
 

 

  

  



 متهيد:
ُّبعضُُّّاالجتماعي  ُُّّالتواصلُّمواقعُّويفُّالتلفازُّشاشاتُّعربُّواألخرىُّالفينة ُُّّبنيُّالزَّمانُّهذاُّيفُّليناع ُُّّيُطل ُّ

ُّوقدُّدينهم،ُّوثوابتُّوحضارهتمُّعقيدهتمُّيفُّاملسلمنيُّتشكيكُّإالُّمشروع ُُّّوالُّشغل ُُّّوالُّهم ُُّّهلمُّليسُّمن
ُّوطعنواُّالكرمي،ُّالقرآن ُُّّيفُّفشكَّكواُّاإلسالم؛ُّمقدَّساتُّكلَُُُّّّّ-حنورهمُّيفُّهللاُّردَّها-ُّاملسمومةُُُّّهمسهامُُُّّطالت

ُّواألئمَّةُّوالتابعنيُّالصحابةُّمنُّةاألمَُُّّّهذهُّعظماء ُُّّوقزَّمواُّوسلم،ُّعليهُّهللاُّصلىُّاألمنيُّاملصطفىُّالنب  ُُّّسنةُّيف
ُّواليتُّابلضرورة،ُّالدينُّمن ُُّّاملعلومة ُُّّاإلسالمُّأحكامُّبعضُّيفُّالتشكيكُّإىلُّوصلواُّبلُّملرضي  ني،اُّالفقهاء

ُّمنهُّيُقب لُّالُّاإلسالم،ُّدينُّعنُّخارج ُُّّوجل،ُّعزُّابهللُّكافر ُُُّّّهامنكر ُُّّأنَُُّّّعلىُّقاطبة ُُّّاإلسالمُّعلماءُُُّّنصَُّّ
ُّاخلاسرين.ُّمن ُُّّاآلخرةُّيفُّوهوُّعدل،ُّوالُّصرف ُّ

ُّوالُّمعزولة ،ُّفرديَّة ُُّّهجمات ُُّّليستُّاهلجماتُّهذهُّأنَُُّّّصيفح ُُّّغيور ُُّّمسلمُّكل ُُُّّّيدرك هُّأنُّينبغيُّوالذي
ُّتدعُمهاُّمة ،منظَُُّّّموجَّهةُّمؤسَّساتيةُّهجمات ُُّّهيُّبلُّالصادق،ُّاملتجر  دُّالعلميُّالبحثُّمبدأُّمنُّمنطلقةُّهي

ُّوإبدالهُّالعتيق،ُّاحلر ُُّّاإلسالمُّحموُّهوُّاألساسُّهاوهدفُّانعمة ،ُّأساليب ُُّّتستخد مُّشيطانيَّة،ُّوىق ُُّّومتو  هلا
ُّهمُّوأركانهُّأحكامهُّيفُّواملفتونُّملضمونهُّوالشارحونُّهابمسُّاملتحد  ثونُّيكونُّالذيُّالرقيق،ُّالعبدُّابإلسالم

ُّامللحدون.اجلهلةُّوُّوُُّّبلُّواملستشرقونُّالرهبان
ُّأالُّاإلسالم،ُّشعائرُّمنُّعظيمة ُُّّشعريةُّعلىُّاجلهلةُّبعضُّهجومُُُّّاخلائبةُّاحلديثةُّاهلجماتُّهذهُّومن

اُّالصيام؛ُّشعريةُُُّّوهي ُّاملسلمُّوأنُّالوجوب،ُّعلىُّهوُّوالُّفرض اُّليسُّاآلن ُُّّاإلسالمُّيفُّرمضانُّصيام ُُّّأنَُُّّّزاعم 
ُّوهوُّاملدينةُّيفُّرمضانُّيفُّفطريُُُّّكانُُّّمنُّالصحابةُّنم ُُّّوأنَُُّّّوفدى،ُّأفطرُّشاءُّوإنُّصام،ُّشاءُّإنُّفيه،ُّخمريَُّّ

ُُّّ.(1)أحد ُُّّعليهُّرينك ُُّّوالُّمقيمُّصحيح ُّ

                                                            

ُّهذاُّاملقطع:(ُّينظرُّكالمُّسعيدُّجابُّاخلريُّيف1ُّ)
 https://www.youtube.com/watch?v=fSeTVB01zh0 

ُّوكذلكُّكالمُّحممدُّشحرورُّيفُّهذاُّاملقطع:ُّ
 https://www.youtube.com/watch?v=lsIjLrAr97w 

https://www.youtube.com/watch?v=fSeTVB01zh0
https://www.youtube.com/watch?v=fSeTVB01zh0
https://www.youtube.com/watch?v=fSeTVB01zh0
https://www.youtube.com/watch?v=lsIjLrAr97w


ُّيفُّ"خمتص ُُّّأنهُّعلىُّهنفس ُُّّيقد  مُّمنُّعليناُّبهُّطلعُّرى،الف ُُّّىوأفر ُُّّالبهتانُّأعظم ُُّّنم ُُّّ-وهللا-ُّوهذا
ُّوعدمستشرقُُّّفيهاُّمشاخيُهُّنم ُُّّيفقههاُّشريعةُّوأي ُُّّفيها،ُّمبتدع ُُّّللشريعة ُُّّمنتقص ُُّّاحلقيقةُّيفُّوهوُّ،الشريعة"

ُّ!!والدينُّلملَّةل
 رمضان: صيام وجوب
ُّأركانُّمنُّركن ُُّّوأنَّهُّ،رمضانُّشهرُّصيام ُُّّوجوب ُُّّابلضرورةُّالدينُّمنُّاملعلومة ُُّّاإلسالمُّأحكامُّمنُّإنَُّّ

ُلهم،ُّعال ُمهمُّاملسلمني،ُّمجيعُُُّّذلكُّيعلمُّاإلسالم، ُّيفُّخيتلفونُّالُّوصغريهم،ُّكبريهمُُّّوأنثاهم،ُّرهمذك ُُّّوجاه 
ُُّّذلك.

