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بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمــد هلل رب العالميــن الرحمــن الرحيــم والصالة 
والســالم علــى النبــي الكريــم وآلــه وصحبــه والتابعين 

بإحسان إلى يوم الدين....   
وبعد،،

فقد يســر اهلل جمع هذه الفوائد والمتفرقات من بعض 
الكتــب والمؤلفات والمواعظ والكلمــات، مصدرًة بما 
نــزل يف الصيام مــن اآليات واألحاديث البينات شــملتها 
هــذه الوريقــات، والموســومة بــــ )رمضانيــات( هديــة 
للصائميــن والصائمات أهديها إلى كل مســلم ومســلمة 
راجًيــا من اهلل أن يعم نفعها الجميع، وأن يجعلها خالصة 

لوجهه الكريم إنه هو الغفور الرحيم  .   

حمبكم يف اهلل
عبداهلل بن اأحمد ال عالف الغامدي
الطائف وادي وج 15 / 8 / 1428 هـ
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آيات يف الصيام
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ڳ ڳ﴾ ]البقرة: ١٨٣ - ١٨٧[.

أحــــاديث يف الصيـــام
   عــن أبي هريرة ڤ قال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : قال 
اهلل تعالــى: »كل عمل ابن آدم له، إال الصوم فإنه لي، وأنا 
أجــزي به، والصيام جنة، فإذا كان يــوم صوم أحدكم فال 
يرفــث واليصخب، فإن ســابه أحــد أو قاتلــه، فليقل إين 
صائــم، إين صائــم، والذي نفس محمد بيــده لخلوف فم 
الصائم أطيب عند اهلل من ريح المســك؛ للصائم فرحتان 
يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه« 
]رواه البخــاري واللفظ له ومســلم[ ويف رواية للبخاري: »يترك 
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طعامه وشــرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي 
به، والحسنة بعشر أمثالها«.

   ويف روايــة لمســلم: »كل عمــل ابــن آدم يضاعــف، 
الحسنة عشــر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال اهلل تعالى: 
إال الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شــهوته وطعامه من 
أجلي؛ للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء 
ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح المسك«.
   ويف رواية لمسلم -أيضًا -: »وإذا لقي اهلل ۵ فجزاه 

فرح«.. الحديث.
 وعن ســهيل بن ســعد ڤ عن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن 
يف الجنــة بابًا يقال لــه الريان، يدخل منــه الصائمون يوم 
القيامــة، اليدخل منه احد غيرهم، فــإذا دخلوا أغلق فلم 

يدخل منه أحد«.
  وعن أبي ســعيد ڤ قال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما 
من عبد يصوم يومًايف ســبيل اهلل تعالى إال باعد اهلل بذلك 

اليوم وجهه عن النار سبعين خريفًا« ]البخاري ومسلم[. 
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  وعــن أبــي هريــرة ڤ عــن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قــال: 
»الصلوات الخمس والجمعــة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مكفرات مابينهن إذا اجتنبت الكبائر« ]رواه مسلم[. 
  عن سهل بن سعد ڤ أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اليزال 

الناس بخير ما عجلوا الفطر«  ]رواه البخاري ومسلم[.
   عــن أبي هريــرة ڤ قال: قال النبــي : »من لم يدع 
قــول الزور والعمــل به فليس هلل حاجــة يف أن يدع طعامه 

وشرابه« ]رواه البخاري[.

أدعية وأذكار
21

وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة 
عرشه، ومداد كلماته، وعدد كل شفع ووتر، ورطب 
ويابس يف كتاب مبين، وجميع ما خلق ربنا وذرأ وبرأ، 

أبدًا سرمدًا طيبًا مباركًا.



فهدى،  وقدر  فسوى  خلق  الذي  هلل  الحمد 
وأدنى،  وقرب  وأبكى،  وأضحك  وأحيا،  وأمات 

وأسعد وأشقى، ومنع وأعطى.



حيلتي،  وقلة  قوتي،  ضعف  أشكو  إليك  اللهم 
رب  أنت  الراحمين  أرحم  يا  الناس.  على  وهواين 
بعيد  إلى  تكلني،  من  إلى  ربي  وأنت  المستضعفين 
يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي 
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رمضانيات
رم�ضان: اسم الشهر التاسع من الشهور القمرية، وهو 

الشهر الوحيد الذي صرح باسمه يف القرآن الكريم. 
حكمة م�ضــروعية ال�ضيــام: تطهير النفــس وتزكيتها 
وإعدادها للتقوى لتصبح أهالً لكرامة اآلخرة وسعادهتا.

اآداب واجبة: 
١- القيام بالعبادات القولية والفعلية.

2- اجتناب المحرمات من األقوال واألفعال مشاهدة 
وسماعًا.. الخ.

اآداب م�ضــتحبة: تأخيــر الســحور، تعجيــل اإلفطار، 
قراءة القرآن، كثرة الِذكر والدعاء والصدقة.

ف�ضائل رم�ضان: 
١- نــزول القــرآن فيه. قــال تعالــى: ﴿ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ﴾. 
2- غفران الذنوب، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من صام رمضان إيمانًا 

واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه« ]رواه البخاري: ١9١0[.
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٣- اســتجابة الدعاء، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ثالثة ال ترد دعوتهم؛ 
الصائــم حين يفطــر، واإلمام العادل، ودعــوة المظلوم«. 

]حسن، الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة[. 

٤- فيه ليلة القدر. 
٥- تصفد فيه الشياطين.

٦- تكفر فيه الذنوب لقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »...ورمضان 
إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر«.

                ]رواه مسلم: 2٣٣[ 
٧- العمــرة فيــه تعــدل الحــج، قــال ملسو هيلع هللا ىلص: »عمــرة يف 

رمضان تعدل حجة« ]صحيح الجامع٤09٧[. 

الصوم: 
ال�ضيــام: هــو اإلمســاك بنيــة عــن الطعام والشــراب 
والجماع وجميع المفطرات مــن طلوع الفجر الثاين إلى 

غروب الشمس، وهو ركن من أركان اإلسالم.
واجب على كل مسلم، بالغ، عاقل، قادر عليه، مقيم. 
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يجــب صيامــه برؤيــة هالله أو إتمــام شــعبان ثالثين 
يومًا.

لقولــه ملسو هيلع هللا ىلص: »صوموا لرؤيته وأفطــروا لرؤيته، فإن غم 
عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثين«. 

ما يباح لل�ضائم: 
١- السواك طوال النهار.           2- السفر لحاجة مباحة.

٣- التربد بالماء من شدة الحر.
٤- التداوي بالمباح )الحالل(، 

مثل: استخدام اإلبرة إن لم تكن للتغذية. 
٥- التطيب.              ٦- االكتحال. 

مفطرات ال�ضوم: 
١- الجماع. 

2- األكل و الشرب أو ما بمعناهما، مثل اإلبرة المغذية.
٣- إخراج الدم بالحجامة.         ٤- التقيؤ عمدًا.

٥- خروج دم الحيض والنفاس. 
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وهــذه املفطرات مــا عدا احلي�س والنفا�ــس ال تفطر 
ال�ضائم اإال ب�ضروط وهي:

2- أن يكون ذاكرًا.  ١- العلم بالحكم والوقت. 
٣- أن يكون مختارًا.

اأق�ضام النا�س يف ال�ضيام )١(:
)الذين ال يجب عليهم الصيام أصالً(

الق�سم الأول: الكافر.
الق�س��م الثاين: الصغير فال يجــب عليه الصيام حتى يبلغ 

ويحصل بلوغ الذكر بواحد من أمور ثالثة: 
الأول: إنزال المني باحتالم أو غيره. 

الثاين: نبات شعر العانة.
الثالث: بلوغ تمام خمســة عشرة سنة. ويحصل بلوغ 
األنثــى: بمــا يحصل به بلوغ الذكر وزيــادة أمر رابع وهو 

الحيض.

)١( مختصر من مجالس شــهر رمضان للشــيخ محمد بن صالح العثيمين 
رحمه اهلل تعالى ـ. 
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الق�سم الثالث: المجنون.
الق�سم الرابع: الَهِرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه. 

الق�سم اخلام�س: العاجز عن الصيام عجزًا مستمرًا ال يرجى 
زواله كالكبير والمريض مرضًا ال يرجى برؤه، لكن يجب 

عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينًا.
)الذين ال يجب عليهم اأداء ولكن يجب عليهم الق�ضاء(: 
الق�سم ال�ساد���س: المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على 

الفطر.
الق�س��م ال�س��ابع: المريــض الــذي يرجى بــرؤ مرضه وله 

ثالث حاالت: 
�أحدها: أن ال يشــق عليه الصوم وال يضره فيجب عليه 

الصوم.
�لثاني��ة: أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر وال يجوز 

له الصوم.
�لثالثة: أن يشق عليه الصوم وال يضره فيفطر.
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الق�س��م الثامن: الحائض، فيحرم عليها الصيام. )إذا ظهر 
الحيــض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل 
صــوم يومها إذ طهرت من الحيــض يف أثناء هنار رمضان 
لــم يصح صومها بقية اليوم إذا طهــرت يف الليل ولو قبل 

الفجر بلحظة وجب عليها الصيام(. 
والنفساء كالحائض يف جميع ما تقدم.

الق�سم التا�سع: المرأة إذا كانت مرضعًا أو حامالً وخافت 
على نفسها أو على الولد من الصوم فإهنا تفطر.

الق�س��م العا���ر: من احتــاج للفطر لدفع ضــرورة وغيره؛ 
كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو غير ذلك.

االإفطار: 
اإلفطــار: هــو إفطــار الصائــم عقــب تحقــق غروب 

الشمس.
تعجيله: 

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر«. 
              ]رواه البخاري: ١٨٥٦، ومسلم ١09٨[
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على ماذا يفطر؟ 
عن أنس ڤ قال: »كان رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يفطر قبل أن 
يصلي على ُرطبــات فإن لم تكن رطبات فتمرات فإن لم 

تكن تمرات حسى حسوات من ماء«. 
          ]صحيح الرتمذي ٥٦0، األلباين[

دعاء االإفطار:
عــن ابن عمر ڤ قال: كان رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول إذا 
أفطر: »ذهب الظمأ و ابتلت العروق وثبت األجر إن شــاء 

اهلل«. ]حسن، صحيح أبي داود 20٦٦[.
الدعوة امل�ضتجابة عنده: 

لقــول الرســول ملسو هيلع هللا ىلص: »ثالث ال ترد دعوتهــم؛ الصائم 
حين يفطر...«.

ر �ضائمًا: اأجر من فطَّ
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من فطَّر صائمًا كان له مثل أجره غير أنه ال 

ينقص من أجر الصائم شيئًا« ]صحيح الرتمذي: ٦٤٧[. 



17رمضانيات هدية للصائمني والصائمات 

اأحاديث ال ت�ضح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
١- صوموا تصحوا. ]السلسلة الضعيفة: 2٥٣[. 

2- إذا صمتم فاســتاكوا بالغداة وال تستاكوا بالعشي، 
فإنه ليس من صائم تيبس شــفتاه إاّل كانت نورًا بين عينيه 

إلى يوم القيامة. 
٣- ليتقه الصائم )يعني الكحل(.

                  ]السلسلة الضعيفة: ١0١٤[ 
٤- تحفة الصائم الدهن والمجمر. 

                      ]ضعيف الجامع 2٤02[ 
٥- شهر رمضان معلق بين السماء واألرض وال يرفع 

إلى اهلل إاّل بزكاة الفطر. ]السلسلة الضعيفة:٤٣[. 
القيام )الرتاويح(:

هي إحياء ليالي رمضان بالصالة والقراءة الطويلة فيها. 
سميت بذلك ألهنم كانوا يسرتيحون بين كل تسليمتين.

وهي ســنة، وعدد ركعاهتــا إحدى عشــرة ركعة، وقد 
قــال بعض العلمــاء بغير ذلــك والقــول الموافق لهدي 
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النبــي ملسو هيلع هللا ىلص: أهنــا ثمــان ركعــات دون الوتــر، لحديــث 
عائشــة ڤ يف صحيح البخاري قالت: »ما كان يزيد يف 

رمضان وال غيره على إحدى عشرة ركعة«.
القيـام: 

عــن عائشــة ڤ قالت: »إن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا دخل 
العشر األواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئرز« .

       ]البخاري: ١920، ومسلم ١١٧٤[ 
ال�ضحور: 

السحور: هو األكل والشرب يف آخر الليل بنية الصوم.
قــال ملسو هيلع هللا ىلص: »فصل مــا بين صيامنا وصيــام أهل الكتاب 

أكلة السحور« ]رواه مسلم: ١09٦[. 
احلث على ال�ضحور: 

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »تسحروا فإن يف السحور بركة« ]مسلم: ١09٥[. 
وقته: 

عن زيد بن ثابت ڤ قال: »تسحرنا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
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ثم قام إلى الصالة، فقلت: كم كان بين األذان والسحور؟ 
قال: قدر خمسين آية« ]رواه البخاري[. 

ال�ضوم امل�ضتحب: 
١- صيام ســتة أيام من شــوال بعــد رمضان يكمل هبا 

أجر صيام الدهر.
2- صــوم االثنيــن والخميــس ألهنما يومــان تعرض 

فيهما األعمال على اهلل. 
٣- صيام ثالثة أيام من كل شــهر يكتب هبا أجر صيام 
الدهــر؛ ألن الحســنة بعشــر أمثالهــا. واألولــى أن تكون 

الثالث عشر والرابع عشر و الخامس عشر.
٤- صيام التسع األول من ذي الحجة وآكدها التاسع 

وهو يوم عرفة لغير الحاج.
٥- صيام شهر محرم وآكده التاسع والعاشر. 

ال�ضوم املنهي عنه: 
١- صوم يوم الشك وهو يوم الثالثين من شعبان.
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2- صوم يومي العيدين عيد الفطر وعيد األضحى. 
٣- صيــام أيام التشــريق؛ وهي الحادي عشــر والثاين 
عشــر والثالث عشــر من ذي الحجة لغير الحاج المتمتع 

أو القارن إذا لم يجد الهدي.
٤- تخصيص يوم الجمعة بالصوم. 

٥- صوم المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها.

أدعية وأذكار
21

وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة 
عرشه، ومداد كلماته، وعدد كل شفع ووتر، ورطب 
ويابس يف كتاب مبين، وجميع ما خلق ربنا وذرأ وبرأ، 

أبدًا سرمدًا طيبًا مباركًا.



فهدى،  وقدر  فسوى  خلق  الذي  هلل  الحمد 
وأدنى،  وقرب  وأبكى،  وأضحك  وأحيا،  وأمات 

وأسعد وأشقى، ومنع وأعطى.



حيلتي،  وقلة  قوتي،  ضعف  أشكو  إليك  اللهم 
رب  أنت  الراحمين  أرحم  يا  الناس.  على  وهواين 
بعيد  إلى  تكلني،  من  إلى  ربي  وأنت  المستضعفين 
يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي 
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االعتكاف

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ﴿ى 
ۇئ ۆئ  ۆئ﴾ ]البقرة: ١2٥[.

قالــت: )كان رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  وعـــــن عائشــة ڤ 
يعتكــف العشــر األواخــر حتــى توفــاه اهلل، ثــم اعتكف 

أزواجه من بعده( ]رواه البخاري ومسلم[.
تعريفه: هو لزوم مسجد لعبادة اهلل تعالى من شخص 

مخصوص على صفة مخصوصة.
 قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز $ )1(:
االعتكاف: عبادة وسنة وأفضل ما يكون يف رمضان يف 

أي مسجد تقام فيه صالة الجماعة، كما قال تعالى: ﴿ ڎ 
فال  ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾]البقــرة: ١٨٧[ 
مانع من االعتكاف يف المسجد الحرام والمسجد النبوي 
الشــريف، من الرجل والمرأة، إذا كان ال يضر بالمصلين 

)١( مجموع فتاوى الشيخ/ عبد العزيز بن باز $،الجزء الخامس عشر، 
ص )٤٤0( 
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وال يــؤذي أحدًا فال بأس بذلــك، والذي على المعتكف 
أن يلــزم معتكفه ويشــتغل بذكر اهلل والعبــادة، وال يخرج 
إال لحاجــة اإلنســان كالبــول والغائــط ونحــو ذلــك أو 
لحاجة الطعام إذا كان لم يتيســر له مــن يحضر له الطعام 
فيخـــــرج لحاجتــــه فقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يخرج لحاجتــه، 
وال يجـــــوز للمرأة أن يأتيها زوجها وهي يف االعتكاف، 
وكذلــك المعتكف ليس له أن يأيت زوجته وهو معتكف؛ 

ألن اهلل تعالــى قــال: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ﴾ واألفضــل لــه أال يتحدث مع النــاس كثيرًا بل 
يشــتغل بالعبــادة والطاعــة،  لكــن لو زاره بعــض إخوانه 
أو زار المــرأة بعــض محارمهــا أو بعــض أخواهتــا يف اهلل 
وتحدثــت معهــم أو معهن فال بــأس، وكـــــان النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يـــزوره نساؤه يف معتكفــــه ويتحـدث معهـن ثم ينصرفن 

فدل ذلك على أنه ال حرج يف ذلك.
واالعتكاف هو المكث يف المســجد لطاعة اهلل تعالى 
سواء كانت المدة كثيرة أو قليلــــة؛ ألنه لم يــــرد يف ذلك 
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فيما أعلــــم ما يــــدل على التحديد البيوم والبيومين وال 
بما هو أكثر من ذلك، وهو عبادة مشروعـــة إال إذا نذره صار 
واجبًا بالنذر وهو يف حق المـــرأة والرجل سواء، واليشرتط 
أن يكون معه صـــوم على الصحيــــح فلو اعتكف الرجل أو 

المـــرأة وهما مفطران فال بأس يف غير رمضان. 
�ضروط االعتكاف:

   يشرع االعتكاف يف مسجد تقام فيه صالة الجماعة، 
وإن كان المعتكــف ممن تجب عليهــم الجمعة ويتخلل 
مـــــدة اعتكافـــه جمعــــــة فاالعتكاف يف مسجد تقام فيه 
الجمعــة أفضــل، وال يلــزم له الصــوم، والســنة أال يزور 
المعتكــــف مريضًا أثناء اعتكافه، وال يجيب دعوة، وال 
يقضي حوائج أهلـــــه، وال يشهـــــد جنازة، وال يذهـــب 
إلى عملـــــه خارج المســجد؛ لما ثبت عن عائشــة ڤ  
أهنا قالت: »الســنة على المعتكــف أال يعود مريضًا، وال 
يشــهد جنازة، وال يمس امرأة، وال يباشــرها، وال يخرج 
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لحاجــة إال لمــا ال بد منــه«. ]اللجنــة الدائمة للبحــوث العلمية 
واإلفتاء )١0/٤١0-٤١١([.

ما يكره للمعتكف فعله:
يكــره للمعتكف أن يشــتغل بغير ذكــر اهلل وما ال بد له 

منه من حاجات، خاصة:
 ١- الجدل والمراء.

2- السباب والفاحش من القول.
٤- الغيبة والنميمة.  ٣- اللغـــــو.  

 ٥- النظر إلى المحرمات.

أدعية وأذكار
21

وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة 
عرشه، ومداد كلماته، وعدد كل شفع ووتر، ورطب 
ويابس يف كتاب مبين، وجميع ما خلق ربنا وذرأ وبرأ، 

أبدًا سرمدًا طيبًا مباركًا.



فهدى،  وقدر  فسوى  خلق  الذي  هلل  الحمد 
وأدنى،  وقرب  وأبكى،  وأضحك  وأحيا،  وأمات 

وأسعد وأشقى، ومنع وأعطى.



حيلتي،  وقلة  قوتي،  ضعف  أشكو  إليك  اللهم 
رب  أنت  الراحمين  أرحم  يا  الناس.  على  وهواين 
بعيد  إلى  تكلني،  من  إلى  ربي  وأنت  المستضعفين 
يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي 
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صفة الوضوء والغسل

فرائ�س الو�ضوء: 
١- النية: وهي عــزم القلب على فعل الوضوء امتثااًل 

ألمر اهلل تعالى وطلبًا لمرضاته. 
2- غسل الوجه مرة واحدة.

٣- غسل اليدين إلى المرفقين.
٤- مسح الرأس.

٥- غسل الرجلين إلى الكعبين.
٦- الرتتيب بين األعضاء المغسولة. 

٧- المــواالة وهــو عمل الوضوء يف وقــت و احد بال 
فاصل زمني ألن قطع العبادة بعد الشروع فيها منهي عنه.

�ضنن الو�ضوء: 
١- بأن يقول عند الشروع: بسم اهلل.

