
َياُم  َها الَِّذيَن اآَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم ال�صِّ {َيا اأَيُّ
َلَعلَُّكْم  َقْبِلُكْم  ِمن  الَِّذيَن  َعَلى  ُكِتَب  َكَما 

َكاَن  َفَمن  ْعُدوَداٍت  مَّ امًا  اأَيَّ  • ُقوَن  َتتَّ
ْن  ٌة مِّ ِري�صًا اأَْو َعَلى �َصَفٍر َفِعدَّ ِمنُكم مَّ

ُيِطيُقوَنُه  الَِّذيَن  َوَعَلى  اأَُخَر  اٍم  اأَيَّ
َع  ِفْدَيٌة َطَعاُم ِم�ْصِكنٍي َفَمن َتَطوَّ

وُموْا  َخْيًا َفُهَو َخْيٌ لَُّه َواأَن َت�صُ
 . َتْعَلُموَن  ُكنُتْم  اإِن  لَُّكْم  َخْيٌ 
اَن الَِّذَي اأُنِزَل ِفيِه  �َصْهُر َرَم�صَ
َناٍت  ا�ِس َوَبيِّ لنَّ اْلُقْراآُن ُهًدى لِّ
َفَمن  َواْلُفْرَقاِن  اْلُهَدى  َن  مِّ
ْمُه  َفْلَي�صُ ْهَر  ال�صَّ ِمنُكُم  �َصِهَد 

َعَلى  اأَْو  َمِري�صًا  َكاَن  َوَمن 
اٍم اأَُخَر ُيِريُد  ْن اأَيَّ ٌة مِّ �َصَفٍر َفِعدَّ

ُ ِبُكُم اْلُي�ْصَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم  اللهّ
وْا  ُ َة َوِلُتَكبِّ اْلُع�ْصَر َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدَّ

َوَلَعلَُّكْم  َهَداُكْم  َما  َعَلى   َ اللهّ
َت�ْصُكُروَن}.

 )البقرة: 183 – 185(.

 ق�صاء ال�صيام وكفارته
وق�ضى  اهلل،  اإلى  تاب  عذر  لغير  كان  واإن  الق�ضاء،  عليه  فيجب  لعذر  كان  فاإن  رم�ضان  من  �ضيئا  اأفطر  من   •
اليوم  اإلى تلك المع�ضية م�ضتقبال، ويندب له كفارة ككفارة الظهار، وهي  اأفطره، وعزم على عدم العودة  ما 

�ضيام �ضهرين متتابعين، فاإن لم ي�ضتطع فاإطعام �ضتين م�ضكينا.
كفارة، وهي  يوم  كل  يق�ضي عن  اأن  فعليه  باال�ضت�ضقاء  والمري�ض  الهِرم،  كال�ضيخ  ال�ضيام  يقدر على  ومن ال   •
اأيِّ طعاٍم )تقريبا يكفي كي�ض البر المطحون عن �ضهر رم�ضان كامال(. ويجوز  ن�ضف �ضاٍع عن كل يوم من 

�ضرف قيمتها في الفقير الواحد.
مع  فدية  لزمتك  الثاني،  رم�ضان  دخل  حتى  ال�ضنة  بقية  في  تق�ضه  لم  ثم  رم�ضان،  من  �ضيء  فاتك  اإذا   •

الق�ضاء، والفدية هي اأي�ضا ن�ضف �ضاع كما مر.

قيام الليل .. داأب ال�صالحين
قال �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم: )قيام الليل داأب ال�ضالحين قبلكم، وقربة اإلى اهلل، وتكفير لل�ضيئات، ومنهاة 
عن االإثم، ومطردة لداعي الح�ضد(، وحث الر�ضول االأعظم �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم على المداومة على ثمانَي 
ركعات قبل الوتر، فقال: )من �صلى ثمانَي ركعاٍت من الليل والوتَر يداوم عليهن حتى يلقى الل بهن فتح 
الذي  الكريم  والف�ضل  العميم  الخير  �صاء(، وكم من  اأيها  الجنة، يدخل من  بابا من  اثني ع�صر  له  الل 
يعطيه اهلل لم�ضلي القليل من الركعات في جوف الليل، اإذ قال �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم: )ركعتان يركعهما 
العبد في جوف الليل خيٌر من الدنيا وما فيها(، وما اأروع هذا القيام حين يكون في �ضهر القيام، �ضهر رم�ضان.