ُّرابعةُّيفُّالشمس ُُّّمنُّأوضحُُُّّاإلسالمُّأركانُّمنُّركن ُُّّأنهُّوعلىُّرمضانُّشهرُّصيامُّوجوبُّعلىُّواألدلَّةُُّ
ُّاألدلَّةُّس وقُّإىلُّجنااحت ُُّّملاُّاخلسيسُّالرخيصُّالتشغيبُُّّهذاُّولوالُّ،اإلبدارُّليايلُّيفُّالقمرُّمنُّوأبنيُُّّالنهار،

ُّنفوُسهمُّبهُّأيقنتُّوماُّاألعصارُّمجيعُّعربوُُّّاألقطارُّكل  ُُُّّّيفُّكافَّة ُُُّّّاملسلمونُّعليهُّمباُّفيناوالكت ُُّّذلك،ُّيف
يت ُّورمحتهُّمعليهُّتعاىلُّهللاُّفضلُّمنُّفهوُّبذلك،ُّهموفرح ُُّّرمضان،ُّشهرُّصيامُّوجوب ُُّّمنُّقلوهبمُّبهُّورض 

ُّعلىُّوجوبهُّالكتابُّالعزيزُّوالسنةُّالشريفةُّواإلمجاعُّالقطعي .ُّهبم. ُّوقدُّدلَّ
ي امُُُّّع ل ْيُكمُُُُّّكت ب ُُُّّّآم ُنواُّالَّذ ين ُُّّأ ي  ه اُّي ُّ}ُّوعال:ُّجلُّهللاُّيقولُّ-1 اُُّّالص   ُّق  ْبل ُكمُُّّْم نُّالَّذ ين ُُّّع ل ىُُّكت ب ُُُّّّك م 
ُّ.[183ُّ]البقرة:ُّ{ت  ت َُّقون ُُّّل ع لَُّكمُّْ

ُّالذينُّعلىُّفرض هُّكماُُّّعليهمُّوفرضهُّالصيام ُُّّعليهمُّأوجبُّأبنَّهُّللمؤمننيُّتعاىلُّهللاُّمنُّخطاب ُُّّفهذا
ُّأيهاُّيُّاآلية:ُّمعىنُّ...الصيامُّعليكمُّرضفُُُّّ{:لص ي امُُّاُّع ل ْيُكمُُُُّّكت ب ُّ"}ُّهللا:ُّرمحهُّالطربيُّقالُّقبلهم،ُّمن

ُّاص:اجلصَُُّّّقالوُُّّ،(1)"الكتابُّأهلُّمنُّقبلكمُّمنُّالذينُّعلىُّفرضُّكماُُّّالصيامُّعليكمُّرضفُُُّّآمنواُّالذين
ُّ،(2)"عليكمُّرضفُُُّّ:معناهُّ{ع ل ْيُكمُُُُّّكت ب ُّ}ُّ:قولهُّألنُّ؛اآليةُّهبذهُّالصيامُّفرض ُُّّعليناُّأوجبُّتعاىلُّهللا"

ُّوالكتابُّ،قبلكمُّمنُّالذينُّعلىُّرضفُُُّّكماُُّّعليكمُّرضفُُُّّأي:ُّ{لص ي امُُّاُّع ل ْيُكمُُُُّّكت ب ُّ}"ُّبطال:ُّابنُّوقال

                                                            

ُّ(.152ُّ،155ُّ/3(ُّجامعُّالبيانُّ)1)
ُّ(.214ُّ/1(ُّأحكامُّالقرآنُّ)2)



ُّةوالوصيَُُّّّالقصاصُّمنُّفنياملكلَُُّّّعلىُّبكت ُُُّّّماُّذكرُّملا"ُّالقرطب:ُّوقالُّ،(1)"والفرضُّالوجوبُّمبعىنُّاللغةُّيف
ُّ"يقولُّكثري:ُُّّابنُّوقالُّ،(2)"فيه خالف والُّعليهم،ُّوأوجبهُّ،إيهُّوألزمهمُّ،الصيامُّعليهمُّبكت ُُُّّّأنهُّأيض اُّذكر

ُّمنُّعلىُّأوجبهُّفقدُّعليهمُّأوجبهُّكماُُّّأنهُّوذكرُّابلصيام...ُّهلمُّوآمر اُّاألمةُّهذهُّمنُّللمؤمننيُّخماطب اُّتعاىل
ُّ.(3)"أولئكُّفعلُّمماُّأكمل ُُّّالفرضُّهذاُّأداءُّيفُّهؤالءُّوليجتهدُّحسنة،ُّأسوة ُُّّفيهُّفلهمُّ،قبلهمُّكان

ُّاهْلُد ى ُُّّم  ن ُُّّو ب  ي  ن ات ُُّّل  لنَّاس ُُُّّهد ىُّاْلُقْرآنُُّّف يه ُُّّأُنز ل ُُّّالَّذ يُّر م ض ان ُُّّش ْهرُّ}ُّوعال:ُّجلُّهللاُّويقولُّ-2
نُكمُُُّّش ه د ُُّّف م نُّو اْلُفْرق ان ُّ م ُُّّم  نُُّّف ع دَّة ُُّّس ف ر ُُّّع ل ى ُُّّأ وُُّّم ر يض اُّك ان ُُُّّّو م نُّف  ْلي ُصْمهُُُّّالشَّْهر ُُّّم  ُّ.[185ُّ]البقرة:ُّ{ُأخ ر ُُّّأ يَّ
ُُّّاآليةُّهذهُّويف ُّفمنُّرمضان،ُّشهرُّصيامُّهوُّالصيامُّيفُّعليهمُّالواجبُّأنَُُّّّاملؤمننيُّلعبادهُّتعاىلُّهللاُّيبني  

ُّهذا"ُّكثري:ُُّّابنُّقالُّفيه،ُّخيارُّالُّالزم اُّفرض اُّالصيامُّفعليهُّالتكليفُّأهلُّمنُّمقيم اُّصحيح اُّرمضانُّشهد
ُّوهوُّرمضانُّشهرُّدخلُّحنيُّالبلدُّيفُّامقيم ُُّّكانُُّّ:أي-ُّالشهرُّاستهاللُّشهدُّمنُّعلىُّحتم ُُّّإجياب ُّ

ُّ.(4)"حمالة ُُّّالُّيصوم ُُّّأنُّ-بدنهُّيفُّصحيح ُّ
لَُّّ}ُّسبحانه:ُّويقولُّ-3 ل ة ُُّّل ُكمُُُّّْأح  ي ام ُُّّل ي ْ ُّع ل م ُُّّهلَُّنَُُّّّل ب اس ُُّّو أ نُتمُُّّْلَُّكمُُّّْل ب اس ُُُّّهنَُُّّّن س ائ ُكمُُّّْإ ىل  ُُّّالرَّف ثُُّّالص  

