون مـن اهللا فكاك 
رقاهبم، هذا يعاتب نفسـه عىل التقصـري، وهذا يتفكر يف هول 
املصري، وهذا خياف من السـميع البصـري، دأهبم اإلحلاح حتى 

الصباح يف طلب الفالح. اللهم اعف عنا.
. (١) متفق عليه من حديث أيب هريرة 

اوي والقيام صالة ال
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حتى ين
ب  كت ين  ى  حت ام  اإلم ع  م ام  ق ن  «م ملسو هيلع هللا ىلص:  قـال 

له قيام ليلة»(١).
دل احلديث عىل أن الرتاويح يف مجاعة أفضل؛ حلصول  •

أجـر قيام الليل كله ملن صىل مع اإلمام حتى ينتهي(٢).
األفضـل للمأمـوم أن يقوم مع اإلمـام حتى ينرصف،  •

سواء صىل إحد عرشة ركعة أو ثالث عرشة أو ثالثاً 
وعرشين أو غري ذلك(٣).

إذا تعـدد األئمـة يف مسـجد واحـد صـىل معهـم حتى  •
تنقيض الصالة؛ لينال ثواب ذلك(٤). 

اوي من أحكام ال
يقرأ يف كل ركعتني دعاء االستفتاح.  •
ليس بينها ذكر يقال وال نفل. •
ى  • ل مثن الة اللي ليـس هلـا عـدد حمـدد؛ حلديـث «ص

 ، ذر  أيب  حديـث  مـن   (٨٠٦) والرتمـذي   (١٣٧٥) داود  أبـو  (١) رواه 
وصححه األلباين.

(٢) فتاو ابن باز (٣١٩/١١).

(٣) فتاو ابن باز (٣٢٦/١١).
(٤) فتاو ابن عثيمني (١٩٠/١٤).
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ى»(١) واألفضـل ما كان ملسو هيلع هللا ىلص يفعلـه، وهو أن يقوم  مثن
بثامن ركعات، ويوتر بثالث(٢).

من أذكار الركوع والسجود
حال الركوع والسجود من أعظم أحوال العبودية،  وتسن 

إطالتهام يف قيام الليل، ومما يقال فيهام: 
ياء والعظمة. لكوت والك وت وا سبحان ذي ا

وت) عموم امللك  لك وت) متام القهـر والغلبة، (ا (ا
. ظاهراً وباطناً

. فر  سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم ا
بوح قدوس: الطاهر  الئكة والروح» سُ «سبوح قدوس رب ا

ه عن الرشيك، الروح: جربيل عليه السالم. من كلّ عيب املنزّ

ساجد  التنقل ب ا
التنقل بني املسـاجد يف الرتاويح طلباً حلسـن الصوت: إذا 
كان املقصـود أن يسـتعني بذلـك عـىل اخلشـوع يف صالته فال 
حـرج يف ذلـك، فإن وجد إماماً يطمئن إليه وخيشـع يف صالته 
واظـب عنده؛ ألنه قد يذهب إىل مسـجد آخر ال حيصل له فيه 

ما حصل يف األول من اخلشوع والطمأنينة(٣).
. (١) متفق عليه من حديث ابن عمر 

(٢) فتاو ابن باز (٢٨/١٥).
(٣) فتاو ابن باز (٣٢٩/١١).
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من فاته العشاء يف رمضان
مـن جاء بعد العشـاء واإلمام يف الرتاويـح ما األفضل 

له؟
إذا كانـوا اثنـني فأكثـر، فاألفضـل أن يصلـوا العشـاء  •

وحدهـم، وإن دخلوا مع اإلمام بنية العشـاء فال بأس؛ 
: كان يصيل مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص صالة العشـاء  ألن معـاذاً 

فريضة، ثم يرجع إىل قومه فيصيل هبم نفال.
أمـا إذا كان واحـداً فاألفضل الدخول مـع اإلمام بنية  •

العشاء ثم يتم لنفسه(١).

من أدب قيام الليل
كان ملسو هيلع هللا ىلص إذا مـر بآيـة فيهـا تسـبيح سـبّح، وإذا مـر بآيـة 
ذ تعـوذ(٢)؛ يـرشع ذلـك  فيهـا سـؤال سـأل، وإذا مـر بتعـوّ

 D)»  : اخلطـاب  بـن  عمـر  قـال  واملأمـوم،  لإلمـام 
I H   G F  E ) [البقـرة: ١٢١] هـم الذين 
إذا مـروا بآية رمحة سـألوها مـن اهللا، وإذا مـروا بآية عذاب 

اسـتعاذوا منها»(٣). 
(١) فتـاو ابن بـاز (٢٩/٣٠) وينظـر: فتـاو اللجنة الدائمـة (٤٠٢/٧)، 

وفتاو ابن عثيمني (٢٣١/١٤).
. (٢) رواه مسلم (٧٧٢) من حديث حذيفة 

(٣) تفسري ابن كثري (٤٠٤/١).
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اإلنصات والذكر
ثبت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يقرأ يف صالة الليل مرتسـالً، إذا مر 
بآية فيها تسـبيح سـبح، وإذا مر بسـؤال سـأل، وإذا مر بتعوذ 

تعوذ، فام العمل يف صالة الرتاويح وهي من قيام الليل؟
اجلـواب: ال إشـكال يف هـذا بالنسـبة لإلمـام واملنفـرد، 
وأما املأموم فإن كان ال يشغله عن اإلنصات لإلمام فعل ذلك، 

وإن كان يشغله ال يفعل؛ ألن اإلنصات أهم (١).

التكلف يف القنوت
   يكـره التكلـف يف العبـارات واملبالغـة يف رفـع الصوت 
واإلطالـة اململة يف القنوت، وينبغي لألئمـة أن يرتكوا الدعاء 

أحياناً؛ حتى ال يظن العامة أن القنوت واجب يف الوتر(٢).

رشوع البكاء ا
  البكاء من خشـية اهللا عبادة، وال متس النار عيناً بكت من 
خشية اهللا، ولكن بكاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن صياحاً وال زعيقاً وإنام 
بـكاء مكتومـاً، وكان يغالبـه فيغلبه أحياناً، وجـاء يف احلديث 
رجل»(٣). وإذا كان دعاء بعض األئمة كالماً  ه أزي كأزي ا «ل

(١) فتاو ابن عثيمني (٣٤١/١٣).

(٢) فتاو ابن عثيمني (١٦١/١٤).
، وصححه األلباين. (٣) رواه النسائي (١٢١٤) من حديث عبد اهللا بن الشخري 
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 يرتبونـه أو ينقلونـه فإن البكاء عند سـامع القرآن أوىل وأحر
من املبالغة يف الصياح من كالم نسجه البرش.

الذكر بعد الوتر     
كان ملسو هيلع هللا ىلص إذا سـلم مـن الوتر قال: سـبحان امللك القدوس 

(ثالث مرات) ويرفع صوته بالثالثة(١).

صحف للمأموم  ل ا
محل املصحف يف صالة الرتاويح لغري من يفتح عىل اإلمام 

فيه خمالفة للسنة من وجوه: 
تفويت وضع اليدين عىل الصدر. •
تفويت النظر إىل موضع السجود. •
قلـة اخلشـوع لكثـرة احلركـة يف فتـح املصحـف وطيه  •

ووضعه.
إشغال املصلني بحركاته. •
حركة البرص الكثرية يف تتبع الكلامت(٢). •

ا ينايف القنوت 
قال تعاىل: (& '  )) [البقرة: ٢٣٨] ، أي: ذليلني 
 ،  أبـز بـن  الرمحـن  عبـد  حديـث  مـن   (١٧٣٢) النسـائي  (١) رواه 

وصححه األلباين، وينظر: زاد املعاد (٣٣٧/١).
(٢) ينظر: فتاو ابن باز (٣٤١/١١)، فتاو ابن عثيمني (٢٣٢/١٤).
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خملصني خاشعني بني يديه. وكل حركة ال داعي هلا يف الصالة 
فهي عبث، وبعض املأمومني يفتح املصحف فتفوته سنة النظر 
إىل موضـع السـجود، ووضع اليديـن عىل الصدر، وينشـغل 
بإخراجه وإدخالـه ووضعه ورفعه وفتحه وإغالقه. وبعضهم 
خيرج اجلوال لتسـجيل دعاء القنـوت، وكل ذلك حركات بال 

حاجة، منافية للقنوت الذي أمر اهللا به.

ال وتران يف ليلة
اوي مع اإلمام وأراد أن يص من آخر الليل  من ص ال

فله خياران: 
أن يوتـر مـع اإلمام ثـم يصيل من الليل ما شـاء شـفعاً  •

ة»(١)، وألنه عليه  بـدون وتر؛ حلديـث «ال وتران يف ليل
الصالة والسالم: (صىل بعد الوتر ركعتني)(٢).

أال يسـلم إذا سـلم اإلمام مـن الوتر، بـل يقوم ويأيت  •
بركعـة، ثـم يصـيل بعـد ذلـك مـا شـاء، ويوتـر آخر 

الليل(٣).
واألول أوىل وأبعد عن الرياء.

 ، (١) رواه أبـو داود (١٤٣٩) والرتمـذي (٤٧٠) من حديـث طلق بن عيل 
وصححه األلباين.

