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 فضائل رمضان، وكيفية استقباله وبيان حقيقة الصيام
 بمناسبة قدوم شهر رمضان، نريد كلمة موجزة عن فضائله؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

عبـاده، فهـي   عـىل   مواسم اخلـري والطاعـة والـرب فرصـة يتفضـل اهللا هبـا: فأجاب عفا اهللا عنه

فيـه إىل فضـله وإحسـانه، وإىل عظـيم  ون ويسـتبق ميدان سباق يستبق فيه الناس إىل رمحـة اهللا 

به وجزيل عطائه جل وعال، والفائز يف هذا املضامر هو املستكثر من الصاحلات، السابق إىل  ثوا

َّاخلريات، فهنيئا ملن تفضل اهللا عليه هبذه املنة اجلليلة والنعمة العظيمة التي من اهللا  َ   هبا علينا

 شهر َّفإن. ر الصيام والقيام، شهر الطاعة والرب واإلحسانًمجيعا، وبلغه هذا الشهر املبارك، شه

ه بجملـة مـن اخلصـائص الكونيـة والرشعيـة التـي متيـز هبـا َّرمضان شهر اصطفاه اهللا تعـاىل فخصـ

 :عىل سائر الزمان

ًفجعله حمال إلنزال القرآن، يقـول اهللا   شهر رمضان هو الشهر الذي اصطفاه اهللا َّأن: فمنها

 :شهر رم﴿َ َ ُ ْ ِضان الذي أ�زل فيه القرآن هدى للناس َ َّ ِ ِ ِ ًِ ُ ُ ُ َْ ْ َ َِّ ُ َوبينات من اهلدى والفرقان فمن شهد  َ َِ َ ْ َ َ ِّ ََ َْ َ ُِ ْ ُ ْ ِ ٍ َ َ
ُمنكم الشهر فليصمه﴾  ُ َ ْْ َ ُْ َ َّ ُ ْ  ].١٨٥:سورة البقرة[ِ

أركان اإلسالم   من ٍفجعله حمال لركن  شهر رمضان هو الشهر الذي اصطفاه اهللا َّأن: ومنها

ُفمن شهد منكم الشهر فليصمه﴿: م رمضان قالوهو صو ُ َ ْ ْْ َ ُ َْ َ ََّ َُ ْ ِ َ  ومناسبة ذكر إنزال القرآن يف آية ،﴾ِ

  .عىل إنزال القرآن يف هذا الشهر املبارك   هللاٌ صوم رمضان شكرَّ إىل أنُفرض الصيام تشري

َّواب اجلنة، وغلق فيه أ�   بفتح فيهأعاهنمُ هيأ شهر رمضان للعباد ليقبلوا عليه، فَّأن اهللا : ومنها

ُأ�واب النار، وصفد فيه الشياطني، وذلك كله هتيئـة هلـذا املوسـم الكـريم، حتـى يقبـل النـاس فيـه  ً َُّّ

ْوينادي منـاد يـا بـاغي اخلـري أقبـل«:  لك يف رواية الرتمذي يقول النبيِّعىل رب العاملني، ولذ ِ ْ َ ِ ْ َ َ ُ َْ َ ُِ ٍ َِ َ َ، 

َويا  ْباغي الرش أقرص َ ِ ْ َ ِّ َّ َ ِ َ«)١(. 

ٌفمنة من اهللا : مغفرة الذنوب: ومنها َّ  املبارك، فينبغي للعبد  عىل العبد أن يدرك هذا املوسم

َّ فرمضــان حجــة ملــن ،بصــالح العمــل  وأن جيتهــد فيــه ،عــىل بلــوغ مواســم اخلــري أن يشــكر اهللا 

                                                           
 ).٥٤٩(، وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي )٦٨٢(الرتمذي ) ١(
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َعليه، إما أن خيرج فيه املدرأو  َّ، إما لهأدركه ً خيرج خارسا راغام ا أنَّك له بربح وفوز وسبق، وإمَّ

َّ َرغم أ�ف رجل دخل عليه رمضان، ثم «:  قال َّبيَّلنا َّأ�فه، وهلذا جاء يف احلديث الصحيح أن َ َ َ َ َُ ُ َ َِ ِْ َ َُ َ َ ٍ ُ ْ َ

ُانسلخ قبل أن يغفر له ُ َْ َ ََ ََ ْ َْ َ َ فرةَّ وذلك أن)١(»ْ ْمـن « : النبـي قـال ؛ أسباب املغفرة يف هذا الشـهر متـوا َ
َصام رمضـان إيام ِ َ َ َ َ َ ِنـا واحتسـابا غفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـهَ ِ ِ ِِ ْ َّ َ ًَ َْ ُ ْ ََ َ َ ََ ُ ومـن قـام رمضـان « : وقـال أ�ضـا ، )٢(»ً

ًإيامنا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ًمن قام ليلـة القـدر إيامنـا واحتسـابا «:  ، وقال أ�ضا)٣(»ً َ ِ ْ َ ً َ ِ

ِغفر له ما تقدم من ذنبه ِ ِِ ْ َّ ََ َْ َُ َ ََ غفلـة يف  عليه هـذه األ�ـام والليـايل وهـو ْتَّمن مر ة، فام أعظم خسار)٤(» ُ

