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نبي بعده،،
الحمد هللّ ،
والصالة ّ
والسالم على من ال ّ
وبعد:
فهذه رسالة رمضانية تشتمل على فوائد فقهية وتوجيهات
وآداب شرعية مختصرة ،أسأل اهلل أن ينفع هبا ،وأن يجعلها
خالصة لوجهه الكريم ،وصلى اهلل وسلم على
نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،،،

دبع لاشّكور معلّم دبع فارح
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في س بوك :عبد ال شكور ابو عاب شة
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نيب ديي لاوصو
▪ الصوم لغة :يطلق على اإلمساك واالمتناع عن الشيء ،والصمت ،وركود الرياح.

()1

▪ الصوم شرعا :التعبد هلل تعالى ِ
باإلمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر
المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

()2

▪ صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة واإلجماع ،وهو الركن الرابع من أركان
اإلسالم ،وفرض يف السنة الثانية للهجرة.
▪ يجب الصوم على كل مسلم ،بالغ ،عاقل ،قادر على الصوم.
ِ
ؤيتِه،
▪ يثبت دخول رمضان برؤية عدل ،أو بتمام شعبان  30يوما ،قال ﷺُ (:ص ُ
وموا ل ُر َ
فإن ُغبي عليكم ِ
وأفطِروا لِر ِ
ثالثين (.)3
عبان
فأكم ُلوا ِعدَّ َة َش َ
َ
ؤيتهَِّ ْ ،
ُ ُ َ
▪ ال يصح صوم الفرض إال بنية من الليل ،لحديث( :من لم يب ِّيت الصيام من الليل فال
صيام له)( ،)4أما النفل فيجوز عقد نيته يف النهار قبل الزوال ،لحديث

عائشة ▲

علي النبي ﷺ ذات يوم فقال( :هل عندكم شيء؟) قلنا :ال ،قال( :فإين
قالت« :دخل َّ
إذ ًا صائم).

()5

▪ للصوم حكم كثيرة من أهمها :أن يحقق العبد تقوى اهلل ،كما قال تعالى ﴿ :ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦﭧ ﭨﭩﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [البقرة.]183:
( )1انظر :لسان العرب .351/12
( )2الشرح الممتع .298/6
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4أخرجه النسائي وأبودود والرتمذي وأحمد.
( )5أخرجه مسلم.
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✦ ✿✦
االستعداد لقدوم رمضان
كان عمرو بن قيس ♫ إذا دخل شعبان أغلق تجارته وتفرغ لقراءة القرآن ،وكان
يقول« :طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان».
قال ابن رجب ♫« :ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع
يف رمضان من الصيام و قراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان و ترتاض
النفوس بذلك على طاعة الرحمن ».

()1

✦ ✿✦
حتذذى عصذذا رب ذ ُه يف شذذهر شذ ِ
ذعبان
يا ذا الذي ما كفاه الذذنب يف رجذب
ذدهما
لقذذد أكلذذك شذذهر الصذذوم بعذ ُ

فذذال تصذذير ُه ايضذذش شذذهر عصذ ِ
ذيان

واتذذل القذذرآن وسذذبح فيذذه مجتهذذد ًا

ِ
وقذذذذران
فانذذذذه شذذهذذذذر تسذذذذبيحر

ُنت تعرف ممن صام يف سلف
كم ك َ

ذل وجيذذران وإخذ ِ
مذذن بذذين أهذ ر
ذوان

ذدهم
أفنذذاهم المذذوت واسذذتبقاك بعذ ُ

حيش فما أقرب القاصي من الذداين

✦ ✿✦
كيف نستعد لدخول رمضان ؟
▪ باإلنابة واإلقبال على اهلل ،والتوبة الصادقة.
▪ بالدعاء ببلوغه وطلب اإلعانة على صيامه وقيامه.
▪ بالمبادرة بقضاء ما فات من صيام.
( )1لطائف المعارف ،ص.138 :
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▪ بتعلم ما تيسر من أحكامه.
▪ باإلعداد ألعمال البر فيه كالعمرة واالعتكاف.
▪ بنبذ البطالين ومصاحبة أهل الهمة.
▪ بالخروج من الخصومات والمشاحنات.
▪ بإنهاء األعمال التي يشق معها الصيام قدر المستطاع.
▪ بتحري رؤية الهالل(.)1

✦ ✿✦
التهنئة بدخول رمضان

عن أبي هريرة ◙ قال :كان رسول اهلل ﷺ ُي َب ِّشر أصحابه بقدوم رمضان يقول:

شهر مبارك ،كتب اهلل عليكم صيامه ،فيه تفتح أبواب
«قد جاءكم شهر رمضان ٌ
خير من ألف
الجنة ،وتغلق فيه أبواب الجحيم ،وتغل فيه الشياطين ،فيه ليل ٌة ٌ
()2
شهر ،من ُحرِ َم خيرها فقد ُحرِم».
قال الحافظ ابن رجب ♫ :قال بعض العلماء« :هذا الحديث أصل يف تهنئة الناس
بعضهم بعضش بشهر رمضان ،كيف ال يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان ،كيف ال يبشر
المذنب بغلق أبواب النيران ،كيف ال يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشياطين»

()3

حرره الحافظ ابن
لذا تجوز التهنئة بين المسلمين بحلول الشهور الفاضلة كما َّ
حجر يف رسالة سماها (جزء يف تهنئة األعياد وغيرها) ،والسيوطي برسالة بعنوان:
(وصول األماين بأصول التهاين) .فرمضان مبارك وتقبل اهلل طاعاتكم.

( )1زاد الصيام ،محمد صالح المنجد ص.11:
( )2صحيح الرتغيب .490/1
( )3لطائف المعارف .158/1
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✦ ✿✦
فضائل الصوم
احتِ َسا ًبا ُغ ِف َر َل ُه َما
(م ْن َصا َم َر َم َض َ
يمانًا َو ْ
ان إِ َ
۞ سبب لمغفرة الذنوب :قال ﷺَ :
ِ ِ ()1
َت َقدَّ َم ِم ْن َذ ْنبه)
الص ْو َم َفإِ َّن ُه
۞ ثوابه بغير حساب :قال ﷺ( :قال اهلل تعالى :ك ُُّل َع َم ِل ا ْب ِن آ َد َم َل ُه إِ َّال َّ
لِي َو َأنَا َأ ْج ِزي بِ ِه) (.)2
۞ رائحة فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح المسك :قال ﷺَ ( :والَّ ِذي َن ْف ُس ُم َح َّم رد
ِ
ب ِعنْدَ اهللِ ِم ْن ِريحِ ا ْل ِم ْس ِك) (.)3
بِ َي ِد ِه َلخُ ُل ُ
الصائ ِم َأ ْط َي ُ
وف َف ِم َّ
ِ
لصائِ ِم َف ْر َحت ِ
َان َي ْف َر ُح ُه َما ،إِ َذا َأ ْف َط َر َفرِ َح بِ ِف ْطرِ ِه،
۞ للصائم فرحتان :قال ﷺَ ( :ول َّ
َوإِ َذا َل ِق َي َر َّب ُه َفرِ َح بِ َص ْو ِم ِه) (.)4
الص َيا ُم ُجنَّ ٌة) ( ،)5وهلل يف كل ليلة منه
۞ الصوم جنة ووقاية من النار :قال ﷺَ ( :و ِّ
عتقاء من النار ،قال ﷺ( :هلل عند كل فطر عتقاء) (.)6
آن ي ْش َف َع ِ
ان لِ ْل َعبْ ِد َي ْو َم
۞ الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة :قال ﷺِّ ( :
الص َيا ُم َوا ْل ُق ْر ُ َ
الشهو ِ
ات بِالن ََّه ِ
ا ْل ِق َي َام ِة َي ُق ُ
ار َف َش ِّف ْعنِي فِ ِيه
ي َر ِّب َمنَ ْع ُت ُه ال َّط َعا َم َو َّ َ َ
الص َيا ُمَ :أ ْ
ول ِّ
()7
آن َمنَ ْع ُت ُه الن َّْو َم بِال َّل ْي ِل َف َش ِّف ْعنِي فِ ِيه َق َال َف ُي َش َّف َع ِ
َو َي ُق ُ
ان).
ول ا ْل ُق ْر ُ
َان ِم ْن َأ ْه ِل
۞ الصائمون يدخلون الجنة من باب الريان :وقد قال ﷺَ ( :و َم ْن ك َ
ِ ()8
الص َيا ِم ُد ِع َي ِم ْن َب ِ
الر َّيان).
ِّ
اب َّ
( )1رواه الشيخان.
( )2رواه الشيخان.
( )3رواه الشيخان.
( )4رواه الشيخان.
( )5رواه الشيخان.
( )6قال المنذري :إسناده ال بأس به .صحيح الرتغيب والرتهيب ()987
( )7رواه أحمد والحاكم (صحيح).
( )8رواه الشيخان.