، وصححه األلباين. (٢) رواه الرتمذي (٤٧١) من حديث أم سلمة 
(٣) ينظر: فتاو ابن باز (٣١١/١١-٣١٢).
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من آداب اإلمام يف القنوت
مام يف القنوت:  ي ل ا ينب

املحافظة عىل األدعية الواردة اجلامعة. •
أن يـرتك الدعاء أحيانـاً حتى ال يظن العامة أن القنوت  •

واجب يف الوتر.
أال يتكلف يف العبارات والسجع. •
أال يدخل يف تفاصيل غري مرشوعة. •
أال يبالغ يف رفع الصوت والصياح. •
أال خيـرج عن الغرض مـن الدعاء، فيحولـه إىل خطبة  •

أو موعظة.
أال يطيل إطالة تشق عىل املأمومني وتوجب مللهم. •

ات ال للمبال
يبـذل أئمـة الرتاويـح جهوداً طيبـة مشـكورة يف رمضان، 
ومما ينبغي يف األدب مع اهللا خفض الصوت يف الدعاء واحلذر 
باملقامـات  وتلحينـه  ومـواالت،  موشـحات  إىل  حتولـه  مـن 
والكـرايس املوسـيقية، واملبالغـة يف رفـع الصـوت والتكلف 
واسـترصاخ املأمومني؛ ليصيحوا مع اإلمام، وتسـمية اهللا بام مل 
يسـم به نفسه، ووصفه بأوصاف ال ختلو من املحاذير الرشعية 

بدال من دعائه بأسامئه احلسنى.
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من آداب القنوت  
»، «نشـهد»، «يا اهللا» بعد ثناء  اً سـؤال: ترديد كلامت: «حقّ
اإلمام عىل اهللا يف القنوت هل هو جائز، وهل جيوز رفع اليدين 

يف قنوت الوتر؟
اجلواب: يرشع التأمني عىل الدعاء يف القنوت، ويكفيه السكوت 
عند الثناء عىل اهللا سبحانه، وإن قال سبحانك أو سبحانه فال بأس، 

ويرفع يديه يف دعاء القنوت؛ ألنه ورد ما يدل عىل ذلك(١).
يات ترديد بع ا

ترديد اإلمام لبعض آيـات الرمحة أو العذاب؛ لقصد حث 
الناس عىل التدبر واخلشوع واالستفادة ال بأس به إذا خلصت 

 Æ  ÅÄ Ã Â Á) النية، وقد قام ملسو هيلع هللا ىلص حتى أصبح بآية
Ì  Ë Ê É È  Ç) [املائـدة: ١١٨]، لكـن إذا ظن 
أنه قـد يزعجهم وحيصل به أصوات مزعجـة من البكاء فرتك 

ذلك أوىل حتى ال حيصل تشويش(٢).
من دعاء القنوت

مما نسمعه من األئمة يف القنوت ما ورد يف السنة: «واجعل 
ثأرنا ع من ظلمنا»(٣).

(١) فتاو اللجنة الدائمة (٤٩/٧).
(٢) فتاو ابن باز (٣٤٤/١١).

، وحسنه األلباين. (٣) رواه الرتمذي (٣٥٠٢) من حديث ابن عمر 
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ومعنـاه: أي اجعـل إدراك ثأرنا مقصوراً عـىل من ظلمنا، 
وال جتعلنا ممن يتعد يف طلب ثأره، فنظلم غري اجلاين كام كان 

يفعله أهل اجلاهلية(١).
«وهب املسيئني منا للمحسنني» دعاء نسمعه كثرياً يف القنوت، 
ومعنـاه: نسـأل اهللا أن يعفـو عن املسـيئني مـن املسـلمني بدعاء 
املحسـنني وشـفاعتهم وصحبتهـم. وال حرج فيه؛ ألن جمالسـة 
األخيار من أسـباب العفو؛ فهم القوم ال يشـقى هبم جليسـهم، 
ولكن ال يعتمد املسـلم عىل هذه األمور لتكفري سـيئاته، بل جيب 
عليه أن يلزم التوبة دائامً وحياسب نفسه وجياهدها عىل الطاعة(٢).

نسـمع مـن األئمـة يف القنـوت ما صـح يف السـنة «ومتعنا 
وار منا»(٣)  ا ما أحييتنا واجعله ال عنا وأبصارنا وقوتن بأس

فام معنى قوله «واجعله الوار منا»؟
واب:  ا

أي اجعـل أسـامعنا وأبصارنا وقواتنـا مالزمة لنا حتى  •
املـوت، وجـاءت عـىل املبالغة كأهنـا تبقى بعـده؛ ألن 

الوارث يبقى بعد موت مورثه.
وقيل: أي احفظها يف ورثتنا وذرياتنا من بعدنا(٤). •

(١) حتفة األحوذي (٣٣٤/٩).
(٢) فتاو ابن باز (٣٤٦/٦).

، وحسنه األلباين. (٣) رواه الرتمذي (٣٥٠٢) من حديث ابن عمر 
(٤) حتفة األحوذي (٣٣٤/٩).
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سجد الطفل وا
بية ع  ن ال جد من حس س اب األب ولد إ ا اصطح

العبادة ويراعي: 
 أن يكون الطفل مميزاً يعقل معنى الصالة. •
أن جيعله قريباً منه؛ ليضبط حركته. •
أن يمنعـه مـن االنرصاف إىل اخللف، والتشـويش عىل  •

املصلني مع الصبيان اآلخرين.
أال يرتكه خارج املسجد كيال يتعرض لرش أو مكروه. •
تصبريه عـىل طول القيام بذكر األجـر، وقرب النهاية،  •

. فإن شق عليه أرشده إىل الصالة جالساً

اوي  رأة لل خرو ا
ن»(١). ن خ  ساجد وبيو نعوا نساءكم ا «ال 

األفضـل للمرأة أن تصيل يف بيتها سـواء كانت يف مكة  •
أو غريها، الرتاويح وغريها(٢).

لكن لو أرادت الصالة يف املسجد فال متنع برشوط:  •
االلتزام باحلجاب. -
إذن الويل أو الزوج. -

(١) رواه البخاري (٩٠٠) ومسلم (٤٤٢) وأبو داود (٥٦٧) واللفظ له.
(٢) ينظر: موقع اإلسالم سؤال وجواب (١٦١١٠٢).
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أال تُضيّع رعاية من يلزمها رعايته. -
عدم التطيب. -
أال يكون يف خروجها أمر حمرم كاخللوة مع السائق  -

أو مزامحة الرجال.  

ة وجة الصا دور ال
املؤمنـة حترص عىل حث زوجها عـىل اغتنام رمضان حني 
ره بفضل قيامه باحلكمة واملوعظة احلسنة. تر منه غفلة، وتُذكّ
كانت عمـرة امرأة حبيب العجمي توقـظ زوجها للصالة 
ليـالً وتقـول: «قم يا رجـل! فقد ذهـب الليل، وجـاء النهار، 
الصاحلـني  وقوافـل  قليـل،  وزاد  بعيـد  طريـق  يديـك  وبـني 

قد سارت أمامنا، ونحن قد بقينا»(١).

(١) صفة الصفوة (٤٠٧/١).
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تفر للعبادة  
ال جيتمـع اغتنـام ليـايل العـرش مـع الصفـق باألسـواق، 
فلامذا ال نبادر برشاء حاجات العيد وغريه قبل دخول العرش 

العظيمـة؟!

ا كالتي نقض 
(z y x w  vu t s)  [النحـل: ٩٢] 
واملعنـى كامـرأة غزلـت ثوبـاً وخاطته، فلـام تمّ نقضتـه خيطاً 
ثلها تلك التي اجتهـدت عرشين يوماً من رمضان،  . ومِ خيطـاً
فلـام حانـت العـرش األخـرية وهـي السـوق األكـرب لألعامل 

الصاحلة تركته وانشغلت باألسواق.
: «كان ملسو هيلع هللا ىلص جيتهد يف العرش األواخر ما ال  تقول عائشـة 

جيتهد يف غريه»(١). 
(١) رواه مسلم (١١٧٥).

العرش األواخر
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أسوة حسنة
اجتهـد عليـه الصالة والسـالم فأحيـا ليله، وأيقـظ أهله، 
وتورمـت قدمـاه، وبكـى حتـى بلَّ حليتـه وموضع سـجوده، 
واجتهد معه الصحابة  فأطالوا الصالة حتى خشـوا فوات 
السـحور، وصلـوا بعده حتى كانوا يعتمـدون عىل العيصّ من 

طول القيام.

ويطعمون الطعام 
     طبـخ الطعـام وإرسـاله إىل املسـاجد فيـه أجـر عظيـم، 
خصوصـاً وأهنـا حتـوي يف هـذه الليـايل الرشيفة مـن عباد اهللا 
املعتكفني واملصلني الذين حيصل الرشف بخدمتهم، وإذا كان 
فضل إطعام الطعام كبرياً، فكيف إذا كان إفطاراً أو سحوراً؟! 

وكيف إذا كان من يأكله أهل الطاعة والعبادة؟!

وألصحاب األعذار نصيب
قد يصيب الشيطان احلائض والنفساء باإلحباط، فيرصفهام 
إىل االهنـامك يف زينة البيـت والصفق باألسـواق، واحلقيقة أن 

هنالك عبادات كثرية يمكنهام القيام هبا مثل: 
النفـس  • عيـوب  ويف  وآالئـه،  اهللا  آيـات  يف  التفكـر 

إلصالحها.
ذكر اهللا بالقلب واللسان، والدعاء. •
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تالوة القرآن دون مسّ املصحف. •
االستسالم لقدر اهللا فيام كتبه عليها. •
رعاية أوالد املعتمرات. •
البذل واإلحسان، وإطعام الطعام، وخدمة الصائمني،  •

فطرون اليوم باألجر»(١). أَمُّل حديث «ذهب ا وتَ

من حكم إخفاء ليلة القدر
ـم إخفـاء ليلـة القـدر وتنقلهـا بـني ليـايل العرش  كَ  مـن حِ
-عـىل الصحيـح- أن جيتهـد العبد متـام االجتهـاد يف كل ليلة 
راجيا أن تكون هي ليلة القدر، فيتحقق له قوة التعبد، وصدق 

الدعاء يف كل الليايل؛ لتكون عوناً له عىل بقية عامه.

من بركات ليلة القدر  
(& ' ) (       *)  [الدخان: ٣] من بركاهتا: 

العمـل فيهـا أفضـل مـن عمـل ألف شـهر [٨٣ سـنة  •
و٤ أشهر].

فيها نزل القرآن. •
كثرة نزول املالئكة باخلري والرمحة. •
مـن قامهـا «إيامنـا» باهللا وبـام أعـده من ثـواب ألهلها  •

و«احتسابا» لألجر غفر له ما تقدم من ذنبه.
. (١) متفق عليه من حديث أنس 
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يرجـى فيها إجابة الدعاء؛ وهلذا أوىص رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  •
ب العفو  عائشـة  أن تقول فيها: «اللهم إنك عفو 

فاعف عني»(١).