 تالوة القراآن وتدبره
فر�ضة  هو  القراآن،  قراءة 
اهلل  كتاب  مع  االإن�ضان  يعي�ض  الأن 
عمق  اإلى  لينفذ  ونوره  وكلماته 
له  وينير  �ضدره،  في�ضفي  قلبه، 
الطريق، وير�ضم له معالم النجاة.
ح����ق  الق����راآن  نتل����و  اأن  يج����ب 
وتاأم����ٍل  بت����اأنٍّ  ونتدب����ره  تالوت����ه، 
لمعاني����ه ومراعاة الأحكام����ه، يقول 
��ِل اْلُقْراآَن َتْرِتياًل}  تعالى: {َوَرتِّ
{اأََف��اَل  ويق����ول:  المزم����ل4، 
ْم َعَلى ُقُلوٍب  ��ُروَن اْلُقْراآَن اأَ َيَتَدبَّ
اأَْقَفاُلَها} محمد24، قال ابن عبا�ض: 
الأن اأقرا: اإذ زلزلت االأر�ض زالزلها، 

والقارعة، اأتدبرهما اأحبُّ اإلي من اأن اأقراأ �ضورة البقرة واآل عمران تهذيرا.

الإنفاق راأ�ُس ماٍل قليل.. لربٍح كثير
ال زالت بالدنا يمن االإيمان والحكمة تتعر�ض للعدوان والح�ضار وت�ضييق العي�ض با�ضتهداف االقت�ضاد الوطني 
واإفقار النا�ض، وهنا يبرز دور االأغنياء والمي�ضورين في مواجهة هذه االأهداف الخبيثة، حيث جبهة االقت�ضاد هي 

الجبهة التي يجب اأن يتحملوا م�ضوؤوليتهم فيها، وعليهم تذكر هذه النقاط:
الجبهة  تما�ضك  في  وي�ضاهمون  الخير،  يك�ضبون  اإنما  فاإنهم  ومحتاجيه  البلد  فقراء  ي�ضاعدون  حين   •
عليه  الح�ضين  بن  يحيى  الهادي  االإمام  روى  الواحد.  المجتمع  اأبناء  بين  االأخوة  روابط  وتمتين  الداخلية، 
ال�ضالم ب�ضنده اإلى ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم، اأنه قال: )اإن الل يحب ال�صخي فاأحبوه، ويبغ�س 

البخيل فاأبغ�صوه(.
ذلك  واأدى  باأموالهم،  بخلوا  ولو  كثيرا،  خيرا  به  فيربحون  يقدمونه  �ضغير  ماٍل  راأ�ض  هو  منهم  االإنفاق   •
الربح  بح�ضابات  حتى  كبير  خطاأ  وهذا  �ضيء،  كل  �ضيخ�ضرون  فاإنهم  الفو�ضى  اأو  لالحتالل  البلد  خ�ضوع  اإلى 
والخ�ضارة المادية، الأن االإنفاق ي�ضاهم في الحفاظ على روؤو�ض اأموالهم وموؤ�ض�ضاتهم، باالإ�ضافة اإلى ح�ضولهم 
الَّ اْبِتَغاَء  ْنُف�ِصُكْم َوَما ُتْنِفُقوَن اإِ على خير االآخرة، واأجرها وبركتها؛ يقول تعالى: {َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفاِلأَ
ِ َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر ُيَوفَّ اإَِلْيُكْم َواأَْنُتْم ال ُتْظَلُموَن} البقرة: 272. {َوَمن َيْبَخْل َفاإِنََّما َيْبَخُل َعن  َوْجِه اللَّ

ُ اْلَغِنيُّ َواأَنُتُم اْلُفَقَراء َواإِن َتَتَولَّْوا َي�ْصَتْبِدْل َقْومًا َغْيَرُكْم ُثمَّ اَل َيُكوُنوا اأَْمَثاَلُكْم}. محمد38. نَّْف�ِصِه َواللَّ
والراحمون  ُيْرحم،  ال  َيْرَحم  ال  ومن  و�ضين�ضرنا،  �ضيرحمنا  اهلل  فاإن  والمعدمين،  الحاجة،  اأهل  نرحم  حين   •
يرحمهم الرحمن، ولن ننال الخير والن�ضر والربح الذي يريده اهلل اإال باالإنفاق؛ يقول تعالى: {َلْن َتَناُلوا 