2- السواك.
٣- غسل الكفين ثالثًا يف أول الوضوء.
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٤ - تخليل اللحية.
٥ - تخليل األصابع يف اليدين والرجلين.

٦ - الغسل ثالثًا ثالثًا.
٧ - التيمن وهو البداية باليمين.

٨ - أن يقــول بعــد الوضــوء: أشــهد أن ال إلــه إال اهلل 
وحده ال شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم 

اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
كيفية الو�ضوء:

يســمي اهلل تعالى فيغســل يديه ثالثًا بنيــة الوضوء ثم 
يتمضمض ويستنشــق ثالثًا ثم يغســل وجهــه من منبت 
شــعر رأســه إلى منتهى لحيته طواًل ثم يغســل يده اليمنى 
إلى المرفق ثالثًا ثم اليســرى ثم يمســح رأسه واحدة ثم 
يمســح أذنيه ظاهرًا وباطنًا ثم يغســل رجلــه اليمنى إلى 
الكعب ثالثًا ثم اليسرى ثم يقول: أشهد أن ال إله إال اهلل 
وحده ال شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم 

اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
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نواق�س الو�ضوء:
١- الخارج من السبيلين )القبل والدبر(.

2- النوم الثقيل المستغرق الذي ال يبقى معه إدراك.
٣- مس الذكر بباطن الكف واألصابع.

٤- زوال العقــل واســتتاره وفقد الشــعور ســواء كان 
بالجنون أو اإلغماء أو السكر أو الدواء.

٦- الردة عن اإلسالم. ٥- مس المرأة بشهوة. 
٧- أكل لحم اإلبل. 

ما يجب له الو�ضوء: 
يجب الوضوء ألمور ثالثة:

2- الطواف بالبيت. ١- الصالة فرضًا أو نفالً. 
٣- مس المصحف. 

الغ�ضل: 
موجبات الغسل: 

١- الجنابة: وتشمل اإلنزال وهو خروج المني بشهوة 
يف النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى وتشــمل أيضًا الجماع 
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وهو التقاء الختانين ولو بدون إنزال.
2- انقطاع دم الحيض والنفاس.

٤- إسالم الكافر. ٣- الموت.   
فروض الغسل: 

١- النية. 
2- تعميم سائر الجسد بالماء.

٣- تخليل الشعر. 
سنن الغسل: 
١- التسمية.

2- غسل الكفين ابتداء ثالث مرات.
٣- البدء بغسل الفرج وإزالة األذى.

٤- الوضوء قبل الغسل.
كيفية الغسل: 

أن يقــول بســم اهلل ناويًا رفع الحدث ثم يغســل كفيه 
ثالثًا ثم يســتنجي فيغســل مــا بفرجه مــن أذى ثم يتوضأ 
وضوءًا كامالً ثم يغســل رأســه مع أذنيــه ثالثًا ثم يفيض 
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الماء على شقه األيمن ثم األيسر. 
ما يحرم على اجلنب: 

١- الصالة مطلقًا فرضًا أو نفالً.
2- مس المصحف.
٣- الطواف بالكعبة.

٤- قراءة القرآن. 

أدعية وأذكار
21

وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة 
عرشه، ومداد كلماته، وعدد كل شفع ووتر، ورطب 
ويابس يف كتاب مبين، وجميع ما خلق ربنا وذرأ وبرأ، 

أبدًا سرمدًا طيبًا مباركًا.



فهدى،  وقدر  فسوى  خلق  الذي  هلل  الحمد 
وأدنى،  وقرب  وأبكى،  وأضحك  وأحيا،  وأمات 

وأسعد وأشقى، ومنع وأعطى.



حيلتي،  وقلة  قوتي،  ضعف  أشكو  إليك  اللهم 
رب  أنت  الراحمين  أرحم  يا  الناس.  على  وهواين 
بعيد  إلى  تكلني،  من  إلى  ربي  وأنت  المستضعفين 
يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي 
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صفة الصالة )١(

كيفية �ضالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
الحمــد هلل وحــده، والصــالة والســالم علــى عبــده 

ورسوله محمد وآله وصحبه، 
اأما بعد: 

فهذه كلمات موجزة يف بيان صفة صالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص أردت 
تقديمها إلى كل مسلم ومسلمة؛ ليجتهد كل من يطلع عليها 
يف التأســي به ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »صلوا كما رأيتموين 

ُأصلي« ]رواه البخاري[. وإلى القارئ بيان ذلك: 
١- يســبغ الوضــوء، وهــو أن يتوضــأ كما أمــره اهلل، 

ٻ  ٻ  ٱ   ﴿  : بقولــه  عمــالً 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ﴾  ٺ  ٺ  ٺ     ڀ ڀ 
]المائدة: ٦[. وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال ُتقبل صالة بغير طهور، 

)١( للشيخ/ عبد العزيز بن باز $ ـ. 
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وال صدقــة من غلــول« ]رواه مســلم يف صحيحــه[. وقوله ملسو هيلع هللا ىلص 
للذي أساء صالته: »إذا قمت إلى الصالة فاسبغ الوضوء«. 
2- يتوجــه المصلــي إلــى القبلة وهــي الكعبــة أينما 
كان بجميــع بدنه، قاصدًا بقلبه فعــل الصالة التي يريدها 
مــن فريضة أو نافلــة، وال ينطق بلســانه بالنية؛ ألن النطق 
باللســان غير مشروع، لكون النبي ملسو هيلع هللا ىلص لم ينطق بالنية وال 

أصحابه ملسو هيلع هللا ىلص. 
ويســن أن يجعل له سرتة يصلي إليها إن كان إمامًا أو 

منفردًا؛ ألمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذلك.
واستقبال القبلة شرط يف الصالة إال يف مسائل مستثناة 

معلومة موضحة يف كتب أهل العلم.
٣- يكــرب تكبيــرة اإلحــرام فيقــول: )اهلل أكــرب( ناظرًا 

ببصره إلى محل سجوده.
٤- يرفــع يديه عنــد التكبير إلى حــذو منكبيه، أو إلى 

حيال ُأذنيه.
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٥- يضع يديه على صدره، اليمنى على كفه اليســرى 
والرسغ والساعد؛ لثبوت ذلك من حديث وائل بن حجر 

و قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه ڤ. 
٦- يســن أن يقرأ دعاء االســتفتاح وهو: »اللهم باعد 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشــرق والمغرب، 
ني مــن خطاياي كمــا ُينَقَّى الثــوُب األبيض من  اللهــم نقِّ
الدنس. اللهم اغِسلني من خطاياي بالماء والثلج والبَرَد« 

]متفق عليه من حديث أبي هريرة ڤ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص[. 

- وإن شــاء قــال بــداًل مــن ذلــك: »ســبحانك اللهم 
َك، وال إله غيرك«  وبحمدك، وتبارك اســمك وتعالى جــدُّ
لثبــوت ذلــك عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، وإن أتــى بغيرهمــا مــن 
االســتفتاحات الثابتة عن النبــيملسو هيلع هللا ىلص، فال بأس، واألفضل 

أن يفعل هذا تارة وهذا تارة؛ ألن ذلك أكمل يف االتباع.
ثــم يقول: »أعوذ باهلل من الشــيطان الرجيم، بســم اهلل 
الرحمــن الرحيم«. ويقرأ ســورة الفاتحة، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال 

صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«. 



33رمضانيات هدية للصائمني والصائمات 

ويقول بعدها: »آمين« جهرًا يف الصالة الجهرية وسرًا 
يف الصالة الســرية، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، واألفضل 
أن تكون القراءة يف الظهر والعصر والعشــاء من أوســاط 
المفصل، ويف الفجر من طواله، ويف المغرب من قصاره، 
ويف بعض األحيان من طواله أو أوساطه أعني يف المغرب 
كمــا ثبت ذلك عن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، ويشــرع أن تكون العصر 

أخف من الظهر.
٧- يركــع مكربًا رافعًا يديه إلى حذو منكبيه أو ُأذنيه، 
جاعالً رأســه حيــال ظهــره،، واضعًا يديه علــى ركبتيه، 
مفرقًا أصابعه، ويطمئن يف ركوعه ويقول: »سبحان ربي 
العظيم«. واألفضل أن يكررها ثالثًا أو أكثر، ويســتحب 
أن يقول مع ذلك: »سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم 

اغفر لي«. 
٨- يرفــع رأســه مــن الركــوع، رافعًا يديــه إلى حذو 
منكبيــه أو ُأذنيــه قائالً: »ســمع اهلل لمن حمــده«. إن كان 
إمامــًا أو منفــردًا، ويقول حال قيامه: »ربنــا ولك الحمد 
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حمــدًا كثيــرًا طيبــًا مبــاركًا فيه، مــلء الســموات وملء 
األرض، وملء ما شئت من شيء بعد«. 

وإن زاد بعــد ذلــك: »أهــل الثنــاء والمجــد، أحّق ما 
نا لــك عبد، اللهــم ال مانع لمــا أعطيت  قــال العبــد، وكلُّ
وال ُمعطــي لمــا منعــت، وال ينفــع ذ الجد منــك الجد«. 
فهــو حســن؛ ألن ذلــك قد ثبــت عن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص يف بعض 

األحاديث الصحيحة.
أمــا إن كان مأمومًا فإنه يقول عنــد الرفع: »ربنا ولك 
الحمد« إلــى آخر ما تقدم. ويســتحب أن يضع كل منهم 
يديــه على صدره، كما فعــل يف قيامه قبل الركوع؛ لثبوت 
مــا يدل علــى ذلك عــن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مــن حديــث وائل بن 

حجر، وسهل بن سعد ڤ.
9- يســجد ُمكبِّــرًا واضعــًا ركبتيه قبل يديه إذا تيســر 
م يديه قبل ركبتيه، مستقبالً بأصابع  ذلك، فإن شقَّ عليه قدَّ
رجليــه ويديــه القبلة، ضامــًا أصابع يديــه. ويكون على 
أعضائه الســبعة، الجبهة مع األنــف، واليدين والركبتين، 
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وبطون أصابع الرجلين، ويقول: »ســبحان ربي األعلى« 
ويكرر ذلك ثالثًا أو أكثر.

ويســتحب أن يقول مع ذلــك: »ســبحانك اللهم ربنا 
وبحمــدك.. اللهــم اغفر لــي«. ويكثر من الدعــاء؛ لقول 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »فأما الركوع فعظِّموا فيه الّرّب، وأما السجود 

فاجتهدوا يف الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم«. 
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ 
فأكثروا الدعاء«. ]رواهما مســلم يف صحيحه[. ويســأل ربه له 
ولغيــره من المســلمين من خيري الدنيا واآلخرة، ســواء 
كانــت الصالة فرضًا أو نفالً، ويجايف عضديه عن جنبيه، 
وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويرفع ذراعيه عن 
األرض؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اعتدلوا يف السجود، وال يبسط 

أحدكم ذراعيه انبساط الكلب« ]متفق عليه[. 
١0- يرفــع رأســه مكــربًا، ويفــرش قدمــه اليســرى 
ويجلــس عليهــا، وينصــب رجلــه اليمنــى، ويضــع يديه 
علــى فخذيه وركبتيه، ويقــول: »رب اغفر لي، رب اغفر 
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لي، رب اغفــر لي، اللهم اغفر لــي، وارحمني، واهدين، 
وارزقني، وعافنــي، واجربين«. ويطمئن يف هذا الجلوس 
حتى يرجع كل فقار إلى مكانه كاعتداله بعد الركوع؛ ألن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يطيل اعتداله بعد الركوع وبين السجدتين.
١١- يســجد الســجدة الثانية مكربًا، ويفعل فيها كما 

فعل يف السجدة األولى.
١2- يرفع رأســه مكربًا، ويجلس جلســة خفيفة مثل 
جلوسه بين السجدتين، وتسمى جلسة االسرتاحة، وهي 
مســتحبة يف أصــح قولــي العلماء، وإن تركهــا فال حرج، 
وليــس فيها ذكر وال دعــاء، ثم ينهض قائمــًا إلى الركعة 
الثانية معتمدًا على ركبتيه إن تيســر ذلك، وإن شــقَّ عليه 
اعتمــد علــى األرض بيديه، ثم يقرأ الفاتحة وما تيســر له 

من القرآن بعد الفاتحة. كما سبق يف الركعة األولى. 
وال يجــوز للمأمــوم مســابقة إمامــه؛ ألن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص 
حــّذر أمته من ذلــك، وتكــره موافقته لإلمام، والســنة له 
أن تكــون أفعاله بعــد إمامه من دون تــراٍخ، وبعد انقطاع 
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صوتــه، لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنما ُجعــل اإلمام ليؤتم به، فال 
تختلفــوا عليه، فإذا كّبر فكّبــروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا 
قال ســمع اهلل لمن حمده فقولــوا: ربنا ولك الحمد، وإذا 

سجد فاسجدوا« ]الحديث متفق عليه[. 
١٣- إذا كانت الصالة ثنائية أي ركعتين كصالة الفجر 
والجمعــة والعيــد، جلس بعــد رفعه من الســجدة الثانية 
ناصبًا رجله اليمنى، مفرتشًا رجله اليسرى، واضعًا يده 
اليمنى على فخذه اليمنى، قابضًا أصابعه كّلها إال السبابة 
فيشــير هبا إلى التوحيد عند ذكر اهلل سبحانه وعند الدعاء، 
وإن قبــض الخنصــر والبنصر من يــده، وحلق إهبامها مع 
الوسطى، وأشــار بالسبابة فحســن؛ لثبوت الصفتين عن 
النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، واألفضــل أن يفعــل هــذا تــارة، وهــذا تارة، 
ويضع يده اليســرى على فخذه اليســرى وركبته، ثم يقرأ 
التشــهد يف هذا الجلوس وهو: »ألتحيات هلل، والصلوات 
والطيبات، الســالم عليك أيها النبي ورحمة اهلل وبركاته، 
الســالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين، أشــهد أن ال إله 
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إال اهلل، وأشهد أن محمدًا عبده رسوله« ثم يقول: »اللهم 
صــّل على محمــد، وعلــى آل محمد، كمــا صليت على 
إبراهيــم، وآل إبراهيــم، إنــك حميد مجيــد، وبارك على 
محمــد، وعلى آله محمد، كما باركت على إبراهيم، وآل 

إبراهيم، إنك حميد مجيد«. 
ويســتعيذ باهلل من أربــع فيقول: »اللهــم إين أعوذ بك 
من عــذاب جهنم، ومن عــذاب القرب، ومــن فتنة المحيا 

والممات، ومن فتنة المسيح الدجال«. 
ثــم يدعو بما شــاء مــن خيــري الدنيا واآلخــرة، وإذا 
دعــا لوالديــه أو غيرهما من المســلمين فال بأس، ســواء 
كانــت الصالة فريضــة أو نافلة لعموم قــول النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف 
حديــث ابن مســعود لما علَّمه التشــهد: »ثــم ليتخيَّر من 
الدعاء أعجبه إليه فيدعــو« ويف لفظ آخر: »ثم ليتخيَّر من 
المســألة ما شاء«، وهذا يعمُّ جميع ما ينفع العبد يف الدنيا 
واآلخــرة، ثم يســلم على يمينه وشــماله قائالً: »الســالم 

عليكم ورحمة اهلل... السالم عليكم ورحمة اهلل«.
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١٤- إن كانــت الصــالة ثالثية كالمغــرب، أو رباعية 
كالظهــر والعصر والعشــاء، فإنــه يقرأ التشــهد المذكور 
آنفًا، مع الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ثم ينهض قائمًا معتمدًا 
علــى ركبتيــه، رافعًا يديه إلى حــذو منكبيــه، قائالً: »اهلل 
أكــرب« ويضعهما أي يديــه على صدره كما تقــدم، ويقرأ 

الفاتحة فقط. 
وإن قــرأ يف الثالثــة والرابعــة مــن الظهــر زيــادة على 
الفاتحــة يف بعــض األحيــان فــال بــأس؛ لثبوت مــا يدّل 
علــى ذلك عــن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مــن حديث أبي ســعيد ڤ، 
وإن تــرك الصالة علــى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد التشــهد األول فال 
بأس؛ ألنه مســتحب وليس بواجب يف التشهد األول، ثم 
يتشــهد بعد الثالثــة من المغرب، وبعــد الرابعة من الظهر 
والعصر والعشــاء، ويصلي على النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، ويتعوذ باهلل 
من عــذاب جهنم ومــن عذاب القــرب، ومن فتنــة المحيا 
والممــات، وفتنــة المســيح الدجال. ويكثر مــن الدعاء، 
ومن الدعاء المشــروع يف هذا الموضــع وغيره: »ربنا آتنا 
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يف الدنيا حســنة ويف اآلخرة حســنة، وقنا عذاب النار« لما 
ثبت عن أنس ڤ قــال: كان أكثر دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ربنا 
آتنا يف الدنيا حســنة ويف اآلخرة حســنة، وقنا عذاب النار« 

كما تقدم ذلك يف الصالة الثنائية. 
لكــن يكون يف هــذا الجلوس متــوركًا واضعًا رجله 
اليســرى تحت رجلــه اليمنــى، ومقعدته علــى األرض، 
ناصبــًا رجلــه اليمنــى، لحديــث أبي حميــد يف ذلك. ثم 
يســلم عن يمينه وشــماله، قائالً: »السالم عليكم ورحمة 

اهلل... السالم عليكم ورحمة اهلل«. 
ويســتغفر اهلل ثالثــًا ويقــول: »اللهــم أنــت الســالم، 
ومنــك الســالم، تباركت يــا ذا الجالل واإلكــرام، ال إله 
إال اهلل وحــده ال شــريك له، له الملك ولــه الحمد، وهو 
علــى كل شــيء قدير، ال حول وال قــوة إال باهلل، اللهم ال 
مانع لما أعطيت، وال ُمعطي لما منعت، وال ينفع ذا الجّد 
منــك الجّد، ال إله إال اهلل، وال نعبد إال إّياه، له النعمة وله 
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الفضــل وله الثنــاء الحســن، ال إلــه إال اهلل، مخلصين له 
الدين ولو كره الكافرون«. 

ويسبح اهلل ثالثًا وثالثين، ويحمده مثل ذلك، ويكربه 
مثــل ذلــك، ويقول تمــام المائة: »ال إلــه إال اهلل وحده ال 
شــريك لــه، لــه الملــك وله الحمــد، وهــو على كل 

ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ و  الكرســي،  آيــة  ويقــرأ  قديــر«.  شــيء 
ٻ﴾، و ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ﴾، و﴿ ڇ ڇ ڍ 
ڍ﴾، بعــد كل صالة. ويســتحب تكرار هذه الســور 
الثالث ثالث مرات بعد صــالة الفجر وصالة المغرب؛ 
لــورود الحديــث الصحيــح بذلك عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، كما 
يســتحب أن يزيــد بعد الذكــر المتقدم بعد صــالة الفجر 
وصالة المغرب قول: »ال إله إال اهلل وحده ال شــريك له، 
له الملك وله الحمد، ُيحيي ويميت وهو على كل شــيء 

قدير« عشر مرات؛ لثبوت ذلك عن النبيملسو هيلع هللا ىلص. 
وإن كان إمامــًا انصــرف إلى النــاس وقابلهم بوجهه 
بعد استغفاره ثالثًا وبعد قوله: »اللهم أنت السالم ومنك 
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الســالم،تبارك يــا ذا الجالل واإلكرام«. ثــم يأيت باألذكار 
المذكــورة، كمــا دّلــت على ذلــك أحاديــث كثيرة عن 
النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، منها حديث عائشــة ڤ يف صحيح مســلم. 

وكل هذه األذكار سنة وليست بفريضة.
ويســتحب لكل مسلم ومســلمة أن يصلي قبل صالة 
الظهــر أربــع ركعــات، وبعدهــا ركعتيــن، وبعــد صــالة 
المغــرب ركعتيــن، وبعد صالة العشــاء ركعتيــن، وقبل 
صــالة الفجر ركعتيــن، الجميع اثنتا عشــرة ركعة، وهذه 
الركعــات تســمى الرواتــب؛ ألن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص كان يحافظ 

عليها يف الحضر. 
أما يف السفر فكان يرتكها إال سنة الفجر والوتر، فإنه كان 
عليه الصالة والسالم يحافظ عليهما حضرًا وسفرًا، ولنا فيه 

ُأْســوٌة حســنٌَة، لقول اهلل ســبحانه: ﴿ وئ ۇئ      ۇئ ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ ېئ﴾ ]األحــزاب: 2١[، وقولــه -عليــه الصــالة 

والسالم-: »صلوا كما رأيتموين أصلي« ]رواه البخاري[.
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واالأف�ضــل: أن ُتصلى هــذه الرواتب والوتر يف البيت، 
فإن صالها يف المسجد فال بأس؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أفضل 
صالة المرء يف بيته إال الصالة المكتوبة« ]متفق على صحته[.