اراً   االجتهاد ليالً و
مـن مظاهـر التقصري يف العـرش ما يفعله بعـض الناس من 
االجتهاد يف الطاعة ليال، والكسـل والفتـور هناراً، ومنهم من 

يتجاوز ذلك فينام عن صالة الظهر والعرص.
القـدر  ليلـة  يف  الشـعبي  قـال  رجـب:  ابـن  قـال 

«ليلها كنهارها»(٢).
وهـذا يقتـيض اسـتحباب االجتهـاد يف مجيع زمـان العرش 

األواخر ليله وهناره.

صالة الليل يف العرش األواخر  
كثـري من املسـاجد تقسـم صـالة الليـل يف العـرش األخري 

إىل قسمني: 
املـرشوع احلرص عـىل كلتا الصالتني، ومن شـق عليه  •

اجلمع فصالة آخر الليل أفضل.
إذا خيش أال يستيقظ، فال ينام حتى ينهي صالته ويوتر. •

(١) رواه الرتمذي (٣٥١٣) وابن ماجة (٣٨٥٠) وصححه األلباين.
(٢) لطائف املعارف (ص٢٢٨).



٦٦

يف  • والثانيـة  مسـجد،  يف  األوىل  يصـيل  أن  بـأس  ال 
مسجد آخر.

إذا أهنى الصالة يف مسجد وأراد أن يزيد يف مسجد آخر  •
يتأخر عنه فال بأس دون أن يعيد الوتر.

األفضـل أن يكمل قيام الليل مع اإلمام الذي بدأ معه؛  •
لتكتـب له قيام ليلة، ويف املسـجد الواحد يكون األئمة 
املتعاونون كاإلمام الواحد. وال حرج أن يكمل الصالة 

يف مسجد آخر، والسيام ملصلحة رشعية.
من انشـغل أو كسل، أو كان ال يستطيع أن يقوم مع اإلمام 
القيـام الثاين فال يـرتك بقية الصـالة، وإنام يصليهـا بعد القيام 
األول وحـده أو مجاعـة مـع بعض أهلـه، وجيتهـد يف تطويلها 

ت األجر والغنيمة. ويوتر وال يفوِّ

من عالمات ليلة القدر
نرية، طَلقة ال حارة وال باردة،  ة -مرشقة- مُ لْجَ ليلة القدر بَ
ال يُرمـى فيها بنجم وال شـهاب، تطلع الشـمس يف صبيحتها 

بيضاء ال شعاع هلا، أخفاها اهللا عنا لنجتهد يف حترهيا.
ويبتعـد املسـلم عـن املجازفات بإرسـال تلك الرسـائل 
التـي تعينها بغري دليـل؛ ملا فيها من تثبيط عـن االجتهاد بقية 
لْنواصـل العبـادة والدعـاء؛ فإهنـا ليلة تقسـم فيها  الشـهر، فَ

األرزاق واآلجـال.
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تعي ليلة القدر
ه اهللا-: «اختلف العلامء يف ليلة  اف ابن حجر -ر قال ا
ـل لنا من مذاهبهـم يف ذلك أكثر  القـدر اختالفـاً كثرياً، وحتصّ
من أربعني قوال، كام وقع لنا نظري ذلك يف سـاعة اجلمعة، وقد 

اشرتكتا يف إخفاء كل منهام ليقع اجلد يف طلبهام»(١).
ه اهللا-: «الراجـح عند أهل العلم:  ال ابن عثيم -ر وق
أن ليلـة القدر تنتقل تارة تكون يف ليلة إحد وعرشين، وتارة 
تكـون يف ليلة ثالث وعرشين، ويف ليلـة مخس وعرشين، ويف 
ليلة سـبع وعرشين، ويف ليلة تسـع وعرشين، ويف األشفاع قد 

تكون»(٢).

أرجى ليلة
وأرجـى الليـايل لليلـة القـدر هـي ليلـة سـبع وعرشين، 
وكان ملسو هيلع هللا ىلص جيمـع أهلـه ونسـاءه والناس فيها فيقـوم هبم حتى 

السحر(٣).
وعـن النعـامن بـن بشـري  قـال: «قمنـا مـع النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يف رمضـان ليلـة ثـالث وعرشيـن إىل ثلـث الليـل األول، 
ثـم قمنـا معه ليلة مخـس وعرشين إىل نصف الليـل، ثم قمنا 

(١) فتح الباري (٢٦٢/٤).
(٢) جمموع فتاو ابن عثيمني (٤٥٤/١٣).

(٣) رواه أبو داود (١٣٧٥) والرتمذي (٨٠٦) وصححه األلباين.
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معـه ليلـة سـبع وعرشيـن حتـى ظننـا أن ال نـدرك الفـالح 
- يعني السـحور»(١).

هل يعتمر ليلة السابع والعرشين
ليلة السـابع والعرشين من رمضـان من الليايل التي ترجى 
فيهـا ليلة القدر، ولكن ال دليل عـىل ختصيصها بالعمرة، وإنام 
ناً  ام ليلة القدر إي الفضـل يف إحيائهـا بالقيام؛ حلديث: «من ق
ل: من اعتمر  ه»(٢) و يق ه ما تقدم من ذنب فر ل اباً  واحتس
ة»(٣)، ومل يقل: عمرة  : «عمرة يف رمضان تعدل حج دي و

يف ليلة السابع والعرشين تعدل حجة(٤). 

التمسوها آخر ليلة
إذا انتهت ليلة سـبع وعرشين فإن رمضان مل ينته بعد، 
وليلة التاسع والعرشين ليلة عظيمة، وربام كانت آخر ليلة 
من رمضان، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: «التمسوا ليلة القدر آخر ليلة»(٥)، 
وحديث مغفـرة الذنوب عىل قيام رمضـان يقتيض إكامله 

(١) رواه النسائي (١٦٠٦) وصححه األلباين.
. (٢) متفق عليه من حديث أيب هريرة 

. (٣) متفق عليه من حديث ابن عباس 
(٤) فتاو ابن عثيمني (٢٦٣/٥).

(٥) رواه ابن خزيمة يف صحيحه (٢١٨٩) من حديث معاوية بن أيب سفيان  
وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (١٢٣٨).
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إىل آخـر ليلـة، فاسـتعن  باهللا عىل ذكره وشـكره وحسـن 
عبادته.

واتيم ل با األع
إن اخليل إذا قاربت هناية السباق أخرجت أحسن ما عندها، 
ومن أحسن فيام بقي غفر اهللا له ما مىض، والعربة بكامل النهاية 

ال بنقص البداية، اللهم أعد علينا رمضان بعافية وإيامن.

ت ختم القرآن وإن ح
قـد يتسـاهل بعض النـاس يف القيـام بعد ختـم القرآن مع 
فر له ما  اباً  ناً واحتس ان إي اإلمـام، وحديـث «من قام رمض
دم من ذنبه» يقتيض اسـتيعاب ليايل الشـهر بالقيام، فيفوت  تق
املتسـاهل الفضـل الـوارد أو ينقـص منه، فليـس املقصود من 
الصالة هو ختم القرآن، وإنام إحياء ليايل الشـهر بالعبادة، وقد 
تكون آخر ليلة من رمضان التي يُتسـاهل فيها برتك القيام بعد 

ختم القرآن مع اإلمام هي ليلة القدر.

ا ال ينقص أجر
يُشـكل عىل بعض الناس قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «شهرا عيد ال ينقصان 

جة»(١) رمضان وذو ا
. (١) متفق عليه من حديث أيب بكرة 
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 . وقد قيل يف معناه: ال ينقصان مجيعاً يف سنة واحدة غالباً
والثـواب  أجرمهـا  ينقـص  ال  معنـاه:  أن  األصـح  لكـن 

املرتب عليهام؛ وإن نقص عددمها.
ولذلـك فإن من نذر اعتـكاف العرش األواخر من رمضان 
فلـم يكتمل الشـهر فقد أد ما عليه، رغم أنـه مل يعتكف غري 

تسعة أيام.
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كمة من االعتكا ا
هللا،  عبـادة  كلهـا  األواخـر  العـرش  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  اعتكـف 
وحتريـاً لليلـة القـدر، وإذا أراد املسـلم اعتـكاف ليلـة واحدة 

فليدخل قبل املغرب وليخرج بعد الفجر.

سنة  األسوة ا
كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا دخل العرش األخري من رمضان: 

» فاعتزل النسـاء، «وأيق أهله» للصالة، فلم  ر د م «ش
يكـن يدع أحداً من أهلـه يطيق القيام إال أقامـه «وأحيا ليله» 
د»(١) يف العبادة زيادة  بالصـالة والذكـر وتالوة القـرآن، «وج
عـىل العـادة واجتهد فيها مـا ال جيتهد يف غريهـا، واعتكف يف 

املسجد للعبادة وتفريغ القلب للتفكر واالعتبار.
. (١) متفق عليه من حديث عائشة 

االعتكا
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مدة االعتكا 
لزوم املسجد لطاعة اهللا بنية االعتكاف عبادة نبوية عظيمة، 
وال حـد ألقلّـه عنـد أكثر العلـامء؛ فيمكنـه أن يعتكـف يوماً، 
أو ليلـة، أو يمكث صالتني أو ثالثاً يف املسـجد، أو من صالة 

الفجر إىل ارتفاع الشمس ونحو ذلك.
قال ابن باز رمحه اهللا: 

«االعتـكاف هو املكث يف املسـجد لطاعة اهللا تعاىل سـواء 
كانت املدة كثرية أو قليلة؛ ألنه مل يرد يف ذلك فيام أعلم ما يدل 
عـىل التحديـد ال بيـوم وال بيومـني وال بام هو أكثـر من ذلك، 
وهـو عبـادة مرشوعة إال إذا نـذره صار واجبـا بالنذر وهو يف 

حق املرأة والرجل سواء»(١).