 .وهلو

 ل شهر رمضان؟استقبما  ينبغي عىل املسلم يف ا: عنكلمة موجزة نريد  :سئل الشيخ وفقه اهللا

 : ها فيام ييلُ وأمجل،ا ينبغي أن تراعىً الستقبال شهر رمضان آدابَّإن: فأجاب عفا اهللا عنه

ــارك مـــن اخلـــريات استشـــعار ضـــان  ممـــا يســـتقبل بـــه شـــهر رمَّإن: ًأوال عظـــم مـــا يف هـــذا الشـــهر املبـ

 كـثـريا مــن خصائصــه ـبـي َّ وقــد بــني الن، ومــا فـيـه مــن اخلصــائص واهلـبـات والعطايــا،والفضــائل

َإذا « :ء يف الصـحيحني مـن حـديث أيب هريـرةمـن ذلـك مـا جـاووفضائله الكونيـة والرشعيـة؛ 

َّدخــل رمضــان فتحــت أ�ــواب اجلنــ َ ْ ُ َ َ َْ َ ْ ِّ ُ ُ َ َ َ َ ُوغلقــت أ�ــواب جهــنم وسلســلت الشــياطني  ِة َ ِ َِ َ َ َ ُ َ ََّ ْ َْ ْ ُِّ َ َّ ْ َ َ ، فجــدير )٥(»ُ

ْ﴿سابقوا إىل مغفرة من ربكم : باملؤمن أن يسابق إليها كام أمره اهللا تعاىل بذلك يف نحو قوله  َّ ِّ َ َ َُ ِّ ٍ ِ ْ َ ِ ُ ِ

ٍوجنة  َّ َ َعرضها كعرض السامء واألرض أعدت للذين آم َ ْ َّ ْ َْ َ َ َِ ِ َِّ ْ َّ ُ ِ َِ َ َ ُ ِنوا بـا� ورسـله ذلـك فضـل ا� يؤتيـه َ ِ ِ ِْ ُْ َِ َِّ َُّ َ ََ ِ ُ ُ ِ ُ

ِمـــن يشـــاء وا� ذو الفضـــل العظـــيم﴾ َ َ َْ ِْ ْ َ ُ ُ َّ َ ِ﴿فاســـتبقوا اخلـــريات﴾: ، وقولـــه]٢١.: ســـورة احلديـــد [َ َ ْ َ ْ ُ َِ َ ْ 

 وثابر يف الفوز هبا وشمر عن ،، وإنام يستبق اخلريات من علم بعظيم منزلتها]٤٨: سورة ا�ائدة[

                                                           
حسن غريب، وقال الذهبي : ذي، وقال الرتم)٩٠٨(، وابن حبان )٦٤٦(، والبخاري يف األدب املفرد )٧٤٤٤(، واإلمام أمحد يف مسنده )٣٥٤٥(أخرجه الرتمذي ) ١(

 .إسناده صالح): ٤/١٦٨٢(يف املهذب 

 ).٧٦٠(، ومسلم )٣٨(رواه البخاري ) ٢(

 ).٧٥٩(، ومسلم )٢٠٠٩(رواه البخاري  )٣(

 ).٧٦٠(، ومسلم )٢٠١٤(رواه البخاري ) ٤(

 ).٧٨٢(، وصحيح مسلم )١٩٦٩(صحيح البخاري ) ٥(
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َ﴿والسـابقون السـابقون﴾:  قـال جـل وعـال،جلد يف نيلهساعد ا ُ َ ُِ َِّ َّ قعـة [َ  فبـادروا ،]١٠: سـورة الوا

 . فات خري كثري؛ فمواسم اخلري فرصة إذا فاتت،باستباق اخلريات قبل فواهتا

ئم الراشـــدة عـــىل االشـــتغال فيـــه َّإن: ًثانيـــا  ممـــا يســـتقبل بـــه شـــهر رمضـــان ال�ـــات الصـــاحلة والعـــزا

ًة، من الصوم إيامنا واحتساباباألعامل الصاحل ُّ والقيام إيامنا واحتسابا، وتالوة للقرآن، والتنوع ،ً َّ ً ً ٍ

َّيف أـ�ـواب اإلحســان؛ طلبــا لألجــر واملثوـبـة مــن اهللا حتــى إذا دخــل الشــهر، والنفــوس قــد هتـيـأت  َّ ً

  ونية العمل، رشد؛ فالعزيمة عىل الرشد،للعمل بالصاحلات، والقلوب قد أقبلت عىل الطاعات

 . عمل صالح؛الصالح

ِّ يف بيان عظيم فضل الرب َّوليعلم املؤمن أن عطاء اهللا جزيل وفضله كبري، فقد قال النبي  َّ 

ُوإن تقـرب إيل بشـرب تقربـت «  : ملن أقبل عليه بالطاعات وتقرب إليه بالصـاحلات يقـول اهللا  ْ َّ ََّ َ َْ ٍَ ْ ِ ِ َّ َ ِ َِ َ

َّإليه ذراعا، وإن تقرب إيل َ ِ ِ َِ َ َّْ ََ َْ ً ِ ِ ً ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أ�اين يميش أ�يته هرولةَ ْ ََ ََ ُ ْ َ َ ْْ ْ َّ ََ ُ َ َ ََ َِ ِ ِِ ِ ًِ ًَ  فينبغي لكل ؛)١(»ُْ

