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احلمد هلل والصالة والسالم على من ال نيب بعده،                        أما بعد؛
هذه  يف  واملناسبات  الفرص  انتهاز  على  وتنافسهم  تسابقهم  جيد  الناس  من  حلال كثري  املتأمل  فإّن 
وحيل  ومعنويّة،  حّسية  وقدرات  وسائل،  من  ميلكون  ما  بكل  ورائها  والركض  تناحرهم  جتد  بل  الّدنيا، 
إىل  الطريق  بعًضا كيف  بعضهم  ليعّلم  الّناس  ويتسارع   ، يرتكها  من  على  الّلوم  والّلوم كّل  وشفاعات، 
ذلك؟ وتقام الدورات لكيفية تعلم انتهاز الفرص، وبناء املشاريع االستثمارية يف هذه الدنيا؛ ولكن هل 
كّنا جادين ومستثمرين ومستعدين ملشاريع الدار اآلخرة، ونقوم بدراسة واعية ومتكاملة لالستفادة منها 
على أفضل وجه وأكمله؟ هل سيعاتب األب أوالده، والصديق صديقه، على تفويت تلك الفرص؟ هل 
سيكون هناك نوع من التواصي واملراسالت واإلعالنات عرب وسائل اإلعالم واجلواالت وإقامة الدورات 

كما يف مشاريع الدنيا؟ 

تراه ُيشفق من َتضييع درمهه        وليس ُيشفق من ديٍن يضّيعه
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معشر األخوة: إّن أعظم مشروع يولد مع اإلنسان منذ بلوغه حىت خيرج من هذه الدنيا هو املشروع 
العظيم الكبري مع هللا.. حيمل مّهه املؤمن دائًما وأبًدا يف كل حلظاته وسكناته يف حّله وترحاله.. يتقلب بني 
الّرجاء واخلوف كّل حني.. يده على قلبه حيزن ويقلق حينما يصيبه أّي أذى أو نقص.. يتعاهده بالتجديد 
والتقومي.. كثري التفكري يف الرحلة واملصري.. ال يدري أهنايته مشروع رابح أم خاسر؟ لسانه ال يفرت من 
الدعاء صباًحا ومساًء بأن يناله التوفيق والنجاح ويكون من الفاحلني والفائزين.. الينام يف بعض الليايل 
إال قلياًل خوفًا ووجاًل من هناية املطاف واملشروع.. ميتنع عن الطعام والشراب بعض األيام.. كّل ذلك 
حيمل هم النجاح العظيم والفوز الكبري.. خائف َوِجل من اخلسران وأي خسران!؟ هكذا حال املفاليس 

املستثمرين ألمر الّدنيا وحال املؤمنني الفائزين املستثمرين ألمر اآلخرة ، وفوات الفرص ماله عوض.

إذا أبقت الدنيا على املرِء ديَنه        فما فاَته منها فليس بضائِر
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الكبري  مع  هللا  الراحبة  والتجارة  اآلخرة  من مشاريع  أيام مشروع  بعد  علينا  : سيحّل  املستثمرون  أيها 
صايف  النية..  صادق  مؤمن  هللا كل  مع  وأنس  سعادة  يف  ومكابدته  ومعاناته  حالوته  يتذوق  املتعال.. 

السريرة.. تقّي.. نقّي.. خفّي.فما أروع احلياة فيه !!
إنّه شهر الصيام والقيام.. شهر اخلريات والطاعات.. شهر تراق فيه الدموع وتسكب العربات.. شهر 
اجلنان.. ومن فوق ذلك رضا  بأرض  النريان والفوز  العتق من  فيه األجور واحلسنات.. شهر  تضاعف 
الرمحن.. شهر لتهذيب النفوس والسري هبا ملا يرضي امللك القدوس.. شهر الرحيل بالقلوب إىل عالم 
شهر  واملراحبة..  واملبادرة  واملنافسة  املسارعة  شهر  واألعطيات..  والنفحات  الرمحات  شهر  الغيوب.. 
وأهباه  وأعظمه  أمجله  فما   ، واملنفقني  والوجلني  واملخبتني  والصاحلني  العّباد  شهر  واملصابرة..  اجملاهدة 

وأمساه!؟ فهنيئاً لك إدراكه.

تلك الغنائُم تسمو أن حُييَط هبا        نظٌم من الشعِر  أو نثٌر من اخلَُطِب
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موسم ملعرفة النفس وكوامنها وقدرهتا ، والسمو بالروح والقلب ، ختلية وحتلية ، وترقية وتزكية ، وحماولة 
بلوغ رضا هللا ، والرتقي يف درجات اجلنان ، والعتق من النريان.

هذا هو الربُح العظيُم فأيَن َمن        يُعطي لوجه الواحِد الديّان

وإّن العاقل ليعجب كل العجب من قلوب قاسية ، غافلة،جامدة ، شاردة ، ناّدة عن هللا يف هذا الشهر 
العظيم مع ما ترى من تذكري ومجوع خاشعة وجلة ومقبلة ، فال تتحرك حنو رهبا ولو يف هذه األيام مع قيام 

األسباب املوجبة لإلقبال والتقدم ، ال البعد والضياع.

وما يُْدِرُك احلاجاِت من حيُث تُبتغى        من القوِم ِإال من أعدَّ ومشَّرا
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رمضان مدرسة تبين يف املسلم قيماً عظيمة ، وعلينا أن ندرك أننا أمام مدرسة روحية: تريب القيم، وجتّذر 
الفرص ،وقيمة حتقيق  قيمة استثمار   : إنسان، وتُرىب األجيال عليها، ومنها  الكبار يف حياة كل  املعاين 
األهداف ، وقيمة استغالل الوقت،وقيمة التغيري، وقيمة التحفيز، والتشجيع، إهنا قيم تصنع اإلنسان 
وتسجل له تارخياً مشرقاً يف احلياة وبعد املمات ،رمضان رحلة عظيمة، وشاقة، لكنها ممتعة ، فلنخضها 

بروح عالية ، ونفس سامية ، ومهة ماضية ، وصدق مع هللا ، وتوكُّل عليه  . 
أخواين وأحبيت: فإنّه من منطق اإلميان بذلك، ومن منطلق احملبة الصادقة ، واألخوة احلقة، وخدمة دين 

هللا، والتعاون على اخلري، وكّل واحد مّنا يعني أخاه ، وحنن مسافرون إىل هللا، وكّلنا جسد واحد.
أضع بني يدي إخواين هذه الكلمات : )خالُص اجلُمان يف اغتنام رمضان(.

لؤلًؤا نظمته منذ سنني، وها أنا أنثره ، لعّله يكون شافًعا يل ولوالدّي وأهل بييت يوم الّدين، ونافًعا لعباد 
هللا املؤمنني.