ُروُهنَُُّّّف اآْلن ُُّّع نُكمُُّّْو ع ف اُّع ل ْيُكمُُّّْف  ت اب ُُّّأ نُفس ُكمَُُّّْت ْت انُون ُُُّّكنُتمُُُّّّْأ نَُّكمُُّّْاّللَُُّّ ش  ُّو ُكُلواُّل ُكمُُّّْاّللَُُُّّّك ت ب ُُُّّّم اُّو ابْ ت  ُغواُّاب 
ي ام ُُّّأ مت  واُُّثَُُّّّاْلف ْجر ُُّّم ن ُُّّاأْل ْسو د ُُّّاخلْ ْيط ُُّّم ن ُُّّاأْل بْ ي ضُُّّاخلْ ْيطُُّّل ُكمُُُّّي  ت  ب نيَّ ُُّّح ّتَّ ُُّّو اْشر بُوا ُّ.[186ُّ]البقرة:ُّ{اللَّْيل ُُّّإ ىل ُُّّالص  

ُّطلوعُّإىلُّرمضانُّليايلُّيفُّاملفطراتُّمنُّامهوغري ُُّّوالشرب ُُّّاألكل ُُّّتعاىلُّهللاُّأابحُّالكرميةُّاآليةُّهذهُّويف
ُّالشمس.ُّغروبُّإىلُّمفطرُّكل  ُُُّّّعنُّاإلمساكُّوجبُّالفجرُّطلعُّفإذاُّالفجر،
ُّفحضرُّا،صائم ُُّّالرجلُُُّّكانُُّّإذاُّوسلمُّعليهُّهللاُّصلىُّحممدُّأصحابُّكانُُّّقال:ُّعنهُّهللاُّرضيُّالرباءُّعن
ُّا،صائم ُُّّكانُُّّاألنصاريَُُّّّمةرُّْص ُُّّبنُّقيسُّوإنَُُّّّي،ميس ُُّّحّتُّهيوم ُُّّوالُّهليلت ُُّّأيكلُّملُّ،ريفط ُُّّأنُّقبلُّفنامُّاإلفطار،

ُّهيوم ُُّّوكانُّلك،ُّبفأطلُُُّّأنطلقُُّّولكنُّالُّقالت:ُّطعام؟ُّأعندكُّهلا:ُّفقالُّامرأتهُّأتىُّاإلفطارُُّّحضرُّافلمَُّّ

                                                            

ُّ(.6ُّ/4(ُّشرحُّصحيحُّالبخاريُّ)1)
ُّ(.272ُّ/2(ُّاجلامعُّألحكامُّالقرآنُّ)2)
ُّ(.497ُّ/1(ُّتفسريُّالقرآنُّالعظيمُّ)3)
ُّ(.503ُّ/1(ُّتفسريُّالقرآنُّالعظيمُّ)4)



ُّفذكرُّعليه،ُّشيغُُُّّالنهارُّانتصفُّافلمَُُّّّ!لكُّخيبة ُُّّقالت:ُّرأتهُّافلمَُُّّّه،امرأتُُُّّفجاءتهُّعيناه،ُّتهفغلب ُُّّيعمل،
لَُُّّّاآلية:ُّهذهُّفنزلتُّوسلمُّعليهُّهللاُّصلىُّللنبُّذلك ل ة ُُّّل ُكمُُّّْ}ُأح  ي ام ُُّّل ي ْ ُّففرحواُّ،ن س ائ ُكْم{ُّإ ىل  ُُّّالرَّف ثُُّّالص  

ُُّّ.(1)اأْل ْسو د {ُّاخلْ ْيط ُُّّم ن ُُّّاأْل بْ ي ضُُّّاخلْ ْيطُُّّل ُكمُُُّّي  ت  ب نيَّ ُُّّح ّتَّ ُُّّو اْشر بُواُّ}و ُكُلواُّونزلت:ُّا،شديد ُُّّافرح ُُّّهبا
ُّالصحاب ُُّّهذاُّتكلَّفُّملاُّوسلمُّعليهُّهللاُّصلىُّالنبُّعهدُّيفُُّمستمرًّاُّالص يامُّيفُّاخليارُّحكمُُُّّكانُُّّفلو
ُّلكنُّمسكين ا،ُّويطع مُّيفطرُّأنُّيسُعهُّولكانُّاجلهد،ُّمنُّعليهُّأُغمي ُُّّأنُّإىلُّالعظيمة ُُّّاملشقَّة ُُّّهذهُّاجلليل
ُّالفرض.ُّوثب تُُّنسخُّثَُُّّّ،-بيانهُّسيأيتُّكما-ُّاألمرُّأو لُّيفُّكانُُّّالتخيريُّحكم

 اإلسالم بين»ُّوسلم:ُّعليهُّهللاُّصلىُّهللاُّرسولُّقالُّقال:ُّعنهماُّهللاُّرضيُّعمرُّبنُّهللاُّعبدُّعنوُُّّ-4
 وصوم ،واحلج   الزكاة، وإيتاء ،الصالة وإقام هللا، رسول حممد وأن هللا إال إله ال أن شهادة مخس: على

ُّ.(2)«رمضان
 هللا إال إله ال أن تشهد أن اإلسالم:»ُّاملشهور:ُّجربيلُّحديثُّيفُّوسلمُّعليهُّهللاُّصلىُّوقالُّ-5

 إليه استطعت إن البيت وحتج   رمضان، وتصوم الزكاة، وتؤيت الصالة، وتقيم هللا، رسول حممًدا وأن
ُّ.(3)«سبياًل 
ُّعلىُُّدل ينُّهللا،ُّرسولُّيُّفقال:ُّوسلمُّعليهُّهللاُّصلىُّهللاُّرسولُّإىلُّجاءُّاأعرابيًُُّّّأنُّهريرةُّأبُّعنوُُّّ-6
 الزكاة وتؤدي املكتوبة، الصالة وتقيم شيًئا، به تشرك ال هللا تعبد  »ُّقال:ُّ،اجلنة ُُّّدخلتُُّّهعملتُُُّّإذاُّعمل

ُّوىل ُُّّافلمَُُّّّمنه،ُّأنقصُّوالُّشيئ اُّهذاُّعلىُّأزيدُُّّالُّبيده،ُّنفسيُّوالذيُّقال:ُّ،«رمضان وتصوم املفروضة،
ُّ.(4)«هذا إىل فلينظر ةاجلن   أهل من رجل   إىل ينظر   أن سر ه من»ُّ:وسلمُّعليهُّهللاُّصلىُّالنبُّقال

