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دار اإلفتاء الفلسطينية
ودوائرها املنترشة يف محافظات الوطن

دائرة اإلفتاء/ محافظة نابلس

ة - طلعــة مستشــفى  نابلــس - آخــر شــارع عصــري
ي الجامعــي - عمــارة زيــاد العالــم

النجــاح الوطــ�ن
تلفاكس: 2370555 - 09

nablus @ darifta.ps : ي
و�ن بريد إلكرت

دائرة اإلفتاء/ محافظة رام الله والبرية

 رام الله - عمارة السعدية - شارع القدس - بجوار
ن تكسي العلم�ي

تلفاكس: 02-2986573
ramallah@darifta.ps : ي

و�ن بريد إلكرت

دائرة اإلفتاء/ محافظة خانيونس

خانيوس - شارع البحر - عمارة جارس الآغا ط2 
تلفاكس: 08-2054661

khanyounis@darifta.ps : ي
و�ن بريد إلكرت

دائرة اإلفتاء/ محافظة رفح

 رفح - دوار العودة -عمارة قشطة - مقابل مسجد العودة
تلفاكس: 08-2136363

rafah@darifta.ps : ي
و�ن بريد إلكرت

دائرة اإلفتاء/ محافظة غزة

عية  غزة - عمارة أبو شعبان - بجوار المحكمة ال�ش
بجانب ال�ايا

تلفاكس: 08-2825873
gaza@darifta.ps : ي

و�ن بريد إلكرت

دائرة اإلفتاء/ جنوب الخليل - دورا

 دورا - شارع البلدية - عمارة محمد السويطي -ط 3
تلفاكس: 02-2283853

dura@darifta.ps : ي
و�ن بريد إلكرت

دائرة اإلفتاء/ محافظة الخليل

الخليل - دوار المنارة- عمارة دعيس- ط3
تلفاكس: 02-2226113

hebron@darifta.ps : ي
و�ن بريد إلكرت

دائرة اإلفتاء/ محافظة بيت لحم

 بيت لحم - عمارة خميس - منطقة السينما
تلفاكس: 02-2753444

bethlehem@darifta.ps : ي
و�ن بريد إلكرت

دائرة اإلفتاء/ محافظة أريحا واألغوار

 أريحا - مجمع أبو زينة - ط2 -شارع المسكوبية أو
المسجد القديم

تلفاكس: 02-2321171
jericho@darifta.ps : ي

و�ن بريد إلكرت

دائرة اإلفتاء/ محافظة طولكرم

ي - عمارة طالب فارس -
�ت  طولكرم - الحي ال�ش

 قرب مطعم ماجد
تلفاكس: 09-2682394

tulkarem@darifta.ps : ي
و�ن بريد إلكرت

دائرة اإلفتاء/ محافظة سلفيت

  سلفيت - شارع البلدية - عمارة جعفر- ط1
مقابل صيدلية الوليد

تلفاكس: 09-2517040
salfeet@darifta.ps : ي

و�ن بريد إلكرت

دائرة اإلفتاء/ محافظة قلقيلية

ل الدكتور ن  قلقيلية -شارع نابلس الرئيس- بجانب مرن
جرار سابقاً

تلفاكس: 09-2942638
qalqilya@darifta.ps : ي

و�ن بريد إلكرت

دائرة اإلفتاء/ محافظة طوباس

طوباس - الم�ارة -شارع المواتري
هاتف: 09-2573117

tubas@darifta.ps : ي
و�ن بريد إلكرت

دائرة اإلفتاء/ محافظة جنني

ن - شارع المدارس - مقابل وزارة شؤون الأرسى  جن�ي
والمحررين- خلف كلية أبو جهاد

هاتف: 04-2503940
jenin@darifta.ps : ي

و�ن بريد إلكرت

اإلدارة العامة

القدس - الرام - الشارع الرئيس - قرب قرص الضيافة
القدس - ص.ب 20517 رام الله:1862
هاتف: 02-6260042 - 02-2348601/2
تلفاكس : 02-6262495 - 02-2348603

info@darifta.ps : ي
و�ن بريد إلكرت

دائرة اإلفتاء/ محافظة القدس

  القدس - البلدة القديمة باحة المسجد الأقىص المبارك - باب
الغوانمة

هاتف: 02-6260042 - 02-6260102
فاكس : 02-6262495

alquds@darifta.ps : ي
و�ن بريد إلكرت



ثورة 1935
ي الأهــداف السياســية للحركــة الوطنيــة، بــل كانــت 

ات �ن ي الحركــة الوطنيــة الفلســطينية خــالل ســنوات الثالثينيــات الأوىل ولــم تكــن تلــك التغيــري
ات مهمــة �ن              مقدمــة: حدثــت تغيــري

، ومــع ازديــاد نضــج عــرب  ن ي فلســط�ي
ي �ن

ي تلــك الســنوات، وزيــادة امتــالك الصهيونيــة لــالأرا�ن
ن �ن ن إىل فلســط�ي ي أســاليب الحركــة ووســائلها. فمــع  تدفــق أعــداد المهاجريــن الصهيونيــ�ي

�ن

ن إىل اتبــاع نــوع آخــر مــن أنــواع  ن عــرب فلســط�ي ن سياســياً، وإدراكهــم حقيقــة الســتعمار ومناوراتــه وأســاليبه، وحقيقــة ارتبــاط الصهيونيــة بــه ارتباطــاً عضويــاً، انبعثــت دعــوة بــ�ي فلســط�ي

ي والوســائل الســلمية. وكانــت حركــة الشــيخ عــز الديــن القســام النمــوذج الأول لهــذا النــوع الجديــد مــن النضــال، إذ دعــت إىل  النضــال، غــري سياســة الحتجــاج والتظاهــر والتمــرد الســل�ب

ي الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، 
الكفــاح المســلح طريقــاً لمكافحــة الســتعمار والصهيونيــة. وشــكل القســام جماعــات رسيــة نضاليــة مدربــة، وبذلــك كان القســام رائــد الكفــاح المســلح �ن

ومجســد عروبــة تلــك الحركــة، إذ كان مــن أبنــاء شــماىلي ســورية.

ي القاهــرة، حيــث تلقــى العلــم 
ي بلــدة جبلــة، القريبــة مــن مدينــة الالذقيــة الســورية، عــام 1871م، وبعــد أن عــاد مــن الأزهــر �ن

           نشــأة القســام: ولــد عــز الديــن القســام ونشــأ �ن

ي حركــة الجهــاد، وأرســلت إليــه الســلطة الفرنســية رســولً يعــده بتوليتــه القضــاء، وبــذل العطــاء، إن 
ي الوقــت ذاتــه �ن

مــام الشــيخ محمــد عبــده، عكــف عــى التدريــس، وشــارك �ن عــى الإ

ي 
ي 5/ 2 /1922م، حيــث اســتقر، وتــوىل التدريــس �ن

عــدام، ممــا اضطــره إىل اللجــوء إىل حيفــا �ن ي الالذقيــة بالإ
ي �ن

هــو كــف عــن مقاومتــه، فــرد الرســول خائبــاً. فحكــم عليــه الديــوان العــر�ن

ي 
ســالمي الأعــى خطيبــاً لجامــع الســتقالل �ن ســالمية بحيفــا، وكانــت معقــالً مــن معاقــل الحركــة الوطنيــة الفلســطينية. ثــم عينــه المجلــس الإ ي المدرســة الإ

جامــع النــرص، وعمــل مدرســاً �ن

ة، محدثــاً لبقــاً، وخطيبــاً بارعــاً، ويتصــل بســائر طبقــات الشــعب. ة والمعــارسش عيــاً. وكان الشــيخ القســام ذا شــخصية جذابــة، حســن الســري حيفــا، ومأذونــاً رسش

ن بالكتمــان عــى تحقيــق هدفــه. فــكان ل يبــوح بالــ� الــذي يحملــه، وهــو الدعــوة إىل  ن إىل جماعتــه، يســتع�ي قنــاع إىل ضــم المناضلــ�ي ي جميــع مراحــل عملــه مــن الإ
        وكان القســام �ن

، إل لأشــخاص قالئــل، بعــد أن يــدرس نفســيتهم، ويمتحــن إخالصهــم، لمــدة قــد تطــول ســنوات عــدة. ن ي أرض فلســط�ي
ي �ن

الثــورة، لمنــع إقامــة وطــن قومــي صهيــو�ن

ي النفــوس، ويلــح    
ي دعوتــه إىل التيقــظ ضــد مخاطــر الســتعمار والصهيونيــة، يدعــو النــاس إىل اتحــاد الكلمــة، ولــم الشــمل، ورص الصفــوف. وكان يبــث الــروح الوطنيــة �ن

وكان القســام �ن

عــى العــودة إىل تعاليــم الســلف الصالــح، منــذراً قومــه بعواقــب الشــقاق والتمــزق.

ي نفوســهم روح المقاومــة، اســتعداداً 
ون دروســه، فــكان يحضهــم عــى وجــوب الجهــاد، وينمــي �ن ن والباعــة، الذيــن كانــوا يحــرصن             وكان أنصــار القســام يتألفــون مــن العمــال والفالحــ�ي

ن وقــت الثورة. لحمــل الســالح حينمــا يحــ�ي

رهابيــة  ي التســلح وتشــكيل المنظمــات الإ
، تؤيدهــم بريطانيــا، �ن ن ن بصــورة مخيفــة، واندفــاع الصهيونيــ�ي           عوامــل البــدء بالعمــل املســلح: تدفــق الهجــرة الصهيونيــة إىل فلســط�ي

ي خدمــة الأعــداء.
ي إىل اليهــود، وتفاقــم أعمــال الســمارسة والخونــة والجواســيس �ن

ال�يــة، واســتفحال خطــر تــ�ب الأرا�ن

ي بــادئ الأمــر ثــورة مكشــوفة ضــد 
ي إىل مقاومــة الأعــداء بالقــوة، بــدأ القســام العمــل المســلح. ولكنــه لــم يخــض �ن

ي ضــوء تعطــش الشــعب الفلســطي�ن
       تحــت ضغــط هــذه العوامــل، و�ن

بــات الخاطفــة، والأعمــال الفرديــة، والمحليــة، ليقينــه بــأن مــن شــأنها إزعــاج الأعــداء، ورفــع معنويات الشــعب، وتعميــق الدعــوة للتمــرد والعصيان. الأعــداء، وآثــر الرصن



ن حيفــا والنــارصة، وكان هجومــاً مركــزاً، اســتعملت فيــه القنابــل والمتفجــرات،  ي عــام 1933م هاجــم عــدد مــن المجاهديــن مســتعمرة )نهــالل( الواقعــة قــرب الطريــق الرئيــس بــ�ي
          و�ن

ي الأرواح والأمــوال.
ة �ن ممــا ألحــق بالمســتعمرة خســائر كبــري

، فانطلقوا يسخرون مختلف وسائلهم للعثور عى الذين قاموا بالهجوم عى )نهالل(. ن ن والصهيوني�ي نجلري           وأثار هذا الهجوم غضب الإ

، والقضــاء  ن ، وتصديهــم لقافلــة مــن الســيارات كانــت تنقــل عمــالً صهيونيــ�ي ن          ومــن العمليــات المعروفــة للمجاهديــن، هجــوم عــى مســتعمرة )عتليــت(، وقتــل عــدد مــن الصهيونيــ�ي

عــى عــدد منهــم.