هو الرؤوُف بنا هل خاَب ذو أمٍل        يدعـــــــو رحيًما بقلٍب ذّله اخلجل
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قبل  اللذات..  الفوات وحلول هادم  قبل  للخريات  للفرص.. ومسارعة  وانتهازًا  تذكريًا  حاديًا ومناديًا: 
العجز واملرض.. والضعف واهلرم.. وصوارف احلياة، كم من صحيح قوي فجأه املرض فأقعده عن العمل، 

ولو فطن املرء لنوائب دهره وحتّفظ من عواقب أمره.. لكانت مغامنه مذخورة، ومغارمه جمبورة.
   والَعاجُز الرأِي ِمضَياٌع ِلفرَصِتِه        حَّىت إَذا فَات َأمٌر َعاَتَب الَقَدرَا

فالبدار البدار.. واجلد اجلد، فالتجارة قائمة.. والفرصة باقية.. والعمُر حمدود.. والسفر طويل.. والزاُد 
قليل.. والناقُد بصري، فلُنعلن ساعة النفري لإلقبال على هللا.. وْلتتأهب النفوس، فغًدا الرحيل ومالقاة 
اجلليل، وقد قيل ألحدهم: ما أعظُم املصائِب عندكم؟ قال: )أن تقدَر على املعروف فال تصطنعه حىت 

يفوت(، وورد يف األثر: )من فُتح له باٌب من اخلرِي؛ فلينتهزه.. فإنه ال يدري مىت يغلق عنه !؟(.

فما العمُر إال صفحٌة سوَف تنطوي        وما املرُء إال زهرٌة سوَف تذبُل
جعلها هللا خالصة لوجهِه، ونفعين هبا ومن عمَل هبا يف الدنيا واآلخرة،هو خري مسؤول ومأمول .

فإليكم مجيًعا هذه الوقفات واحملفزات، وعني الرضا عن كل عيب كليلة:
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أوًل: الوسائل المعينة لبعث النفس على الجدّ، وشحذها لالجتهاد والعمل، دون عجز وملل 
وكسل وخلل :

السباَق السباَق قواًل وفعاًل        حّذِر الّنفَس َحسرَة املَغبوِن
- صدق الدعاء واللجوء إىل هللا يف أن يفتح لك أبواب الطاعة، وأن يرزقك اغتنام مواسم اخلريات، 

واإلعانة والتوفيق، وكان ذلك من فعل السلف رمحهم هللا.
- الولوج فيه برفق حىت ال متّل الّنفوس وتكّل ولكي تعتاده، فرويًدا رويًدا.

- اجعل ما تقدمه من عمل صاحل بني يدي هللا ، ملك امللوك عماًل متميزًا،متكاماًل، متقناً،تلقى به هللا 
فتنال به جنته ورضاه.

- تذّكر آخر يوم فيه: واجعل بني عينيك دمعات الفراق ، وكلمات الوداع.
- اختذ قراراً ، صارماً ، حازماً ، للتقليل من  الدخول يف شبكات التواصل لئال يضيع وقتك ، ويتكدر 

مجال:لذة الصوم ، والقيام ، وقراءة القرآن ، إال يف ما فيه نفع للناس . 
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رمضاُن مالك تلفـــــُظ األنفاســــــا        أَو لــــم تكــــن يف أُفقنــــا ِنرباســـا

لطًفا رويدك بالقلوب فقد مَسَْت        واستأنسْت جباللك استئناسا

قد كنــَت غيثاً للنفوس فأمثـــرْت        بــــــــًرا وإشفاقــــــــًا وُكــــــّن يَباســــــــــا

أنبّت بالتقـــوى شعـــــاَب قلوبــــنا        وَسقيــــَت باآلي الكـــرام ِغراســــا

نفحاتُــــك الغنــــاُء رفُد سعــــــادٍة        َتستنزُل الرمحــــاِت واإليناســــــــــا
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- قد ال تدركه عاًما آخر.
- تذكر أقواًما مل يدركوه معك هذا العام من إخوان وأقارب وأصدقاء.

- تذكر أنّه مشروع وحمطة.. ودورٌة للتزود.. وتربية النفس والتنافس، فال خترجّن وأنت خسراٌن عياًذا باهلل.
- استغل دقائقه قبل ساعاته.. وختيل أنك يف مضمار سباق.. أو قاعة اختبار.. كيف حتسُب الوقت فيه 

وكيف إذا بدأ العد التنازيل؟
- ختّل عن كثري من االرتباطات واالجتماعات اليت ال فائدة منها، وأقلل إال مما هو حلاجة وال بُّد منه وال 
جتامل أحًدا يف ذلك، واحذر من جرح صيامك بالقيل والقال.. وسوء األخالق.. والغيبة.. والنظر احملرم.. 

وفّر من آخرين فرارك من األسد واجملذوم.
- خّل مث حّل أي ابتعد عن املعاصي لكي تقبل على الطاعات ، فكم من معصية صدت املرء عن طاعة 
هللا، وأثقلته عنها وحرمها ؟ وكم من إنسان حاول أن يعبد هللا ويقيم طاعة من الطاعات لكن قيده ذنب 
من الذنوب عنها أياماً بل شهوراً ؟ وكلما كان اإلنسان بعيداً عن املعاصي أقبل على الطاعات وداوم عليها 

ووجد لذهتا ومثرهتا يف الدنيا واآلخرة ، فاحلذر من املهلكات . 
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- العناية بصحة اجلسد والطعام حىت ال مترض فتقعد عن كثري من الطاعات.
- تنويع العبادات فالنفس متّل.

- بقدر ما تتعىّن تنال ما تتمىن، وابتناء املناقب باحتمال املتاعب، ويف ذلك فليتنافس املتنافسون، وعلى 
قدر أهل العزم تأيت العزائم.

- تذكر ما فاتك من الساعات واألوقات والفضائل واخلريات.
- تذكر ما وهبك هللا جل وعال من النعم اليت حتتاج منك إىل مزيد من الشكر بالقلب والقول والعمل.

األخيار.. كيف كانوا  والسلف  األبرار..  املختار.. وصحبه  الرسول  وتذكر حال  والّنار،  اجلّنة  تذكر   -
جيّدون وجيتهدون بذاًل وعطاًء؟

ُ َبِصرٌي ِبا يـَْعَمُلوَن {]آل عمران: ١٦٣[، فبقدر ما تعمل ترقى ،  - تذكر قول هللا } ُهْم َدرَجاٌت ِعْنَد اللَِّ َواللَّ
وبقدر ما ترقى تنال الرضا.