ُّ،الرأسُّاثئر ُُّّجندُّأهلُّمنُّوسلمُّعليهُّهللاُّصلىُّالنبُّإىلُّرجلُّجاءُّقال:ُّهللاُّعبيدُّبنُّطلحةُّعنوُُّّ-7
ُّعليهُّهللاُّصلىُّهللاُّرسولُّفقالُّاإلسالم،ُّعنُّيسألُّهوُّفإذاُّدانُّحّتُّيقول،ُّماُّهنفق ُُّّوالُّصوتهُّدويَُُّّّنسمع

                                                            

ُّ(.1915(ُّأخرجهُّالبخاريُّ)1)
ُّ(.16(،ُّومسلمُّ)8(ُّأخرجهُّالبخاريُّ)2)
ُّ(ُّمنُّحديثُّعمرُّبنُّاخلطابُّرضيُّهللاُّعنه.8(ُّأخرجهُّمسلمُّ)3)
ُّ(.14(،ُّومسلمُّ)1397(ُّأخرجهُّالبخاريُّ)4)



ُّرسولُّقال،ُّ«تطوع أن إال ال،»:ُّقالُّغريها؟ُّعلي ُُّّهلُّفقال:ُّ،«والليلة اليوم يفُّصلوات مخس»ُّوسلم:
ُّقال:ُّ...«عتطو   أن إال ال،»:ُّقالُّغريه؟ُّعليَُُّّّهلُّقال:ُّ،«رمضان وصيام»:ُّوسلمُّعليهُّهللاُّصلىُّهللا

 إن أفلح»:ُّوسلمُّعليهُّهللاُّصلىُّهللاُّرسولُّقالُّص،أنقُُُّّوالُّهذاُّعلىُّأزيدُّالُّ،وهللاُّفقال:ُّالرجلُّفأدبر
ُّ.(1)«صدق
ُّقال:ُّوسلمُّعليهُّهللاُّصلىُّالنبُّأتواُّملاُّالقيسُّعبدُّبنُّوفدُّأنُّعنهما:ُّهللاُّرضيُّعباسُّابنُّوعنُّ-8

ُّالُّإانُّهللا،ُّرسولُّيُّفقالوا:ُّ،«ندامى وال خزااي غري ابلقوم مرحًبا»:ُّقالُّربيعة،ُّقالوا:ُّ«القوم؟ من»
ُّبهُّخنربُّفْصلُّأبمرُّف ُمْرانُّر،مض ُُّّكفارُُّّمنُّاحلي ُُّّهذاُّوبينكُّوبينناُّاحلرام،ُّالشهرُّيفُّإالُّأنتيكُّأنُّنستطيع

 أتدرون»:ُّوقالُّوحده،ُّابهللُّابإلميانُّأمرهمُّأربع،ُّعنُّوهناهمُّأبربعُّفأمرهمُّقال:ُّاجلنة،ُّبهُّوندخلُّوراءانُّمن
 هللا، رسول حممًدا وأن هللا إال إله ال أن شهادة»:ُّقالُّأعلم،ُّورسولهُّهللاُّقالوا:ُّ«وحده؟ ابهلل اإلميان ما

أربع وأربع: ».ُّويفُّلفظ:ُّ(2)«اخلمس املغنم من تعطوا وأن رمضان، وصوم الزكاة، وإيتاء الصالة، وإقام
تشربوا يف الدابء واحلنتم أقيموا الصالة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا مخس ما غنمتم. وال 

ُّ.(3)«والنقري واملزفت
ُّصلىُّالنبُّوكانُّاجلاهلية،ُّيفُّقريشُّتصومهُّعاشوراءُّيومُُُّّكانُُّّقالت:ُّعنهاُّهللاُّرضيُّعائشةُّعنوُُّّ-9

ُّوتركُّ،الفريضة ُُّّرمضانُُّّكانُُّّرمضانُُّّنزلُّافلمَُُّّّبصيامه،ُّوأمرُّهصام ُُّّاملدينةُّقدمُّافلمَُُّّّيصومه،ُّوسلمُّعليهُّهللا
ُّ.(4)يصمهُّملُّشاءُّومنُّهصام ُُّّشاءُّمنُّفكانُّعاشوراء،

                                                            

ُّ(.11(،ُّومسلمُّ)46ُّ،1891ُّ،2678ُّ،6956(ُّأخرجهُّالبخاريُّ)1)
ُّ(.17(،ُّومسلمُّ)53ُّ،87ُّ،4368ُّ،7266(ُّأخرجهُّالبخاريُّ)2)
ُّ(.6176(ُّصحيحُّالبخاريُّ)3)
ُّ(.4504(ُّأخرجهُّالبخاريُّ)4)



 انئم أان بينما»ُّيقول:ُّوسلمُّعليهُّهللاُّصلىُّهللاُّرسولُّمسعتُّقال:ُّعنهُّهللاُّرضيُّأمامةُّأبُّعنوُُّّ-10
 بعراقيبهم، قونمعل   قوم   فإذا يب انطلقا مث»ُّفيه:ُّوقالُّاحلديث،ُّوساقُّ،«بضبعي فأخذا رجالن أاتين إذ

ُّ.(1)«همصوم   ةحتل   قبل رونيفط   الذين هؤالء قال: هؤالء؟ من قلت: ا،دمً  أشداقهم قةمشق  
ُّعلىُّأنَُّّ ُّاملسلمونُّأمجعُّوقدُّالعظام،ُّومبانيهُّاإلسالمُّأركانُّأحدُّرمضانُّصيام ُُّّفكل ُّهذهُّاألدلَّةُّتدل 

ُّ.اإلسالمُّدينُّمنُّابلضرورةُّامعلوم ُُّّاقطعيًُُّّّاإمجاع ُُّّرمضانُّصومُّفرضيةُّعلى
 رمضان: صيام فرضية أنكر من حكم
ُّابنُّقالُّاملسلمني،ُّبنيُّفيهاُّخالف ُُّّالُّاليتُّعليهاُّاجملم عُّاألحكامُّمنُّرمضانُّشهرُّصيامُّوجوبُّف
ُّأنُّعلىُّفقوا"اتَُُّّّحزم:ُّابنُّوقالُّ،(2)رمضان"ُّشهرُّغريُّالصومُّيفُّفرض ُُّّالُّأنُّعلىُّالعلماءُّ"أمجعُّالرب:ُّعبد