، وليبرش بعظيم الفوز وكبري األجر  .ًمؤمن أن يري اهللا من نفسه خريا

بي بت عن الن بالنوافل التي تكون بني يديه، فقد ثُ مما يستقبل به شهر رمضان االشتغالَّإن: ثالثا

 من حديث عائشة " َّالصحيح" يف "�َه كان يصوم أكثر َّأ ِّويف بعض الروايـات . )٢("شعبان ُ
َّه كان يصومه كلهَّأ�" ُ، وهذا يدل عىل أ�ه ي"ُ َّ َّسن للمؤمن أن يتهيأ هلـذا الشـهر قبـل جميئـه بالصـوم، ُّ َّ

ِّيف بيان الرس واحلكمة  )٣( ما يف هذا الشهر من العبادات، ولذلك قال مجاعة من العلامءُّلَفهو أج ِّ
َمن تقدم رمضان بصوم شعبان تبة التـي تكـون قبـل الفريضـة، وقـد عقـل : ُّ َّأ�ه هتيئة للنفس، كالرا َّ ٌ َّ

َّهذا مجاعات من سلف األمة، فكانوا يتهيؤون للشهر بأ�واع من الصاحلات، فمنهم من يتهيأ  له ٌ

و أكثر شـعبان، ومـنهم مـن كـان يتهيـأ بقـراءة فكان يصوم شعبان أ  ًبالصيام اتباعا هلدي النبي 

ُ أن الســلف كــانوا يكثــرون قــراءة القــرآن يف - كــام ذكــر اـبـن رجــب وغــريه -الـقـرآن، وـلـذلك جــاء  َّ َّ

                                                           
 .)٢٦٧٥(، وصحيح مسلم )٧٤٠٥(صحيح البخاري ) ١(

 ).٧٨٢(، وصحيح مسلم )١٩٦٩(صحيح البخاري ) ٢(

 ).١٢٩(ينظر لطائف املعارف ص  )٣(
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م عىل قراءة ُ، حتى إذا جاء رمضان وقد مرنت نفوسهم وهتيأت قلوهبم، وأقبلت أفئدهت)١(شعبان

  . كالم هللا 

ُّوكان من صور التهيؤ الذي كا َّن عليه بعض سلف األمـة، أهنـَّ  قبـل جمـيء م كـانوا يـدعون اهللا ُ

َالشهر بستة أشهر، أن يبلغهم رمضان ِّ ُ  َّن النبيإسناده مقال عن أ�س أ وقد جاء حديث يف ). ٢( َّ

َكان إذا دخل رجب قال«:  قال ٌَ ِّاللهم بارك لنا يف رجب وشعبان وبلغنا رمضان: َ ََّ ٍ َ َِّ«)٣(. 

ّ فقــد جــاء عــن النبــي ،ســتقبل بــه شــهر رمضــان االستبشــار بإدراكــه وبلوغــه ممــا يَّإن: رابعــا َّعنــد  

ُه كان يـبرشَّالنسائي وغريه أ� ٌأ�ـاكم رمضـان شـهر مبـارك، «:  قـول في، أصـحابه بمقـدم رمضـانِّ َ ُ ٌ َ َ َْ ْ َ ُُ َ َ َ

َّفرض ا� عز َ َُ َّ َ ُ وجل عليكم صيامهَ َ ْ َ ََ ِْ ُ َ ََّ«)٤.(   

 . وحسن عبادتكا عىل ذكرك وشكركَّنِ� أع

 َّما هي حقيقة الصوم؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

ِّالتعبد هللا تعاىل باإلمساك عن املفطرات مـن طلـوع الفجـر : َّ الصوم رشعا:فأجاب عفا اهللا عنه

 . إىل غروب الشمس

: ، واجلــامع، قــال اهللا ُّ والرشب،األكــل: ِّوأصــول املفطــرات التــي جيــب اإلمســاك عنهــا ثالثــة

َفاآلن ب﴿ َ َارشوهن وابتغوا ما كتب ا� لكم وكلوا وارشبوا حتى يتبني َ َ َّ َ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َُّ َْ ُْ ُ َُ َْ َُ ُ َّ ُ ُ َلكم اخليط األ�يض من  ِ َ ْ َِ ُ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ

ِاخلـــيط األســـود مــــن الفجـــر ثـــم أمتــــوا الصـــيام إىل الليـــل ْ َ ِّ ْ َ َ ْ ََّ َْ ِ َ ُّ َّ ِْ َ ُ َِ ِ ِ َِ ، وغايـــة هــــذا ]١٨٧.: ســــورة البقـــرة [﴾ْ

ُيا أهيا الذين آمنوا ﴿: قال تزكية النفوس، وتربيتها لتحقيق التقوى،  ؛اإلمساك عن املفطرات َ َ َِ َّ َ ُّ َ

َكتــب علــيكم الصــيام كــام  َ ُُ َُ ِّ ْ َُ َ َ َكـتـب عــىل الــذين مــن قــبلكم لعلكــم تتقــون ِ ُ ََّ َ ْ ُْ َُّ َ ََّ ْ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ ، ]١٨٣: ســورة البقــرة[ ﴾ُ