َ ِبِه َعِليٌم}. اآل عمران: 92.  وَن َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن �َصْيٍء َفاإِنَّ اللَّ ا ُتِحبُّ اْلِبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِممَّ
ن�ض  التي  العبادات  وهي من  بالنف�ض،  الجهاد  ت�ضاوي  مالية  عبادة  بالمال  الجهاد  اأن  المال  �ضاحُب  ليتذكْر   •
ٍة اأَنَبَتْت  ِ َكَمَثِل َحبَّ َثُل الَِّذيَن ُينِفُقوَن اأَْمَواَلُهْم ِفي �َصِبيِل اللهّ القراآن الكريم اأن اهلل ي�ضاعف اأجرها، {مَّ
ُ َوا�ِصٌع َعِليٌم} البقرة261. اأما اإذا كان  اِعُف ِلَمن َي�َصاُء َواللهّ ُ ُي�صَ ٍة َواللهّ َئُة َحبَّ �َصْبَع �َصَناِبَل ِفي ُكلِّ �ُصنُبَلٍة مِّ
هذا االإنفاق في رم�ضان فاإنه يت�ضاعف اأكثر، بمقدار �ضبعين مرة، ثم اإذا كان �ضرا فاإنه اأي�ضا يت�ضاعف �ضبعين 
مرة، ثم اإذا كان في ليلة القدر ف�ضيت�ضاعف 30 األف مرة، ثم ي�ضاعفه اهلل اإلى ما �ضاء من االأ�ضعاف التي ال 

يح�ضيها اإال هو.

 ليلة القدر
�ضميت ليلة القدر لمعنيين؛ معنى القدر، الذي هو ال�ضرف والرفعة لما لها من المنزلة الرفيعة عند اهلل، 
والثاني معنى التقدير؛ اإذ هي الليلة التي يقّدر اهلل فيها كل اأحداث ال�ضنة، من حياٍة وموٍت، وبوؤ�ٍض و�ضقاٍء، وحرٍب 
ويقول:  ]الدخان:4�5[،  ُمْر�ِصِليَن}  ا  ُكنَّ اإِنَّا  ِعْنِدَناآ  ْن  مِّ َحِكيٍم• اأَْمرًا  اأَْمٍر  ُكلُّ  ُيْفَرُق  {ِفيَها  تعالى:  يقول   و�ضلٍم؛ 

ن ُكلِّ اأَْمٍر}. ِهم مِّ وُح ِفيَها ِباإِْذِن َربِّ ُل اْلَمالِئَكُة َوالرُّ {َتَنزَّ
ر لنا  علينا نحن ال�ضائمين اأن ن�ضتثمر هذه الليلة المباركة ا�ضتثمارا ح�ضنا، بالدعاء، والتقرب اإلى اهلل ليقدِّ
ليالي  في  نتلم�ضها  اأن  وعلينا  وال�ضعادة.  والنماء،  والتطور،  والعدل،  واالأمن،  وال�ضالم،  الن�ضر،  والأمتنا  ولبلدنا 

االأفراد في الع�ضر االأواخر من رم�ضان، كما ورد عن الر�ضول الكريم �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم.
تعدل ليلٌة القدر ثالثين األف ليلة، ومعنى ذلك اأن الخير فيها ي�ضاوي ثالثين األف خير في غيرها، والريال 
ق بثالثين األف ريال في غيرها، والركعة الواحدة فيها ت�ضاوي ثالثين األف ركعة في  ال�ضدقة فيها ي�ضاوي الت�ضدُّ
غيرها، والجزء من القراآن يتلى فيها ي�ضاوي في االأجر والثواب ثالثين األف جزء، وجهاد الغزاة المعتدين فيها 
اأكثر واأكثر،  اإن االأمر  اإذا اعتبرنا حقيقة العدد )األف �ضهر(، واإال فقد قيل  األف ليلة، وهذا  يعادل جهاد ثالثين 

والمق�ضود بالعدد التكثير والتعظيم.
لو دعونا جميعنا بقلوب خا�ضعة منيبة باأن ي�ضلح اهلل �ضاأن بلدنا واأمتنا، لقبلنا اهلل، وبارك لنا اأجر الدعاء، وي�ضر 

اأمرنا، واأحل ال�ضالم فينا، {�صالم هي حتى مطلع الفجر}، وانبلج الفجر عن وجه ن�ضر اهلل لنا.

المحراب الأقد�س والم�صجد الأ�صرف
�ضهر رم�ضان هو �ضهر الجهاد، و�ضهر االنت�ضارات، و�ضهر المرابطة، والم�ضابرة، والجهاد باب من اأبواب الجنة، 

فتحه اهلل لخا�ضة اأوليائه، فاإذا كان في رم�ضان، في �ضهر اهلل، فاإنه �ضيكون في منزلة عالية مقد�ضة.
بال�ضكر  1437ه�  رم�ضان   2 ليلة  خطابه  في  اهلل  حفظه  الدين  بدر  عبدالملك  القائد  ال�ضيد  توجه  لقد 
مكان  واأ�ضرف  ميدان  اأقد�ض  اإن  لهم:  اأقول  القتال  جبهات  كل  في  المجاهدين  )اإلى  لهم:  قائال  للمجاهدين، 
يعي�ض فيه االإن�ضان اأجواء �ضهر رم�ضان المبارك �ضياما وطاعة وقربة اإلى اهلل هو ميدانكم، اإنه المحراب االأقد�ض 

والم�ضجد االأ�ضرف(.