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

7
يل اهللِ
۞ يبعد اهلل عن الصائم حر جهنم 70سنة :قال ﷺَ ( :م ْن َصا َم َي ْو ًما فِي َسبِ ِ
ِ ِ
ِ
()1
ين َخرِي ًفا).
اعدَ اهللُ بِ َذل َك ا ْل َي ْو ِم َح َّر َج َهن ََّم َع ْن َو ْج ِهه َس ْبع َ
َب َ
۞ فيه تُفتح الجنة وتُغلق النار وتُصفد الشياطين :ترغيبا للعاملين :قال ﷺ( :إذا دخَ ل رمضان،
تحت أبواب الجنَّة ،و ُغ ِّلقت أبواب النار ،وس ِ
ُف ِ
()2
لسلت الشياطين).
ُ
َ
ُ
۞ فيه ليلة القدر :قال ﷺ( :لِ َّل ِه فِ ِيه َلي َل ٌة خَ ير ِمن َألْ ِ
ِ ()3
ف َش ْهررَ ،م ْن ُحرِ َم خَ ْي َر َها َف َقدْ ُحر َم).
ْ ٌْ ْ

✦ ✿✦
كيف تستغلّ رمضان؟
• بإحياء لياليه بالقيام وصالة التراويح مع الجماعة :قال ﷺ( :من قام مع اإلمام حتى
احتِ َسا ًبا ُغ ِف َر َل ُه
ينصرف كتب له قيام ليلة) ( ،)4وقال ﷺَ (:م ْن قا َم َر َم َض َ
يمانًا َو ْ
ان إِ َ
ِ ِ ()5
َما َت َقدَّ َم ِم ْن َذ ْنبه).
• الحرص على تكبيرة اإلحرام :قال ﷺ( :من صلى أربعين يومش ىف جماعة يدرك
التكبيرة األولى كُتبت له براءتان ،براءة من النار ،وبراءة من النفاق).

()6

• الجلوس ىف المسجد بعد صالة الفجر :قال ﷺ( :من صلى الفجر ىف جماعة ،ثم جلس
يذكر اهلل حتى تطلع الشمس ،ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة).

()7

• العمرة :قال ﷺ المرأة من األنصار(:فإذا جاء رمضان فاعتمري ،فإن عمرة فيه
تعدل حجة) ،ويف رواية لمسلم(:حجة معي).

()8

( )1رواه النسائي وابن ماجة (صحيح) ،ورواه الشيخان بنحوه.
( )2متفق عليه.
( )3صحيح الرتغيب والرتهيب (.)999
( )4رواه الرتمذي ( )806وصححه.
( )5أخرجه البخاري ومسلم.
( )6رواه الرتمذي (.)241
( )7رواه الرتمذي ( ،)586صحيح الرتمذي (.)480
( )8أخرجه البخاري ومسلم.
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َان َي ْل َقى النَّبِ َّي ﷺ فِي ك ُِّل َل ْي َل رة
• تالوة القرآن ومدارسته :ففي الحديثَ ( :أ َّن ِج ْبرِي َل ك َ
()1
آن).
ان َف ُيدَ ِار ُس ُه ا ْل ُق ْر َ
ِم ْن َر َم َض َ
ِ
َان َل ُه ِم ْث ُل َأ ْجرِ ِهَ ،غ ْي َر َأ َّن ُه ال َينْ ُق ُص ِم ْن
الصائِ ِمين :قال ﷺَ ( :م ْن َف َّط َر َصائِ ًما ك َ
• َت ْفط ُير َّ
()2
الصائِ ِم َش ْيئًا).
َأ ْجرِ َّ
ول اهللِ ﷺ َأ ْج َو َد الن ِ
َان َر ُس ُ
َان َأ ْج َو ُد َما
َّاسَ ،وك َ
• الصدقة :قال ابن عباس ◙( :ك َ
()3
ان ..،وكان ﷺ أجود بالخير من الريح المرسلة).
ُون فِي َر َم َض َ
َيك ُ
ف ا ْلع ْشر ْاألَو ِ
ِ
ان
اخ َر ِم ْن َر َم َض َ
• االعتكاف :ففي الحديث أن النبي ﷺ (ك َ
َان َي ْعتَك ُ َ َ َ
ِ ِ ()4
اع َتك َ
اج ُه ِم ْن َب ْعده).
َف َأزْ َو ُ
َحتَّى ت ََو َّفا ُه اهللُ ُث َّم ْ

احتِ َسا ًبا ُغ ِف َر لَ ُه َما َت َقدَّ َم ِم ْن َذ ْنبِ ِه)
يمانًا َو ْ
• تحري ليلة القدر :قال ﷺ ( َم ْن قا َم ليلة القدر إِ َ

()5

ر
دعوي يف المسجد والحي :قال تعالى﴿ :ﮦ ﮧ
برنامج
• الدعوة إلى اهلل بعمل
ر

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾[النحل.]125:
✦ ✿✦
نصائح للصائم
▪ احفظ صومك من الزور واللغو والفحش ،وحاسب نفسك على أعمال
ِ ِ
ِ
جوارحك ،فقد وقال ﷺَ (:م ْن َل ْم َيدَ ْع َق ْو َل الزُّ ِ
اج ٌة فِي
ور َوا ْل َع َم َل بِه َف َل ْي َس ل َّله َح َ
ِ ِ ِِ
ِ
()6
وع،
َأ ْن َيدَ َع َط َع َام ُه َو َش َرا َب ُه) وقال ﷺُ (:ر َّب َصائ رم َل ْي َس َل ُه م ْن ص َيامه إِ َّال ا ْل ُج ُ
ِ ِ ِِ
ِ
الس َه ُر) (.)7
َو ُر َّب َقائ رم َل ْي َس َل ُه م ْن ق َيامه إِ َّال َّ
( )1أخرجه البخاري ومسلم.
( )2رواه الرتمذي وابن ماجه.
( )3رواه البخاري.
( )4رواه البخاري.
( )5أخرجه البخاري ومسلم.
( )6رواه البخاري.
( )7رواه احمد وابن ماجه (صحيح).
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وقال جابر بن عبد اهلل ◙« :إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن
الكذب والمحارم ».
▪ ابتعد عن الخصام :فقد قال
()1

ب)
َي ْصخَ ْ

َان َي ْو ُم َص ْو ِم َأ َح ِدك ُْم َف َال َي ْر ُف ْ
ث َو َال
ﷺَ (:وإِ َذا ك َ

()2

▪ لو سبك أحدٌ أو خاصمك فال ترد عليه إال بكلمة( :إين صائم ،إين صائم) ،فقد قال
ﷺَ ( :وإِ ْن ْام ُرؤٌ َقا َت َل ُه َأ ْو َشات ََم ُه َف ْل َي ُق ْل إِنِّي َصائِ ٌم إِنِّي َصائِ ٌم...الحديث) (.)3

✦ ✿✦

ذاون
ذن فِذذي السذ ْذم ِع ِمنذذي تصذ ٌ
إِ َذا لَذذم َي ُكذ ْ
ِ
ِ
ذوع والظَ َمذأ
الج ُ
َفحظي إذ ًا م ْن َصوم َي ُ

َوفِي َب َصرِي غ ٌ
ت
َض َو فِي َمنطِقذي َص ْذم ُ

ت
لت إين
ومش َف َما ُص ْذم ُ
ُ
َفإِ ْن ُق ُ
صمت َي َ

✦ ✿✦
سنن الصوم
ِ
الس ُح ِ
ور َب َر َك ًة)( )4قال ﷺَ ( :ف ْص ُل َما َب ْي َن ِص َي ِامنَا
▪ السحور :قال ﷺ( :ت ََس َّح ُروا َفإِ َّن في َّ
َو ِص َيا ِم َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
الس َح ِر) ( ،)5ويستحب تأخيره قريبش من الفجر.
َاب َأ ْك َل ُة َّ
()6
▪ تعجيل الفطر :لقوله ﷺَ ( :ال َي ُ
َّاس بِخَ ْيرر َما َع َّج ُلوا ا ْل ِف ْط َر)
زَال الن ُ
ول اهللِ ﷺ ي ْفطِر ع َلى ر َطب ر
َان َر ُس ُ
ات َق ْب َل َأ ْن ُي َص ِّل َي
▪ أن يفطر على رطب :لحديث( :ك َ
ُ ُ َ ُ َ
ات َفإِ ْن َلم َتكُن حسا حسو ر
ات َفع َلى تَمر ر
ر ()7
ات ِم ْن َماء)
ْ ْ َ َ َ َ َ
َفإِ ْن َل ْم َتك ُْن ُر َط َب ٌ َ
ََ
( )1أخرجه ابن أبي شيبة يف المصنف  ،422/2رقم (.(8852
( )2رواه البخاري.
( )3رواه الشيخان.
( )4رواه الشيخان.
( )5رواه مسلم.
( )6رواه الشيخان.
( )7رواه أحمد وأبو داود والرتمذي (حسن).
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َان رس ُ ِ
ب ال َّظ َم ُأ
▪ أن
ول اهلل ﷺ إِ َذا َأ ْف َط َر َق َالَ :ذ َه َ
َ
يدعو عند فطره :لحديث( :ك َ َ ُ
َوا ْب َت َّل ْت ا ْل ُع ُر ُ
اهلل) ( .)1والصائم ال تُر ُّد دعوته ،قال ﷺ( :ثالث
وق َو َث َب َت ْاألَ ْج ُر إِ ْن َشا َء ُ
دعوات ال ترد :دعوة الوالد لولده ،ودعوة الصائم ،ودعوة المسافر).