                                                           
 ).١٣٥(املرجع السابق ص ) ١(

 ).١٤٨(املرجع السابق ص ) ٢(

 ).١٢١(لطائف املعارف ،  واإلسناد فيه ضعيف:قال ابن رجب) ٢٣٤٦(مسند أمحد ) ٣(

 . ختريج املسند، وصححه األرنؤوط يف)٧١٤٨(، وأمحد )٢١٠٦(النسائي ) ٤(



7

ُأن جيعل العبد بينه وبني ما خيافه وحيـذره مـن : َّوالتقوى ُُ ُ َ َوقايـة تقيـه منـه، ؛عـذاب اهللاُ  وال يكـون ً

ِذلك إال بفعل طاعة اهللا واجتناب   . ِصيتهمعِ

ًوأصــل التقــوى يبـتـدئ يف القلــوب صــالحا وطيبــا وزكــاء، كــام قــال  ً ِاجلســد َّأال وإن يف «: النبــيً َ َ
ْمضــغة، إذا صــلحت؛ َ ََ ً َ ْ َ صــلح ُ ْاجلســد كـلـه، وإذا فســدت؛ََ َ َُ ََ ُ ُّ ُ ُ فســد اجلســد كلــهَ ُّ ُ ُ ََ ََ ُ، أال وهــي القلــبَ ْ َ«)١( ،

ُالتقــوى هاهـنـا ، التقــوى هاهنــا« :  ـمـن حــديث أيب هريــرة : النبــيوـلـذلك قــال  َُّ ، ويثمــر )٢(»َّ

 االمتناع َّعني عىل التقوى فإنُ والصوم من أعظم ما ي، واستقامة يف العمل،ذلك سدادا يف القول

ًاألعــــامل صــــالحا، ويف املعاملــــة ًر يف األخــــالق زكــــاء، ويف ِّعــــن الطعــــام والرشاب واجلــــامع يــــؤث

َّاستقامة، ويف الظاهر طيبا، ويف البـاطن زكـاء وهدايـة ونـورا، فـإن ً كيـة ا عجيبـا، يف تزً للصـوم أ�ـرًً

َّوالصوم جنة«: النفوس وتربيتها، ولذلك قال  َّوقاية من النار ومن األعامل املوجبة : أي)٣ (»ُ

 . ر دون الوقاية من أعامل أهلهاُه ال يمكن أن حتصل الوقاية من الناَّهلا، فإن

ك تلــك املقاـصـد بالصـوم؛ ـصـدق علـيـه ـمـا جــاء يف َدرُفمتـى غاـبـت ـهـذه املعــاين عـن الـصـائم ومل ـتـ

َّأن النبيالسنن من  َّ َّ  ُرب صائم ليس له من صيامه إال اجلوع والعطش« :قال ٍَّ وقد جاء يف . )٤(»ُ

َمن مل يدع قول الزور والعمل «: ال ق النبي َّ أن من حديث أيب هريرة" صحيح البخاري" ََ ََ ْ ْ َِ ُّ َ َ ْ َ

ْبه، فليس � حاجة يف أن  ٌ َ َ َِ َّ به ِ ُيدع طعامه ورشا ُ َ َ ََ َ َ َ َ  والعمل به مل ِ الزورِفالصائم إذا اشتغل بقول. )٥(»َ

 .ر قوله وعمله من كل باطلِّفينبغي للمؤمن أن يطه، حيقق الغاية من صومه

                                                           
 ).١٥٩٩(، )١٠٧(، وصحيح مسلم )٥٢(صحيح البخاري  )١(

 )٢٥٦٤(صحيح مسلم  )٢(

 ).١٦٢(، وصحيح مسلم )١٨٩٤(صحيح البخاري ) ٣(

.  ما قارهبامإسناده صحيح أو حسن أو: ، قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب)٩٦٨٣(، وأمحد )١٦٩٠(، وابن ماجه )٣٢٤٩(أخرجه النسائي يف السنن الكربى ) ٤(

 )٢/١٥٥(الرتغيب والرتهيب 

 ).١٩٠٣(صحيح البخاري  )٥(
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لنا، فإنفلنجد ولنجتهد يف حتصيل ثامر ال  الصوم يسمو َّصيام وآثاره يف أخالقنا ومعامالتنا وأقوا

تـــــب عليـــــا، وصـــــدق مـــــن قـــــال  عـــــن :أي. ٌالصـــــوم إرادة مســـــتعلية: )١(باإلنســـــان ويرفعـــــه إىل مرا

َّلصــحيح أن النبــيَّالسفاســف والرذائــل والقبــائح، وهلــذا جــاء يف ا َّ َّ َّ  ِإذا كــان يــوم صــوم «: قــال ْ َ ْ َُ َ ََ ِ

َأحدكم، فال ي ََ ْ ُ ِ ُرفث، فإن سابه أحد أو قاتله فليقلَ ْ َ َُ َ ٌَ ْ َ ْ َُ َ َّ َ ٌإين امرؤ صائم: ِْ ُ ُفالصائم يسمو فيرتك ما . )٢(»ْ

َوجزاء سيئة سيئة مثلها﴿: أذن له من مقابلة اإلساءة بمثلها كام يف قوله  ِّ ِّ َ َُ ْ ٌِ ٍَ َ ََ َ : سورة الشورى[ ﴾ُ

 .َّالصفح والعفو واإلعراض عن أهل اجلهل والسفه إىل ] ٤٠

ًل اهللا أن جيعل صيامنا مقبوال نسأ ُعىل الوجه الذي يرىض به عنا، وأن تزكو به األعامل، وتصلح ُ

َّبه األخالق، وتطيب به الرسية والسرية، وتستقيم به األعامل، إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصىل  ُّ
ِّاهللا وسلم عىل نبينا حممد َّ. 