ُّصيامه...ُّوجوبُّبلغهُّوقدُّرمضانُّأنهُّيعلمُّالذيُّالبالغُّالعاقلُّاملقيمُّالصحيحُّعلىُّرمضانُّهنارُّصيام
ُّواملرأةُّ،واحلرُّالعبدُّوسواءُّ،شوالُّأولُّمنُّظهورهُّيتيقنُّأنُّإىلُّشعبانُّآخرُّمنُّاهلاللُّيظهرُّمذُّفرض ُّ

ُّاحلكمُّهذا"ُّالنووي:ُّوقالُّ،(3)"خلوينُّأوُّبنيثي  ُُّّأوُّبكرينُّكانتاُُّّ،سيدُّأوُّزوجُّذاتُّ،واحلرةُّواألمةُّ،والرجل
ُّمتظاهرةُّواإلمجاعُّوالسنةُّالكتابُّودالئلُّ،عليهُّجممع ُُّّ-اوفرض ُُّّاركن ُُّّرمضانُّصومُّكونُُّّوهو-ُّذكرهُّالذي
ُُّّ.(4)"غريهُّجيبُّالُّأنهُّعلىُّمجعواأوُُّّ،عليه

ُّمنُّوهذاُّاجلملة،ُّيفُّفرض ُُّّرمضان ُُّّ"صيامُّتيمية:ُّابنُّقالُّ،ذلكُّعلىُّاإلمجاع ُُّّنقلُّعلىُّالعلماءُّتتابعوُّ
ُّ.(5)واإلمجاع"ُّوالسنةُّالكتابُّعليهُّدلَُُّّّوقدُّسلف،ُّعنُّخلف اُّةاألمَُُّّّتوارثتهُّالذيُّالعام  ُُّّالعلم

                                                            

،1568ُّ)ُّواحلاكم(،7491ُّ)ُّوابنُّحبانُّ(،1986)ُّ،ُّوصححهُّابنُّخزمية(3273)ُّالنسائيُّيفُّالكربىُّ(ُّأخرجه1)
2837.)ُّ

ُّ(.148ُّ/22(ُّالتمهيدُّ)2)
ُّ(.39(ُّمراتبُّاإلمجاعُّ)ص:3ُّ)
ُّ(.252ُّ/6(ُّاجملموعُّشرحُّاملهذبُّ)4)
ُّ(.28ُّ/1)ُّ-كتابُّالصيام-(ُّشرحُّالعمدة5ُّ)



ُّأمجعتُّاألمة ُُّّإنَُّّ"ُّالكاساين:ُّقالُّرمضان،ُّصومُّفرض ُُّّرأنك ُُّّمنُّعلىُّابلكفرُّالعلماءُّحكمُّولذلك
ُّمعاملُّمنُّرمضانُّصوم"ُّاملهدوي:ُّطاهرُّأبوُّوقالُّ،(1)"كافر  إال هاجيحد   الُّرمضان،ُّشهرُّةفرضيَُُّّّعلى

ُّ.(2)"قطًعا كافر  فهو الوجوب جيحد ومن ،ضرورةً  األمة دين من معلوم ووجوبهُّ،اإلسالمُّوأركانُّالشريعة
ُّهللا:ُّرمحهُّاحلكميُّأمحدُّبنُّحافظُّالشيخُّيقولُّاحلكم،ُّهذاُّيقر  رونُّوالعلماءُّهذاُّاملسلمنيُّيومُّوإىل

ُّاألزهرُّشيخ-ُّشلتوتُّحممودُّالشيخُّيقولوُُّّ،(3)"فرضيته جحد من كفر    واإلمجاع والسنة ابلكتاب ثبت"
ُّهذاُّيفُّاملسلمنيُّمنُّهللاُّهطلب ُُّّالذيُّالصومُّمعىنُّجيهلُّمنُّاإلسالمُّبالدُّيفُّليس"ُّ:هللاُّرمحهُّ-األسبق
ُّعليها.ُّبينُّاليتُّاألوىلُّفرائضهُّمنُّوفريضةُّاإلسالم،ُّأركانُّمنُّركن ُُّّهصوم ُُّّأنُّجيهلُّمنُّفيهاُّوليسُّالشهر،

ُّالصومُّلغريُّفيهُّعرفتُُُّّملُّمبادة ُُّّحتيم،والتَُُّّّواإلجيابُّاإلثباتُّغري ُُّّحتتملُّالُّمبادة ُُّّفرضيتهُّعنُّالقرآنُّعربَُُّّّوقد
ُّالذاتُّملقتضياتُّوالثبوتُّمالتحت ُُّّعلىُّالداللةُّيفُّهباُّالتعبريُّوردُّماُّأكثرُّكانُُّّمبادةُّ،اإلسالمُّأركانُّمن

ُّوالُّتغيريُّسنتهُّيفُّيعرتيهُّوالُّللكائنات،ُّعلمهُّسابقُّيفُّهللاُّقد رهُّالذيُّالكوين ُُّّالنظامُّملقتضياتُّأوُّاإلهلية،
ُّالشيءُّطلبُّيفُّاملألوفةُّاملادةُّعندُّاملؤمننيُّمنُّوطلبهُّالصومُّشرعُّيفُّيقفُّملُّالقرآنُّترىُّفإنكُّ...تبديل

ُّاأللوهية،ُّمقتضىُّعنُّالتعبريُّمقامُّيفُّعنهُّعرفتُّاليتُّوالكتابةُّبتُّْالك ُُّّمادةُّإىلُّبهُّامس ُُّّبلُّ...بهُّاألمرُّأو
اممه  ُُّّ؛املادةُّهذهُّإىلُّابلصومُّمساُّلقرآناُّترىُّر،املتقر  ُُّّالثابتُّالكوينُّالنظامُّيفُّاإلهليُّالتقديرُّمقتضىُّأو ُّد 
 عهد من املسلمون أمجع هنا ومنُّ...االمتثالُّعلىُّالباعثُّاإلميانُّوبوصفُّللشعور،ُّاملوقظُّابلنداءُّله

 إليه الشوق دجمر   إىل رد ه أو ه،وضع   حر ف أو طلبه، أو ل   أو ،الصوم ةفرضي   أنكر من أن على التشريع
ُّحكمُّهوُّوهذاُّ.أهله من يعد   وال أحكامه، عليه جتري ال ،اإلسالم بقةر   عن خارًجا كان  ،فيه والرغبة

