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إحراق املسجد األقىص 

ي مســاع ال تفــرت لتهويــد 
ي أعقــاب حــرب 1967 وهــي ماضيــة �ف

ي مــن القــدس العربيــة �ف
�ت رسائيــ�ي القســم الــرش     منــذ أن احتلــت ســلطات االحتــال االإ

ف بتغيــري معالــم المدينــة، االأمــر  ســامي والمســيحي وتحــدي مشــاعر المؤمنــ�ي ي االإ اث الحضــاري العــر�ب ي العبــث بالــرت
المدينــة المقدســة بأكملهــا، و�ف

. ي سلســلة متصلــة مــن القــرارات الصــادرة عــن هيئــة االأمــم المتحــدة والمجتمــع الــدولي
الــذي كان موضــع اســتنكار دولي �ف

ي حملــة العبــث 
ي تشــد إليهــا الرحــال، أحــد أهــم أهــداف ســلطات االحتــال �ف

ف وثالــث المســاجد الــىت      وقــد كان المســجد االأقــى أول القبلتــ�ي

ــاء وإقامــة الحفــات  والتحــدي هــذه. فقــد دأب االحتــال عــ� الســماح لقطعــان مســتوطنيه باقتحــام ســاحة المســجد االأقــى والرقــص والغن

ف فيــه. ف المســلم�ي واالعتــداء عــ� المصلــ�ي

   وبتاريــخ 21 /8 /1969 تــم إحــراق المســجد االأقــى بطريقــة ال يمكــن للســلطات االإرسائيليــة أن تكــون بعيــدة عنهــا. فقــد قامــت هــذه الســلطات 

ي هرعــت مــن البلديــات العربيــة 
طفــاء الــىت ف العــرب وســيارات االإ بقطــع الميــاه عــن منطقــة المســجد فــور ظهــور الحريــق وحاولــت منــع الموظفــ�ي

ف العــرب. فقــد اندفــع هــؤالء مســلموهم ومســيحيوهم  ي عــ� قبــة المســجد المبــارك لــوال اســتماتة المواطنــ�ي
مــن القيــام بإطفائــه. وكاد الحريــق يــأ�ت

رسائيليــة وتمكنــوا مــن إطفــاء الحريــق. ومــع هــذا فقــد أ�ت الحريــق عــ� منــرب المســجد، واشــتعلت  طــة االإ بتــه قــوات الرش عــرب النطــاق الــذي �ف

ي البــدء أن تماســاً كهربائيــاً كان 
ي وأتــت عــ� ســقف ثاثــة أروقــة وجــزء كبــري مــن هــذا القســم. وادعــت ســلطات االحتــال �ف ي ســطحه الجنــو�ب

النــار �ف

ف العــرب أوضحــت بجــاء أن الحريــق تــم بفعــل أيــد مجرمــة مــع ســبق االإ�ار والتصميــم، االأمــر  ي الحريــق. ولكــن تقاريــر المهندســ�ي
الســبب �ف

الياً يدعــى دينيــس مايــكل وليــم روهــان، ويبلــغ مــن العمــر 28 عامــا – كان قــد دخــل  رسائيليــة إل االدعــاء بــأن شــاباً أســرت الــذي اضطــر الحكومــة االإ

ف المحتلــة قبــل أربعــة أشــهر مــن وقــوع الحريــق- هــو الــذي ارتكــب الجريمــة. وزعمــت أنهــا قبضــت عليــه وســتقدمه للمحاكمــة. ولكــن لــم  فلســط�ي

رسائيليــة أن دينيــس هــذا معتــوه وأطلقــت رساحــه. يمــض وقــت طويــل حــىت أعلنــت الســلطات االإ

  آثار الحريق:  أىت الحريق عىل كثري من املعامل التاريخية يف املسجد األقىص، وأهمها:
    - منــر صــاح الديــن األيــويب الــذي يعــد قطعــة فنيــة نــادرة مصنوعــة مــن قطــع خشــبية صغــرية معشــقة بعضهــا مــع بعــض دون 



ــه أراد  ــدس، وبإحراق ــه الق ــن ودخول ــاح الدي ــد ص ــار القائ ــز إىل انتص ــة. وكان يرم ــادة الصق ــي أو أي م ــامري أو الراغ ــتعامل املس اس

اإلرسائيليــون إحــراق هــذا الرمــز. وكان هــذا املنــر قــد صنعــه نــور الديــن زنــي، وحفظــه يف مــكان اســمه الحلويــة يف حلــب الشــهباء 

يف ســورية ونقلــه صــاح الديــن إىل القــدس يف عــام 583هـــ- 1187 م.

     - مســجد عمــر الــذي كان ســقفه مــن الطــن والجســور الخشــبية، وميثــل ذكــرى دخــول عمــر بــن الخطــاب، ريض الله عنــه، وفتــح القدس.

    - محراب زكريا املجاور ملسجد عمر.

     - مقام األربعن املجاور ملحراب زكريا.

      - ثاثــة أروقــة مــن أصــل ســبعة أروقــة ممتــدة مــن الجنــوب إىل الشــامل، مــع األعمــدة واألقــواس والزخرفــة، وجــزء مــن الســقف 

الــذي ســقط عــىل األرض خــال الحريــق.

    - عمودان رئيسان مع القوس الحجري الكبري بينهام، تحت قبة املسجد.

    - القبة الخشبية الداخلية وزخرفتها الجصية امللونة واملذهبة، مع جميع الكتابات والنقوش واألشكال الهندسية عليها.

     - املحراب الرخامي امللون.

     - الجدار الجنويب والتصفح الرخامي امللون عليه.

ــىل  ــل ع ــر املائ ــلوب الحف ــا، وأس ــدة بصناعته ــي فري ــون، وه ــاج املل ــص، والزج ــب والج ــن الخش ــة م ــذة مصنوع ــون ناف ــان وأربع      - مث

ــجد. ــارشة إىل املس ــعة املب ــول األش ــع دخ ــص ملن الج

     - مطلع سورة اإلرساء، املكتوب بالفسيفساء املذهبة، فوق املحراب، وميتد بطول ثاثة وعرشين مرتاً إىل الجهة الرشقية.

     - الجسور الخشبية املزخرفة، واملمتدة بن تيجان األعمدة.

ي العالــم، وأحــد 
ف �ف ســامي اســتنكاراً لهــذه الجريمــة البشــعة المتعمــدة بحــق واحــد مــن أهــم مقدســات المســلم�ي ي واالإ         انتفــض العالمــان العــر�ب

ي ألقيــت أمامــه، وكانــت 
نســانية. ودعــا مجلــس االأمــن الــدولي لالتئــام لبحــث هــذه الجريمــة، واســتمع إل البيانــات الــىت أبــرز المعالــم الحضاريــة االإ

ي 
ي جلســته رقــم 1516 قــراراً رقمــه 271 )1969( يقــىف

تمثــل غضــب العالــم مــن هــذا العمــل البشــع. وبتاريــخ 15 /9/ 1969 أصــدر مجلــس االأمــن �ف



ي مــن شــأنها تغيــري وضــع القــدس.
بإدانــة ســلطات االحتــال االإرسائيــ�ي لتدنيســها المســجد االأقــى، ويدعوهــا إل إلغــاء التدابــري الــىت

ر البالــغ الــذي ألحقــه الحريــق بالمســجد االأقــى يــوم 21 /8 /1969 تحــت االحتــال  ي مقدمــة القــرار أن مجلــس االأمــن يعــرب عــن )حزنــه للــرف
    وجــاء �ف

 .) رسائيــ�ي العســكري االإ

ــة  ي وضــع مدين
ــر �ف ي تؤث

ــىت ــ�ي ال ــال االإرسائي ــة الخاصــة ببطــان إجــراءات ســلطات االحت ــة العام ــرارات الجمعي ــه وق ــس قرارات    وبعــد أن اســتذكر المجل

ي أو 
ــا�ف ي بالقــوة العســكرية، مــىف يقــرر أن )أي تدمــري أو تدنيــس لاأماكــن المقدســة أو المب

ــول االســتياء عــ� االأرا�ف ــدأ عــدم قب ــد مب القــدس، وبتوكي

(. وقــال المجلــس: إن العمــل  ف ي القــدس، أو أي تشــجيع أو تواطــؤ للقيــام بعمــل كهــذا يمكــن أن يهــدد بشــدة االأمــن والســام الدوليــ�ي
المواقــع الدينيــة �ف

ي كان المجلــس والجمعيــة 
رسائيــ�ي عــن خــرق القــرارات الــىت المقيــت لتدنيــس المســجد االأقــى يؤكــد الحاجــة الملحــة إل أن تمتنــع ســلطات االحتــال االإ

ي اتخذتهــا لتغيــري وضــع المدينــة المقدســة.
العامــة قــد أصدراهــا بخصــوص القــدس، وإل أن تبطــل جميــع االإجــراءات واالأعمــال الــىت

    ودعــا القــرار 271 ســلطات االحتــال االإرسائيــ�ي إل التقيــد بدقــة بنصــوص اتفاقــات جنيــف، وبالقانــون الــدولي الــذي ينظــم االحتــال العســكري. كمــا 

ســامي مــن دول  ي ذلــك أي تعــاون يطلبــه المجلــس االإ
ي القــدس عــن القيــام بمهماتــه، بمــا �ف