 رص والصيام؟َّهل هناك عالقة بني الن: سئل الشيخ وفقه اهللا

ته وعـىل التي من العبادات ُالصوم: فأجاب عفا اهللا عنه  ينترص فيها املرء عىل نفسه وعىل شـهوا

ُّ وختلصه لوكه وعمله وطاعته هللا مأ�وفاته، وهذا االنتصار الذي حيققه املؤمن بصومه يف س

ِّالسمو من عوائق  ُ ِّوالرقي واالرتفاعُّ َ﴿يا أهيـا : اهللا غلب قال  لبنة يف بناء األمة هبا تنرص وت؛ُّ ُّ َ َ

ُالذين آمنوا  َ َ ِ ْإن تنرصوا ا� ينرصكم ويثبت أقدامكم﴾  َّ َ ُْ َ َْ َ َْ ْ ِّ ُ َ َُ ْ ُ َُ َّ ُ  النرص الذي ، وهذا]٧.: سورة حممد[ِ

اهللا فقد  من أطاع ُّ فكل يف اآلية نتاج عمل يقوم به كل مؤمن لتحقيق نرص اهللا  ذكره اهللا 

ِ رشع اهللا فقد نرص اهللا، وكل من توقى السيئات، فقد نرص اهللاُّنرص اهللا، وكل من التزم ِّ َّ ُّ . 

َّفنرص اهللا يكون من الصغري والكبري، والذكر واأل�ثى، واحلر والعبد، والفرد واجلامعة، وذلك  َّ

َحققنا نرص اهللا والعمل بمرضاته؛ ومتى   بتحقيق رشع اهللا َّنرصنا بمنه وفضله؛  . 

                                                           
 )٨٩(أحكام الصيام ملصطفى السباعي : ينظر) ١(

 ).١١٥١(، وصحيح مسلم )١٩٠٤(صحيح البخاري ) ٢(
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َ هــذا الشــهر حمــل الــنرص، وافــق أن يكــون رز العبــادات التــي يتحقــق هبــا و�ــا كــان الصــوم مــن أ�ــ ُ
الصوم حمال ألكرب انتصارين  كان شهر   عرب تاريخ اإلسالم، ففي حياة النبي ٍانتصارات كربى

َّالنبي َّحققهام  َّ جمرى مسرية اإلسالم وقبول الناس لدعوة النبي َّحوال . 

نرص رسوله  َّ وذلك يف السنة الثانية من اهلجرة، فإن اهللا يف غزوة بدر الكربى،: النرص األول

 ثانيـة  يف السـنة الَضِرُالصوم، فالصوم ف  هذا النرص اقرتن بفرضية َّعىل عدوه، والعجيب أن

تسـعة رمضـانات، وكـان ابتـداؤه يف السـنة الثانيـة مـن اهلجـرة، ووافـق  ُّمن اهلجرة، فصام نبينا 

 . عظيمٌذلك نرصه يف بدر وهذا نرص

َّتها، حيث مـن اهللا عـىل رسـوله النرص الكبري الذي أرشقت به الدنيا بعد ظلم: والنرص الثاين َ 

مكـة يف شـهر  جاس واألوثان، ففـتح اهللا لنبيـه بتطهري البيت احلرام ـ مكة ـ من األصنام واألر

 .رمضان من العام الثامن

رسالتها، ونسأ�ه   جتامع كلمتها وظهور أن يتمم ألمتنا النرص بالتئام شملها وا أسأل اهللا  ف

 .أن ينري قلوبنا واملسلمني، وأن يرينا يف أمتنا ما تقر به أعيننا

 َّما حكم التهنئة بشهر رمضان؟:  الشيخ وفقه اهللاسئل

ا من العادات احلسنة التي َّ أهن؛ األصل يف التهنئة باألعوام والشهور واأل�ام:فأجاب عفا اهللا عنه

 األصـل يف العـادة اإلباحـة، َّ أن: وهـيٍ قاعـدة املندرجة حتت، وهي من املباحاتاعتادها الناس

َّالنبـــي  وقـــد قـــال ، طيبـــة حســـن وكلمـــةٌا قـــولَّواألجـــر فيهـــا مـــن جهـــة أهنـــ َّ :» ُوالكلمـــة الطيبـــة َّ َُ ِّ ََ ِ َ ْ

ٌصدقة َ َ َ«)١( . 

لك، فلم يثبت ا التهنئة بمواسم اخلري وأزمنة الطاعة كشهر رمضان وعرش ذي احلجة ونحو ذَّأم

ِّالنبيفيه عن  َّ  ما روى ابن ،دل به عىل استحباب التهنئة بمواسم اخلريُسنة بينة؛ وغاية ما است 

                                                           
 ).١١٥١(، وصحيح مسلم )١٩٠٤(صحيح البخاري  )١(



10

َأهيا «: ٍ يف آخر يوم من شعبان، فقالخطبنا رسول اهللا : قال  َخزيمة يف صحيحه عن سلامن ُّ َ

ْالناس قد  َ ُ ٌأظلكم شهر عظيم ، شهر مبارك ، َّ َ ُ ٌ ٌ ٌ َْ ْ َْ َِ َ ُ َّ َ ٍ شهر فيه ليلة خري من أ�ف شهرَ ْ ْ ْ َْ َِ ِ ِ ِْ َ ََ ٌ ْ َ ٌ ٌ«)١( . 