- تذكر مواكب األنبياء واملرسلني.. والعلماء والصاحلني، وهم يسريون إىل جنات النعيم يف ذلك اليوم، 
وما حالك حني ذاك إن فرطت أو قصرت؟ 
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عبد هللا: إذا دّب إليك الضعف.. وكّلت النفس.. أو أحسست بنقص، فأدىن وقفة هلذه األمور كافية 
هللا  ووجُه  فتسمو..  جديد،  من  واجلّد  التحليق  وتعاود  وتقوى..  فتنشط  النفس  تعود  ألْن  هللِا،  بإذن 
املبتغى.. واجلنة املقصد، وهكذا حىت تلقى هللا؛وسددوا.. وقاربوا.. واعلموا أّنكم لن حتصوا »والقصد 

القصد تبلغوا« ]رواه البخاري[، »ولن يشبع مؤمٌن من خري يسمعه حىت يكون منتهاه اجلّنة« ]رواه الرتمذي[ .
ومن كانت بدايته حُمرقة كانت هنايته ُمشرقة.

وكّلما عملت عماًل قلَت يف نفسك: لعّل هذا ال يبلغين رضى هللا واجلنة، فإىل آخر.. وإىل آخر حىت 
تلقى هللا -رزقنا هللا وإياك رضاه-.

واصــْل مسيــرَك ال تقْف متــــــــــــــردًدا        فالعمــُر ميضي والسنـــوُن ثـــــواِن
***

إذا كنَت يف الدنيا عن اخلري عاجٌز        فما أنَت يف يوم القيامِة صانٌع
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وإذا أعجبتك نفسك فيكفيك رادًعا وزاجًرا قولهJ:لن يدخل أحًدا عمله اجلنة، قالوا: وال أنت يا رسول 
هللا؟ قال: ال، وال أنا، إال أن يتغمدين هللا بفضٍل ورمحة. ]متفق عليه[.

ثانيًا: من أعمال البّر والمشاريع مع هللا:
- حفظ أجزاء من كتاب هللا.. فإن كان يشّق فبعض السور ال سيما وأّن الوقت إجازة، ففي الوقت متسع 

لإلكثار من القراءة واحلفظ.
- مراجعة احملفوظ من القرآن وإتقانه.

- العيش مع القرآن قصصه ومواعظه تأماًل وتدبًرا، واإلكثار منه فكان حممدJيتدارس القرآن كاماًل مع 
جربيل عليه السالم كّل رمضان، وآخر سنة تدارسه مّرتني كما يف احلديث الصحيح.

فأكثر بتدبر قبل أن }َأْن تـَُقوَل نـَْفٌس يَا َحْسَرتَا َعَلٰى َما فـَرَّْطُت يف َجْنِب اللَِّ َوِإْن ُكْنُت َلِمَن السَّاِخرِيَن { 
]الزمر: ٥٦[، قالJ: أّيكم حيّب أن يغدو كل يوم إىل بطحان أو إىل العقيق فيأيت منه بناقتني كوماوين، يف غري 

إمث وال قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول هللا حنّب ذلك. قال: أفال يغدو أحدكم إىل املسجد فيعلم أو يقرأ آيتني 
من كتاب هللا عّز وجّل خري له من ناقتني، وثالث خري له من ثالث، وأربع خري له من أربع، ومن أعدادهّن 
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من اإلبل« ]رواه مسلم[. } أمل { بثالثني ويا خيبة الكساىل والعاجزين واحملرومني.
دِع التكاسَل يف اخلرياِت تطلبها        فليس َيْسعُد باخلرياِت كسالُن

التقاط آية من اآليات َشعرت أّن هلا يف صدرك صدى، وقوة يف عقلك،  وأثًرا يف نفسك، فعش  إّن 
معها.. ورددها.. وستجد أّن هناك فتوحات علمية وإميانية وتربوية ال حد هلا من هللا عّز وجّل، واخلروج 
ببعض املواضيع وإخراجها يف كتاب يفيد األمة، كدراسة آيات الثبات.. وصالح الذرية.. واإلحسان.. 
واألخالق.. والعمل الصاحل وآثاره ، وعلوم الشريعة، وكان اإلمام البخاري »إذا قرأ القرآن انشغل قلبه 

ومسعه وبصره به«. فليست العربة بعدد ختمات القرآن وإمنا العربة بأثر القرآن على النفس واجلوارح .
القرآن، والوقوف مع آياته، وعربه وجواهره ونفائسه، ولو كّنا كذلك واألمة  نبتعد كثريًا عن تدبر  إنّنا 
كذلك خلرجت من كثري من االضطرابات واملآزق واملضايق أفراًدا وأسًرا ومؤسسات ومجاعات ودواًل؛ 

ألّن به السعادة للبشرية ، وهو الّنور واهلدى ،والفالح والنجاح ،والنصر والتمكني.
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 أيها املصلُح من أخالقنا        أيها املصلُح ذا الداُء هنا
دعونا من الفلسفات الفكرية.. وإقناع األّمة بكثري من الغثائية ونظريات أهل الكالم واملنطق الذين عاثوا 

يف عقول الناس فساًدا وصدوهم عن كتاب هللا.
الشاب  أمام  لتهاوت  معانيه،  ومدارسة  وتدبره،  القرآن  على  لإلقبال  املسلم  حّث  يف  جنحنا  لو  إنّنا 

املسلم -الباحث عن احلّق- كل الشهوات والفلسفات املعاصرة حينما خيتم أول »ختمة تدبر«. 
إّن قراءة واحدة صادقة لكتاب هللا.. تصنع يف العقل املسلم وروحه ووجدانه وأخالقه وسلوكه ، وقوة 
عالقته بربّه ،ورفع إميانه ومتسكه بعقيدته ما ال تصنعه كل املطّوالت الفكرية والدورات الفلسفية بلغتها 

املعاصرة وخيالئها االصطالحي.. 
   وحافْظ على درِس الُقَرآن فإنه        يُلنُي قلباً قاسياً مثَل جلمِد.

قراءة واحدة صادقة لكتاب هللا.. كفيلة بقلب حياة األمة أفراًدا ومجاعات إىل األعلى واألمسى واألرقى 
يف مجيع شؤوهنا كما غرّي القرآن اجليل القرآين األول جيل الصحابة الفريد. 

إّن يف القرآن دررًا حتتاج إىل غواص ماهر، ليخرجها وينتفع الناس هبا فتحيا القلوب وتستيقظ النفوس 
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وترى النور وتسعد باحلياة، فهل تعي األمة حقيقة القرآن وعظمته؟ وأّن به الفوز والنصر والنجاة من 
االحنرافات واملشكالت.

داؤنُا فينا ولو أنّا اعتصمنـــا        بكتاِب هللا ما استفحَل داُء
   ***

زمزُم فينا ولكــــــن أين مــَـــن        يُقنـــع الناَس جبــدوى زمـــــزِم
يقول ابن تيمية -وهو من هو يف تفسري القرآن وتدبره-: »إيّن أرجع يف تفسري اآلية إىل مائة تفسري«، 

ويقول: »وقد ندمُت على تضييع أكثر أوقايت يف غري معاين القرآن« ]العقود الدرية[. 
- اصطحاب مصحف صغري ليتسىن العيش مع القرآن دائًما أو هاتف فيه املصحف.

