


الطبعة الثالثة
#1439 - 2018

PO Box 147 Bankstown 1885      

Tel: +612 9793 3330       Fax: +612 9793 3103

www.darulfatwa.org.au


y

z
V 5

¶¶

¤

¶
~ ¶5

¹
¶

¶ £

¶ ¶ ¶

}



ٱ       ٻ  ٻ  

احلمد هلل الذي أعظم عىل عباده املنَّة، بام دفع عنهم كيد الشيطان وفنَّه، ورد 
أبواب  به  هلم  وفتح  وُجنَّة،  ألوليائه  حصنًا  الصوم  جعل  إذ  ظنَّه،  وخيب  أمله 
ءاله  وعىل  الُسنَّة،  وممهد  اخللق  قائد  حممد  سيدنا  عىل  والسالم  والصالة  اجلنَّة، 

وأصحابه ذوي األبصار الثاقبة والعقول الراجحة.

أما بعد: فقد قال اهلل تعاىل: ] ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ    ى   [ 

}سورة البقرة{.

وروى البخاري ومسلم  عن أيب هريرة ريض اهلل عنه: أّن رسول اهلل  ^  قال: )إَِذا 
َياطنُِي( اهـ.  َجاَء َرَمَضاُن ُفّتَحْت أْبَواُب اجلنَِّة، َوُغّلَقْت أبواُب النَّاِر، َوُصّفَدِت الشَّ

أن  أحببنا  الصاحلني،  بالعلامء  واقتداء  نبيه حممد ^  تعاىل وسنة  اهلل  بكتاب  عمال 

مفيدة  خمترصة  مواضيع  حتوي  التي  اللطيفة  الرسالة  هذه  العلم  طلبة  يدي  بني  نقدم 

تتعلق بشهر الصيام رمضان، أسميناها: )أنوار اإليامن يف شهر اإلحسان رمضان(.

نسأل اهلل تعاىل أن جيعل فيها النفع العميم. ءامني.

                                     

       جملس العلامء يف أسرتاليا
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كيف يثبت شهر رمضان املبارك

احلمُد هللِ رّب العاملني الذي قال: ]ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  
ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ [ }سورة احلرش{ وصىل اهلل عىل سيدنا حممد الذي 

تركنا عىل املحجة البيضاء ليلها كنهارها وعىل ءاله وصحبه وسلم.

أما بعد، فإن صيام شهر رمضان عبادة عظيمة يكفي يف بيان فضلها احلديث القديس 
ُه ِل َوأنا أْجِزي بِه(.  ْوَم َفإنَّ الذي رواه البخاري: )ُكلُّ َعَمِل اْبِن ءاَدَم َلُه إال الصَّ

فهو من أفضل الطاعات وأجّل القربات َوَأَحد أهم أمور اإلسالم كام جاء يف حديث 
الشيخني: )ُبنَِي اإلسالُم َعَل َخٍْس( َوَعدَّ منها )َوَصْوِم َرَمَضاَن(.

وقد اتفق علامء املذاهب األربعة وغريهم عىل أن األصل يف حتديد أول رمضان هو 
التايل:

ُيراَقب اهلالل بعد غروب شمس التاسع والعرشين من شعبان فإن ُرئي اهلالُل كان 
اليوُم التال أول رمضان، وإن مل ُيَر اهلالُل يكون اليوم التال الثالثني من شعبان والذي 
بعده هو أول أيام رمضان. عل ذلك درج املسلمون يف كل بالد الدنيا، وبذلك أفتى 
الفقهاء ونصوا أن العمدة عل هذا وأنه ال التفات إىل أقوال أهل احلساب والفلكيني 

وال عربة بكالمهم لتحديد ابتداء الصيام أو انتهائه.

فقد روى أمحد يف مسنده ومسلم يف صحيحه والنسائي وابن ماجه يف سننهام من 
َرَأْيُتُموُه  َوإَذا  الَل َفُصوُموا  اهْلِ َرَأْيُتُم  )إَذا  حديث أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ^ : 

َفَأْفطُِروا َفإْن ُغمَّ َعَلْيُكْم َفُصوُموا َثالثنَِي َيْوًما(. 
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وروى البخـاري عن رسول اهلل ^ أنه َقاَل: )ُصوُموا لرؤيته وأْفطُِروا لرؤيته فإن 
غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني(. ويف رواية مسلم:)ُصوُموا لرؤيته وأْفطُِروا 
لرؤيته  ملسـلم:)فُصوُموا  روايـة  َثالثنَِي(. ويف  وا  َفُعـدُّ ْهُر  الشَّ َعَلْيُكُم  ُغّمَي  َفإِْن  لـرؤيته 

وأْفطُِروا لرؤيته فإْن أْغِمَي عليكم فاقُدُروا لُه ثالثني( اهـ.  

من أقوال املذهب احلنفي
يف حاشية رد املحتار عىل الدر املختار للفقيه احلنفي ابن عابدين املتوىف سنة 1252 
هـ )ج354/3( كتاب الصوم ما نصه: »ال عربة بقول املؤقتني أي يف وجوب الصوم 
عىل الناس بل يف “املعراج” ال ُيعترب قوهلم باإلمجاع وال جيوز للمنجم أن يعمل بحساب 

نفسه« اهـ.

من أقوال املذهب املالكي
يف كتاب الدر الثمني واملورد املعني للشيخ أيب عبد اهلل حممد بن أمحد َميَّارة املالكي 
املتوىف سنة 1072 هـ )ص 327( ما نصه: »فرع: قال الشهاب القرايف )املتوىف سنة 
684 هـ ( عن سند )املتوىف سنة 541 هـ( ولو كان إمام يرى احلساب فأثبت به اهلالل 

مل يتبع إلمجاع السلف عىل خالفه« اهـ. 

   ويف كتاب الرشح الكبري للشيخ أمحد الدردير املالكي األزهري املتوىف سنة 1201هـ 
)ج462/1( يف مذهب اإلمام مالك ما نصه: »وال يثبت رمضان بمنجم أي بقوله، ال 

يف حق غريه وال يف حق نفسه« اهـ.
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من أقوال املذهب الشافعي  
يف كتاب أسنى املطالب رشح روض الطالب للشيخ زكريا األنصاري املتوىف سنة 
‘‘أي  باملنجم  عربة  »وال  نصه:  ما  )ج410/1(  الشافعي  اإلمام  مذهب  يف  هـ   925
ٿ[  ٺ    ٺ   ]ٺ   بآية:  واملـراد  يـجوز،  وال  الصوم  به  جيب  فال  بقوله’’ 

}سورة النحل{ االهتداء يف أدلة القبلة ويف السفر« اهـ.   