ســامي االأعــ� �ف دعاهــا إل االمتنــاع عــن إعاقــة المجلــس االإ

ي القــدس. ودان المجلــس 
ســامية المقدســة �ف ، أو مــن مجتمعــات إســامية فيمــا يتعلــق بخططهــا لصيانــة وإصــاح االأماكــن االإ ف يــة شــعوبها مــن المســلم�ي أكرش

اً أكــد  ام بالقــرارات الســابقة الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة، وحثهــا عــ� إنفــاذ نصــوص هــذه القــرارات. وأخــري ف ي االلــرت
فشــل ســلطات االحتــال االإرسائيــ�ي �ف

، إن هــي أجابــت مليــا أو لــم  ي يمكــن أن يتخذهــا ضــد ســلطات االحتــال االإرسائيــ�ي
ي الخطــوات الــىت

المجلــس مــن جديــد أنــه ســيعود إل االجتمــاع لينظــر �ف

ي أقــرب وقــت ممكــن.
ف العــام إل أن يتابــع عــن كثــب تنفيــذ هــذا القــرار، ويقــدم إليــه تقريــراً �ف تجــب إطاقــا عــ� نداءاتــه. ودعــا المجلــس االأمــ�ي

    صــدر قــرار مجلــس االأمــن رقــم 271 هــذا بأغلبيــة 11 صوتــا ودون معارضة،وامتنعــت أربــع دول عــن التصويــت؛ مــن بينهــا الواليــات المتحــدة االأمريكيــة، 

ف يكــون المجتمــع الــدولي برمتــه ضدها. ي تأييــد ســلطات االحتــال االإرسائيــ�ي بــا حــدود، حــىت حــ�ي
ممــا يــدل عــ� إمعانهــا �ف

ي تحديهــا لقــرارات االأمــم 
ف العــام لاأمــم المتحــدة إل مجلــس االأمــن تقاريــر عــدة أكــد فيهــا �احــة أن ســلطات االحتــال االإرسائيــ�ي تمعــن �ف      قــدم االأمــ�ي

ي 
رسائيــ�ي محــل إدانــة واســتنكار �ف ي الحضــاري. وكانــت ســلطات االحتــال االإ

المتحــدة مشــاعر العالــم المتحــرف بتغيــري معالــم القــدس ووضعهــا القانــو�ف

عــدد جديــد مــن القــرارات، صــدرت عــن الجمعيــة العامــة لاأمــم المتحــدة، ومجلــس االأمــن، وكثــري مــن المنظمــات الدوليــة.

بترف عن الموسوعة الفلسطينية:  4 /205 - 206 





 
حكم قراءة القرآن عىل املاء بنية الشفاء من السحر أو الحسد

     ما حكم قراءة القرآن عىل الماء بنية الشفاء من السحر أو الحسد؟

، وبعد؛ ن ، وعىل آله وصحبه أجمع�ي ن ف الخلق، سيدنا محمد الأم�ي ، والصالة والسالم عىل أ�ش ن الحمد لله رب العالم�ي

وع، وهــو  ك أو توســل بغــري اللــه تعــال، أو ألفــاظ مجهولــة ال يعــرف معناهــا، وثانيهمــا مــرش       فالــر�ت نوعــان، أحدهمــا منهــي عنــه؛ وهــو الــذي فيــه رسش

كاً« ] صحيــح مســلم، كتــاب الســام، بــاب ال بــأس بالــر�ت  ، صــ� اللــه عليــه وســلم، يقــول: » ل بــأس بالــر�ق مــا لــم تكــن �ش ي الــذي يكــون ســليًما مــن ذلــك، والنــىب

ك[، ويقــول صــ� اللــه عليــه وســلم: » مــن اســتطاع منكــم أن ينفــع أخــاه فلينفعــه« ] صحيــح مســلم، كتــاب الســام، بــاب اســتحباب الرقيــة مــن  مــا لــم يكــن فيــه رسش

ي اللــه عنهــا: »أن رســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، 
، فعــن عائشــة، ر�ف ي

، صــ� اللــه عليــه وســلم، وُر�ت ي ف والنملــة والحمــة والنظــرة[، وقــد َر�ت النــىب العــ�ي

كان إذا اشــتىك يقــرأ عــىل نفســه بالمعــوذات وينفــث، فلمــا اشــتد وجعــه كنــت أقــرأ عليــه، وأمســح بيــده رجــاء بركتهــا« ] صحيــح البخــاري، كتــاب فضائــل 

القــرآن، بــاب فضــل المعــوذات[. 

ي اللــه 
، ر�ف ب واالغتســال والــرش، فقــد أجــازه جمهــور العلمــاء، فعــن عــ�ي ي الــرش

     وبالنســبة إل اســتخدام المــاء وحــده أو مــع الملــح المقــروء عليهمــا �ف

ُه ِإلَّ َلَدَغْتُهــْم،  َ ْ ــا َوَل َغــري ــا َفــَرَغ َقــاَل: َلَعــَن اللَّــُه اْلَعْقــَرَب َمــا تـَـَدُع نَِبيًّ ، َفَلمَّ ي َّ، صــىل اللــه عليــه وســلم، َعْقــَرٌب َوُهــَو يَُصــىلِّ ي عنــه، أنــه قــال: » َلَدَغــْت النَّــ�بِ

ي اْلِحــلِّ َواْلَحــَرِم، ثـُـمَّ َدَعــا ِبَمــاٍء َوِمْلــٍح، َوَجَعــَل يَْمَســُح َعَلْيَهــا َويَْقــَرأُ ِبـــ } ُقــْل يَأَيَُّهــا اْلَكاِفــُروَن{، و} ُقــْل أَُعــوُذ ِبــَربِّ اْلَفَلــِق{، و} ُقــْل أَُعــوُذ ِبَربِّ  ِ
اْقُتُلوَهــا �ن

ف والمســانيد: 3/ 2168[. ي الجامــع الصحيــح للســ�ف
ي �ف

ف بالذكــر، وصححــه االألبــا�ف ي فضــل الســور واالآيــات، بــاب تخصيــص المعوذتــ�ي
يمــان، كتــاب �ف ــاِس{« ] شــعب االإ النَّ

ي أماكــن النجاســة، واللــه تعــال 
عــاً مــن اســتخدام المــاء المقــروء عليــه للشــفاء مــن أمــراض الســحر أو الحســد، مــع تجنــب رشــه �ف        وعليــه؛ فــا مانــع رسش

علم. أ

والله يقول الحق وهو يهدي السبيبل
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1441 هـ 2020مكانون الثاين

 ذكريات

ومناسبات

جامدى األوىل/ جامدى اآلخرة

1/ 1 /1965م ذكرى انطاقة الثورة الفلسطينية.
نقــاذ بقيــادة فــوزي  25/ 1/ 1948م وصــول أول فــوج مــن جيــش االإ

. ف فلســط�ي إل  القاوقجــي 

25 جمادى االأول 4 هـ  غزوة ذات الرقاع.

الله يقلب الليل والنهار وقدر القمر منازل

ــَك ِإالَّ  ــُه َذِل ــَق اللَّ ــا َخَل ــاَب َم َ َواْلِحَس ف ــِن�ي ــَدَد السِّ ــوا َع ــاِزَل ِلَتْعَلُم رَُه َمَن ــدَّ ــوًرا َوَق ــَر نُ ــاًء َواْلَقَم ــْمَس ِضَي ــَل الشَّ ــِذي َجَع ــَو الَّ ــال: }ُه ــال تع    ق

ُقــوَن{ )يونــس: 5 - 6( يَــاٍت ِلَقــْوٍم يَتَّ
ــَماَواِت َوااْلأَرِْض اَلآ ي السَّ ِ

ــُه �ف َهــاِر َوَمــا َخَلــَق اللَّ ْيــِل َوالنَّ ي اْخِتــَاِف اللَّ ِ
يَــاِت ِلَقــْوٍم يَْعَلُمــوَن * ِإنَّ �ف

ــُل ااْلآ ِباْلَحــقِّ يَُفصِّ

ْهِر َفَا  ي ابـْـُن آَدَم يَُقوُل: يَا َخْيَبــَة الدَّ ِ
:  يُْؤِذيىف ي اللــه عنــه، َقــاَل: َقــاَل رَُســوُل، اللــِه َص�َّ اللُه َعَلْيِه َوَســلََّم: )َقاَل اللُه َعــزَّ َوَجلَّ

ي ُهَريـْـرََة، ر�ف    َعــْن أَ�بِ

ها، باب النهي عن ســب الدهر( ْهُر، أَُقلُِّب َلْيَلُه َونََهاَرُه، َفِإَذا ِشــْئُت َقَبْضُتُهَما( )صحيح مســلم، كتاب االألفاظ من االأدب وغري ِّي أَنَا الدَّ
ْهِر، َفِإ�ف يَُقوَلنَّ أََحُدُكْم: يَا َخْيَبَة الدَّ

January



 

حكم حجز القبور قبل املوت

      ما حكم حجز القبور قبل الموت أو الستحواذ عليها؟

، وبعد؛ ن ، وعىل آله وصحبه أجمع�ي ن ف الخلق، سيدنا محمد الأم�ي ، والصالة والسالم عىل أ�ش ن الحمد لله رب العالم�ي

مــام أحمــد، رحمــه  ، قــال االإ ف ي المقابــر العامــة إن كانــت عليهــا رســوم تدفــع بــدل بنــاء، وخدمــات تجهــري
اء قــرب لنفســه أو لعائلتــه �ف     فيجــوز للشــخص رسش