- الرجوع إىل تفسري الكلمات املشكل معناها من آيات القرآن لتعينك على التدبر،وحتميل بعض برامج 
التفسري يف اهلاتف النقال .

- املبادرة إىل إمامة املساجد يف صاليت الرتاويح والقيام، ونفع الناس ودعوهتم للخري.
- اجللوس يف املسجد من بعد العصر إىل املغرب، ومن بعد الفجر إىل طلوع الشمس. قالJ: »ألن 
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أقعد مع قوم يذكرون هللا تعاىل من صالة الغداة حىت تطلع الشمس، أحّب إيّل من أن أعتق أربعة من ولد 
إمساعيل، وألن أقعد مع قوم يذكرون هللا من صالة العصر إىل أن تغرب الشمس، أحّب إيّل من أن أعتق 
أربعة« ]رواه أبوداود، وحّسنه األلباين[، ويف ذلك فوائد تربوية عدة.. وحفظ الصيام، ويف كتاب الزهد البن السري، 
»كان أبوهريرة رضي هللا عنه وأصحابه إذا صاموا جلسوا يف املسجد، قالوا: نطّهر صيامنا«. فاللهم طهر 

واحفظ صيامنا من اآلفات .
 - احملافظة على السنن اليومية، ومنها:

    السنن الرواتب ، قال J : »ما من عبٍد مسلٍم يصلي هلل كّل يوٍم ثنيت عشرة ركعة تطوًعا، غري 
فريضة، إال بين هللا له بيًتا يف اجلّنة« ]رواه مسلم[.

    أربع قبل صالة العصر، قال J: »رحم هللا امرًأ صّلى قبل العصر أربًعا«]رواه الرتمذي،وحسنه وابن امللقن[.
   اجللوس إىل اإلشراق )كانJال يقوم من مصاله الذي يصلي فيه الصبح حىت تطلع الشمس( 

]رواه مسلم[.وهي حمل إمجاع بني أهل العلم .

    ركعتا اإلشراق ، قالJ: »من صّلى الغداة يف مجاعة، مث قعد يذكر هللا حىت تطلع الشمس، 



19

مث صّلى ركعتني كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة« ]رواه الرتمذّي،وحسنه ابن حجر واملنذري وغريهم[.واجللوس سنة 
تكاد ختتفي من مساجد املسلمني ، وكان السلف حيرصون على فعلها واملواظبة عليها. ويبدأ وقتها بعد 

طلوع الشمس خبمسة عشر دقيقة  . ]وانظر كتاب بغية املشتاق يف أحكام جلسة اإلشراق ملؤلف هذا الكتاب[.
    الضحى، وأقّلها ركعتان، وال حّد ألكثرها، قال J: »من صّلى الضحى أربًعا، بين له بيت 

يف اجلنة« ]رواه الطرباين، وحّسنه األلبايّن[.
* هل ركعتا اإلشراق هي صالة الضحى أم مستقلة؟ 

األقرب أهنا واحدة لكن نيل األجر بالشرط السابق: واختاره ابن عباس، وابن حجر اهليتمي، والشوكاين، 
وابن باز، ووردت أدّلة يف ذلك عند أيب داود.

برتك  واملعذور  املريض  وكذا  األجر  تنال  هللا  تذكر  مصالها  يف  جلست  إذا  بيتها  يف  اليت  املرأة  هل   *

اجلماعة؟ 
نعم؛ واختاره ابن باز يف الفتاوى البازية، وصاحب مرقاة املفاتيح.

   ترديد األذان واإلقامة، والدعاء بينهما مستجاب كما ورد يف احلديث الصحيح.
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به  ويرفع  اخلطايا،  به  ميحو هللا  ما  على  أدّلكم  »أال   :Jقال الصالة،  إىل  الصالة  انتظار     

الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول هللا، وذكر منها: انتظار الصالة بعد الصالة، فذلكم الرباط« ]رواه مسلم[، 
وهذا يتهيأ كثريًا يف رمضان حيث جيلس الّناس يف املساجد ما بني الظهرين، وما بني العصر إىل املغرب، 

وبني العشائني.
    صالة الرتاويح، وقيام الليل مسة الصاحلني.. وهنج املتعبدين.. ودمعات املستغفرين.. وجنوى 

املضطرين.. وطمأنينة للنفوس.. قالJ: »عليكم بقيام الليل، فإنّه دأب الصاحلني قبلكم، وإّن قيام 
الليل قربة إىل هللا، ومنهاة عن اإلمث، وتكفري للّسيئات، ومطردة للّداء عن اجلسد« ]رواه الرتمذي، وحّسنه العراقي[.

ونسائُم األسحاِر تذهُب بالَضىن        وهُتدهُد الوجداَن مما قاسى
    الدعاء عند الفطر، ويف وقت األسحار، فللّصائم دعوة عند فطره مستجابة قالJ: »إّن 

للّصائم دعوة عند فطره ما تُرد« ]رواه ابن ماجه، وصححه ابن حجر والبوصريي، وحسنه الرتمذي بلفظ آخر[، ووقت األسحار وقت 
النزول اإلهلي، فال نغفل عن هذين الوقتني.
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   الدعاء بصدق لألهل.. واإلخوان.. واملستضعفني )أهل الشام والعراق واليمن وأهل اإلسالم 
يف كل مكان (.. وأصحاب احلاجات.. واملوتى.وما أعظمها من ُخّلة تدل على صدق األخّوة ، وفوق 

ذلك ولك مثله.
   السحور سّنة، وفيه: بركة.. وعون على الصيام.. وخمالفة ألهل الكتاب.. ولو بتمر.. وجرعة 

ماء.. وكل ذلك وردت به األحاديث يف الصحيح والسنن.
- اإلكثار من ذكر هللا ، والصدقة ،وإخراج الزكاة ، ويف البخاري: )وكان رسول هللاJأجود الّناس باخلري، 
وكان أجود ما يكون يف رمضان(، وهو لفظ عام يدخل فيه اجلود بكل أمر من أمور اخلري، وورد يف 
احلديث: فأّي الصدقة أفضل؟ قال: »صدقة يف رمضان«، وورد »والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء 

النار«]روامها الرتمذي[.  وحاجة اإلنسان للثواب أشد من حاجة الفقري للمال .
- العمرة يف رمضان للمكي وغريه سواء، قالJ: »فعمرة يف رمضان تعدل حجة أو حجة معي«،  وقال 