اأحداث رم�صانية 
الحدثاليوم

وفاة ال�ضيدة فاطمة الزهراء �ضيدة ن�ضاء الجنة.4 رم�ضان
رحيل ال�ضيد العالمة مجد الدين الموؤيدي.6 رم�ضان

تحرك الر�ضول �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم لفتح مكة.10 رم�ضان
�ضلح االإمام الح�ضن ال�ضبط عليه ال�ضالم15 رم�ضان
ا�ضت�ضهاد االإمام النف�ض الزكية محمد بن عبداهلل بن الح�ضن �ضالم اهلل عليه.15 رم�ضان
معركة بدر الكبرى.17 رم�ضان
ا�ضت�ضهاد اأمير الموؤمنين علي عليه ال�ضالم.19 رم�ضان

ليلة 21، اأو 23، اأو 25، 
ليلة القدر، قال �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم )التم�ضوها في االأفراد من الع�ضر االأواخر(.اأو 27، اأو 29

يوم القد�ض العالمياآخر جمعة

�صلوكيات خاطئة
الأنه  ذلك  اأحدنا  يفعل  اأن  واالأ�ضواأ  المزدحمة.  واالأماكن  الطرق  في  االآخرين  تحمل  عن  ال�ضدور  �ضيق   •

�ضائم.
االأوقات. وت�ضييع  والعبث  اللهو  في  كثيرة  �ضاعات  ت�ضييع   •

الموؤمنين. لعباده  اهلل  وفرها  التي  العظيمة  الطاعات  في  والزهد  الت�ضاهل   •
هلل. والقيام  والف�ضيلة  وال�ضدقة  الخير  موائد  واإفقار  ال�ضهرات،  وليالي  وال�ضرب  االأكل  موائد  اإعمار   •

اهلل. اأعطى  بما  عليهم  والتيه  المفرطة(،  )االأنانية  االآخرين  ن�ضيان   •

�صهر التقوى
�ضهر رم�ضان المبارك �ضهر التقوى، و�ضهر القراآن، ال�ضهر الذي من مكا�ضبه الكبيرة اأن نترّبى على التقوى، هو 
مدر�ضة لزكاء النفو�ض و�ضالحها، وهو اأي�ضا فر�ضة حقيقية اأتاحها اهلل جل �ضاأنه للعودة ال�ضادقة اإليه، والتوبة 
الن�ضوح، والرجوع ال�ضادق المخل�ض؛ بما ي�ضع عن االإن�ضان االأوزار الكبيرة التي يحملها من الذنوب والتق�ضير 

تجاه اهلل، وتجاه م�ضوؤوليتنا كم�ضلمين كموؤمنين.
السيد القائد عبدالملك الحوثي
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�صهر ال�صبر، والموا�صاة، اأوله رحمة، واآخره عتق من النار
خطب ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم في اآخر جمعة من �ضعبان، فحمد اهلل واأثنى عليه، ثم قال: ))اأيها 
النا�ض اإنه قد اأظّلكم �ضهٌر فيه ليلة خيٌر من األف �ضهر، وهو �ضهر رم�ضان، فر�ض اهلل عز وجل �ضيامه، وجعل قيام 
ليلة منه بتطوِع �ضالٍة كمن تطّوع �ضبعين ليلة فيما �ضواه من ال�ضهور، وجعل لمن تطّوع فيه بخ�ضلة من خ�ضال 
الخير والبر كاأجر من اأّدى فري�ضة من فرائ�ض اهلل عز وجل فيما �ضواه، ومن اأدى فري�ضة من فرائ�ض اهلل عز وجل 
اأدَّى �ضبعين فري�ضة من فرائ�ض اهلل فيما �ضواه من ال�ضهور، وهو �ضهر ال�ضبر، واإن ال�ضبر ثوابه الجنة،  فيه كمن 
ر فيه موؤمنا �ضائما كان له عند اهلل  وهو �ضهر الموا�ضاة، وهو �ضهر يزيد اهلل تعالى فيه في رزق الموؤمن، ومن فطَّ
ر �ضائما،  عز وجل بذلك عتق رقبة، ومغفرة لذنوبه فيما م�ضى، فقيل له: يا ر�ضول اهلل، لي�ض كلُّنا يْقِدُر على اأن يفطِّ
ر بها �ضائما، اأو ب�ضربة من ماٍء  فقال: اإن اهلل تعالى كريم يعطي هذا الثواَب مْن ال يقدر اإال على مذقة من لبن يفطِّ
عْذٍب، اأو تميرات، ال يقدر على اأكثَر من ذلك، ومن خّفف فيه عن مملوكه خّفف اهلل عز وجل ح�ضابه، فهو �ضهر اأوله 
رحمة، وو�ضطه مغفرة، واآخره اإجابة وعتق من النار، وال غنى بكم عن اأربع خ�ضال، خ�ضلتان تر�ضون اهلل تعالى بهما، 
وخ�ضلتان ال غنى بكم عنهما، اأما اللتان تر�ضون اهلل تعالى بهما: ف�ضهادة اأن ال اإله اإال اهلل ، واأني ر�ضول اهلل، واأما اللتان 
ال غنى بكم عنهما: فت�ضاألون اهلل تعالى فيه حوائجكم والجنة، وت�ضاألون اهلل تعالى العافية، وتتعوذون به من النار((.