والمحافظــة علــى هــذه الركعات من أســباب دخول 
الجنة؛ لما ثبت يف صحيح مســلم، عن أم حبيبة ڤ أهنا 
قالت: ســمعت رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ما من عبٍد مسلٍم 
يصلي هلل كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة إال 
بنــى اهلل له بيتًا يف الجنّة«، وقد فّســرها اإلمام الرتمذي يف 

روايته لهذا الحديث بما ذكرنا.
وإن صلــى أربع ركعــات قبل صالة العصــر، واثنتين 
قبــل صالة المغرب،واثنتين قبل صالة العشــاء فحســن؛ 
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »رحم اهلل امرءًا صلى أربعًا قبل العصر« ]رواه 
أحمد، وأبو داود، والرتمذي وحســنه، وابن خزيمه وصححه، وإسناده 

صحيح[، ولقوله -عليه الصالة والسالم-: »بين كل آذنين 

صالة بين كل آذانين صالة« ثم قال يف الثالثة: »لمن شاء« 
]رواه البخاري[. 
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وإن صلــى أربعــًا بعد الظهــر وأربعًا قبلها فحســن؛ 
لقولــه ملسو هيلع هللا ىلص: »من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها 
مــه اهلل تعالى علــى النار« ]رواه اإلمــام أحمد وأهل الســنن  حرَّ

بإسناد صحيح، عن ُأّم حبيبة ڤ[. 

واملعنــى: أنــه يزيــد علــى الســنة الراتبة ركعتيــن بعد 
الظهــر؛ ألن الســنة الراتبة أربع قبلها واثنتــان بعدها، فإذا 
زاد ثنتين بعدها حصل ما ذكر من حديث أم حبيبة ڤ. 
واهلل ولــي التوفيــق.. وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 
محمــد بن عبد اهلل وعلى آله و أصحابه وأتباعه بإحســان 

إلى يوم الدين. 

قاله ممليه الفقري اإىل ربه
عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز

�ضاحمه اهلل وغفر له ولوالديه وللم�ضلمني

أدعية وأذكار
21

وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة 
عرشه، ومداد كلماته، وعدد كل شفع ووتر، ورطب 
ويابس يف كتاب مبين، وجميع ما خلق ربنا وذرأ وبرأ، 

أبدًا سرمدًا طيبًا مباركًا.



فهدى،  وقدر  فسوى  خلق  الذي  هلل  الحمد 
وأدنى،  وقرب  وأبكى،  وأضحك  وأحيا،  وأمات 

وأسعد وأشقى، ومنع وأعطى.



حيلتي،  وقلة  قوتي،  ضعف  أشكو  إليك  اللهم 
رب  أنت  الراحمين  أرحم  يا  الناس.  على  وهواين 
بعيد  إلى  تكلني،  من  إلى  ربي  وأنت  المستضعفين 
يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي 
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أحكام الزكاة )١(

الحمــد هلل وحده والصالة والســالم علــى من ال نبي 
بعده وعلى آله وصحبه. 

اأما بعد:
فإن الباعــث لكتابة هذه الكلمة هــو النصح والتذكير 
بفريضة الزكاة التي تســاهل هبا الكثير من المسلمين فلم 
يخرجوها على الوجه المشــروع مع عظم شــأهنا وكوهنا 
أحد أركان اإلســالم الخمســة التــي ال يســتقيم بناؤه إال 
عليها لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »بني اإلســالم على خمس شــهادة 
أن ال إلــه إال اهلل وأن محمــدًا رســول اهلل وإقــام الصــالة 
وإيتــاء الــزكاة وصوم رمضــان وحــج البيت« ]متفــق على 
صحته[ وفرض الزكاة على المســلمين من أظهر محاســن 

اإلسالم ورعايته لشــئون معتنقيه لكثرة فوائدها ومسيس 
حاجة الفقراء المساكين إليها فمن فوائدها تثبيت أواصر 

)١( عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز $. 
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المودة بين الغني والفقير ألن النفوس مجبولة على حب 
من أحســن إليها، ومنها تطهير النفس وتزكيتها والبعد هبا 
عن خلق الشــح والبخل كما أشار القرآن الكريم إلى هذا 

المعنــى يف قولــه تعالــى: ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ﴾ ]التوبة: ١0٣[ ومنها تعويد المسلم صفة الجود 
والكــرم والعطف علــى ذوي الحاجة، ومنها اســتجالب 

الربكة والزيادة. كما قال تعالى: ﴿ ی ی ی ی جئ 
حئ ىئ يئ      جب﴾ ]ســبأ: ٣9[ وقــول النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يف الحديــث الصحيح يقول اهلل ۵ : »يا ابن آدم انفق ننفق 

عليك« إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة.
وقد جاء الوعيد الشديد يف حق من بخل هبا أو قصر يف 

إخراجها قال اهلل تعالى: ﴿ ڍ ڍ ڌ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ    ڎ  ڌ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ         ڻ﴾ ]التوبــة: ٣٤ - ٣٥[، فــكل مال 
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ال تؤدى زكاته فهو كنـــز يعذب به صاحبه يوم القيامة كما 
دل علــى ذلك الحديث الصحيح عــن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: 
»ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي حقها إال إذا كان 
يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها يف نار 
جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت 
له يف يوم كان مقداره خمســين ألف ســنة حتى يقضى بين 
العباد فيرى ســبيله إما إلى الجنة وإمــا إلى النار«، ثم ذكر 
النبــي ملسو هيلع هللا ىلص صاحــب اإلبــل والبقر والغنم الــذي ال يؤدي 
زكاهتا وأخرب أنه يعذب هبا يوم القيامة وصح عن رســول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنــه قــال: »من آتاه اهلل ما الً فلم يــؤد زكاته مثل له 
يوم القيامة شــجاعًا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم 
يأخذ بلهزمتيه )يعني شدقيه( ثم يقول أنا مالك أنا كنـزك« 

ثــم تال النبي ملسو هيلع هللا ىلص هذه اآلية ﴿ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  
يئ  مئىئ  حئ     جئ  ی  یی  ی    ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

جب حب خب مب ىب﴾ ]آل عمران: ١٨0[ ]متفق عليه[«. 
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والزكاة تجب يف أربعة أصناف الخارج من األرض من 
الحبوب والثمار. والســائمة مــن هبيمة األنعام، والذهب 
والفضــة وعــروض التجارة. ولــكل من هــذه األصناف 
األربعــة نصاب محدود ال تجب الــزكاة فيما دونه فنصاب 
الحبوب والثمار خمسة أوسق والوسق ستون صاعًا بصاع 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيكون مقدار النصاب من التمر والزبيب والحنطة 
واألرز والشعير ونحوها ثالثمائة صاع بصاع النبيملسو هيلع هللا ىلص وهو 
أربع حفنــات بيدي الرجل المعتدل الخلقــة إذا كانت يداه 
مملوءتين. وأما نصاب السائمة من اإلبل والبقر والغنم ففيه 
تفصيل مبين يف األحاديث الصحيحة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ويف 
استطاعة الراغب يف معرفته سؤال أهل العلم عن ذلك ولوال 

قصد اإليجاز لذكرناه لتمام الفائدة.
وأمــا نصــاب الفضة فمائــة وأربعون مثقــااًل ومقداره 
بالدرهم العربي السعودي ستة وخمسون ريااًل. ونصاب 
الذهب عشــرون مثقااًل ومقداره من الجنيهات السعودية 
أحد عشــر جنيهًا وثالثة أســباع الجنيــه والواجب فيهما 
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ربع العشــر على من ملــك نصابًا منهمــا أو من أحدهما 
وحــال عليها الحول والربــح تابع لألصل فال يحتاج إلى 
حــول جديد كما أن نتاج الســائمة تابع ألصله فال يحتاج 
إلى حول جديــد إذا كان أصله نصابًا. ويف حكم الذهب 
والفضــة األوراق النقديــة التــي يتعامل هبا النــاس اليوم 
ســواء سميت درهمًا أو دينارًا أو دوالرًا أو غير ذلك من 
األسماء إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب وحال 
عليها الحــول وجبت فيها الــزكاة، ويلتحق بالنقود حلي 
النســاء من الذهــب والفضة خاصــة إذا بلغــت النصاب 
المتقــدم وحــال عليها الحول فإن فيها الــزكاة وإن كانت 
معدة لالستعمال أو العارية يف أصح قولي العلماء لعموم 
قــول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما مــن صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي 
زكاتهــا إال إذا كان يــوم القيامــة صفحت لــه صفائح من 
نــار« الخ الحديــث المتقدم. ولما ثبت عنــه ملسو هيلع هللا ىلص أنه رأى 
بيد امرأة ســوارين من ذهب فقال أتعطين زكاة هذا قالت 
ال قال: أيســرك أن يســورك اهلل هبما يوم القيامة ســوارين 
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مــن نــار فألقتهما وقالــت همــا هلل ولرســوله أخرجه أبو 
داود والنســائي بسند حسن وثبت عن أم سلمة ڤ أهنا 
كانــت تلبــس أوضاحًا من ذهــب فقالت: يا رســول اهلل 
أكنـــز هو فقال ملسو هيلع هللا ىلص »ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنـــز« 
مــع أحاديث أخرى يف هــذا المعنى. أمــا العروض وهي 
الســلع المعدة للبيع فإهنا تقــّوم يف آخر العام ويخرج ربع 
عشــر قيمتها سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل 
لحديث ســمرة قــال كان رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يأمرنا أن نخرج 

الصدقة من الذي نعده للبيع رواه أبو داود. 
ويدخل يف ذلــك األراضي المعدة للبيــع والعمارات 
والمكائــن الرافعــة للمــاء وغير ذلك من أصناف الســلع 
المعــدة للبيــع. أمــا العمــارات المعدة لإليجــار ال للبيع 
فالــزكاة يف أجورهــا إذا حــال عليهــا الحــول أمــا ذاهتــا 
فليــس فيها زكاة لكوهنــا لم تعد للبيع وهكذا الســيارات 
الخصوصية والتكاســي ليس فيهــا زكاة إذا كانت لم تعد 
للبيــع وإنما اشــرتاها صاحبهــا لالســتعمال وإذا اجتمع 
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لصاحب ســيارة األجرة أو غيره نقود تبلغ النصاب فعليه 
زكاهتــا إذا حال عليها الحول ســواء كان أعدها للنفقة أو 
للتــزوج أو لشــراء عقــار أو لقضاء دين أو غيــر ذلك من 
المقاصــد لعمــوم األدلــة الشــرعية الدالة علــى وجوب 
الــزكاة يف مثل هذا والصحيح من أقوال العلماء أن الدين 
ال يمنع الزكاة لما تقدم. وهكذا أموال اليتامى والمجانين 
تجــب فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب 
وحال عليها الحول ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية 
عنهــم عند تمام الحول لعمــوم األدلة مثل قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يف حديــث معــاذ لما بعثه إلى أهل اليمــن »إن اهلل افترض 
عليهــم صدقــة يف أموالهــم تؤخذ مــن أغنيائهــم وترد يف 

فقرائهم« ]رواه البخاري ومسلم[. 
والزكاة حق هلل ال تجوز المحاباة هبا لمن ال يســتحقها 
وال أن يجلب اإلنسان هبا لنفسه نفعًا أو يدفع ضرًا وال أن 
يقي هبا ماله أو يدفع هبا عنه مذمة. بل يجب على المسلم 
صرف زكاته لمستحقيها لكوهنم من أهلها ال لغرض آخر 
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مع طيب النفس هبا واإلخالص هلل يف ذلك حتى تربأ ذمته 
ويستحق جزيل المثوبة والخلف.

وقد أوضح اهلل ســبحانه يف كتابه الكريــم أصناف أهل 
الزكاة فقــال تعالى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ  
ۆ﴾ ]التوبة: ٦0[ ويف ختم هذه اآلية الكريم هبذين 
االســمين العظيمين تنبيه من اهلل ســبحانه لعبــاده على أنه 
سبحانه هو العليم بأحوال عباده ومن يستحق منهم الصدقة 
ومن ال يســتحق وهو الحكيم يف شــرعه وقــدره فال يضع 
األشــياء إال يف مواضعها الالئقة هبــا وإن خفي على بعض 
الناس بعض أسرار حكمه ليطمئن العباد لشرعه ويسلموا 
لحكمه واهلل المســئول أن يوفقنا والمسلمين للفقه يف دينه 
والصدق يف معاملته والمســابقة إلى ما يرضيه والعافية من 
موجبــات غضبه إنه ســميع قريب وصلى اهلل وســلم على 

عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. 
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زكاة الفطر

قال ابن عباس ڤ: »فرض رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص زكاة الفطر 
طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمســاكين،فمن 
أداهــا قبــل الصــالة فهــي زكاة مقبولــة، ومــن أداها بعد 
الصــالة فهــي صدقة مــن الصدقــات« المقصودبالصالة 

)صالة العيد( ]صحيح أبي داود[.
وتخــرج عــن النفــس وعــن كل مــن يمونــه؛ صغيرًا 

وكبيرًا، ذكرًا وأنثى، حرًا وعبدًا.

أدعية وأذكار
21

وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة 
عرشه، ومداد كلماته، وعدد كل شفع ووتر، ورطب 
ويابس يف كتاب مبين، وجميع ما خلق ربنا وذرأ وبرأ، 

أبدًا سرمدًا طيبًا مباركًا.



فهدى،  وقدر  فسوى  خلق  الذي  هلل  الحمد 
وأدنى،  وقرب  وأبكى،  وأضحك  وأحيا،  وأمات 

وأسعد وأشقى، ومنع وأعطى.



حيلتي،  وقلة  قوتي،  ضعف  أشكو  إليك  اللهم 
رب  أنت  الراحمين  أرحم  يا  الناس.  على  وهواين 
بعيد  إلى  تكلني،  من  إلى  ربي  وأنت  المستضعفين 
يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي 
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الرتغيب يف العمرة يف رمضان

عن ابن عباس ڤ قال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »عمرة 
يف رمضان تعدل حجة«.

وعن ابن عباس ڤ قال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص المرأة 
مــن األنصــار يقــال لهــا أم ســنان: »مامنعــك أن تحجي 
معنــا؟« قالت: لــم يكن لنا إال نضحــان، فحج أبو ولدها 
وابنهــا على ناضح، وتــرك لنا ناضحًا ننضــح عليه قال: 
»فإذا جاء رمضان فاعتمــري، فإن عمرة يف رمضان تعدل 

حجة« ]رواه مسلم[.
صفة العمرة )١(

مــن أراد أن يحرم بالعمــرة فالمشــروع أن يتجرد من 
ثيابه ويغتســل كمــا يغتســل للجنابة ويتطيــب بأطيب ما 
يجده من ُدهن أو عود أو غيره يف رأسه ولحيته وال يضره 

بقاء ذلك بعد اإلحرام.

)١( لفضيلة الشيخ/محمد بن صالح العثيمين -رحمه اهلل تعالى-. 
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واالغتسال عند اإلحرام سنة من حق الرجال والنساء 
حتى الحائض والنفساء.

ثــم بعد االغتســال والتطيب يلبس ثيــاب اإلحرام ثم 
يصلي )غير الحائض والنفساء( الفريضة إن كان يف وقت 

فريضة وإال صلى ركعتين ينوي هبا سنة الوضوء.
فإن فــرغ من الصالة أحــرم وقال )لبيــك عمرة لبيك 
اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة 
لك والملك ال شــريك لــك( يرفع الرجــل صوته بذلك 

والمرأة تقول بقدر ما يسمع من بجنبها.
وينبغــي للمحــرم أن يكثــر من التلبيــة خصوصًا عند 
تغير األحوال مثل أن يعلو مرتفعًا أو ينـــزل منخفضًا أو 
يقبل الليل أو النهار وأن يســأل اهلل بعدها رضوانه والجنة 

ويستعيذ برحمته من النار. 
والتلبيــة مشــروعة يف العمرة من اإلحــرام إلى أن يبدأ 
بالطواف ويف الحج من اإلحرام إال أن يبتدئ برمي جمرة 

العقبة يوم العيد.
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فــإذا دخل المســجد الحــرام قدم رجلــه اليمنى وقال 
)بســم اهلل والصــالة والســام على رســول اهلل اللهم اغفر 
لــي ذنوبي وافتــح لي أبواب رحمتك، أعــوذ باهلل العظيم 
وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم(. 
ثم يتقدم إلى الحجر األســود ليبتدئ الطواف فيستلم 
الحجر بيده اليمنى ويقبله فإن لم يتيسر استالمه بيده فإنه 

يستقبل الحجر ويشير إليه بيده إشارة وال ُيقبلها. 
واألفضــل أن ال يزاحــم فيــؤذي الناس ويتــأذى هبم. 
ويقــول عند اســتالم الحجر )بســم اهلل واهلل أكــرب، اللهم 
إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعًا لسنة 

نبيك محمد ملسو هيلع هللا ىلص(.
ثم يأخــذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يســاره، فإذا 
بلغ الركن اليماين اســتلمه من غير تقبيل فإذا لم يتيسر فال 
يزاحم عليه ويقول بينه وبين الحجر األســود )ربنا آتنا يف 
الدنيا حســنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إين 

أسألك العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة(. 
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وكلما مر بالحجر األســود كّبر، ويقــول يف بقية طوافه 
ما أحب من ذكــر ودعاء وقراءة قرآن، فإنما ُجعل الطواف 
بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار إلقامة ذكر اهلل، ويف 

هذا الطواف أول ما يقدم ينبغي للرجل أن يفعل شيئين: 
اأحدهمــا: االضطباع مــن ابتداء الطــواف إلى هنايته، 
وصفــة االضطبــاع أن يجعــل وســط ردائــه داخــل إبطه 
األيمن وطرفيه على كتفه األيســر، فــإذا فرغ من الطواف 
أعاد ردائه إلــى حالته قبل الطواف، ألن االضطباع محله 

الطواف فقط. 
الثاين: الرمل يف األشواط الثالثة األولى فقط والرمل: 
إسراع المشي مع مقاربة الخطوات، وأما األشواط األربعة 

الباقية فليس فيها رمل وإنما يمشي كعادته. 
فإذا أتم الطواف ســبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم 
فيقــرأ ﴿ ۉ ې ې ې ې﴾ ]البقــرة: ١2٥[ ثــم 

صلــى خلفه ركعتين خفيفتيــن يقرأ يف األولى ﴿ ٱ ٻ 
ٱ ٻ ٻ  الثانيــة ﴿  ]الكافــرون: ١[ ويف  ٻ﴾ 
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ٻ ﴾ ]اإلخــالص: ١[ فــإذا فــرغ مــن صــالة الركعتين 
رجع إلى الحجر األسود فاستلمه إن تيسر له. 

ثــم يخرج إلى المســعى فــإذا دنا من الصفــا قرأ ﴿ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]البقــرة: ١٥٨[ ثــم يرقــى على 
الصفا حتى يرى الكعبة فيســتقبلها ويرفع يديه فيحمد اهلل 
ويدعــو ما شــاء أن يدعو. وكان من دعــاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص هنا: 
»ال إلــه إال اهلل وحده ال شــريك له، لــه الملك وله الحمد 
وهو على كل شــيء قدير. ال إله إال اهلل وحده أنجز وعده 
ونصــر عبده وهــزم األحزاب وحده« ويكــرر ذلك ثالثًا 

مرات ويدعو بين ذلك. 
ثــم ينزل من الصفا إلى المروة ماشــيًا، فإذا بلغ العلم 
األخضر ركض ركضًا شديدًا بقدر ما يستطيع وال يؤذي 
فقد روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يسعى حتى ترى ركبتاه من 
شدة السعي تدور به إزاره، ويف لفظ وإن مأزره ليدور من 
شــدة الســعي، فإذ بلغ العلم األخضر الثاين مشى كعادته 
حتى يصل إلى المروة فيرقى عليها ويستقبل القبلة ويرفع 

يديه ويقول ما قاله على الصفا.
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ثم ينــــزل من الـــــمروة إلى الصفـــــــــا ماشيًا فيمشي 
يف موضــــــع مشيه ويسعى يف موضع سعيه.

فــإذا وصل إلى الصفا فعل كما فعــل أول مرة وهكذا 
المــروة حتى يكمل ســبعة أشــواط ذهابه مــن الصفا إلى 
المروة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر.
ويقول يف سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة قرآن. 
فإذا أتم ســعيه سبعة أشــواط حلق رأسه إن كان رجالً 

وإن كانت امرأة ُتَقّصر من كل قرٍن ُأنملة.
ويجــب أن يكــون الحلــق شــامالً لجميــع الــرأس. 