J: »العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما«]روامها مسلم[.
- املشاركة يف تفطري الصائمني قالJ:»من فطر صائما كان له مثل أجره«]رواه الرتمذي،وقال حسن صحيح[. 
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- االعتكاف ولو ليوم واحد، أو ليلة؛ لتهذيب النفوس.. وتصحيح املسري، فهو فرصة عظيمة   
لكل ذلك، وعند مجهور الفقهاء: جيوز أقل من ذلك، وتأّمل قول اإلمام الزهري كما يف فتح الباري: 
)عجًبا للمسلمني تركوا االعتكاف مع أن النيبJما تركه منذ قدم املدينة حىت قبضه هللا عّز وجّل (، 

وذلك لعظم أثره يف النفوس وتزكيتها.
- فرصة للتوبة إىل هللا، واإلقالع عن املعاصي، وجتديد العهد مع هللا، وحماسبة النفس، فكم من   

غافل كان رمضان طريًقا ومنطلًقا للتوبة واالستقامة، وكّلنا ذُوو خطأ، فالّلهم أهلمنا رشدنا.
- صوم الّلسان وسائر اجلوارح عن العصيان لتتحق الغاية من الصيام }  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب   

َعَلْيُكْم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتَـُّقوَن{] البقرة: ١8٣[.فرب صائم حظه من صيامه 
اجلوع .

- فرصة لإلقالع عن التدخني، فاعزم وبادر وثابر للتخلص، فمالك وأنت تؤمن خببثه، وضرره   

مالزماً له، أال عقٌل وحزٌم،  فال تكن أسريًا له!
تنبيه: التأكد حني األكل أو الشرب قبل الفجر بأّن األذان مل يؤذن والوقت مل يدخل، وكذا الفطر عند 
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يبادر  يتساهلون يف ذلك، وصيام رمضان ركن من أركان اإلسالم، فمن اخلطأ أن  الّناس  املغرب؛ ألّن 
اإلنسان بالشرب قبل التأكد ال سّيما مع وجود الساعات والتقاومي، وعلى املسلم منذ مساع األذان أن 

ميسك عن األكل والشرب ويتحّرى الوقت حني سفره لبلد غري بلده.
ثالثًا: المشاريع العلمية:

- كتابة ما ُيشكل من اآليات، وما ظاهره التعارض، والرجوع إىل تفسريها، ومجع أقوال أهل العلم فيها، 
وإخراجها يف كتاب يفيد األمة.

- قراءة كتاٍب خمتصٍر يف التفسري أو أجزاء منه: كزبدة التفسري، أو تفسري ابن سعدي قراءة فردية، أو 
مجاعية مع األسرة، أو الطالب، أو مجاعة املسجد ، والقراءة يف كتب تدبر القرآن .

- حفظ بعض أحاديث الصيام.
- قراءة كتاٍب يف أحكام الصيام، أو فتاوى الصيام قراءة فردية، أو مجاعية مع األسرة، أو الطالب، أو 

مجاعة املسجد.
- حبث بعض مسائل الصيام وتدارسها وإخراجها يف كتاب يفيد األمة.
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رابعًا: المشاريع الدعوية و اإلغاثية والجتماعية:
 - كانJيستحث الصحابة، ويشحذ مهمهم، ويقوي عزائمهم، دعوًة وواقًعا عملًيا يف االجتهاد يف 
رمضان بشىّت األساليب حًبا ورمحة وشفقة وبذاًل هلم وألمته، وهكذا يكون دور العلماء والدعاة يف توجيه 

األمة.
- تفقد األقارب واألصدقاء واجلريان بالصدقة واإلفطار قالJ: ) اتقوا الّنار ولو بشّق مترة (]رواه البخاري[. 
- زيارة األقارب.. واجلريان.. وتوثيق الصِّالت.. والسعي لإلصالح بني املتهاجرين.. وفرصة للمتهاجرين 
للتواصل، فالنفوس مقبلة على اخلري، مطمئنة بالعمل الصاحل .)فاعفوا واصفحوا( )أال حتبون أن يغفر 

هللا لكم(
الصوُم مينحنا مشاعَر رمحٍة        وتعاوٍن وتعفٍف ومساِح

يروى عن ابن مسعود رضي هللا عنه أنه سئل كيف كنتم تستقبلون شهر رمضان ؟ فقال: » ما كان أحد 
جيرؤ أن يستقبل اهلالل ويف قلبه مثقال ذرة حقد على أخيه «  

- اصطحاب األهل واألوالد إىل بيوت هللا، وجمالس الذكر، والصالة، وحضور دعاء املسلمني.. فعّل 
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السكينة تصيبهم، والرمحة تغشاهم، ودعاء املسلمني يناهلم، ووضع احملفزات هلم .
- فرصة للدعوة األسرية وتربيتهم، وتأمَّل : )كانJ إذا دخل العشر، أحيا الليل، وأيقظ أهله وجّد(

]رواه مسلم[، ويف رواية عند اهليثمي: ).. وكل صغري وكبري يطيق الصالة(، وتأمل أيًضا: كونهJأِذن لزوجاته 

باالعتكاف معه، وكّل ذلك تربية عملية يأخذ بأيديهم للخري والسعادة.
- فرصة لألئّمة واملؤّذنني يف بذل اجلهد يف دعوة الناس للخري، وتقوية اإلميان يف قلوهبم، والتعاون معهم 

يف ذلك ، قال صلى هللا عليه وسلم: »من دل على خري فله مثل أجر فاعله « ]رواه الرتمذي،وقال حسن صحيح[.
- حتريك األئمة القلوب بآيات الوعد والوعيد والقصص، فكم من آيات تُليت كانت سبًبا يف هداية كثري 
من الناس: )فحركوا به القلوب والتنثروه نثر الدقل والهتذوه هّذ الشعر(، فأمسعوا اآلذان ما يوقظ اجلنان، 

وهي فرصة عظيمة قد ال ينتبه هلا إال القليل، ودعوة للتدبر لإلمام واملصلني.
- القيام ببعض املسابقات املفيدة.. ويف مساجد األحياء ممّا يقوي إمياهنم ويزيد معرفتهم.

- إهداء الكتاب واملطوية والشريط النافع واملقاطع املؤثرة، فكم كانت سبًبا يف هداية كثري من اخللق.
- استغالل التجمعات العائلية واألسرية ببّث اخلري فيها وإهداء النافع.
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- التعرف على املعتمرين، وتوجيههم ملا يصلح عقيدهتم ونسكهم، وإهداء املفيد، ومعاملتهم باحلسىن 
حىت يرجعوا إىل أوطاهنم، وهم أصحاب رسالة، قالJ: »إّنكم ال تسعون الّناس بأموالكم؛ ولكن يسعهم 

منكم بسط الوجه وحسن اخللق« ]رواه البيهقي[.
معاملتهم وتوجيهم واحتساب األجر يف ذلك، وإن وجد منهم جهل  الصرب والرفق يف  أهل احلرم:  يا 
فرّب لطٍف وكلمٍة وإحساٍن وتوجيٍه منك إليهم تسعدك وتسعدهم يف الدنيا واآلخرة، فال تشقى بعدها 

أبًدا، وقد مجعت شرف الزمان واملكان، فثلِّث هبا شرف اخلُُلق.
كم بسمٍة فتحْت قلًبا وقد عَجزت        عن فتحه صرخاُت الشعِر واخلطِب

- نقل أحوال الفقراء لألغنياء ليساعدوهم، قالJ: »من نفس عن مسلم كربة نفس هللا عنه كربة من 
كرب يوم القيامة« ]رواه مسلم[.