 رم�صان والقراآن
هناك عالقة بين ال�ضيام، وبين القراآن الكريم، من حيث اأن ما في القراآن الكريم هو من البينات، والهدى، 
من  يحتاج  العظيم  القراآن  هذا  اأ�ضا�ض  على  بالدين  القيام  اأن  حيث  ومن  الهدى،  وبهذا  البينات،  بهذه  وااللتزام 
االإن�ضان اإلى اأن تكون لديه قوة اإرادة، وكبح ل�ضهوات نف�ضه، وتروي�ض لنف�ضه على ال�ضبر، وعلى التحمل، وال�ضيام له 
د  اأثره في هذا المجال، في مجال تروي�ض النف�ض، الأنك في اأثناء نهاِر �ضهِر رم�ضان تكَبح جماَح �ضهوات نف�ضك، وتعوِّ
نف�ضك على ال�ضبر، والتجّلد، وتعّود نف�ضك اأنك اأنت الذي ت�ضيطر عليها، اأنت الذي ت�ضيطر عليها، ومن المهم جدا 
بالن�ضبة لنا عندما ن�ضوم في �ضهر رم�ضان، اأن ي�ضت�ضعر االإن�ضان منا هذه الغاية من �ضرعية ال�ضيام، ي�ضت�ضعر اأنه 

يتجّلد، ويت�ضّبر، ويتحّمل، ليعلِّم نف�ضه اأنه هو الذي ي�ضيطر عليها بناًء على توجيهات اهلل، بينات اهلل، هدى اهلل.
الشهيد القائد

م ر�صالة اهلل والنهو�س بها فر�صة لتفهُّ
رم�ضان هو الزمن الذي اأنِزل فيه اأعظُم كتاٍب في الهداية في تاريخ الب�ضر، اأال وهو القراآن الكريم، الذي ال 
ياأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، وا�ضتمل على البينات التي تنير للب�ضرية جميعهم طريقهم في الحياة 

لون وال ي�ضَقون ال في الدنيا وال في االآخرة. فال ي�ضِ
�ضهر رم�ضان لي�ض فر�ضة لل�ضيام فقط، واإنما هو فر�ضة لتفهم ر�ضالة اهلل تعالى وبيناته، لكي يقوم النا�ض 
اأمة  بها، فجعلها خير  تعالى  التي قلدها اهلل  االأمة بمهمتها  الملقاة على عواتقهم، ولكي تنه�ض  بم�ضوؤولياتهم 
للنا�ض، تحمل ر�ضالة اهلل اإلى النا�ض كافة، فتقوم بالعدل، وتاأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتدعو اإلى الخير، 

وتعبد اهلل تعالى على اأكمل وجه، وتقاوم طغاة االأر�ض، وتحارب الظلم والف�ضاد.
العالمة أحمد محمد الوشلي

�صهر اإعادة اكت�صاف الذات
ورتابة  العادات  والتخّفف من قيود  والموروث،  الماألوف  والتخل�ض من هيمنة  التغيير لالأف�ضل،  �ضهر  رم�ضان 
التقاليد، وا�ضتنها�ض االإرادة االإيمانية، و�ضحذ العزيمة، واإعادة اكت�ضاف الذات، واإعادة تقييم �ضاملة، ويكفي الموؤمن 
اأن يدرك اأن اهلل اختاره الإنزال كتابه المجيد تنويها بقدره، واإ�ضعارا بمكانته، وجعل اإحدى لياليه خيرا من األف �ضهر.
العالمة محمد مفتاح