ُّعلىُّوداللتهُّهللا،ُّعنُّثبوتهُّيفُّقطعي  ُُّّتشريعي  ُُّّمبصدرُّحرمتهُّأوُّتهفرضيَُُّّّثبتتُّماُّسائرُّويفُّالصومُّيفُّهللا
ُّ.(4)"طبقةُّعنُّوطبقةُّجيل،ُّعنُّجيال ُُّّهكذا،ُّبهُّالعلم ُُّّاملؤمننيُّمجيعُّوتناقلُّمعناه،
 الشبهة: مستند

                                                            

ُّ(.75ُّ/2(ُّبدائعُّالصنائعُّ)1)
ُّ(.696ُّ/2(ُّالتنبيهُّعلىُّمبادئُّالتوجيهُّ)2)
ُّ(.638ُّ/2(ُّمعارجُّالقبولُّ)3)
ُّ(.143-138(ُّالفتاوىُّ)ص:4ُّ)



ُّط ع امُُُّّف ْدي ة ُُّّيُط يُقون هُُُّّالَّذ ين ُُّّو ع ل ى}ُّتعاىل:ُّهللاُّقولُّعلىُّاملبتد عُّقول هُّتقريرهُّيفُّالشبهةُّصاحبُُّّاستند
رْي اُّت ط وَّع ُُّّف م نُّم ْسك ني ُّ رْي ُُّّف  ُهو ُُّّخ  رْي ُُّّت ُصوُمواُّو أ نُّلَّهُُُّّخ  ُّاآليةُّهذهُّيفُّتعاىلُّهللاُّأنَُُّّّفزعمُّ.[184ُّ]البقرة:ُّ{لَُّكمُُّّْخ 

ُّكانُُّّوإنُّالصيامُّوأنَُُّّّويفدي،ُّيفطرُّأنُّوبنيُّيصوم ُُّّأنُّبنيُّويطيُقهُّالصيامُّعلىُّيقد رُّالذيُّاملسلم ُُّّخريَُّّ
،ُّليسُّأنَّهُّإالَُُّّّاإلفطارُّمنُّخري ا ُّكلُُّّعنُّيطعم ُُّّوأنُّيفطرُّأنُّلهُّالصيامُّيفُّرغبة ُُّّلهُّليسُّمسلمُّفكل ُُّّبالزم 
ُّالصيام.ُّعلىُّقادر اُّمقيم اُّصحيح اُّكانُُّّوإنُّحّتُّمسكين اُّيوم

 الشبهة: على الرد  
ُّع لم،ُّبغريُّتعاىلُّهللاُّدينُّيفُّالكالمُّعلىُّجرأتهُّوم نُّتعاىل،ُّهللاُّبدينُّجهلهُّم نُّالرجلُُُّّهذاُّأويتُّلقد

ُّإىلُّرجوع ُُّّغريُّم نُّوسلم،ُّعليهُّهللاُّصلىُّرسولهُّوكالمُّتعاىلُّهللاُّكالمُُّّفهمُّيفُّبهُّوخ وضهُّبرأيهُّاعتدادهُّومن
عُّأوَّلُّمنُّالضَّاللةُّهذهُّمنُّلسل مُّإليهمُّالرجوع ُُّّنفس هُّكلَّفُُّّولوُّوالفقهاء،ُّاملفسرينُّمنُّالعلماء ُّيرجعُّمرج 

ُّوالعافية.ُّالسالمة ُُّّولناُّاهلداية،ُّلهُّتعاىلُّهللاُّنسألُّويصم ،ُّيعميُّاهلوىُّولكنَُُّّّوالفقه،ُّالتفسريُّكتبُُّّمنُّإليه
ُّاإلسالميُّالتاريخُّعربُّأحد ُُّّفيهمُّوليسُّوالبيان،ُّابلشرحُّالكرميةُّاآلية ُُّّهذهُّاإلسالمُّعلماءُُُّّتناولُّلقد

ُّقولني:ُّإىلُّترجعُّاآليةُّتفسريُّيفُّأقواهلمُّومجلةُُُّّالشنيع،ُّالقول ُُّّهذاُّمبثلُّقالُّاملديد
ُّمنُّهأطاق ُُّّمنُّوكانُّالصوم،ُّرضفُُُّّماُّلأوَُُّّّيفُّذلكُّكانُُّّفقدُّحكُمها،ُّمنسوخ ُُّّاآليةُّأنُّاألول: القول

ُّ،(1)ذلكُّسخنُُُّّحّتُّامسكين ُُّّأفطرهُّيوم ُُّّكل  ُُُّّّعنُّفأطعمُّوافتدىُّرهأفط ُُّّشاءُّوإنُّشاء،ُّإنُّهصام ُُّّاملقيمني
ُّو اْلُفْرق ان ُُّّاهْلُد ى ُُّّم  ن ُُّّو ب  ي  ن ات ُُّّل  لنَّاس ُُُّّهد ىُّاْلُقْرآنُُّّف يه ُُّّأُنز ل ُُّّالَّذ يُّر م ض ان ُُّّش ْهرُّ}ُّبعد ها:ُّتعاىلُّهللاُّقولُُّّن س خ ه

نُكمُُُّّش ه د ُُّّف م ن ُّ.[185ُّ]البقرة:ُّ{ف  ْلي ُصْمهُُُّّالشَّْهر ُُّّم 
ُّط ع امُُُّّف ْدي ة ُُّّيُط يُقون هُُُّّالَّذ ين ُُّّ}و ع ل ىُّتنزل ُُّّملاُّ:عنهُّهللاُّرضيُّاألكوعُّبنُّسلمة ُُّّقولُُّّذلكُّعلىُّويدل ُّ
ُّ.(2)فنسختهاُّبعدهاُّاليتُّاآليةُّنزلتُّحّتُّي ،ويفتدُّيفطر ُُّّأنُّأراد ُُّّمنُّكانُُّّم ْسك ني {

ُّ.(3)منسوخة ُُّّهيُّقال:ُّ{ني ُّاك ُّم سُّط ع امُُُّّ}ف ْدي ة ُُّّ:قرأُّعنهماُّهللاُّرضيُّعمر ُُّّبنُّهللاُّعبدُّعنوُّ
                                                            

ُّ.(161ُّ/3)ُّجامعُّالبيانُّينظر:(1ُّ)
ُّ.(1145،ُّومسلمُّ)(4507)ُّأخرجهُّالبخاري(2ُّ)
ُّ.(4506ُّ،1949)ُّأخرجهُّالبخاري(3ُّ)