- إقامة موائد اإلفطار للعمالة، وإعطائهم النافع من كتاب وشريط، ولنعاملهم معاملة األضياف : بكرم 
اخللق واإلطعام. 

- دعوة العلماء وطالب العلم إللقاء الدروس واملواعظ باملساجد، وإجابتهم عن أسئلة الناس. 
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- زيارة املقصرين، وشباب األرصفة يف أماكنهم، وإهداء النافع هلم، واحلكمة مطلب، وضرورة للداعية 
إىل هللا.

- ال ننسى أّمنا.. وأختنا.. ومربية األجيال بالتوجيه واإلرشاد، وإهداء املفيد، وهي تشاركنا احلضور يف 
املساجد يف هذا الشهر »ال متنعوا إماء هللا مساجد هللا« ]رواه البخاري[.

* نداء للمرأة املسلمة:
أيتها املرأة املسلمة: إذا خرجت لبيوت هللا، فليكن يف سرت وعفاف.. وأدب وحياء.. وكامل حجاب.. 

لئال َتفتين وتُفتين.. واحذري أن تضّيعي الشهر يف األسواق، فاستعّدي بذلك قبل رمضان. 
وعلينا أال نثقلها ونضيع وقتها بتجهيز موائد اإلفطار والعشاء ، فال تدرك إال قلياًل من أعمال الطاعات، 
للمسجد،  وإيصاهلن  الطيبة،  والكلمة  والوفاء،  الشكر،  واألوالد  األزواج  من  جيدن  ال  أحياناً  ذا  ومع 
وإعانتهن على أعمال الرّب، بل جيدن النقد، واجلفاء، ورّبا يكافَئَن بكلمة الطالق ألجل أتفه األسباب 
يف ليايل رمضان وأوقات اإلفطار وليايل العيد!! فهل نستطيع حنن الرجال أن جنلس دقائق للقيام ببعض 

أعماهلّن، وهللا املستعان، فأين الوفاء يا أهل الوفاء؟  
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نداء هاٌم لآلباء:
واألسر  الشباب  بعض  من  تشاهد  الناس  فإّن  ملكة،  يأتون  الذين  أوالدهم والسيما  اآلباء يف  ليّتق هللا 
فأّد  تستطع حفظهم،  مل  إن  أيّها األب:  فيا  أو مصّلون..  معتكفون  احلرم  ضياًعا وتكاساًل، واآلباء يف 
عمرتك ورجوعك لبلدك خري لك، والبعض يأيت مكة ويرتك أوالده يف بلده بال رقيب وال حسيب، قال 
J: »كفى باملرء إمثًا أن يضّيع من يقوت« ]رواه أبو داود، وحّسنه األلباين[،  قال اإلمام أمحد: يسافر ويرتكهم لغري 
حاجة ، ولنعّظم هذا البلد احلرام، فهو عند هللا عظيم : احلسنة مضاعفة والسيئة عظيمة. لنكن مجيعاً من 
املعظمني هلذا البلد األمني، ودعاة لتعظيمه وتطهريه ، ونشر فضائله وآدابه وقدسيته وخصائصه ، وتربية 

الناشئة على ذلك .
أيها الضيف: تكن خبري يف مالك وبدنك مادمت هلذا البيت جمُِاًل.

أيها املقيم : تكن خبري يف أهلك ودارك مادمت هلذه الكعبة معظماً.
ليعظموا بيَت اإلله فإنّه        قد فاَز من قد عاَد بالرضوان
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فاستغل دقائق عمرك فيه بالطاعات، فقد مجع لك فيه شرف الزمان واملكان، وما هي إال أيام وساعات، 
فاحذر الكسل واحلرمان وما ال فائدة فيه ، فاجلد اجلد. 

لقد مجَع هللا الفضائَل ها هنا        أال فاغتنْم زُّمْت إليك الفوائُد
أخريًا:

يا أهل القرآن.. هذا شهر القرآن، فتزودوا، فاحلرف منه مضاعٌف وميسر.
يا أهل األموال.. هذا موسم اإلنفاق، فاجّتروا مع هللا، فلعلكم حتظون بأعلى اجلنان.
ياجامـــــَع األموال ال تبخـــــْل هبا        فاملــــاُل يامسكيـــــــُن للرمحـــِن

هو من يديك وإن تكاثـــــــَر زائٌل        فخــــِذ الذي يبقى وخّل الفاين
- كم من فقري ويتيم ومقبٍل على زواٍج ومريض؟

- كم من مشروٍع دعوي وخريي وتعليمي؟
آماهلم،  ختّيبوهم، وحّققوا  أمواهلم وصدقاهتم، فال  التجاُر زكاة  لُيخرج  ينتظرون رمضان  كّلهم وغريهم 
وفّرجوا مهومهم، وداووا مرضاهم، وواسوا فقرائهم، وسامهوا يف نشر العلم والدعوة إىل هللا، وستجدون 
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العوض واألجر عند هللا.. أخرجوا أموالكم طيبة هبا نفوسكم.. املال مال هللا .
يا ناعَم العيِش واألمواُل بائدٌة        أين التربُع ال ضاقْت بك الّنعُم 

يا أيها العّباد.. هذا شهر القيام فليتنافس املتنافسون إىل اجلنان.. ورضى الرمحن.
يا أيها العلماء والدعاة.. هذا شهر اإلقبال على هللا فحركوا القلوب إىل هللا.. واستغلوا إقبال النفوس على 
هللا وارتيادهم املساجد،» وألن يهدي هللا بك رجاًل واحًدا خرٌي لك من أن يكون لك محر النعم« ]متفق عليه[، 

كلمة ورسالة وحسن فعل يف رمضان تدع أثًرا بإذن هللا ما ال تدع يف غريه من األزمان.

إخوانكم الشيء أغلى منهـــُم        الشيء يَعِدهلُــــم من األشـــياِء
ال تتـركوهـــم للضيـــــاِع فريســـًة        ترُك الشبـاِب أساُس كلِّ الداِء

يا أهل احلرم.. هؤالء األمم قّدموا إلينا من كل حدب وصوب، فهل كّنا أصحاب رسالة وهدف نقدمها 
إليهم؟ فما حنن صانعون؟ هل أحسّنا التوجيه والتعامل معهم؟
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يا أيها املذنبون.. وكّلنا كذلك.. هذا شهر التوبة، وجتديد العهد مع هللا، فلتسكب العربات.. ولتتضرع 
القلوب إىل هللا.. استغّلوا اندفاع األنفس للخريات والطاعات قبل الفوات.. وحينها ال تنفع احلسرات.. 