وكذلك التقصير يعم به جميع جهات الرأس. 
والحلق أفضل من التقصيــر إال أن يكون وقت الحج 
قريبــًا بحيث ال يتســع لنبات شــعر الرأس فــإن األفضل 

التقصير ليبقى الرأس للحلق يف الحج. 

وبهذه األعمال متت العمرة.
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فضل الصدقة واإلنفاق

تعريــف االإنفــاق ا�ضطالًحا: اإلنفاق إخــراج المال 
الطيب يف الطاعات والمباحات.

بالكفايــة  مقــدرة  واالأهــل:  العيــال  علــى  والنفقــة 
وتختلــف باختــالف مــن يجــب لــه النفقــة يف مقدارها، 
وهبذا قال أبو حنيفــة ومالك، وقال القاضي أبو يعلى من 
الحنابلة: هي مقدرة بمقدار ال يختلف يف القلة والكثرة.

وقــال ابن عــالن: النفقة هي ســائر المؤن من كســوة 
ونفقة وسكن على من يعول من زوجة وولد وخادم.

االإنفاق والقر�س احل�ضن:
قــال ابــن القيم رحمــه اهلل تعالى... يف معنــى قول اهلل 

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ﴿ۉ  تعالــى: 
ۆئ﴾  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ 
]البقرة: 2٤٥[. َصّدر سبحانه اآلية بألطف أنواع الخطاب، 

وهــو االســتفهام المتضمــن معنــى الطلــب، وهــو أبلغ 
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يف الطلــب مــن صيغــة األمــر. والمعنى:هل أحــد يبذل 
هــذا القرض الحســن، فيجازى عليه أضعافــا مضاعفة؟ 
.................وحيــث جاء هذا القرض يف القرآن قيده 

بكونه حسنًا، وذلك يجمع أمورًا ثالثة:
أوهلا: أن يكون من طيب ماله، ال من رديئة وخبيثة.

ثانيها: أن يخرجه طيبة به نفســه، ثابتــة عند بذله، ابتغاء 
مرضاة اهلل.

ثالثها: أن ال يمن به وال يؤذي.
فاألول: يتعلق بالمال.

والثاني: يتعلق بالمنفق بينه وبين اهلل.
والثالث: بينه وبين اآلخذ.

اآيات يف االإنفاق:
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿  -١

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ ]البقرة: ١ - ٣[.
2- ﴿ڃ چ چ چ چ ڇ﴾.

           ]األنفال: ٣[
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ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ   -٣
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ۆ﴾ ]إبراهيم: ٣١[. 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   ﴿  -٤
ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ    ڌ  ڌ  ڍڍ 
ڳ    گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  

ڳ ڳ ڳ ﴾ ]البقرة: 2٧2[.
٥- ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ  

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ]آل عمران: 92[. 
٦- ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
ٺ  ٺ       ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ٹٹ ٹ ڤ ڤ﴾ ]آل عمران: ١٣٣ - ١٣٤[. 

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ﴿ۇئ   -٧
يئ       حئىئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ 

جب﴾ ]سبأ: ٣9[.
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ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ   -٨
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ     ژ ڑ ڑک ک ک   
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک 
ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴾.
                         ]البقرة: 2٦١ - 2٦2[  

االأحاديث الواردة يف »االإنفاق«)١(:
١- )عن عائشــة ڤ قالت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا 
أنفقــت المرأة من طعام بيتها غير مفســدة كان لها أجرها 
بمــا أنفقــت، ولزوجها أجــره بما كســب، وللخازن مثل 

ذلك، ال ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا«. 
        ]البخاري الفتح ٣ )٤2٥(و مسلم )١02٤([

2 - )عن عبد اهلل بن عمر ڤ قال: »إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قــال، وهو على المنرب، وهــو يذكر الصدقة والتعفف عن 
المســألة: »اليــد العليا خير من اليد الســفلى، واليد العليا 

)١( انظر نضرة النعيم ٣ / ٦0٨.
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المنفقة والسفلى السائلة. 
                ]البخاري الفتح ٣ )١٤29( ومسلم )١0٣٣( واللفظ له[

٣ - )عن أبي مســعود البدري ڤ قال: قال رســول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها 

كانت له صدقة« 
                ]البخاري الفتح ٧ )٤00٦( ومسلم )١002( واللفظ له[

٤ - )عــن أبــي هريرة ڤ قــال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»إن اهلل قــال لي: أنفــق أنفق عليك«، وقال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
اٌء، وال يغيضها شيء الليل والنهار)1(،  »يمين اهلل مأليا، َسحَّ
أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء واألرض، فإنه لم يغض ما يف 
يمينه« قال: »وعرشه على الماء وبيده األخرى القبض يرفع 
ويخفض«. ]البخاري الفتح ١٣ )٧٤١9( ومسلم )99٣( واللفظ له[.

٥ - )عن أبي هريرة ڤ أنه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»دينار أنفقته يف ســبيل اهلل، ودينار أنفقتــه يف رقبة، ودينار 

اء دائمة العطاء. )١( سحاء الليل والنهار: سحَّ
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تصدقت به على مســكين، ودينار أنفقتـــه على أهـــــلك، 
أعظمهما أجـــر الـذي أنفقتـه على أهلك« ]مسلم )99٥ ([.

٦ - )عــن أبــي هريرة ڤ قال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ســبعة يظلهم اهلل تعالى يف ظله يــوم ال ظل إال ظله. إمام 
عــدل، وشــاب نشــأ يف عبــادة اهلل، ورجل قلبــه معلق يف 
المســاجد و ورجــالن تحابــا يف اهلل اجتمعا عليــه وتفرقا 
عليــه، ورجل دعته امــرأة ذات منصب وجمــال فقال أين 
أخــاف اهلل، ورجل تصدق بصدقة، فأخفاها حتى ال تعلم 
شــماله ما تنفــق يمينه، ورجـــل ذكر اهلل خاليــًا ففاضت 

عيناه« ]البخاري الفتح ٣ )١٤٤2( ومسلم )١0٣١([. 
٧ - )عن أبي هريرة ڤ قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما 
من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن فيقول أحدهما 
أعــط منفقــًاُ خلفًا، ويقــول اآلخر: اللهم أعط ممســكًا 

تلفًا« ]البخاري الفتح ٣ )١٤٤2( ومسلم )١0١0( متفق عليه[.
٨ - )عــن أبــي هريــرة ڤ قال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»من أنفق زوجين من شــيء من األشــياء يف سبيل اهلل دعي 
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مــن أبــواب -يعني الجنة- يــا عبد اهلل هذا خيــر فمن كان 
مــن أهل الصالة دعي من بــاب الصالة، ومن كان من أهل 
الجهــاد دعي من باب الجهاد، ومــن كان من أهل الصدقة 
دعــي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من 
باب الصيام وباب الريان«، فقال أبو بكر: ما على هذا الذي 
يدعى من تلك األبواب من ضرورة؟ وقال: هل ُيدعى منها 
كلها أحد يا رسول اهلل، قال: »نعم وأرجو أن تكون منهم يا 

أبا بكر« ]البخاري الفتح ٧ )٣٦٦٦(واللفظ له ومسلم )١02٧([. 
9 - )عــن ُخَرْيــِم بــن فاتــك ڤ أنــه قــال: قال 
رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »مــن أنفــق نفقــة يف ســبيل اهلل كتبت له 
بســبعمائة ضعف« ]النســائي ٦ / ٤9 وقال األلبــاين )2 / ٦٧١( 

صحيح وذكره يف صحيح الجامع برقم ٦١١0[.
١0- عــن عائشــة ڤ أن رجــالً قــال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: إن 
أمي افتلتت)١( نفســها وأظنها لــو تكلمت تصدقت، فهل 
لهــا أجر إن تصدقت عنها؟ قال: »نعــم«. ]البخاري الفتح ٣ 

)١٣٨٨(واللفظ له ومسلم )١00٤([.

)١( افتلتت: أي ماتت فلته أي فجأة
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١١ - )عن سلمان بن عامر ڤ قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»إن الصدقــة علــى المســكين صدقة، وعلــى ذي الرحم 
اثنتان: صدقة وصلة«. ]النســائي ٥ / 92 وقال األلباين يف صحيح 

النسائي صحيح )2 / ٥٤٦( حديث 2٤20 وابن ماجه)١٨٤٤([.

١2- )عــن أبــي هريــرة ڤ قــال: جــاء رجل إلى 
رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقــال: يــا رســول اهلل أي الصدقــة أعظم 
َق وأنت صحيح شــحيح، تخشــى  أجــرًا؟ قال: »أن َتَصدَّ
الفقر، وتأمل الغني، وال ُتـمـــهِل حتى إذا بلغت الُحلُقوم 

قلت: لفالن كذا وفالن كذا وقد كان لفالن«. 
                ]البخاري الفتح ٣ )١٤١9(واللفظ له ومسلم )١0٣2([ 

١٣- عــن أبــي ســعيد الخــدري ڤ قــال: خــرج 
رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف أضحــى أو فطــر إلــى المصلــى، ثــم 
أنصــرف فوعظ النــاس وأمرهــم بالصدقة، فقــال: »أيها 
الناس تصدقوا، فمر على النســاء فقال: يا معشــر النســاء 
تصدقــن، فإين رأيتكن أكثر أهل النار« فقلن: وبم ذلك يا 
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رســول اهلل؟ قال: »تكثرن اللعن، وتكفرن العشــير)1(، ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم 
من إحداكن يا معشــر النساء«، ثم انصرف فلما صار إلى 
منزلة جاءت زينب إمرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: 
يــا رســول اهلل هــذه زينب فقــال: »أي الزيانــب؟« فقيل: 
امرأة ابن مسعود.قال: »نعم.ائذنوا لها« فُإذن لها، قالت: 
يــا نبي اهلل إنك أمرَت اليوم بالصدقــة، وكان عندي ُحلي 
لــي فأردت أن أتصــدق هبا، فزعم ابن مســعود أنه وولده 
أحــق من تصدقت به عليهم، فقــال النبي ملسو هيلع هللا ىلص »صدق ابن 

مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم«.
                 ]البخاري الفتح ٣ )١٤٦2(واللفظ له ومسلم )١000([  
١٤- عــن أبــي موســى األشــعري ڤ: قــال: قــال 
رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »على كل مســلم صدقة«، قيــل: أرأيت 
إن لــم يجد؟ قال: »يعتمل بيديه فينفع نفســه ويتصدق«، 
قال: قيل: أرأيت إن لم يســتطيع؟، قال: »يعين ذا الحاجة 

)١( تكفرن العشير: إي يجحدن إحسان أزواجهن
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الملهــوف«. قــال: قيــل لــه: أرأيــــــت إن لم يســتطع؟، 
قـــــــال: »يأمر بالمعروف أو الخــير«، قال: أرأيت إن لم 

يفعل؟، قال: »يمسك عن الشر فإنها صدقة«. 
             ]البخاري الفتح ١0 )٦022( ومسلم )١00٨( واللفظ له[
١٥- )عن أبي هريرة ڤ قال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»كل ســالمي من الناس عليــه صدقة، كل يــوم تطلع فيه 
الشمس«، قال تعدل بين اإلثنين صدقة، وتعين الرجل يف 
دابتــه فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، قال: 
»والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشــيها إلى الصالة 

صدقة،وتميط األذى عن الطريق صدقة«. 
                ]البخاري الفتح ٦ )29٨9( ومسلم )١009( واللفظ له[ 
١٦- عن أبي هريرة ڤ قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما 
تصــدق أحد بصدقة من طيب -وال يقبل اهلل إال الطيب- 
إال أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة، فتربو يف كف 
الرحمن حتــى تكون أعظم من الجبل، كما ُيرّبي أحدكم 

فلوه أوفصيله«.
               ]البخاري الفتح ٣ )١٤١0( ومسلم )١0١٤( واللفظ له[
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١٧- عــن ابــن عباس ڤ قال: كان رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
أجــود النــاس، وكان أجــود مــا يكــون يف رمضــان حين 
يلقــاه جربيل، وكان جربيل يلقــاه يف كل ليلة من رمضان 
فيدارســه القرآن، فإن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حيــن يلقاه جربيل 

أجود بالخير من الريح المرسلة«. 
                ]البخاري الفتح ٦ )٣220( واللفظ له ومسلم )2٣0٨([ 

من اأقوال املف�ضرين:
قــال القرطبــي -رحمــه اهلل تعالــى-: »النفقــة تعــم 
الواجبات والمندوبات، لكن الممســك عن المندوبات 
ال يســتحق دعاء الملك )اللهم أعط منفقًا خلفًا( إال أن 
يغلب عليه البخل المذموم بحيث ال تطيب نفسه بإخراج 

الحق الذي عليه لو أخرجه(.
قــال النووي -رحمه اهلل تعالى- اإلنفاق الممدوح ما 

كان يف الطاعات على العيال، والضيفان، والتطوعات.
                 ]دليل الفالحين )2 / ١2١([
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فوائد الزكاة وال�ضدقة )١(:
قــد فــرض اهلل على المؤمنيــن ذوي األمــوال الزكوية 
زكاة تدفــع للمحتاجين منهــم، وللمصالــح العامة النفع 

كمــا قــال تعالــى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۇ  ۆ﴾ ]التوبة: ٦0[. 
ويف القــرآن آيــات كثيرة يف األمر بإيتاء الــزكاة والنفقة 
ممــا رزق اهلل والثنــاء على المنفقيــن والمتصدقين وذكر 
ثواهبــم، وتواتــرت بذلك كلــه األحاديث عــن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
وبين ما تجب فيه الزكاة من المواشــي والحبوب والثمار 
والنقود واألموال المعدة للتجارة، وذكر أنصاهبا ومقدار 
الواجب منها وذكر الوعيد الشــديد علــى مانعها، واتفق 
المســلمون على نقصان إيمــان تاركها ودينه وإســالمه، 
وإنما اختلفوا هل يكفر تاركها أم ال، وذلك لما يف الزكاة 

)١( من كتاب الرياض الناضرة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
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والصدقة واإلحســان مــن الفوائد الضروريــة والكمالية 
والدينية والدنيوية فمنها أهنا من أعظم شعائر الدين وأكرب 
براهيــن اإليمان، فإنــه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »والصدقــة برهان«، أي 
على إيمــان صاحبها ودينه ومحبته هلل إذ ســخى هلل بماله 

المحبوب للنفوس.
ومنهــا أهنــا تزكي وتنمــي المعطي والمعَطــى والمال 
الــذي أخرجــت منــه، أمــا تزكيتهــا للمعطى فإهنــا تزكي 
أخالقــه وتطهره من الشــح والبخل واألخــالق الرذيلة، 
وتنمــي أخالقــه فيتصف بأوصــاف الكرماء المحســنين 
الشــاكرين فإهنــا مــن أعظــم الشــكر هلل، والشــكر معــه 
المزيــد دائمــًا، وتنمــي أيضًا أجــره وثوابه، فــإن الزكاة 
والنفقة تضاعــف أضعافًا كثيرة بحســب إيمان صاحبها 
وإخالصه ونفعها ووقوعها موقعها، وهي تشــرح الصدر 
وتفرح النفس وتدفع عن العبد من الباليا واألسقام شيئًا 
كثيــرًا، فكم جلبت مــن نعمة دينية ودنيويــة، وكم دفعت 
من نقم ومكاره وأســقام، وكم خففت اآلالم وكم أزالت 
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مــن عــداوات وجلبــت مــودة وصداقات، وكم تســببت 
ألدعية مســتجابة من قلوب صادقــات. وهي أيضًا تنمي 
المــال المخرج منــه، فإهنا تقيه اآلفات وتحــل فيه الربكة 
اإللهيــة، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ما نقصــت صدقة من مال، بل تزيد«، 

قال تعالــى: ﴿ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ      
جب﴾ ]ســبأ: ٣9[ ويف الصحيحين عنــه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: 
»ما من صباح يوم إال وينـزل ملكان يقول أحدهما: اللهم 
أعــط منفقــًا خلفًا، ويقــول اآلخر: اللهم أعِط ممســكًا 
تلفًا«، والتجربة تشهد بذلك فال تكاد تجد مؤمنًا يخرج 
الــزكاة وينفق النفقــات يف محلها إال وقــد صب اهلل عليه 

الرزق صبًا، وأنزل له الربكة ويسر له أسباب الرزق.
وأما نفعها للمعَطى فإن اهلل قد أمر بدفعها للمحتاجين 
من الفقراء والمساكين والغارمين ويف الرقاب وللمصالح 
التــي يحتاج المســلمون إليهــا فمتى وضعــت يف محلها 
اندفعــت الحاجــات والضــرورات واســتغنى الفقراء أو 
خــف فقرهم وقامــت المصالــح النافعــة العمومية، فأي 
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فائــدة أعظم مــن ذلك وأجــل، فلو أن األغنيــاء أخرجوا 
زكاة أموالهم ووضعت يف محلها لقامت المصالح الدينية 
والدنيويــة وزالت الضــرورات واندفعت شــرور الفقراء 
وكان ذلــك أعظــم حاجز وســد يمنع عبث المفســدين، 
ولهــذا كانــت الــزكاة مــن أعظم محاســن اإلســالم لما 
اشتملت عليه من جلب المصالح والمنافع ودفع المضار 

وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد. 
من فوائد االإنفاق)١(:

١- اإلنفاق من كمال اإليمان وحسن اإلسالم.
2- دليل حسن الظن باهلل والثقة به.

٣- أداء شــكر نعمة اهلل ۵ بالمال إذ إن المالك على 
الحقيقة هو اهلل ۵.

٤- سبب نيل حب اهلل ۵ وحب الخلق.
٥- تقوية العالقات االجتماعية بين أفراد األمة.

٦- مواساة الفقراء والمحتاجين وسد حاجة المعوزين.

)١( انظر نضرة النعيم ٣ / ٦2٨
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٧- اإلسهام يف حل مشكلة الفقر التي أعجزت العالم 
المعاصر.

٨- إشــاعة الرتاحــم والّتــواّد يف المجتمــع بــداًل من 
الشحناء والبغضاء.

9- تزكية النفس وتطهيرها بإخراج الشح منها.
١0- اإلنفاق سبب بركة المال ونمائه ووقاية لإلنسان 

من المصائب والباليا.
١١- اإلنفاق طريق موصل إلى الجنة.

١2- اإلنفاق يجعل لصاحبه مكانه اجتماعية مرموقة.
١٣- اإلنفاق يدعم الروابـط األسرية ويقوي الصالت 

بين أفراد المجتمع.
١٤- اإلنفاق يكفر فتنة الرجل يف أهله وجاره.

١٥- المنفق يستظل بظل اهلل ۵ يوم ال ظل إال ظله.
١٦- اإلنفاق دليل الطبع الســليم واألريحية الكريمة 

ومدعاة لنصرة اهلل ۵.
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رمضانيات نسائية
اأحكام تخت�س باملراأة يف �ضالتها )١( 

حافظــي أيتهــا المســلمة علــى صالتــك يف أوقاهتــا 
مســتوفيًة لشــروطها وأركاهنا وواجباهتا. يقول اهلل تعالى 

ألمهــات المؤمنين: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ﴾ ]األحزاب: ٣٣[. 

وهذا أمٌر للمسلمات عمومًا. 
فالصــالة هي الركــن الثاين من أركان اإلســالم، وهي 

عمود اإلسالم وتركها كفٌر يخرج من الملة.
جال  فــال ديــن وال إســالم لمــن ال صالة لــه مــن الرِّ

والنساء.
وتأخيــر الصــالة عــن وقتهــا من غيــر عذٍر شــرعّي: 

إضاعة لها. 
قــال اهلل تعالــى: ﴿ ہ ہ ہ   ھ ھ ھ 
)١( تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات. للشيخ/ صالح الفوزان نفع 

اهلل بعلمه-. 
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ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾.
                       ]مريم: ٥9، ٦0[

وقد ذكر الحافظ ابن كثير يف تفسيره عن جمٍع من أئمة 
المفســرين أن معنى إضاعة الصالة إضاعــة مواقيتها بأن 
ــر الغّي الذي يلقونه بأنه  ُتصلــى بعدما يخرج وقتها، وفسَّ

ر بأنه واٍد يف جهنم. الخسار. وُفسِّ
وللمــراأة اأحــكام يف ال�ضــالة تخت�س بها عــن الرجل 

واإي�ضاحها كما يلي: 
١ـ ليــس على المرأة أذاٌن وال إقامٌة؛ ألن األذان ُشــِرَع 
له يف رفــع الصوت والمرأة ال يجــوز لها رفع صوهتا وال 

ان منها. يصحَّ
قال يف »المغني« )٦٨/2(: »ال نعلُم فيه خالفًا«. 

يها  2ـ كلُّ المــرأة عــورٌة يف الصالة إال وجههــا ويف كفَّ
وقدميها خالٌف.