ُّفكانُّعليهم،ُّفشقَُُّّّرمضانُّنزلُّ:وسلمُّعليهُّهللاُّصلىُّحممدُّأصحابُّثناحدَُُّّّقال:ُّليلىُّأبُّابنُّوعن
ُّرْي ُّخ ُُّّواومُُّصُُّت ُُّّنأ ُّ}و ُُّّتهاخ ُّفنس ُُّّذلك،ُّيفُّهلمُّصخ  ُّورُُُّّيطيقه،ُّنممَُُّّّالصوم ُُّّتركُّامسكين ُُّّيوم ُُّّكلَُُُّّّّأطعمُّمن

ُّ.(1)ومابلصَُُّّّروام ُّفأُُُّّ،{مُّْكُّلَُّّ
ُّيوم ُُّّفصامُّ،املدينة ُُّّقدمُّوسلمُّعليهُّهللاُّصلىُّهللاُّرسولُّإنُّقال:ُّعنهُّهللاُّرضيُّجبلُّبنُّمعاذُّعنوُّ

ُّأ ي  ه اُّ}ي ُُّّذكره:ُّتعاىلُّهللاُّفأنزلُّرمضانُّشهر ُُّّفرضُّوعزُّجلَُُّّّهللاُّإنَُُّّّثُّشهر،ُّكل  ُُُّّّمنُّأيمُّوثالثةُّعاشوراء
ي اُم{ُّع ل ْيُكمُُُُّّكت ب ُُُّّّآم ُنواُّالَّذ ين ُّ ُّشاءُّمنُّفكانُّ،م ْسك ني {ُّط ع امُُُّّف ْدي ة ُُّّيُط يُقون هُُُّّالَّذ ين ُُّّ}و ع ل ىُّبلغ:ُّحّتُّالص  
ُّوثبتُّاملقيم،ُّالصحيحُّعلىُّالصيامُّأوجب ُُّّوجلُّعزُّهللاُّإنَُُّّّثُّ،امسكين ُُّّوأطعمُّأفطرُّشاءُّومنُّصام،

ُّك ان ُُُّّّو م نُّف  ْلي ُصْمهُُُّّالشَّْهر ُُّّم نُكمُُُّّش ه د ُُّّ}ف م نُّوجل:ُّعزُّهللاُّفأنزلُّ،الصوم ُُّّيستطيعُّالُّالذيُّللكبريُّاإلطعام
ُّالتشريع.ُّيفُّالتدر جُّمنُّفهذاُّ.(2)اآليةُّآخرُّإىلُّس ف ر {ُّع ل ى ُُّّأ وُُّّم ر يض ا

ُّوالشعبُّالبصريُّواحلسنُّوعكرمةُّالنخعي ُُّّإبراهيموُُّّمةعلق ُُّّمنهم:ُّلف،السَُُّّّمنُّمجع ُُّّقالُّالقولُّوهبذا
ُّ.(3)شهابُّوابنُّوعطاء

ُّوكتبُّوغريهاُّالصحاحُّاحلديثُّكتبُُّّيفُّوهو-ُّالعلمُّأهلُّفاقابت  ُُّّثبت"ُّ:هللاُّرمحهُّتيميةُّابنُّقال
ُّ،امسكين ُُّّيومُّكلَُُُّّّّطعم ُّيُُُّّأنُّوبنيُّالصوم ُُّّبنيُّاخمريَّ ُُّّاملقيمُُُّّكانُُّّرمضان ُُّّبأوج ُُّّامَُّّل ُُّّهللاُّأنَُُّّّ-والفقهُّالتفسري
ُّالَّذ ين ُُّّ}و ع ل ىُّتعاىل:ُّفقالُّذلكُّنم ُُّّأكثر ُُّّإطعام ُُّّإىلُّسبحانهُّبوند ُُّّ،املسكنيُّإطعامُّهوُّالواجبُُّّفكان

رْي اُّت ط وَّع ُُّّف م نُّم ْسك ني ُُّّط ع امُُُّّف ْدي ة ُُّّيُط يُقون هُُّ رْي ُُّّف  ُهو ُُّّخ  رْي ُُّّت ُصوُمواُّ}و أ نُّقال:ُّثُّلَُّه{ُّخ  ُّكانواُُّّافلمَُُّّّ،لَُّكْم{ُّخ 
ُّأنُّاوأدانه ُُّّ،مسكنيُّنم ُُّّأكثر ُُّّيوم ُُّّكل  ُُُّّّيفُّمطع ُّيُُُّّأنُّويليهُّ،الصومُُُّّأعالهاُّدرجات:ُّثالث ُُّّعلىُّكانواُُّّينخمريَُّّ

ُّ.(4)"الثالثة يف خيريالت   طسق  وأ   ،ذلك بعد الصوم   محت   هللا إن   مث  ُّ.مسكني ُُّّإطعام ُُّّعلىُّيقتصر

                                                            

ُّ.{ة ُّي ُّدُّف ُُّّهُُّون ُّيقُُّط ُّيُُُّّين ُّذ ُّالَُُّّّىل ُّع ُّ}و ُُّّ:ابب ُّأخرجهُّالبخاريُّمعلَّق اُّبصيغةُّاجلزمُّيفُّكتابُّالصوم،ُّ(1ُّ)
ُّوانقطاع ُُّّ(161ُّ/3)ُّالطربيوُُّّ(،507أخرجهُّأبوُّداودُّ)(2ُّ) ُّ.واللفظُّله،ُّويفُّإسنادهُّضعف 
ُّ.(252ُّ/1(،ُّاحملررُّالوجيزُّ)164-162ُّ/3ينظر:ُّجامعُّالبيانُّ)(3ُّ)
ُّ.(250ُّ/31جمموعُّالفتاوىُّ)(4ُّ)



ُّالصيام،ُّيستطيعانُّالُّاللَّذينُّالعجوزُّواملرأةُّالكبريُّالشيخُّحق  ُُّّيفُّوهيُّ،حمكمة ُُّّاآلية ُُّّأنَُُّّّالثاين: القول
ُّضوامر ُُّّإذاُّ،هتموقوَُُّّّتهمصحَُُّّّحالُّويفُّوحداثتهم،ُّشباهبمُّحالُّيفُّيطيقونهُّكانواُُّّالذينُّعلىُّأنَُُّّّواملعىن:
ُّ.(1)مسكنيُّطعامُّفدية ُُّّومالصَُُّّّعنُّالكرب ُُّّمنُّزوافعج ُُّّوكربوا