خ�صائ�س رم�صان
{لعلكم تتقون}، ومن ثم اإعادة  التقوى  حالة  اإلى  للو�ضول  تاأهيلية  دورة  واأطول  تربوية،  محطة  اأكبر  هو   •

ل م�ضوؤولياته في مختلف جوانب الحياة. �ضياغة االإن�ضان وت�ضكيل وعيه بال�ضكل الكافي والمنا�ضب لتحمُّ
{اإِنَّا اأَنَزْلَناُه ِفي َلْيَلِة اْلَقْدِر}، وخ�ضه باأف�ضل ليلة، هي خير من األف �ضهر.  القراآن؛  فيه  اهلل  اأنزل   •

االإمام زيد بن  ال�ضماء، روى  اأبواب  ال�ضياطين، وتفتح  النيران، وت�ضّفد  اأبواب  الجنة، وتغلق  اأبواب  تفتح فيه   •
علي عن اآبائه عن علي عليه ال�ضالم، قال: لما كانت اأول ليلة من �ضهر رم�ضان قام ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه 
واآله و�ضلم، فحمد اهلل واأثنى عليه، ثم قال: )اأيها النا�ض قد كفاكم عدّوكم من الجن، ووعدكم االإجابة، وقال: 
ادعوني اأ�ضتجب لكم، اأال وقد وكل اهلل بكل �ضيطان مريد �ضبعًة من مالئكته، فلي�ض بمحلوٍل حتى ينق�ضي �ضهر 

رم�ضان، اأال واإن اأبواب ال�ضماء مفتحة من اأول ليلة منه اإلى اآخر ليلة، والدعاء فيها مقبول(.
المبارك. الغداء  وهي  ال�ضحور،  فيه   •

مكة. وفتح  الكبرى،  بدر  معركة  ففيه  والفتح،  والن�ضر،  ال�ضبر  �ضهر  هو   •

لعلكم تتقون
اإرادٍة، ورقابٍة ذاتيٍة داخليٍة، وخ�ضيٍة هلل تعالى، ورجاٍء فيه،  التقوى غاية ال�ضيام، بما ين�ضئه ال�ضيام من قوِة 
اإلى  للم�ضارعة  والوجدانّي  والعقلّي  النف�ضّي  اال�ضتعداُد  هي  التقوى  ونواهيه،  اأوامره  تجاه  مرهفٍة  وح�ضا�ضيٍة 
الطاعات واجتناب المقبحات، وهي االن�ضباط اأمام ما يريده اهلّل منك وما ال يريده، وذلك باأن ال َيْفِقدك حيث 
يريدك، وال َيِجُدك حيث ينهاك، اإن هذا ال�ضوم ال�ضغير في هذا ال�ضهر يعتبر مقّدمة لل�ضوم الكبير في جميع 

ال�ضنة، وفي كل العمر. فهل نتقي اهلل؟

مو�صم الأرباح.. فاأين التجار؟
مو�ضم تت�ضاعف فيه الخيرات، وتنمو البركات، فركعًة واحدة فيه مثل �ضبعين ركعًة في غيره، وجهاُد يوٍم فيه 
ي�ضاوي جهاد �ضبعين يوما في غيره، وقراءة حرف من القراآن فيه يعِدُل قراءة �ضبعين حرفا في غيره، واآيٌة تقَراأ 
اآيًة في غيره، ودرهٌم �ضدقًة فيه يعدل �ضبعين درهماً في غيره، واأجر �ضلة رحم فيه يعدل  فيه ت�ضاوي �ضبعين 
�ضبعين مرًة في غيره، وكل �ضيء في كل االأعمال يت�ضاعف اأجره بمقدار �ضبعين مرة، اإن عِمل في �ضواه، ويت�ضاعف 
اأكثر لو ُعِمل في االأوقات الف�ضلى فيه، فلو عمل العمل ال�ضالح في ليلة الجمعة اأو في يومها ت�ضاعف االأجر اأكثر، 

وهكذا، لي�ضل االأمر ذروته في ليلة القدر، ليت�ضاعف العمل الواحد ثالثين األف مرة.