من أقوال املذهب احلنبيل
اف القناع للُبهويّت احلنبيّل املتوىف سنة 1051 هـ )ج2/ 302( ما نصه:  يف كتاب كشَّ
»وإن نواه احتياطا أي صوم يوم الثالثني من شعبان بال مستند رشعّي من رؤية هالله 
أو إكامل شعبان أو حيلولة غيم أو قرت ونحوه كأن صامه حلساب ونجوم ولو كثرت 

إصابتهام أو مع صحو فبان منه مل جيزئه صومه لعدم استناده ملا يعّول عليه رشًعا« اهـ.
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أحكام الصيام يف شهر اإلحسان
يقول اهلل تعاىل: ]ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ[ }سورة البقرة{ ويقول رسول اهلل̂  :) َمْن َصاَم َرَمَضاَن 

َم ِمْن َذْنبِِه( رواه البخاري. إياَمًنا َواْحتَِساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

إخوة اإلسالم، إن الصيام كغريه من العبادات له فرائض ورشوط ومبطالت جيب 
عىل الصائم أن يتعلمها حتى يكون صيامه صحيحا مقبوال عند اهلل سبحانه وتعاىل.

ُفرض صيام رمضان يف السنة الثانية للهجرة وقد صام رسول اهلل ^ تسع سنوات 
تويف بعدها. وصيام رمضان وجوبه معلوم من الدين بالرضورة.

رشائط وجوب الصيام
الصيام غري احلائض والنفساء  قادر عىل  بالغ عاقل  الصيام واجب عىل كل مسلم 
الصيام  للكرب. فال يصح  الذي يعجز عنه  ُيرجى شفاؤه والعجوز  الذي ال  واملريض 
من الكافر األصيل وال املرتد وال يصح من حائض وال نفساء. ولو صامتا حال وجود 
الدم فعليهام إثم وعليهام القضاء. وال جيب الصيام عىل الصبي أي غري البالغ ولكن إذا 
أكمل سبع سنني قمرية من العمر جيب عىل ويل أمره أن يأمره بالصيام إذا كان مطيقا له.

الذي  املريض  عىل  أداؤه  جيب  وال  عليه  قضاء  وال  املجنون  عىل  الصيام  جيب  وال 
يرضه الصوم وال عىل املسافر سفًرا طويال وعليهام القضاء. ولو صام املريض واملسافر 
صح منهام، وإذا رضمها حرم عليهام. وال جيب الصيام عىل العجوز الفاين خمافة التلف 

واملوت.
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فرائض الصيام
فرائض الصيام اثنان:

باللسان، وهي واجبة لكل يوم من ( 1 النطق هبا  القلب فال يشرتط  النية: وحملها 
رمضان يف ليلته وال يصح الصيام بدون النية، قال العلامء: »كامل النية يف رمضان: نويت 
واالحتساب  تعاىل«.  واحتسابا هلل  إيامنا  السنة  هذه  أداء فرض رمضان  غٍد عن  صوم 
طلب األجر. وعند بعض املذاهب يكفي أن ينوي يف ليلة اليوم األول منه عن مجيع 
أيام رمضان فيقول بقلبه »نويت صيام ثالثني يوما عن شهر رمضان هذه السنة« وجيب 
عىل احلائض والنفساء إذا انقطع الدم ليلة الصيام أن تنوي صيام يوم غد من رمضان 

وإن مل تغتسل.

اإلمساك عن املفطرات: جيب اإلمساك عن:( 2

األكل والرشب وعن إدخال كل ما له حجم ولو صغريا إىل الرأس أو البطن 	 
ونحومها من منفذ مفتوح كالفم واألنف والقبل والدبر من الفجر »أي دخول 
وقت الصبح« إىل غروب الشمس. ومن أكل أو رشب ناسيا ولو كثريا مل يفطر 
َفْلُيتِمَّ  َب  رَشِ أْو  َفَأَكَل  َصائٌِم  َوُهَو  َنِسَ  )َمْن   :^ لقوله  النفل  صيام  يف  ولو 

َصْوَمُه، َفإنَّام َأْطَعَمُه اهللُ َوَسَقاُه( رواه مسلم.

واالستقاءة أي إخراج القيء باإلصبع ونحوه وإن مل يرجع منه شىء إىل اجلوف 	 
وأما من غلبه القيء ومل يبلع منه شيئا فال يفطر ولكن يطهر فمه قبل أن يبلع 
ريقه، قال رسول اهلل ^ : )َمْن َذَرَعُه الَقْيُء)أي غلبه( َوُهَو َصائٌِم َفَلْيَس َعَلْيِه 
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َقَضاٌء، َوإِن اْسَتَقاَء َفْلَيقِض( رواه احلاكم واألربعة. كام جيب اإلمساك عن اجلامع 
وإخراج املني باالستمناء أو املبارشة باالستمناء وغريه فإنه مفطر.

النهار عىل كل  املغرب وجب معرفة طريف  الفجر حتى  الصيام من  وملا كان وقت 
ولزمه  صومه  فسد  يطلع  مل  الفجر  أن  معتقدا  الفجر  بعد  أكل  فمن  بالصيام.  مكلف 
القضاء وعليه اإلمساك عن املفطرات باقي النهار وكذلك لو أكل قبيل مغيب قرص 
الشمس معتقدا أنه قد غربت الشمس ثم تبني له خالف ذلك فسد صومه ولزمه قضاء 
هذا اليوم، قـال تعاىل: ] ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ ڌ ڱ[ }سورة البقرة{ وغروب الشمس 

عالمة عىل دخول الليل.

وكذلك جيب عىل املسلم الثبوت يف اإلسالم عىل الدوام يف رمضان وغريه. فيجب 
عليه جتنب الوقوع يف الكفر بأنواعه الثالثة.

من مفسدات الصيام
األكُل ولو قدر سمسمة أو أقل عمدا غري مكره عاملا بالتحريم، والرشُب ولو 	 

قطرة ماء أو دواء.