ُّالُّواملرأةُّالكبريُّالشيخُُُّّهوُّ،مبنسوخة ُُّّتليس ُُّّ:عنهماُّهللاُّرضيُّعباسُّابنُّقولُُّّذلكُّعلىُّويدل ُّ
ُّ.(2)امسكين ُُّّيومُّكل  ُُُّّّمكان ُُّّمافيطع ُُّّ،ايصوم ُُّّأنُّيستطيعان

ُّوهوُّفكرب،ُّشابُّوهوُّرمضانُّشهرُّصومُّيطيقُّكانُُّّالكبريُّالشيخُّهوُّقال:ُّعباسُّابنُّعنُّروايةُّويف
ُّ.(3)أفطرهُّيومُّلكلُّواحدُّمسكنيُّعلىُّفليتصدقُّصومهُّيستطيعُّال

ُّليسُّاليتُّاحلاملُّوهيُّعنه،ُّزوعج ُُّّفكرب ُُّّيصومُّكانُُّّالذيُّالكبريُّهوُّ:قالُّاملسيبُّبنُّسعيدُّعنوُّ
ُّ.(4)رمضانُّميضيُّحّتُّيومُّلكلُّحنطةُّمنُّمدُّ:مسكنيُّطعامُُُّّمنهماُّواحدُّكل  ُُُّّّفعلىُّ،الصيامُّعليها

ُّلكنُّيطيقونُّالذينُّوالعج زُّالشيوخُّعلىُّ:أيُّ{يُط يُقون هُُُّّالَّذ ين ُُّّع ل ىو ُّ}ُّفرقة:ُّقالت"ُّعطية:ُّابنُّقال
ُّجتيءُّالتأويلُّهذاُّوعلىُّ.القول ُُّّهذاُّقائليُّعندُّةحمكم ُُّّوهيُّوالفطر،ُّالفديةُّهلمُّهللاُّفأابحُّ،شديد ُُّّفبتكل ُّ
ُّ.(5)"(ي طَّوَُّقون هُُّ)وُّ(يُط وَُّقون هُُّ)ُّ:قراءة

ُّمنُّقولُّيةاآلُّبتأويلُّاألقوالُّهذهُّوأوىل"ُّقال: حيث األول القول هو الطربي اإلمام رجه والذي
نُكمُُُّّش ه د ُُّّف م ن}ُّذكره:ُّتعاىلُّهللاُّبقولُّمنسوخ ُُّّ{م ْسك ني ُُّّط ع امُُُّّف ْدي ة ُُّّيُط يُقون هُُُّّالَّذ ين ُُّّو ع ل ى}ُّ:قال ُّالشَّْهر ُُّّم 

ُّيطيقونُّالذينُّوعلىُّومعناه:ُّ،الصيامُّذكرُّمنُّيُط يُقون ُه{ُّالَّذ ين ُُّّو ع ل ى}ُّقوله:ُّيفُّاليتُّاهلاءُّألنُّ؛{ف  ْلي ُصْمهُُّ
 من أن   على عنيجمم   اإلسالم أهل من اجلميع   وكانُّكذلك،ُُّّذلكُّكانُُّّفإذاُّمسكني.ُّطعامُّفديةُّالصيام ُّ

 فيه، اإلفطار له جائز فغري   رمضان شهر صوم   املسافرين غري املقيمني اءاألصح   الرجال من امطيقً  كان
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ُّاليتُّاألخبارُّمنُّالقول ُُّّهذاُّديؤي  ُُّّماُّمعُّهذاُّ.منسوخة ُُّّاآليةُّأنُّامعلوم ُُّّكانُُّّ،مسكني بطعام منه واالفتداء
ُّعهدُّعلىُّاآليةُّهذهُّنزولُّبعدُّكانواُُّّأهنمُّمنُّاألكوعُّبنُّوسلمةُّعمرُّوابنُّجبلُّبنُّمعاذُّعنُّاآنف ُُّّذكرانها
ُّاإلفطارُّوبنيُّعنهم،ُّالفدية ُُّّوسقوط ُُّّهصوم ُُّّبنيُّابخليارُّرمضانُّشهر ُُّّصوم ُُّّيفُّوسلمُّعليهُّهللاُّصلىُّهللاُّرسول

نُكمُُُّّش ه د ُُّّف م ن}ُّنزلت:ُّحّتُّذلكُّيفعلونُّكانواُُّّوأهنمُّ،يوم ُُّّلكل  ُُّّمسكنيُّإبطعامُّإفطارهُّمنُّواالفتداء ُّم 
ُّ.(1)"والفدية اخليار   لط  وب   ه،وم  ص   رض  ف   لزموافأ  ُّ،{ف  ْلي ُصْمهُُُّّالشَّْهر ُّ

ُّإذُّاملطروحة؛ُّالش بهةُّيفُّلهُّأثرُّالُّذلكُّفإنُّ؛الثاين القول أو األول القول هو الراجح   كان  وسواء
ُّفاحلكمُّاحلكم،ُّيفُّخالف اُّوليسُّاحلكمُّتشريع ُُّّطريقةُّيفُّخالف ُُّّهوُّاملسألةُّهذهُّيفُّالعلماءُّبنيُّاخلالف ُُّّإن

ُّكرب ُُُّّّأوُّنفاسُّأوُّحيضُّأوُّمرضُّأوُّسفرُّمن-ُّلهُّعذر ُُّّالُّالذيُّاملسلمُّعلىُّرمضان ُُّّشهرُّصيامُّبوجوب ُّ
ُّ،مطلق اُّالصومُّيفُّلهُّخيار ُُّّالوُُّّ،املسلمنيُّابتفاقُّاثبت ُُّّ-الشرعيةُّاألعذارُّمنُّذلكُّغريُّأوُّرضاعُّأوُّمحلُّأو
ُّامسه.ُّإالُّاإلسالمُّمنُّلهُّحظَُُّّّالُّمنُّالَُّّإُّذلكُّيفُّخيالفُّال

،ُّإىلُّاملسلمنيُّضالَُُّّّدَُّّرُُُّّفاللَّهمَُّّ ُّنلقاكُّحّتُّاحلقُّعلىُّوثب  تناُّبطن،ُّوماُّمنهاُّظهرُّماُّالفت ُُّّوق ناُّاحلق  
ُّوكرمك.ُّورمحتكُّمبن  كُّعنا،ُّراض ُُّّوأنت

ُّأمجعني.ُّوصحبهُّآلهُّوعلىُّحممد،ُّنبيناُّعلىُّوابركُّوسلمُّهللاُّوصلى
ُّ
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