ر نف�صك .. ارحل اإلى اهلل غيِّ
وتالوته،  الكريم،  القراآن  على  االإن�ضان  ينفتح  فيه  تغييرية،  مدر�ضة  رم�ضان  �ضهر  اأن  تعي  الم�ضلم  اأيها  اأنت 
اإرادته بال�ضيام،  واالهتداء به، وتمتين االرتباط باهلل تعالى بالدعاء له وحده، وتزكية مدارك االإن�ضان وتقوية 
به اإلى الحيوانية، وبارتفاِع مردوِد االأعماِل ال�ضالحة واآثارها، واإ�ضعاف  وال�ضبر، وتهيئته نف�ضيا بابتعاده عما يقرِّ
بات اإلى اهلل، واأبواُب الجنة مفتحة، واأبواب النيران مغلقة، وفي  تاأثير ال�ضياطين بت�ضفيدها، وتقوية تاأثيرات المقرِّ
ليلة القدر من االألطاف والخيرات ما قْدُرها يِجلُّ عن اأيِّ قدر؛ لذلك اأخي الم�ضلم، الفر�ضة مواتية للتغيير، فغيِّر 
ر  نف�ضك، لتُكون كما يريدك اهلل، عليك اأن تخو�ض هذه التجربة بمقّررات اهلل، ومنهجيته واأ�ضاليبه التغييرية، فقرِّ
قرارك، وغّير نف�ضيتك، وغيِّر فكَرك الرديء، وغّير تقاع�ضك عن الجهاد في �ضبيل اهلل، وغيِّر �ضلوَكك المخزي، 
، وقبل ذلك غيِّر بيئتك التي تْرِك�ُضك اإلى ال�ضر دائما، غيِّر كل ذلك  وغيِّر تفكيَرك المنحِرف، وغيِّر تعاملَك ال�ضّيْ

على النحو الذي يريده اهلل تبارك وتعالى.
يجب عليك االآن في رم�ضان اأن تعزم على التغيير م�ضتمدا العون من اهلل ربك.

 ما ذا يعني لك رم�صان اأيها ال�صائم؟ 
�ضتعلنها ثورة، وتتحرر من كل  اأنك  اأم  �ضت�ضتمر منقادا ل�ضهواتك ونزواتك، ورهينا لذنوبك؟  اأنك  هل يعني 
ذلك، نعم رم�ضان ثورة اأنت فيها القائد، اأنت فيها الثائر الحر، اأنت فيها �ضاحب القرار، رم�ضان ثورة ولكن لي�ض 
اأنت، �ضد �ضيطانك، �ضد هواك،  اأو رئي�ض خائن، بل هو ثورة �ضد نف�ضك  اأو زعيم فا�ضد،  النا�ض،  �ضد فالن من 
واأخالقك ال�ضيئة، ونواياك الخبيثة، نعم رم�ضان ثورة ال تتقيد بقيود، وال ترتبط ب�ضروط، وال تحتاج اإلى و�ضائل 
اإعالم، وال اإلى �ضاحات، اأو مخيمات، وال الى �ضعارات، بل �ضعار واحد عنوانه: )هل من م�صتغفٍر فاأغفَر له؟ هل 

من تائب فاأتوَب عليه؟(.
األستاذ/ سيف الحق القاضي

ال�صحور
ميَّز اهلل �ضيام الم�ضلمين عن �ضيام غيرهم، باأن �ضرع لهم ال�ضحور فيه، وقد حث عليه الر�ضول �ضلى اهلل عليه 
واآله و�ضلم، و�ضماه الغداء المبارك، وقال: )اإن الل ومالئكته ي�صلون على الم�صتغفرين باالأ�صحار، وعلى 
ر من  المت�صحرين، فليت�صحر اأحُدكم ولو بجرعة من ماء، فاإن ذلك بركة، وال يزال الرجل المت�صحِّ

تلك �صبعانا ريانا يوَمه، وف�صُل ما بين �صومكم و�صوم الن�صارى اأكلة ال�صحور(.

بم يثبت دخول رم�صان؟
مختلفة. �ضيا�ضية  اأنظمة  ذات  مختلفة،  بلدان  من  روؤيته  تتواتر  باأن   •

بروؤيته. والخبرة  العدالة  اأهل  من  اثنان  ي�ضهد  باأن   •
الهالل. بثبوت  واأمانته  و�ضدقه،  دينه،  نعرف  عدٌل،  مفٍت  يفتي  باأن   •

يوما. ثالثين  �ضعبان  �ضهر  بكمال   •

كيف يكون الرجل �صائما؟
باأمرين:

باأن ينوي ال�ضيام، وذلك بالعزم واالإرادة عليه في اأي وقت، ولو بغير تلفظ. وال يجب التبييت للنية من  االأول: 
الليل.

اإنزال مني  المراأة ولو بغير  الرجل  االأكل وال�ضراب 2- مجامعة  رات، وهي: 1-  المفطِّ باأن يمتنع عن  الثاني:  
3- خروج المني في اليقظة ل�ضهوة.