ي 
ــون �ن ــوا يمعن ــن كان طــة الذي ي مــن العــرب، وأفــراد ال�ش

يطــا�ن ــالل الرب ي والســمارسة، وعمــالء الحت
ــا المجاهــدون مالحقــة باعــة الأرا�ن ي قــام به

ــ�ت ــارزة ال        ومــن الأعمــال الأخــرى الب

عــدام. ــري منهــم الإ ــب عــدد كب ، وكان نصي ن ــ�ي ــاد الوطني اضطه

ن أمــراً ل  نجلــري ن بمســاعدة الإ اً، أصبــح تســلح الصهيونيــ�ي ي عــام 1935م ل يحتمــل مزيــداً مــن تأجيــل إعــالن الثــورة، فقــد بلــغ خطــر الهجــرة اليهوديــة حــداً كبــري
        وقــد أصبــح الوضــع �ن

. ن ي المنطقــة الجبليــة شــماىلي فلســط�ي
يجــوز الســكوت عنــه، وهكــذا تقــرر البــدء بالتحــرك مــن أجــل الثــورة �ن

ن مــن أهــل القــرى المجــاورة جهــزوا أنفســهم  ي معركــة مــع قواتهــم، وبلغهــم أن المســلح�ي
ي أحــراش يعبــد، وأنهــم يســتعدون للدخــول �ن

ن أن المجاهديــن موجــدون �ن نجلــري           وعلــم الإ

ي حيفــا، وقامــوا بعمليــات تفتيــش 
ي أحــراش يعبــد، ولذلــك ضاعفــوا جهودهــم للقبــض عليــه �ن

ن لــم يعلمــوا أن القســام نفســه كان عــى رأس رجالــه �ن نجلــري نجــاد المجاهديــن، عــى أن الإ لإ

ي منطقتهــا.
إرهابيــة �ن

قنــاع القســام وزمالئــه بالستســالم. ولكــن القســام وأصحابــه رفضــوا هــذا  طــة العــرب لإ ن بعــض رجــال ال�ش نجلــري ي المنطقــة، وبعــث الإ
ن أن القســام نفســه موجــود �ن نجلــري ن لالإ        ثــم تبــ�ي

ن أدرك  ي هجــوم واســع النطــاق عــى المجاهديــن. وحــ�ي
، ومــا معهــا مــن مصفحــات ودبابــات وطائــرات، �ن ي

يطــا�ن الطلــب، واختــاروا الجهــاد والشــهادة. عندئــذ تحركــت قــوات الحتــالل الرب

اق الحصــار والنجــاة بنفســه وبمــن يرافقــه مــن رجالــه، عــى أن يبقــى الآخــرون  ي اســتطاعته اخــرت
، نصــح بعضهــم الشــيخ القســام بمغــادرة الأحــراش. وكان �ن ي

يطــا�ن الثــوار قــوة الزحــف الرب

لمناوشــة القــوات الزاحفــة، ولكــن القســام رفــض هــذه النصيحــة، وهيــأ نفســه للقتــال والشــهادة.

، واســتمرت أربــع ســاعات، استشــهد خاللهــا الشــيخ عــز الديــن القســام، وعــدد مــن رجالــه، ووقــع عــدد  ن يطانيــ�ي ن المجاهديــن والرب ى بــ�ي ي 20/ 11/ 1935م وقعــت المعركــة الكــرب
         و�ن

. ن يطانيــ�ي صغــري مــن المجاهديــن أرسى بأيــدي الرب

ن  ي حــ�ي
، �ن ن ت مــن جميــع أنحــاء فلســط�ي ة العــدد، حــرصن ي تشــييع جثمــان القســام. وغصــت حيفــا بوفــود كثــري

اك �ن          بعــد استشــهاد القســام هــرع عــدد كبــري مــن زعمــاء البــالد لالشــرت

، وصــى النــاس  ن اب العــام فيهــا، وقــد نعــي الشــيخ القســام وصحبــه مــن مــآذن المســجد الأقــىص ومســاجد فلســط�ي قــىصن أهــل حيفــا ليلتهــم بانتظــار تشــييع الجنــازة، وأعلنــوا الإرصن

ي أماكــن عديــدة صــالة الغائــب، وحملــت الجماهــري نعــش القســام، وســار موكــب الجنــازة مجلــالً بالأعــالم الســورية والمرصيــة والعراقيــة والســعودية واليمنيــة. ودفــن الشــهيد 
عليهــم �ن



ة الجنــازة نحــو 4 ســاعات، وتحولــت إىل مظاهــرة عاصفــة، ووقعــت اصطدامــات داميــة عــدة  ي تبعــد 7 كــم تقريبــاً عــن حيفــا، واســتغرقت مســري
ة الياجــور، قــرب بلــد الشــيخ، الــ�ت ي مقــرب

�ن

يطانيــة. ن والقــوات الرب ن المواطنــ�ي بــ�ي

ن وقراهــا، ونــادى خاللهــا المتظاهــرون بوجــوب الثــأر للشــهداء،  ي الأوســاط الفلســطينية والعربيــة، فعمــت المظاهــرات الصاخبــة مــدن فلســط�ي
           تــرك استشــهاد القســام رداً عنيفــاً �ن

ي العواصــم العربيــة مظاهــرات ومهرجانــات مماثلــة.
واللتجــاء إىل القــوة المســلحة لمحاربــة الأعــداء. وجــرت �ن

ي التعجيل بإنجاز مهمة التنظيم ال�ي، والدعوة للثورة. وغدا الشعب برمته مؤمناً بوجوب النضال المسلح.
          وكان لحركة القسام واستشهاده أكرب الأثر �ن

ون مــن  ي معــارك أحــراش يعبــد إىل مــا كان يأملــه الأعــداء مــن توقــف الجهــاد، وبــادر الكثــري
           اســتمرار الثــورة: لــم يــؤد استشــهاد الشــيخ عــز الديــن القســام وبعــض زمالئــه �ن

ي مماتــه، وقامــوا بأعمــال مجيــدة تســجل لهــم 
ي حياتــه، وجســدها �ن

ي بثهــا �ن
الشــبان إىل النضمــام إىل المجاهديــن، وحفزهــم إىل هــذا التطــوع، استشــهاد القســام، والــروح الثوريــة الــ�ت

بغبطــة وافتخــار.

ي 
نت بأنهــا الثــورة المســلحة المنظمــة الأوىل الــ�ت ي تاريــخ الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، فقــد تمــري

           خالصــة: تشــكل ثــورة الشــيخ عــز الديــن القســام وإخوانــه وتالمذتــه منعطفــاً �ن

ي 
ــ�ت ــى طبق ــام ع ــاد القس ــة. وكان اعتم ــات الثوري ــاء الجماع ــة إنش ــا طريق ــت قيادته ــة، واتبع ي والصهيوني

ــا�ن يط ــتعمار الرب ــن الس ن م ــط�ي ــر فلس ــلوباً لتحري ــلح أس ــاح المس ــدت الكف اعتم

هــم مــن طبقــات المجتمــع. ن وغري ي إقامــة تنظيمــه الثــوري، أكــرش مــن اعتمــاده عــى المثقفــ�ي
ن والعمــال واضحــاً �ن الفالحــ�ي

اً، فقــد قدرتــه بعــض المراجــع بنحــو 200 مناضــل، و800 مــن الأنصــار. عــى الرغــم مــن ذلــك، كان       وعــى الرغــم مــن أن التنظيــم الــذي أعــده القســام ودربــه للثــورة لــم يكــن كبــري

، بعــد أشــهر عــدة مــن استشــهاد القســام، وهــي ثــورة  ن ي ســادت فلســط�ي
لثــورة القســام معــ�ن ســام أكــرش مــن حجمهــا العــددي، وكانــت رمــزاً وتمهيــداً وقــدوة للحركــة الثوريــة الــ�ت

1936 – 1939م.

        ولقــد أقــام القســام تنظيمــه الثــوري ووضــع برنامجــه ونفــذه، منطلقــاً مــن إيمانــه بــأن الجهــاد المســلح وحــده هــو الــذي يســتطيع أن يمنــع بريطانيــا مــن إقامــة )وطــن قومــي 

 . ن ي فلســط�ي
يهــودي( �ن

ي 
، الــذي قــدم كل الحمايــة والتســهيل للمحتــل الصهيــو�ن ي

يطــا�ن ، والــذي كان مدعومــاً مــن الحتــالل الرب ي
        انتهــت ثــورة القســام، ولكنهــا أسســت لبدايــة مقاومــة الحتــالل الصهيــو�ن

ي وأرضــه.
، وبدايــة النكبــة للشــعب الفلســطي�ن ن لحتــالل فلســط�ي

                                                                بترصف عن الموسوعة الفلسطينية: 1 / 617 – 622





حكم القراءة مع اإلمام

ي صالة الجماعة؟ 
مام �ن السؤال: ما حكم القراءة مع الإ  

، وبعد؛ ن ، وعى آله وصحبه أجمع�ي ن ف الخلق سيدنا محمد الأم�ي ، والصالة والسالم عى أرسش ن              الحمد هلل رب العالم�ي

ي 
ــ�ت �ن ــاً ح ــام مطلق م ــف الإ ــرأ خل ــوم ل يق ــة إىل أن المأم ــب الحنفي ــام،  فذه م ــف الإ ــوم خل ــراءة المأم ي ق

ــاء �ن ــف الفقه ــد اختل             فق

مــام وينصــت إذا أرس، لقولــه تعــاىل: ﴿َوِإَذا ُقــِرَئ اْلُقــْرآُن  مــام، قالــوا: يســتمع المأمــوم إذا جهــر الإ الصــالة ال�يــة، ويكــره أن يقــرأ خلــف الإ

ن الحقائــق: 1/ 131[ ــوَن﴾ ] الأعــراف: 204[.]تبيــ�ي ــْم تُرَْحُم ــوا َلَعلَُّك ــُه َوأَنِْصُت ــَتِمُعوا َل َفاْس

، صــى  ي ــة، لقــول النــ�ب ــة أم رسي ــه ل تجــب القــراءة عــى المأمــوم ســواء أكانــت الصــالة جهري ــة إىل أن ــة والحنابل وذهــب المالكي  

مــام فأنصتــوا، وحســنه  ن ابــن ماجــة، كتــاب إقامــة الصــالة، والســنة فيهــا، بــاب إذا قــرأ الإ َمــاِم َلــُه ِقــَراَءٌة«] ســ�ن اللــه عليــه وســلم: »َمــْن َكاَن َلــُه ِإَمــاٌم، َفِقــَراَءُة اْلإِ

ــاع: 2 /228[ ــاف القن : 1 /236 - 237، كش ــري ح الكب ــ�ش ــى ال ي ع
ــو�ت ــية الدس ــة.] حاش ي ال�ي

ــة �ن ــراءة الفاتح ــوم ق ــتحب للمأم ــه يس ــى أن ــوا ع [،ونص ي
الألبا�ن

ــه  ــه علي ، صــى الل ي ــ�ب ــة، لقــول الن ــت أم جهري ــة كان ي الصــالة رسي
وذهــب الشــافعية إىل وجــوب قــراءة الفاتحــة عــى المأمــوم �ن  

ي الحــرصن والســفر، ومــا 
ي الصلــوات كلهــا، �ن

مــام والمأمــوم �ن وســلم:»لَ َصــالََة ِلَمــْن َلــْم يَْقــَرأْ ِبَفاِتَحــِة الِكَتاِب«]صحيــح البخــاري ، كتــاب الأذان، بــاب وجــوب القــراءة لالإ

ح روض الطالــب: 1/ 149[ ي المحتــاج: 1/ 156، ورسش
يجهــر فيهــا ومــا يخافــت[. ] مغــ�ن

ي الصــالة ال�يــة، واللــه 
ونميــل إىل ترجيــح مــا ذهــب إليــه المالكيــة والحنابلــة مــن أنــه ل تجــب القــراءة عــى المأمــوم، وتســتحب �ن  

ــم. ــاىل أعل تع

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
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جامدى األوىل/ جامدى اآلخرة

1/ 1 /1965م ذكرى انطالقة الثورة الفلسطينية.
. ن نقاذ بقيادة فوزي القاوقجي إىل فلسط�ي 25/ 1/ 1948م وصول أول فوج من جيش الإ

28 / 1/ 2020م الرئيــس الأمريــ�ي دونالــد ترامــب يطــرح رؤيتــه لتصفية القضيةالفلســطينية 
مــن خالل مــا يعــرف إعالميــاً بـــ “صفقــة القرن”.

25 جمادى الأوىل 4 هـ  غزوة ذات الرقاع.