وفوات الفرص ماله من عوض.. وانتهازها ناتج عن قوة اإلرادة.
ِإذا َهبَّـــــــْت رِياُحَك فَاْغَتِنْمهـا        فـَُعْقبَـــــى ُكلِّ خاِفَقــــــــة ُسُكــــــْوُن
وال تغفل عن اإلحسان فيهـــــا        فال تدري السكوُن مىت يكوُن

قالJ: »افعلوا اخلري دهركم، وتعرضوا لنفحات رمحة هللا، فإن هلل نفحات من رمحته يصيب هبا من 
يشاء من عباده، وسلوا هللا أن يسرت عوراتكم، وأن يؤّمن روعاتكم« ]رواه اهليثمي، وحسنه األلباين[.
فاليـــــــــــــوُم يومـــــُـــــــــــــك للسبــــــــــاق        واليـــــــــــــــُوم يوُمـــــــــــــــك يا جــــــــــــواد

***

تريديـــن إدراك املعايل رخيصـــــًة        والبّد دون الشهِد من إبِر النحل
ولسان حالك ومقالك : لن يسبقين أحد إىل الرمحن يف رمضان ..!!
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أخي املبارك: 
ملاذا جند كثريًا من الّناس يف رمضان يفقدون احللم والصرب، وتقع كثري من املشكالت والسباب، مع أنه 

شهر الصرب واملصابرة.. واجلهاد واجملاهدة، شهر الطاعة والسكينة والطمأنينة!؟
- الصرب يف التعامل مع أوالدك وزوجتك.

- الصرب حني الذهاب ألداء العمرة، واجللوس باملسجد احلرام.
- الصرب حينما تستقبل املراجعني يف عملك.

- الصرب حني البيع والشراء، ورمضان مدرسة للحلم والصرب.ومصنع لألخالق يا أهل األخالق ومكارم 
الفعال.

أيها الشاب: 
ملاذا جند الضياع يف صفوف كثري من الشباب يف ليايل رمضان مع أنّه شهر تصّفد فيه الشياطني، ويتسابق 

الّناس فيه للخريات والطاعات!؟ 
أال تتحسر.. أال تتأثر.. وأنت تشاهد قوًما باعوا أنفسهم على هللا يف كل يوم وليلة، وأنت على حالك من 
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الكسل، أو الضياع واخلسران هنا وهناك.. أمام القنوات.. أو يف األسواق.. واالسرتاحات!؟  
عبد هللا: ماذا بقي من اخلريات ملن فاته خري رمضان؟ وأّي شيء أدرك من أدركه فيه احلرمان، نعوذ باهلل 

من احلرمان، وآهلفاه.. وآحسرتاه.. وآمصيبتاه.. وآحزناه.. ملن كان حظّه من رمضان اجلوع والسهر.
وعناء، ومسارعة  إىل صرب، وجماهدة  حتتاج  غالية،  غالية وجّد  اجلّنة، سلعة هللا  اجلّنة  املستثمرون:  أيها 
وسباق، وتضحية وعطاء، حّفت اجلّنة باملكاره، وحّفت الّنار بالشهوات، فلنبدد غيوم العجز، ولننفض 
غبار الكسل، واملوعد هللا } َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنـَْهِديـَنَـُّهْم ُسبـَُلَنا َوِإنَّ اللََّ َلَمَع اْلُمْحِسِننَي{]العنكبوت)٦٩([، 
َم َأْو يـََتَأخََّر{ ]املدثر )٣٧([، }ُهْم  }ِإنَّ اللََّ اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنني{ ]التوبة )١٢٠([، })ملَن َشاَء ِمنُكْم َأن يـَتـََقدَّ

ُ َبِصرٌي ِبَا يـَْعَمُلوَن{ ]آل عمران: )١٦٣([. َدرََجاٌت ِعْنَد اللَِّ َواللَّ
وإذا افتقــــرَت إىل الذخائِر مل جتــــْد        ذخــــــًرا يكون كصالـــِح األعمـــــــاِل

فاتعـــْب ليـــوِم معـــادك األدنـــــى جتـــد        راحاتـــــــــــه يــــوَم املعـــــــاِد الثانـــــــــــي  



34

)فكر وتأمل(:
- هل فكرت أن يكون رمضان بداية مشروع، ومنطلًقا يف التغيري حنو األفضل؟

- هل حددت أهدافًا ومشاريع تريد الوصول إليها من خالل شهر رمضان، واالستمرار عليها بعده، تعبدية.. 
وعلمية.. ودعوية.. وتربوية.. وترًكا للمحرمات.. وحبثت عن العوائق والعوامل املساعدة ؟

- هل كان لك دور إجيايب يف أسرتك وحميطك؟
- هل كنت جاًدا يف استغالل شهر رمضان وحمافظًا على دقائقه فضاًل عن ساعاته؟ 

- هل حياتك يف رمضان وغريه سواء، وما السبب؟
- قّيم نفسك يف هذه الدورة الرمضانية جيًدا بعد كل عشرة أيام؟ 

الّلهم تقّبل مّنا الّصيام والقيام، واجعلنا من املقبولني املرحومني، ووالدينا وذرياتنا، والطف بأمة اإلسالم.. رمحاك 
رمحاك، وآخر دعوانا أِن احلمد هلل رب العاملني.

خامساً : بعض أحكام الصيام:
أيها القارئ : هذه بعض مسائل الصيام خمتصرة من ترجيحات الشيخني ابن باز وابن عثيمني رمحهما هللا 

واللجنة الدائمة ، وقرارات اجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي راجياً النفع هبا : 
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١/ وجوب تبييت نية الصيام من الليل ، ويكفي نية واحدة من أول الشهر إال إذا أفطر ملرض أو سفر فإنه جيدد 
النية حينما يعاود الصيام .     

٢/ من سافر ونوى الصوم مث جامع زوجته وهو مسافر قبل أن يفطر أو ينوي الفطر جاز وليس عليه كفارة.
٣/ من ركب الطائرة فال يفطر حىت تغيب مشس اجلو الذي هو فيه.

مسكيناً،طعامًامشِبعاً،مطبوخاً  يوم  عن كل  يطعم  القضاء  وال  الصيام  اليستطيع  الذي  واملريض  الكبري    /٤
أجزأ.                                  حصل  مثال، ًوكيفما  أيام  عشرة  جمموعة كل  أو  يوم  عن كل  مفرقة  خيرجها  إما   ، مطبوخ  غري  أو 
٥/ الكبري الذي ليس يف عقله واليدرك األشياء من حوله أو من كان غالب الوقت يغيب عقله فهذا ليس عليه 

صيام وال إطعام.
٦/ املرضع واحلامل إذا يشق عليها الصيام أو خافت على اجلنني والطفل فتفطر وتقضي فقط.