وصل 	  إذا  واألذن  األنف  القطرة يف  وكذلك  مفطرة،  والدبر  القبل  واحلقنة يف 
تفّطر.  األذن ال  القطرة يف  الشافعي  املذهب  إىل اجلوف، وعىل قول يف  الدواء 
وأما القطرة يف العني فهي غري مفطرة، وكذلك اإلبرة يف اجللد والرشيان. وأما 
استعامل دواء الربو والسيجارة فإهنام يفطران ألنه ينفصل من كل منهام جزئيات 

صغرية تدخل اجلوف.
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املني. 	  ينـزل  مل  ولو  للصيام  ذاكرا  باختياره  عامدا  هنارا  باجلامع  الصيام  ويفسد 
فعن  للصالة،  ويغتسل  هناره  يصوم  فإنه  غريه  أو  مجاع  من  جنبا  استيقظ  ومن 
عائشة وأم سلمة أن رسول اهلل ^ )َكاَن ُيْدِرُكُه الَفْجُر َوُهَو ُجنٌُب ِمْن َأْهلِِه ُثمَّ 

َيْغَتِسُل َوَيُصوُم( متفق عليه.

أو 	  املرأة حيض  وإذا طرأ عىل  أفطر،  للحظة  الصائم جنون ولو  وإذا طرأ عىل 
نفاس ولو قبيل املغرب أفطرت. أما الصائم النائم إذا احتلم فال يفطر بخالف 

خروج املني منه باالستمناء ونحوه فإنه مفطر أو مع املبارشة عمدا ال ناسيا.

كان 	  ولو  لسان،  سبق  بغري  أي  عمدا  الكفر  يف  الوقوع  الصيام  مفسدات  ومن 
الشخص مازحا أو غاضبا باختياره أي من غري إكراه ذاكرا للصوم أو غري ذاكر 
ألنه ال تصح العبادة من كافر، وعليه العود فورا إىل اإلسالم بالنطق بالشهادتني 
واإلمساك بقية النهار احرتاما للصيام ثم قضاء هذا اليوم بعد رمضان ويوم عيد 

الفطر فورا.

ما جيب عل املفطر عامدا يف رمضان
اإلفطار عمدا يف رمضان:

منه ما يوجب القضاء فقط.	 

ومنه ما يوجب القضاء والفدية معا.	 

ومنه ما يوجب الفدية فقط بدل الصيام.	 

ومنه ما يوجب القضاء والكفارة معا.	 
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فأما املفطر الذي جيب عليه القضاء فقط فهو:

الذي أفطر بسبب املرض الذي يرجى برؤه.. 1

ومن أفطر يف سفر طويل مبيح للفطر.. 2

واحلائض والنفساء.. 3

غري . 4 بمفطر  فأفطر  صائام  كان  أو  عذر  بدون  رمضان  يف  الصيام  ترك  والذي 
اجلامع. لكن جيب عليه أن يتوب من معصيته.

واحلامل واملرضع إن خافتا عىل أنفسهام.. 5

فهؤالء مجيعا عليهم قضاء كل يوم بيوم فقط.

وأما املفطر الذي جيب عليه القضاء والفدية معا فهو:

وهي 	  والفدية  القضاء  فعليهام  فأفطرتا  ولدهيام  عىل  خافتا  إن  واملرضع  احلامل 
مّد )ملء كفني معتدلتني( من غالب قوت البلد لكل يوم. ويف املذهب احلنفي 

عليهام القضاء دون الفدية.

ومن كان عليه قضاء من رمضان فأّخر صيامه لغري عذر حتى جاء رمضان ءاخر 	 
فعليه مع القضاء الفدية عن كل يوم مّدا.

وأما املفطر الذي جيب عليه الفدية فقط فهو:

الشيخ العجوز الذي ال يتحمل الصوم أو تلحقه مشقة شديدة فإنه يفطر ويفدي 	 
عن كل يوم مّد.
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واملريض الذي ال يرجى شفاؤه فال صوم عليه وال قضاء وإنام جيب عليه الفدية 	 
فقط، وهي مّد قمح أو غريه عىل حسب قوت البلد الغالب.

 ويف املذهب احلنفي الفدية إطعام مسكني نصف صاع من ُبر، أو صاعا من متر أو 
شعري أو قيمته، أو أكلتني مشبعتني عن كل يوم. 

وأما املفطر الذي جيب عليه القضاء والكفارة معا:

فهو الذي أفسد صوم يوم من رمضان بجامع عامدا باختياره ذاكرا للصيام وال 	 
رخصة له يف فطره ولو مل ينـزل املنّي فإن عليه قضاء هذا النهار الذي أفسده كام 

جيب عليه الكفارة.

والكفارة عىل هذا الرتتيب:

عتق رقبة مؤمنة. فإن مل يستطع:. 1

ولو . 2 يوما  الشهرين  خالل  أفطر  فإن  القضاء  يوم  غري  متتابعني  شهرين  فصيام 
ملرض استأنف )أي أعاد(. فإن عجز عن الصيام أيضا:

املذهب . 3 ويف  البلد.  قوت  غالب  من  مّد  مسكني  لكل  مسكينا  ستني  فإطعام 
احلنفي أطعم ستني مسكينا يغدهيم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعني، أو يغدهيم 
ويعطيهم قيمة العشاء أو عكسه، أو يعطي كل فقري نصف صاع من ُبٍر أو صاع 

متر أو شعري أو زبيب، أو يعطي القيمة.

 فإن عجز عنها كلها استقرت الكفارة يف ذمته وال شىء عليه بدهلا.
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ما ُيستحُب يف الصيام
ويستحب يف الصيام أشياء منها:

تعجيل الفطر إذا حتقق من غروب الشمس لقوله ^ : )ال َيَزاُل النَّاُس بَِخْيٍ َما 	 
ُلوا الِفْطَر( متفق عليه. ويستحب القول عند اإلفطـار: )اللُهمَّ َلَك ُصْمُت  َعجَّ

َوَعل ِرْزِقَك أْفَطْرُت(.

حور إىل آخر الليل وقبل الفجر ولو بجرعة ماء.	  تأخري السَّ

كام يندب كثرة اجلود وصلة الرحم وتالوة القرءان واالعتكاف يف املسجد ال 	 
شتمه  إن  يقول  وأن  ام،  الصوَّ يفّطر  وأن  رمضان،  من  األواخر  العرش  يف  سيام 

سفيه: إين صائم.