من خري الذكر والدعاء

يــُع  ــُه رَسِ ــا َكَســُبوا َواللَّ ــاِر * أُوَلِئــَك َلُهــْم نَِصيــٌب ِممَّ ي اْلآِخــرَِة َحَســَنًة َوِقَنــا َعــَذاَب النَّ ِ
نَْيــا َحَســَنًة َو�ن ي الدُّ ِ

   قــال تعــاىل: } َوِمْنُهــْم َمــْن يَُقــوُل َربََّنــا آِتَنــا �ن

ــاِب{ )البقــرة: 201 - 202( اْلِحَس

اِن  َت َب ي ِب َاِن، َح ن ــري ِم ي اْل ِ
ــاِن �ن َت َل ي ِق ــاِن، ثَ َس لِّ َى ال ــاِن َع َت َف ي ِف ــاِن َخ َت َم ِل ي اللــه عنــه، َقــاَل: َقــاَل رَُســوُل، اللــِه َصىَّ اللــُه َعَلْيِه َوَســلََّم: )َك

ي ُهَريـْـرََة، ر�ن    َعــْن أَ�بِ

ِم()صحيــح مســلم، كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة والســتغفار، بــاب فضــل التهليــل والتســبيح والدعــاء( ي ِظ َع ــِه اْل ل اَن ال َح ــْب ــِدِه، ُس ْم َح ــِه َوِب ل اَن ال َح ــْب ــِن: ُس َم رَّْح ِإىَل ال

1

8 7 6 5 4 3 2

15 14 13 12 11 10 9

22 21 20 19 18 17 16

29 28 27 26 25 24 23

31 30

17

24 23 22 21 20 19 18

2 1 29 28 27 26 25

9 8 7 6 5 4 3

16 15 14 13 12 11 10

18 17

SATSAT SUNSUN WEDWED THUTHU FRIFRI TUETUE MONMON

السبتالسبت األحداألحد الجمعةالجمعة الخميسالخميس األربعاءاألربعاء الثالثاءالثالثاء األثننياألثنني



حكم توزيع القرآن الوقفي

ي المســجد، 
          الســؤال: بعــض النــاس يُوِقفــون القــرآن الكريــم عــى المســجد الأقــىص المبــارك، وأصبــح هنــاك فائــٌض مــن المصاحــف �ن

فهــل يجــوز توزيعهــا عــى النــاس بعــد وقِفهــا مــن أصحابهــا عليــه؟ ومــا أفضــل طريقــة للتــرصف بهــا؟

، وبعد؛ ن ، وعى آله وصحبه أجمع�ي ن ف الخلق سيدنا محمد الأم�ي ، والصالة والسالم عى أرسش ن            الحمد هلل رب العالم�ي

ي الواقــع المعــارص، ومــن القواعــد الفقهيــة 
ســالم، وهــو عــى المســجد الأقــىص المبــارك مــن أفضلهــا �ن ي حــث عليهــا الإ

ِّ الــ�ت              فالوقــف مــن أعمــال الــرب

امــه وتنفيــذه كونــه صــادراً عــن إرادة  عــي لوجــوب احرت ــِص ال�ش ــارع”، فتشــبيهه بالنَّ ُْط الواِقــِف كَنــِص الشَّ َ ي الوقــف: “رسش
ي قررهــا العلمــاء �ن

الضابطــة الــ�ت

جــارة، بــاب  وِطِهــْم« ]صحيــح البخــاري، كتــاب الإ ُ ُ ح القواعــد الفقهيــة: ص484[، وقــد قــال رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم: »الُمْســِلُموَن ِعْنــَد رسش مــة ]رسش محرت

ن  ي رحابــه، وانتفــاع المصلــ�ي
ن عــى المســجد الأقىص-واللــه أعلــم- هــو قصــده بعينــه لعظــم أجــره، أي بقــاء المصاحــف �ن ط الواِقفــ�ي أجــر الســم�ة[، فــ�ش

ورة طارئــة، أو حاجــة عاجلــة؛ لأّن الوقــف  طهــم، وإخــراج المصاحــف الموقوفــة، والتــرصف بهــا ل يجــوز إل لــرصن بالقــراءة منهــا فيــه، فــال يصــح مخالفــة رسش

ي قــراره: 1/ 115 بتاريــخ 20 /3 /2014م.
فتــاء الأعــى �ن عــى المســاجد مــ�ت تــمَّ صــار حقــاً خالصــاً للــه تعــاىل، وهــو مــا أكــده مجلــس الإ

ي مدينــة القــدس، هــي الجهــة المخولــة 
ســالمية �ن ة عنــد الحاجــة، فدائــرة الأوقــاف الإ وبالنســبة إىل الوســيلة الأفضــل للتــرصف بالمصاحــف الكثــري  

ــم. ــى وأعل ــاىل أع ــه تع ــا، والل ــر عليه ــرض الأم ــا وع ــك مراجعته ــا، فيمكن ــرصف به ــة الت ــن كيفي ــؤولة ع ــف، والمس ــات الوق ــى مقتني ــاظ ع ي الحف
�ن

 والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
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6/ 2/ 2007م سلطات الحتالل تهدم طريق تلة باب المغاربة، المؤدية إىل المسجد الأقىص 
المبارك.

. ن 7/ 2/ 1799م بدء الحمة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت لحتالل فلسط�ي
ي الخليل.

يف �ن براهيمي ال�ش 25/ 2/ 1994م مجزرة المسجد الإ

ي الله عنه.
ي بكر الصديق، ر�ن 22 جمادى الآخرة 13 هـ وفاة أ�ب

ي الله عنه، بالخالفة.
23 جمادى الآخرة 13هـ المسلمون يبايعون عمر بن الخطاب، ر�ن

موك. 27 جمادى الآخرة 13هـ معركة الري
10 رجب 9هـ غزوة تبوك.

حق الجار

ــِب  ــاِر اْلُجُن َ َواْلَج ــْر�ب ــاِر ِذي اْلُق ِ َواْلَج
ن ــاِك�ي ــى َواْلَمَس َ َواْلَيَتاَم ــْر�ب ــِذي اْلُق ــانًا َوِب ــِن ِإْحَس ــْيًئا َوِباْلَواِلَديْ ــِه َش ــوا ِب ُك ِ ْ ــَه َوَل تُ�ش ــُدوا اللَّ ــاىل: } َواْعُب ــال تع    ق

ــاء: 36( ــوًرا{ )النس ــاًل َفُخ ــْن َكاَن ُمْخَت ــبُّ َم ــَه َل يُِح ــْم ِإنَّ اللَّ ــْت أَيَْمانُُك ــا َمَلَك ــِبيِل َوَم ــِن السَّ ــِب َوابْ ــِب ِباْلَجْن اِح َوالصَّ

َداِره()صحيــح البخــاري،  ي ِج ِ
ُه �ن ــَب َش ــِرَز َخ ْغ ــاَرُه أَْن يَ ــاٌر َج ــْع َج َن ْم ي اللــه عنــه، أَنَّ رَُســوَل اللَّــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َقــاَل: )لَ يَ

ي ُهَريـْـرََة، ر�ن    َعــْن أَ�بِ

ي جــداره(
كتــاب المظالــم والغصــب، بــاب ل يمنــع جــار جــاره أن يغــرز خشــبه �ن
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حكم استخدام املياه العادمة يف مجال الصناعة

ي مجال الصناعة، مثل الباطون، والطوب، ومنشار الحجر، والأصباغ؟
السؤال: ما حكم استخدام المياه العادمة �ن  

، وبعد؛ ن ، وعى آله وصحبه أجمع�ي ن ف الخلق سيدنا محمد الأم�ي ، والصالة والسالم عى أرسش ن الحمد لله رب العالم�ي  

فتــاء الأعــى رقــم: 1/ 68 بتاريــخ 6 /5/ 2008م، »أن الميــاه العادمــة هــي مزيــج مــن المــاء النقــي ومــا خالطــه مــن  ي قــرار مجلــس الإ
فقــد جــاء �ن  

اً، وهــو الغالــب؛ لأن المــاء الكثــري الغالــب ل ينجســه  أوشــاب وقــاذورات، أحالتــه إىل مــاء آســن، عــى أن هــذا الصنــف مــن المــاء  يظــل طهــوراً مــا دام كثــري

ي إىل أن يســتحيل المــاء 
ي واحــد مــن هاتيــك الصفــات يفــىصن

ء، إل باختــالل واحــد مــن أوصافــه الثالثــة، وهــي : الطعــم واللــون والرائحــة، فأيمــا خلــل �ن ي
�ش

ي أوصافــه الثالثــة، لكنــه 
ي ســقاية المزروعــات، وقــد يكــون المــاء خاليــاً مــن أيمــا خلــل �ن

، ول بــأس باســتخدامه �ن ي التطهــري
إىل نجــس، ل ينبغــي اســتعماله �ن

ب، لمــا يحتمــل  ه، لكنــه غــري صالــح للــ�ش ء مــن القــذر أو العفونــة أو المــواد الصلبــة، فإنــه حينئــذ بالرغــم مــن طهارتــه، وأنــه مطهــر لغــري ي
ربمــا خالطــه �ش

ورات  يعــة مــن الــرصن تهــا ال�ش ي اعترب
نســان، وذلــك لمــا خالطــه مــن أوشــاب الجراثيــم، حفاظــاً عــى ســالمة الأبــدان، الــ�ت بــه إىل مــرض يصيــب الإ أن يــؤول رسش

الخمــس، عــى أن المــاء الآســن يمكــن معالجتــه بالوســائل العلميــة التقنيــة، لتصفيتــه تمامــاً ممــا خالطــه مــن قــاذورات وأوســاخ وجراثيــم، فــإذا تحقــق 

ذلــك بــات المــاء صالحــاً لالســتخدام«.

وعليــه؛ فــإن معالجــة الميــاه العادمــة بالوســائل الحديثــة، والتقنيــات العلميــة المناســبة لتخليصهــا ممــا علــق بهــا، وتقليــل الميكروبــات فيهــا،   

ي تقررهــا 
ورة مراعــاة التعليمــات الصحيــة الــ�ت ي مجــال الصناعــة، خــارج نطــاق الغــذاء والــدواء، مــع التنبيــه إىل رصن

والتخلــص مــن عفونتهــا يجعلهــا صالحــة �ن

ــم. ــاىل أعل ــه تع ــأن، والل ــذا الش ي ه
ــة �ن ــات المتخصص الجه

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
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رساء والمعراج30/ 3 ذكرى يوم الأرض الذي بدأت أحداثه الأوىل سنة 1976م ن ليلة الإ 27 رجب قبل الهجرة بسنت�ي
. ن  16 شعبان 2 هـ فرض الصيام عى المسلم�ي

الرسول القدوة، صىل الله عليه وسلم

)7 :    قال تعاىل: }َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نََهاُكْم َعْنُه َفانَْتُهوا َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب{ )الح�ش

ــِه  ْي َل ــُه َع ل ــىَّ ال ِّ، َص ي ــ�بِ نَّ ــوِت أَْزَواِج ال ُي ــٍط ِإىَل بُ ــُة َرْه َ الَث ــاَء ثَ ــُه َعْنــُه، يَُقــوُل )َج َ اللَّ ي ِ
َّــُه َســِمَع أَنـَـَس بـْـَن َماِلــٍك رَ�ن ي ُحَمْيــٍد الطَِّويــُل، أَن  عــن ُحَمْيــد بـْـُن أَ�بِ

ــُه  ل ــىَّ ال ِّ، َص ي ــ�بِ نَّ ــَن ال ــُن ِم ْح ــَن نَ ــوا: َوأَيْ اُل َق ــا، َف وَه الُّ َق ــْم تَ ُه أَنَّ وا، َك ُ ــربِ ــا أُْخ مَّ َل َم، َف ــلَّ ــِه َوَس ْي َل ــُه َع ل ــىَّ ال ِّ، َص ي ــ�بِ نَّ ــاَدِة ال َب ــْن ِع وَن َع ــأَُل ْس َم، يَ ــلَّ َوَس

ــَر  ْه دَّ ــوُم ال ــا أَُص َ ــُر: أَن ــاَل آَخ ــًدا، َوَق ــَل أَبَ ْي لَّ ي ال ــىِّ ِّي أَُص
ــِإ�ن ــا َف َ ــا أَن ــْم: أَمَّ ُدُه ــاَل أََح ــَر، َق أَخَّ ــا تَ ــِه َوَم ِب ــْن َذنْ َم ِم ــدَّ َق ــا تَ ــُه َم ــَر َل ِف ــْد ُغ َم؟ َق ــلَّ ــِه َوَس ْي َل َع

ــْم  ُت ْل ــَن ُق ِذي ــُم الَّ ُت ْ ــاَل: أَن َق ــْم، َف ِه ْي َم، ِإَل ــلَّ ــِه َوَس ْي َل ــُه َع ل ــىَّ ال ــِه، َص لَّ ــوُل ال ــاَء َرُس َج ــًدا، َف ُج أَبَ ــَزوَّ َ ــالَ أَت ــاَء َف َس نِّ ُل ال ِ
ن َ ــرت ــا أَْع َ ــُر: أَن ــاَل آَخ ــُر، َوَق ِط َولَ أُْف