ي اللــه عنهــم” 
ه، ويــو�ي أن يدفــن فيــه، فعــل ذلــك عثمــان بــن عفــان، وعائشــة، وعمــر بــن عبــد العزيــز، ر�ف ي الرجــل موضــع قــرب  اللــه: “ ال بــأس أن يشــرت

ي 3 /443 [.
]المغىف

: “وليــس لــه أن يحفــر  ، قــال ابــن الحــاج المالــ�ي ي ذلــك مــن الحجــر عــ� الغــري
     أمــا إذا كانــت االأرض متاحــة للجميــع، فــا يجــوز حجــز قــرب فيهــا، لمــا �ف

ي ذلــك، وفيــه تذكــرة لمــن 
ي ملكــه؛ الأنــه ال غصــب �ف

ه، ومــن ســبق كان أول بالموضــع منــه، ويجــوز لــه ذلــك �ف اً ليدفــن فيــه إذا مــات؛ الأنــه تحجــري عــ� غــري قــرب

حفــر لــه” ] المدخــل: 1/ 254[، واللــه تعــال أعلــم

والله يقول الحق وهو يهدي السبيبل
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 ذكريات

ومناسبات

جامدى اآلخرة/ رجب

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

ــه  ي الل
ــن الخطــاب، ر�ف ــر ب ــادى االآخــرة 13هـــ المســلمون يبايعــون عم 23 جم

ــة. ــه، بالخاف عن
موك. 27 جمادى االآخرة 13هـ معركة الري

6/ 2/ 2007م سلطات االحتال تهدم طريق تلة باب المغاربة، المؤدية إل 
المسجد االأقى المبارك.

. ف 7/ 2/ 1799م بدء الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت الحتال فلسط�ي
ي الخليل.

يف �ف براهيمي الرش 25/ 2/ 1994م مجزرة المسجد االإ

االستخالف يف األرض
 َّ ف َ ــ�ف ــْم َوَلُيَمكِّ ــْن َقْبِلِه ــَن ِم ــَتْخَلَف الَِّذي ــا اْس ي ااْلأَرِْض َكَم ِ

ُهْم �ف ــَتْخِلَفنَّ ــاِت َلَيْس اِلَح ــوا الصَّ ــْم َوَعِمُل ــوا ِمْنُك ــَن آَمُن ــُه الَِّذي ــَد اللَّ ــال: }َوَع ــال تع    ق

ي َشــْيًئا َوَمــْن َكَفــَر بَْعــَد َذِلــَك َفأُوَلِئــَك  ُكــوَن �بِ ِ ْ ي اَل يُرش ِ
ُهــْم ِمــْن بَْعــِد َخْوِفِهــْم أَْمًنــا يَْعُبُدونَــىف َلنَّ َ َلُهــْم َوَلُيَبدِّ  َلُهــْم ِديَنُهــُم الَّــِذي ارْتَــىف

ُهُم اْلَفاِسُقوَن{ )النور: 55(

يـْـِن  َ ف ْ ي اْلَكرف ِ
َّ َرأَيـْـُت َمَشــاِرَقَها َوَمَغاِربََهــا، َوأَْعَطــا�ف َّ اللــِه، َصــ�َّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َقــاَل: )ِإنَّ اللــَه تََعــاَل َزَوى ِلي ااْلأَْرَض، َحــىت ي    َعــْن ثَْوبـَـاَن، أَنَّ نـَـىبِ

اط الســاعة،  بــاب هــاك هــذه االأمــة بعضهــم ببعــض( ف وأرسش َبَْيــَض( )صحيــح مســلم، كتــاب الفــ�ت َْحَمــَر َوااْلأ ااْلأ

February



حكم بطاقة التيسري التي تصدر عن بنك إسامي

ي تصدر عن بنك إسالمي؟ وما حكم أخذه عمولة عىل تأخر بعض الأقساط؟
    ما حكم بطاقة التيسري ال�ق

، وبعد؛ ن ، وعىل آله وصحبه أجمع�ي ن ف الخلق، سيدنا محمد الأم�ي ، والصالة والسالم عىل أ�ش ن الحمد لله رب العالم�ي

ي الســداد، أو أخــذ نســبة عــ� الســحب، النــدراج ذلــك 
عــي، كاحتســاب زيــادة عــ� التأخــر �ف      فيجــوز التعامــل ببطاقــات التيســري الخاليــة مــن المحظــور الرش

ف رقــم: 3 /129 بتاريــخ 11 /6 /2015م، وفيــه: »يجــوز اســتصدار هــذا  ي فلســط�ي
فتــاء االأعــ� �ف ي قــرار مجلــس االإ

ي الربــا المحــرم، وذلــك بنــاًء عــ� مــا جــاء �ف
�ف

وط، منهــا:  النــوع مــن البطاقــات )غــري المغطــاة(، واســتعمالها بــرش

ي أي معاملة يقوم بها العميل.
  1 - أن يخلو نظام استعمال هذه البطاقة من الربا، �ف

عية.  ًعا، فيحرم أن تكون وسيلة الرتكاب المحظورات الرش اء المحرم رسش ي رسش
  2 - تجنب استعمالها �ف

ي مقابل القرض، تُعّد ربا.
ي تكلفها البنك الإصدار تلك البطاقة؛ الأّن هذه الزيادة �ف

اك أكرش من التكلفة الفعلية الىت   3 - أن ال تكون رسوم االشرت

ي السداد، تجنباً للربا.
ي حال التأخر �ف

  4 - أن ال يفرض المرف غرامة �ف

ي يتقاضاهــا البنــك؛ فــإن قصــد بهــا مــا يأخــذه البنــك أو الجهــة المصــدرة للبطاقــة مــن رســوم  مقطوعــة عنــد 
         وبالنســبة إل العمولــة الشــهرية الثابتــة الــىت

صــدار أو التجديــد، بصفتهــا أجــًرا فعلًيــا عــ� قــدر الخدمــات المقدمــة؛ فــا حــرج فيهــا، أمــا إن كانــت زيــادة ثابتــة، غــري مرتبطــة بقيمــة الخدمــة المقدمــة،  االإ

؛ فــا تجــوز. ي
أو كانــت تزيــد بزيــادة القــرض أو الســقف االئتمــا�ف

ًعا، والله تعال أعلم.         وعليه؛ فإن جرى التعامل ببطاقة التيسري وفق الضوابط المذكورة أعاه تكون مباحة، وإال فتحرم رسش

 والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
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 ذكريات

ومناسبات

 رجب/ شعبان

10 رجب 9هـ غزوة تبوك.30/ 3 ذكرى يوم االأرض الذي بدأت أحداثه االأول سنة 1976م
ف ليلة االإرساء والمعراج 27 رجب قبل الهجرة بسنت�ي

حقيقة اإلرساء بالرسول، صىل الله عليه وسلم

يـَـُه ِمــْن آيَاِتَنــا  ِ ُ
َْقــَى الَّــِذي بَاَرْكَنــا َحْوَلــُه ِلرف ى ِبَعْبــِدِه َلْيــًا ِمــَن اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم ِإَل اْلَمْســِجِد ااْلأ    قــال تعــال: }ُســْبَحاَن الَّــِذي أرَْسَ

ُ { )االإرساء: 1( ــِميُع اْلَبِصــري ِإنَّــُه ُهــَو السَّ

ــُت  ْم ــٌش، ُق َريْ ي ُق
ــا كذبتــىف مَّ ، صــ� اللــه عليــه وســلم، يقــول: )َل ي ي اللــه عنهمــا، قــال: ســمعت النــىب

   عــن َجاِبــر بــن عبــد اللَّــِه، ر�ف

ــه( )صحيــح البخــاري ، كتــاب تفســري القــرآن،  بــاب  ي ــُر إل ُظ ــا أَنْ ــِه، وأن اِت ــْم عــن آيَ ُُه ــُت أُْخربِ ْق َطِف ــِدِس، َف ْق َم ــَت اْل ْي ــه لي بَ ل َجــ�َّ ال ــِر، َف ِحْج ي اْل
�ف

قولــه: أرسى بعبــده ليــاً مــن المســجد الحــرام(

March



حكم االقرتاض من أموال الزكاة

ض مــال الــزكاة  ، ويريــد أن يقــرق ي
، علًمــا أن المعــر غــري فلســطي�ن ن      هــل يجــوز أن أُقــرض شــخصاً معــراً مــن أمــوال الــزكاة المخصصــة لفلســط�ي

ثــم يعيــده؟ 

، وبعد؛ ن ، وعىل آله وصحبه أجمع�ي ن ف الخلق، سيدنا محمد الأم�ي ، والصالة والسالم عىل أ�ش ن الحمد لله رب العالم�ي

ي  ِ
َ َو�ن ن َقــاِب َواْلَغاِرِمــ�ي ي الرِّ ِ

َ َعَلْيَهــا َواْلُمَؤلََّفــِة ُقُلوبُُهــْم َو�ن ن ِ َواْلَعاِمِلــ�ي
ن َدَقــاُت ِلْلُفَقــَراِء َواْلَمَســاِك�ي ي قولــه تعال:}ِإنََّمــا الصَّ