()2

✦ ✿✦
األعذار املبيحة للفطر يف رمضان

▪ المرض الذي يخاف معه الضرر :لقوله تعالى ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
يضر به وال تلحقه مشق ٌة
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ﴾[البقرة ،]184:وإن كان الصوم ال ُّ
معتبر ٌة ،فال يباح له الفطر.
▪ السفر الذي يبيح القصر :لقوله ﷺ« :ليس من البر الصوم يف السفر»( .)3ولقوله ﷺ:
()4
ْت َف َأ ْفطِ ْر).
ْت َف ُص ْم َوإِ ْن ِشئ َ
(إِ ْن ِشئ َ
▪ الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أو على أوالدهما :فتفطران وتقضيان.
▪ الكبير يف السن :الذي َف َقدَ عقله فال يجب عليه صوم وال إطعام  ،وإن لم يفقد
عقله ولكنه يعجز عن الصوم ،فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينش.
ر
عطش شديد ،وكذا من احتاج الفطر إلنقاذ
▪ من خاف على نفسه الهالك :لجو رع أو
معصوم من حريق ونحوه أفطر وعليه القضاء فقط.
▪ الحائض والنفساء :لقوله ﷺ« :أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم».
( )1رواه أبو داود (حسن)
( )2رواه البيهقي يف السنن (صحيح).
( )3متفق عليه.
( )4رواه الشيخان.
( )5متفق عليه.
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✦ ✿✦
من مفسدات الصوم
▪ الجماع :لحديث( :يدع طعامه وشرابه وشهذوته من أجلي)(.)1
واجب عليه فإنه يلزمه القضاء والكفارة
فمن جامع يف نهار رمضان ،والصوم
ٌ
والتوبة إلى اهلل تعالى ،كما جاء يف حديث الرجل الذي وقع بامرأته يف رمضان
فقال له ﷺَ ( :أ ْعتِ ْق َر َق َب ًةَ ،ق َالَ :ما َأ ِجدُ َهاَ ،ق َالَ :ف ُص ْم َش ْه َر ْي ِن ُم َتتَابِ َع ْي ِنَ ،ق َالَ :ال
ِ ِ
ِ
ِّين ِم ْسكِينًا) (.)2
يعَ ،ق َالَ :ف َأ ْطع ْم ست َ
َأ ْستَط ُ

▪ األكل أو الشرب :لقوله تعالى﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽ ﭾﭿ ﮀﮁ ﮂﮃ ﮄ﴾[البقرة ،]187:ومثل األكل اإلبر المغذية.

ومن أكل ناسيش ،أو مكرهش ،أو جاهالً فال يفسد صومه ؛ لحديث( :من أكل أو
شرب ناسيش فليتم صومه فإنما أطعمه اهلل وسقاه)(.)3
▪ التقيؤ عمد ًا :لحديث( :من ذرعه القيء فال قضاء عليه ،ومن استقاء عمد ًا فليقض)(.)4
▪ إنزال المني باختياره :بتقبيل ،أو لمس ،أو استمناء ونحو ذلك ،يف قول جمهور
أهل العلم ،لحديث( :يدع طعامه وشرابه وشهذوته من أجلي) ،وأما اإلنزال
الذمجرد فال يفطر به.
باالحتالم أو التفكير ُ

▪ خروج دم الحيض والنفاس :لقوله ﷺ يف المرأةَ (:أ َل ْي َس إِ َذا َح َ
ت َل ْم ت َُص ِّل َو َل ْم
اض ْ
ت َُص ْم)(.)5

( )1أخرجه البخاري ( ،)1894ومسلم (.)2707
( )2أخرجه البخاري ( ،)1936ومسلم (.)2595
( )3أخرجه البخاري ( ،)1933ومسلم (.)2716
( )4أخرجه أبو داود ( ،)2380والرتمذي ( ،)720وابن ماجه ( ،)1676والدارقطني  184/2رقم ( )20وقال :رواته
ثقات كلهم.
( )5أخرجه البخاري ( ،)304ومسلم (.)143



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

12
✦ ✿✦
رمضان أمنية أهل القُبوِر
()1
ألهل ال ُق ِ
ِ
قال ابن الجوزي ♫« :تالل ِه لو قِ َ
يوما من رمضان»
يل
بور تَمنَّوا لتَمنَّوا ً
✦ ✿✦
جهادَان يف رمضَان

رمضان جها َدان ل َن ْف ِسه:
أن
َمع له يف َشهر َ
رجب ♫« :اع َل ْم َّ
المؤمن يجت ُ
َ
ابن َ
قال ُ
الصيام،
▪ جها ٌد بالنَّهار على ِّ
ِ
بين َ
بح ُقوقهما،
فمن
وو َّفى ُ
هذ ْين الجها َد ْينَ ،
جمع َ
َ
▪ وجها ٌد بال َّليل على القيام؛ َ
ر ()2
حساب».
َ
أجره بغَير َ
وص َبر عليهما ،و َّفى َ

✦ ✿✦
الصائمون يأكلون ويشربون والناس جياع يف احملشر
۞ قال تعالى ﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾[الحاقة.]24:
قِ َ
أنفس ُهم يف الدنيا من ملذاتِ َها
نزلت يف الصائمين ،الذين منعوا
يل :إنها
ْ
َ
القيام ِة ُي ُ
اآلن ُك ُلوا واشر ُبوا هنيئًا ؛
وص َب ُروا على ذلك ،يف يو ِم
قال لهمَ :
بالصيامَِ ،
َ
ِ
ِ
ُ
فضل الصيا ِم والصائمين ،وأنَّهم
العمل ،وهذا فيه
جنس
ألن الجزا َء ِم ْن
َّ
ِ
ِ ()3
القيامة على غيرِ ِهم بهذه البشارة.
يمتازون يو َم
✦ ✿✦
من فتاوى رمضان ()1
ال شوال :إذا ُرئِ َي الهالل يف بلد آخر كالسعودية فهل نصوم معهم ؟
( )1التبصرة .78/2
( )2لطائف المعارف ،ص.171:
( )3مجالس شهر رمضان المبارك للفوزان (ص.)81-80
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ل
ا جواب :الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه أما بعد :فإذا ثبتت
رؤية هالل رمضان يف بلدكم بشهادة العدل الواحد ،وجب عليكم الصوم ،سواء ُر ِئ َي
الهالل يف بلد آخر أم لم ُي َر ،ودليل ذلك قوله ﷺ «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»(.)1
ورئِي يف بلد آخر ،فهل يلزمكم الصوم؟ قوالن
وأما إذا لم تروا الهالل يف بلدكم ُ
ألهل العلم:
األول منهما :أنه يلزمكم الصوم ،وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ،وقول
عند الشافعية.
والثاين أنه ال يلزمكم الصوم إال برؤيتكم أنتم للهالل يف بلدكم أو البالد القريبة
منكم ،والمقصود بالقريبة ما اتفقت يف المطالع ،فمطلع الشام غير مطلع الحجاز
وهكذا ،وهو الصحيح عند الشافعية وبعض األحناف ،واستدلوا على ذلك بأن ابن
عباس ◙ لم يعمل برؤية أهل الشام كما يف صحيح مسلم.

()2

✦ ✿✦
أيهما أفضل يف الرتاويح تطويل القراءة أو تكثري اجلماعة ؟
قال اإلمام الكاساين ♫« :أما يف زماننا فاألفضل أن يقرأ اإلمام على حسب
حال القوم من الرغبة والكسل فيقرأ قدر ما ال يوجب تنفير القوم عن الجماعة؛ ألن
تكثير الجماعة أفضل من تطويل القراءة»(.)3
وقال اإلمام السخاوي عن بعض من ترجم له« :كان يصلي بالناس التراويح،
ويصلي معه الجم الغفير؛ لمزيد تخفيفه ،ويلقذبون صالته« :المسلوقة»(.)4
( )1أخرجه البخاري ومسلم
( )2المصدر :الشبكة اإلسالمية .islamweb
( )3بدائع الصنائع .289/1
( )4الضوء الالمع . 374/1
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✦ ✿✦
عشر نصائح ألئمة املساجد يف رمضان

 .1اإلخالص يزيدك قو ًة يف بدنك وإرضا ًء لربك وجماالً يف صوتك وتأثير ًا يف
مستمعيك ،فال تُحطمه بالرياء.
ْ .2
اجعل إبراز آيات القرآن ومعانيه أهم من إبراز قدراتك الصوتية ،فكم من قارئ
ض ُع َ
ف تأثير قراءته الستعراض قدراته ألنه أخ َر ما حقه التقديم.

.3ال تتكلف البكاء أو تتصنعه لتُبكي المصلين ! فآيات القرآن العظيم أقوى من هذا
أنت أوالً.
أن تتأثر َ
البكاء المتصنع ! المهم ْ

اعرف طبقة صوتك ،لكي ال تُغامر برفع الصوت أو خ ْف ِضه أثناء القراءة ،وهذا
.4
ْ
يتطلب منك تدريبا وتجارب خاصة مع نفسك أو مع خبير لتعرف مساحة صوتك.
فكن يف
.5لن تتخيل أثر اإليمان والروحانية والخشية يف نبرات صوتك القرآينْ ،
خلواتك مع اهلل تعالى خير ًا منك يف جلواتك مع الناس.
 .6قبل خروجك لتصلي بالناس بادر بصالة ركعتين تتضرع فيهما لربك أن يتقبل منك
َ
يجعل للنفس والشيطان نصيبش فيها.
صالتَك وتالوتَك ودعا َءك وأال
ِ
والتبال ببعض المنتقدين لتالوتك،
.7ال تغتر بكثرة المادحين أو كثرة المصلين،
فالمخلص يف عمله يتساوى عنده المدح والذم.
ُ

 .8قارئ القرآن أولى الناس بالعناية برياضة البدن ،وخصوصش إذا أدرك أن الصوت
يحتاج إلى رئة ممتلئه بالهواء ،وهذا ال يتأتى إال بالرياضة اليومية.
فليكن لصالتك يف بيتك
.9أعظم ما ُيثبت محفوكك من القرآن هو أن تُصلي به،
ْ
نصيب كبير مما تحف ُظه ،فهو ُقربة وأجر وتدبر ومراجعة لحفظك.

.10أخيرأ أوصيك باثنتين :الرحمة والتواضع ،بعد أن أكرمك اهلل تعالى بالقرآن ،فال
يستقيم كِبْر وغرور مع أهل القرآن.
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✦ ✿✦
تنويع القراءة يف رمضان
كان سعيد بن جبير ♫ يؤم الناس ىف شهر رمضان ،فيقرأ ليلة بقراءة عبد اهلل بن مسعود
◙ ،وليلة بقراءة زيد بن ثابت ◙ ،وليلة بقراءة غيره ،وهكذا أبد ًا »(.)1

✦ ✿✦
رمضان شهر الصوم ال شهر النوم !
ِ
من أبدل َالصا َد الكريم َة نونا
خيرهذذا
الصذذو ُم مدرس ذ ٌة س ذ َيفقد َ
د .دمحم لاعوايج
✦ ✿✦
من فتاوى رمضان ()2

ال شوال :إذا قال اإلمام يف القنوت( :إنك تقضي وال يقضى عليك ،إنه ال يذل من
واليت ،وال يعز من عاديت ،تباركت ربنا وتعاليت) فما ذا يقول المأموم ؟
ل
ا جواب :إذا أثنى اإلمام على اهلل فالمأموم بالخيار:
▪ إما أن يقول سبحانك.
▪ وإما أن يسكت.
▪ وإما أن يكرر الثناء ولكن سرا.
وال يقول نحو( :أشهد) (حقا) (يا أهلل) ونحوها.