ــَس  ْي َل ي َف ِ
�ت ــنَّ ــْن ُس ــَب َع ــْن َرِغ َم ــاَء، َف َس نِّ ُج ال ــَزوَّ َ ــُد، َوأَت ي َوأَْرُق ــىِّ ــُر، َوأَُص ِط ــوُم َوأُْف ي أَُص ِّ

ــ�ن ِك ــُه، َل ــْم َل اُك َق ــِه َوأَتْ لَّ ْم ِل ــاُك َش ِّي َلأَْخ
ــِه ِإ�ن لَّ ــا َوال ــَذا، أََم ــَذا َوَك َك

ي النــكاح(
غيــب �ن ()صحيــح البخــاري، كتــاب النــكاح، بــاب الرت ي ِّ

�ن ِم
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إخراج الزكاة عن امليت، وحكم احتساب مصاريف العزاء والدفن من مال الزكاة

ــزكاة  ــال ال ــن م ــن م ــزاء والدف ــف الع ــاب مصاري ــوز احتس ــل يج ــة؟ وه ك ــع الرت ــل توزي ــو�ن قب ــدي المت ــن وال ــزكاة ع ــراج ال ــم إخ ــؤال:ما حك الس  

ع؟ ، ثــم توزيــع مــا يتبقــى منــه عــى الورثــة حســب الــ�ش الواجــب إخراجــه عــن المتــو�ن

، وبعد؛ ن ، وعى آله وصحبه أجمع�ي ن ف الخلق سيدنا محمد الأم�ي ، والصالة والسالم عى أرسش ن الحمد لله رب العالم�ي  

ي هــذا المــال، وأن والدكــم لــم يخرجهــا؛ فجمهــور الفقهــاء مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلةيــرون أن مــن 
فــإذا ثبــت لديكــم وجــوب الــزكاة �ن  

مــات وعليــه زكاة لــم يؤدهــا، فإنهــا ل تســقط عنــه بالمــوت، كســائر حقــوق اللــه تعــاىل الماليــة، مثــل الحــج والكفــارات، ويجــب إخراجهــا مــن مالــه، ســواء 

، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: » ... َديـْـُن اللــِه أََحــقُّ ِباْلَقَضــاِء« ]صحيــح مســلم، كتــاب  ي أو� بهــا أم لــم يــوص، وتخــرج مــن كل مالــه؛ لأنهــا ديــن للــه، والنــ�ب

.]688/ 2 : ي
: 4/ 441، المجمــوع: 5/ 335، المغــ�ن ح الكبــري ي مــع الــ�ش

ــام عــن الميــت[،] الدســو�ت ــاب قضــاء الصي ــام، ب الصي

ي 
وذهــب الحنفيــة إىل أن الــزكاة تســقط بالمــوت، بمعــ�ن أنــه ل يجــب إخراجهــا مــن تركتــه، فــإن كان قــد أو� بهــا فهــي وصيــة تزاحــم ســائر الوصايــا �ن

ــة 23: 296 - 297[. ــة الكويتي ــا ســقطت ] الموســوعة الفقهي ــوص به ــم ي ــث، وإن ل الثل

ي يمكــن الجــزم أن 
ي ذمــة الميــت، وذلــك عــن الســنوات الــ�ت

ي حــال ثبوتهــا �ن
كــة �ن ونميــل إىل ترجيــح قــول الجمهــور بوجــوب إخــراج الــزكاة مــن الرت  

ــت. ــة المي ــراء ذم ــم إب ــا يت به

، وتوزيــع مــا يتبقــى منــه عــى الورثــة،  أمــا بالنســبة إىل حكــم احتســاب مصاريــف العــزاء والدفــن مــن مــال الــزكاة الواجــب إخراجــه عــن المتــو�ن  

ــن  ــه، وتقــدم عــى الدي ــت تكــون مــن تركت ن المي ــة؛ لأن مــؤن تجهــري ك ــل تؤخــذ مــن الرت ــف العــزاء والدفــن مــن مــال الزكاة،ب فــال يجــوز احتســاب مصاري

والوصيــة وحــق الورثــة، وكذلــك فــإن مصــارف الــزكاة محــددة، فــال يجــوز للمــزكي أن يخرجهــا لنفســه أو لأحــد أصولــه أو فروعــه، لذلــك فــإن مــا يتبقــى مــن 

ــم. ــه تعــاىل أعل ــة، والل ــزكاة الأخــرى وليــس عــى الورث ، أو مصــارف ال ن ــوزع عــى الفقــراء والمســاك�ي ــزكاة ي ــال ال م

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل  
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 ذكريات
ومناسبات

شعبان / رمضان
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السبتالسبت األحداألحد الجمعةالجمعة الخميسالخميس األربعاءاألربعاء الثالثاءالثالثاء األثننياألثنني

. ي
8/ 4/ 1948م معركة القسطل، واستشهاد القائد عبد القادر الحسي�ن

. ن 9/ 4/ 1948م مجزرة دير ياس�ي
ن  ي المســجد الأقــىص المبــارك 20 فلســطينياً مــا بــ�ي

ي المتطــرف غولدمــن يوقــع �ن
11/ 4/ 1982م الصهيــو�ن

شــهيد وجريــح.
ي تونس عى يد )الموساد(.

16/ 4/ 1988م  استشهاد خليل الوزير )أبو جهاد( �ن
. ي

17/ 4 يوم الأسري الفلسطي�ن
. ي

ي الفلسطي�ن
ين للمجلس الوط�ن 30/ 4/ 2018م عقد الدورة الثالثة والع�ش

ن للقدس. 23 شعبان 492 هـ احتالل الصليبيي�ي
1 رمضان 114هـ معركة بالط الشهداء.

6 رمضان 223هـ فتح عمورية.
ى. 17 رمضان 2 هـ غزوة بدر الكرب

ــد  ــد عب ــى ي ــه، ع ــه عن ي الل
ــب، ر�ن ي طال ــن أ�ب ــىي ب ن ع ــ�ي ــري المؤمن ــهاد أم ــان 40 هـــ استش 17 رمض

ــم. ــن ملج ــن ب الرحم

فضل الصيام

َياُم َكَما ُكِتَب َعَى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن { )البقرة: 183(   قال تعاىل: } يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

ــَد  اَع ــِه، ِإلَّ بَ ل ِل ال ي ــِب ي َس ِ
ــا �ن ْوًم ــوُم يَ ُص ــٍد يَ ْب ــْن َع ــا ِم َ اللــُه َعْنــُه، َقــاَل: َقــاَل رَُســوُل اللــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: )َم ي ِ

، رَ�ن ي َســِعيٍد اْلُخــْدِريِّ      َعــْن أَ�بِ

ر ول تفويــت حــق( ي ســبيل اللــه لمــن يطيقــه، بــال رصن
ا()صحيــح مســلم، كتــاب الصيــام، بــاب فضــل الصيــام �ن ًف ِري َ َخ ن �ي ِع ــْب ــاِر َس نَّ ــِن ال ــُه َع َه ــْوِم َوْج َي ــَك اْل َذِل ــُه، ِب ل ال
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حكم العجز عن إخراج فدية الصوم وصدقة الفطر

الســؤال: إذا عجــز البــن المريــض المكلــف عــن الصيــام، وعــن الفديــة، فهــل عــى الأب أو عــى مــن تلزمــه نفقتــه إخــراج فديــة الصــوم وصدقــة   
ــه؟ ــر عن الفط

، وبعد؛ ن ، وعى آله وصحبه أجمع�ي ن ف الخلق سيدنا محمد الأم�ي ، والصالة والسالم عى أرسش ن الحمد لله رب العالم�ي  
ن تمكنــه مــن ذلــك، وذلــك  فمــن أفطــر لعــذر المــرض وجــب عليــه القضــاء، إن كان يرجــى بــرؤه مــن المــرض، ولــو كان ذلــك بتأخــري القضــاء إىل حــ�ي  

ــة. ــذه الحال ي ه
ــاء �ن ــدل القض ــة ب ــراج فدي ــزئ إخ ــرة: 185[، ول يج ــَر﴾ ]البق ــاٍم أَُخ ــْن أَيَّ ٌة ِم ــدَّ ــَفٍر َفِع ــَى َس ــاً أَْو َع ــْن َكاَن َمِريض ــاىل: ﴿ َوَم ــه تع لقول

أمــا إذا كان المــرض مزمًنــا، ل يرجــى شــفاؤه، ول يقــدر المفطــر عــى الصــوم بعــد ذلــك؛ فتجــب حينئــذ الفديــة، لقولــه تعــاىل: ﴿َفَمــْن َكاَن ِمْنُكــْم   
ٌ َلُكــْم ِإْن ُكْنُتــْم  ْ ٌ َلــُه َوأَْن تَُصوُمــوا َخــري ْ ًا َفُهــَو َخــري ْ َع َخــري ٍ َفَمــْن تَطـَـوَّ

ن ٌة ِمــْن أَيَّــاٍم أَُخــَر َوَعــَى الَِّذيــَن يُِطيُقونـَـُه ِفْديـَـٌة طََعــاُم ِمْســِك�ي َمِريًضــا أَْو َعــَى َســَفٍر َفِعــدَّ
ن مــن أوســط طعــام مخرجهــا، عــن كل يــوم يفطــر فيــه، عــى أل تقــل قيمتهــا عــن قيمــة صدقــة  ن وجبتــ�ي تَْعَلُمــوَن﴾ ]البقــرة: 184[، والفديــة إطعــام مســك�ي

. ن ، عــن مجمــوع الوجبتــ�ي ي حدهــا الأد�ن
، وقيمتهــا لعام1441هـــ  9 شــيكل، �ن ي حدهــا الأد�ن

الفطــر �ن
ء؛ لأنــه ل  ي

ي وجــه- والحنابلــة إىل أنهــا تســقط عنــه، ول يلزمــه �ش
               وإذا عجــز مــن لزمتــه الفديــة عــن إخراجهــا؛ فقــد ذهــب الحنفيــة والشــافعية - �ن

طعــام ليــس لــه بــدل، واللــه ســبحانه وتعــاىل يقــول: ﴿َل يَُكلِّــُف اللَّــُه نَْفًســا ِإلَّ ُوْســَعَها ...﴾ ]البقــرة: 286[، وقــال عــز وجــل: ﴿َل يَُكلِّــُف  واجــب مــع العجــز، والإ
ي ذمتــه حــ�ت يتمكــن مــن إخراجهــا، قياًســا عــى الكفــارة؛ ولأّن حــق 

ي وجــه- إىل أنهــا تبقــى دينــاً �ن
ــُه نَْفًســا ِإلَّ َمــا آتَاَهــا﴾ ]الطــالق: 7[، وذهــب الشــافعية - �ن اللَّ

.]151 /3 : ي
: 2/ 382، نهايــة المحتــاج: 3/ 193، المغــ�ن ن ن الحقائــق: 1/ 337، روضــة الطالبــ�ي ي ذمتــه ]تبيــ�ي

اللــه تعــاىل المــاىلي إذا عجــز عنــه العبــد وقــت الوجــوب، اســتقر �ن
ي ذمــة مــن لزمتــه، حــ�ت يتيــ� لــه إخراجهــا، لأنــه ليــس لهــا وقــت محــدد لالإخــراج، بخــالف صدقــة الفطــر 

ونميــل إىل ترجيــح القــول ببقائهــا دينــاً �ن  
ع لــه  ي لزمتــه، التــرب

ي تســقط بالعجــز، للــزوم إخراجهــا قبــل صــالة عيــد الفطــر، ويجــوز لأوليــاء المكلــف البالــغ العاقــل العاحــز عــن إخــراج الفديــة الــ�ت
الــ�ت

لــزام، ولهــم الأجــر والثــواب، إن شــاء اللــه تعــاىل. بهــا، مــن بــاب الــرب والإحســان، وليــس الإ
ي 

وبالنســبة إىل صدقــة الفطــر؛ فــإذا كان المكلــف بهــا عاجــًزا عنهــا بنفســه، فينتقــل وجوبهــا إىل مــن ينفــق عليــه، إن وجــد، فعــن ابــن عمــر، ر�ن  
 ، َ َكــِر َوالأُنـْـ�ش ، َوالذَّ ٍ َعــَى الَعْبــِد َوالُحــرِّ اللــه عنهمــا، أنــه قــال: » َفــرََض رَُســوُل اللَّــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َزَكاَة الِفطـْـِر َصاًعــا ِمــْن تَْمــٍر، أَْو َصاًعــا ِمــْن َشــِعري
ــالَِة« ] صحيــح البخــاري، كتــاب الــزكاة، بــاب فــرض صدقــة الفطــر[، ومعلــوم أن  ــاِس ِإىَل الصَّ ى َقْبــَل ُخــُروِج النَّ ، َوأََمــَر ِبَهــا أَْن تُــَؤدَّ َ ن ِ ِمــَن الُمْســِلِم�ي ِ َوالَكِبــري ِغــري َوالصَّ

صدقــة الفطــر تجــب عــى مــن ملكهــا زائــدة عــن حوائجــه وعيالــه يــوم العيــد وليلتــه، فــإن لــم يملكهــا فيســقط الوجــوب عنــه، واللــه تعــاىل أعلــم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
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 ذكريات
ومناسبات

رمضان / شوال
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السبتالسبت األحداألحد الجمعةالجمعة الخميسالخميس األربعاءاألربعاء الثالثاءالثالثاء األثننياألثنني

14/ 5/ 2018م النقل التعسفي للسفارة الأمريكية إىل القدس.
. ن 15/ 5/ 1948م النكبة الأوىل لفلسط�ي

. ن 15/ 5/ 1948م دخول القوات العربية إىل فلسط�ي
16/ 5/ 1916م توقيع اتفاقية سايكس بيكو.