    فالــزكاة لهــا مصــارف، حّددهــا اللــه �ف

ــِبيِل َفِريَضــًة ِمــَن اللَّــِه َواللَّــُه َعِليــٌم َحِكيــٌم{ ]التوبــة، 60[. َســِبيِل اللَّــِه َوابـْـِن السَّ

ي بلد المزّكي نفسه، أما إذا دعت الحاجة إل نقلها إل بلد آخر فيجوز ذلك.
     واالأول أن تخرج الزكاة لمستحقيها �ف

ي المحتــاج: 2/ 129[، 
ف إليهــا ناجــزة« ]مغــىف هــا؛ الأن حاجــة المســتحق�ي اض مــن أمــوال الــزكاة؛ فالــزكاة تجــب عــ� الفــور، وال يجــوز تأخري      وبالنســبة إل االقــرت

ي خروجهــا مــن يــد صاحــب المــال إل يــد الــذي تخــرج إليــه ليملكهــا وينتفــع بهــا، وجعلهــا قرًضــا 
والــزكاة تعطــى إل مســتحقيها عــ� جهــة التمليــك، الــذي يعــىف

ي قــراره 
ف �ف ي فلســط�ي

فتــاء االأعــ� �ف ي هــذا الخلــل بتمليــك الــزكاة لمســتحقيها، فقــد حــث مجلــس االإ
هــا، فينبغــي تــا�ف يخــل بذلــك، فيــؤدي إل حبســها وتأخري

ة. هــا، إال لحاجــة داعيــة، أو مصلحــة معتــرب رقــم: 1/ 146 بتاريــخ 24 /11 /2016م عــ� تعجيــل إخــراج الــزكاة وتجنــب تأخري

قراض من أموال الزكاة، ويجب تسليمها إل مستحقيها بالرعة الممكنة، والله تعال أعلم.        وعليه؛ فا يجوز االإ

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
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1441 هـ  شعبان/ رمضان2020منيسان

 ذكريات

ومناسبات

. ي
8/ 4/ 1948م معركة القسطل، واستشهاد القائد عبد القادر الحسيىف

. ف 9/ 4/ 1948م مجزرة دير ياس�ي
ي المســجد االأقــى المبــارك 

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

ف شــهيد وجريــح. 20 فلســطينياً مــا بــ�ي
ي تونس ع� يد )الموساد(.

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

17/ 4 يوم االأسري الفلسطيىف
. ي

ي الفلسطيىف
ين للمجلس الوطىف 30/ 4/ 2018م عقد الدورة الثالثة والعرش

. ف 16 شعبان 2 هـ فرض الصيام ع� المسلم�ي
ف للقدس. 23 شعبان 492 هـ احتال الصليبي�ي

1 رمضان 114هـ معركة باط الشهداء.
6 رمضان 223هـ فتح عمورية.

نرصة األسري الفلسطيني
ــُه َعِزيــٌز َحِكيــٌم * َلــْواَل ِكَتــاٌب  ــُه يُِريــُد ااْلآِخــرََة َواللَّ نَْيــا َواللَّ ي ااْلأَرِْض تُِريــُدوَن َعــرََض الدُّ ِ

َّ يُْثِخــَن �ف ى َحــىت ٍّ أَْن يَُكــوَن َلــُه أرَْسَ ي    قــال تعــال: }َمــا َكاَن ِلَنــىبِ

ــُكْم ِفيَمــا أََخْذتـُـْم َعــَذاٌب َعِظيــٌم { )االأنفــال: 67 - 68( ــِه َســَبَق َلَمسَّ ِمــَن اللَّ

ــا  ــٌل: يَ ــاَل َرُج َق ــا، َف وًم ْظُل ــا أَْو َم ًم اِل ــاَك َظ ــُرْ أََخ ــِه َوَســلََّم: )انْ ــِه، َصــ�َّ اللــُه َعَلْي ــُه، َقــاَل: َقــاَل رَُســوُل اللَّ ــُه َعْن َ اللَّ ي ِ   َعــْن أَنَــٍس، رَ�ف
ُه( ــْرُ ــَك نَ ــِإنَّ َذِل ــِم َف ْل ــَن الظُّ ــُه، ِم ُع َن ْم ــُزُه، أَْو تَ ْحُج ــاَل: تَ ُه؟ َق ــُرُ ــَف أَنْ ْي ــا َك ًم اِل اَن َظ ــَت ِإَذا َك َرأَيْ ــا، أََف وًم ْظُل اَن َم ُه ِإَذا َك ــُرُ ــِه، أَنْ لَّ ــوَل ال َرُس

كــراه،  بــاب ( )صحيــح البخــاري، كتــاب االإ

April



حكم صوم رمضان لتارك الصاة

وكة ي ل أعلم عدد الصلوات المرق
ّ قضاء الصالة والصيام؟ علماً أن�ن ي أترك بعض الصلوات تكاسالً، فهل عىلي

     أصوم رمضان ولك�ن

، وبعد؛ ن ، وعىل آله وصحبه أجمع�ي ن ف الخلق، سيدنا محمد الأم�ي ، والصالة والسالم عىل أ�ش ن الحمد لله رب العالم�ي

ْوُقوتـًـا﴾ ]النســاء:103[، وال خــاف  َ ِكَتابـًـا مَّ ن ــاَلَة َكانـَـْت َعــىَل اْلُمْؤِمِنــ�ي ســام، وال تســقط عــن المســلم، قــال تعــال: ﴿ِإنَّ الصَّ      فالصــاة تعــد ركــن مــن أركان االإ

ــالََة،  ، صــ� اللــه عليــه وســلم:» َمــْن نـَـِىي الصَّ ي عــي؛ مــن نســيان أو نــوم، ونحــو ذلــك، لقــول النــىب ي وجــوب قضــاء الصــاة الفائتــة بعــذر رسش
ف العلمــاء �ف بــ�ي

ــاَِة اْلَفاِئَتــِة َواْســِتْحَباِب تَْعِجيــِل َقَضاِئَهــا[. ــالََة ِلِذْكــِري( « ] صحيــح مســلم، كتــاب المســاجد، بــاب َقَضــاِء الصَّ ــَه َقــاَل: )أَِقــِم الصَّ َفْلُيَصلَِّهــا ِإَذا َذَكرََهــا، َفــِإنَّ اللَّ

وكــة عمــداً، فحكمهــا كحكــم المنســية، فيجــب قضاؤهــا، وهــذا هــو قــول االأئمــة االأربعــة، وذهــب بعــض أصحــاب الشــافعي إل أن        أمــا الصــاة المرت

عــي، فلــم تقبــل، وذهــب كثــري  هــا عنــه لغــري عــذر رسش ي غــري وقتهــا، وكان تأخري
وكــة عمــداً ال يجــب قضاؤهــا، وال تقبــل وال تصــح؛ الأنهــا صليــت �ف الصــاة المرت

، إل أن تــارك الصــاة عمــداً كافــر كفــراً مخرجــاً مــن الملــة، وإذا عــاد إل  ف مــام أحمــد وابــن حــزم وجماعــة مــن الســلف مــن الصحابــة والتابعــ�ي مــن أصحــاب االإ

ســام. ي االإ
ســام، فهــو غــري مطالــب بقضــاء صــاة أو صــوم؛ الأنــه بمثابــة داخــل جديــد �ف االإ

ف رقــم 2 /80، بتاريــخ 6 /5 /2010م، فالراجــح أن تــارك الصــاة تهاونــاً وكســاً، وهــو عالــم  ي فلســط�ي
فتــاء االأعــ� �ف      وعليــه، وباالســتناد إل قــرار مجلــس االإ

ة الســابقة، فــا شــك أنــه أخطــأ  بوجوبهــا وغــري منكــر لفرضيتهــا يبقــى مســلماً وال يخــرج مــن الملــة، وصيامــه صحيــح، وأمــا مــا فاتــه مــن صلــوات طيلــة الفــرت

كهــا، غــري أنــه ال يلزمــه قضاؤهــا؛ الأن التوبــة تجــب مــا قبلهــا؛ والأن وجــوب القضــاء لســنوات فائتــة فيــه مــن المشــقة والحــرج مــا فيــه، وال يكلــف اللــه نفســاً  برت

ام التــام  ف ك الصــاة خــال هــذه المــدة الطويلــة ال يمحــوه إال االلــرت ه بــرت ي الديــن مــن حــرج، وعــ� الســائل أن يعلــم أن تقصــري
إال وســعها، ومــا جعــل عليكــم �ف

 بالصــاة، وأال يعــود إل المعصيــة، وأن ينــدم عليهــا، وأن يكــرش مــن النوافــل والصدقــات واالســتغفار، والتائــب مــن الذنــب كمــن ال ذنــب لــه، واللــه تعــال أعلم.

                                                                                والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
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1441 هـ رمضان/ شوال2020مأيار

 ذكريات

ومناسبات

ى. 17 رمضان 2 هـ غزوة بدر الكرب
ي الله عنه، ع� يد 

ي طالب، ر�ف ف ع�ي بن أ�ب 17 رمضان 40 هـ استشهاد أمري المؤمن�ي
عبد الرحمن بن ملجم.

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

29 رمضان 2 هـ رسول الله، ص� الله عليه وسلم، يفرض صدقة الفطر.