مفطرات يجب النتباه لها:
اأن يتوقف  اإذ كان عليه  اأفطر؛  اأو �ضربه فقد  اأكله  من طلع عليه الفجر واأّذن الموؤذِّن وهو ياأكل، وا�ضتمر في   •

عند �ضماعه االأذان، فاإن ا�ضتمر اأفطر. وينبغي االإم�ضاك قبل دخول وقت الفجر بمقدار 10 دقائق.
{واأتموا ال�صيام اإلى الليل}، ولهذا يجب التحري في دخوله. االإفطار قبل دخول المغرب؛ الأن اهلل تعالى يقول:   •

لي�صت مفطرات
اأعاد ال�ضائُم �ضيئا منه اإلى جوفه من  اإذا  اأما  اإلى الجوف،  القيء والطر�ض بغير تعمد، ولم ُيْرِجع منه �ضيئا   •

مو�ضٍع يمكنه فيه التخل�ض منه فاإنه يفطر.
يفطر. ال  فاإنه  النوم،  في  االحتالم   •

وال�ضالة. االغت�ضال  ذلك  بعد  وعليه  �ضياَمه،  ذلك  ي�ضر  بعُد، فال  يغت�ضل  ولّما  وهو جنب،  الفجر،  اإذا طلع   •
بالدم. والتبرع  الحجامة   •

الفم. اأو  االأنف  من  يدخل  الذي  والدخان  الغبار   •
�ضيئا. منه  تزدرد  ال  اأن  ب�ضرط  ل�ضانها،  بطرف  تطبخه  الذي  طعامها  على  الطعام  طابخة  ف  تعرُّ  •

اأمور ل تنق�س ال�صيام .. ولكنها تنق�س الإيمان
المعا�ضي. من  مع�ضية  ارتكاب  اأو  اهلل،  طاعات  من  طاعة  ترك   •

ذلك. على  القدرة  مع  اهلل  �ضبيل  في  الجهاد  •  ترك 
الموقف. اأو  بالكلمة  ولو  االأمريكي  ال�ضعودي  العدوان  تاأييد   •

المعتدين. للغزاة  خدمة  البلد  باقت�ضاد  التالعب   •
حق. بغير  حولهم  ال�ضبهات  اإثارة  اأو  فيهم،  الت�ضكيك  اأو  المجاهدين،  مع  الجهاد  عن  والتثبيط  التخذيل   •

وال�ضتيمة. وال�ضباب  الفح�ض   •
الخ�ضوم. على  الكذب  ومنه  الكذب،   •

الزور. و�ضهادة  والنميمة  الغيبة   •
العامة. االأموال  وانتهاب  النا�ض،  اأموال  �ضرقة   •

هادي. ابن  وحق  الر�ضاوى،   •
الماجنة. واالأفالم  التافهة  والم�ضل�ضالت  الخليعة  ال�ضور  م�ضاهدة   •

اأمور ينبغي تركها 
ال�ضباب. �ضيما  ال  بجوارها،  النوم  اأو  رم�ضان،  نهار  للزوجة  التقبيل   •

المباحات. في  االأوقات  ت�ضييع   •

مرخ�صات الإفطار
تقريباً. كيلو   19.44 وهي  ال�ضالة،  في  الق�ضر  توِجب  م�ضافة  �ضافر  من   •

اإذا كان ال�ضيام يوؤدي  اأما  اإذا �ضاما،  باأن يتاأخر �ضفاوؤهما  من يخ�ضى �ضررا من ال�ضيام كالمري�ض والجريح   •
اإلى الموت فيجب االإفطار وجوبا.

االأم. �ضيام  من  يت�ضّرر  والجنين  الر�ضيع  اأن  الثقة  الطبيب  اأفاد  اإذا  والحامل  المر�ضعة   •
العط�ض. اأو  بالجوع  والع�ضكري  القتالي  اأداوؤه  ي�ضعف  الذي  الجبهة،  في  المجاهد   •

 الإفطار ودعاوؤه
يندب تعجيل الفطور، وتاأخير ال�ضحور، ولكن ال يجوز تعجيل الفطور قبل دخول الليل، وال تاأخير ال�ضحور   •

حتى طلوع الفجر.
اأفطرنا، فتقبله منا، يا وا�ضع المغفرة اغفر لنا، ذهب الظمى،  دعاء االإفطار: اللهم لك �ضمنا، وعلى رزقك   •

وابتلت العروق، وثبت االأجر اإن �ضاء اهلل تعالى.
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