20 رمضان 8 هـ فتح مكة.
ن جالوت 24 رمضان 658 هـ  معركة ع�ي

29 رمضان 2 هـ رسول الله، صى الله عليه وسلم، يفرض صدقة الفطر.
12 شوال 5هـ. غزوة الخندق.

ي قريظة.
14 شوال 5هـ غزوة ب�ن

15 شوال 3هـ  غزوة أحد.

وصف ليلة القدر

َُّل اْلَماَلِئَكــُة َوالــرُّوُح ِفيَهــا ِبــِإْذِن َربِِّهــْم ِمــْن  ن َ ٌ ِمــْن أَْلــِف َشــْهٍر * تـَـرن ْ ي َلْيَلــِة اْلَقــْدِر *َوَمــا أَْدَراَك َمــا َلْيَلــُة اْلَقــْدِر * َلْيَلــُة اْلَقــْدِر َخــري ِ
 قــال تعــاىل: } ِإنَّــا أَنَْزْلَنــاُه �ن

َّ َمطَْلــِع اْلَفْجــِر( { )ســورة القــدر( ُكلِّ أَْمــٍر * َســاَلٌم ِهــَي َحــ�ت

ــِه  ل ٌّ: َوال َي ــاَل أُ�ب َق ــْدِر، َف َق ــَة اْل َل ْي ــاَب َل َة أََص ــَن سَّ ــاَم ال ــْن َق َّ بـْـَن َكْعــٍب، يَُقــوُل: َوِقيــَل َلــُه: ِإنَّ َعْبــَد اللــِه بـْـَن َمْســُعوٍد، يَُقــوُل: )َم َي ، َقــاَل: َســِمْعُت أُ�ب    َعــْن ِزرٍّ

ــىَّ  ــِه َص ل ــوُل ال ــا َرُس َه ــا ِب َرنَ ي أََم ِ
ــ�ت ــُة الَّ َل ْي لَّ ــَي ال ــَي، ِه ــٍة ِه َل ْي ــُم أَيُّ َل َل َْع ِّي َلأ

ــِه ِإ�ن ل ، َوَوال ي ِ
�ن ْث ــَت ْس ــا يَ ــُف َم ِل ْح ــاَن، يَ َض ــي َرَم ِف ــا َل َه ــَو، ِإنَّ ــَه ِإلَّ ُه ــِذي َل ِإَل الَّ

ــا( َه اَع َل ــَع ــاَء َل ُش َض ْي ــا بَ َه ْوِم ــِة يَ َح ي ِب ي َص ِ
ُس �ن ــْم شَّ ــَع ال ُل طْ ــا أَْن تَ َه اَرتُ ــَن، َوأََم ي ِ ْ �ش ٍع َوِع ــْب ــِة َس َح ي ِب ــُة َص َل ْي ــَي َل ــا، ِه َه اِم َي ِق َم، ِب ــلَّ ــِه َوَس ْي َل ــُه َع ل ال

اويــح( ي قيــام رمضــان، وهــو الرت
غيــب �ن )صحيــح مســلم، كتــاب صــالة المســافرين وقرصهــا، بــاب الرت
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حكم أخذ املسلم برأي أحد أمئة الفقه األربعة يف مسألة معينة، وإن خالف مذهبه

ي مسألة معينة، وإن خالف مذهبه؟
السؤال:ما حكم أخذ المسلم برأي أحد أئمة الفقه الأربعة �ن  

، وبعد؛ ن ، وعى آله وصحبه أجمع�ي ن ف الخلق سيدنا محمد الأم�ي ، والصالة والسالم عى أرسش ن الحمد لله رب العالم�ي  

ــق بعلمهــم ودينهــم،  ــع مــن يث ــه أن يســأل، ويتب ــل ل ــاً، ب ــاً معين ــه، أو كتاب ــا، أو مجتهــًدا بعين ــا معيًن ــع مذهًب فــال يجــب عــى المســلم أن يتب  

ْكــِر ِإْن ُكْنُتــْم َل تَْعَلُمــوَن﴾ ] النحــل: 43[،  ي يجهــل أحكامهــا، دون تتبــع للرخــص، قــال ســبحانه وتعــاىل: ﴿ َفاْســأَُلوا أَْهــَل الذِّ
عمــا يعــرض لــه مــن القضايــا الــ�ت

هــم، قــال ابــن  كــرش علًمــا ودرايــة بموضــوع ســؤاله، وإذا كان ســؤاله مرتبطـًـا بقضيــة تخــص بلــده؛ فــالأوىل أن يســأل علمــاء بلــده دون غري ويتحــرى ســؤال الأ

َاُم  ن َ اْلــرتِ ن ي ُكلِّ َمــا يَُقــوُل، َوَل يَِجــُب َعــَى أََحــٍد ِمــْن اْلُمْســِلِم�ي ِ
َ تَْقِليــُد َشــْخٍص ِبَعْيِنــِه ِمــْن اْلُعَلَمــاِء �ن ن تيميــة، رحمــه اللــه: » َوَل يَِجــُب َعــَى أََحــٍد ِمــْن اْلُمْســِلِم�ي

َُك، إلَّ رَُســوَل اللَّــِه،  ْ ــاِس يُْؤَخــُذ ِمــْن َقْوِلــِه َويـُـرت ُ ِبــِه، بـَـْل ُكلُّ أََحــٍد ِمــْن النَّ ي ُكلِّ َمــا يُوِجُبــُه َويُْخــربِ ِ
ِ الرَُّســوِل، َصــىَّ اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، �ن ْ ٍ َغــري

ن َّ َمْذَهــِب َشــْخٍص ُمَعــ�ي

ى 1: 207[. ــِه َوَســلََّم« ] الفتــاوى الكــرب ــُه َعَلْي َصــىَّ اللَّ

ــر  ــاء أن يذك ــائل، وإن ش ــم الس ــغ فه ــكال، ويبل ش ــع الإ ــوح يرف ــاس بوض ــتفتاءات الن ــن اس ــه م ــرض علي ــا يع ــب عم ــم أن يجي ي العال
ــل �ن والأص  

ة، فيتجنبــه، واللــه تعــاىل أعلــم. ي الحــري
ن الراجــح، فــال بــأس بذلــك، إل إن كان التفصيــل يوقــع الســائل �ن ي المســألة، ويبــ�ي

اختــالف العلمــاء �ن

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
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SATSAT SUNSUN WEDWED THUTHU FRIFRI TUETUE MONMON

السبتالسبت األحداألحد الجمعةالجمعة الخميسالخميس األربعاءاألربعاء الثالثاءالثالثاء األثننياألثنني

5/ 6/ 1967م ذكرى نكسة حزيران.
ي المسجد الأقىص المبارك.

7/ 6/ 1967م سلطات الحتالل تصادر مفاتيح باب المغاربة �ن
ي سجن عكا.

اق، عطا الزير، ومحمد جمجوم، وفؤاد حجازي �ن 17/ 6/ 1930م إعدام أبطال ثورة الرب

. ن 20 شوال 8هـ  غزوة حن�ي
فة. ي الكعبة الم�ش

17 ذو القعدة 339هـ رد الحجر الأسود إىل مكانه، �ن

رحمة الله تعاىل بعباده

ي َسِبيِل اللَِّه أُوَلِئَك يَرُْجوَن رَْحَمَت اللَِّه َواللَُّه َغُفوٌر رَِحيٌم{ )البقرة: 218( ِ
   قال تعاىل: } ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا �ن

ــِه؟  ل ــوَل ال ــا َرُس ــاَك يَ ــٌل: َوَل ِإيَّ ــاَل َرُج ــُه، َق ُل َم ــْم َع ُك ْن ــًدا ِم ــَي أََح ِج ْن ــْن يُ َّــُه َقــاَل: )َل ــِه َوَســلَّم،َ أَن ي ُهَريْــرََة، َعــْن رَُســوِل اللــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْي    َعــْن أَ�بِ

ُدوا()صحيح مســلم، كتــاب صفــة القيامــة والجنــة والنــار، بــاب لــن يدخــل اللــه أحــد الجنــة بعملــه  ــدِّ ــْن َس ِك ــٍة، َوَل َم َرْح ــُه ِب ْن ــُه ِم ل َ ال ي ِ
ــَد�ن مَّ َغ َت ــاَي، ِإلَّ أَْن يَ ــاَل: َوَل ِإيَّ َق

بــل برحمــة اللــه تعــاىل(

2021م



حكم الخروج إىل الحج من مال الغري مع الظن أنه من مال قاصد الحج

ّ صديــق أخــي الــذي  ي المــال، ول أســتطيع إرجاعــه، فعــرض عــىي
ي أخــي مــالً، واتجــرت بــه، والآن هــو يريــد الحــج، وطلــب مــ�ن

الســؤال: أعطــا�ن  

ي مــالً منــه لأعطيــه إىل أخــي حــ�ت يخرجــا إىل الحــج معــاً؛ لأن أخــي لــو يعلــم بالموضــوع ل يقبــل المــال، فمــا حكــم ذلــك؟
يعلــم بالموضــوع أن يعطيــ�ن

، وبعد؛ ن ، وعى آله وصحبه أجمع�ي ن ف الخلق سيدنا محمد الأم�ي ، والصالة والسالم عى أرسش ن الحمد لله رب العالم�ي  

ــا﴾ ] النســاء:  ــاِت ِإىَل أَْهِلَه ََمانَ
وا الأ ــَؤدُّ ــْم أَن تُ ــَه يَأُْمُرُك فالمــال المــودع لــدى الســائل أمانــة عنــده ولــو كان لأخيــه، واللــه تعــاىل يقــول: ﴿ ِإنَّ اللَّ  

ي هــذا الســياق هــم الذيــن أودعــوا المــال لديــه، ورســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: » أَدِّ الأََمانـَـَة ِإىَل َمــِن ائَْتَمَنــَك، َولَ تَُخــْن َمــْن 
58[، وأهلهــا �ن

ي أودعــت لديــه المــال، فــال 
ن الجهــة الــ�ت [، والمســلم ملــزم بالتفــاق الــذي حصــل بينــه وبــ�ي ي

مــذي، كتــاب البيــوع، بــاب منــه، وصححــه الألبــا�ن ن الرت َخانـَـَك« ] ســ�ن

يتــرصف بمــا يخالفــه إل بإذنهــا.

يجــاب والقبــول، فــال بــد للموهــوب لــه مــن قبــول  ي صحــة الهبــة الإ
ط �ن أمــا بخصــوص إعطــاء مــال لأخيــك مــن صديقــه دون علــم أخيك،فيشــرت  

ســالمي  ســالمي وأدلتــه: “ تصبــح الهبــة صحيحــة ناقلــة للملكيــة بمجــرد قبــول الموهــوب لــه” ] الفقــه الإ ي كتــاب الفقــه الإ
الهبــة حــ�ت تصــح، فقــد جــاء �ن

.]3260 /4 : ــىي ــه للزحي وأدلت

ي الســؤال أعــاله حــ�ت تصــح الهبــة يجــب أن يكــون المــال مــن صديــق أخيــك لــك عــى ســبيل الهبــة والصدقــة 
لذلــك ففــي الحالــة الموصوفــة �ن  

ــم. ــاىل أعل ــه تع ــاب إىل الحج،والل ــن الذه ــن م ــه ليتمك ــك إلي ــال أخي ــرد م ــك ت ــد ذل ــم بع ــك، ث ــة لأخي ــس هب ــي، ولي ع ــرض ال�ش أو الق

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
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SATSAT SUNSUN WEDWED THUTHU FRIFRI TUETUE MONMON

السبتالسبت األحداألحد الجمعةالجمعة الخميسالخميس األربعاءاألربعاء الثالثاءالثالثاء األثننياألثنني

14/ 7/ 2017م إغــالق بوابــات المســجد الأقــىص المبــارك، ومنــع الصــالة فيــه لأول مــرة منــذ 
احتاللــه عــام 1967م.