14/ 5/ 2018م النقل التعسفي للسفارة االأمريكية إل القدس.
. ف 15/ 5/ 1948م النكبة االأول لفلسط�ي

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

الصيام فرض وجنة
ُقــوَن * أَيَّاًمــا َمْعــُدوَداٍت َفَمــْن َكاَن ِمْنُكــْم  َيــاُم َكَمــا ُكِتــَب َعــَ� الَِّذيــَن ِمــْن َقْبِلُكــْم َلَعلَُّكــْم تَتَّ    قــال تعــال: } يَاأَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا ُكِتــَب َعَلْيُكــُم الصِّ

ٌة ِمــْن أَيَّــاٍم أَُخــَر{ )البقــرة: 183 - 184( َمِريًضــا أَْو َعــَ� َســَفٍر َفِعــدَّ

ــُرٌؤ  ــْل، َوِإِن اْم َه ْج ــْث َوالَ يَ ْرُف ــاَ يَ ــٌة، َف نَّ ــاُم ُج َي ــِه، َصــ�َّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َقــاَل: )الصِّ ــُه َعْنــُه، أَنَّ رَُســوَل اللَّ َ اللَّ ي ِ ي ُهَريـْـرََة، رَ�ف   َعــْن أَ�بِ

ِ ()صحيــح البخــاري، كتــاب الصــوم،  بــاب  فضــل الصــوم(
ف
ْ ــ�ي تَ رَّ ــٌم، َم ِّي َصاِئ

ــْل: ِإ�ف ُق َي ْل ُه َف َم ــاتَ ــُه أَْو َش َل اتَ َق

May



حكم إرشاك النية يف صيام الستة من شوال وقضاء رمضان

ي نية صيام الستة من شوال وقضاء رمضان؟
       هل يجوز الجمع �ن

، وبعد؛ ن ، وعىل آله وصحبه أجمع�ي ن ف الخلق، سيدنا محمد الأم�ي ، والصالة والسالم عىل أ�ش ن الحمد لله رب العالم�ي

، إال إذا كانــت إحداهمــا غــري مقصــودة لذاتهــا، كصيــام ثاثــة أيــام  ف ف العبادتــ�ي ي النيــة بــ�ي
يــك �ف      فاالأصــل أن تــؤدى كل عبــادة بنيــة مســتقلة، وال يجــوز الترش

ف والخميــس، أو كان مبناهمــا عــ� التداخــل، كغســ�ي الجمعــة والجنابــة، أو الجنابــة والحيــض، فصيــام ثاثــة أيــام مــن كل شــهر  ثنــ�ي مــن كل شــهر، وصيــام االإ

ف وخميــس، والجنابــة ترفــع بغســل الجمعــة، فيتداخــان، ويجــزئ عنهمــا غســل واحــد. غــري مقصــود بذاتــه، فيحصــل بصيــام كل إثنــ�ي

ي االأخرى ] الموسوعة الفقهية الكويتية 12: 24[.
ف بذاتيهما فا يصح؛ الأنهما عبادتان مستقلتان، ال تندرج إحداهما �ف ف مقصودت�ي ف عبادت�ي يك ب�ي        أما الترش

ف قضــاء رمضــان وصيــام الســت مــن شــوال، الأنهمــا عبادتــان ال تتداخــان، وكل واحــدة منهمــا مقصــودة بذاتهــا، واللــه تعــال  وعليــه؛ فــا يجــوز الجمــع بــ�ي

أعلــم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل                    
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1441 هـ  شوال/ ذو القعدة2020محزيران

 ذكريات

ومناسبات

5/ 6/ 1967م ذكرى نكسة حزيران.
ــجد  ي المس

ــة �ف ــاب المغارب ــح ب ــادر مفاتي ــال تص ــلطات االحت 7/ 6/ 1967م س
ــارك. ــى المب االأق

ــوم،  ــد جمج ــر، ومحم ــا الزي اق: عط ــرب ــورة ال ــال ث ــدام أبط 17/ 6/ 1930م إع
ــكا. ــجن ع ي س

ــازي �ف ــؤاد حج وف

12 شوال 5هـ غزوة الخندق
ي قريظة.

14 شوال 5هـ غزوة بىف
15 شوال 3هـ غزوة أحد.

. ف 20 شوال 8هـ  غزوة حن�ي

العفو والغفران بفضل الله تعاىل

ــِه َفَقــْد َضــلَّ َضــَااًل بَِعيــًدا * ِإْن  ِْك ِباللَّ ْ ََك ِبــِه َويَْغِفــُر َمــا ُدوَن َذِلــَك ِلَمــْن يََشــاُء َوَمــْن يُــرش ْ ــَه اَل يَْغِفــُر أَْن يُــرش    قــال تعــال: } ِإنَّ اللَّ

يَْدُعــوَن ِمــْن ُدوِنــِه ِإالَّ ِإنَاثًــا َوِإْن يَْدُعــوَن ِإالَّ َشــْيَطانًا َمِريــًدا{ )النســاء: 116 - 117( 

ــْن َذا  ــاَل: َم ــاَل َق َع ــَه تَ ل ــَاٍن، َوِإنَّ ال ُف ــُه ِل ل ــُر ال ِف ْغ ــِه اَل يَ ل ــاَل: َوال ــًا َق َث: )أَنَّ َرُج      َعــْن ُجْنــَدٍب، أَنَّ رَُســوَل اللــِه َصــ�َّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َحــدَّ

ــَك( )صحيــح مســلم، كتــاب الــرب والصلــة واالآداب، بــاب النهــي عــن تقنيــط  َل َم ــُت َع ْط َب ــَاٍن، َوأَْح ُف ــْرُت ِل َف ــْد َغ ِّي َق
ــِإ�ف ــَاٍن، َف ُف ــَر ِل ِف َّ أَْن اَل أَْغ ــَ�ي ــأَلَّ َع َت ــِذي يَ الَّ

نســان مــن رحمــة اللــه تعــال( االإ

June



حكم الجمع بن نية العقيقة واألضحية يف ذبيحة واحدة

ة عيد الأضحى بنية عقيقة وأضحية؟ ي فرق
    هل يجوز ذبح عجل �ن

، وبعد؛ ن ، وعىل آله وصحبه أجمع�ي ن ف الخلق، سيدنا محمد الأم�ي ، والصالة والسالم عىل أ�ش ن الحمد لله رب العالم�ي

ي 
ي العقيقــة إل حصــص مختلفــة عــ� أقــوال؛ فذهــب المالكيــة والحنابلــة إل أنــه ال يجــزئ الذبــح �ف

ي حكــم تجزئــة البدنــة أو العجــل �ف
      فقــد اختلــف الفقهــاء �ف

ي ســبع البدنــة، 
: 2/ 126، مطالــب أولي النهــى: 2/ 489[، وذهــب الشــافعية إل جــواز أن تكــون العقيقــة �ف ي

ح الكبــري بحاشــية الدســو�ت العقيقــة إال عــن شــخص واحــد ]الــرش

ط أن تكــون  ي البقــرة الواحــدة، بــرش
اك أكــرش مــن شــخص �ف مــام أبــو حنيفــة وأبــو يوســف ومحمــد، فقالــوا بجــواز اشــرت أو البقــرة ]المجمــوع للنــووي: 8/ 447[، أمــا االإ

ي هــذه المســألة واالأول 
نيتهــم التقــرب إل اللــه تعــال، فــإن اختلفــت نيــة أحدهــم كأن أراد أخــذ اللحــم، لــم يصــح ذلــك ]بدائــع الصنائــع: 5/72[، والراجــح �ف

ي الســنة النبويــة.
ي العقيقــة، عمــاً بمــا ثبــت �ف

اك �ف االأخــذ بــرأي المالكيــة والحنابلــة، بمنــع االشــرت

ي روايــة 
مــام أحمــد �ف ، فمنهــم مــن أجازهــا، كاالأحنــاف، واالإ ف ي ذلــك عــ� قولــ�ي

ف االأضحيــة والعقيقــة؛ فقــد اختلــف أهــل العلــم �ف      وبالنســبة إل الجمــع بــ�ي

ــة، أو  ــام النحــر )فعــق( أجــزأ عــن أضحي ــأن يكــون الســابع أو نحــوه مــن أي ــة، ب ــه تعــال: »وإن اتفــق وقــت عقيقــة وأضحي ، رحمــه الل ي
ــه، فقــال البهــو�ت عن

رادات: 1/ 616[، ومنهــم مــن منعهــا، وقالــوا ال تجــزئ االأضحيــة عــن العقيقــة،  ح منتهــى االإ )ضحــى( أجــزأ عــن االأخــرى، كمــا لــو اتفــق يــوم عيــد وجمعــة« ]رسش

ــة الفــداء عــن النفــس، ومــن العقيقــة الفــداء عــن  ــه؛ الأن المقصــود مختلــف، فالمقصــود باالأضحي ــة أخــرى عن ي رواي
مــام أحمــد �ف ــة والشــافعية واالإ كالمالكي

مــام الهيتمــي، رحمــه اللــه تعــال: »أنــه لــو نــوى بشــاة االأضحيــة والعقيقــة لــم تحصــل واحــدة منهمــا، وهــو ظاهــر؛ الأن  الطفــل، فهمــا ال يتداخــان، قــال االإ

ف االأضحيــة  ف الجمــع بــ�ي ي الســنة الجمــع بينهمــا، واالأخــذ بالقــول الــذي ال يجــري
ح المنهــاج: 9/ 370[، ولــم يثبــت �ف ي رسش

كا منهمــا ســنة مقصــودة« ] تحفــة المحتــاج �ف

ي ذبيحــة واحــدة أول؛ خروجــاً مــن الخــاف.
والعقيقــة �ف

ي ذبيحة واحدة، والله تعال أعلم.
ف العقيقة واالأضحية �ف      وعليه؛ فا يجوز الجمع ب�ي

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
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1441 هـ  ذو القعدة/ ذو الحجة2020ممتوز

 ذكريات

ومناسبات

فة. ي الكعبة المرش
17 ذو القعدة 339هـ رد الحجر االأسود إل مكانه، �ف

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

9 ذو الحجة يوم عرفة.
10 ذو الحجة يوم النحر وعيد االأضحى المبارك.