ويتأكد يف حق الصائم صون لسانه عن الغيبة والنميمة والكالم البذيء وغري ذلك 
من األمور املحرمة. قال رسول اهلل ^ : )ُربَّ صائٍم ليس له من صيامه إال اجلوع( 
رواه ابن ماجه. فإن بعض الكبائر تذهب ثواب صيام هذا اليوم، فالذي ال يتورع عن 

النميمة والشتم بغري حق وشهادة الزور أذهب ثواب صيام يومه.
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فائدة جليلة يف بيان أن الردة تفسد الصوم
قال الشيخ ابن قدامة املقديس يف املغني املتوىف سنة 620 هـ )ج3 /52( ما نصه: 
»مسألة: قال: ومن ارتد عن اإلسالم فقد أفطر، ال نعلم بني أهل العلم خالفا يف أن من 
ارتد عن اإلسالم يف أثناء الصوم أنه يفسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إىل 
اإلسالم سواء أسلم يف أثناء اليوم أو بعد انقضائه وسواء كانت ردته باعتقاده ما يكفر 
به أو شكه فيام يكفر بالشك فيه أو بالنطق بكلمة الكفر مستهزئا أو غري مستهزئ، قال 

ڑ    ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ﴿ڍ   تعاىل:  اهلل 
ک  ک  ک ک گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ ڻ ﴾}سورة التوبة{ 

وذلك ألن الصوم عبادة من رشطها النية فأبطلتها الردة كالصالة واحلج وألنه عبادة 
حمضة فنافاها الكفر كالصالة« اهـ.

وقال النووي املتوىف سنة 676 هـ يف املجموع )ج47/6( : »لو حاضت يف بعض 
النهار أو ارتد بطل صومهام بال خالف وعليهام القضاء« اهـ. 

وقال السيوطي املتوىف سنة 911 هـ يف رشح التنبيه، )ج1 /270(: »ولو ارتد وهو 
صائم بطل صومه بال خالف« اهـ.
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الردة وأقسامها املجمع عليها
      الردة هي قطع اإلسالم، وتنقسم إىل ثالثة أقسام: أفعال، وأقوال، واعتقادات، 
كام اتَّفَق عىل ذلك أهل املذاهب األربعة كالنووي وغريه من الشافعية، وابن عابدين 

وغريه من احلنفية، وحممد عليش وغريه من املالكية، والبهويت وغريه من احلنابلة.  

فعٌل،  أو  اعتقاٌد  به  يقرتن  مل  ولو  كفٌر  القويلُّ  فالكفُر  بمفرِدِه،  كفٌر  الثالثة  من  وكلٌّ 
والكفُر الِفْعيِلُّ كفٌر ولو مل يقرتن به قول أو اعتقاٌد، والكفُر االعتقادي كفٌر ولو مل يقرتن 

به قوٌل أو فعٌل، وسواء حصل هذا من جاهل باحلكم أم من هازل أم  من غضبان. 

ُم بالكلمِة ال َيرى با بأًسا هيِوي ِبا سبعنَي  جَل َلَيَتكلَّ فقد قال رسول اهلل ^: )إنَّ الرَّ
خريًفا يف النَّاِر( رواه الرتمذي وحسنه، ويف معناه حديث رواه البخاري ومسلم.

وقال تاج الدين السبكي املتوىف سنة 771 هـ يف طبقاته )ج91/1( ما نصه: »وال 
خالف عند األشعري وأصحابه بل وسائر املسلمني أن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال 

الكفر أنه كافر باهلل العظيم خملد يف النار وإن عرف قلبه« اهـ.

ويف جامع العلوم واحلكم للشيخ ابن رجب املتوىف سنة 795 هـ عند رشحه احلديث 
ٍة، أو قتل نفس، أو أخذ مال بغري  السادس عرش ما نصه: »فأّما ما كان من كفر، أو ردَّ
حق ونحو ذلك، فهذا ال يشك مسلم أهنم مل ُيريدوا أنَّ الغضباَن ال ُيؤاخُذ به، وكذلك 
ما يقُع من الغضبان من طالق وعتاق أو يمني، فإنه ُيؤاخذ بذلك ُكّله بغري خالف« اهـ.

وأما املسلم املكره عىل قول الكفر بالقتل إن قال كلمة الكفر إلنقاذ نفسه مما هدده به 
الكفاُر وقلُبُه غري منرشح بام يقوله فال حيكم بكفره، وأما إن تغري خاطره بعد اإلكراه 
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چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   وهذا معنى قوله تعاىل: ﴿  الكفر كفر،  فرشح صدره بقول 
ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ[ }سورة النحل{ . 
ومن األمثلة املتفق عليها:

الكفر االعتقادي: ومكانه القلب كاعتقاد أن اهلل تعاىل نور بمعنى الضوء أو أنه روح، 
قال اإلمام أمحد بن حنبل املتوىف سنة 241 هـ: »من قال عن اهلل جسم ال كاألجسام 
كفر«، وقال اإلمام األشعري املتوىف سنة 324 هـ: »من اعتقد أن اهلل جسم فهو غري 
عارف بربه وإنه كافر به«، وقال اإلمام املتويل املتوىف سنة 478 هـ وهو من أصحاب 
الوجوه يف املذهب الشـافعي: »من اعتقد قدم العامل أو حدوث الصانع أو نفي ما هو 
ثابت للقديم باإلمجاع ككونه عاملا قادرا أو أثبت ما هو منفي عنه باإلمجاع كاأللوان أو 
أثبت له االتصال واالنفصال كان كافًرا«، وقال الشيخ عبد الغني النابليس املتوىف سنة 
1143 هـ: »من اعتقد أن اهلل مأل السموات واألرض أو أنه جسم قاعد فوق العرش 
أو أن له احللول يف شىء من األشياء أو يف مجيع األشياء أو أنه متحد بشىء من األشياء 
الدين احلصني  أنه مسلم«، وقال الشيخ تقي  أو يف مجيع األشياء فهو كافر وإن زعم 
املتوىف سنة 829 هـ: »النووي جزم يف صفة الصالة من رشح املهذب بتكفري املجسمة، 
قلت وهو الصواب الذي ال حميد عنه إذ فيه خمالفة رصيح القرءان، قاتل اهلل املجسمة 
الشورى{ «،  }سورة   ﴾ ٺ  ٿ    ٿ ٹ   ﴿ خمالفة من  ما أجرأهم عىل  واملعطلة 
منصور  أبو  اإلمـام  قـال  وقد  تعـاىل«،  هلل  املكـان  بإثبـات  »يكفر  اهلندية  الفتـاوى  ويف 
البغدادي املتوىف سنة 429 هـ: »وأمجع أهل السنة عىل أن اهلل تعاىل ال حيويه مكان وال 
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جيري عليه زمان«، ومجع اإلمام حممد بن هبة الربمكي املتوىف سنة 599 هـ للسلطان 
السنية فأقرها  العقيدة  املتوىف سنة  589 هـ قصيدة يف  الدين األيويب رمحه اهلل  صالح 