ي المســجد الأقــىص 
فــوا مجــزرة �ن 15/ 7/ 1099م احتــل الصليبيــون بيــت المقــدس، واقرت

ــارك. المب

26 ذو القعدة 6 هـ صلح الحديبية.
وية. 8 ذو الحجة يوم الرت
9 ذو الحجة وقفة عرفة.

10 ذو الحجة يوم النحر وعيد الأضحى المبارك.

فضل العمل يف أيام الترشيق

ي َذِلَك َقَسٌم ِلِذي ِحْجٍر { )الفجر: 1 - 5( ِ
ْفِع َواْلَوتِْر * َواللَّْيِل ِإَذا يَْ�ِ * َهْل �ن ٍ * َوالشَّ ْ    قال تعاىل: }َواْلَفْجِر * َوَلَياٍل َع�ش

ــاَل: َولَ  ــاُد؟ َق َه ِج ــوا: َولَ ال اُل ــِذِه؟ َق ي َه ِ
ــا �ن َه ْن ــَل ِم َض ــاٍم أَْف ي أَيَّ ِ

ــُل �ن َم َع ــا ال ــال: )َم ــُه َق َّ ــلَّم،َ أَن ــِه َوَس ــُه َعَلْي ِّ، َصــىَّ الل ي ــ�بِ ــِن النَّ ــاٍس، َع ــِن َعبَّ ــْن ابْ     َع

ــق( ي ــام الت�ش ي أي
ــاب فضــل العمــل �ن ــن، ب ــاب العيدي ــح البخــاري، كت ٍْء()صحي ي َ سش ــْع ِب ْرِج ــْم يَ َل ــِه، َف اِل ــِه َوَم ِس ْف َن ــُر ِب اِط َخ ــَرَج يُ ــٌل َخ ــاُد، ِإلَّ َرُج َه ِج ال

2021م



حكم األلعاب الحربية اإللكرتونية )البوب جي(

ي تمس العقيدة؟
ها، علماً أنها أصبحت خالية من الأصنام، والتماثيل ال�ت ونية )البوب جي( وغري لكرت                 السؤال: ما حكم الألعاب الحربية الإ

، وبعد؛ ن ، وعى آله وصحبه أجمع�ي ن ف الخلق سيدنا محمد الأم�ي ، والصالة والسالم عى أرسش ن                الحمد لله رب العالم�ي

باحــة، لكنهــا إذا  ي التســلية واللهــو والألعــاب، الإ
ي قــراره رقــم: 2 /171 بتاريــخ 21 /2/ 2019م ذهــب إىل أّن: “الأصــل �ن

فتــاء الأعــى �ن                فمجلــس الإ

ونيــة،  لكرت باحــة إىل ضدهــا، وممــا يؤســف لــه أن هــذه اللعبــة ومثيالتهــا مــن الألعــاب الإ عيــة، انتقلــت مــن الإ ي محاذيــر أو محظــورات رسش
أدت إىل الوقــوع �ن

ارهــا؛ تشــجيع النفــس عــى العنــف؛  ي التســلية، وتعليــم بعــض المهــارات، ومــن أرصن
ار مــا يفــوق النفــع الــذي قــد يرجــى منهــا �ن لهــا مــن المحاذيــر والأرصن

أ ســلوكاً عدوانيــاً تجــاه الآخريــن، ومنهــا  لأن طبيعــة هــذه اللعبــة وفلســفتها تقــوم عــى قتــل الآخريــن، واســتئصال كل مــن يقــف أمــام الالعــب، ممــا ينــسش

أ  ن أمــام شاشــة اللعــب، فضــالً عــن الكســل النــا�ش ي ســاعات طويلــة مــن وقتــه الثمــ�ي
دمــان عــى هــذه الألعــاب، ممــا يجعــل الالعــب يقــىصن خطــورة الإ

ي 
اً لــدى الطالــب �ن ، ممــا يخلــق ضعفــاً كبــري لــدى الالعــب، وتــرك الواجبــات الدينيــة والجتماعيــة، وانعــكاس ذلــك ســلباً عــى تحصيلــه العلمــي والــدرا�ي

التحصيــل العلمــي مــع مــرور الأيــام، والأشــد مــن ذلــك والأنــ� منــه خطــورة، تقليــد هــذه الألعــاب عــى أرض الواقــع، كمــا حصــل لــدى البعــض، فضــالً 

ي 
بيــة عــى الأوهــام والمســتحيالت، وهــذه المحاذيــر ل ينبغــي الوقــوع فيهــا، إذ ورد التحذيــر الرصيــح �ن ار بالجســد وأجهزتــه وحواســه، والرت عــن الإرصن

، صــى اللــه عليــه وســلم:  ي َُّكــْم ِإَلْيَنــا َل تُرَْجُعــوَن﴾ ]المؤمنــون: 115[، ويقــول النــ�ب نصــوص الديــن منهــا، فقــال تعــاىل: ﴿أََفَحِســْبُتْم أَنََّمــا َخَلْقَناُكــْم َعَبًثــا َوأَن

ــُة َوالَفــَراُغ« ]صحيــح البخــاري، كتــاب الرقــاق، بــاب ل عيــش إل عيــش الآخــرة[، ويقــول: »اْحــِرْص َعــَى َمــا يَْنَفُعــَك،  حَّ ــاِس، الصِّ ٌ ِمــَن النَّ »ِنْعَمَتــاِن َمْغُبــوٌن ِفيِهَمــا َكِثــري

ي الأمــر بالقــوة وتــرك العجــز والســتعانة باللــه وتفويــض المقاديــر للــه[. 
َواْســَتِعْن ِباللــه، َوَل تَْعَجــْز« ]صحيــح مســلم، كتــاب القــدر، بــاب �ن

ار كلمــا كان أقــرب إىل  فتــاء الأعــى يــرى أن حكــم لعبــة )بــوب جــي( هــو الكراهــة، وكلمــا ازدادت الأرصن ــاًء عــى مــا ســبق؛ فــإن مجلــس الإ وبن  

ن هــذه الألعــاب؛ لمــا لهــا مــن  كات التصــال، أن تعمــل عــى تقنــ�ي ن والمربيــات ورسش الحظــر، وينصــح جهــات الختصــاص مــن الآبــاء والأمهــات والمربــ�ي

ــم. ــاىل أعل ــه تع ــع”، والل ــرد والمجتم ــى الف ــلبية ع ــار س ــر وآث مخاط

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
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ــم  ــت الحك ن تح ــط�ي ــول فلس ــروم، ودخ ن وال ــلم�ي ن المس ــ�ي ــوك ب م ــة الري 12/ 8/ 636م معرك
. ن ــط�ي ــا فلس ــن ضمنه ــام، وم ــح الش ــالمي، وفت س الإ

. رسائيىي مارات العربية المتحدة تعلن تطبيع العالقات مع الحتالل الإ 13/ 8/ 2020م الإ
21/ 8/ 1969م ذكرى إحراق المسجد الأقىص المبارك.

ــة  ــازل( الســوي�ية، برئاس ــة )ب ي مدين
ــي الأول، �ن ي العالم

ــو�ن ــال( الصهي ــر )ب ــاد مؤتم 29/ 8/ 1897م انعق

قامــة وطــن قومــي لليهــود فيهــا. ن لإ ثيــودور هرتســل، والــذي تــم  فيــه إقــرار العــدوان عــى فلســط�ي

ي الله عنها.
، عمر بن الخطاب، ر�ن ن 27 ذو الحجة 23 هـ استشهاد أمري المؤمن�ي

1 محرم رأس السنة الهجرية.
ي الله عنه، يوجد ديوان الجند.

11 محرم 20هـ عمر بن الخطاب، ر�ن
. 13 محرم 7هـ غزوة خيرب

15 محرم 14هـ معركة القادسية يوم إرماث.

املبادرة باألعامل قبل تعاظم الفنت

َ َويَْفَعُل اللَُّه َما يََشاُء { )إبراهيم: 27( ن ي اْلآِخرَِة َويُِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِم�ي ِ
نَْيا َو�ن ي اْلَحَياِة الدُّ ِ

   قال تعاىل: } يَُثبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِباْلَقْوِل الثَّاِبِت �ن

ــا،  ًن ْؤِم ــُل ُم رَُّج ــُح ال ِب ْص ــِم، يُ ِل ظْ ُم ــِل اْل ْي لَّ ــِع ال طَ ِق ــا َك ًن َت ــاِل، ِف َم َْع اْلأ ــاِدُروا ِب ــاَل: )بَ ــلََّم، َق ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــىَّ الل ــِه، َص ــوَل الل ــرََة أَنَّ رَُس ي ُهَريْ ــْن أَ�بِ     َع

يمــان، بــاب الحــث عــى المبــاردة بالأعمــال قبــل  ا()صحيــح مســلم، كتــاب الإ َي نْ دُّ ــَن ال ــَرٍض ِم َع ــُه ِب َن ــُع ِدي ي ِب ــًرا، يَ اِف ــُح َك ِب ْص ــا، َويُ ًن ْؤِم ــِسي ُم ْم ــًرا، أَْو يُ اِف ــِسي َك ْم َويُ

) ن تظاهــر الفــ�ت

2021م



حكم إجابة امتحانات عن طالب بأجرة مالية

الســؤال: هــل يجــوز لخريــج ل يعمــل بســبب البطالــة أن يجيــب امتحانــات عــن طــالب بأجــرة ماليــة؟ وإذا كان ذلــك ل يجــوز، فهــل يجــوز لــه   

ــض؟ ــالج مري ــات ع ــة نفق ــن، أو تغطي ــن مدي ــن ع ــداد دي ــه، أو س ــدق ب ــه، أو التص ــى نفس ــال ع ــذا الم ــاق ه إنف
، وبعد؛ ن ، وعى آله وصحبه أجمع�ي ن ف الخلق سيدنا محمد الأم�ي ، والصالة والسالم عى أرسش ن الحمد لله رب العالم�ي  

ــا  ــا�ن معه ي يتن
ــ�ت ــة، ال ــة العلمي ــا الأمان ــا، ومنه ــي مراعاته ــط تنبغ ــم بضواب ــوث، يحك ــة والبح ــائل العلمي ــداد الرس ــات، وإع ــة المتحان فإجاب  

ــوَن أَْن يُْحَمــُدوا ِبَمــا َلــْم يَْفَعُلــوا َفــاَل تَْحَســَبنَُّهْم  َّ الَِّذيــَن يَْفرَُحــوَن ِبَمــا أَتـَـْوا َويُِحبُّ ن َ جابة أو البحــث إىل غــري ُمعّدهمــا، واللــه تعــاىل يقــول: ﴿َل تَْحَســ�ب إســنادالإ
، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: »َمــْن َغــشَّ َفَلْيــَس  ي ِبَمَفــازٍَة ِمــَن اْلَعــَذاِب َوَلُهــْم َعــَذاٌب أَِليــٌم﴾ ] آل عمــران: 188[، وينــدرج فعــل ذلــك تحــت الغــش، والنــ�ب

ــا«[. ــَس ِمنَّ ــَنا َفَلْي ــْن َغشَّ ــه وســلم: »َم ــه تعــاىل علي ، صــى الل ي ــ�بِ ــْوِل النَّ ــاب َق يمــان، ب ــاب الإ « ]صحيــح مســلم، كت ي ِّ
ــ�ن ِم

ي إطــار مــن الغــش، أو غلــب عــى ظنــك ذلــك، فينبغــي لــك أن تمتنــع عنــه، حــ�ت 
ي ســؤالك؛ تتــم �ن