بداية االعتكا  
تبدأ العرش األواخر بغروب الشمس يوم عرشين من رمضان، 
فتدخـل حينئذ ليلة احلادي والعرشين، فمن أراد اعتكاف العرش 

أو أوهلا فإنه يدخل املعتكف يف املسجد قبل املغرب.

حقيقة االعتكا 
املقصـود من االعتـكاف: عكـوف القلب عـىل اهللا تعاىل، 

(١) فتاو ابن باز (٤٤١/١٥).
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واالنقطاع عن االشتغال باخللق واالشتغال به وحده سبحانه، 
ويصري اهلم كله به، واخلطرات كلها بذكره، والتفكر يف حتصيل 

مراضيه وما يقرب منه(١).

للمعتكف
مقصود االعتكاف االنقطاع للطاعة، ومجع القلب عىل اهللا؛ 

رجاء إدراك فضل ليلة القدر، لذا البد من مراعاة أمور: 
اختيار مسـجد مناسـب جيـد فيه صالح قلبـه ولو غري  •

احلرمني.
تـرك فضـول الطعـام والـكالم ومراسـالت اجلـوال؛  •

فذلك أدعى لرقة القلب وحفظ الوقت.
االعتـكاف فرصة لتحري أوقـات اإلجابة، واملحافظة  •

عىل السنن.
اصطحـاب يشء مـن كتب التفسـري والرقائق لشـحذ  •

اهلمة.

عتكف   من مسائل ا
اك -حفظه اهللا- عن طلب  ن ال يخنا عبد الر أل ش س
تاجرة  م وعن ا طع وال من ا جد طعاماً با س ف يف ا معتك

حمول دون رفع صوت باألسهم من جهاز ا
(١) زاد املعاد (٨٢/٢).
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فأجـاب: بأنـه ال جيوز ذلـك؛ لدخوله يف النهـي عن البيع 
والرشاء يف املسجد. 

  وأجاز الشـيخ الرباك -حفظه اهللا- خـروج املعتكف من 
باب املسجد لطلب الطعام، وأنه ال حرج أن يستلمه بعد ذلك 
يف املسـجد ويعطـي عامل املطعم الثمن؛ ألنـه دين عليه، وقد 

يْن يف املسجد. ثبت يف السنّة قضاء الدَّ
جيـوز للمعتكـف اخلـروج ملا ال بـدّ له منه كقضـاء احلاجة 

رضه له. وغسل اجلنابة والطعام إذا مل جيد من حيُ
وال خيـرج مـن املسـجد لغـري حاجة، ولـو لعيـادة مريض 

أو اتّباع جنازة إال إذا اشرتط.
وال يبطل االعتكاف باالحتالم.

عتكف مسائل للموظف ا
وظف:  اعتكا ا

حيسن باملوظف أن يأخذ شيئاً من إجازته ليستثمرها يف  •
إصالح قلبه باالعتكاف.

اشـرتاط اخلروج مـن املعتكف ألجل الـدوام مما يتناىف  •
مع مقصود االعتكاف.

ال جيـوز االعتـكاف إذا كان نظـام العمـل أو مصلحته  •
ال يسمحان بذلك.
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له أن يعتكف ليلة كاملة تبدأ من غروب الشـمس إىل  •
طلوع الفجـر، وإجازة هناية األسـبوع فرصة ملن أراد 

اعتكاف يوم كامل.

عتكف   مثل ا
قـال عطـاء اخلراسـانى: «مثل املعتكـف كمثل عبـد ألقى 
نفسـه بـني يدي ربـه ثم قـال: رب ال أبرح [ال أفـارق مكاين] 

حتى تغفر يل، رب ال أبرح حتى ترمحني»(١).

اك  أت د  ق دك  عب رب  ا  ي
ا هف د  وق اء  أس د  وق

ا  حي ك  من ه  يكفي
لفا أس د  ق ا  م وء  س ن  م

وب  وب ع الذن ل الذن
رفا وأس ات  موبق ال

وك  ل عف تجار بذي د اس وق
ا ملحف ك  اب عق ن  م

ه  وعاف ف  فاع رب  ا  ي
ا عف ن  م أو  ن  ف

(١) شعب اإليامن (٤٢٦/٣).
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اعتكا النساء  
للمسلمة أن تعتكف برشوط: 

أن يأذن زوجها أو وليها. •
رتْ واألمان. • أن يكون املسجد مهيئاً من حيث السِّ
أمن الطريق وخصوصاً بالليل. •
أال يكون يف اعتكافها تضييع حلق زوجها أو أوالدها. •
إذا أمرها زوجها باخلروج من املعتكف لزمها طاعته. •
الطهارة من احليض والنفاس. •
احلذر من الكامريات التلفزيونية وغريها. •
اإلخالص وعدم التباهي. •
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حياة القلب
فّق لتدبر القـرآن فقد  التدبـر مفتـاح حيـاة القلب، ومـن وُ
أمسـك بأعظم مفاتيح حياة القلب، وال يشء أنفع للقلب من 

قراءة القرآن بتدبر وتفكر.
قال مالك بن دينار: «إن القرآن ربيع املؤمن، كام أن الغيث 

ربيع األرض»(١).

كل ثالثة أيام
دَ ختم القرآن كل ثالثة أيام فتعجب أصحابه وسـألوه  وَّ عَ تَ

كيف جتد الوقت؟
فقـال: أدخـل املسـجد قبـل األذان بنصـف سـاعة، فأقرأ 
فيهـا جـزءاً كامالً وبعـد األذان أبـدأ يف قراءة جـزء آخر حتى 
تقـام الصـالة وبعد الصـالة أكمل مـا تبقى من اجلـزء الثاين، 

(١) حلية األولياء (٣٥٨/٢).

رمضان والقرآن
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فهذان جزءان، وأفعل ذلك يف الصلوات اخلمس كلها، فيصري 
املجموع عرشة أجزاء يف اليوم فأختمه كل ثالثة أيام.

ورمضان شهر القرآن.

مدارسات قرآنية
مـن أوىل مشـاريع تزكيـة النفس يف ليايل رمضان مدارسـة 
القـرآن، فقد كان جربيل عليه السـالم يلقى النبي ملسو هيلع هللا ىلص كل ليلة 

من رمضان فيدارسه القرآن(١).
أرسهتـا  مـع  القـرآن  املؤمنـة  مدارسـة  أحسـن  ومـا 
أو أخـت هلـا يف اهللا؛ تنشـيطا للنفـس وتثبيتـاً هلا عـىل اخلري، 

وزيـادة يف الفائـدة.  

رشوبات عند ختم القرآن بدعة  أكوالت وا توزيع ا
مل يثبـت عـن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص وال عـن أحـد مـن الصحابة  
وال عـن التابعـني وال أئمـة السـلف فيـام نعلم أهنم كانـوا إذا 
ختموا القرآن يف قيام رمضان يوزعون املأكوالت واملرشوبات 
واحللويات ويلتزمون ذلك، بل هو بدعة مسـتحدثة يف الدين، 
لكوهنـا عقـب عبادة قـد فعلت مـن أجلهـا ووقتـت بوقتها، 

وكل بدعة يف الدين فهي ضاللة(٢).
. (١) متفق عليه من حديث ابن عباس 

(٢) فتاو اللجنة الدائمة (٤٨٩/٢).
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ال  
مـن بـدأت بقـراءة كتـاب اهللا لتختمه يف رمضـان فأصاهبا 
احليـض قبـل هنايتـه، فال بـأس عليهـا يف إمتـام ختمتهـا أثناء 
احليض عن ظهر قلب، فإن احتاجت إىل القراءة من املصحف 
فلهـا ذلك بـرشط أن يكون ذلك مـن وراء حائـل كالقفازين 

ونحومها(١).

يقظة قلب
أعظـم،  العمـل  كان  وكثـرت  النيـات  تعـددت  كلـام 
و»(٢)، وقـراءة القرآن  ر ما ن ويف احلديـث «وإن لكل ام

جيتمع فيها عدة مقاصد ونيات منها: 
تكثـري احلسـنات، فاحلـرف بحسـنة واحلسـنة بعـرش  •

أمثاهلا.
فعان للعبد يوم  • ام يش رآن والصي طلـب الشـفاعة «الق

القيامة»(٣).
الذكر واملناجاة.  •
املسألة والدعاء. •

(١) فتاو ابن باز (٣٦١/٦).
. (٢) متفق عليه من حديث عمر 

، وصححه األلباين  (٣) رواه أمحـد (٦٥٨٩) مـن حديث عبد اهللا بن عمرو 
يف صحيح اجلامع (٣٨٨٢).
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ر آية  • د آخ ك عن لت ن من رفـع الدرجـات يف اجلنـة «ف
ها»(١).  تقر

•  (z y x w v u t):االستشفاء
[اإلرساء: ٨٢].

•  (å  ä  ã  â  á) القلـب:  طمأنينـة 
 [الرعد: ٢٨].

رآن  • م الق ن تعل م م ك العلـم وطلـب اخلرييـة: «خ
وعلمه»(٢).

التدبر والعمل: (G  F)    [ص: ٢٩]. •
قـال حييـى بـن أيب كثـري رمحـه اهللا: «تعلمـوا النيـة، فإهنـا 

أبلغ من العمل»(٣). 

 ، (١) رواه أبـو داود (١٤٦٤) (٢٩١٤) مـن حديـث عبـد اهللا بـن عمـرو 
وصححه األلباين.

. (٢) رواه البخاري (٥٠٢٧) من حديث عثامن 
(٣) حلية األولياء (٧٠/٣).
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صدقة الفطر
ض رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص زكاة الفطر؛ طُهـرة للصائم وطعمة  فَرَ
للمسـاكني، فتجـب عىل كل مسـلم صام أو مل يصـم، إذا كان 
عنـده مـا يزيـد عن قوتـه وقـوت عيالـه وحاجته يـوم العيد، 

.- وهي صاع من قوت البلد -ثالثة كيلو جرام تقريباً

لة أحكامها:  ومن 
ال جيوز إخراجها نقدا عند مجهور الفقهاء.  •
خيرجهـا املسـلم عـن نفسـه وعمـن يعوهلـم كالزوجة  •

والولد والوالدين. وجيوز أن خيرجوها عن أنفسهم. 
وتستحب عن اجلنني. •
ال تسـقط عن املدين وال الفقـري إذا كان لديه ما يزيد  •

عن حاجته وعياله يـوم العيد، وله إخراجها مما جاءه 
مـن زكاة.