ــه  ــع الصــاة في ــارك، ومن ــات المســجد االأقــى المب 14/ 7/ 2017م إغــاق بواب
ــه عــام 1967م. ــذ احتال الأول مــرة من

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

االأقــى المبــارك.

الحج ويوم عرفة

َ ِمــْن ُكلِّ َفــجٍّ َعِميــٍق * ِلَيْشــَهُدوا َمَناِفــَع َلُهــْم َويَْذُكــُروا اْســَم  ف ــاِس ِباْلَحــجِّ يَأْتـُـوَك ِرَجــااًل َوَعــَ� ُكلِّ َضاِمــٍر يَأِْتــ�ي ي النَّ ِ
ْن �ف    قــال تعــال: }َوأَذِّ

{ )الحــج: 27 - 28(  َ ي أَيَّــاٍم َمْعُلوَمــاٍت َعــَ� َمــا َرَزَقُهــْم ِمــْن بَِهيَمــِة ااْلأَنَْعــاِم َفُكُلــوا ِمْنَهــا َوأَْطِعُمــوا اْلَباِئَس اْلَفِقــري ِ
ــِه �ف اللَّ

ــُه  ل ــَق ال ِت ْع ــْن أَْن يُ َ ِم َ
ــرش ــْوٍم أَْك ــْن يَ ــا ِم ي اللــه عنهــا، قالــت: ِإنَّ رَُســوَل اللــِه، َصــ�َّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َقــاَل: ) َم

   َعــِن َعاِئَشــة، ر�ف

ــا أََراَد َهُؤاَلِء؟()صحيــح مســلم، كتــاب  ــوُل: َم ُق َي ــَة، َف َك َاِئ َم ــِم اْل ِه ــي ِب اِه َب ــمَّ يُ ــو، ثُ ْدنُ َي ــُه َل ــَة، َوِإنَّ َرَف ــْوِم َع ــْن يَ ــاِر، ِم نَّ ــَن ال ــًدا ِم ْب ــِه َع ي ِف

ي فضــل الحــج والعمــرة، ويــوم عرفــة(
الحــج، بــاب �ف

July



تحريم صيام أيام العيدين والترشيق

ي العيد؟
      هل يجوز الصيام �ن

، وبعد؛ ن ، وعىل آله وصحبه أجمع�ي ن ف الخلق، سيدنا محمد الأم�ي ، والصالة والسالم عىل أ�ش ن الحمد لله رب العالم�ي

ي       فيحــرم الصيــام يــوم عيــد الفطــر، وهــو أول يــوم مــن شــهر شــوال، ويــوم عيــد االأضحــى، وهــو اليــوم العــارسش مــن ذي الحجــة، فعــن أ�ب

ْحــِر« )صحيــح البخــاري، كتــاب الصــوم، بــاب صــوم يــوم  ُّ، َصــىلَّ هللاُ َعَلْيــِه َوَســلََّم، َعــْن َصــْوِم يـَـْوِم الِفطـْـِر َوالنَّ ي ي هللا عنــه، قــال: »نََهــى النَّــ�بِ
ســعيد، ر�ف

، والثالــث عــرش مــن ذي الحجــة،  ي عــرش
، والثــا�ف ي تــ�ي يــوم النحــر، وهــي الحــادي عــرش

يــق الثاثــة الــىت الفطــر(، وكذلــك يحــرم صــوم أيــام الترش

يــق[، وَعــِن ابـْـِن  ٍْب« ]صحيــح مســلم، كتــاب الصيــام، بــاب تحريــم صــوم أيــام الترش ُ يــِق أَيَّــاُم أَْكٍل َو�ش ِ ْ لقــول رســول هللا، صــ� هللا عليــه وســلم: »أَيَّــاُم التَّرش

يــِق أَْن يَُصْمــَن، ِإلَّ ِلَمــْن َلــْم يَِجــِد الَهــْدَي« ]صحيــح البخــاري، كتــاب الصــوم، بــاب صيــام أيــام  ِ ْ ي أَيَّــاِم التَّرش ِ
ــْص �ن ــُه َعْنُهْمــا، َقــال: »َلــْم يُرَخَّ َ اللَّ ي ِ ُعَمــَر، رَ�ف

يــق[، وهللا تعــال أعلــم. الترش

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
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محرم 1442 هـ  ذو الحجة 1441 هـ2020مآب

 ذكريات

ومناسبات

ي اللــه 
، عمــر بــن الخطــاب، ر�ف ف 27 ذو الحجــة 23 هـــ استشــهاد أمــري المؤمنــ�ي

عنــه.
1 محرم رأس السنة الهجرية.

ي الله عنه، يوجد ديوان الجند.
11 محرم 20هـ عمر بن الخطاب، ر�ف

ــن  ــام، وم ــح الش ــروم، وفت ف وال ــلم�ي ف المس ــ�ي ــوك ب م ــة الري 12/ 8/ 636م معرك
. ف ــط�ي ــا فلس ضمنه

21/ 8/ 1969م جريمة إحراق المسجد االأقى المبارك.
ي مدينــة )بــازل( 

ي العالمــي االأول، �ف
29/ 8/ 1897م انعقــاد مؤتمــر )بــال( الصهيــو�ف

ــرار العــدوان عــ�  ــه إق ــم  في ــذي ت ــودور هرتســل، وال الســويرية ، برئاســة ثي
قامــة وطــن قومــي لليهــود فيهــا. ف الإ فلســط�ي

الهجرة ودارها

ــْم  ُه َئاِتِهْم َواَلأُْدِخَلنَّ ــيِّ ــْم َس ــَرنَّ َعْنُه َُكفِّ ــوا اَلأ ــوا َوُقِتُل ــِبيِ�ي َوَقاتَُل ي َس ِ
ــْن ِديَاِرِهــْم َوأُوُذوا �ف ــَن َهاَجــُروا َوأُْخِرُجــوا ِم    قــال تعــال: }... َفالَِّذي

ــَواِب{ )آل عمــران: 195(  ــَدُه ُحْســُن الثَّ ــُه ِعْن ــِه َواللَّ ــِد اللَّ ــا ِمــْن ِعْن ــاُر ثََوابً ــاٍت تَْجــِري ِمــْن تَْحِتَهــا ااْلأَنَْه َجنَّ

ــِ�ي ِإَل  ــَب َوَه َذَه ــٌل، َف ْخ ــا نَ َه ــَة ِإَل أَْرٍض ِب كَّ ــْن َم ــُر ِم اِج ِّي أَُه
ــاِم أَ�ف َن َم ي ال ِ

ــُت �ف ، َصــ�َّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َقــاَل: )َرأَيْ ِّ ي ــىبِ ي ُمــوَس، َعــِن النَّ    َعــْن أَ�بِ

ــاَء  ــا َج ُ َم ْ ــري َخ ــٍد، َوِإَذا ال ــْوَم أُُح ــوَن يَ ُن ْؤِم ُم ــُم ال ــِإَذا ُه ٌ، َف ْ ــري ــِه َخ لَّ ــًرا، َوال َق ــا بَ َه ي ــُت ِف ُب، َوَرأَيْ ِ ْ
ــرش ــُة يَ َن ِدي َم ــَي ال ــِإَذا ِه ــٌر، َف َج ــُة أَْو َه اَم َم َي ــا ال َه أَنَّ

، بــاب إذا رأى بقــرا تنحــر( ــْدٍر( )صحيــح البخــاري، كتــاب التعبــري ــْوِم بَ ــَد يَ ْع ــِه بَ ــُه ِب لَّ ــا ال انَ ــِذي آتَ ــْدِق الَّ ــَواِب الصِّ ، َوثَ ِ ْ ــري َخ ــَن ال ــُه ِم لَّ ال

August



حكم التقصري يف الدراسة ملن يتلقى منحة دراسية 

ي مــن الكســل أحيانــاً 
، فاضطــررت إىل العمــل، وأعــا�ن ي

ي مرحلــة الماجســتري أتلقــى منحــة دراســية، وأمــوال هــذه المنحــة ل تكفيــ�ن
   أنــا طالــب �ن

ي المتحانــات؟
ي الدراســة، أم يكفــي النجــاح �ن

ّ بــذل جهــدي كلــه �ن ي الدراســة، فهــل يجــب عــىلي
اً �ن بســبب ضغــط العمــل، ممــا ســبب ىلي تقصــري

، وبعد؛ ن ، وعىل آله وصحبه أجمع�ي ن ف الخلق، سيدنا محمد الأم�ي ، والصالة والسالم عىل أ�ش ن الحمد لله رب العالم�ي

 ، ف ي الدراســة، حــىت يحقــق مقصــود المانحــ�ي
ي وســعه �ف

      فالواجــب عــ� مــن يحصــل عــ� منحــة دراســية أن يتقــي اللــه تعــال فيهــا، ويبــذل كل مــا �ف