()2

( )1التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي.78/1 :
( )2موقع صيد الفوائد
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✦ ✿✦
تأمّل !
وصلت يف القرآن ،بل العبرة أين وصل
رمضان شهر القرآن ،ولكن ليست العبرة أين
َ
القرآن يف قلبك ؟!!.

✦ ✿✦
بني قيامنا يف رمضان وقيام السلف
قال ابن دريك :كان لنا إمام بالبصرة يختم بنا يف رمضان يف كل ثالث ،فمرض ،فأمنا
غيره ،فختم بنا يف كل أربع ،فرأينا أنه قد خفف !.

()1

✦✿✦

مل يسهُ يف صالته ستني منذ سنة !
قيل لكثير بن عبيد الحمصي عن سبب عدم سهوه يف الصالة قط وقد أ َّم أهل حمص
ستين سنة كاملة ،فقال« :ما دخلت من باب المسجد قط ويف نفسي غير اهلل».

()2

✦ ✿✦
ال تفرط يف ساعة من هذا الشهر
فقد جاء عن أحد السلف« :تسبيحة يف شهر رمضان أفضل من ألف تسبيحة يف غيره».

()3

✦ ✿✦
تذكّر !
شهر رمضان قصير ال يحتمل ﺍلتقصير! وقدومه عبور ال يقبل الفتور ! فإذا فترت
فتذكر قوله تعالى ﴿ :ﭲ ﭳﭴ ﴾[البقرة.]184:

( )1شعب اإليمان .178/3
( )2الرقائق لمحمد أحمد الراشد ,ص.25:
( )3فضل رمضان البن عساكر ،ص.137 :
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✦ ✿✦
رسالة إىل املتسرعني يف تبديع املسلمني
بأن عدد ركعات صالة التراويح ال تزيد عن إحدى عشرة ركعة،
قرر الشيخ األلباين ♫ َّ
وأن الزيادة فيها بدعة ،وبعد نقاش له طويل قال« :هذا هو موقفنا يف المسائل الخالفية بين
َّ
ِّ
بالحق بالتي هي أحسن ،وعدم تضليل من يخالفنا لشبهة ال لهوى،
المسلمين ،الجهر
جربنا عليه منذ أن هدانا اهلل التباع السنة ،وذلك نحو من عشرين سنة،
وهذا هو الذي َّ
ونتمنى مثل هذا الموقف ألولئك المتسرعين يف تضليل المسلمين».

()1

✦ ✿✦
ال جتعلوا رمضان شهر االختالف وتنافر القلوب

ِ
العلماء اإلجماع على أن صال َة القيا ِم -التراويح -ليس لها عد ٌد محدو ٌد:
نقل عد ٌد ِمن

أن صال َة
خالف بين
األمر ،فال
ابن عبد البر« :وكيف كان
َ
المسلمين َّ
َ
▪ قال اإلمام ُ
ُ
الل ِ
َّ
ُ
ُ
استقل،
فمن شاء
وفعل خيرر،
يل ليس فيها حدٌّ محدو ٌد ،وأنها نافلةٌ،
وعمل ٍّبرَ ،
ومن شاء استكثر».
َ

()2

وأن
▪ وقال القاضي عياض« :وال
َ
نقص منهَّ ،
خالف أنه ليس يف ذلك حدٌّ ال ُيزا ُد عليه وال ُي ُ
()3
صال َة الل ِ
يل ِمن الفضائل والرغائب التي كلما ِزيد فيها ِزيد يف األجر والفضل».
▪ وقال الحافظ العراقي« :وقد اتفق العلما ُء على أنه ليس له – القيام  -حدٌّ محصور».

()4

ت عن النبي ﷺ ال
قيام
رمضان فيه عد ٌد موق ٌ
َ
كن َّ
ومن َّ
▪ وقال اإلمام ُ
أن َ
ابن تيميةَ « :
ُيزاد فيه ،وال ُينقص منه فقد أخطأ».

()5

( )1صالة الرتاويح ،ص.38 :
( )2فتح الرب يف الرتتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد الرب .143/6
( )3إكمال المعلم .72/3
( )4طرح التثريب .43/2
( )5مجموع الفتاوى .272/22
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ِ
ِ
اس سع َة ذلك بأقوالهم وأفعالِهم،
فعلى طلبة العلمِ ،وأئمة المساجد أن يعلموا الن َ
ِ
أن
وينوعوا يف صالتهم أحيانًا بين عدد الركعات،
اس َّ
وطول القراءة؛ ليعلم الن ُ
جر فيه.
األمر ال َح َ
َ

✦ ✿✦
مراتب الصوم يف رمضان
قال اإلمام أبو حامد الغزالي ♫ :ينقسم الصيام إلى ثالثة انواع.
▪ صيام العوام
▪ صيام الخواص
▪ صيام خواص الخواص
أما صيام العوام :فهو اإلمساك عن األكل والشرب وغيرها من المفطرات.
ل
وأما صيام ا جواص :فهو زيادة على ذلك اإلمساك صوم األعضاء والجوارح
والحواس الظاهرة عن المنهيات الشرعية.
ل
وأما صيام خواص ا جواص :فهو زيادة عما ذكر من صيام العوام والخواص صوم
القلب عما سوى اهلل ،وتطهير القلب من غل وحسد وبغضاء وغيرها.

()1

✦ ✿✦
طرفة رمضانية
تراءى هالل شهر رمضان جماعة فيهم أنس بن مالك ◙ وقد قارب المائة ،فقال
أنس :قد رأيته وهو ذاك ،وجعل يشير إليه فال يرونه ،فنظر إياس إلى أنس فإذا شعرة
من حاجبه قد انثنت ،فمسحها إياس وسواها بحاجبه ،ثم قال له :يا أبا حمزة أرنا
موضع الهالل ،فجعل أنس ◙ ينظر ويقول :ال أراه !.

()2

( )1اإلحياء .243/1
( )2وفيات األعيان ابن خلكان.248/1
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✦ ✿✦
يُقدّم الرَّجُل لِإلِمامة لدينه وفقهه ال جلمالِ صوته فقط
▪ قال ﷺ( :بادروا باألعمال خصاال ..وذكر منها :و َن ْش ًوا يتخذون القرآن مزامير
يقدمون الرجل ليس بأفقهم وال أعلمهم ما يقدمونه إال ليغنيهم).

()1

▪ قال عبدالملك بن حبيب« :وال ينبغي أن ُيقدم القراء يف رمضان ألصواتهم
()2
وألحانهم ،ولكن ُيتخير لذلك أهل الفضل والصالح يف حالهم».
ُون ِ ْ -
اإل َما ُم ِ -م ْن َأ ْه ِل
▪ قال العالمة أبو عبد اهلل بن الحاج المالكيَ :و َينْ َب ِغي َأ ْن َيك َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ب ِمن ُْه ْم َأن َُّه ْم إ َّن َما
ا ْلع ْل ِم َوا ْلخَ ْيرِ َوالدِّ َيانَة بِخ َالف َما َي ْف َع ُل ُه َب ْع ُض ُه ْم ا ْل َي ْو َم ؛ ألَ َّن ا ْلغَال َ
الر ُج َل لِ ُح ْس ِن َص ْوتِ ِه َال لِ ُح ْس ِن ِدين ِ ِهَ ،و َقدْ َق َال َمالِ ٌك ♫ فِي ا ْل َق ْو ِم
ُي َقدِّ ُم َ
ون َّ
()3
الر ُج َل لِ ُي َص ِّل َي بِ ِه ْم لِ ُح ْس ِن َص ْوتِ ِه إن ََّما ُي َقدِّ ُمو ُه لِ ُي َغن َِّي َل ُه ْم.
ُي َقدِّ ُم َ
ون َّ

يتغن بالقرآن )» (4
ومع ذلك فجمال الصوت مطلوب شرعا ،وقد قال ﷺ« :ليس منا من لم َّ

✦ ✿✦
من فتاوى رمضان ()3

ال شوال :هل يجوز لإلمام القراءة من المصحف يف التراويح؟
ل
ا جواب :ال بأس بالقراءة من المصحف يف الصالة ،فقد كان لعائشة ▲ غالم
يؤمها من المصحف يف رمضان.

()5

قال النووي « :لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صالته سواء كان يحفظه أم ال،
بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة ،ولو ق َّلب أوراقه أحيانا يف صالته لم
( )1السلسة الصحيحة (.)979
( )2الواضحة (ص)53
( )3المدخل .292/2
( )4رواه البخاري.
( )5رواه البخاري معلقًا .245/1
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تبطل...هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد » انتهى.

()1

قال يف المنتهى وشرحه («:)2يجوز للمصلي قراءة يف المصحف ،ونظر فيه ،قال
أحمد :ال بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر يف المصحف ،قيل له :الفريضة؟
قال :لم أسمع فيها شيئا.
وقال البهوتي« :والفرض والنفل سواء قاله ابن حامد».

()3

وسئل الزهري عن رجل يقرأ يف رمضان يف المصحف ،فقال« :كان خيارنا يقرءون
يف المصاحف».