وذلــك كّله حيث ال يراهــا َرُجٌل غير محــرٍم لها، فإن 
كان يراهــا رجــٌل غير محرٍم لها وجب عليها ســرتها كما 
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يجب عليها ســرتها خارج الصــالة عن الرجال. فالبد يف 
صالهتــا من تغطية رأســها ورقبتها ومن تغطيــة بقيَّة بدهنا 

حتَّى ظهور قدميها.
قــال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يقبل اهلل صــالة حائٍض يعني: من بلغت 

الحيض إال بخماٍر« ]رواه الخمسة[.
واخلمار: ما يغطِّي الرأس والعنق.

وعن أم سلمة ڤ أهنا سألت النبي ملسو هيلع هللا ىلص أُتصلي المرأة 
يف درع وخماٍر بغير إزار؟قال: »إذا كان الدرع سابغًا يغطي 

ُظهور قدميها« ]أخرجه أبو داود وصحح األئمة وقفه[.
دل الحديثان على أنه البد يف صالهتا من تغطية رأسها 
ورقبتها كما أفاده حديث عائشــة، ومــن تغطية بقّية بدهنا 

حتَّى ظهور قدميها كما أفاده حديث ُأمِّ سلمة.
وُيباُح كشــف وجههــا حيث ال يراهــا أجنبيٌّ إلجماع 

أهل العلم على ذلك.
قال شــيخ اإلســالم ابن تيمية يف »مجمــوع الفتاوى« 
)١١٣/22- ١١٤(: فإنَّ المرأة لو صلَّت وحدها كانت 
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الة يجوز لها كشف رأسها  مأمورٌة باالختمار ويف غير الصَّ
ينة يف الصالة حــقٌّ هلل فليس ألحٍد أن  يف بيتهــا. فأخــذ الزِّ
يطوف بالبيــت عريانًا ولو كان وحــده بالليل وال يصلِّي 

عريانًا ولو كان وحده«.
إلى أن قال: »فليســت العورة يف الصالة مرتبطًة بعورة 

النظر ال طردًا وال عكسًا« انتهى.
قال يف »المغني« )٣2٨/2(: »وأما ســائر بدن المرأة 
الحــرة فيجب ســرته يف الصالة، وإن انكشــف منه شــيٌء 
لــم تصحَّ صالهتــا إال أن يكون يســيرًا. وهبذا قــال مالٌك 

.» واألوزاعيُّ والشافعيُّ
٣ـ ذكــر يف »المغنــي« )2٥٨/2(: أنَّ المــرأة تجمــع 
ــجود بداًل مــن التجايف، وتجلس  كوع والسُّ نفســها يف الرُّ
مرتبِّعًة أو تســدل رجليها وتجعلهما يف جانب يمينها بداًل 

من التورك واالفرتاش؛ ألنه أسرت لها.
»قــال   :)٤٥٥/٣( »المجمــوع«  يف  النــووي  وقــال 
الرجــال  بيــن  فــرق  المختصــر: وال  $ يف  الشــافعيُّ 
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والنســاء يف عمــل الصــالة إاّل أنَّ المرأة ُيســتحبُّ لها أن 
َتُضــمَّ بعضها إلى بعض، وأحــّب ذلك لها يف الركوع ويف 

جميع الصالة«.انتهى.
٤ـ صالة النســاء جماعٌة بإمامة إحداهــن فيها خالٌف 
بين العلماء بين مانع ومجيز، واألكثر على أنه ال مانع من 
ذلــك؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمر أمَّ ورقة أن تؤم أهل دارها. رواه 

حه ابن خزيمة. أبو داود وصحَّ
- وبعضهم يرى استحباب ذلك لهذا الحديث.

، وبعضهم يرى أنه  - وبعضهم يرى أنه غير ُمســتحبٍّ
مكــروٌه، وبعضهــم يرى جــوازه يف النَّفــل دون الفرض. 

اجُح استحبابه.  ولعلَّ الرَّ
ولمزيد مــن الفائدة يف هذه المســألة ُيراَجُع«المغني« 

)202/2( والمجموع للنووي)٨٤/٤ - ٨٥(. 
وتجهــر المــرأة بالقــراءة إذا لم يســمعها رجــاٌل غير 

محارم.
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٥- ُيَبــاُح للنســاء الخــروج مــن البيــوت للصالة مع 
الرجــال يف المســاجد وصالهتنَّ يف بيوهتــن خيٌر لهنَّ فقد 
روى مســلٌم يف »صحيحــه« عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أنــه قال: »ال 

تمنعوا إماء اهلل مساجد اهلل«.
وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تمنعوا النساء أن يخُرجن إلى المساجد 

وبيوتهنَّ خير لهن« ]رواه أحمد وأبوداود[.
فبقاؤهــن يف البيــوت وصالُتهنَّ فيها أفضــل لهنَّ من 

أجل التستُّر.
6- وإذا خرجــت إلــى المســجد للصــالة فــال ُبّد من 

مراعاة اآلداب التالية:
- تكون متسرتًة بالثياب والحجاب الكامل:

قالت عائشــة ڤ: »كان النِّســاُء يصلِّين مع رســول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثــمَّ ينصرفــن متلفعــاٍت بمروطهنَّ مــا ُيعرفن من 

الغلس« ]متفق عليه[.
اأن تخرج غري متطيبة:

لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تمنعوا إماء اهلل مســاجد اهلل وليخرجن 
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تفــالٍت« ]رواه أحمد وأبــو داود[. ومعنى »تفــالت« أي غير 
متطيبات.

وعن أبي هريرة ڤ قال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أيما 
امرأة أصابت ُبُخورًا فال تشهدنَّ معنا العشاء األخير«.

            ]رواه مسلٌم وأبوداود والنسائي[ 
وروى مسلٌم من حديث زينب امرأة ابن مسعوٍد: »إذا 

شهدت إحداكن المسجد فال تمس طيبًا«. 
قــال اإلمــام الشــوكاين يف »نيــل األوطــار« )٣/١٤0 
١٤١(: »فيــه دليٌل على أنَّ خروج النســاء إلى المســاجد 
إنمــا يجــوز إذا لم يصحــب ذلك ما فيــه فتنةٌ ومــا هو يف 
تحريــك الفتنــة نحــو البخــور. وقــال: وقــد حصــل من 
األحاديث أنَّ اإلذن للنســاء من الرجال إلى المساجد إذا 
لم يكن يف خروجهنَّ ما يدعو إلى الفتنة من طيٍب أو حليٍّ 

أو أيِّ زينٍة«. انتهى.
اأالَّ تخرج متزينة بالثياب واحللي:

قالت أم المؤمنين عائشة ڤ: »لو أنَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
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رأى من النســاء ما رأينا لمنعهنَّ من المســجد كما منعت 
بنو إسرائيل نساءها« ]متفق عليه[. 

قال اإلمام الشــوكاين يف »نيل األوطار« نفس المرجع 
الســابق على قول عائشــة: »لــو رأى ما رأينــا« يعني: من 

ينة والتربج. حسن المالبس والطِّيب والزِّ
وإنمــا كان النســاء يخرجــن مــن الُمــِرط واألكســيِة 

والشمالت الغالظ.
وقــال اإلمــام ابــن الجــوزي $ يف كتــاب »أحكام 
النساء« صفحة ٣9: »ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج 
مهمــا أمكنهــا أن ســلمت يف نفســها مــا لم يســلم النَّاُس 
منهــا. فإذا اضطرت علــى الخروج بــإذن زوجها يف هيئة 
رثــة وجعلت طريقها يف المواضع الخالية دون الشــوارع 
واألسواق واحرتزت من سماع صوهتا ومشت يف جانب 

الطريق ال يف وسطه« انتهى.
هــري: »فنرى ذلــك واهلل أعلــم أن ذلك لكي  قــال الزُّ

ينفذ من ينصرف من النساء«. ]رواه البخاري[. 



رمضانيات هدية للصائمني والصائمات  84

انظر: »الشرح الكبير على المقنع«)١/٤22(. 
قــال اإلمام الشــوكاين يف »نيل األوطــار« )2/٣2٦(: 
أحــوال  مراعــاة  لإلمــام  ُيســتحب  أنــه  فيــه  »الحديــث 
المأموميــن، واالحتيــاط يف اجتنــاب مــا قــد يفضي إلى 
المحظور واجتناب مواقع التُّهم وكراهة مخالطة الرجال 

للنساء يف الطرقات فضالً عن البيوت« انتهى. 
قال اإلمام النــووي $ يف »المجموع« )٤٥٥/٣(: 

»ويخالف النساُء الرجال يف صالة الجماعة يف أشياء: 
أحدها: التتأكد يف حقهن كتأكدها يف الرجال.

الثاني: تقف إمامتهنُّ وسطهن.
الثالث: تقف واحدهتنَّ خلف الرجل ال بجنبه بخالف 

الرجل.
الرابع: إذا صلين صفوفًا مع الرجــال فآخر صفوفهن 

أفضل من أولها«. انتهى. 
وممــا ســبق: ُيَعلــُم تحريــم االختــالط بيــن الرجال 

والنساء.
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7ـ خروج النساء إلى صالة العيد: 
عــن أمِّ عطَيــة ڤ قالــت: »أمرنــا رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن 
نخرجهن يف الفطر واألضحى، العواتق والحيض وذوات 
الخــدور. فأمــا الحيــض فيعتزلــن الصــالة«، ويف لفــظ: 
»المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين« ]رواه الجماعة[.
قال الشوكاين: »والحديث وما يف معناه من األحاديث 
قاضية بمشــروعية خروج النساء يف العيدين إلى المصلى 
مــن غيــر فــرٍق بيــن البكــر والثيــب والشــابة والعجــوز 
والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة أو كان خروجها فتنًة 

أو كان لها عذٌر«. انتهى. انظر )٣0٦/٣(.
وقال شــيخ اإلســالم ابن تيمية يف »مجموع الفتاوى« 
)٤٥٨/٦ـ ٤٥9(: »فقــد أخــرب المؤمنات أنَّ صالهتن يف 
البيوت أفضل لهن من شهود الجمعة والجماعة إال العيد 

فإنه أمرهنَّ بالخروج فيه.
ولعلَّه واهلل اأعلم الأ�ضباٍب: 

أنــه يف الســنة مرتيــن فُقبِــل بخــالف الجمعة  أحدها: 
والجماعة.
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الثاني: أنه ليس له بــدٌل خالف الجمعة والجماعة فإنَّ 
صالهتا يف بيتها الظهر هو جمعتها.

الثالث: أنه خروٌج إلــى الصحراء لذكر اهلل فهو شــبيُه 
بالحــج مــن بعض الوجــوه، ولهــذا كان العيــد األكرب يف 

موسم الحج موافقة للحجيج«.انتهى.
وقيد الشــافعية خروج النساء لصالة العيد بغير ذوات 

الهيئات.
قــال اإلمام النــووي يف »المجمــوع« )١٣/٥(: »قال 
الشــافعي واألصحــاب رحمهم اهلل: يســتحب للنســـــاء 
غير ذوات الهيئـــــات حضــور صــــالة العيد.وأما ذوات 

الهيئـــات فيكره حضورهن«.
إلى أن قال: »وإذا خرجن اسُتحب خروجهن يف ثياٍب 
بذلٍة ال يلبســَن ما يشهرهنَّ وُيســتحبُّ أن يتنظفن بالماء. 
وُيكــره لهّن الطيــب. هذا كلــه حكم العجائــز اللوايت ال 
ُيشتهين ونحوهن، وأما الشابة وذات الجمال ومن تشتهى 
فُيكره لهن الحضــور لما يف ذلك من خوف الفتنة عليهن 
وهبــن. فإن قيل: هذا مخالــٌف حديث أم عطية المذكور. 
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قلنا: ثبت يف الصحيحين عن عائشة ڤ قالت: »لو أدرك 
رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما أحدث النســاء لمنعهن كما منعت نساء 
بني إسرائيل«؛ وألن الفتن وأسباب الشر يف هذه األعصار 

كثيرٌة بخالف العصر األول واهلل أعلم« انتهى.
قلت: ويف عصرنا أشد.

وقــال اإلمام ابن الجــوزي يف كتاب »أحكام النســاء« 
ص ٣٨: »قلــت قــد بينا أن خروج النســاء مباح. لكن إذا 
خيفت الفتنة هبن أومنهــن فاالمتناع من الخروج أفضل؛ 
ألن نســاء الصــدر األول ُكنَّ على غير ما نشــأ نســاء هذا 

الزمان عليه وكذلك الرجال«. انتهى.
يعني: كانوا على ورٍع عظيم. 

ويف هذه النُقوالت تعلمين أيتها األخت المســلمة أن 
خروجك لصالة العيد مســموٌح به شرعًا بشرط االلتزام 
ب إلى اهلل ومشاركة المسلمين يف  واالحتشام وقصد التقرُّ

دعواهتم وإظهار شعائر اإلسالم.
وليس المراد منه عرض الزينة والتعُرض للفتنة فتنبهي 

لذلك.
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من أحكام النساء يف رمضان  )١(

أخيت املسلمة.. 
نظرًا لكثرة التســاؤالت التي ترد على العلماء بشــأن 
أحكام الحيض يف العبادات رأينا أن نجمع األسئلة التي 
تتكــرر دائمًا وكثيرًا ما تقع دون التوســع وذلك رغبة يف 

االختصار. 
تنبيــه: قد يبدو لمــن يتصفح الكتــاب ألول مرة أن 
بعــض األســئلة متكــررة ولكن بعــد التأمل ســوف يجد 
أن هنــاك زيــادة علم يف إجابــة دون األخــرى. رأينا عدم 
إغفالهــا. هــذا وصلى اهلل وســلم علــى نبينــا محمد وآله 

وصحبه أجمعين. 
س1/ إذا طهــرت المــرأة بعــد الفجــر مباشــرة هل 
تمســك وتصوم هذا اليــوم؟ ويكون يومها لهــا أم عليها 

قضاء ذلك اليوم؟

)١( من إجابات الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين يرحمه اهلل تعالى. 
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ج/ إذا طهــرت المرأة بعد طلوع الفجــر فللعلماء يف 
إمساكها ذلك اليوم قوالن:

القول األول: إنه يلزمها اإلمســاك بقية ذلك اليوم ولكنه 

ال يحســب لها بل يجب عليها القضاء وهذا هو المشهور 
من مذهب اإلمام أحمد $.

والقول الثاني: إنه ال يلزمها أن تمســك بقية ذلك اليوم 

ألنه يوم ال يصح صومها فيه لكوهنا يف أوله حائضة ليست 
مــن أهل الصيــام، وإذا لم يصح لم يبق لإلمســاك فائدة، 
وهــذا الزمن زمــن غير محرتم بالنســبة لها ألهنــا مأمورة 
بفطــره يف أول النهــار، بــل محــرم عليهــا صومــه يف أول 
النهار، والصوم الشــرعي كما نعلم جميعًا هو اإلمســاك 
عــن المفطرات تعبدًا هلل ۵ من طلوع الفجر إلى غروب 
الشــمس وهذا القــول كما تــراه أرجح من القــول بلزوم 

اإلمساك وعلى كال القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.
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الحائــض  طهــرت  إذا  يقــول:  الســائل  هــذا  س2/ 
واغتسلت بعد صالة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، 

فهل يجب عليها قضاؤه؟
ج/ إذا طهــرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة 
واحــدة ولكن تيقنــت الطهر فإنــه إذا كان يف رمضان فإنه 
يلزمها الصــوم ويكون صومها ذلــك اليوم صحيحًا وال 
يلزمهــا قضاؤه؛ ألهنا صامت وهي طاهر وإن لم تغتســل 
إاّل بعد طلوع الفجر فال حرج كما أن الرجل لو كان جنبًا 
مــن جماع أو احتالم وتســحر ولم يغتســل إاّل بعد طلوع 

الفجر كان صومه صحيحًا. 
وهبذه المناسبة أود أنبه إلى أمر آخر عند النساء إذا أتاها 
الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن 
أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشــاء فسد 
صــوم ذلك اليوم، وهذا ال أصل له بل إن الحيض إذا أتاها 

بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح.



91رمضانيات هدية للصائمني والصائمات 

س3/ هل يجب على النفســاء أن تصــوم وتصلي إذا 
طهرت قبل األربعين؟

ج/ نعــم.. متى طهــرت النفســاء قبل األربعيــن فإنه 
يجب عليهــا أن تصوم إذا كان ذلــك يف رمضان، ويجب 
عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها، ألهنا طاهر 
ليــس فيها ما يمنــع الصوم، وال ما يمنــع وجوب الصالة 

وإباحة الجماع.
س4/ إذا كانت المرأة عادتها الشــهرية ثمانية أيام أو 
ســبعة أيام ثم اســتمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك 

فما الحكم؟
ج/ إذا كانــت عادة هذه المرأة ســتة أيام أو ســبعة ثم 
طالــت هذه المدة وصارت ثمانية أو تســعة أو عشــرة أو 
أحد عشــر يومًا، فإهنا تبقى ال تصلــي حتى تطهر و ذلك 
ألن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص لــم يحد حــدًا معينًا يف الحيــض وقد قال 
اهلل تعالى: ﴿ ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ﴾ ]البقرة: 
222[ فمتــى كان هــذا الدم باقيــًا فإن المــرأة على حالها 
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حتى تطهر وتغتســل ثم تصلي فإذا جاءها يف الشهر الثاين 
ناقصًا عن ذلك فإهنا تغتسل إذا طهرت وإذا لم يكن على 
المدة الســابقة والمهم أن المرأة متــى كان الحيض معها 
موجودًا فإهنا ال تصلي ســواء كان الحيض موافقًا للعادة 

السابقة أو زائدًا عنها أو ناقصًا. وإذا طهرت تصلي.
س5/ المــرأة النفســاء هــل تجلس أربعيــن يومًا ال 
تصلــي وال تصــوم أم أن العبرة بانقطاع الــدم عنها، فمتى 

انقطع تطهرت وَصّلت؟ وما هي أقل مدة للطهر؟
ج/ النفســاء ليس لها وقــت محدود بل متى كان الدم 
موجود جلست لم ُتصلِّ ولم تصم ولم يجامعها زوجها، 
وإذا رأت الطهــر ولــو قبــل األربعين ولو لــم تجلس إال 
عشــرة أيام أو خمســة أيام فإهنا تصلي وتصوم ويجامعها 

زوجها وال حرج يف ذلك.
والمهــم أن النفــاس أمــر محســوس تتعلــق األحكام 
بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجودًا ثبتت أحكامه ومتى 
تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على الســتين 
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يومًا فإهنا تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها 
فقط ثم تغتسل وتصلي.

س6/ إذا نــزل مــن المــرأة يف نهــار رمضــان نقط دم 
بســيط، واســتمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي 

تصوم.. فهل صومها صحيح؟
ج/ نعــم.. صومها صحيح، وأما هذه النقط فليســت 
بشــيء ألهنــا مــن العروق، وقــد ُأثِــر عن علــي بن أبي 
طالــب ڤ أنــه قال: إن هذه النقط التــي تكون كرعاف 

األنف ليست بحيض..  هكذا يذكر عنه ڤ. 
س7/ إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم 

تغتسل إالّ بعد الفجر هل يصح صومها أم ال؟
ج/ نعم.. يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل 
الفجر ولم تغتسل إاّل بعد طلوع الفجر.. وكذلك النفساء 
ألهنا حينئٍذ من أهل الصوم، وهي شــبيهة بمن عليه جنابة 
إذا طلــع الفجر عليــه وهو ُجنب فإن صومــه يصح لقوله 

ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ   ﴿ تعالــى: 
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چ  چ    چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڇ ﴾ ]البقــرة: ١٨٧[. فإذا أذن اهلل تعالى بالجماع إلى أن 
يتبيــن الفجر لزم من ذلك أن ال يكون االغتســال إاّل بعد 
طلــوع الفجر ولحديث عائشــة ڤ: »أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان 
يصبح جنبًا من جمــاع أهله وهو صائم«.. أي أنه ملسو هيلع هللا ىلص ال 

يغتسل عن الجنابة إاّل بعد طلوع الصبح.
س8/ إذا أحســت المــرأة بالــدم ولــم يخــرج قبــل 
الغروب، أو أحســت بألم العادة هــل يصح صيامها ذلك 

اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟
ج/ إذا أحســت المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي 
صائمــة ولكنــه لم يخــرج إاّل بعــد غروب الشــمس، أو 
أحســت بألــم الحيض ولكنه لــم يخــرج إاّل بعد غروب 
الشــمس، فإن صومها ذلــك اليوم صحيــح وليس عليها 

إعادته إذا كان فرضًا وال يبطل الثواب به إذا كان نفالً.
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س9/ إذا رأت المرأة دمًا ولم تجزم أنه دم حيض فما 
حكم صيامها ذلك اليوم؟

ج/ صيامهــا ذلــك اليــوم صحيــح ألن األصــل عدم 
الحيض حتى يتبين لها أنه حيض.