، أو عــدم قــدرة عــ� مواصلــة الدراســة، فينبغــي لــه أن يــرد هــذه المنحــة إل أصحابهــا،  ي أوكلــت لــه، فــإن شــعر بتقصــري كبــري
ويــؤدي االأمانــة الــىت

وط المنحــة. ام بــرش ف وطهــم، واالأصــل االلــرت ه ممــن يســتحقها، فالمســلمون عــ� رسش أو يهبهــا لغــري

ي واجــب الدراســة، طالمــا 
ي بــاب التقصــري �ف

ف االأحــوال، والكســل العــارض ال يدخــل �ف يــة تتقلــب بــ�ي        أمــا عــن كســل الطالــب أحيانــاً، فالنفــس البرش

َ اللَّــَه ِمــْن ِعَبــاِدِه اْلُعَلَمــاُء ِإنَّ  ي طلــب العلــم والدراســة، واللــه تعــال مــدح العلمــاء، فقــال ســبحانه: } ِإنََّمــا يَْخــىش
الطالــب يبــذل قصــارى جهــده �ف

َل هللاُ َلــُه ِبــِه طَِريًقــا ِإىَل  اللَّــَه َعِزيــٌز َغُفــوٌر{ ] فاطــر: 28[، والرســول، صــ� اللــه عليــه وســلم، قــال: »... َوَمــْن َســَلَك طَِريًقــا يَْلَتِمــُس ِفيــِه ِعْلًمــا، َســهَّ

ــِة« ]صحيــح مســلم، كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة واالســتغفار، بــاب فضــل االجتمــاع عــ� تــاوة القــرآن وعــ� الذكــر[، واللــه تعــال أعلــم. اْلَجنَّ

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
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1442 هـ محرم/ صفر2020مأيلول

 ذكريات

ومناسبات
ا وشاتيا. 17/ 9 /1982م مجزرة صرب

. 13 محرم 7هـ غزوة خيرب
15 محرم 14هـ معركة القادسية يوم إرماث.

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

الصرب عىل االبتالء
ــَن ِإَذا  ــَن * الَِّذي اِبِري ِ الصَّ ِّ ــرش ــَراِت َوبَ َم ــِس َوالثَّ ــَواِل َوااْلأَنُْف ــَن ااْلأَْم ــٍص ِم ــوِع َونَْق ــْوِف َواْلُج ــَن اْلَخ ٍء ِم ْ ي َ ــ�ش ــْم ِب    قــال تعــال: } َوَلَنْبُلَونَُّك

ــِه َوِإنَّــا ِإَلْيــِه َراِجُعــوَن * أُوَلِئــَك َعَلْيِهــْم َصَلــَواٌت ِمــْن َربِِّهــْم َورَْحَمــٌة َوأُوَلِئــَك ُهــُم اْلُمْهَتــُدوَن{ )البقــرة:  أََصابَْتُهــْم ُمِصيَبــٌة َقاُلــوا ِإنَّــا ِللَّ

)157 - 155

ــٍد  ــَس َذاَك اِلأََح ْي ٌ، َوَل ْ ــري ــُه َخ لَّ ــَرُه ُك ــِن، ِإنَّ أَْم ْؤِم ُم ــِر اْل ــا اِلأَْم ًب َج     َعــْن ُصَهْيــٍب، َقــاَل: َقــاَل رَُســوُل، اللــِه َصــ�َّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: )َع

ــُه( )صحيــح مســلم، كتــاب الزهــد والرقائــق،   ًا َل ْ ــري اَن َخ ــَك َ َف َ ــرب َّاُء، َص َ ــُه �ف ْت ابَ ــُه، َوِإْن أََص ًا َل ْ ــري اَن َخ ــَك َر، َف ــَك ــُه رَسَّاُء َش ْت ابَ ــِن، ِإْن أََص ْؤِم ُم ْل ِإالَّ ِل

) بــاب المؤمــن أمــره كلــه خــري

September



حكم التعامل بالعملة الرقمية )داجكوين(

    ما حكم التعامل بالعملة الرقمية )داجكوين(؟

، وبعد؛ ن ، وعىل آله وصحبه أجمع�ي ن ف الخلق، سيدنا محمد الأم�ي ، والصالة والسالم عىل أ�ش ن الحمد لله رب العالم�ي

ي 
ونيــة تقــوم عــ� الغــرر الفاحــش، وتتضمــن معــىف المقامــرة، وقــد ورد النهــي عــن بيــع المجهــول وغــري المضمــون، كمــا �ف لكرت      العمــات االإ

ي الهــواء، ونحــو ذلــك ممــا يدخــل 
ي المــاء، أو الطــري �ف

ف والماقيــح، وكذلــك النهــي عــن بيــع الغــرر، كالســمك �ف االأحاديــث الناهيــة عــن بيــع المضامــ�ي

ف مســألة  ي فلســط�ي
ــاء االأعــ� �ف فت ــس االإ ي بحــث مجل

ــىت ــن« ال ــة »البيتكوي ــة عمل وني لكرت ــك العمــات االإ ــن تل ــول، وم ــع الغــرر أو المجه ــاب بي ي ب
�ف

ي قــراره رقــم: 1/ 158 بتاريــخ 14/ 12 /2017م الحكــم بتحريمهــا. 
التعامــل بهــا، وتبــىف �ف

ي ترويجهــا هــي طريقــة 
     وبالنســبة إل عملــة »داجكويــن«، فيبــدو أن حكمهــا ال يختلــف عــن حكــم »البيتكويــن«، إضافــة إل أن الطريقــة المتبعــة �ف

فتــاء االأعــ� قــرارات بتحريمــه، ومنهــا قــراره رقــم: 1/ 47 بتاريــخ 31/ 5/ 2004م، وقــراره رقــم:  ، والــذي صــدر عــن مجلــس االإ التســويق الشــب�ي

2/ 79 بتاريــخ 18/ 3/ 2010م.

      وعليه؛ فا يجوز التعامل بعملة »داجكوين«، والله تعال أعلم. 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
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1442 هـ صفر/ ربيع األول2020مترشين األول

 ذكريات

ومناسبات

. ي 2/ 10/ 1187م حرر المسلمون بيت المقدس، بقيادة صاح الدين االأيو�ب
8/ 10/ 1990م مذبحة المسجد االأقى المبارك.

29/ 10 /1956م مذبحة كفر قاسم.

ي 
24 صفــر 8 هـــ إســام خالــد بــن الوليــد، وعمــرو بــن العــاص، وعثمــان بــن طلحــة، ر�ف

اللــه عنهــم.
. ي 27 صفر 589 هـ وفاة صاح الدين االأيو�ب

ي الله عنه.
4 ربيع االأول 16 هـ بداية التاريخ الهجري، أيام عمر بن الخطاب، ر�ف

. ي النضري
9 ربيع االأول 4 هـ غزوة بىف

يف. 12 ربيع االأول ذكرى المولد النبوي الرش

االلتزام مبا يف الكتاب والسنة

ــَه َورَُســوَلُه  َُة ِمــْن أَْمِرِهــْم َوَمــْن يَْعــِص اللَّ َ ــُه َورَُســوُلُه أَْمــًرا أَْن يَُكــوَن َلُهــُم اْلِخــري َ اللَّ    قــال تعــال: } َوَمــا َكاَن ِلُمْؤِمــٍن َواَل ُمْؤِمَنــٍة ِإَذا َقــىف

َفَقــْد َضــلَّ َضــَااًل ُمِبيًنــا َ{ )االأحــزاب: 36( 

ــَو َردٌّ( ُه ــُه َف ْن ــَس ِم ْي ــا َل ــَذا َم ــا َه ِرنَ ي أَْم ِ
ــَدَث �ف ــْن أَْح ي اللــه عنهــا، َقاَلــْت: َقــاَل رَُســوُل اللــِه، َصــ�َّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: )َم

   وَعــْن َعاِئَشــَة، ر�ف

)صحيــح مســلم، كتــاب االأقضيــة، بــاب نقــض االأحــكام الباطلــة، ورد محدثــات االأمــور(

October



حكم التصدق مبال املتوىف عن روحه

ي كنت وكيالً عنها؟
ي رصيدي بعد وفاتها، عن روحها، كو�ن

ي المتوفاة الذي وجدته �ن
     هل يجوز التصدق بمال أخ�ق

، وبعد؛ ن ، وعىل آله وصحبه أجمع�ي ن ف الخلق، سيدنا محمد الأم�ي ، والصالة والسالم عىل أ�ش ن الحمد لله رب العالم�ي

ف لــه إن وجــدوا، وذلــك بعــد اســتخراج  ي مــال المتــو�ف المتبقــي بعــد ســداد ديونــه وتنفيــذ وصيتــه، أن يــوزع عــ� الورثــة المســتحق�ي
      فاالأصــل �ف

ه،  عيــة، لتحديــد أصحــاب الحقــوق فيــه عــ� وجــه الدقــة، وال يجــوز التــرف بــه بــأي حــال، كالتصــدق بــه أو غــري حــر إرث مــن المحكمــة الرش

ي بذلــك الورثــة؛ الأنــه خــرج مــن ملــك المتــو�ف وصــار ملــكاً لهــم.
ولــو عــن روحــه إال إذا ر�ف

ف بعــد اســتخراج حــر إرث مــن المحكمــة  عيــ�ي       وعليــه؛ فــا يجــوز التصــدق عــن المتوفــاة مــن تركتهــا، بــل يجــب توزيــع المــال عــ� ورثتهــا الرش

ي يرونهــا مناســبة، وهللا تعــال أعلــم.
ي التــرف فيــه بالطريقــة الــىت

عيــة حســب االأصــول، فهــم أصحــاب هــذا المــال وهــم أحــرار �ف الرش

  والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
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1442 هـ ربيع األول/ ربيع اآلخر2020مترشين الثاين

 ذكريات

ومناسبات

ف لبيت المقدس والعهدة العمرية. 20 ربيع االأول 15 هـ ذكرى فتح المسلم�ي
25 ربيع االأول 41 هـ عام الجماعة.