()4

✦ ✿✦
كيف ينام صاحب القران ؟!
قال أحمد بن الحواري« :إين ألقرأ القرآن وأنظر يف آية فيحير عقلي بها ،وأعجب
من حفاظ القرآن؛ كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم
يتلون كالم اهلل! أما إنهم لو فهموا ما يتلون ،وعرفوا حقه فتلذذوا به ،واستحلوا
()5
المناجاة؛ لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا »
✦ ✿✦
ألغاز رمضانية
▪ يف ليالي رمضان يباح األكل والشرب والجماع ،فما تقول يف رجل يمنع من
الجماع يف الليل من رمضان ؟
ج :ذلك صائم معتكف ،فإنه يحرم على المعتكف الجماع لقوله تعالى ﴿ :ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ﴾[البقرة.]187:
( )1المجموع .27/4
(211 /1 )2
( )3كشاف القناع .32 /2
( )4المدونة .224/
( )5لطائف المعارف ،ص.193 :
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▪ ما رأيك فيمن أكل بعد ما أصبح وهو صائم وصيامه صحيح ؟
ج :نعم صيامه صحيح ،أصبح أي :استصبح بالمصباح.
▪ ما تقول يف رجل جامع زوجته يف نهار رمضان متعمد ًا وليس عليه إال القضاء وال
تلزمه الكفارة ؟
ج :هذا رجل سافر مع زوجته وهما صائمان ثم بدا له أن يجامعها فيجوز له ذلك
ألنه مسافر والمسافر يجوز له الفطر يف نهار رمضان.

✦ ✿✦
رمضان شهر االنتصارات
من الذكريات اإلسالمية الخالدة يف هذا الشهر المبارك ما وقع فيه من النصر المؤزر
للمسلمين يف كثير من الغزوات والمعارك التي خاضوها على مر التاريخ ،مثل:
▪ غزوة بدر الكبزى «بوم الفزفان ».
يف  17من رمضان يف السنة الثانية للهجرة ،وهي أولى المعارك المهمة يف التاريخ اإلسالمي

ف
▪ تح مكة.
يف  20من رمضان يف السنة الثامنة للهجرة ،وبعدها دخل الناس يف دين اهلل أفواجا
▪ فتح ا أ
لبدل س.
يف  28من رمضان سنة  92هذ بقيادة القائد طارق بن زياد ،وأصبحت األندلس
بعدها مصدر ًا للعلم والحضارة ،وحكمها المسلمون حوالى  800سنة.
ف
▪ تح عموربة.
يف  6من شهر رمضان سنة  223هذ ،بعد أن جهز المعتصم جيشش لحرب الروم
استجابة لصرخة امرأة مسلمة نادت «وامعتصماه !» فحاصر عمورية وأمر بهدمها.
▪ معزكة عين خالوب.
يف  24من رمضان سنة  658هذ ،وتعتبر من الصفحات المشرقة يف التاريخ اإلسالمي ،حيث
استطاع الجيش المسلم بقيادة قطز ومساعده بيبرس أن يهزم الجيش المغولي «التتار».
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✦ ✿✦
تأمّــالت
كل ما يف القرآن من «الصوم» فهو اإلمساك عن الطعام والشراب وإتيان النساء إال
قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾[مريم ]26:فهو اإلمساك عن الكالم(.)1
✦✿✦

ال بأس يف رمضان خبتم القرآن يف أقل من ثالث
قال ابن رجب ♫« :إنما ورد النهي عن قراءة القرآن يف أقل من ثالث على المداومة
على ذلك ،فأما يف األوقات المفضلة كشهر رمضان ،خصوصا يف الليالي التي يطلب
فيها ليلة القدر ،أو األماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب اإلكثار
فيها من تالوة القرآن؛ اغتناما للزمان والمكان ،وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من
األئمة ،وعليه يدل عمل غيرهم».

()2

✦✿✦

كيف يُعرف حامل القرآن حقا ؟
عن عبد اهلل بن مسعود ◙ قال« :ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا
الناس نائمون ،وبنهاره إذا الناس مفطرون ،وبحزنه إذا الناس فرحون ،وببكائه إذا
الناس يضحكون ،وبصمته إذا الناس يخ ُلطون ،وبخشوعه إذا الناس يختالون.
حكيما ِسكيتًا ،وال ينبغي لحامل
حليما
وينبغي لحامل القرآن أن يكون باك ًيا محزونًا
ً
ً
()3
احا ،وال حديدً ا».
القرآن أن يكون جاف ًيا ،وال غافالً ،وال سخا ًبا ،وال صي ً
( )1اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي.
( )2لطائف المعارف ،ص.360 :
( )3رواه اإلمام أحمد ،انظر :صفة الصفوة .188/1
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✦ ✿✦
اللحاق اللحاق قبل الرحيل
قرب رحيل الضيف الكريم ،وأزف انقضاء لياليه ،فالبدار البدار ،والسباق السباق،
▪ قال ابن الجوزي« :إن الخيل إذا شارفت نهاية المضمار بذلت قصارى جهدها
لتفوز بالسباق ،فال تكن الخيل أفطن منك! فإنما األعمال بالخواتيم ،فإنك إذا لم
تحسن االستقبال لعلك تحسن الوداع ! ».
▪ وقال ابن تيمية« :العبرة بكمال النهايات ال بنقص البدايات».

✦ ✿✦
مشروعية التهجد بعد الرتاويح
روى ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك ◙ أنه سئل عن التعقيب؟ (أي رجوع
الناس إلى المسجد بعد التراويح يصلون القيام) ،قال« :ال بأس ،إنما يرجعون إلى
خير يرجونه ،ويبرؤون من شر يخافونه ».
قال ابن قدامة يف المغني(« :)1فأما التعقيب وهو أن يصلي بعد التراويح نافلة أخرى
جماعة ،أو يصلي التراويح يف جماعة أخرى فعن أحمد أنه ال بأس به ،ألن أنس بن
مالك قال :ما يرجعون إال لخير يرجونه ،أو لشر يحذرونه ذ وكان ال يرى به بأسا ،ونقل
محمد بن الحكم عنه الكراهة إال أنه قول قديم والعمل على ما رواه الجماعة».
ر
بحال ».
وقال ابن رجب« :وأكثر الفقهاء على أنه ال يكره

()2

(.805/1 )1
( )2فتح الباري البن رجب .175/2
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✦ ✿✦
ثالث عَشَرات
أخرج اإلمام محمد بن نصر يف كتاب «الصالة» عن أبي عثمان قال« :كانوا يعظمون
ثالث عشرات :العشر األول من المحرم ،والعشر األول من ذي الحجة ،والعشر
األخير من رمضان».

()1

✦ ✿✦
ليلة القدر قد تكون يف ليالي األشفاع فاحر
ِ ر
ي◙ َق َال:
روى اإلمام مسلم يف صحيحهَ ،ع ْن َأبِي ن َْض َرةََ ،ع ْن َأبِي َسعيد ا ْلخُ دْ ِر ِّ
َف َر ُس ُ
اع َتك َ
ان َل ُه،
انَ ،ي ْلت َِم ُس َل ْي َل َة ا ْل َقدْ ِر َق ْب َل َأ ْن ُت َب َ
ول اهللِ ﷺ ا ْل َع ْش َر ْاألَ ْو َس َط ِم ْن َر َم َض َ
ْ
ِ
اخرَِ ،ف َأمر بِا ْلبِن ِ
َت لَه َأنَّها فِي ا ْلع ْشرِ ْاألَو ِ
َاء
َف َل َّما ا ْن َق َض ْي َن َأ َم َر بِا ْلبِنَاء َف ُق ِّو َضُ ،ث َّم ُأبِين ْ ُ َ
َ
َ
ََ
َف ُأ ِعيدَ ُ ،ث َّم َخ َر َج َع َلى الن ِ
َت لِي َل ْي َل ُة ا ْل َقدْ ِر،
َت ُأبِين ْ
َّاس ،إِن ََّها كَان ْ
َّاسَ ،ف َق َالَ « :يا َأ ُّي َها الن ُ
ت ِألُ ْخبِ َرك ُْم بِ َهاَ ،ف َجا َء َر ُج َال ِن ي ْح َت َّق ِ
ان َم َع ُه َما َّ
انَ ،فن ُِّسيت َُها،
َوإِنِّي َخ َر ْج ُ
الش ْي َط ُ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
َفا ْلت َِمسوها فِي ا ْلع ْشرِ ْاألَو ِ
السابِ َع ِة
اخرِ ِم ْن َر َم َض َ
َ
ُ َ
ان ،ا ْلتَم ُس َ
َ
وها في التَّاس َعة َو َّ
ت :يا َأبا س ِع ر
ِ ِ
يد ،إِ َّنك ُْم َأ ْع َل ُم بِا ْل َعدَ ِد ِمنَّاَ ،ق َالَ « :أ َج ْل ،ن َْح ُن َأ َح ُّق
َوا ْلخَ ام َسة» َق َال ُق ْل ُ َ َ َ
تو ِ
ِ
ِ
احدَ ٌة
بِ َذلِ َك ِمنْك ُْم»َ ،ق َال ُق ْل ُ
السابِ َع ُة َوا ْلخَ ام َسةُ؟ َق َال« :إِ َذا َم َض ْ َ
تَ :ما التَّاس َع ُة َو َّ
ونَ ،فا َّلتِي ت َِليها ثِنْ َتي ِن و ِع ْشرِين و ِهي الت ِ
وِ
ْ
ون،
ر
ش
ع
َّاس َعةَُ ،فإِ َذا َم َض ْت َث َال ٌث َو ِع ْش ُر َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ِ ِ
ون َفا َّلتِي ت َِل َيها ا ْلخَ ِام َس ُة» ،و َق َال ا ْب ُن
السابِ َعةَُ ،فإِ َذا َم َضى َخ ْم ٌس َو ِع ْش ُر َ
َفا َّلتي تَل َيها َّ
ان :يخْ ت َِص َم ِ
ِ
ان.
َخ َّال رد َمك َ
َان َي ْح َت َّق َ
ِ
َان َّ
ُون َذلِ َك َل َيالِي ْاألَ ْش َفا ِع،
ين َيك ُ
قال ابن تيمية ♫َ ...« :ف َع َلى َه َذا إ َذا ك َ
الش ْه ُر َث َالث َ
وتك ِ
ِ
ِ
ِ
ين َسابِ َع ًة َت ْب َقىَ .و َهك ََذا َف َّس َر ُه
ََ ُ
ين تَاس َع ًة َت ْب َقىَ ،و َل ْي َل ُة َأ ْر َب رع َوع ْشرِ َ
ُون اال ْثنَ ْي ِن َوع ْشرِ َ
()1

الدر املنثور . 502/8
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ِ ِ
يد ا ْلخُ دْ ِر ِ
َأبو س ِع ر
الص ِحيحِ َ .و َهك ََذا َأ َقا َم النَّبِ ُّي ﷺ فِي َّ
َان
الش ْهرَِ ،وإِ ْن ك َ
ي في ا ْل َحديث َّ
ِّ
ُ َ
ِ
ِ
َان الت ِ
يخ بِا ْل َباقِي....فينبغي أن يتحراها المؤمن يف العشر
َّار ُ
ين ،ك َ
ال َّش ْه ُر ت ْس ًعا َوع ْشرِ َ
األواخر جميعه ».