أحكام زكاة الفطر
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ختـرج مـن القـوت كاألرز والقمـح ومـا صنـع منهام  •
كاملكرونة والدقيق إذا بلغ ثالثة كيلو جرام.

جيوز دفع أكثر من فطرة لواحد، كام جيوز تقسيم الفطرة  •
الواحـدة عىل أكثر من واحد؛ ويسـتحب إخراجها من 

أجود وأنفع ما جيد.
ختـرج يف البلـد الـذي وجبت عليـه فيه، وجيـوز نقلها  •

للحاجة كام لو مل جيد فيه فقراء.
يستحب إخراجها صباح يوم العيد قبل الصالة، وجيوز  •

ليلته وقبله بيوم أو يومني.
لَ ثقة برشائها أو تفريقها. • كِّ وَ جيوز أن يُ
•  ، ر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر أَثِمَ إذا أخّ

وعليه إخراجها مع التوبة.
تُعطـى للفقـراء واملسـاكني مـن املسـلمني؛ وال تعطى  •

للمشاريع اخلريية. 

ع عن ال الت
وإذا تربع بزكاة الفطر عن غريه من سائق وخادمة ونحومها 

يؤجر املتربِّع وتربأ ذمة املتربَّع له إذا ريض بذلك. 
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حماذير يف إخراج الزكاة
ال تـرصف الزكاة يف تفطـري الصائمني؛ ألنه جيب إعطاؤها 
للفقـري، وبعض مـن يُفطـر ال يكون فقـرياً، وال تُعطـى ليتيم 
إال إذا كان فقرياً؛ ألنه قد يكون غنيّاً بإرث، واخلادمة والسائق 

ال بد من استحقاقهام، وعدم قصد انتفاع املزكي بذلك.

زكاة الراتب
للراتب حاالن: 

أن يُرصف كله أوالً بأول، فال زكاة عليه فيه. •
أن يدخـر منه ما يبلغ النصاب يزيد وينقص، فأحسـن  •

طريقـة لزكاتـه أن جيعل بدايـة احلول مـن أول نصاب 
ادخـره، ثم خيـرج زكاة اجلميع عند متـام احلول، فام تم 
حوله يكون قد أد زكاته يف وقتها وما مل يتم يكون قد 

عجل زكاته، وتعجيل الزكاة ال بأس به(١).
(١) ينظر: فتاو اللجنة الدائمة (٢٨٠/٩).

ال من أحكام زكاة ا
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كاة نية ال
من رشوط الزكاة النية عند إخراجها؛ فال جيزئ أن حيتسب 
مـا أخرجه سـابقاً بنية صدقة عـىل أنه زكاة، وجيـب إخراجها 
ـنَة هجريـة ال ميالدية]،  عـىل الفـور إذا حال احلـول [وهو سَ

وجيوز إخراجها قبل متام احلول بالنية.

زكاة العقارات
زكاة العقارات: 

املعدة للسكنى ال زكاة فيها. •
املعـدة لإلجيـار ال زكاة فيهـا، بـل يف أجرهتـا إذا حـال  •

احلول عليها، أو عىل ما بقي منها.
املعدة للتجارة فيها زكاة. •

من تردد بني جعلها للسكنى أو التجارة فال زكاة فيها حتى 
جيزم ولو مر عليها احلول(١).

لكية وع ا ن العقار ا
العقـار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته، ولكن مالكه 
مل يتمكن من قبضها بسبب غري عائد إليه، ليس عليه زكاة حتى 
. [فتاو ابن باز ١٤ /٤١]. يقبض قيمته ويستقبل هبا حوالً جديداً

(١) ينظر: فتاو ابن باز (٧٦١/٤١).
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زكاة األسهم 
األصـل أن الـذي خيرج زكاة السـهم هو صاحب السـهم 
نفسـه؛ ألنه املالـك له، وخترجهـا إدارة الرشكـة نيابة عنهم يف 

أحوال أربع: 
إذا نص يف نظامها األسايس عىل ذلك. •
إذا صدر به قرار من اجلمعية العمومية. •
إذا كان قانون الدولة يلزم الرشكات بإخراج الزكاة. •
صاحـب  • مـن  بذلـك  للرشكـة  تفويـض  حصـل  إذا 

األسهم(١).
إذا كسدت األسهم، فإن الزكاة جتب عليها يف السعر الذي 
من املمكن أن تباع به يف السـوق، ويوجد من يشرتهيا به اآلن، 
ولـو كان زهيـداً، إذا بلغ النصـاب، فيخرج من هـذه القيمة، 

٢٫٥% زكاة.  
نتظر صاحبها أن يرتفع سـعرها  األسـهم واألرايض التي يَ
ليبيعهـا جتـب فيها الـزكاة عن كل سـنة ٢٫٥% مـن قيمتها يف 
السـوق، وإذا احتاج إىل تأجيل إخراجها حلني بيعها جاز ذلك 

عىل أن حيسب مقدارها يف كل سنة.

(١) جملة املجمع الفقهي (١٨٨/١/٤).
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أشياء ال زكاة فيها
كل مـا أعـده اإلنسـان السـتخدامه وحاجتـه كاملسـاكن، 
وأثـاث املنـزل، واللبـاس، واجلواهـر، ووسـائل الركـوب، 
املقـاوالت،  ومعـدات  املصنـع،  وآالت  احلرفـة،  وأدوات 
وديكورات املحالت ونحوها ليس فيه زكاة باسـتثناء الذهب 

والفضة.
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هالل شوال  
ية هالل شوال:  عند إعالن ر

تتوقف صالة الرتاويح مجاعة يف املسـاجد، ويصيل كل  •
واحد قيام الليل بمفرده.

يبتدئ التكبري إىل صالة العيد. •
يستمر إخراج زكاة الفطر حتى وقت صالة العيد. •

ختام الشهر
يكـربوه،  أن  لعبـاده  اهللا  رشع  رمضـان  شـهر  ختـام  يف 

 ¶  μ ´ ³ ² ± °) :فقال
¸ ¹) [البقرة: ١٨٥].

والسـنة إظهـار التكبـري واجلهـر بـه يف املسـاجد والبيوت 
واألسواق.

ويبدأ وقته من ثبوت رؤية هالل شوال.

من أحكام عيد الفطر
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اهللا،  إال  إلـه  ال  أكـرب،  اهللا  أكـرب  «اهللا  يقـول:  أن  وصفتـه 
واهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد».

وينتهي إذا رشع الناس يف صالة العيد.  

الفطر يوم يفطر الناس
من صام يف بلد ثم ذهب إىل بلد صاموا قبلهم أو بعدهم 
دخـل يف حكم مـن وصل إليهم، ولو زاد عـن ثالثني يوماً؛ 
وم تفطرون»(١)،  ون والفطر ي حلديـث «الصوم يوم تصوم
لكـن إن نقـص عـن تسـع وعرشيـن يومـا قـىض النقـص 

بعـد العيـد (٢).

يته وأفطروا لر
مـا حـدث يف بعـض األعـوام املاضية مـن رؤية عـدد من 
الثقـات يف عـدة مناطـق هلالل شـوال عىل خالف مـا جزم به 
بعـض الفلكيني الذين دعوا لرتك حتري اهلالل هذه الليلة، فيه 
درس عظيم لعموم املسلمني للتمسك باألدلة الرشعية الداعية 
لالعتـامد عىل رؤيـة اهلالل يف إثبات دخول الشـهر وخروجه، 
وعـدم اعتامد احلسـابات الفلكية التي يقع فيهـا الوهم واخلطأ 

وخيتلف فيها احلسابون أنفسهم.
، وصححه األلباين. (١) رواه الرتمذي (٦٩٧) من حديث أيب هريرة 

(٢) فتاو ابن باز (٥٥١/٥١).
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سنن العيد
من سنن العيد: 

االغتسال، والتجمل، والتطيب. •
التبكـري إىل املصىل بـال صالة قبلهـا وال بعدها إال حتية  •

املسجد ملن صالها يف املسجد.
يذهب ماشياً إن استطاع، ويعود من طريق آخر. •
وبـني تكبريات الصالة: محد وثنـاء ودعاء وصالة عىل  •

النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وال يقيض ما فاته منها.
وإذا فاتته الصالة فاألفضل أن يقضيها عىل صفتها بعد  •

سامع اخلطبة.

عة إذا اجتمع عيد و
َريَّ بني أن  إذا وافـق العيـد يوم مجعة فإن من حرض العيـد خمُ
يصـيل مجعة أو ظهـرا، واألفضل حضور اجلمعـة؛ لقوله عليه 
اء  الصالة والسـالم: «قد اجتمع يف يومكم هذا عيدان فمن ش

معون»(١).  وإنا  معة أ من ا أج
واإلمام يصيل اجلمعة ولو حرض معه اثنان(٢).

وال يـرشع حينئـذ فتـح املسـاجد لصـالة الظهر كـام أفتانا 
، وصححه األلباين. (١) رواه أبو داود (١٠٧٣) من حديث أيب هريرة 

(٢) فتاو ابن باز (٣١/٣١).
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شـيخنا ابـن بـاز رمحه اهللا، فيصـيل من مل حيرض اجلمعـة يف بيته 
ويؤم أهله.  