ًهذا احلديث أصل يف هتنئة الناس بعضهم بعضا يف شهر رمضان: قال ابن رجب وقد ذكر ابن ، ٌ

 .القيم استحباب هتنئة من جتددت له نعمة دينية

مــن األمــور  التهنئــة برمضــان وغــريه مــن مواســم الطاعــة َّأن -واهللا تعــاىل أعلــم  - فاـلـذي يظهــر 

املباحة التي ال حرج فيها؛ فإذا كانت التهنئة بصيغة الدعاء بالربكة واإلعانة عىل صالح العمل 

َّاللهم «: حديث أ�س كانت من القول احلسن الطيب، ويمكن أن يستأ�س يف ذلك بام جاء يف  ُ َّ

ْبارك لنا يف رجب وشـعبان، وبـارك  ِْ َِ ََ َ ْ َ ََ َ ٍ َ ِ َ َلنـا يف رمضـان َ َ َ َ ِ َ  وهلـذا ال ؛)٣(، واحلـديث يف إسـناده مقـال)٢(»َ

َّالنبــي التهنئــة بمواســم الطاعــة ســنة؛ إذ مل يثبــت فـيـه عــن َّإن: يقــال َّ   مــا يصــار إلـيـه، بــل هــي مــن

 .املباحات، واهللا أعلم

 ثبوت شهر رمضان
 كم يف توحيد بداية الصوم والعيد جلميع املسلمني؟احلما : سئل الشيخ وفقه اهللا 

َ﴿فمـن شـهد  : ل اهللا  قـا،األصـل يف صـوم شـهر رمضـان شـهود الشـهر: عنـهفأجاب عفا اهللا  ِ َ ْ َ َ

ُمــنكم الشــهر فليصــمه﴾ ُ َ ْْ َ ُْ َ َّ ُ ْ ، فصــوم رمضــان منــوط بشــهود شــهره، وشــهود ]١٨٥.:ســورة البقــرة [ِ

 :الشهر حيصل بأحد أمرين يف قول مجاهري أهل العلم

ُصــوموا «: قــال   النبــيَّأن : رعمــرؤيــة هــالل شــهر مضــان؛ حلــديث أيب هريــرة وابــن : األول ُ

ِلرؤيـتــه وأفطـــروا لرؤيـتــه ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُْ ُ ُْ َّال تصـــوموا حـتــى تـــروه، وال تفطـــروا حتـــى «: ، ويف احلـــديث اآلخـــر)٤(»َ ُ َ َّ ََ َ ُ ْ َ ُُ َ ُِ ْ َ َ

ُتروه ْ َ َ«)٥(. 

                                                           
)١٩١/ ٣) (١.( 

 .إسناده ضعيف: خ شعيب األرناؤوط، قال الشي)٢٣٤٦(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  )٢(

 ).١٢١(لطائف املعارف البن رجب : ينظر) ٣(

 ).١٠٨١(، وصحيح مسلم )١٩٠٩(صحيح البخاري  )٤(

 ).١٠٨٠(صحيح مسلم ) ٥(
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ِّالنبـيإكـامل عـدة شـعبان ثالثـني يومـا؛ لقـول : الثاين َّ  :»ُفـإن غ ْ ُبـي علـيكم فـأكملَِ َِ ْ َ َ ْ َُ ْ َدة شـعبان ِوا عـَِّ َ ْ َ َ َّ

َثالثني ِ َ َ«)١(. 

 . فهذه هي طرق إثبات الشهر التي يثبت هبا ويلزم هبا الصوم

أم ختتص مكان ، هل تلزم الرؤية مجيع البالد، وقد اختلف أهل العلم فيام إذا رؤي اهلالل يف بلد

 الرؤية الختالف املطالع؟ 

 : وهم يف ذلك عىل أقوال

ته اخلاصة، وذلك اعتبارا باختالف املطالع يف البلدان، وهذا هو  رؤيٍ لكل بلدَّأن: القول األول

 .رمحه اهللا )٢(مذهب اإلمام الشافعي

ه إذا ثبـتـت رؤـيـة اـهلـالل بمكــان لـزم مجـيـع اـلـبالد الصــوم، وـلـو اختلفــت املطــالع، َّأـ�ـ: القـول الـثـاين

 .)٥(، واحلنابلة)٤(، وا�الكية)٣(وهذا هو مذهب احلنفية

 .تبع ألئمتهم، فام أ�بته اإلمام تبعه الناس فيه الناس يف صومهم وفطرهم  َّأن: القول الثالث

وال يسـع النـاس إال هـذا، ، ُ وهذا القول هو املعمول بـه اليـوم، فالنـاس يتبعـون مـا تعلنـه بالدهـم

  النبي َّأن حديث أيب هريرة   ومن ه من حديث عائشة ويشهد له ما رواه الرتمذي وغري

َالصــوم ـيـ«: قــال ْ َوم تصــومون، والفطــر ـيـوم َُّ ُ ُ َْ َ َ ُ ْْ َِ َتفطــرون واألضــحى ـيـوم تضــحون َ َ ُّْ ْ َ َ ََ ُْ َُ َُ ، ويف الرواـيـة )٦(»ِ

َصومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يـوم تضـحون«: الثانية يقول  َ ْ ْ َُّ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ََ ُْ ُ ََ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ ُُ َُ ِ ِ ُ«)٧( .