السلطان وأمر بتدريسها للكبار والصغار ومما جاء فيها:   

» وصـانُع العــامل ال يـحويـه        ُقطٌر تعـاىل اهلل عن  َتشبيه

قد كان موجودا وال مكانا     وُحكمه اآلن عىل ما كانا

سبحـانه جـلَّ عن  املكــان      وعزَّ  عن تغيــّــر الزمـان

ـه  بجـهة الُعـلّو«  فـقـد غـال  وزاد  يف الُغـلّو     من خصَّ

الزيتونة يف تونس بل  العقيدة تدرس يف جامعة األزهر يف مرص ويف جامعة  وهذه 
وسائر املغرب العريب، وكذا يف أندنوسيا وماليزيا وتركيا وبالد الشام والسودان واليمن 
واحلجاز والعراق واهلند وباكستان وجنوب إفريقيا وبخارى والداغستان وأفغانستان 

وسائر بالد املسلمني. 

الكفر الفعيل: كسجود لصنم، وإلقاء املصحف يف القاذورات، قال ابن عابدين ولو 
مل يقصد االستخفاف ألن فعله يدل عىل االستخفاف، أو أوراق العلوم الرشعية أو أي 

ورقة عليها اسم من أسامء اهلل تعاىل مع العلم بوجود االسم فيها.

الكفر القول: كمن يشتم اهلل تعاىل، قال القايض عياض: »ال خالف أن ساب اهلل 
تعاىل من املسلمني كافر«، أو يسب نبيا أو ملكا من املالئكة أو يسب دين اإلسالم أو  
يستحل حمرما باإلمجاع معلوما من الدين بالرضورة كاخلمر والزنى واللواط أو حيرم 
حالال ظاهًرا، أو قال أنا أفعل بغري مشيئة اهلل أو قال ملسلم يا كافر بال تأويل، ونحو 
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ذلك.

والقاعدة أن كل عقد أو فعل أو قول يدل عل استخفاف باهلل أو كتبه أو رسله أو 
مالئكته أو شعائره أو معامل دينه أو أحكامه أو وعده أو وعيده كفر، فليحذر اإلنسان 

من ذلك جهده عل أي حال. 

وأما توبة املرتد فهي اإلقالع عن الكفر فورا والنطق بالشهادتني بقول أشهد أن ال 
إله إال اهلل وأشهد أن حممدا رسول اهلل، وال ينفعه قول أستغفر اهلل قبل الشهادتني، كام 

نقل اإلمجاع عىل ذلك اإلمام املجتهد أبو بكر بن املنذر املتوىف سنة 318 هـ.

هذا وقد عد كثري من الفقهاء كالقايض عياض املالكي املتوىف سنة  544 هـ والفقيه 
احلنفي بدر الرشيد املتوىف سنة 768 هـ والفقيه يوسف األردبييل الشافعي املتوىف سنة  
799 هـ أشياء كثرية يف بيان األلفاظ املكفرة نقلوها عن األئمة فينبغي اإلطالع عليها 

فإن من مل يعرف الرش يقع فيه. 
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ليلة القدر
ڀ  ٺ          ڀ    ڀ  ڀ       پ  پ   ٻ  پ  پ   ٻ   ٻ  ٻ   تعاىل: ]ٱ   اهلل  قال 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ        ڄ[ }سورة القدر{.

إّن اهلل سبحانه وتعاىل أنزل القرءان الكريم دفعة واحدة إىل السامء الدنيا يف مكان 
يقال له بيت العزة، ومن هذا املكان صار جربيل ينـزله عىل رسول اهلل ^، عىل حسب 
ثالث  نحو  ظرف  يف   ^ الرسول  عىل  نزوله  تكامل  حتى  فشيًئا  شيًئا  اإلهلي،  األمر 
وعرشين سنة. وكان إنزال القرءان إىل السامء الدنيا يف ليلة أربع وعرشين من رمضان 
رسول  أن  األسقع  بن  واثلة  عن  أمحد  أخرج  وقد  العام،   ذلك  يف  القدر  ليلة  وكانت 
ِل َلْيَلٍة ِمْن َرَمَضاَن َوأنِزَلت  الم    يِف أوَّ اهلل ^ قال: ) أنِزَلت ُصُحُف    إبَراِهيَم    َعَلْيِه السَّ
َوأنِزَل  َرَمَضاَن  ِمْن  َخَلْت  َعرَشَة  لَِثالَث  َواإلنجيُل  َرَمَضاَن  ِمْن  َمَضنْيَ  لِِسّت  التَّْوَراُة 

يَن َخَلْت ِمْن َرَمَضاَن(.   الُفْرَقاُن ألرَبٍع َوِعرْشِ

وليلة القدر قد تكون يف أي ليلة من ليايل رمضان ولكن الغالب أهنا تكون يف العرش 
األواخر منه. فقد قال عليه الصالة والسالم: )الَتِمُسوَها يِف اْلَعرِش األَواِخِر ِمْن َرَمَضاَن( 

رواه البخاري.

يف  منهم  طمًعا  كلها  رمضان  ليايل  يف  العباد  اجتهاد  ليتحقق  إخفائها  من  واحلكمة 
إدراكها، كام أخفى اهلل ساعة اإلجابة يف اجلمعة.

القدر وهي  ليلة  فيها  ليس  ألف شهر  العبادة يف  أفضل من  القدر  ليلة  والعبادة يف 
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ثامنون سنة وثالثة أعوام وثلث عام، وقد حّث رسول اهلل ^ أّمته عىل قيام ليلة القدر 
َم ِمْن َذْنبِِه(. متفق عليه. قائاًل: )َمْن َقاَم َلْيَلَة اْلَقْدِر إياَمًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

والقمر  الشمس  نور  غري  اهلل  خلقه  نور  رؤية  القدر  ليلة  رؤية  عالمات  ومن 
والكهرباء، أو رؤية األشجار ساجدة. ومن عالماهتا طلوع الشمس صبيحتها لطيفة، 
أو سامع صوت املالئكة ومصافحتهم، أو رؤيتهم عىل أشكاهلم األصلية ذوي أجنحة 
مثنى وثالث وُرباع. فإن تشّكلوا بشكل بني ءادم فإهنم يكونون بصور الذكور من غري 

ءالة الذكورة ال بصور اإلناث .