()1

✦ ✿✦
ليلة  ٢٧أرجى ليالي العشر فال تفرّط فيها
يرى كثير من أهل العلم أن ليلة القدر ثابتة ال تتنقل وهي ليلة  ،27وقالوا:
▪ األقرب يف ليلة القد ر أنها ثابتة يف ليلة معينة يف جميع األعوام؛ ألنها إنما اكتسبت
شرفها بنزول القرآن فيها ،والقول بالتنقل ينايف هذا المعنى.
▪ ألنها لو كانت تتنقل لكان النبي ﷺ لما أراد أن يخبر أمته بها فأنسيها بعدما تالحى
رجالن أخبر بها يف األعوام التي بعد تلك السنة.
▪ والقول بأنها ثابتة هو كاهر المنقول عن الصحابة كعمر ،وابن مسعود ،وأبي بن كعب،
وابن عباس ╚ وهو قول أحمد ،وإسحاق ،وهو األشهر عند المتقدمين.
▪ يف مسند اإلمام أحمد عن ابن عباس ◙ أن رجال قال :يا رسول اهلل إين شيخ
كبير عليل يشق علي القيام فمرين بليله لعل اهلل يوفقني فيها لليلة القدر ،قال:
عليك بالسابعة.

()2

▪ حديث أبي بن كعب ◙ يف مسلم يحلف عليه وال يستثني أن ليلة القدر ،27
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.
▪ روي عن حنان بن عبداهلل السهمي قال :سألت زرا عن ليلة القدر فقال :كان عمر،
وحذيفة ،وأناس من أصحاب النبي ﷺ ال يشكون أنها ليلة .27

()3

( )1مجموع فتاوى ابن تيمية.285-283/25:
( )2إسناده على شرط البخاري.
( )3أخرجه ابن أبي شيبة.
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▪ ابن مسعود ◙ علم أن ليلة القدر  27كما يف صحيح مسلم.
▪ حديث معاويه ◙ قال :ليلة القدر ،27كما يف ابن حبان.
▪ بوب المنذري والقرطبي وغيرهما أن ليلة القدر ليلة .27

✦ ✿✦
مهال رمضان !
ُ
ستفعل؟
كيف العيون إذا رحلت
تبكي القلذوب علذى وداعذك حرقذ ًة
ما بال شهر الصوم يمضذي مسذرعش

ُ
تتمهذل!
وشهور بذاقي العذام كذم

ذب وعمرنذذا
هذذا أنذذت تمضذذي ياحبيذ ُ

ُ
ستقبل؟؟
يمضي ومن يدري أأنت

فعسذذذاك ربذذذي قذذذد قبلذذذت صذذذيامنا

ذذذل قيامنذذذذا تتقبذ ُ
وعسذذذذاك كذ َّ
ذذذل!

✦ ✿✦
آخر ليلة من رمضان
ول اهللِ ﷺ« :ا ْلت َِمسوا َلي َل َة ا ْل َقدْ ِر ِ
َع ْن ُم َع ِاو َي َة ◙ َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ان»(.)1
آخ َر َل ْي َل رة ِم ْن َر َم َض َ
ُ ْ
✦ ✿✦
الدعاء بعد ختم القرآن
صح من فعل أنس ◙ الدعاء عند ختم القرآن ،وكان يجمع أهله وأوالده لذلك،
وتابعه على ذلك جماعة من التابعين ،كما يف أثر مجاهد بن جبر.
ِ
نص ِ
الختمة ،قال يف
اإلما ُم َأحمد رحمه على الدُّ َعاء عقيب
ابن القيم« :وقد َّ
قال ُ
ِ
()2
ر
أستحب إِذا ختم الر ُ
يجمع َأه َله ويدعو».
رآن َأن
حرب:
رواية
جل ال ُق َ
َ
ُّ
( )1صحيح الجامع .1238
(ِ )2جالء األفهام ص.288:
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✦ ✿✦
بعد رمضان كُن ربانيًا وال تكن رمضانيًا
الصوم لن ينتهي ،والقرآن لن يرحل ،والمساجد لن تُغلق ،واالستجابة لن تتوقف،
واألجر لن ينقطع «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين».

✦✿✦
عالمة قبول صوم رمضان
قال ابن رجب ♫« :عالمة قبول الطاعة أن توصل بطاعة بعدها ،وعالمة ردها أن
توصل بمعصية ،ما أحسن الحسنة بعد الحسنة ،وأقبح السيئة بعد الحسنة ».

()1

✦ ✿✦
جرب النقص والتقصري يف رمضان

قال ابن القيم ♫ يف الحديث الصحيح( :من صام رمضان َ
بست من شوال
وأتبعه ٍّ
فكأنما صام الدهر).

ِ
الجبران لرمضان ،وتَقضي
«ويف كونها من شوال سر لطيف وهو :أنها تجري مجرى ُ
ومجرى
ما وقع فيه من التقصير يف الصوم ؛ فتجري مجرى ُسنة الصالة بعدها َ
()2
سجدتي السهو ؛ ولهذا قال (وأتبعه) أي ألحقه بها ».

✦ ✿✦
 ١٠سنن من سنن العيد باألدلة
ً
ل
ول :ا أ
▪ا أ
لعي شال فيل ا خزوج للعبد:

ِ
َان َي ْغت َِس ُل َي ْو َم ا ْل ِفطْرِ َقبْ َل َأ ْن َي ْغدُ َو إِ َلى الْ ُم َص َّلى)(.)3
َع ْن نَافِعرَ ( :أ َّن َع ْبدَ اهلل ْب َن ُع َم َر ◙ ك َ
( )1لطائف المعارف ص.64
المنيف البن القيم ص.21:
( )2المنار ُ
( )3موطأ اإلمام مالك.384 ،
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وعن سعيد بن المسيب ◙ قال( :سنَ ُة ِ
الف َطرِ ُث َال َ
الم َص َّلى َواألَك ُْل
الم ْش ُي إِ َلى ُ
ثَ :
َ
()1
َق ْب َل الخُ ُروجِ واالغتسال).
ً لت ّ
ج
لي
خ
▪ ثاثيا :ا مل و س ا شن اليياب:
الع ِ
ول اهللِ ﷺ يلبس يوم ِ
()2
َان َر ُس ُ
يد بردة َح ْم َرا َء)
عن ابن عباس ¶ قال( :ك َ
ُ َْ َ

قال مالك :سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة يف كل عيد.
ً
ً
ف
ي
▪ ثاليا :اكل تمزاب وتزا ل ص أ
لة العبد:
عن َأن ِ
َان َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ َال َي ْغدُ و َي ْو َم ا ْل ِف ْطرِ َحتَّى َي ْأك َُل
َس ْب ِن َمالِ رك ◙َ ،ق َال( :ك َ
ْ
تَمر ر
()3
ات ويأكلهن ِوتر ًا).
ََ
ل
▪ رابعا :ام شي الى المصلي:

ع ِن اب ِن عمر ¶َ ،ق َال( :كَان رس ُ ِ
اشيا ،وير ِجع م ِ
ِ ِ ِ
اش ًيا)(.)4
ول اهلل ﷺ َيخْ ُر ُج إِلَى الْعيد َم ً َ َ ْ ُ َ
َ َ ُ
َ ْ ُ ََ

ً
ل
ف
ب
ل
م
أ
ط
ل
▪ خام شا :جالفة الز ق ى ا دهاب اى ا مصلي والثاب مية:

ِ
َان يوم ِع ر
يد خَ الَفَ الطَّرِيق) (.)5
َع ْن َجابِرِ ْب ِن َعبْ ِد اهلل ¶َ ،ق َال( :ك َ
َان النَّبِ ُّي ﷺ إِ َذا ك َ َ ْ ُ