نفقات العيد
قـد تعكـر املطالبـة بنفقـات العيد صفـو العالقـة األرسية 

واالبتهاج هبذه املناسبة، فينبغي: 
أن ينفق ذو سعة من سعته. •
من ضاق عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهللا، وال يوقع نفسـه  •

يف ديـون ثقيلة، ويقـول ألهله قوالً ميسـوراً، ويعدهم 
. وعداً حسناً

ترك اإلرساف أو اإلنفاق يف املحرمات. •
العدل بني األوالد. •
املشاورة ما أمكن. •

عيد األعياد   
أيام العيد وما فيهـا من املباهج والفرح والرسور فرصة لتذكر 
يـوم العيـد األكـرب، والفـوز العظيم برضـوان اهللا، ودخـول أعىل 
جنانه، ورؤيته جل يف عاله يوم املزيد؛ فذلك اليوم هو عيد األعياد 
كلها، ففيه الرسور واحلبور واملرسات وما ال خيطر عىل قلب برش.

د وراحوا وم عي ر الناس ي خ
رور  وس ة  ين ب ل  راف
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ي عن اهللا  ا  رض يف  د  العي  وأر
ي وحبوري جت دي و و عي فه
عيـد الفطـر هو يوم اجلوائز؛ ألهنا تقسـم عـىل العاملني يف 
رمضان بحسب أعامهلم، فمن قام وصام إيامناً واحتساباً يأخذ 
أجره إذا اكتمل العمل، وبدخول عيد الفطر يكتمل، نسأل اهللا 

. أن جيعل جزاءنا موفوراً، وسعينا مشكوراً
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الثبات ع الطاعات  
متـرّ األيـام وينقـيض الشـهر الكريـم، ولكن عمـل املؤمن 

 T S R) :ال ينقـيض قبل املـوت؛ قال اهللا عز وجـل
العمـل  النقطـاع  جيعـل  فلـم   ،[٩٩ V U) [احلجـر: 
ـتّ من شـوال واأليام البيض والسـنن  غايـة إال املـوت؛ فالسّ
الرواتب وتالوة القرآن وقيام الليل والوتر- عبادات باقيات، 
ـاً مـن اعتـربوا رمضـان دورة  وإن «العائديـن الفائزيـن» حقّ
تدريبية لتحبيب النفس وتعويدها الطاعات، ال فرتة استثنائية 

لكسب احلسنات.

القبول والرد
ل بطاعة بعدها، فام أحسـن  عالمة قبـول الطاعـة أن تُوصَ
احلسـنة بعد احلسـنة، وما أقبح السـيئة بعد احلسنة، ما أوحش 

ذل املعصية بعد عز الطاعة.
اللهم أعزنا بطاعتك وال تذلنا بمعصيتك.

ماذا بعد رمضان
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م وجلة وقلو
قـال عبـد العزيـز بـن أيب رواد: «أدركتهـم جيتهدون يف 
العمـل الصالـح، فإذا فعلوه وقـع عليهم اهلـم: أيقبل منهم 

أم ال؟»(١). 
شـى عـىل عملـه جيتهـد يف العبادة ويسـارع يف  الـذي خيَ
الطاعـة وهلذا فـرس ملسو هيلع هللا ىلص (! " # $ % & ) 
[املؤمنـون: ٦٠] بأهنـم الذين يصومون ويصلـون ويتصدقون 
وهم خيافون أال يقبل منهم(٢) (, - . /) 

[املؤمنـون: ٦١].

ال تكن مثل فالن
ا عبد اهللا  : «ي قـال رسـول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصلعبـد اهللا بـن عمرو 

ك قيام الليل»(٣). ال تكن مثل فالن كان يقوم من الليل ف
فـال تكـن مثـل فـالن كان مواظبـاً عـىل الوتر فتكاسـل، 
وال مثـل فـالن كان يقرأ القرآن يف رمضـان فهجره، وال مثل 
فالن كان من أهل الصف األول ثم تأخر عنه، وال مثل فالن 

كان يطعم اجلائع ويعني املحتاج ثم أمسك عن ذلك.
(١) لطائف املعارف (ص٢٣٢).

 ، (٢) رواه الرتمـذي (٣١٧٥) وابـن ماجـة (٤١٩٨) مـن حديث عائشـة 
وصححه األلباين .

(٣) متفق عليه.
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صيام الس من شوال
كان  وال  ش ن  م تاً  س ه  أتبع م  ث ان  رمض ام  ص ن  «م   

كصيام الدهر»(١).
 فشـهر رمضان بعرشة أشـهر وسـت شـوال بشهرين؛  •

فصارت كصيام سنة كاملة.
جيوز صيام الست متتابعة أو متفرقة. •
شـهر شـوال كله حمـل لصيامهـا، وجيـوز أن يبـدأ من  •

ثاين شوال.
ال بأس بصيام السبت واألحد. •
م. • قضاء الفرض قبل النافلة، وإبراء الذمة مقدّ
يف معاودة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة منها:  •

استكامل أجر صيام السنة كاملة. -
أن صيام شـوال وشـعبان كصالة السنن الرواتب  -

قبل الصالة املفروضة وبعدها.
تعويـض النقص الذي حصـل يف صيام الفريضة،  -

إذ ال خيلو الصيام من حصول تقصري فيه.
أن معـاودة الصيام بعـد رمضان عالمة عىل قبوله،  -

إن شاء اهللا.
. (١) رواه مسلم (١١٦٤) من حديث أيب أيوب األنصاري 
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وفيها شكر هللا عىل نعمة صيام رمضان(١). -
األوىل للمرأة أن تبادر إىل صيام السـت من شـوال قبل  •

أن يأتيها ما يشـغلها، ومن مل تصمهـا لعذر حتى خرج 
شـوال فلها أن تصومها يف ذي القعدة. [فتاو ابن عثيمني 

.[١٩/٢٠
وقال بعض أهل العلم: «ليس أجر صيامها بعد شـوال  •

كأجر صيامها يف شـوال، ومع ذلـك فريجى ملن كانت 
افر  ر العبد أو س معـذورة األجـر حلديـث: «إذا م

.(٢)« ً صحيحاً كتب اهللا له ما كان يعمل مقي
قضاء ما أفطرته املسلمة يف رمضان دين هللا تعاىل عليها: 

البـدء بـه مقدم عىل السـت من شـوال؛ ألنـه أرسع إلبراء 
الذمة وأحوط؛ وألن الفريضة أحب إىل اهللا.

التبكـري بـه أسـهل عـىل النفـس؛ العتيادها عـىل الصيام، 
ولوجود أجواء الصائمني للسـت، واسـتفادةً من اإلجازة ملن 

عندها ارتباط بدراسة أو تدريس.
مـن بقي عليها قضاء من رمضان سـابق تبدأ به قبل القضاء 

اجلديد.
(١) لطائف املعارف (ص٢٤٤).

. (٢) رواه البخاري (٢٩٦٦) من حديث أيب موسى األشعري 
وينظر: فتاو ابن باز (٣٩٥/١٥).
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  من صام سـتّاً من شـوال يف أيام االثنني واخلميس أو أيام 
البيض وكان من عادته صيامها فريجى أن حيصل له الفضالن 
إذا نوامهـا، ومـن كان عليه قضـاء من رمضـان فصامه يف أيام 
االثنني واخلميس أو البيض بنية الفرض وكان من عادته صيام 
جى أن حيصل له أجر الواجب وأجر  هـذه األيام الفاضلة، فريُ

النافلة، وفضل اهللا واسع(١).
صيام الست من شوال من النفل املعني، فمن أراد احلصول 
عـىل ثواهبا فعليـه أن ينوي صيامها من الليل. فإن نو الصوم 
أثنـاء النهار صح صومه نفالً مطلقاً إذا مل يكن تناول شـيئاً من 

املفطرات قبل ذلك، ويُكتب له األجر من وقت نيته(٢).
أمـا صـوم القضـاء فإنـه ال جيـزئ إال إذا نـواه مـن الليل؛ 

ألنه صوم واجب.

(١) أماله وأفادنا به شيخنا عبد الرمحن الرباك.
(٢) فتاو ابن عثيمني (١٨٤/١٩).
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فرصة سانحة
فرصـة عظيمة ملن يعملـون يف النوبات ويف املناطق النائية، 
وهي صيـام النافلة حني تكون نوبته ليلية، فيصوم النهار وهو 
وقـت نومه وراحته. ومن جتربة أحد موظفي بعض الرشكات 
أنـه كان يصـوم السـت وثالثة أيام مـن كل شـهر ونحوها يف 

أسابيع النوبة الليلية.

صيام أيام البي  
يستحب صيام األيام البيض: الثالث عرش، والرابع عرش، 
: «أمرنا  واخلامس عرش، من كل شـهر قمري؛ لقول أيب ذر 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أن نصـوم من الشـهر ثالثـة أيام البيـض»(١). 
وسـميت بيضـاً البيضـاض لياليهـا بالقمـر حيث يطلـع فيها 
مـن أوهلـا إىل آخرهـا؛ فلام عـمّ النـور لياليهـا ناسـب أن تعم 

ها. العبادةُ هنارَ
(١) رواه النسائي (٢٤٢٢) وحسنه األلباين.

صيام التطوع
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ثالثة أيام من كل شهر
أوىص ملسو هيلع هللا ىلص أبا هريرة بصيام ثالثة أيام من كل شـهر، فمتى 

تصام؟ وهل يشرتط فيها التتابع؟
اجلـواب: جيـوز صيامهـا متواليـة أو متفرقـة مـن أي يوم 

يف الشهر.
: أكان ملسو هيلع هللا ىلص يصـوم مـن كل شـهر ثالثة  سـئلت عائشـة 
أيام؟ قالت: نعم، فقيل: من أي الشـهر كان يصوم؟ قالت: مل 

يكن يبايل من أي الشهر يصوم(١). 
وم الدهر  هر ص ام من كل ش ة أي وم ثالث وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: «ص
و هريرة  م أب ة منه ن الصحاب دداً م ا ع ه»(٢). وو  كل
و الدرداء  ن عمرو وأب و ذر وعبد اهللا ب ال وأب وكهم ا

. وأم سلمة 
ويسـتحب كوهنا األيام البيض، قال ابن عثيمني رمحه اهللا: 
«أخرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن صيام ثالثة أيام من كل شـهر صوم الدهر 

كله، ولكن األفضل أن تكون يف األيام البيض»(٣).
ويرجى ملن صامها بنية الست أن يُكتب له األجران.