وال  ينامون  وال  يرشبون  وال  يأكلون  ال  نورانية،  أجسام  اإليامن  إخوة  واملالئكة 
يتناكحون ليسوا ذكوًرا وال إناًثا ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

ليلة  رؤية  له  حصل  فقد  يقظة  القدر  ليلة  عالمات  من  رؤية شىء  له  حصل  ومن 
القدر، ومن رءاها يف املنام دّل ذلك عىل خري لكنه أقّل من رؤيتها يقظة، ومن مل يرها 
مناًما وال يقظًة واجتهد يف القيام والطاعة وصادف تلك الليلة نال من عظيم بركاهتا. 
وقد سألت عائشة ريض اهلل عنها النبي ^ أهنا إذا رأت ليلة القدر بَِم تدعو، قال هلا: 

)قويل: اللهّم إنك عفوٌّ كريم حتب العفَو فاعُف عنّي( رواه الرتمذي. 
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زكاة الفطر
زكاة الفطر هي زكاة عن البدن ال عن املال، واجبة عىل كل مسلم فـَُضَل عن َدينه 
بإدراك جزء من  وليلته. وجتب  العيد  يوم  نفقتهم  عليه  وكسوته ومسكنه وقوت من 
رمضان وجزء من شوال بأن كان حًيا عند غروب شمس ءاخر يوم من رمضان، وعىل 
هذا جتب عىل الويل عن املولود اجلديد الذي ُولَِد ءاخر أيام رمضان وأدرك جزًءا من 

شوال.

وزكاة الفطرة خيرجها املسلم عن نفسه وعمن عليه نفقتهم إن كانوا مسلمني. أما إن 
كانوا غري مسلمني فال جتب زكاهتم عىل الشخص املسلم. فمن كان له أبوان مسلامن 
فقريان وجب عليه أداء الزكاة عنهام وجيب عىل الرجل املسلم فطرة زوجته وأوالده 

الذين هم دون البلوغ إذا كانوا فقراء.

وال جيب عىل األب دفع زكاة الفطر عن ابنه أو ابنته البالغني، وإنام يؤدي البالغ عن 
نفسه إن استطاع. وال يصح إخراج زكاة الفطر عن الولد البالغ إال بإذنه. 

البلد  التي جيب إخراجها عىل كل واحد صاع من غالب قوت  الزكاة  وأما مقدار 
األرز مثال  البلد  فإن كان قوت  املعتدلتني(.  الكفني  واملد ملء  أمداد،  أربعة  )الصاع 
فاملقدار عىل كل واحد صاع من األرز وإن كان غالب قوت البلد القمح فاملقدار عىل 

كل واحد صاع من القمح. 

مالحظة: يف املذهب احلنفي زكاة الفطر نصف صاع من قمح، أو صاع من شعري أو 
متر أو زبيب أو قيمة ذلك.
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)إنَّام   :^ لقوله  الفرض  زكاة  بقلبه  ينوي  أن  وهو  النية  من  بد  ال  الزكاة  أداء  ويف 
األعامُل بِالنيَّاِت( رواه البخاري ومسلم، وتعطى الزكاة لفقري حمتاج ولكل من يستحق 
الزكاة، وال حيوز دفعها لبناء مسجد. وجيب أداؤها قبل غروب شمس يوم العيد وحيرم 
تأخريها عنه بال عذر. وجيوز تعجيلها من أول رمضان، واألفضل أن خترج يوم العيد 

قبل صالة العيد. 

النصيحة يف دفع الزكاة إىل مستحقيها
التطهري واإلصالح، ورشعا: اسم ملا خيرج عن مال أو بدن عىل وجه  الزكاة لغة: 

خمصوص.

ڻ  ڻ     ﴿ اهلل تعاىل:  التي هي أعظم أمور اإلسالم، قال  وهي أحد األمور 
ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ   ﴾ }سورة التوبة{، 
ًدا رسول اهلل  وقـال ^ يف حـديث جربيل: ) اإلسالم أن تشهَد أن ال إله إاّل اهلل وأنَّ حممَّ
كاة، وتصوم رمضان، وحتّج البيت إن استطعَت إليه سبياًل(  الة، وتؤيت الزَّ وتقيم الصَّ

رواه مسلم.  

ومنع الزكاة من الكبائر ، فقد روى ابن حبان من حديث ابن مسعود أنَّ َرُسوَل اهلل 
^ َلَعَن ءاِكَل الِرَبا َوُموِكَلُه ومانَع الزكاة، ومن منعها وهو ال يراها واجبة فهو مرتد 

يطلب منه الرجوع عن هذه الردة.
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مصارف الزكاة الرشعية  
حالة  املقتاتة  والزروع  والزبيب،  والتمر،  والغنم،  والبقر،  اإلبل،  يف  الزكاة  وجتب 
والفطر،  التجارة،  وأموال  منهام،  والركاز  واملعدن،  والفضة،  والذهب،  االختيار، 

ڻ   بقوله: ﴿  القرءان  يف  اهلل  ذكرهم  الذين  الثامنية  األصناف  إىل  إال  دفعها  جيوز  وال 
ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ﴾ }سورة 

التوبة{.     

وبياهنم عىل ما ييل:

الفقراء: مجع فقري، وهو من ال نفقة له واجبة وال مال و ال كسب حالل يستغل . 1
منه ما يقع موقعا من كفايته، أي ال جيد إال أقل من نصف كفايته.

أو . 2 بملك  إما  مسًدا من حاجته  يسد  ما  له  الذي  املساكني: مجع مسكني، وهو 
بعمل، لكنه ال يكفيه كفاية الئقة بحاله، كأن تكون كفايته عرشة فيجد ثامنية 

أو سبعة.

العاملون عليها: من نصبهم اخلليفة ألخذ الزكوات من أصحاب األموال ومل . 3
جيعل هلم أجرة يف بيت املال، وهم ال وجود هلم اليوم، فيسقط سهمهم.