فــإذا كانــت إجابةالمتحانــات المشــار إليهــا �ن  
 ٌ َهاٌت لَ يَْعَلُمَهــا َكِثــري ، َوبَْيَنُهَمــا ُمَشــبَّ ٌ ن ِّ ، َوالَحــَراُم بـَـ�ي ٌ ن ِّ ، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: » الَحــالَُل بـَـ�ي ي ينتفــي عــن هــذا العمــل التحريــم أو شــبهته، والنــ�ب
ــٍك  ــُكلِّ َمِل ــُه، أَلَ َوِإنَّ ِل ــى َحــْوَل الِحَمــى، يُوِشــُك أَْن يَُواِقَع ــَراٍع يَرَْع ــُبَهاِت: َك ي الشُّ ِ

ــَع �ن ــْن َوَق ــِه، َوَم ــِه َوِعرِْض َأَ ِلِديِن ْ َهاِت اْســَترب ــى الُمَشــبَّ ــِن اتََّق ــاِس، َفَم ــَن النَّ ِم
ي الَجَســِد ُمْضَغــًة: ِإَذا َصَلَحــْت َصَلــَح الَجَســُد ُكلُّــُه، َوِإَذا َفَســَدْت َفَســَد الَجَســُد ُكلُّــُه، أَلَ َوِهــَي الَقْلــُب«  ِ

ي أَرِْضــِه َمَحاِرُمــُه، أَلَ َوِإنَّ �ن ِ
ِحًمــى، أَلَ ِإنَّ ِحَمــى اللَّــِه �ن

أ لدينــه[. يمــان، بــاب فضــل مــن اســترب ] صحيــح البخــاري، كتــاب الإ

ومــن كســب مــالً حرامــاً وجــب عليــه أن يتــوب إىل اللــه تعــاىل عــن ذلــك، وأن يتخلــص مــن المــال المحــرم بــرده إىل صاحبــه، فــإن لــم يُعلــم لــه   
ي الحــرام، أو المعامــالت الربويــة، 

، كالمأخــوذ مــن المــال العــام، أو بســبب الحتــكار، أو الغــش، أو التجــارة �ن ن صاحبــاً معينــاً، أو ل يختــص بمالــك معــ�ي
اً محتاجــاً إليــه، أمــا  ن العامــة، وليــس لــه أن يأخــذ منــه لنفســه، مــا لــم يكــن فقــري ي مصالــح المســلم�ي

، أو ينفقــه �ن ن فيتصــدق بــه عــى الفقــراء والمســاك�ي
اءة  مــام النــووي، رحمــه اللــه، يقــول: »إذا كان معــه مــال حــرام وأراد التوبــة والــرب اً فيجــوز لــه أن يأخــذ منــه بقــدر حاجتــه ومــن يعيــل، والإ إذا كان فقــري
اً؛ لأن عيالــه إذا كانــوا  ، بــل يكــون حــاللً طيبــاً، ولــه أن يتصــدق بــه عــى نفســه وعيالــه إذا كان فقــري منــه... وإذا دفعــه إىل الفقــري ل يكــون حرامــاً عــى الفقــري

« ]المجمــوع: 9 /351[. فقــراء فالوصــف موجــود فيهــم، بــل هــم أوىل مــن يتصــدق عليــه، ولــه هــو أن يأخــذ منــه قــدر حاجتــه؛ لأنــه أيضــاً فقــري
والكســب تبــع للعمــل، فــإن كان العمــل حرامــاً يعــد الكســب حرامــاً، وينبغــي للمســلم تــرك العمــل الحــرام، والبحــث عــن عمــل آخــر يخلــو مــن    
ــَه يَْجَعــْل َلــُه َمْخرًَجــا* َويَْرُزْقــُه ِمــْن  ــِق اللَّ اً منــه، واللــه تعــاىل يقــول: ﴿ َوَمــْن يَتَّ الحــرام وشــبهاته، فمــن تــرك شــيئاً يبتغــي بــه رضــا اللــه، عوضــه اللــه خــري

ــه تعــاىل أعلــم. ــْدًرا﴾ ]الطــالق: 2 - 3[،والل ٍء َق ْ ي َ ــُكلِّ �ش ــُه ِل ــَل اللَّ ــْد َجَع ــِرِه َق ــُغ أَْم ــَه بَاِل ــُبُه ِإنَّ اللَّ ــَو َحْس ــِه َفُه ــَى اللَّ ــَوكَّْل َع ــْن يََت ــُث َل يَْحَتِســُب َوَم َحْي
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
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. رسائيىي 11/ 9/ 2020م مملكة البحرين تعلن تطبيع العالقات مع الحتالل الإ
ا وشاتيال. 17/ 9 /1982م مجزرة صرب

ــىص  ــجد الأق ــم المس ــارون يقتح ــل ش ــفاح أرائي ــاتيال الس ا وش ــرب ــرم ص 28 /9/ 2000م مج
ــة(. ــة الثاني ــىص )النتفاض ــة الأق ــدلع انتفاض ــارك، وان المب

س. 27 محرم 676 هـ وفاة السلطان الظاهر بيرب
9 صفر 656 هـ هولكو يحتل مدينة بغداد.

تحريم الظلم

َهــاِر يََتَعارَُفــوَن بَْيَنُهــْم  ُُهــْم َكأَْن َلــْم يَْلَبُثــوا ِإلَّ َســاَعًة ِمــَن النَّ ُ ــاَس أَنُْفَســُهْم يَظِْلُمــوَن *َويـَـْوَم يَْح�ش ــاَس َشــْيًئا َوَلِكــنَّ النَّ    قــال تعــاىل: }ِإنَّ اللَّــَه َل يَظِْلــُم النَّ

بـُـوا ِبِلَقــاِء اللَّــِه َوَمــا َكانـُـوا ُمْهَتِديــَن{ )يونــس: 44 - 45( َقــْد َخــِ�َ الَِّذيــَن َكذَّ

 ، ــحَّ شُّ ــوا ال ُق ــِة، َواتَّ اَم َي ِق ــْوَم اْل ــاٌت يَ َم ُل ــَم ظُ ْل ظُّ ــِإنَّ ال ــَم، َف ْل ظُّ ــوا ال ُق     َعــْن َجاِبــِر بـْـِن َعْبــِد اللــِه، أَنَّ رَُســوَل اللــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َقــاَل: )اتَّ

ْم()صحيــح مســلم، كتــاب الــرب والصلــة والآداب، بــاب تحريــم  ُه اِرَم َح وا َم لُّ َح ــَت ــْم َواْس اَءُه وا ِدَم ُك ــَف ــَى أَْن َس ــْم َع ُه َل َم ــْم، َح ُك َل ْب اَن َق ــْن َك ــَك َم َل ــحَّ أَْه شُّ ــِإنَّ ال َف

) لظلم ا
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حكم الحلف بالنبي محمد، صىل الله عليه وسلم

ي محمد، صى هللا عليه وسلم؟ السؤال: ما حكم الحلف بالن�ب  

، وبعد؛ ن ، وعى آله وصحبه أجمع�ي ن ف الخلق سيدنا محمد الأم�ي ، والصالة والسالم عى أرسش ن الحمد لله رب العالم�ي  

ــه  ــه علي ــى الل ، ص ي ــ�ب ــه: أن الن ــه عن ي الل
ــه، ر�ن ــد الل ــن عب ــع، ع ــن ناف ــواه، فع ــبحانه دون س ــه س ــف بالل ــرص الحل ــل أن يح فالأص  

وســلم، قــال: »َمــْن َكاَن َحاِلًفــا، َفْلَيْحِلــْف ِباللَّــِه أَْو ِلَيْصُمــْت« ]صحيــح البخــاري، كتــاب الشــهادات، بــاب كيــف يســتحلف[، وقــال رســول اللــه، صــى اللــه 

[، ول يجــوز  ي
ي كراهيــة الحلــف بالآبــاء، وصححــه الألبــا�ن

ي داود، كتــاب الأيمــان والنــذور، بــاب �ن ن أ�ب ََك« ]ســ�ن ْ ــْد أرَسش ــِه َفَق ِ اللَّ ْ ــَف ِبَغــري ــْن َحَل عليــه وســلم: »َم

ي تعظيمــه، والعظمــة حقيقــة إنمــا هــي للــه وحــده ]فيــض القديــر: 2/ 
ء يقتــىصن ي

ي محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم؛ لأن الحلــف بــسش الحلــف بالنــ�ب

ي 
يــل، وغــري ذلــك، ول كفــارة عــى الحنث �ن ، صــى اللــه عليــه وســلم، والكعبــة، وجرب ي 319[، ول ينعقــد الحلــف  بغــري اللــه تعــاىل، كالحلــف بالنــ�ب

ي والرســول فإنــه يُعــد كفــر ]الفقــه عــى المذاهــب  كاً؛ وإذا قصــد الســتهانة بالحلــف بالنــ�ب ي التعظيــم يُعــد رسش
اك غــري اللــه معــه �ن الحلــف بــه، وإرسش

هــا؛ فللــه أن يقســم بخلقــه بمــا يشــاء، ول يجــوز للمخلــوق أن  ي القــرآن مــن الحلــف بالفجــر والعــرص والضحــى وغري
الأربعــة: 2 /71[، ومــا ورد �ن

يقســم إل بخالقــه، واللــه تعــاىل أعلــم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
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السبتالسبت األحداألحد الجمعةالجمعة الخميسالخميس األربعاءاألربعاء الثالثاءالثالثاء األثننياألثنني

. ي 2/ 10/ 1187م فتح المسلمون بيت المقدس، بقيادة صالح الدين الأيو�ب
8/ 10/ 1990م مذبحة المسجد الأقىص المبارك.

29/ 10 /1956م مذبحة كفر قاسم.

ي الله عنهم.
24 صفر 8 هـ إسالم خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص،وعثمان بن طلحة، ر�ن

. ي 27 صفر 589 هـ وفاة صالح الدين الأيو�ب
ي الله عنه.

4 ربيع الأول 16 هـ بداية التاريخ الهجري، أيام عمر بن الخطاب، ر�ن
. ي النضري

9 ربيع الأول 4 هـ غزوة ب�ن
يف. 12 ربيع الأول ذكرى المولد النبوي ال�ش

ن لبيت المقدس، والعهدة العمرية. 20 ربيع الأول 15 هـ ذكرى فتح المسلم�ي
25 ربيع الأول 41 هـ عام الجماعة.

من أسامئه صىل الله عليه وسلم

ي ِمــْن بَْعــِدي  ِ
ًا ِبرَُســوٍل يـَـأْ�ت ِّ ــْوَراِة َوُمَبــ�ش َ يـَـَديَّ ِمــَن التَّ ن ْ ًقــا ِلَمــا بـَـ�ي ِّي رَُســوُل اللَّــِه ِإَلْيُكــْم ُمَصدِّ

ي ِإرْسَاِئيــَل ِإ�ن ِ
   قــال تعــاىل: }َوِإْذ َقــاَل ِعيــَس ابـْـُن َمْريـَـَم يـَـا بـَـ�ن

اْســُمُه أَْحَمــُد{ )الصــف: 6(

ــي،  فِّ َق ُم ــُد، َواْل َم ــٌد، َوأَْح مَّ َح ــا ُم َ ــَماًء، َفَقاَل:)أَن ــا نَْفَســُه أَْس ي َلَن ــمِّ ــِه َوَســلََّم، يَُس ــُه َعَلْي ــاَل: َكاَن رَُســوُل اللــِه، َصــىَّ الل ، َق ــَعِريِّ ي ُمــوَ� اْلأَْش ــْن أَ�بِ     َع

ي أســمائه صــى اللــه عليــه وســلم(
ِة()صحيــح مســلم، كتــاب الفضائــل، بــاب �ن َم رَّْح ُّ ال ي ــ�بِ ــِة، َونَ ْوبَ تَّ ُّ ال ي ــ�بِ ُ، َونَ ــارسشِ َح َواْل
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حكم الوفاء بالعهد

ن اللــه  ي وبــ�ي
ي ســوف أخــرج 10 % مــن أربــاح هــذا العمــل، وهــذا عهــد بيــ�ن

ي نفــسي أنــ�ن
ي مجــال التجــارة، وقلــت �ن

الســؤال: قمــت بعمــل جديــد �ن  

ــي؟ ــن أرباح ــري 10 % م ــدق بغ ّ أن أتص ــىي ــل ع ؟ وه ــسي ــى نف ــداً ع ــذت عه ي أخ
ــ�ن ــا؛ لأن ّ دفعه ــىي ــب ع ــة يج ــد صدق ــوال تع ــذه الأم ــل ه ــاىل، فه تع

، وبعد؛ ن ، وعى آله وصحبه أجمع�ي ن ف الخلق سيدنا محمد الأم�ي ، والصالة والسالم عى أرسش ن الحمد لله رب العالم�ي  

