اليوم السادس والعشرون من رمضان:
السؤال :1أرٌد إعطاء زكاة الفطر ،البنتً المطلقة ولها ثالثة أطفال وهً بدون عمل ،وقد أفطرت عندي شهر رمضان كله ،وهل
زكاتها ،تقدر أن تدفعها لنفسها؟
الجواب :ال مانع من دفع زكاة الفطر الواجبة عن نفسك وعمن تلزمك نفقتهم ،لهذه البنت المطلقة ،وإن أفطرت عندك الشهر كله ،ما
دامت على الحال الذي ذكرت من طالق وأوالد وفقر.
أما زكاتها فتدفعها للفقراء والمساكٌن ،وهً تستفٌد من زكاتك وزكاة أفراد عائلتك ،وعلٌها بالصبر واالحتساب حتى ٌجعل هللا لها بعد
عسر ٌسرا.
السؤال :2قرأت جواب السؤال عن صالة العٌد ،عن الركعة األولى سبع تكبٌرات مع تكبٌرة اإلحرام ،فهل ٌعنً ثمانٌة ،وفً الثانٌة
ست تكبٌرات مع تكبٌرة القٌام ،فهل هً سبعة ،وأنا ال أحفظ األعلى وال الغاشٌة وال الشمس ،فماذا أقرأ؟
الجواب :صالة العٌد ،تصلىٌها ركعتٌن جهرا.
الركعة األولى ( )10+10تكبٌرة اإلحرام +ست تكبٌرات.
الركعة الثانٌة ( )10+10تكبٌرة القٌام +خمس تكبٌرات.
وما دمت ال تحفظ ،تقرأ بعد الفاتحة ما تٌسر مما تحفظ.
السؤال :3كنت فً صغري أسمع عن لٌلة القدر ،حٌث تنشق السماء ،فٌطلب اإلنسان منها ما ٌرٌد ،فهل هذا صحٌح ،وما هً
عالمات لٌلة القدر ،و وقتها ؟
الجواب :فً غٌاب العلمٌ ،تلبس الناس بأقوال ما أنزل هللا بها من سلطان ،ولٌلة القدر نالت نصٌبا من هذه الخرافات ،ومنها ما كنا
نصدقه لصغر السن ،مثال تلك المرأة التً أخرجت رأسها من النافذة فرأت السماء تنشق ،فقالت هذه لٌلة القدر ،ثم سألتها قائلةٌ :ا لٌلٌة
القدر كبري لً راسً ،فكبر رأسها ولم تقدر على إخراجه ،فقام أهلها بتحطٌم النافذة وأخرجوا رأسها .والسبب أنها أخطأت فً
الدعاء ،فبدل أن تقول كبري لً شعري ،قالت كبري لً راسً.
و ٌمكن أخذ بعض العالمات فً لٌلة القدر ،نذكر منها ثالثا:
✓ من ذلك طلوع الشمس فً صبٌحتها صافٌة ال شعاع لها ،كما فً حدٌث اإلمام مسلم ،عن أبً بن كعب رضً هللا عنه ،أن رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم ،قال" :صبٌحة لٌلة القدر تطلع الشمس ال شعاع لها ،كأنها طست ،حتى ترتفع".
✓ ومن ذلك :الجو الجمٌل ،والسكون اللطٌف ،كما فً الحدٌث الحسن الذي أخرجه ابن خزٌمة عن ابن عباس رضً هللا عنهما،
قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" لٌلة القدر لٌلة سمحاء ،طلقة ،ال حارة وال باردة ،تصبح الشمس صبٌحتها ضعٌفة حمراء".
✓ ومن ذلك الشعور بطمأنٌنة فً القلب ،وانشراح فً الصدر ،وإحساس بالفرح ولذة العبادة ،خاصة لمن اهتم بأٌام رمضان ولٌالٌه.
مع ما ٌزٌن هذه اللٌلة المباركة من نزول للمالئكة بما فً ذلك جبرٌل علٌه السالم ،وما ٌحٌطها من مغفرة وعفو هللا الكرٌم.
أما وقتها ففً العشر األواخر من رمضان ،وآكد لٌالٌها الوتر منها ،وقد اختلف الصحابة فً تعٌٌنها ،فأبو سعٌد الخدري رضً هللا
عنهٌ ،رى أنها لٌلة إحدى وعشرٌن ،وأبً بن كعب رضً هللا عنهٌ ،حلف أنها لٌلة سبع وعشرٌن ،وٌرى كثٌر من العلماء أنها تنتقل
كل سنة ،والعلم عند هللا تعالى.
والمسلم ٌحرص على شهر رمضان كله ،وٌزداد اجتهادا فً العشر األواخر منه ،وٌتأكد هذا االجتهاد فً الوتر منها ،وٌحرص
حرصا بالغا على لٌلة السابع والعشرٌن ،والموفق من وفقه هللا تعالى .وقدٌما قال الشاعر:
إذا لم ٌكن من هللا عون للفتى•• فأوّ ل ما ٌجنً علٌه اجتهاده
وهللا تعالى أعلم.