املؤلفة قلوبم: هم من كانوا ضعيفي النية يف أهل اإلسالم، بأن يكونوا دخلوا . 4
يف اإلسالم ويف أنفسهم وحشة من املسلمني، أي مل يتآلفوا مع املسلمني بعد، 

فيعطون حتى تقوى نياهتم باإلسالم من الزكاة.
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ويف الرقاب: أي العبيد األرقاء املكاتبون، ويعرس وجودهم يف هذه األيام. . 5

الغارمون: هم املدينون الذين ارتكبتهم الديون ومل يستطيعوا الوفاء.. 6

ويف سبيل اهلل: أي الغزاة املتطوعون باجلهاد فيعطون ما حيتاجونه للجهاد.. 7

ابن السبيل: وهو منشئ سفر من بلد مال الزكاة أو جمتاز به يف سفره، إن احتاج . 8
وال معصية بسفره فيدفع إليه.

وليعلم إخوة اإلسالم أنه ال جيوز وال يصح رصف الزكاة إىل غري األصناف الثامنية 
املذكورة يف هذه اآلية. فمن املعلوم أن لفظ ﴿  ڻ﴾ يف قـوله تعاىل: ﴿  ڻ  ڻ﴾ 
يفيد احلرص يف األصناف التي ذكرناها سابقا، ولو كانت الزكاة معدة لكل عمل خري 

النتفى احلرص، وهذا خالف اآلية.

زيادة إيضاح يف تفسي ﴿ ھ  ھ  ے﴾
قال أبو حيان يف تفسريه املسمى بالنهر املاد: » ﴿ ھ  ھ  ے﴾: هو املجاهد 

يعطى منها«. اهـ  

يعني  املفرسون:   »قال  ے﴾:  ھ   ھ    ﴿ تعاىل:  قوله  يف  تفسريه  يف  الرازي  وقال 
الغزاة«  اهـ. 

وهم  ے﴾  ھ   ھ    ﴿ السابع  »الصنف  الطالبني:  روضة  يف  النووي  وقال 
الغزاة الذين ال رزق هلم يف الفيء« اهـ. 

يقل  مل  بكل عمل خريي ألنه  ﴿ ھ  ھ  ے﴾  تعاىل:  قوله  تفسري  فال يصح 
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الذين  احلذر من هؤالء  فليحذر كل  يدانيهم،  االجتهاد وال ممن  أهل  بذلك عامل من 
جيمعون أموال الزكاة باسم بناء املستشفى أو بناء جامع أو بناء مدرسة، فمن دفع زكاة 
لو كان كل عمل خريي  ذمته، ألنه  تربأ  الفطرة هلذا فال جتزئ عنه وال  أو زكاة  ماله 
يدخل يف قـوله تعاىل: ﴿ ھ  ھ  ے﴾ ما قال الرسول ^ : )َوالَ َحّظ فِيَها لَِغنّي 

َوالَ لَِقوّي ُمْكَتِسٍب( رواه أبو داود.

للعلم  املنتسبة  الناس  من  كثري  جترؤ  املخالفات  هذه  من  كثري  املوقع يف  أن  وليعلم 
بالقرءان والسنة عىل الفتوى من غري علم وال مستند فليتقوا اهلل، وليعلموا أنه سائلهم 
يوم القيامة يوم ال ينفع جاه وال مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم. وقد قال 
ُضوَن يِف َماِل اهلل بَِغْيِ َحّق َفَلُهُم النَّاُر َيْوَم الِقَياَمِة( رواه  رسول اهلل ^: )إنَّ ِرَجاال َيَتَخوَّ

البخاري.

بعينها  تصل  أهنا  يتأكدوا  أن  الزكاة  تأدية  يريدون  الذين  للمسلمني  ونصيحتنا 
للمستحقني ولو احتاجوا لدفعها بأيدهيم، وال يسلموها إىل من ال يتقي اهلل يف رصفها 

كأن خيلطها بالربا يف البنوك.

وليذكر من يريد رضا ربه وسالمة دينة والنجاة يف ءاخرته حديث رسول اهلل^ : 
َتُزوُل َقَدَما َعْبٍد َيْوَم الِقَياَمِة َحّتى ُيْسأَل َعْن ُعْمِرِه فِيَم أْفنَاُه، َوعن ِعْلِمِه فِيَم َفَعَل،  )الَ 
وقال  الرتمذي  رواه  أبالُه(  فِيَم  ِجْسِمِه  وعن  أنَفَقُه،  َوفيَم  اكَتَسَبُه  أيَن  ِمْن  َمالِِه  وعن 

حديث حسن صحيح. 
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صالة عيد الفطر
تصح صالة العيد مجاعة وفرادى، ووقتها ما بني طلوع الشمس إىل أن تزول عن وسط 
السامء إىل جهة املغرب، واألفضل تأخريها حتى ترتفع الشمس قدر رمح بحسب رأي 
العني أي بعد نحو ثلث ساعة من الرشوق، ومن فاتته يف ذلك الوقت قضاها، والُسنَّة 
أن تصىل مجاعة، وينادى هلا الصالة جامعة وال يؤذن هلا وال يقام، وينبغي للمصيل أن 
بأركان الصالة ورشوط صحة وقبول  فيها مجيع مبطالت الصالة مع اإلتيان  جيتنب 
يأيت  اإلحرام  تكبرية  بعد  ثم  الفطر،  عيد  صالة  بنية  هبام  حيرم  ركعتان  وهي  الصالة، 
بدعاء االفتتاح ثم سبع تكبريات، بني كل ثنتني منهام يقول: سبحان اهلل واحلمد هلل وال 
إله إال اهلل واهلل أكرب. ثم يتعوذ ويقرأ الفاحتة ويكرب يف الثانية مخسا قبل القراءة، ويرفع 
يديه يف اجلميع أي السبع واخلمس كغريها من تكبريات الصالة، ولو نسيها ورشع يف 
القراءة فاتت مل يعد هلا، ولو تركها مل يكن عليه شىء وصحت صالته، ويسن أن يقرأ 
بعد الفاحتة يف األوىل سورة ق ويف الثانية سورة القمر جهرا، ولو قرأ يف األوىل سورة 

األعىل ويف الثانية سورة الغاشية كان ُسنَّة أيضا.