َيَْمــاَن بَْعــَد تَْوِكيِدَهــا  فالأصــل الوفــاء بالعهــود، ل ســيما إن كانــت مــع اللــه، حيــث يقــول تعــاىل: ﴿َوأَْوُفــوا ِبَعْهــِد اللَّــِه ِإَذا َعاَهْدتـُـْم َوَل تَْنُقُضــوا اْلأ  

ء واجــب أو منــدوب أو  ي
ــَه يَْعَلــُم َمــا تَْفَعُلــوَن﴾ ]النحــل:91[، والوفــاء بالعهــود والوعــود يكــون لزمــاً إذا تعلقــت بــسش ــَه َعَلْيُكــْم َكِفيــاًل ِإنَّ اللَّ َوَقــْد َجَعْلُتــُم اللَّ

ء منهــي عنــه؛ فــال يجــوز الوفــاء بــه، وإذا نقــض  ي
رساء: 34[، أمــا إذا كان الوعــد بــسش مبــاح، فاللــه تعــاىل يقــول: ﴿َوأَْوُفــوا ِباْلَعْهــِد ِإنَّ اْلَعْهــَد َكاَن َمْســُئوًل﴾ ]الإ

، صــى اللــه عليــه وسلـــم، يقــول: »آيَــُة  ي المــرء العهــد الــالزم؛ فينبغــي لــه المســارعة إىل التوبــة والســتغفار؛ لأن اللــه حــذر مــن نقــض العهــود، والنــ�ب

يمــان، بــاب عالمــة المنافــق[. ــَن َخــاَن« ]صحيــح البخــاري، كتــاب الإ ــَف، َوِإَذا اْؤتُِم ــَد أَْخَل ــَذَب، َوِإَذا َوَع َث َك ــِق ثَــالٌث، ِإَذا َحــدَّ اْلُمَناِف

؛  ن ي حــال نقضــه تلــزم كفــارة يمــ�ي
، و�ن ن ي حــال نقــض العهــد مــع اللــه؛ فقــد ذهــب الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة إىل أن العهــد مــع اللــه يمــ�ي

و�ن  

ي 9: 506 - 507[، وذهــب الشــافعية إىل أن العهــد مــع اللــه 
ن باللــه إنمــا هــي عهــد عــى تحقيــق أو نفــي ]بدائــع الصنائــع 3: 8، المدونــة 1: 580، المغــ�ن لأن اليمــ�ي

ن ]الأم 7: 65 ، الحــاوي الكبــري 15:  ي اليمــ�ي
، ول تلزمــه الكفــارة إل إذا نــوى بــه يميًنــا؛ لأن العهــد لفــٌظ يحتمــل وجوًهــا عــدة، وليــس بلفــظ رصيــح �ن ن ليــس بيمــ�ي

ــوص. ــور بالخص ــح رأي الجمه ــل إىل ترجي 279 - 280[، ونمي

ن تجــب عليــك الــزكاة،    وعليــه؛ فيلزمــك الوفــاء بالعهــد الــذي قطعتــه عــى نفســك، ول يلزمــك أن تدفــع أكــرش مــن 10 % مــن أرباحــك، إل حــ�ي

عــاً، واللــه تعــاىل أعلــم. وط المقــررة رسش فتخرجهــا بالقــدر والــ�ش

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
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. ن ن إىل العباسي�ي 13 ربيع الآخر 132 هـ انتقال الخالفة من الأموي�ي

2/ 11/ 1917م وعد بلفور المشؤوم.
ن ديــوان الرئاســة الفلســطينية  8/ 11/ 2009م انعقــاد مؤتمــر )القــدس: إيمــان... وتحديــات( بالتعــاون بــ�ي

فتــاء الفلســطينية. ودار الإ
11/ 11/ 2004م استشهاد الرئيس يارس عرفات.

15/ 11/ 1988م إعالن الدولة الفلسطينية.
ن عى عضوية الأمم المتحدة بصفة دولة مراقب . 29/ 11/ 2012م حصول فلسط�ي

حسن الخلق

ي اْلأَْمــِر  ِ
ــوا ِمــْن َحْوِلــَك َفاْعــُف َعْنُهــْم َواْســَتْغِفْر َلُهــْم َوَشــاِورُْهْم �ن ــِه ِلْنــَت َلُهــْم َوَلــْو ُكْنــَت َفظًّــا َغِليــَظ اْلَقْلــِب َلنَْفضُّ    قــال تعــاىل: }َفِبَمــا رَْحَمــٍة ِمــَن اللَّ

َ { )آل عمــران: 159( ن ــَه يُِحــبُّ اْلُمَتَوكِِّلــ�ي ــِه ِإنَّ اللَّ َفــِإَذا َعزَْمــَت َفَتــَوكَّْل َعــَى اللَّ

ــا َولَ  ًش اِح َم، َف ــلَّ ــِه َوَس ْي َل ــُه َع ل ــىَّ ال ــِه، َص لَّ ــوُل ال ــْن َرُس ُك ــْم يَ ــاَل: )َل ــا، ِإْذ َق ثَُن ــٍرو، يَُحدِّ ــِن َعْم ــِه بْ ــِد اللَّ ــَع َعْب ــا َم ــا ُجُلوًس ــاَل: ُكنَّ وٍق، َق ــْ�ُ ــْن َم    َع

ــل( ــن البخ ــره م ــا يك ــخاء، وم ــق والس ــن الخل ــاب حس ــاب الأدب، ب ــاري، كت ــح البخ ا()صحي الًَق ْم أَْخ ُك ــُن اِس ــْم أََح اَرُك َي ــوُل: »ِإنَّ ِخ ُق اَن يَ ــُه َك ــا، َوِإنَّ ًش حِّ َف َت ُم
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حكم قراءة القرآن دون وضوء

السؤال: ما حكم قراءة القرآن دون وضوء؟  

، وبعد؛ ن ، وعى آله وصحبه أجمع�ي ن ف الخلق سيدنا محمد الأم�ي ، والصالة والسالم عى أرسش ن الحمد لله رب العالم�ي  

، فتجــوز عــى اعتبــار أنهــا ليســت مــن مصحــف، أمــا بالنســبة  فــإذا كانــت قــراءة القــرآن مــن الحافظــة، أو مــن الهاتــف الجــوال، أو كتــب التفســري  

: ن ــ�ي ــى مذهب ــا ع ــاء فيه ــف الفقه ــد اختل ــوء، فق ــف دون وض ــن المصح ــراءة م إىل الق

ي المحتــاج: 1 
كليــل: 1 /21، مغــ�ن أ ]بدائــع الصنائــع:  1/ 33، حاشــية ابــن عابديــن: 1/ 116، جواهــر الإ المذهــب الأول: تحريــم مــس المصحــف لغــري المتــو�ن  

﴾ ]الواقعــة: 79 - 80[، واســتدلوا كذلــك بالكتــاب  َ ن يــٌل ِمــْن رَبِّ اْلَعاَلِمــ�ي ِ
ن ْ ــُروَن* تَرن ــُه ِإلَّ اْلُمطَهَّ : 1/ 149، كشــاف القنــاع: 1 /35[، لقــول اللــه تعــاىل: ﴿َل يََمسُّ ي

/37، المغــ�ن

، صــى اللــه عليــه وســلم، لعمــرو بــن حــزم: »ل يمــس القــرآن إل طاهــر« ]أخرجــه الحاكــم: 3 /485 مــن حديــث حكيــم بــن حــزام، وحســن الحازمــي  ي الــذي بعثــه النــ�ب

: 1/ 131، والحديــث ل يســلم مــن الطعــن[. ي تلخيــص الجبــري
إســناده كمــا ورد �ن

ن  : 17 /226[، وأجــاز بعــض المحدثــ�ي ي ي مــن الشــافعية وابــن الصــالح ]تفســري القرطــ�ب ي ذلــك عــن القيلــو�ب : الجــواز، نقــل القرطــ�ب ي
ــا�ن المذهــب الث  

، صــى اللــه عليــه وســلم، إىل هرقــل، حيــث اشــتمل عــى بعــض  ي ، ومقبــل بــن هــادي الوادعــي، واحتجــوا بالكتــاب الــذي بعثــه النــ�ب ي
ذلــك، ومنهــم الألبــا�ن

ي 
ي يــده الخاتــم، ومنقــوش عليــه محمــد رســول اللــه، وعــن أنــس بــن مالــك، ر�ن

، صــى اللــه عليــه وســلم، كان بداخــل الخــالء، و�ن ي الآيــات، وكــذا أن النــ�ب

ي داود، كتــاب الطهــارة، بــاب الخاتــم يكــون فيــه ذكــر اللــه تعــاىل  ن أ�ب ُّ، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، ِإَذا َدَخــَل اْلَخــاَلَء َوَضــَع َخاتََمــُه« ]ســ�ن ي ــ�بِ اللــه عنــه، أنــه قــال: »َكاَن النَّ

: منكــر[. ي
يدخــل بــه الخــالء، وقــال أبــو داود: هــذا حديــث منكــر وإنمــا يعــرف، وقــال الألبــا�ن

، صــى اللــه عليــه وســلم، لهرقــل، ل يســمى  ي ي قــد اســتدلوا بأمــور عامــة، لــم تســلم مــن الطعــن، فكتــاب النــ�ب
ومــن الواضــح أن الفريــق الثــا�ن  

ي كتــب التفســري والفقــه وإن اشــتملت عــى 
قرآنــاً، وإن اشــتمل عــى آيــات مــن كتــاب اللــه، فالجميــع متفــق عــى أنــه يجــوز للمحــدث حدثــاً أصغــَر أن يقــرأ �ن

ــاً ]المجمــوع: 2/ 72[. ــه وســلم، ليــس قرآن ــه علي ، صــى الل ي ــ�ب ــم الن ــك النقــش عــى خات ــاً، وكذل ــات مــن المصحــف؛ لأنهــا ل تســمى قرآن آي

وعليه؛ فالأوىل تجنب مس المصحف دون وضوء، تعظيماً لشعائر الله، وخروجاً من الخالف، والله تعاىل أعلم.  

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
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السبتالسبت األحداألحد الجمعةالجمعة الخميسالخميس األربعاءاألربعاء الثالثاءالثالثاء األثننياألثنني

6/ 12/ 2017م القرار الجائر بنقل السفارة الأمريكية إىل القدس.

8/ 12/ 1987م انطالق النتفاضة الأوىل )انتفاضة الحجر(

5 جمادى الأوىل 8 هـ غزوة مؤتة.

املرض ميحو الله به الخطايا

ــِه َوِإنَّــا ِإَلْيــِه َراِجُعــوَن * أُوَلِئــَك َعَلْيِهــْم َصَلــَواٌت ِمــْن َربِِّهــْم َورَْحَمــٌة َوأُوَلِئــَك ُهــُم اْلُمْهَتــُدوَن{     قــال تعــاىل: }الَِّذيــَن ِإَذا أََصابَْتُهــْم ُمِصيَبــٌة َقاُلــوا ِإنَّــا ِللَّ

)البقــرة: 156 - 157(

 َّ ــ�ت ــُه، َح ْن ــا َع َه ــُه ِب لَّ ــَر ال فَّ َم ِإلَّ َك ــِل ْس ُم ــُب ال ي ِص ــٍة تُ َب ي ِص ــْن ُم ا ِم َ اللَّــُه َعْنَهــا، َقاَلــْت: َقــاَل رَُســوُل اللَّــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم:)َم ي ِ
    َعــْن َعاِئَشــَة رَ�ن

ي كفــارة المــرض(
، بــاب مــا جــاء �ن ا()صحيح البخــاري، كتــاب المــر�ن َه ــاُك َش ِة يُ ــْوَك شَّ ال

2021م



توقيت الصالة الدهري 
حسب توقيت املسجد األقىص املبارك »الشتوي«

2. شباط1. كانون الثاين



4. نيسان3. آذار



6. حزيران5. أيار



8. آب7. متوز



10. ترشين األول9. أيلول



12. كانون األول11. ترشين الثاين



يــا ُحــرٌَّة  أنــِت لإلســالِم ُغرّتُــُه

لـَـْن غفونــا فلــْن متتــدَّ غفوتُنــا              

َولــْن تباعي بأســواِق املزاداِت 

ــا بأمــواِت َوإْن ســقمنا فــام كّن

من ديوان يف السرية النبوية "املعجزة الخالدة"، د. وجيه سامل