س10/أحيانــًا تــرى المرأة أثرًا يســيرًا للدم أو نقطًا 
قليلة جدًا متفرقة على ساعات اليوم.مرة تراه وقت العادة 
وهي لم تنـــزل، ومــرة تراه يف غير وقــت العادة.فما حكم 

صيامها يف كلتا الحالتين؟
ج/ ســبق الجواب على مثل هذا السؤال قريبًا، لكن 
بقــي أنه إذا كانت هذه النقط يف أيام العادة وهي تعترب من 

الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضًا.
س11/ الحائض والنفســاء هل تأكالن وتشــربان يف 

نهار رمضان؟
ج/ نعم تأكالن وتشربان يف هنار رمضان لكن األولى 
أن يكــون ذلــك ســرًا إذا كان عندها أحد مــن الصبيان يف 

البيت ألن ذلك يوجب إشكااًل عندهم.
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س12/ إذا طهرت الحائض أو النفســاء وقت العصر 
هــل تلزمها صــالة الظهر مــع العصر أم ال يلزمها ســوى 

العصر فقط؟
ج/ القــول الراجح يف هذه المســألة أنــه ال يلزمها إاّل 
العصــر فقــط، ألنــه ال دليل علــى وجوب صــالة الظهر 
واألصــل بــراءة الذمة، ثــم إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »من أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر« 
ولم يذكــر أنه أدرك الظهــر، ولو كان الظهــر واجبًا لبينه 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وألن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر 
لم يلزمهــا إالَّ قضاء صالة الظهر دون صالة العصر مع أن 
الظهــر تجمع إلى العصر وال فرق بينها وبين الصورة التي 
وقع الســؤال عنها، وعلى هذا يكــون القول الراجح أنه ال 
يلزمها إاّل صالة العصر فقط لداللة النص والقياس عليها. 
وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه 

ال يلزمها إالَّ صالة العشاء وال تلزمها صالة المغرب.
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س13/ بعض النســاء الالتــي يجهضن ال يخلون من 
ــق الجنين، وإما  حالتيــن: إمــا أن تجهض المرأة قبل تخلُّ
أن تجهــض بعد تخلقه وظهــور التخطيط فيه.. فما حكم 
صيامها ذلــك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام األيام التي 

ترى فيها الدم؟
ج/ إذا كان الجنيــن لــم ُيَخلَّق فإن دمهــا هذا ليس دم 
نفاس وعلى هــذا فإهنا تصوم وتصلي وصيامها صحيح، 
وإذا كان الجنيــن قد ُخّلق فــإن الدم دم نفاس ال يحل لها 
أن تصلــي فيه وال أن تصوم والقاعدة يف هذه المســألة أو 
الضابــط فيها أنه إذا كان الجنيــن قد ُخلِّق فالدم دم نفاس 
ــق فليس الــدم دم نفــاس، وإذا كان الدم دم  وإذا لــم ُيَخلَّ
نفاس فإنــه يحرم عليها ما يحرم على النفســاء، وإذا كان 

غير دم النفاس فإنه ال يحرم عليها ذلك. 
س14/ نــزول الــدم من الحامل يف نهــار رمضان هل 

يؤثر على صومها؟
ج/إذا خرج دم الحيــض واألنثى صائمة فإن صومها 
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يفســد لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أليــس إذا حاضت لم تصل ولم 
تصم« ولهــذا نعده من المفطرات والنفاس مثله وخروج 
دم الحيــض والنفــاس مفســد للصوم.ونــزول الــدم من 
الحامــل يف هنار رمضــان إن كان حيضًا فإنه كحيض غير 
الحامل أي ال يؤثر على صومها، وإن لم يكن حيضًا فإنه 
ال يؤثــر، والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن 
يكــون حيضًا مطردًا لم ينقطع عنهــا منذ حملت بل كان 
يأتيهــا يف أوقاهتا المعتادة فهذا حيض على القول الراجح 
يثبت لــه أحكام الحيض، أما إذا انقطع الدم عنها صارت 
بعــد ذلك ترى دمًا ليس هو الدم المعتاد فإن هذا ال يؤثر 

على صيامها ألنه ليس بحيض.
س15/ إذا رأت المــرأة يف زمــن عادتهــا يومــًا دمًا 
والذي يليه ال ترى الدم طيلة النهار. فماذا عليها أن تفعل؟ 
ج/ الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها 
يف أيــام حيضتها تابع للحيض فال يعترب طهرًا، وعلى هذا 
فتبقــى ممتنعة مما تمتنع منه الحائــض، وقال بعض أهل 
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العلــم من كانت تــرى يومًا دمًا ويومًا نقــاًء فالدم حيض 
والنقاء طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يومًا فإذا وصلت 
إلى خمسة عشر يومًا صار ما بعده دم استحاضة وهذا هو 

المشهور من مذهب اإلمام أحمد بن حنبل $.
س16/ يف األيــام األخيرة من الحيض وقبل الطهر ال 
تــرى المرأة أثر للدم، هــل تصوم ذلك اليــوم وهي لم تَر 

القصة البيضاء أم ماذا تصنع؟ 
ج/ إذا كان من عادهتا أالَّ ترى القصة البيضاء كما يوجد 
يف بعض النســاء فإهنا تصــوم وإن كان مــن عادهتا أن ترى 

القصة البيضاء فإهنا ال تصوم حتى ترى القصة البيضاء.
س17/ ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظرًا 

وحفظًا يف حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة؟
ج/ ال حــرج على المــرأة الحائض أو النفســاء يف قراءة 
القرآن إذا كان لحاجة كالمرأة المعلمة أو الدارسة التي تقرأ 
وردهــا يف ليل أو هنار، وأما القراءة أعني قراءة القرآن لطلب 
األجر وثواب التالوة فاألفضل أاّل تفعل ألن كثيرًا من أهل 
العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض ال يحل لها قراءة القرآن. 
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س18/ هل يلزم الحائض تغيير مالبســها بعد طهرها 
مع العلم أنه لم يصبها دم وال نجاسة؟ 

ج/ ال يلزمهــا ذلك ألن الحيض ال ينجس البدن وإنما 
دم الحيض ينجس ما القاه فقط، ولهذا أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص النساء 

إذا أصاب ثياهبن دم حيض أن يغسلنه ويصلين يف ثياهبن.
س19/ سائل يسأل امرأة أفطرت يف رمضان سبعة أيام 
وهي نفســاء، ولم تقض حتى أتاها رمضان الثاين وطافها 
من رمضان الثاين سبعة أيام وهي مرضع ولم تقض بحجة 
مــرض عندها. فماذا عليها وقد أوشــك دخــول رمضان 

الثالث أفيدونا أثابكم اهلل؟
ج/ إذا كانــت هــذه المرأة كما ذكرت عن نفســها أهنا 
يف مرض وال تستطيع القضاء فإهنا متى استطاعت صامته 
ألهنــا معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاين، أما إذا كان ال 
عــذر لها وإنما تتعلل وتتهــاون فإنه ال يجوز لها أن تؤخر 
قضــاء رمضــان إلى رمضــان الثاين، قالت عائشــة ڤ: 
»كان يكــون علــيَّ الصــوم فما أســتطيع أن أقضيــه إاّل يف 
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شــعبان« وعلى هذا فعلــى المرأة هذه أن تنظر يف نفســها 
إذا كان ال عذر لها فهي آثمة وعليها أن تتوب إلى اهلل وأن 
تبــادر بقضاء ما يف ذمتها من الصيــام، وإن كانت معذورة 

فال حرج عليها ولو تأخرت سنة أو سنتين.
س20/ بعض النساء يدخل عليهن رمضان الثاين وهن 

لم يصمن أيامًا من رمضان السابق فما الواجب عليهن؟
ج/ الواجب عليهن التوبة إلى اهلل من هذا العمل ألنه 
ال يجــوز لمن عليه قضاء رمضــان أن يؤخره إلى رمضان 
الثــاين بال عــذر لقــول عائشــة ڤ : »كان يكــون عليَّ 
الصــوم من رمضــان فما أســتطيع أقضيه إال يف شــعبان« 
وهــذا يدل علــى أنه ال يمكن تأخيره إلــى ما بعد رمضان 
الثــاين.. فعليهــا أن تتــوب إلــى اهلل ۵ ممــا صنعت وأن 

تقضي األيام التي تركتها بعد رمضان الثاين. 
س31/ إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهرًا مثالً 
وهي لــم تصل بعد صــالة الظهر هل يلزمهــا قضاء تلك 

الصالة بعد الطهر؟
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ج/ يف هــذا خــالف بين العلماء فمنهــم من قال أنه ال 
يلزمهــا أن تقضــي هذه الصــالة ألهنا لم تفــّرط ولم تأثم 
حيــث إنه يجــوز لهــا أن تؤخر الصــالة إلى آخــر وقتها، 
ومنهــم من قال إنه يلزمها القضــاء أي قضاء تلك الصالة 
لعمــوم قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من أدرك ركعة مــن الصالة فقد أدرك 
الصالة« واالحتيــاط لها أن تقضيها ألهنا صالة واحدة ال 

مشقة يف قضائها.
س22/ إذا رأت المــرأة الحامل دمًا قبل الوالدة بيوم 

أو يومين فهل تترك الصوم والصالة من أجله أم ماذا؟
ج/ إذا رأت الحامل الــدم قبل الوالدة بيوم أو يومين 
ومعهــا طلق فإنه نفــاس ترتك من أجله الصــالة والصيام 
وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد ال عربة فيه وال يمنعها 

من صيام وال صالة.
س23/ ما رأيك يف تناول حبوب منع الدورة الشهرية 

من أجل الصيام مع الناس؟
ر من هذا.. وذلك ألن هذه الحبوب فيها  ج/ أنــا أحذِّ
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مضرة عظيمة، ثبت عندي ذلك عن طريق األطباء ويقال 
للمرأة هذا شــيء كتبه اهلل على بنات آدم فاقنعي بما كتب 
اهلل ۵ وصومــي حيث ال مانع وإذا وجد المانع فافطري 

ر اهلل ۵  رضاًء بما قدَّ
س24/ يقول الســائل: امرأة بعد شــهرين من النكاح 
وبعــد أن طهرت بــدأت تجد بعض النقــاط الصغيرة من 

الدم. فهل تفطر وال تصلي؟ أم ماذا تفعل؟
الحيــض والنــكاح بحــر ال  النســاء يف  ج/ مشــاكل 
ســاحل له، ومن أســبابه اســتعمال هذه الحبوب المانعة 
للحمــل والمانعة للحيض، ومــا كان الناس يعرفون مثل 
هذه اإلشــكاالت الكثيــرة، صحيح أن اإلشــكال ما زال 
موجــودًا منذ بعث الرســول بل منذ وجد النســاء، ولكن 
كثرته على هذا الوجه الذي يقف اإلنســان حيران يف حل 
مشــاكله أمر يؤســف له، ولكن القاعدة العامــة أن المرأة 
إذا طهــرت ورأت الطهر المتيقن يف الحيض ويف النكاح، 
وأعني الطهــر يف الحيض خروج القصة البيضاء وهو ماء 
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أبيض تعرفه النســاء فيمــا بعد الطهر من كــدرة أو صفرة 
أو نقطــة أو رطوبــة، فهــذا كله ليــس بحيض، فــال يمنع 
مــن الصالة، وال يمنع مــن الصيام، وال يمنــع من جماع 
الرجــل لزوجته، ألنه ليس بحيــض. قالت أم عطية: »كنا 
ال نعــد الصفــرة والكدرة شــيئًا« ]أخرجــه البخــاري وزاد أبو 
داود بعــد الطهــر وســندها صحيــح[ وعلــى هذا القــول: كل ما 

حدث بعــد الطهر المتيقن من هذه األشــياء فإهنا ال تضر 
المرأة وال تمنعها من صالهتا وصيامها ومباشــرة زوجها 
إياهــا. ولكن يجب أن ال تتعجل حتى ترى الطهر، ولهذا 
كان نســاء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشــة ڤ 
بالكرســف يعنــي القطن فيه الدم فتقــول لهن: ال تعجلن 

حتى ترين القصة البيضاء.
س35/ بعــض النســاء يســتمر معهن الــدم وأحيانًا 
ينقطع يومًا أو يومين ثم يعود.. فما الحكم يف هذه الحالة 

بالنسبة للصوم والصالة وسائر العبادات؟ 
ج/ المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان 
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لها عادة وانقضت عادهتا فإهنا تغتسل وتصلي وتصوم وما 
تــراه بعد يومين أو ثالثة ليس بحيــض ألن أقل الطهر عند 
هؤالء العلماء ثالثة عشر يومًا، وقال بعض أهل العلم إهنا 
متى رأت الدم فهو حيــض ومتى طهرت منه فهي طاهرة، 

وإن لم يكن بين الحيضتين ثالثة عشر يومًا.
س26/ أيهما أفضل للمرأة أن تصلي يف ليالي رمضان 
يف بيتهــا أم يف المســجد وخصوصــًا إذا كان فيــه مواعــظ 
وتذكير، وما توجيهك للنساء الالتي يصلين يف المساجد؟

ج/ األفضــل أن تصلي يف بيتها لعموم قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
»وبيوتهن خير لهن« وألن خروج النساء ال يسلم من فتنة 
يف كثيــر من األحيــان فكون المرأة تبقــى يف بيتها خير لها 
مــن أن تخرج للصالة يف المســجد والمواعظ والحديث 
يمكــن أن تحصــل عليها بواســطة الشــريط.. وتوجيهي 
لــاليت يصليــن يف المســجد أن يخرجــن مــن بيوهتن غير 

متربجات بزينة وال متطيبات.
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س27/ ما حكم ذوق الطعام يف نهار رمضان والمرأة 
صائمة؟

ج/ حكمه ال بأس به لدعاء الحاجة إليه ولكنها تلفظ 
ما ذاقته.

س28/ امــرأة أصيبــت يف حادثــة وكانــت يف بدايــة 
الحمــل فأســقطت الجنين إثر نزيف حــاد فهل يجوز لها 

أن تفطر أم تواصل الصيام وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟
ج/ نقول إن الحامل ال تحيض كما قال اإلمام أحمد، 
إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض والحيض كما 
قــال أهــل العلم خلقــه اهلل تبــارك وتعالى بحكمــة غذاء 
الجنين يف بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن 
بعض النســاء قد يســتمر هبا الحيض على عادته كما كان 
قبل الحمل فهــذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح ألنه 
استمر هبا الحيض ولم يتأثر بالحمل فيكون هذا الحيض 
مانعــًا لــكل ما يمنعــه حيض غيــر الحامــل وموجبًا لما 
يوجبــه ومســقطًا لما يســقطه، والحاصــل أن الدم الذي 



107رمضانيات هدية للصائمني والصائمات 

يخــرج مــن الحامل علــى نوعين نوع يحكــم بأنه حيض 
وهو الذي اســتمر هبــا كما كان قبل الحمــل فمعنى ذلك 
أن الحمــل لــم يؤثر عليه فيكون حيضــًا والنوع الثاين دم 
طرأ على الحامل طروءًا إما بســبب حادث أو حمل شيء 
أو ســقوط شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو 
دم عرق وعلى هذا فال يمنعها من الصالة وال من الصوم 
بــل هــي يف حكم الطاهــرات ولكن إذا لزم مــن الحادث 
أن ينـــزل الولــد أو الحمــل الــذي يف بطنها فإهنــا على ما 
قــال أهل العلــم إن خرج وقــد تبين فيه خلق إنســان فإن 
دمهــا بعد خروجه يعد نفاســًا ترتك فيــه الصالة والصوم 
ويتجنبها زوجها حتى تطهر.. وإن خرج الجنين وهو غير 
مخلَّق فإنه ال يعترب دم نفاس بل هو دم فساد ال يمنعها من 

الصالة وال من الصيام وال من غيرهما.
قــال أهل العلــم وأقل زمــن يتبين فيــه التخليق واحد 
وثمانــون يومًا؛ ألن الجنين يف بطــن أمه كما قال عبد اهلل 
بــن مســعود ڤ : حدثنا رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهــو الصادق 
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المصــدوق فقال: »إن أحدكم يجمــع يف بطن أمه أربعين 
يومــًا ثم يكون علقة مثل ذلــك ثم يكون مضغة مثل ذلك 
ثم يبعث إليــه الملك ويؤمر بأربع كلمــات فيكتب رزقه 

وأجله وعمله وشقي أم سعيد«. 
و اليمكــن أن يخلق قبل ذلك والغالب أن التخليق ال 

يتبين قبل تسعين يومًا كما قال بعض أهل العلم. 
س29/ أنا امرأة أســقطت يف الشــهر الثالث منذ عام، 
ولــم أصّل حتى طهرت وقد قيل لي كان عليك أن تصلي 

فماذا أفعل وأنا ال أعرف عدد األيام بالتحديد؟
ج/ المعــروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أســقطت 
لثالثة أشــهر فإهنا ال تصلي ألن المرأة إذا أسقطت جنينًا 
قد تبين فيه خلق إنســان فإن الدم الذي يخرج منها يكون 
دم نفــاس ال تصلــي فيه. قــال العلماء: ويمكــن أن يتبين 
خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يومًا وهذه أقل من 
ثالثة أشــهر فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثالثة أشهر فإن 
الــذي أصاهبا يكون دم فســاد ال ترتك الصــالة من أجله، 
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وهذه الســائلة عليها أن تتذكر يف نفســها فإذا كان الجنين 
ســقط قبل الثمانيــن يومًا فإنه تقضي الصــالة وإذا كانت 
ال تــدري كم تركت فإهنا تقدر وتتحرى، وتقضي على ما 

يغلب عليه ظنها أهنا لم ُتَصلِّه. 
س30/ سائلة تقول: إنها منذ وجب عليها الصيام وهي 
تصــوم رمضان ولكنها ال تقضي صيــام األيام التي تفطرها 
بسبب الدورة الشــهرية ولجهلها بعدد األيام التي أفطرتها 

فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله اآلن؟
ج/ يؤســفنا أن يقــع مثل هــذا بين نســاء المؤمنين فإن 
هــذا الرتك أعني ترك قضاء ما يجــب عليها من الصيام إما 
أن يكــون جهالً، وإما أن يكون هتاونــًا، وكالهما مصيبة؛ 
ألن الجهل دواؤه العلم والســؤال، وأما التهاون فإن دواءه 
تقوى اهلل ۵ ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما 
فيه رضاه. فعلى هــذه المرأة أن تتوب إلى اهلل مما صنعت 
وأن تستغفر وأن تتحرى األيام التي تركتها بقدر استطاعتها 

فتقضيها وهبذا تربأ ذمتها ونرجو أن يقبل اهلل توبتها.
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س31/ تقــول الســائلة ما الحكــم إذا حاضت المرأة 
بعد دخول وقت الصالة؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا 

طهرت؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصالة؟
ج/ أواًل: المــرأة إذا حاضــت بعــد دخــول الوقت أي 
بعــد دخول وقت الصالة فإنه يجــب عليها إذا طهرت أن 
تقضــي تلك الصالة التي حاضــت يف وقتها إذا لم تصلها 
قبــل أن يأتيهــا الحيض وذلــك لقول الرســولملسو هيلع هللا ىلص: »من 
أدرك ركعــة من الصــالة فقد أدرك الصــالة« فإذا أدركت 
المــرأة من وقت الصالة مقــدار ركعة ثم حاضت قبل أن 

تصلي فإهنا إذا طهرت يلزمها القضاء.
وقت  خــروج  قبــل  الحيــض  مــن  طهــرت  إذا  ثانيًا: 
الصــالة فإنه يجب عليها قضــاء تلك الصالة،فلو طهرت 
قبل غروب الشــمس بمقــدار ركعة وجبــت عليها صالة 
العصر،ولــو طهرت قبــل منتصف الليل لــم يجب عليها 
صالة العشاء، وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها،قال 
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اهلل : ﴿ں ں ڻ ڻڻ ڻ  ۀ   
أي  ]النســاء: ١0٣[   ۀ ہ ہ ہ  ہ﴾ 
فرضــًا مؤقتًا بوقت محدود اليجوز لإلنســان أن يخرج 

الصالة عن وقتها والأن يبدأ هباقبل وقتها.
س32/دخلت عليَّ العادة الشــهرية أثناء الصالة ماذا 

أفعل؟وهل أقضي الصالة عن مدة الحيض؟
ج/ إذا حدث الحيض بعــد دخول وقت الصالة كأن 
حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثالً، فإهنا بعد أن تطهر 
مــن الحيض تقضي هــذه الصالة التي دخــل وقتها وهي 

طاهــرة لقوله تعالــى: ﴿ ڻ  ۀ   ۀ ہ ہ 
ہ          ہ﴾ ]النساء: ١0٣[.