ويسن بعدمها خطبتان أركاهنام كتلك التي يف اجلمعة: محد اهلل، والصالة عىل النبي، 
الثانية.  يف  للمؤمنني  والدعاء  إحدامها،  يف  مفهمة  وءاية  فيهام،  بالتقوى  والوصية 
فلو  والء،  بسبع  والثانية  تكبريات  بتسع  األوىل  يفتتح  الفطرة،  أحكام  فيها  ويعلمهم 

ترك اخلطيب التكبريات صحت خطبته.

ويندب  الفجر  بعد  فعله  واألحسن  الليل  بنصف  وقته  ويدخل  الغسل  ويندب 
للرجل الطيب والتزين بأحسن ثيابه وبإزالة الظفر والريح الكرهية كاجلمعة، ويذهب 
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مصيل العيد يف طريق ويرجع يف أخرى ويبكر الناس إال اإلمام واخلطيب حيرض وقت 
املأكول متًرا  العيد واألفضل كون  الفطر قبل صالة  الفطر، ويأكل يف عيد  صالة عيد 
ِوتًرا. ويذهب للعيد ماشيا بسكينة، ولو ذهب راكبا جيوز، والراجع منها خمري بني امليش 

والركوب.

الفطر،  عيد  ليلة  الشمس  بغروب  وغريه،  وذكر  ومسافر  حلارض  التكبري  ويندب 
ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ﴿ تعاىل:  اهلل  قال 
ې ى[ }سورة البقرة{ يف املنازل والطرق واملساجد واألسواق وعقب صالة 

املغرب والعشاء والصبح إىل أن حيرم اإلمام بصالة العيد. 

وبالنسبة للتهنئة بالعيد أجاب الشهاب ابن حجر أهنا مرشوعة واحتج له بأن البيهقي 
عقد لذلك بابا فقال: »باب ما روى يف قول الناس بعضهم لبعض يف العيد تقبل اهلل منا 
ومنك« ثم قال: »وحيتج لعموم التهنئة ملا حيدث من نعمة أو يندفع من نقمة بمرشوعية 

سجود الشكر والتعزية« اهـ.

والعيد مشتق من العود لتكرره كل عام، وقيل لعود الرسور بعوده، وقيل غري ذلك، 
عيد  النبي ^  عيد صاله  وأول  بالعبادة من صالة وغريها،  العيد  ليلة  أحياء  ويسن 

دة. الفطر يف السنة الثانية من اهلجرة ومل يرتكها فهي ُسنَّة مؤكَّ



أنوار اإليامن       29  

تكبيات  العيد

، َوهلل احلَْمد ، اهلُل أْكرَبُ ، ال إلَه إال اهلل، اهلُل أْكرَبُ اهلُل أْكرَبُ اهلُل أْكرَبُ اهلُل أْكرَبُ

، َوهلل احلَْمد ، اهلُل أْكرَبُ ، ال إلَه إال اهلل، اهلُل أْكرَبُ اهلُل أْكرَبُ اهلُل أْكرَبُ اهلُل أْكرَبُ

، َوهلل احلَْمد ، اهلُل أْكرَبُ ، ال إلَه إال اهلل، اهلُل أْكرَبُ اهلُل أْكرَبُ اهلُل أْكرَبُ اهلُل أْكرَبُ

اهلُل أْكرَبُ َكبرًِيا، َواحلَْمُد هلل َكثرًِيا وُسْبَحاَن اهلل َوبَِحْمِدِه ُبْكَرًة َوأِصياًل.

األْحَزاَب  َوَهَزَم  ُجنَْدُه  َوأَعزَّ  َعْبَدُه  َوَنرَصَ  َوْعَدُه  َصَدَق  َوْحَده  اهلُل  إالَّ  إلَه  ال 

َوْحَده.

اه، خُمِْلِصنَي َلُه الّديَن َوَلْو َكِرَه الَكافِروَن. ال إلَه إالَّ اهللُ، وال َنْعُبُد إالَّ إيَّ

أْصَحاِب  َوَعىل  حمّمٍد،  )سّيِدنا(  آِل  َوَعىل  حمّمٍد،  )َسّيِدنا(  عىل  َصّل  اللُهمَّ 

)سّيِدنا( حمّمٍد، َوَعىل أْنَصاِر )سّيِدنا( حمّمٍد، َوَعىل أزواِج )سّيِدنا( حمّمٍد، َوَعىل 

ٍد َوَسّلْم َتْسِلياًم َكثرًِيا. ُذّرَيِة )سّيِدنا( حممَّ

َرّب اْغِفر يِل َولَِوالَِديَّ َرّب اْرمَحُهاَم َكاَم َربَّياين َصِغرًيا. 
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اخلامتة
ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ   ﴿ وتعاىل:  تبارك  ربنا  قال 

ی ﴾ }سورة املائدة{، وقال رسول اهلل ^ : )الِديُن النَّصيحة( رواه مسلم .

عمال باآلية واحلديث، وحرًصا منها عىل تبيان احلالل واحلرام واحلق والباطل، فإنَّ 
دار الفتوى يف أسرتاليا تتوجه لكل مسلم بالنصائح التالية:

أن يتمسك بام قاله فقهاء املذاهب األربعة الذين أمجعت األمة عىل علو شأهنم، 	 
وأن يدرس أحكام الصيام قبل دخول شهر رمضان عىل إنسان مجع بني املعرفة 

والعدالة وتلقى هذا العلم عن مثله وهكذا بإسناد متصل إىل رسول اهلل ^.

الزاد 	  خري  فإّن  األعامل،  بصالح  للتزود  حمطة  رمضان  شهر  يف  له  يكون  أن   
التقوى، وإن الصرب عىل طاعة اهلل سبحانه وتعاىل أهون من الصرب عىل عذابه.

يرتادون 	  يكون ممن  وأن  املباركة،  العظيمة  ليايل رمضان  بالطاعات يف  جِيدَّ  أن   

املساجد، وأن يعتكف فيها خاصة يف العرش األواخر من رمضان، للقيام والذكر 
والتالوة وتعلم أمور الدين، ونذّكره بأن من كان عليه قضاء صلوات فليشتغل 

بالقضاء فَدين اهلل أحّق بالوفاء.  

أن يعمل بام أوردناه يف هذه الرسالة من أحكام رشعية ومالحظات دينية مهمة  	 
ال سيام حول الزكاة وكيفية دفعها ورصفها.

چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  
جب  حب  خب  مب  ىب چ    }سورة الصافات{