                                                           
 ).١٠٨١(، وصحيح مسلم )١٩٠٩(صحيح البخاري  )١(

 ).١/٤٢٢(، ومغني املحتاج )٦/٢٧٣(املجموع للنووي : ينظر) ٢(

 ).٢/٨٣(صنائع للكاساين بدائع ال: ينظر) ٣(

 ).٢/٣٨١(التاج واإلكليل : ينظر) ٤(

 ).٣/٧(، واملبدع البن مفلح )٣/١٩٣(اإلنصاف للمرداوي : ينظر) ٥(

 ).٦/٢٨٣. (إسناده حسن: ، وقال اإلمام النووي يف املجموع)٦٩٧(أخرجه الرتمذي ) ٦(

 ).١/٢٨٠(حديث صحيح : قال ابن كثري يف إرشاد الفقيه، )١٦٦٠(، وابن ماجة )٢٣٢٤(داود  ، وأ�و)٦٩٧(أخرجه الرتمذي  )٧(
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ُة اهلــالل مــا تعلنـه بالدهــم يف الصــوم والفطــر، َّولـذلك فــإن كــل أهـل دوـلـة وإقـلـيم يتبـعـون يف رؤيـ

 .وهذا ما جرى عليه العمل اليوم

هل جيوز استعامل املراصد يف إثبات رؤية اهلالل يف دخول شهر رمضان : سئل الشيخ وفقه اهللا 

 وخروجه؟

 فاملراصـد نـوع مـن الرؤيـة، ،استعامل املراصد يف رؤية اهلـالل ال حـرج فيـه: فأجاب عفا اهللا عنه

عمل فيها وسائل لتجلية الرؤية وتوضيحا وتقريبها، وال يوجد ما يمنع من االستفادة منها يف يست

ٍرؤيــة األهلــة يف رمضــان وغــريه، وقــد صــدرت بــذلك الفتــوى مــن جهــات علميــة وجمــامع فقهيــة 

 . عديدة

َعنيَ ت؛ حقيقية بواسطة املنظارً اهلالل باملرصد رؤيةَيِئُه إذا رَّوعليه فإن ه الرؤية، ولو مل  العمل هبذَّ

ُفمــــــن ـشـــــهد مــــــنكم {: اهللا ـيـــــر ـبـــــالعني املجــــــردة؛ وذـلـــــك لقــــــول  َُ ْ ِ َ ِ َ ْ ُالشــــــهر فليصــــــمه  َ ُ َ ْْ َْ َ ســــــورة [} َّ

ُالشهر تسع وعْرشون ليلة، ال تصوموا حتى تروه، «:   ولعموم قول رسول اهللا،]١٨٥.:البقرة ْ ُ ْ ٌ َْ ُ ْ َُ َّ َ ً ََ َ ُ ِ ِ َّ

ْوال تفطروا حتى تروه، إال أن َّْ ُ ْ َ َُ َّ ُ يغم عليكم، فإن غم عليكم ُِ ُْ ْ َُ ََّ َُّ ُفاقدروا لهَْ ِ ، واحلديث يشمل كل )١(»ْ

ء كانت الرؤية بالعني املجردة  . أم عن طريق املناظري يف املراصد،رؤية للهالل سوا

هــــل جيــــوز اعـــــتامد احلســــاب الفلكــــي يف إثبــــات دخــــول شــــهر رمضـــــان : ســــئل الشــــيخ وفقــــه اهللا

 وخروجه؟

ق عامــة أهــل العلــم عــىل عــدم اعتبــار حســاب منــازل القمــر يف إثبــات اتفــ: فأجــاب عفــا اهللا عنــه

ــاب املنجمـــني خـــارج عـــن حكـــم :  قـــال اجلصـــاص،اهلـــالل ــازل القمـــر وحسـ فالقائـــل باعتبـــار منـ

 وإمجـاع الفقهـاء اد فيه؛ لداللة الكتاب ونص السنةالرشيعة، وليس هذا القول مما يسوغ االجته

 . )٢(بخالفه

                                                           
 ).١٠٨٠(، وصحيح مسلم )١٩٠٧(صحيح البخاري ) ١(

 ).١/٢٥٠(أحكام القرآن : ينظر) ٢(
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وهذا ال نعلم أحدا قال به إال بعض أصحاب : ساب وتقدير املنازلوقال القرطبي يف األخذ باحل

 . )١(ه يعترب يف ذلك بقول املنجمني، واإلمجاع حجة عليهمَّالشافعي؛ أ�

َّه إذا اعتمـد ثبـوت الشـهر مـن طريـق احلسـاب، فإنـَّإنـ: بل إن من فقهاء ا�الكية من قـال ه ال يلـزم ُ