وال تقضــي الصالة عــن وقت الحيــض لقوله ملسو هيلع هللا ىلص يف 
الحديث الطويل: »أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصل 
ولم تصم«. وأجمع أهل العلم أهنا ال تقضي الصالة التي 
فاتتهــا أثناء مــدة الحيض أما إذا طهــرت، وكان باقيًا من 
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الوقت مقدار ركعة فأكثــر فإهنا تصلي ذلك الوقت الذي 
طهــرت فيه لقولــه ملسو هيلع هللا ىلص: »من أدرك ركعة مــن العصر قبل 
أن تغرب الشــمس فقد أدرك العصر«. فإذا طهرت وقت 
العصــر أو قبل طلوع الشــمس وكان باقيــًا على غروب 
الشــمس أو طلوعهــا مقــدار ركعــة، فإهنا تصلــي العصر 

ركعة يف المسألة األولى والفجر يف المسألة الثانية.
س33/ شــخص يقول: أفيدكم أن لي والدة تبلغ من 
العمر خمســة وســتين عامًا، ولها مدة تســع عشــرة سنة 
وهي لم تأت بأطفــال واآلن معها نزيف دم لها مدة ثالث 
ســنوات وهو مــرض يبدو أتاهــا يف تلكم الفتــرة، وألنها 
ستســتقبل الصيام كيــف تنصحونها لــو تكرمتم؟ وكيف 

تتصرف مثلها لو سمحتم؟
ج/ مثل هذه المرأة التي أصاهبا نزيف الدم حكمها أن 
ترتك الصالة والصوم مدة عادهتا السابقة قبل هذا الحدث 
الذي أصاهبا فإذا كان من عادهتا أن الحيض يأتيها من أول 
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كل شهر لمدة ستة أيام مثالً فإهنا تجلس من أول كل شهر 
مدة ســتة أيام ال تصلي وال تصوم فإن انقضت اغتســلت 
وصلــت وصامــت، وكيفيــة الصــالة لهــذه وأمثالها أهنا 
تغســل فرجها غســالً تامًا وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك 
بعد دخول وقت صالة الفريضة وكذلك تفعله إذا أرادت 
أن تتنفل يف غير أوقات فرائض ويف هذه الحالة ومن أجل 

المشقة عليها يجوز لها أن تجمع الصالة.
س34/ مــا حكــم وجــود المــرأة يف المســجد وهي 

حائض الستماع األحاديث والخطب؟ 
ج/اليجــوز للمــرأة الحائض أن تمكث يف المســجد 
الحــرام وال غيره من المســاجد،ولكن يجــوز لها أن تمر 
بالمســجد وتأخــذ الحاجة منه وما أشــبه ذلــك كما قال 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعائشــة حين أمرها أن تأيت بالُخْمَرة فقالت:أهنا 
يف المســجد وهــي حائض.فقــال: »إن حضيتك ليســت 
يف يــدك« فإذا مرت الحائض يف المســجد وهــي آمنة من 
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أن ينـــزل دم على المســجد فال حرج عليهــا أما إن كانت 
تريــد أن تدخــل وتجلــس فهــذا ال يجــوز والدليل على 
ذلــك أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمر النســاء يف صالة العيد أن يخرجن 
إلــى مصلى العيد العواتــق وذوات الخدور والحيَّض إالَّ 
أنــه أمر أن يعتــزل الحيَّــض المصلى فدل ذلــك على أن 
الحائــض اليجــوز لها أن تمكث يف المســجد الســتماع 

الخطبة أو استماع الدرس واألحاديث. 

أدعية وأذكار
21

وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة 
عرشه، ومداد كلماته، وعدد كل شفع ووتر، ورطب 
ويابس يف كتاب مبين، وجميع ما خلق ربنا وذرأ وبرأ، 

أبدًا سرمدًا طيبًا مباركًا.



فهدى،  وقدر  فسوى  خلق  الذي  هلل  الحمد 
وأدنى،  وقرب  وأبكى،  وأضحك  وأحيا،  وأمات 

وأسعد وأشقى، ومنع وأعطى.



حيلتي،  وقلة  قوتي،  ضعف  أشكو  إليك  اللهم 
رب  أنت  الراحمين  أرحم  يا  الناس.  على  وهواين 
بعيد  إلى  تكلني،  من  إلى  ربي  وأنت  المستضعفين 
يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي 
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أحكام ختتص باملرأة يف باب الصيام
صوم شــهر رمضان واجٌب على كل مســلٍم ومســلمٍة 
وهو أحد أركان اإلســالم ومبانيه العظــام. قال اهلل تعالى: 
﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]البقرة: ١٨٣[. 

ومعنى ﴿ ٹ ﴾: ُفِرَض.
فإذا بلغت الفتاة ســنَّ التَّكليف بظهور إحدى أمارات 
وم يف  البلــوغ عليها ومنها الحيض فإنَّــه يبدأ و جوب الصَّ

حقها.
وقد تحيض وهي يف ســنِّ التاســعة، وقد تجهل بعض 
يام حينــذاك فال تصوم ظنًا  الفتيات أنَّــه يجب عليها الصِّ

منها أنَّها صغيرٌة.
يــام وهذا تفريــٌط عظيٌم برتك  وال يأمرهــا أهلهــا بالصِّ

ركٍن من أركان اإلسالم.
ومن حصل منها ذلك وجب عليها قضاء الصوم الذي 
تركته يف حين بداية الحيض هبا ولو مضى على ذلك فرتٌة 

طويلٌة؛ ألنه باٍق يف ذمتها.
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من يجب عليه رمضان:
إذا دخل شهر رمضان وجب على كل مسلٍم ومسلمٍة 
بالغين صحيحين مقيمين صيامه، ومن كان منهما مريضًا 
أو مســافرًا يف أثناء الشهر فإنه يفطر ويقضي عدد ما أفطره 

من أيام ُأخر.
قال اهلل تعالــى: ﴿ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ 

ھ ھ ے    ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ .
         ]البقرة: ١٨٥[ 
كمــا أنَّ من أدركه الشــهر وهــو كبيٌر هرٌم ال يســتطيع 
الصيــام أو مريٌض مرضًا مزمنــًا ال ُيرجى ارتفاعه عنه يف 
وقــٍت من األوقات مــن رجٍل أو امرأة فإنــه يفطر ويطعم 

عن كل يوٍم مسكينًا نصف صاع من قوت البلد.
قال اهلل تعالــى: ﴿ ڇ ڍ    ڍ ڌ ڌ 

ڎ﴾ ]البقرة: ١٨٤[. 
قــال عبــد اهلل بن عبــاس ڤ: »هي للكبيــر الذي ال 

ُيرجى برؤه«. ]رواه البخاري[.
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والمريض الذي ال ُيرجى برؤ مرضه يف حكم الكبير وال 
قضاء عليه لعدم إمكانه. ومعنى ﴿ ڍ﴾ يتجشمونه.

وتختــصُّ المــرأة بأعذار ُتبيُح لهــا اإلفطار يف رمضان 
علــى أن تقضــي ما أفطرته بســبب تلك األعــذار من أياٍم 

أخر.وهذه األعذار هي:
1ـ احلي�س والنفا�س:

يحــرم علــى المــرأة الصــوم أثناءهما ويجــب عليها 
القضاء من أياٍم أخر.لما يف الصحيحين عن عائشــة ڤ 
قالــت: »ُكنا ُنؤَمُر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة« 
وذلــك لما ســألتها امرأٌة فقالت: ما بــال الحائض تقضي 
الصوم وال تقضي الصالة. بيَّنت ڤ أن هذا من األمور 

. التوقيفية التي ُيتبع فيها النصُّ
حكمة ذلك:

قال شــيخ اإلســالم ابن تيمية يف »مجمــوع الفتاوى« 
)2٥١/2٥(: »والــدم الذي يخــرج بالحيض فيه خروج 
الــدم. والحائــض يمكنهــا أن تصوم يف غيــر أوقات الدم 



رمضانيات هدية للصائمني والصائمات  118

الــذي يخــرج بالحيض فيــه دمها. فــكان صومها يف تلك 
الحال صومًا معتداًل ال يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن 
الــذي هو مادتــه. وصومها يف الحيــض يوجب أن يخرج 
فيه دمها الذي هو مادهتــا ويوجب نقصان بدهنا وضعفها 
وخــروج صومها عن االعتدال فُأمِــَرت أن تصوم يف غير 

أوقاِت الحيض«. انتهى.
2ـ احلمــل واالإر�ضــاع اللــذان يح�ضل بال�ضيــام فيهما 

�ضرٌر على املراأة اأو على طفلها اأو عليهما معًا: 
فإهنا ُتفطر يف حال حملها وإرضاعها.

ثم إن كان الضرر الذي أفطرت من أجله يحصل على 
الطفــل فقط دوهنا فإهنا تقضي ما أفطرتــه وتطعم ُكّل يوٍم 

مسكينًا.
وإن كان الضرر عليها فإنه يكفي منها القضاء.

وذلــك لدخــول الحامــل والمرضــع يف عمــوم قوله 
تعالى: ﴿ ڇ ڍ    ڍ ڌ ڌ ڎ ﴾.

          ]البقرة: ١٨٤[ 
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قــال الحافظ ابن كثير $ يف »تفســيره« )١/٣٧9(: 
»وممــا يلتحق هبــذا المعنى الحامل والمرضــع إذا خافتا 

على أنفسهما أو على ولديهما«. انتهى.
وقــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة $: »إن كانــت 
الحامــل تخاف علــى جنينها فإهنا تفطــر وتقضي عن كل 
يــوم يومًا وتطعم عن كل يوم مســكينًا رطــالً من خبٍز«. 

انتهى )2٥/٣١٨(. 
تنبيهات: 

١ـ المســتحاضة: وهــي التــي يأتيهــا دٌم ال يصــل أن 
يكون حيضًا كما سبق يجب عليها الصيام وال يجوز لها 

اإلفطار من أجل االستحاضة.
قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة $ لما ذكــر إفطار 
الحائــض قال: »بخالف االســتحاضة فإن االســتحاضة 
تعــمُّ أوقــات الزمان وليــس لها وقــٌت ُتؤَمُر فيــه بالصوم 
وكان ذلــك ال يمكن االحرتاز منه كــذرع القيء وخروج 
الــدم بالجراح والدمامل واالحتالم ونحو ذلك مما ليس 
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لــه وقٌت محدٌد يمكن االحرتاز منه فلم يجعل هذا منافيًا 
للصوم كدم الحيض« انتهى )2٥/2٥١(.

2ـ يجب على الحائض وعلــى الحامل والمرضع إذا 
أفطرتــا قضاء مــا أفطرنه فيمــا بين رمضان الــذي أفطرن 
منه ورمضــان القادم، والمبادرة أفضــل وإذا لم يبق على 
رمضان القادم إال قــدر األيام التي أفطرهنا فيجب عليهن 
صيــام القضــاء حتــى ال يدخل عليهــم رمضــان الجديد 

وعليهنَّ صياٌم من رمضان الذي قبله.
فإن لم يفعلــن ودخل عليهنَّ رمضــان وعليهنَّ صياٌم 
مــن رمضان الذي قبله وليس لهــنَّ عذٌر يف تأخيره وجب 
عليهنَّ مع القضاء: إطعاُم مســكيٍن عن ُكلِّ يوٍم. وإن كان 
لعــذٍر فليس عليهــنَّ إال القضاء، وكذلك مــن كان عليها 
قضاٌء بســبب اإلفطار لمرٍض أو سفٍر حكمها كحكم من 

أطفرت لحيٍض على التفصيل السابق. 
عــًا إذا كان زوجها  ٣ـ ال يجــوز للمــرأة أن تصوم تطوُّ

حاضرًا إال بإذنه. 
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لمــا روى البخاري ومســلم وغيرهما عــن أبي هريرة 
ڤ أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال يحل المرأة أن تصوم وزوجها 

شاهد إال بإذنه«. 
ويف بعــض الروايــات عــن أحمــد وأبــي داود: »إال 

رمضان«. 
أما إذا ســمح لهــا زوجها بالصيام تطوعــًا أو لم يكن 
حاضــرًا عندها أو لم يكن لها زوٌج فإهنا ُيســتحُب لها أن 
تصــوم تطوعًا، خصوصــًا األيام التي يســتحب صيامها 
كيــوم االثنيــن ويــوم الخميس وثالثــة أياٍم من كل شــهٍر 
وســتة أيام من شوال وعشــر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم 
عاشــوراء مــع يوم قبلــه أو يوم بعده. إال أنــه ال ينبغي لها 
أن تصــوم تطوعًا وعليها قضاٌء مــن رمضان حتى تصوم 

القضاء. واهلل أعلم.
٤ـ إذا طهرت الحائض يف أثناء النهار من رمضان؛ فإهنا 
تمسك بقية يومها وتقضيه مع األيام التي أفطرهتا بالحيض.

وإمســاكها بقيــة اليوم الــذي طهرت فيه يجــب عليها 
احرتامًا للوقت. ا.هـ من كتاب أحكام تختص بالمؤمنات
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جدول صائم )١(

املق�ضود من اجلدول: الكيفية المثالية الغتنام المسلم 
يومًا من رمضان حقًا كما ينبغي مســتغالً كل ســاعة فيه 
بأداء طاعة وعبادة أو نفع متعدي لآلخرين يتقرب به إلى 

اهلل تعالى راجيًا بذلك األجر والثواب.
قال ابن مسعود ڤ )ما ندمت على شيء ندمي على 
يوم غربت شمســه، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي( 

الوقت يف حياة المسلم.
قــال اإلمــام النخعــي $ يصف يومًا مــن رمضان: 
)صــوم يــوم من رمضان أفضــل من ألف يوم، وتســبيحة 
فيــه أفضل من ألف تســبيحة، وركعة فيــه أفضل من ألف 

ركعة( لطائف المعارف. 
فاليوم الواحد من رمضان يعد فرصة ســانحة ومجااًل 
واســعًا للتقــرب إلــى اهلل بأنــواع مــن الطاعــات وتنوع 

العبادات فيكون األجر األعظم والثواب أكرب.

)١( كتبه الشيخ/ خالد بن عبدالرحمن الدرويش. 
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فيا أخي املسلم: »إن استطعت أال يسبقك أحد إلى اهلل يف 
هذا الشهر فافعل« فاللهم إين أسألك خير ما يف هذا اليوم 
مــن رمضان فتحــه ونصره ونوره وبركتــه وهداه، وصلى 

اهلل على نبينا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا. 

البرنامج المقترح قبل الفجر:
◈ صــالة التهجد ولو ركعتين، قال اهلل تعالى: ﴿ې 
ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

ۇئ﴾ ]الزمر: 9[. 
◈ صالة الوتر إن لم تصلي مع اإلمام يف الرتاويح.

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »من اســتيقظ من الليــل وأيقظ أهله فصليا 
ركعتين جميعًا كتبا مــن الذاكرين اهلل كثيرًا والذاكرات« 

]رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه[.

وكان صلــة ابن أشــيم يصلي الليل كلــه، فإذا يف الحر 
كان يقول: »إلهي ليــس مثلي يطلب الجنة، ولكن أجرين 

برحمتك من النار« المتجر الرابح.
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◈ الســحور مع استشــعار نية التعبــد هلل تعالى وتأدية 
السنة، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »تسحروا فإن يف السحور بركة« .

              ]متفق عليه[ 
◈ الدعــاء واالســتغفار حتــى أذان الفجــر، قــال اهلل 

تعالى: ﴿ گ گ گ    ﴾ ]الذاريات: ١٨[.
وعــن عبــد اهلل بن بســر ڤ قال: ســمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

يقول: »طوبى لمن وجد يف صحيفته استغفارًا كثيرًا«.
             ]رواه ابن ماجه بإسناد صحيح[ 

البرنامج المقترح بعد طلوع الفجر: 

◈ أداء سنة الفجر بعد إجابة المؤذن، قال ملسو هيلع هللا ىلص »ركعتا 
الفجر خير من الدنيا وما فيها« ]رواه مسلم[. 

◈ التكبير لصالة الصبــح، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ولو يعلمون ما 
يف العتمة والصبح ألتوهما ولو حبوًا« ]متفق عليه[. 

◈ االنشــغال بالدعــاء أو الذكر أو قــراءة القرآن حتى 
إقامة الصالة، قال ملسو هيلع هللا ىلص »الدعاء ال يرد بين اآلذان واإلقامة«.

                                              ]رواه أحمد والرتمذي وأبو داود[ 



125رمضانيات هدية للصائمني والصائمات 

◈ الجلوس يف المسجد للذكر ومنه أذكار بداية اليوم 
إلى طلوع الشــمس فقد كان ملسو هيلع هللا ىلص »إذا صلى الفجر تربع يف 

مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء« ]رواه مسلم[. 
ونــص الفقهــاء علــى اســتحباب إحيــاء هــذا الوقت 
بالذكر. قال اإلمام النووي $ )اعلم أن أشرف أوقات 

الذكر يف النهار الذكر بعد صالة الصبح(. 
◈ األذكار للنــووي وهــي عادة الســلف -رضي اهلل 

عنهم أجمعين. 
◈ صالة ركعتين مستشعرًا ثواب وأجر عمرة وحجة 
تامة، قــال ملسو هيلع هللا ىلص: »من صلى الفجر يف جماعة ثم قعد يذكر 
اهلل حتى تطلع الشــمس ثم صلــى ركعتين كانت له كأجر 

حجة وعمرة تامة، تامة، تامة« ]رواه الرتمذي[.
◈ ثم الدعاء بأن يبارك اهلل يف يومك، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اللهم 
إين أسألك خير ما يف هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته 
وهـــداه، وأعــــوذ بك من شـــــر ما فيه وشـــــر ما بعده« .
         ]رواه أبو داود[
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◈  استصحاب نية الخير طوال اليوم الرمضاين.

البرنامج المقترح بعد ذلك:

١- النــوم مــع االحتســاب فيــه، قال معــاذ ڤ )إين 
احتسب يف نومتي كما احتسب يف قومتي(. 

2- الذهــاب إلى العمل أو الدراســة، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
»مــا أكل أحد طعامًا قط خيرًا مــن أن يأكل من عمل يده 

وأن نبي اهلل داود كان يأكل من عمل يده« ]رواه البخاري[.
وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »من ســلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل 
اهلل له به طريقًا إلى الجنة« ]رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان[. 
٣- االنشــغال بذكر اهلل تعالى طــوال اليوم، قال ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ليس يتحســر أهل يف الجنة إال على ساعة مرت بهم ولم 

يذكروا اهلل تعالى فيها« ]رواه الطرباين[.
٤- صدقة اليوم، مســتثمرًا دعاء الملــك »اللهم أعط 

منفقًا خلفًا«. 



127رمضانيات هدية للصائمني والصائمات 

البرنامج المقترح بعد الظهر: 

◈ إجابــة المؤذن وصالة الظهــر يف وقتها جماعة مع 
التبكير واالستعداد لها: قال ابن مسعود ڤ )إن رسول 
اهلل علمنــا ســنن الهدى وأن من ســنن الهــدى الصالة يف 

المسجد الذي يؤذن فيه( ]رواه مسلم[.
◈ أخــذ قســط مــن الراحــة مع نيــة صالحــة، قال 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »وإن لبدنك عليك حقًا«.

البرنامج المقترح بعد العصر: 

◈  صــالة العصــر مــع الحــرص علــى صــالة أربــع 
ركعات قبلهــا، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »رحــم اهلل امرًأ صلى قبل 

العصر أربعًا« ]رواه أبو داود والرتمذي[.
◈ ســماع موعظة المســجد، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من غدا 
إلى المســجد ال يريد إال أن يتعلم خيــرًا أو يعلمه كان له 

كأجر حاج تامًا حجته« ]رواه الطرباين[.
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برنامج منوع: 

١- الجلــوس يف المســجد لذكــر اهلل أو قــراءة الجزء 
اليومي للختمة. 

2- االستعداد لتنفيذ مشــروع إفطار صائم للجاليات 
يف الحي.

٣- المطالعــة اإليمانيــة والرتبويــة يف كتــب الرقائــق 
وفضائل األعمال الصالحة.

٤- االهتمام بشؤون المنـزل والعائلة. 
٥- حضور حلقة علم.      ٦- خدمة عامة. 

برنامج قبيل المغرب: 

◈  االنشــغال بالدعــاء قبيــل الغــروب فــردي أو مع 
العائلــة، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ثالثة ال ترد دعوتهم وذكر منهم 

الصائم حتى يفطر« ]أخرجه الرتمذي[.