وإذا مل يمكـن صيـام الثالث عرش من ذي احلجة لكونه من 
(١) رواه مسلم (١١٦٠).

. (٢) متفق عليه من حديث عبد اهللا بن عمرو 
(٣) فتاو ابن عثيمني (١١/٢٠).
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أيام الترشيق، فقد قال الشيخ ابن باز رمحه اهللا: «وهلا أن تصوم 
الرابـع عرش واخلامس عرش، وإن شـاءت أن تصوم السـادس 
عـرش أو غريه مـن أيام شـهر ذي احلجـة حتى تكمـل الثالثة 

األيام فذلك أفضل»(١).

معة   صوم يوم ا
يسـتثنى من النهي عن إفراد اجلمعة بالصوم: من صام قبله 
أو بعـده، أو اتفق وقوعه يف أيام له عادة بصومها؛ كمن يصوم 
األيـام البيـض، أو مـن له عـادة بصوم يـوم معني كيـوم عرفة 

فوافق يوم اجلمعة(٢).
وكذلـك «جيوز للمسـلم أن يصوم يـوم اجلمعة قضاء عن 

 .(٣)« يوم رمضان ولو منفرداً
مـن صام يـوم اجلمعـة ومل يكـن صام يـوم اخلميـس قبلها، 
فينبغي له أن يصوم السـبت ليخرج من النهـي عن إفراد اجلمعة 
بصيام؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال ألم املؤمنني جويرية بنت احلارث  
: ال قال:  » قال وقـد صامت يـوم اجلمعة: «أصم أم

: ال قال: «فأفطري»(٤).  » قال دا «أتصوم 
(١) فتاو ابن باز (٣٨٠/١٥).

(٢) فتح الباري (٢٣٤/٤).
(٣) فتاو اللجنة (٣٤٧/١٠).

(٤) رواه البخاري (١٩٨٦).
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رأة تطوعا   صوم ا
ال جيوز للمرأة أن تصوم نفالً كالسـت من شـوال ونحوها 
ل للمرأة أن تصوم وزوجها  بغري إذن زوجها؛ حلديـث: «ال 

ذنه»(١)، وألن حق الزوج آكد من صيام النافلة. شاهد إال ب
وإذا بـدأت يف صيـام النفـل بـدون إذنـه فأمرهـا بالفطر

 لزمها طاعته.
وإذا أذن هلا زوجها بالصوم ثم رجع عن ذلك وطلب منها 

الفطر فله ذلك، وعليها طاعته.
ومن كان زوجها غائباً فلها أن تصوم من غري استئذان.

وأمـا صوم القضاء فإن كان الوقت واسـعاً فال جيوز هلا أن 
تصوم إال بإذنه، وأما إذا ضاق الوقت عن القضاء كأن بقي من 

شعبان عرشة أيام وعليها عرشة فلها أن تصوم بغري إذنه(٢).
حرم صيام ا

سـمي املحـرم بذلك لكونـه من األشـهر احلـرم، وتأكيداً 
ام بعد رمضان  لتحريمـه، وقال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «أفضل الصي
حرم»(٣). وإضافة الشهر إىل اهللا إضافة تعظيم تدل  هر اهللا ا ش

عىل فضله، فيستحب اإلكثار من الصيام فيه.   
، واللفظ للبخاري. (١) متفق عليه من حديث أيب هريرة 

(٢) رشح رياض الصاحلني البن عثيمني (٦٤١/٣).
. (٣) رواه مسلم (١١٦٣) من حديث أيب هريرة 
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قال احلسـن البـرصي: «إن اهللا افتتح السـنة بشـهر حرام، 
وختمها بشـهر حرام، فليس يف السنة شـهر بعد شهر رمضان 

أعظم عند اهللا من املحرم»(١).
هر  ان ش هر رمض د ش ام بع ل الصي وقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «أفض

حرم»:  اهللا ا
ترصيح بأنه أفضل الشهور للصوم بعد رمضان. •
هر اهللا» ترشيفـاً وتعظيامً  • أضافـه إىل نفسـه يف قولـه «ش

للصيام فيه.
: ما رأيت  • األفضـل أال يصام كامالً؛ لقول عائشـة 

رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص اسـتكمل صيام شـهر إال رمضـان(٢). 
فإن صامه كله فال حرج.

أفضل شهر اهللا املحرم عرشه األول(٣). •

صوم عاشوراء 
ب  وراء أحتس وم عاش ام ي : «صي دي الصحي يف ا

ع اهللا أن يكفر السنة التي قبله»(٤).
متام األجر أن ينوي صيامه من الليل، ويعترب السحور نية. •

(١) لطائف املعارف (ص٣٦).
(٢) متفق عليه.

(٣) لطائف املعارف (ص٣٥).
. (٤) رواه مسلم (١١٦٢) من حديث أيب قتادة 
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ال بـأس بصـوم عاشـوراء وحـده، ولكـن مـن فاتـه  •
صوم تاسوعاء فيسـتحب له صوم احلادي عرش؛ لينال 

أجر خمالفة اليهود.
األفضل للمسافر أن يصومه ما مل يشق عليه. •
وهنم  • لَهُّ دون أبناءهم عـىل صيامه ويُ وّ عَ كان الصحابـة يُ

باللعب إذا جاعوا.
جيوز إفـراد عاشـوراء بالصـوم، واألفضـل أن يكون معه 
تاسوعاء، وصيام التاسع والعارش أفضل من العارش واحلادي 
ن بقي إ قابل  عرش؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص عزم عىل صومه فقال: «ل
ع»(١)، ومن فوائد صوم التاسع خمالفة اليهود،  ألصومن التاس

واالحتياط إلصابة عاشوراء.
حتصـني املسـلم بمكفـرات الذنـوب خري عظيـم، كصوم 
رمضان وعاشـوراء وعرفة، والوضوء، والصـالة، واجلمعة، 

وموافقة تأمني املالئكة.
وهـذه تكفر الصغائـر؛ فإن مل توجد فريجـى أن ختفف من 
الكبائر، فإن مل توجد ترفع درجات صاحبها وتزداد حسناته(٢).

عاشـوراء يـوم عظيـم، ( ¨ ©  ª)  [سـورة 
إبراهيم: ٥]: 

. (١) رواه مسلم (١١٣٤) من حديث ابن عباس 
(٢) رشح النووي عىل مسلم (١١٣/٣).
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صيامه يكفر ذنوب سـنة ماضية، ويشـرتك مع صيام عرفة 
يف التكفري؛ فيكون التطهري أبلغ وأرفع يف الدرجات.

كان صوم عاشوراء مفروضاً قبل فرض رمضان ثم أصبح 
. مستحبّاً

ـى اهللا فيـه موسـى وقومـه،    عاشـوراء مـن أيـام اهللا نجَّ
رنا:  وأهلك فرعون وقومه، ويذكّ

بأن اهللا ينجي أولياءه. •
وأنّ األمـة مهـام كانـت مسـتضعفة فـال تيـأس، وإنـام  •

تستعني باهللا وتصرب.
وأنّ للظاملني هناية. •
وبكرم اهللا بمغفرة كبرية [تكفري ذنوب سنة] عىل عمل  •

قليل [صيام يوم].
 عـن ابن عبـاس  قـال: قدم النبـي ملسو هيلع هللا ىلص املدينـة فرأ
» قالوا: هذا  ذا اليهـود تصوم يوم عاشـوراء فقـال: «ما ه
ى اهللا بنـي إرسائيل مـن عدوهم،  يـوم صالح هـذا يـوم نَجّ
فصامه موسى. قال: «فأنا أح بموسى منكم» فصامه وأمر 

بصيامه(١).
ويف احلديـث: شـكر اهللا بالصيـام عـىل نعمة النجـاة، وأن 

(١) متفق عليه.
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تصون هبا،  نبينا عليه الصالة والسـالم مل يرتك لليهود فضيلة خيَ
ثم إنه خالفهم بإضافة تاسوعاء.

عاشـوراء يـوم عظيـم نجـى اهللا فيه نبيه موسـى مـن عدوه 
فرعون. وحديث: «نحن أو بموسى منهم» يدل عىل أن املسلم 
أوىل الناس بمحبة األنبياء مجيعاً، واإليامن هبم، وتعظيم قدرهم، 
وبغض عدوهم: (z y x w v }) [البقرة: ٢٨٥]، 
أما من فرق بينهم فآمن ببعضهم، وكفر ببعض، أو آمن بأحد ومل 

يتبعه، فال حق له يف االنتساب إليه، أو احلديث باسمه.
ة بصيام من ب األيام إال أن  مع صوا يوم ا حديـث «ال 
ه أحدكم»(١) يفيد كراهـة قصد اجلمعة  ون يف صوم يصوم يك

بالصيام، أما إذا صامه بقصد عاشوراء فال يكره ذلك.
واللطـم والنياحـة يـوم عاشـوراء مـن فعـل أهـل البدع، 

وهي سنة سيئة نربأ إىل اهللا منها ومن أهلها. 
الـذي يـر ما تنقلـه بعـض القنوات مـن بدع عاشـوراء 
حيمـد اهللا عىل نعمة السـنة، وجيتهد يف هني غريه عن مشـاهدة 

البدع حتى ال يتأثروا هبا.
كل مـا روي عـن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص يف فضـل االكتحـال يف يـوم 
عاشـوراء واالختضاب واالغتسـال وزيارة القبـور فيه وغري 

ذلك فمكذوب ال يصح. 
. (١) رواه مسلم (١١٤٤) من حديث أيب هريرة 
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وكل األحاديـث املذكورة يف فضل عاشـوراء مل يثبت منها 
يشء غري أحاديث صيامه وتكفريه لذنوب سـنة ونجاة موسى 

وقومه فيه، وكفى بذلك فضالً وعظمة.
وحديـث: «من وسـع عىل أهله يوم عاشـوراء أوسـع اهللا 

عليه سائر السنة» غري صحيح(١).
للعلـامء يف جـواز تقديم صيـام النفل عىل الصـوم الواجب 
القضـاء،  تقديـم  أجـراً  واألكثـر  واألوىل  أقـوال،  كالقضـاء 
واملعـذورة التـي أتى عليها عاشـوراء وكان يف نيتهـا صيامه لو 
جى هلا أجره؛ «ألهنا قد عزمت النية عىل صومه  كانت قادرة فريُ
لوال املانع، واإلنسـان إذا نو العمل الصالح وسعى يف أسبابه 
ولكن حال بينه وبينه ما ال يمكن دفعه فإنه يكتب له أجره»(٢).