. ف ف إل العباسي�ي 13 ربيع االآخر 132 هـ انتقال الخافة من االأموي�ي

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

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

15/ 11/ 1988م إعان الدولة الفلسطينية.

ف ع� عضوية االأمم المتحدة بصفة دولة مراقب . 29/ 11/ 2012م حصول فلسط�ي

الجنة والنار
َ * َلَهــا َســْبَعُة  ف ــَم َلَمْوِعُدُهــْم أَْجَمِعــ�ي    قــال تعــال: } ِإنَّ ِعَبــاِدي َلْيــَس َلــَك َعَلْيِهــْم ُســْلَطاٌن ِإالَّ َمــِن اتََّبَعــَك ِمــَن اْلَغاِويــَن * َوِإنَّ َجَهنَّ

َ { )الحــج: 42 - 46(  ف ــاٍت َوُعُيــوٍن * اْدُخُلوَهــا ِبَســَاٍم آِمِنــ�ي ي َجنَّ ِ
َ �ف ف ِقــ�ي أَبـْـَواٍب ِلــُكلِّ بـَـاٍب ِمْنُهــْم ُجــزٌْء َمْقُســوٌم * ِإنَّ اْلُمتَّ

ــيَء  ــاِر، ِج نَّ ــاِر ِإَل ال نَّ ــُل ال ــِة، َوأَْه نَّ َج ــِة ِإَل ال نَّ َج ــُل ال ــاَر أَْه ــِه، َصــ�َّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: )ِإَذا َص َعــِن ابـْـِن ُعَمــَر، َقــاَل: َقــاَل رَُســوُل اللَّ

ــْوَت،  ــاِر الَ َم نَّ ــَل ال ــا أَْه ــْوَت، َويَ ــِة الَ َم نَّ َج ــَل ال ــا أَْه ــاٍد: يَ َن ــاِدي ُم َن ــمَّ يُ ــُح، ثُ ْذبَ ــمَّ يُ ــاِر، ثُ نَّ ــِة َوال نَّ َج َ ال ف ْ ــ�ي ــَل بَ ْجَع َّ يُ ــىت ــْوِت َح َم اْل ِب

ِهْم()صحيــح البخــاري، كتــاب الرقــاق، بــاب صفــة الجنــة والنــار( ْزِن ــا ِإَل ُح ْزنً ــاِر ُح نَّ ــُل ال ــْزَداُد أَْه ــْم، َويَ ِه َرِح ــا ِإَل َف َرًح ــِة َف نَّ َج ــُل ال َْداُد أَْه ف َ ــري َف

November



حكم الترع  بالشعر الطبيعي ملرىض الرسطان

عــات بخصــل شــعر طبيعــي مــن المجتمــع المحــىلي لمريضــات الرطــان، لصنــع       مبــادرة مدرســية مــن مدرســة بنــات، وتهــدف إىل جمــع ترب

ــع وتســاقط الشــعر، لدعمهــّن نفســياً والمســاعدة عــىل الشــفاء، وتكــون هــذه  ــن أصابهــّن الصل ــاروكات شــعر طبيعــي لهــن، خاصــة مّم ب

مــة وموثــوق بهــا، لأن باروكــة الشــعر الطبيعــي غاليــة الثمــن، وتصــل إىل 3000 شــيقل  الخصــل مجانيــة لهــن، وتذهــب إىل مراكــز طبيــة محرق

ي ذلــك؟
عــي �ن ، فمــا الحكــم الرش وأكــرش

، وبعد؛ ن ، وعىل آله وصحبه أجمع�ي ن ف الخلق، سيدنا محمد الأم�ي ، والصالة والسالم عىل أ�ش ن الحمد لله رب العالم�ي

يطــة أن ال يكــون ذلــك  نســان، رسش ف بمــرض الرطــان مــن أجــل زراعتــه؛ الأن ذلــك يعــد مــن العــاج، وإعــادة الأصــل خلــق االإ ع بالشــعر للمصابــ�ي        فيجــوز التــرب

ع الأجــل الوصــل فــا يجــوز، وفيمــا يتعلــق بصنع  ي قــراره رقــم: 1/ 161 بتاريــخ: 7 /3/ 2018م، أمــا إن كان التــرب
فتــاء االأعــ� �ف بعــوض، بنــاء عــ� قــرار مجلــس االإ

اً أنهــا شــكل مــن أشــكال الوصــل المحــرّم، ســواًء  ي حكمهــا، فالبعــض حرّمهــا معتــرب
ي اختلــف العلمــاء المعــا�ون �ف

الباروكــة، فهــي مــن االأمــور المســتحدثة، الــىت

وا ذلــك مــن بــاب إزالــة العيــب، ورد  أكان اســتخدامها لعــذٍر أم لغــري عــذر، وأجازهــا البعــض االآخــر، خاصــًة لمــن ســقط شــعرها بســبب مــرض أو حــرق، واعتــرب

يـّـن أو الوصــل المنهــي عنــه آنفــاً. ف ي خلــق اللــه تعــال النــاس عليهــا، وليــس مــن الرت
الخلــق إل الصــورة الــىت

صابــة بمــرض الرطــان،  ي قــراره المشــار إليــه أعــاه أجــاز لبــس الباروكــة لمــن يســقط شــعرهم بســبب االإ
فتــاء االأعــ� �ف       وبنــاء عــ� ذلــك؛ فــإن مجلــس االإ

وجــة،  ف يطــة عــدم إظهارهــا مــن قبــل المــرأة أمــام االأجانــب، أو الخــروج بهــا دون غطــاء الــرأس، وأن تكــون بعلــم الــزوج إذا كانــت مرت ه، رسش أو الحــرق، أو غــري

، واللــه تعــال أعلــم. ف وأال يكــون الهــدف منهــا التباهــي والمفاخــرة والتشــبه بغــري المســلم�ي

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
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1442 هـ ربيع اآلخر/ جامدى األوىلكانون األول

 ذكريات

ومناسبات

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.

من عرف نفسه عرف ربه
ي ااْلأَرِْض َفانُْظــُروا َكْيــَف بـَـَدأَ  ِ

وا �ف ُ ٌ * ُقــْل ِســري ــِه يَِســري ــُه اْلَخْلــَق ثـُـمَّ يُِعيــُدُه ِإنَّ َذِلــَك َعــَ� اللَّ    قــال تعــال: } أََوَلــْم يـَـَرْوا َكْيــَف يُْبــِدُئ اللَّ

ٍء َقِديــٌر{ )القصــص: 19 - 20(  ْ ي َ ــَه َعــَ� ُكلِّ سش ْشــأََة ااْلآِخــرََة ِإنَّ اللَّ ُ النَّ أ ــُه يُْنــ�شِ اْلَخْلــَق ثـُـمَّ اللَّ

ــَق  َل ــْن َخ ــوُل: َم ُق َي ــْم َف َدُك َطاُن أََح ــْي ي الشَّ ِ
ــأْ�ت ي اللــه عنــه، َقــاَل:  َقــاَل رَُســوُل اللَّــِه، َصــ�َّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: )يَ

ي هريــرة، ر�ف     عــن أ�ب

ــِه( )صحيــح البخــاري، كتــاب بــدء الخلــق، بــاب  َت ْن َي ــِه َوْل لَّ ال ْذ ِب ِع ــَت ْس َي ْل ــُه َف َغ َل ــِإَذا بَ ــَك؟ َف ــَق َربَّ َل ــْن َخ ــوَل: َم ُق َّ يَ ــىت ــَذا، َح ــَق َك َل ــْن َخ ــَذا، َم َك
صفــة إبليــس وجنــوده(

December2020م



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



َعــْن أَِب َذرٍّ ، رَِضَ اللَّــُه َعْنــُه، قـَـاَل: »قُلـْـُت يـَـا رَُســوَل اللَّــِه، أَيُّ َمْســِجٍد ُوِضــَع يِف األَرِْض أَوََّل؟ قـَـاَل: 

ــاَل:  ــَا؟ قَ ــْم كَاَن بَيَْنُه ــُت: كَ ــىَص، قُلْ ــِجُد األَقْ ــاَل: املَْس ؟ قَ ــمَّ أَيٌّ ــُت: ثُ ــاَل: قُلْ ــرَاُم قَ ــِجُد الَح املَْس

ــالَُة بَْعــُد فََصلِّــْه، فـَـِإنَّ الَفْضــَل ِفيــِه« ) صحيــح البخــاري،  كتــاب أحاديــث األنبيــاء، بــاب منــه ( أَْربَُعــوَن َســَنًة، ثـُـمَّ أَيَْنــَا أَْدَركَتـْـَك الصَّ