ً
ل
خ
ل
ت
م
لي
لل
ل
أ
▪ سادسا :ا كيبز عبد مبد ا خزوج ن امبزل ي صلة ا عبد:
ِ
ِ
عن الزهريَ ( :أ َّن َر ُس َ
الم َص َّلى،
ول اهللِ ﷺ ك َ
َان ُيخْ رِ ُج َي ْو َم الف َطرِ َفيك ُبر َحتَّى َي ْأتي ُ
ِ
ِ ِ ()6
الص َال َة َق ْط َع ال َّت ْكبير).
الص َالةََ ،فإِ َذا َق َضى َّ
َو َحتَّى َي ْقضي َّ
ً
ف
ل
ل
أ
ل
أ
▪ سابعا :صلة ا عبد ى ا مصلي ثا جلء:
عن اب ِن عمر◙ َأ َّن رس َ ِ
َان ي ْغدُ و إِ َلى ا ْلمص َّلى فِي يو ِم ا ْل ِع ِ
يدَ ،والْ َعنَزَ ُة
َْ
ُ َ
َ ُ
ْ ْ ُ ََ
ول اهلل ﷺ (ك َ َ
( )1رواه الفريابي ،وقال يف إرواء الغليل 104/3:إسناده صحيح.
( )2أخرجه البيهقي يف السنن ،وقال الهيثمي :رجاله ثقات .مجمع الزوائد .198/2
( )3صحيح البخاري.953 ،
( )4صحيح سنن ابن ماجه  1078رقم.)1311( :
( )5صحيح البخاري.986 ،
( )6السلسلة الصحيحة ،رقم(.)171
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ت َب ْي َن َيدَ ْي ِهَ ،ف ُي َص ِّلي إِلَ ْي َهاَ ،و َذلِ َك َأ َّن ا ْل ُم َص َّلى
ت ُْح َم ُل َب ْي َن َيدَ ْي ِهَ ،فإِ َذا َب َلغَ ا ْل ُم َص َّلى ن ُِص َب ْ
َان َف َضا ًء َل ْي َس فِ ِيه َش ْي ٌء ُي ْس َتت َُر بِه) (.)1
ك َ
ً
▪ ثاميا :ا أ
لستماع للخطية:
عن عبد اهلل ابن السائب ◙ قال( :حضر ُت ِ
العيدَ م َع رس ِ
ول اهللِ ﷺ َف َص َّلى بِنَا
َ َ ُ
َ َ
ِ
من أحب َأ ْن َي ْج ِل َس لِلخُ ْط َب ِة َف ِل َي ْج ِل ْسَ ،و ِم ْن أحب
الص َال َة َف ْ
العيد ُث َّم َق َالَ :قدْ َق َض ْينَا َّ
ب) (.)2
ب َفل َي ْذ َه ْ
َأ ْن َي ْذ َه َ
ً
▪ ثاسعا :التهيية:
الع ِ
َان َأصحاب النَّبِي ﷺ إِ َذا ا ْل َت َقوا يوم ِ
يد َي ُق َ
ول
عن جبير بن نفير ◙ قال( :ك َ ْ َ ُ
ْ َْ َ
ِّ
َب ْع ُض ُه ْم لِ َب ْع ِ
ض :تقب َل اهللُ ِمنَّا َو ِمنْكم) (.)3
ً
ك
خ
م
ي
عي
أ
ل
أ
ل
ب
▪ عاشزا :صلة ر ن عد ا ز وع ن صلة ا عبد:
الع ِ
َان رسو ُل اهللِ ﷺ َال يص ِّلي َقب َل ِ
يد َش ْيئًا َفإِ َذا
ْ
ُ َ
عن أبي سعيد الخدري ◙ قال( :ك َ َ ُ
َر َج َع إِ َلى َمن ِْزلِ ِه َص َّلى َر ْك َع َت ْي ِن) (.)4

✦ ✿✦
مشروعية التكبري اجلماعي يف العيدين وأيام التشريق
ذهب بعض العلماء -وخاصة من المعاصرين -إلى أن االجتماع على التكبير يف
العيدين إذا كان مقصودا ؛ فهو بدعة !
والصواب القول بجواز ذلك ومشروعيته ؛ عمال بعموم أدلة القرآن الكريم ،واتباعا
لعمل السلف الصالح ،واعتمادا على فتاوى كبار أهل العلم:

( )1سنن ابن ماجه ،رقم (.)1294
( )2رواه ابن ماجه.
حسن إسناده الحافظ ابن حجر يف الفتح .517/2
(ّ )3
( )4صحيح الجامع ،رقم (.)4859
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اولأ :عموم الفزان الكزتم :فقد قال اهلل تعالى ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾
[البقرة ،]185:وقال جل ثناؤه﴿ :ﭒﭓ ﭔﭕ ﭖﭗ ﴾[البقرة.]203:

فقد أمر اهلل عبا َده بالذكر والتكبير؛ أمرا مطلقا عاما ،ولم يخصصه النبي ﷺ بعدد وال
صيغة وال صفة ،وعلى هذا فيجوز التكبير بأي صفة على أي وجه ؛ سرا وجهرا،
جماعة وانفرادا ،بقصد وبغير قصد ،ومن قال إنه ال يجوز االجتماع المقصود عليه؛
فهو مطالب بدليل التخصيص؛ ألنه ال يجوز تخصيص المطلق وال تقييد العام
بدون دليل.
ثاثيا :عمل ال شلف الصا لح:

▪ قال اإلمام البخاري( :وكان عمر ◙ يكبر يف ُق َّبته بمنى ،فيسمعه أهل المسجد،
ترتج منى تكبيرا ...وك َُّن النساء يكبرن
فيكبرون ،ويكبر أهل األسواق ،حتى َّ
خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ،ليالي التشريق مع الرجال يف
المسجد) ،قال الحافظ ابن حجر( :وقوله «ترتج» أي :تضطرب وتتحرك ،وهي
مبالغة يف اجتماع رفع األصوات).

()1

▪ وقال مجاهد أيضا ( :كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان أيام العشر إلى السوق،
فيكبران ،فيكبر الناس معهما).
▪ وقال عبيد بن عمير( :كا ن عمر يكبر يف قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون،
فيسمعه أهل السوق فيكبرون ،حتى ترتج منى تكبيرا واحدا).

()2

أحببت أن يكبر الناس جماع ًة
▪ قال اإلمام الشافعي( :فإذا رأوا هالل شوال؛
ُ
()3
وفرادى  ...وأن ُي ِ
ظهروا التكبير ..وكذلك أحب يف ليلة األضحى).
( )1صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري . 462 / 2
( )2مصنف ابن أبي شيبة ( ،)13920أخبار مكة للفاكهي ( ،)1704السنن الكربى للبيهقي (.)6267
( )3األم للشافعي .264 /1
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✦ ✿✦
غض البصر يف العيد
▪ عن وكيع ♫ قال :خرجنا مع سفيان الثوري يف يوم عيد فقال :إن أول ما نبدأ به
يف يومنا غض أبصارنا.

()1

▪ عن أبي حكيم قال :خرج حسان بن أبي سنان يوم العيد فلما رجع قالت له امرأته:
كم من امرأة حسنة قد نظرت اليوم إليها؟ فلما أكثرت عليه قال :ويحك ما
نظرت إال يف إبهامي منذ خرجت حتى رجعت إليك.

()2

✦ ✿✦
ليت املسلمني فعلوها !!
يقول د .مصطفى السباعي ♫« :لو كبرت قلوب المسلمين كما تكبر ألسنتهم
بالعيد لغيروا وجه التاريخ ،ولو اجتمعوا دائما كما يجتمعون لصالة العيد لهزموا
جحافل األعداء ،ولو تصافحت نفوسهم كما تتصافح أيديهم لقضوا على عوامل
الفرقة ،ولو تبسمت أرواحهم كما تبتسم شفاههم لكانوا مع أهل السماء ،ولو
ضحوا بأنانياتهم كما يضحون بأنعامهم لكانت كل أيامهم أعياد ًا ،ولو لبسوا أكمل
األخالق كما يلبسون أفخر الثياب لكانوا أجمل أمة على كهر األرض »

()3

✦ ✿✦
ملخص أحكام زكاة الفطر

ول اهلل ِ ﷺ َزكَا َة الْ ِفطْرِ
▪ ركاة الفطز فزيصة علي كل م شلم ،قال ابن عمر ◙َ ( :ف َر َض َر ُس ُ
ِ
اعا ِم ْن َش ِعيرر َع َلى الْ َع ْب ِد َوالْ ُح ِّر َو َّ
الص ِغيرِ َوالْ َكبِيرِ ِم ْن
الذ َكرِ َو ْاألُ ْنثَى َو َّ
َصا ًعا م ْن ت َْمرر َأ ْو َص ً
( )1الورع البن أبي الدنيا ص.)66( :
( )2الورع البن أبي الدنيا ص.)68( :
( )3هكذا علمتني الحياة للسباعي ص .119
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ِِ
ين)
الْ ُم ْسلم َ
ٌ
▪ فى ركاة الفطز اخ شان الى الففزاء ،وتطهير للصائم من اللغو والرفث ،وإكهار شكر
نعمة اهلل بإتمام صيام شهر رمضان ،قال ابن عباس◙َ ( :ف َر َض َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ َزكَا َة
الْ ِفطْرِ ُطهر ًة لِلصائِ ِم ِمن ال َّلغ ِْو والر َف ِ
ِ ِ ()2
ث َو ُط ْع َم ًة لِ ْل َم َساكين)
ْ
َّ
َ َّ
َْ
ُ
ت
▪ خزج من الطعام من ّتز ،او ارر ،او عبزها ،قال أبو سعيد ◙ُ ( :كنَّا ُنخْ رِ ُج فِي َع ْه ِد
ِ ِ
َان َطعامنَا َّ ِ
ِ ر
ِ
ِ
يب
الشع ُير َوال َّزبِ ُ
َر ُسول اهلل ﷺ َي ْو َم الْفطْرِ َصا ًعا م ْن َط َعا رمَ ،و َق َال َأبُو َسعيدَ :وك َ َ َ
()3
َو ْاألَقِ ُط َوالت َّْم ُر)
()1

▪ مقدار الفطزة صاع كصاع اليتي ﷺ( ،أربع حفنات من كفي اإلنسان المعتدل).

لش
▪ تجب بعزوب ا م س ليلة العبد ،فمن مات قبل الغروب لم تجب فطرته ،وإن مات بعد
الغروب وجبت فطرته ،ومن ُولد قبل الغروب وجبت فطرته ،وإن ُولد بعد الغروب لم
تجب فطرته.