برنامج بعد غروب الشمس: 

◈ أداء صالة المغرب جماعة يف المسجد مع التبكير 
والدعاء بين األذان واإلقامة حتى تقام الصالة. 
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◈ الجلوس يف المسجد وقول أذكار المساء مع تأدية 
السنة بعد المغرب واألفضل عند العودة للمنـزل.

◈ االجتمــاع مع األهل على مائــدة اإلفطار وإدخال 
الســرور علــى األوالد )مــع شــكر اهلل تعالى علــى إتمام 

صيام ذلك اليوم على خير وتقوى(. 
◈ االســتعداد لصــالة العشــاء والرتاويــح بالوضوء 

والتطيب واستشعار خطوات المشي إلى المسجد. 

البرنامج المقترح بعد العشاء: 

◈ صالة العشاء جماعة يف المسجد.
◈ صــالة الرتاويح كاملة مع اإلمــام، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

»من صلى مع اإلمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة«. 
◈ الجلســة العائلية: جلسة شاي درس تربوي نزهة. 

زيارة رحم.

البرنامج المنوع في ليالي رمضان:

◈ زيــارة )أقــارب صديــق جــار( ممارســة النشــاط 
الدعوي الرمضاين.
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◈ مطالعة شخصية مذاكرة ثنائية )أحكام آداب رقائق(. 
◈ درس عائلــي حضــور مجلــس الحي تربيــة ذاتية 
رياضــة بدنية زيــارة الجمعيات الخيريــة و الدعوية نزهة 
عائليــة الســمر الرمضاين الهادف االشــرتاك يف الدورات 
التدريبيــة والمهارات اإلدارية كالحاســب اآللي نشــاط 
دعــوي لألقرباء واألرحــام وغيرها من األنشــطة الذاتية 

والجماعية الهادفة. 
◈ مــع الحــرص علــى األجــواء اإليمانيــة واقتناص 

فرص الخير يف هذا الشهر الكريم. 

أدعية وأذكار
21

وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة 
عرشه، ومداد كلماته، وعدد كل شفع ووتر، ورطب 
ويابس يف كتاب مبين، وجميع ما خلق ربنا وذرأ وبرأ، 

أبدًا سرمدًا طيبًا مباركًا.



فهدى،  وقدر  فسوى  خلق  الذي  هلل  الحمد 
وأدنى،  وقرب  وأبكى،  وأضحك  وأحيا،  وأمات 

وأسعد وأشقى، ومنع وأعطى.



حيلتي،  وقلة  قوتي،  ضعف  أشكو  إليك  اللهم 
رب  أنت  الراحمين  أرحم  يا  الناس.  على  وهواين 
بعيد  إلى  تكلني،  من  إلى  ربي  وأنت  المستضعفين 
يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي 
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أذكار تهم الصائمني

الحمد هلل وحده والصالة والســالم علــى نبينا محمد 
وآله وصحبه.. 

وبعد: 
فالمسلم يذكر ربه على كل حال ويف كل وقت وزمان، 
واألدعية واألذكار عبادة هلل وحده نحتسب أجرها، ونسير 
علــى هــدي المصطفى يف ذكرهــا، وهناك أدعيــة وأذكار 

مطلقة، وغيرها مقيد بزمان أو مكان أو عدد. 
واألعمــال واألذكار يف رمضــان خاصــة تحتــاج منــا 
إلــى مزيد عنايــة وكثير اهتمام مع النيــة الصادقة واالتباع 

الصحيح واالحتساب يف كل ما نعمله أو نقوله.
وهذه الكلمات تذكير بما ينبغي لنا اإلكثار منه يف هذا 

الشهر الفضيل والمبارك، فنقول وباهلل التوفيق: 
عليك أخي الصائم، أخيت الصائمة، باحملافظة على:

◈ األذكار عنــد االســتيقاظ من النــوم أذكار الصباح 
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أذكار دخــول الخــالء ثم الخروج منه  الذكر عند ســماع 
المــؤذن وبعــد األذان الذكر قبــل الوضوء وبعــده أذكار 
دخــول  أذكار  إليــه  والدخــول  المنـــزل  مــن  الخــروج 
المســجد، الخــروج منه الدعــاء بيــن األذان واإلقامة، 

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »الدعاء ال ُيرد بين األذان واإلقامة«.
                      ]صحيح الرتمذي ٥٨١/٣[

أذكار الصالة: 
)دعــاء االســتفتاح يف الركعة األولى فقط( وهو ســنة 
وله عدة صيغ منها: »ســبحانك اللهــم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالى جدك وال إله غيرك« أو يقول »اللهم باعد 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشــرق والمغرب. 
اللهــم نقني مــن خطاياي كمــا ُينقى الثــوب األبيض من 

الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والربد«. 
)االســتعاذة قبل قراءة الفاتحة( ومــن صيغها: »أعوذ 
باهلل من الشــيطان الرجيم« أو »أعوذ باهلل الســميع العليم 
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من الشــيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه« )يف الركعة 
األولى( ثم يقول: »بسم اهلل الرحمن الرحيم«. 

)ثــم يقــرأ الفاتحــة يف كل ركعة( وهي ركــن ال تصح 
الصــالة بدوهنــا وإذا كان ال يجيــد قراءهتا فيقرأ ما تيســر 
من القرآن فإن لم يســتطع فإنه يقول »سبحان اهلل والحمد 
هلل وال إلــه إال اهلل واهلل أكــرب وال حــول وال قــوة إال باهلل« 

ويجب عليه َتَعّلم الفاتحة.
)يقــول يف الركــوع( »ســبحان ربــي العظيم« ويســن 
تكرارها ثالثًا أو يقول: »ســبحانك اللهم ربنا وبحمدك، 
اللهــم اغفر لي« أو يقول »ُســُبوح قــدوس رب المالئكة 

والروح«. 
)يرفع من الركوع قائالً( »سمع اهلل لمن حمده« ويقول 
بعــد أن يســتوي قائمًا »ربنا لــك الحمــد« أو »ربنا ولك 
الحمــد« أو »اللهم ربنا لك الحمــد« أو »اللهم ربنا ولك 
الحمــد« ويســن أن يقــول بعدها »ملء الســموات وملء 
األرض ومــلء ما بينهما وملء ما شــئت من شــيء بعد، 
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أهــل الثنــاء والمجد أحق مــا قال العبد، وكلنــا لك عبد، 
اللهــم ال مانــع لما أعطيــت، وال معطي لمــا منعت، وال 
ينفع ذا الجد منك الجد«. )يقول يف الســجود( »ســبحان 
ربــي األعلــى« يكررهــا ثالثًا ويســن أن يقول: »ســبوح 
قدوس رب المالئكة والروح« أو يقول »سبحانك اللهم 
ربنــا وبحمدك اللهم اغفــر لي« ثم يدعو بما شــاء«. مثل 

»اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك«. 
)ويقــول بين الســجدتين( »رب اغفر لي« ويســن أن 
يقول »رب اغفر لــي وارحمني وعافني وارزقني واهدين 

واجربين«.
)يقــول يف التشــهد األول( »التحيــات هلل والصلوات 
الطيبات، الســالم عليك أيها النبي ورحمــة اهلل وبركاته، 
الســالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين، أشهد أاّل إله إاّل 

اهلل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله«. 
)ويقول يف التشــهد األخير( »اللهم صل على محمد 
وعلــى آل محمــد، كما صليت علــى إبراهيم وعلى آل 
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إبراهيــم إنك حميــد مجيد، وبارك علــى محمد وعلى 
آل محمــد كمــا باركت على إبراهيــم وآل إبراهيم إنك 

مجيد«.  حميد 
ولنحافظ على األذكار بعد الصالة.

 ، وقــراءة القــرآن الكريــم، كالم اهلل -
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من قرأ حرفًا من كتاب اهلل فله حسنة، والحسنة 
بعشــر أمثالها، ال أقول »آلم« حرف، بل ألٌف حرف والٌم 

حرف وميٌم حرف«.
             ]رواه الرتمذي 2١92 وقال حديث حسن صحيح[
- دعاء ســجود التالوة )ســجد وجهي للــذي خلقه، 
وشــق ســمعه وبصره بحوله وقوتــه، فتبارك اهلل أحســن 

الخالقين( ]صحيح الرتمذي ١/١٨0[. 
)اللهــم اكتب لي هبا عندك أجرًا، وضع عني هبا وزرًا، 
واجعلهــا لي عندك ذخــرًا، وتقبلها مني كمــا تقبلتها من 

عبدك داود( ]حسن صحيح الرتمذي ١/١٨0[. 
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- الدعــاء أثنــاء الصيام حيث أنه مســتجاب قال ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ثالث ال ترد دعوتهم، الصائم حين يفطر، اإلمام العادل، 
ودعوة المظلوم« ]حسن الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة[.

قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إين صائم، إين صائم« إذا ســابك أحد 
أو خاصمك. ]متفق عليه[.

- وال ننسى أذكار المساء. 
- أما دعاء الصــــــائم عنـــــد فطــــره: )ذهب الظمـــــأ 

وابتلت العـــروق وثبــت األجر إن شاء اهلل(. 
                   ] حسن صحيح سنن أبي داود٤٤9/2[

- دعاء الصائم إذا أفطر عند قوم: )أفطر عندكم الصائمون 
وأكل طعامكم األبرار، وتنزلت عليكم المالئكة(. 

                 ]رواه أحمد وصححه األلباين صحيح الجامع ٤/٤٤9[ 

- دعــاء اســتفتاح صالة الليــل: )كان ملسو هيلع هللا ىلص يقــول إذا قام 
إلى الصــالة يف جوف الليــل: )اللهم لك الحمــُد أنت نور 
الســماوات واألرض، ولــك الحمد أنت قيَّام الســماوات 
واألرض ولــك الحمد أنت رب الســموات واألرض ومن 



137رمضانيات هدية للصائمني والصائمات 

فيهــن أنت الحــق، ووعدك الحق، وقولــك الحق، ولقاءك 
حــق، والجنة حــق، والنار حق، والســاعة حــق، اللهم لك 
أســلمُت وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك 
خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفـر لي مـا قـــدمــُت وأخرت 
وأسررت وأعلنت، أنـت إلهـي، ال إله إال أنت( ]متفق عليه[. 

مــن  قــام  إذا  صالتــه  يفتتــح  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رســول  )كان 
الليــل: )اللهم رب جربائيل وميكائيل وإســرافيل، فاطر 
أنــت  والشــهادة،  الغيــب  عالــم  الســموات واألرض، 
تحكــم بيــن عبادك فيما كانــوا فيه يختلفــون، اهدين لما 
اخُتلــف فيــه من الحق بإذنــك إنك هتدي من تشــاء إلى 

صراط مستقيم( ]رواه مسلم ٥٣٤/١[.
دعاء القنــوت: )اللهم اهدين فيمــن هديت، وعافني 
فيمــن عافيــت، وتولني فيمــن توليــت، وبارك لــي فيما 
أعطيــت، وقني شــر ما قضيت، فإنك تقضــي وال ُيقضى 
عليــك، إنــه ال يــذل من واليــت، وال يعــزُّ مــن عاديت، 

تباركت ربنا وتعاليت، ال منجا منك إاّل إليك(.
                  ]صحيح الرتمذي ١٤٤/١[
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)اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك 
مــن عقوبتك، وأعوذ بك منك ال أحصي ثناًء عليك أنت 

كما أثنيت على نفسك( ]صحيح ابن ماجه ١9٤/١[.
 )اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى 
ونحفــد، نرجو رحمتك، ونخشــى عذابــك، إن عذابك 
بالكافرين ُملحق، اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونثني 
عليــك الخيــر، وال نكفــرك، ونؤمــن بــك ونخضع لك، 

ونخلع من يكفرك( وهذا موقوف على عمر ڤ.
                    ]اإلرواء 2/١٧١- ٨2٤[ 
- دعــاء ليلة القــدر: )اللهــم إنك عفّو تحــب العفو، 

فاعف عني( ]صحيح ابن ماجه 2/٣2٨[.
- الذكر بعد السالم من الوتر )سبحان الملك القدوس( 
ثالث مــرات متتالية يجهــر هبا ويمد هبا صوتــه ويقول يف 

الثالثة: )رب المالئكة والروح(. قيام الليل لأللباين.
هذا وصلى اهلل وســلم على نبينــا محمد وآله وصحبه 

وسلم تسليمًا كثيرًا.
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توجيهات للصائمني والصائمات )١(

أخي املسلم: 
١- صم رمضان إيمانًا واحتسابًا هلل تعالى ليغفر لك 

ما مضى من ذنوبك.
2- احــذر أن تفطر يومًا من رمضــان لغير عذر؛ فإنه 

من كبائر الذنوب.
٣- قــم ليالــي رمضــان لصــالة الرتاويــح والتهجــد 
والســيما ليلــة القدر منــه إيمانًا واحتســابًا ليغفر لك ما 

تقدم من ذنبك.
٤- ليكن طعامك وشــرابك ولباســك حــالاًل؛ لتقبل 
أعمالــك، ويســتجاب دعــاؤك. واحــذر أن تصــوم عــن 

الحالل ثم تفطر على الحرام.
٥- فطِّر عندك بعض الصائمين لتنال مثل أجرهم.

٦- حافــظ على الصلوات الخمــــس يف أوقاتــــها مع 
الجماعة لتنــل ثوابـها ويحفظك اهلل هبا.

)١( من رسالة الصيام للشيخ عبد اهلل بن جار اهلل الجار اهلل $. 
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٧- أكثــر مــن الصدقة فــإن أفضل الصدقــة صدقة يف 
رمضان.

٨- احــذر أن تضيــع أوقاتك بدون عمــل صالح فإنك 
مسؤول عنها ومحاسب عليها ومجزي على ما عملت فيها.

9- اعتمــر يف رمضــان فــإن العمرة يف رمضــان تعدل 
حجة.

١0- استعـــن علـى صيـام النهـــار بالسحــور يف آخـر 
جـزء من الليــل مــا لم تخــش طلوع الفجــر.

١١- عجــل الفطــر بعد تحقق غروب الشــمس لتنال 
محبة اهلل لك.

١2- اغتســل مــن الجنابة قبــل الفجر لتــؤدي العبادة 
بطهارة ونظافة.

١٣- انتهز فرصة وجودك يف رمضان واشغله بخير ما 
أنــزل فيه؛ وهو تالوة القرآن الكريــم بتدبر وتفكر ليكون 

ُحجة لك عند ربك وشفيعًا لك يوم القيامة. 
واللعـــــــن  الكــذب  عــن  لسانــــــك  احفــظ   -١٤

والغيبــــــــة والنميمـــــــة فإهنا تنقــــص أجر الصيام.
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١٥- ال يخرجــك الصيــام عن حــدك فتغضب ألتفه 
األســباب بحجة أنك صائــم بل ينبغي أن يكــون الصيام 

سببًا يف سكينة نفسك وطمأنينتها.
١٦- أخــرج من صيامــك بتقوى اهلل تعالــى ومراقبته 
يف الســر والعالنية وشكر نعمه، واالســتقامة على طاعته 

بفعل جميع األوامر وترك جميع النواهي. 
١٧- أكثــر مــن الذكــر واالســتغفار وســؤال الجنــة 
والنجــاة مــن النار يف رمضــان وغيره، والســيما إذا كنت 
صائمًا وعند الفطر وعند الســحور، فإهنا من أهم أسباب 

المغفرة.
١٨- أكثــر مــن الدعاء لنفســك ولوالديــك وأوالدك 

وللمسلمين فقد أمر اهلل بالدعاء وتكفل باإلجابة.
١9- تــب إلــى اهلل تعالــى توبــًة نصوحــًا يف جميــع 
األوقــات بــرتك المعاصــي والنــدم علــى ما ســلف منها 
والعزم على عدم العودة إليها يف المســتقبل فإن اهلل يتوب 

على من تاب.
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20- صم ســّتًا من شــوال، فمن صام رمضان وأتبعه 
ستًا من شوال فكأنما صام الدهر كله.

2١- صــم يـــــــــوم عرفة التاســـــع من ذي الحجــــة 
لتفوز بتكفير ذنوب السنة الماضية والسنة اآلتية.

22- صم يوم عاشــوراء العاشــر من شــهر محرم مع 
التاسع لتفوز بتكفير ذنوب سنة.

2٣- اســتمر على اإليمان والتقــوى والعمل الصالح 
ڌ  ڌ  ڍ  ﴿ڍ  تمــوت  حتــى  رمضــان  بعــد 

ڎ﴾ ]الحجر: 99[.
2٤- لتظهــر عليك آثــار العبادات مــن صالة وصوم 
وزكاة وحــج؛ بالتوبــة النصوح وترك العــادات المخالفة 

للشرع. 
2٥- أكثــر مــن الصــالة والســالم علــى رســول اهلل 
صلوات اهلل وســالمه عليــه وعلى آلــه وأصحابه وأتباعه 

إلى يوم الدين.
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اللهــم اجعلنا وجميع المســلمين ممــن صام رمضان 
وقامه إيمانًا واحتسابًا فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

اللهــم اجعلنــا ممــن صــام الشــهر واســتكمل األجر 
وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب تبارك وتعالى. 

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
ربنــا تقبَّل منَّا إنك أنت الســميع العليم، يا حي يا قيوم 

يا ذا الجالل واإلكرام.
وصلى اهلل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أدعية وأذكار
21

وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة 
عرشه، ومداد كلماته، وعدد كل شفع ووتر، ورطب 
ويابس يف كتاب مبين، وجميع ما خلق ربنا وذرأ وبرأ، 

أبدًا سرمدًا طيبًا مباركًا.



فهدى،  وقدر  فسوى  خلق  الذي  هلل  الحمد 
وأدنى،  وقرب  وأبكى،  وأضحك  وأحيا،  وأمات 

وأسعد وأشقى، ومنع وأعطى.



حيلتي،  وقلة  قوتي،  ضعف  أشكو  إليك  اللهم 
رب  أنت  الراحمين  أرحم  يا  الناس.  على  وهواين 
بعيد  إلى  تكلني،  من  إلى  ربي  وأنت  المستضعفين 
يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي 
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من آداب العيد

.. ودعنــا رمضان.. فمن أودعــه خيرًا وعمال صالحًا 
فليحمد اهلل، وليبشر بحسن الثواب، فإن اهلل ال يضيع أجر 
من أحســن عمالً، ومن أودعه عمالً سيئًا فليتب إلى ربه 

توبة نصوحًا فإن اهلل يتوب علي من تاب.
   ومن اآلداب النبوية واألحكام الشــرعية 

في العيد ما يلي:
 إخــراج زكاة الفطر بعد صــالة الفجر وقبل صالة 

العيد.
 التكبيــر: اهلل أكــرب.. اهلل أكرب.. ال إلــه إال اهلل.. اهلل 

أكرب.. اهلل أكرب.. وهلل الحمد.
 األكل قبــل الخروج إلى صــالة العيد تمرات وترًا 

ثالثًا أو خمسًا.
 أداء الصالة بخشوع وحضور قلب، وكثرة ذكر.

 تذكير يومك القيامة والحشر.



145رمضانيات هدية للصائمني والصائمات 

 االستماع للخطبة.
 العودة من طريق آخر.

 زيارة األهــل واألقارب وهتنئتهم بقول: »تقبل اهلل 
منا ومنكم«.

 اللهــم تقبــل منا صيامنــا وصالتنا وزكاتنا وســائر 
أعمالنا...

اللهم أجعلنا ممن صام شهر رمضان إيمانًا واحتسابًا 
وممن قام ليلة القدر إيمانًا واحتســابًا... اللهم تقبل منا 
إنك أنت الســميع العليــم، وتب علينا إنــك أنت التواب 
الرحيــم وصــل اهلل على نبينــا محمد وعلى آلــه وصحبه 
وسلم تسليمًا كثيرًا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون 

وسالم على المرسلين والحمد هلل رب العالمين.

أدعية وأذكار
21

وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة 
عرشه، ومداد كلماته، وعدد كل شفع ووتر، ورطب 
ويابس يف كتاب مبين، وجميع ما خلق ربنا وذرأ وبرأ، 

أبدًا سرمدًا طيبًا مباركًا.



فهدى،  وقدر  فسوى  خلق  الذي  هلل  الحمد 
وأدنى،  وقرب  وأبكى،  وأضحك  وأحيا،  وأمات 

وأسعد وأشقى، ومنع وأعطى.



حيلتي،  وقلة  قوتي،  ضعف  أشكو  إليك  اللهم 
رب  أنت  الراحمين  أرحم  يا  الناس.  على  وهواين 
بعيد  إلى  تكلني،  من  إلى  ربي  وأنت  المستضعفين 
يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي 
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