٧ / املغمى عليه جزء من النهار يصح صيامه ، ومن أغمي عليه اليوم كاماًل فإنه يقضي .         
8/ من أكل يظن أن الليل مازال مث تبني أن الفجر قد أذن، فإن كان باستطاعته التأكد من الوقت من خالل 
الساعة والسؤال وفـَرَّط يف ذلك فإنه يتم صومه، ويلزمه القضاء ألنه مفرط، وإن مل يستطع التأكد فصومه قيل : 
ال يصح ، ألنه أفطر ، وورد عن ابن مسعود وأيب سعيد اخلدري رضي هللا عنهم  القضاء ، وقيل : يصح صومه 

لعموم أدلة رفع احلرج عن اجلاهل والناسي ،وورد ذلك عن جماهد واحلسن .        
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٩/ املفطرات :
]١[ األكل والشرب سواء عن طريق الفم أو األنف وكل ما يدخل إىل املعدة عن طريقهما سواء مغذياً أم غري مغٍذ.

]٢[ خروج املين متعمداً جبماع أو ملس أو تكرار  النظر .
]٣[ إخراج القيء عمداً يفطر وبدون عمد اليفطر.

]٤[ املذي والودي اليفطران.
]٥[ خروج الدم كجرح ورعاف اليفطر.

]٦[ بلع الريق والنخامة اليفطر.
]٧[ ال جيوز التقبيل واللمس إذا كان خيشى اإلنزال .

]8[ خباخ الربو واألنف اليفطر.
]٩[ أقراص األزمة القلبية توضع حتت اللسان التفطر إال إذا دخل شيء منها إىل املعدة متعمداً فيفطر.

]١٠[ قطرة العني واألذن ال تفطر ، وقطرة األنف تفطر إذا دخل شيء منها إىل املعدة.
]١١[ غاز األكسجني اليفطر.

]١٢[ اإلبر إن كانت مغذية فتفطر ، وإذا كانت غري مغذية فالتفطر.

123
Highlight
لأنه لا يصل إلى المعدة .

123
Highlight
لأنه هواء ، وإن كان فيه مواد فلا يفطر ، لأنه لا يصل إلى المعدة .
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]١٣[ غسيل الكلى إذا كان خيلط مع الدم مواد مغذية سكرية وغريها فيفطر ، وإن كان بدون مواد 
سكرية فقيل : يفطر.وقيل: اليفطر، واألحوط القضاء ملن فعل ، وتأجيل الغسيل إىل الليل .

]١٤[ دخول شي إىل القبل والدبر كتحاميل وغريها التفطر ألهنا ال تنفذ إىل املعدة . 
]١٥[ لصق النيكوتني تفطر وقيل : ال تفطر ، وهو األقرب ، ألهنا ال تنفذ إىل املعدة ، وليست مغذية  

وأما اللواصق األخرى فال تفطر بال خالف عند املعاصرين .
]١٦[ تذوق الطعام للحاجة من غري بلع جائز.

]١٧[ تفريش األسنان باملعجون جائز بشرط عدم بلعه.
]١8[ الطيب السائل اليفطر.

]١٩[ الطيب النفاث والبخور اليفطر، بشرط أال يستنشقه .
]٢٠[ سحب الدم األحوط جعله إىل الليل وإن كان يسرياً اليفطر.

]٢١[ استخدام الكيماوي للمصابني بالسرطان ال يفطر ، ألنه حقن عالجي .
]٢٢[ استخدام األدهان واملرطبات اجللدية التفطر.

]٢٣[ التخدير عن طريق الفم واألنف ، فإن كان فاقداً للوعي كامل النهار من أذان الفجر حىت أذان 
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املغرب فإنه يقضي، وإن كان جزءاً من النهار فصومه صحيح.
]٢٤[ االحتالم اليفسد الصوم.

]٢٥ [ ادخال الدم للجسم يفطر وقيل : ال يفطر ، واألكثر عليه ، واألحوط القضاء خروجاً من اخلالف  
وتأخريه إىل الليل .

]٢٦[ إبرة األنسولني للسكر ال تفطر.
]٢٧[ املناظري اليت تصل إىل املعدة  ال تفطر إال إذا كان يصحبها مواد سائلية أو دهنية فتفطر ، وأما منظار 

البطن والشرج فال تفطر مطلقاً .    
]٢8[ القسطرة القلبية ال تفطر ، ألهنا ال تصل إىل املعدة ، وليست غذاء .  

تنبيه : من فعل مفطرًا،عاملاً، متعمدًا، ذاكراً ،خمتارًا، فإنه يفطر،فإن فعله ناسياً أو جاهاًل جهاًل يعذر فيه أو خطأ 
فاليبطل صيامه.

وصية للنساء : بعدم استخدام حبوب منع احليض إذا كانت تسبب اضطرابات، وتقطر الدم، وتقطعه،  
وهي معذورة، ومأجورة، وجيوز هلا أن تقرأ القرآن من مصحف اجلوال،أو كتاب تفسري وتذكر هللا وتدعو 

يف أوقات اإلجابة.
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مكة :
 هي أم القرى و البلد األمني و مهبط الوحي والبلد احلرام.

التوحيد  ومضاعفة احلسنات ، ومنطلق اإلسالم  الدين ، وحصن من حصون اإلسالم ، بلد  قلعة من قالع 
القلوب  وشوق  األفئدة  ومؤمن.حنني  مسلم  قلب كل  يف  اخلالد  االسم  ذلك  مكة   . هللا  من  املعظم  والبلد 
وشغف النفوس . كيف ال حتن إليه األفئدة؟! وهو بلد سطع نوره، وأشرقت هبجته ، وملعت زهرته ، وراقت 
نظارته، وتألألت غرته ، وتألق حسنه، بلد تطرب القلوب لذكره، وتبتهج لسماع ندائه وأذانه وتطمئن فيه وتسعد 

بالطواف بالكعبة والصالة فيه. فهنيئاً لساكنيه وزائريه فهذا من أعظم النعم واملنن. 
قال J :) ال تزال هذه األمة خبري ما عظموا هذه احلرمة حق تعظيمها ،فإذا تركوها وضيعوها هلكوا ( 

رواه أمحد وحسنه ابن حجر .
فهل كنا معظمني هلذا البلد احلرام وحرمته وقداسته ؟ 

فهد بن حيىي العماري اللهم اجعلنا من املعظمني لبيتك وبلدك احلرام .        
               القاضي بحكمة االستئناف بكة املكرمة

      famary1@gmail.com 

كتبه:
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