▪ وفب دفعها فيل خزوج الياس الى الصلأة ،يف الحديثَ ( :أ َّن النَّبِ َّي ﷺ َأ َم َر بِ َزكَاةِ الْ ِفطْرِ َق ْب َل
وج الن ِ
ون َق ْب َل
ُخ ُر ِ
الص َالةِ)( ،)4ويجوز تقديمها قبل العيد ،يف الحديثَ ( :وكَانُوا ُي ْعطُ َ
َّاس إِلَى َّ
الْ ِف ْطرِ بِ َي ْو رم َأ ْو َي ْو َم ْي ِن)( ،)5وال يجوز تأخيرها عن صالة العيد بال عذر ،لحديث( :من أداها قبل
الصالة فهي زكاة مقبولة و من أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات)
ر
▪ تجور ا طاوها لأكبز من ففبز ،كما يجوز دفع عدد من ِ
الفطَر إلى فقيرر
واحد.
ع
()6

( )1رواه الشيخان.
( )2رواه أبو داود وابن ماجة (صحيح).
( )3رواه البخاري.
( )4رواه الشيخان.
( )5رواه البخاري.
( )6رواه البيهقي (صحيح).
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✦ ✿✦
إخراج زكاة الفطر نقدا
اختلف أهل العلم يف إخراج زكاة الفطر نقدا ،وحاصل مذاهبهم ثالثة:
▪ا أ
لول :ال يجوز مطلقا ،وهو قول الجمهور وهو األحوط.
▪ اليانى :يجوز مطلقا ،وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وعطاء والحسن البصري
وعمر بن عبد العزيز ،واختاره اإلمام البخاري.
قال أبو إسحاق السبيعي  -وهو أحد أئمة التابعين « :-أدركتهم وهم يؤدون يف
()1
صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام »،
▪ اليالب :يجوز إن دعت إلى ذلك المصلحة والحاجة وإال فال.
وهو قول شيخ اإلسالم ابن تيمية ،حيث قال« :وأما إخراج القيمة للحاجة ،أو المصلحة أو
العدل فال بأس» ( ،)2وهو رواية عن الحنابلة حكاها يف اإلنصاف وإليها ذهب جمع من المالكية.

✦ ✿✦
إضــاءة
وأنت تخرج زكاة الفطر ،أو الصدقة ،احمد اهلل كثيرا أن جعلك ممن يعطونها ال
ممن يستحقونها!

✦ ✿✦
معايدة على املذاهب األربعة

▪ معابدة خنفية :كل عام وأنتم بيد «العناية» يف كالل «الهداية» يرشدكم «فتح القدير»
لتعبروا «البحر الرائق» آخذين «اللباب» ،زينتكم «الدرر» متم ِّيزين عن غيركم من
«األشباه والنظائر» فتلك هي «درة» حسن «االختيار» التي يحقق بها العبد «المبسوط»
«بدائع الصنائع» بعد «تبيين الحقائق».
( )1رواه ابن أبي شيبة يف المصنف.
( )2مجموع الفتاوى .82/25
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▪ معابدة مالكية :الحمد هلل جعل بيان الدين «موطأ» سهال« ،الكايف» هموم العباد
وجاعل الصعب سهال ،والصالة والسالم على المبعوث بذذ «الرسالة» الكاملة التامة،
وصاحب «التلقين» لذذ «القوانين الفقهية» الشاملة ،المبين لذ« أقرب المسالك» يف
اإلسالم« ،المختصر» لمقاصد الشريعة والبيان.
تقبل اهلل منا ومنكم صالح العمل ،تحية عيد «مدونة» بذذذ«الدر الثمين».
راجين من اهلل أن يكون العيد «بداية مجتهد» رغب يف «البيان والتحصيل» ،و«تمهيدا»
لمن رام العال والفضل الكبير ،و«اإلشراف» على سبل الخيرات وطرائق المهتدين،
واستيعاب «الخالصة» من تعليم الدين ،حتى نظفر بذ«الذخيرة» الحسنة يوم لقاء رب
العالمين .عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير.
▪ معابدة سافعية :الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على من جاء «بالرسالة»
رحمة للناس أجمعين وأمر بتقديم «األم» «كفاية لألخيار» وجعل الشريعة «منهاج
الطالبين» و«عمدة المفتين» والقرآن «نهاية المحتاج» والسنة «تحفة المحتاج» وذلك
«بغاية االختصار» وكل أحكامها يف «المجموع» يف «بسيط» و«وجيز» و«خالصة»
األمر أن «المنهج القويم» «وصفوة الزبد» بأن يعيده اهلل علينا وعليكم «بالبيان»
و«نهاية المطلب» «وفتح العزيز» على كل حبيب وعزيز .وكل عام وانتم بخير.
▪ معابدة خييلية :الحمد هلل «الكايف» «المغني» «المبدع» ،الذي جعل رضوانَه «غاي َة
مطالب أولي النُّهى»...
المنتهى» ،و «
َ
ومجمع «اإلفادات والزيادات» والصالة والسذالم
أن جعل العيدَ «منتهى اإلرادات»،
نشكره ْ
َ
ِ
تمسذك بسذنته صذار مذن أهذل «التنقذيح»
على «دليل الطالب»« ،وزاد المستقنع» ،الذي َمذن َّ
و«اإلقناع» ،واستطاع «ك َْش َ
المختصرات» والعبارات...
ف المخدرات» ،بذذ «أخصر ُ
ِ
ِ
المقنِع».
وتق َّبل اهلل منا ومنكم الطاعات ،وأعطانا من فضله «المستوعب» ،وجوده « ُ
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✦ ✿✦
كتب ينبغي لك قراءتها يف رمضان
محمد صالح المنجد

•  70مسألة يف الصيام

محمد حسين يعقوب.

• أسرار المحبين يف رمضان

عبد اهلل عالف الغامدي.

• رمضان يف البيوت
• الصوم بين الطب والفقه

د .محمد علي البار -د .حسان شمسي باشا.

• استبق الحدث (التاءات الثمان لالستعداد لرمضان)

د .أسماء الرويشد.

• رسالة إلى إمام التراويح (مسائل وتنبيهات ولطائف)

د .حسن بخاري.

• رمضان يبني القيم (كتاب البيت والمسجد يف شهر رمضان)

مشعل الفالحي.

•  50فائدة يف زكاة الفطر
• أنوارك يا رمضان (ثالثون نورا رمضانيا تصحبك طوال الحياة)

•  40درسا لمن أدرك رمضان

محمد صالح المنجد.
د .خالد الحليبي.

عبد الملك القاسم.

• من الطارق؟! أنا رمضان

خالد أبو شادي.

• رمضان ثورة التغيير

خالد أبو شادي.

• أكثر من  350مشروعا ووصية وطريقة عملية للتميز يف رمضان

د.علي الحمادي.

• مسائل مهمة تتعلق بفقه الصوم والتراويح والقراءة

د.حسام الدين عفانة.

• هكذا علمني رمضان

هاين درغام.

• المفطرات المعاصرة

خالد المشيقح.
محمد صالح المنجد

• زاد الصيام
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u
4

االستعداد لقدوم رمضان

كيف نستعد لدخول رمضان ؟

4

فضائل الصوم

6

5

التهنئة بدخول رمضان

تستغل رمضان؟
كيف
ّ

7

سنن الصوم

9

8

نصائح للصائم

األعذار املبيحة للفطر يف رمضان

10

رمضان أمنية أهل ال ُقبور

12

الصائمون أيكلون ويشربون والناس جياع يف احملشر

12

أيهما أفضل يف الرتاويح تطويل القراءة أو تكثري اجلماعة ؟

13

تنويع القراءة يف رمضان

15

من مفسدات الصوم

رمضان
جهادان يف َ
َ

من فتاوى رمضان ()1

عشر نصائح ألئمة املساجد يف رمضان

11
12
12
14

رمضان شهر الصوم ال شهر النوم !

15

أتمل !
ّ

16

من فتاوى رمضان ()2

15

بني قيامنا يف رمضان وقيام السلف

16

ال تفرط يف ساعة من هذا الشهر

16

مل يسهُ يف صالته ستني منذ سنة !

تذ ّكر !

رسالة إىل املتسرعني يف تبديع املسلمني

16
16
17

ال جتعلوا رمضان شهر االختالف وتنافر القلوب

17

طرفة رمضانية

18

مراتب الصوم يف رمضان
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الر ُجل لإلمامة لدينه وفقهه ال جلمال صوته فقط
يُق ّدم َّ

19

كيف ينام صاحب القران ؟!

20

رمضان شهر االنتصارات

21

ال أبس يف رمضان خبتم القرآن يف أقل من ثالث

22

اللحاق اللحاق قبل الرحيل

23

من فتاوى رمضان ()3
ألغاز رمضانية

19
20

أتمــالت
ّ

كيف يُعرف حامل القرآن حقا ؟

22
22

مشروعية التهجد بعد الرتاويح

23

ليلة القدر قد تكون يف ليايل األشفاع فاحرص

24

مهال رمضان !

26

ثالث َع َشرات

تفرط فيها
ليلة  ٢٧أرجى ليايل العشر فال ّ
آخر ليلة من رمضان

24
25
26

الدعاء بعد ختم القرآن

26

بعد رمضان ُكن رابنياً وال تكن رمضانياً
عالمة قبول صوم رمضان

27

 ١٠سنن من سنن العيد ابألدلة

27

جرب النقص والتقصري يف رمضان

27
27

مشروعية التكبري اجلماعي يف العيدين وأايم التشريق

29

ليت املسلمني فعلوها !!

31

غض البصر يف العيد

31

ملخص أحكام زكاة الفطر

31

إضــاءة

33

33

إخراج زكاة الفطر نقدا

معايدة على املذاهب األربعة

كتب ينبغي لك قراءهتا يف رمضان
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