من كان من عادهتا صوم عاشوراء فمنعها العذر أو املرض؛ 
فريجى هلا مثل ثواب من صام، وتؤجر عىل ما يقوم بقلبها من 
لْتعوض ذلك بحسن  نية صادقة وأسـف عىل فوات الطاعة، وَ

خدمتها للصائمني من أهل بيتها.
مـن اقتـرصت عىل صيـام يوم اجلمعـة ألنه عاشـوراء فال 
حرج؛ ألن املنهي عنه هو قصد ختصيص يوم اجلمعة بالصيام، 

وإذا أضافت إليه صيام السبت فهو أفضل.
(١) انظر: املنار املنيف (ص١١١-١١٢)، سلسلة األحاديث الضعيفة (٦٨٢٤).

(٢) فتاو نور عىل الدرب - البن عثيمني (٢/١١).
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شعبان  
صيام شعبان: 

عـن أسـامة بن زيد  قـال: قلـت: يا رسـول اهللا مل أرك 
تصوم شـهراً من الشـهور ما تصوم من شـعبان. قـال: «ذلك 
فل الناس عنه ب رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه  شهر ي
ل إ رب العا فأحب أن يرفع عم وأنا صائم»(١). األع

:( اً ترفع األعامل إىل اهللا (يوميّاً، وأسبوعيّاً، وسنويّ
فريفع إليه عمل النهار يف أول الليل وعمل الليل يف أول النهار.

وترفع أعامل األسبوع يف يومي االثنني واخلميس.
وترفع أعامل السنة يف شعبان.

وإذا انقىض األجـل رفع عمل العمر كله وطويت صحيفة 
العمل. 

وا» رواه أبو داود  عبان فال تصوم حديـث «إذا انتصف ش
(٢٣٣٧)، وضعفـه كثـري مـن املحدثني، وصححـه بعضهم. 
(واملراد به: النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف، أما من صام 

أكثر الشهر...فقد أصاب السنة)(٢).
فيجوز أن يصوم يف النصف الثاين: 

(١) رواه النسائي (٢٣٥٧)، وحسنه األلباين.
(٢) فتاو ابن باز (٢٢٠/٢٥).
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من صام يف النصف األول. •
من له عادة سابقة كصيام االثنني واخلميس. •
من عليه صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفارة. •

جة عرش ذي ا
صيام عرش ذي احلجة ملن عليها قضاء:

الواجـب عىل من عليهـا قضاء من رمضـان أن تبدأ به  •
قبـل صـوم النافلـة يف أصـح أقـوال أهل العلـم؛ ألن 

الفرض أهم من النفل(١).
فمـن كان عليها قضـاء من رمضان فإهنا تبـادر بقضائه هذه  •

األيام بدالً من أن تصومها نفالً؛ لتربئ ذمتها يف زمن فاضل.

صوم عرفة
صيام يوم (عرفة) يكفر سـنتني، وصيام (العيد) حرام يأثم 
فاعله، وأيـام الترشيق الثالثة بعده ال جيوز صومها إال للحاج 

الذي مل جيد اهلدي. 
 ،[٦٨ القصـص:  [سـورة   (³  ²  ±  °   ¯)
«وال تثبت قدم اإلسالم إال عىل ظهر التسليم واالستسالم»(٢).
    صيـام يـوم واحـد يمحـو ذنوب أكثـر من سـبعامئة يوم 

(١) فتاو ابن باز (٣٩٥/١٥).
(٢) العقيدة الطحاوية (ص٤٣).
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قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «صيام يوم عرفة إ أحتسب ع اهللا أن يكفر 
.(١)« السنة التي قبله والسنة التي بعد

ر ذنوب صائمه يف السنتني»(٢). قال النووي: «يكفّ
واملراد الصغائر، وأما الكبائر فتحتاج إىل توبة خاصة.

ر  فالغنيمـة الغنيمة هلذه الفرصة العظيمـة؛ فال واهللا ال تقدّ
بثمن وال قيمة.

مل  مـا  عرفـة  يصـوم  أن  احلـاج  غـري  للمسـافر  بـأس  ال 
يشـق عليه.

مـن منعـه العـذر مـن صيـام عرفـة؛ كاملريـض واحلائض 
واملرضع، وكان من عادته صيامه، فإن له األجر بنيته.

متام األجر أن ينوي صيام عرفة من الليل، والسحور نية.
كان الصحابـة حيرصـون عىل صيـام أطفاهلـم يف مثل هذه 

املناسبات العظيمة؛ ليعتادوا الطاعة وتعظيم الشعائر.
قـال الشـيخ عبد العزيز بـن باز -رمحـه اهللا-: «إذا صادف 
يـوم اجلمعة يوم عرفة فصامه املسـلم وحده فـال بأس بذلك؛ 

ألن هذا الرجل صامه ألنه يوم عرفة ال ألنه يوم مجعة..»(٣).
. (١) رواه مسلم (١١٦٢) من حديث أيب قتادة 

(٢) رشح النووي عىل مسلم (٥١/٨).
(٣) فتاو ابن باز (٤١٤/٥١).
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وإذا صـام معـه اخلميـس فهـو أفضـل لفضـل اخلميـس، 
ولكونه من العرش العظيمة.

وال حـرج أن تصـوم املـرأة يـوم عرفـة تنـوي بـه القضاء 
وحيصل هلا ثواب يوم عرفة، وكذلك تصوم يوم عاشوراء بنية 

القضاء وحيصل هلا الثواب(١).

أيام الترشي
د  ن   ن إال  ام الترشي أن يصم ص يف أي « يرخ

دي»(٢). ا
وأيام الترشيق هي احلادي عرش والثاين عرش والثالث عرش 

من ذي احلجة.
وأكثـر العلـامء يمنعـون صيامها تطوعـاً أو قضـاء أو نذراً 

أو كفارة، ويرون بطالنه لو وقع يف هذه األيام.
ام أكل  ا أي هنـى ملسو هيلع هللا ىلص عـن صيام أيـام الترشيـق وقـال: «إ
ب وذكر اهللا ع وجل»(٣). ويف هذا إشارةٌ إىل أنَّ األكل يف  و
ب إنام يستعان به عىل ذكر اهللا تعاىل وطاعته،  أيام األعياد والرشُّ

(١) فتاو نور عىل الدرب البن عثيمني (٢/١١) برتقيم الشاملة.
. (٢) رواه البخاري (١٩٩٨) عن ابن عمر وعائشة 

 ، نبيشـة  حديـث  مـن  والنسـائي (٤٢٣٠)  داود (٢٨١٣)  أبـو  (٣) رواه 
وصححه األلباين.
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وهذا من متام شكر النعمة، ومن استعان بنعم اهللا عىل معاصيه 
فقد كفر نعمة اهللا، وهو جدير أن يُسلبها.

صيص آخر العام بصيام 
ختصيص آخر العام بعبادة كصوم أو صالة بدعة؛ فال جيوز 

قول: اختم عامك بصيام.



كيف عاملهم ملسو هيلع هللا ىلص.. ١
معاني األذكار. ٢
شرح األربعين النووية.. ٣
أربعون نصيحة إلصالح البيوت.. ٤
٧٠ مسألة في الصيام.. ٥
رمضان فرصة للتربية والتعليم.. ٦
األساليب النبوية في التعامل مع . ٧

أخطاء الناس.
٨ .. كيف تقرأ كتاباً
أريد أن أتوب ولكن.... ٩
التنبيهات الجلية.. ١٠
٣٣ سبباً للخشوع في الصالة.. ١١
شكاو وحلول.. ١٢
ظاهرة ضعف اإليمان.. ١٣
محرمات استهان بها كثير من الناس.. ١٤
وسائل الثبات على دين الله.. ١٥
١٦ .. كونوا على الخير أعواناً
أدرك أهلك قبل أن يحترقوا.. ١٧
حمى األلعاب اإللكترونية.. ١٨
المسابقات الشرعية.. ١٩

جنة الدنيا.. ٢٠
العيد آداب وأحكام.. ٢١
المتقلبون.. ٢٢
اترك أثراً قبل الرحيل.. ٢٣
المجمعات التجارية.. ٢٤
رصاع مع الشهوات.. ٢٥
األمة المالية.. ٢٦
زاد الحج.. ٢٧
بدعة إعادة فهم النص.. ٢٨
مشروعك الذي يالئمك.. ٢٩
نظرات في القصص والروايات.. ٣٠
الفقه واالعتبار في فاجعة السيل . ٣١

الجرار.
أخطار تهدد البيوت.. ٣٢
فتيان اإليمان.. ٣٣
الدليل إلى مراجع الموضوعات . ٣٤

اإلسالمية.
سلسلة نسائم الشام:. ٣٥

طوبى للشام• 
سنن اهللا يف خلقه• 

من مؤلفات الشيخ

توزيعنرش



سلسلة أعمال القلوب:. ٣٦
 •. اإلخال
التوكل.• 
 •. و ا
الرجاء.• 
 •.التقو
حاسبة.•  ا
التفكر.• 
حبة.•  ا
الشكر.• 
الرضا.• 
الورع.• 
 •. الص

سلسلة أمرا القلوب:. ٣٧
الشهوة.• 
 •. ال
 •. العش
فلة.•  ال
راء.•  دال وا ا
 •. الك
 •. النفا
حب الرياسة.• 
حب الدنيا.• 
 •.و اتباع ا



زاد الصائم

زاد الصائم
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