 .)٢(َالناس الصوم اعتامدا عىل هذا اإلخبار

 . )٣(لعرص وهبذا قال مجهور فقهاء ا

َّإن حسـاب مـنـازل القمـر معتـرب يف النـفـي :  أن يقـال- واهللا أعلـم -والـذي يظهـر يف هـذه املســأ�ة 

 اهلالل ال يمكن أن يرى لكونه ال يولد إال بعد مغيب َّاهلالل، ال يف إثباته، فإذا قال احلسابون إن

ا إذا قال َّ احلال مل تقبل شهادته ملخالفتها للحساب؛ أمه لو شهد أحد برؤيته يف هذهَّالشمس، فإن

َّ اهلــالل ولــد وهــل وطلبــه الـنـاس ومل ـيـروه فإنــَّإن: احلـسـابون ه ال يثبــت الشــهر ـبـذلك حينـئـذ إذ إن َّ

َّثبوتــه منــوط برؤيــة اهلــالل ومل ـيـر، وهــذ إذا تــراءى النــاس اهلــالل؛ أ مــا إذا تعطلــت الرؤـيـة، وقعــد َ

هو احلال يف أكثر شهور السنة؛ فاعتبار احلساب حينئذ أرجح من إمهاله، الناس عن الرتائي كام 

 .إذ هو عمل بام يغلب عىل الظن صحته، فال حرج يف اعتامده واعتباره يف هذه احلال

ُأعلــن يف البلــد األول رؤيــة هــالل وَّإذا انتقــل الصــائم مــن بلــد إىل بلــد، : ســئل الشــيخ وفقــه اهللا  ِ ُ

ًشوال، فهل يفطر تبعا هل َم؟ علام بأن البلد الثاين مل ير فيه هالل شوال؟ُ ُ ً 

ه الشهر وهو فيه؛ فإذا كان َ املرء يتبع يف الصوم البلد الذي أدركَّاألصل أن: فأجاب عفا اهللا عنه

فقهم يف الصوم ولو خالف ما عليه الناس يف بلده  مسافرا إىل بلد صام أهله فواجب عليه أن يوا

ه إذا سافر إىل بلد مل يصوموا لعدم ثبوت الشهر عندهم فإنه َّفإن وكذلك العكس ،الذي سافر منه

                                                           
 ).٢/٢٩٣(تفسري القرطبي : ينظر) ١(

 ).٢/٣٨٧(مواهب اجلليل : ينظر) ٢(

 ).١٥/١١٢(جمموع فتاوى : ينظر) ٣(
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يتبعهم يف عدم الصوم؛ ألن حكمه حكم البلد الذي انتقل إليه يف قـول عامـة أهـل العلـم؛ لقـول 

َالصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون واألضحى يوم تضحون«: النبي  َ ْ ْ َُّ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ََّ ُْ ُ ََ ُ َ ُ ُ َ َُ ِ ِ«)١(. 

فقا للبلد الذي سافر منه ا إَّأم ذا ابتدأ الصيام يف بلد وسافر إىل بلد آخر مل يكن مبدأ صومهم موا

ه باالنتقـال إلـيهم َّعنه فاألقرب أن يوافق أهل البلد الذي هو فيه فيصوم معهـم؛ أل�ـبأن تأخروا 

فقتهم أن يصوم واحدا وثالثـني يومـا يف أصـح ُصار منهم فحكم ه حكمهم حتى لو اقتضت موا

ْصــومكم ـيـوم تصــومون ، وفطــركم: " قــال النـبـي َّ؛ ألن)٢( أهــل العلــمقــويل ُ ُ َ ْ ُُ ْ َِ َ ُ ْ َ ْ ََ َ ـيـوم تفطــرونُ ُْ َِ ُ ْ َ")٣( ،

 .واهللا أعلم

َّما حكم من بدأ الصوم يف بلد ثم سافر إىل بلد قد سبقوهم بصيام يوم أو : سئل الشيخ وفقه اهللا

 تأخروا عنهم؟

ففـي هـذه احلـال بلـد ثـم سـافر إىل بلـد سـبقوهم بالصـوم َّمـن بـدأ الصـوم يف : فأجاب عفا اهللا عنـه

َّالواجب أن يصوم مع الناس حتى يفطروا، أل�ـ فقتهم؛ ُ ه باالنتقـال إلـيهم صـار مـنهم فتجـب مـوا

َصومكم يوم تصومون، " :لقول النبي  ُ َ ْ ُُ ْ َ ْ ََ َوفطركم يوم تفطرونُ ْ ُْ َ ْ ُِ ُِ ْ َ  وهذا هو الواجب وإن زاد ،)٤("َُ

 .األصح من قويل أهل العلمعىل ثالثني يوما يف 

ر يف بداية الصوم عن البلد الذي سافرت منه؛ فالواجب َّتأخا إذا كان البلد الذي سافرت إليه َّأم

 :اعتبار حال الناس يف البلد الذي أ�ت فيه، وهنا ال ختلو من حالني

 صومك ًأن يفطروا للعيد وقد تم لك تسعة وعرشون يوما، ففي هذه احلال يكون قد تم: األوىل

 .وال قضاء عليك

                                                           
 ).٦/٢٨٣(املجموع . إسناده حسن: ام النووي، وقال اإلم)٦٩٧(أخرجه الرتمذي ) ١(

 ).١/٥٥٥(، بداية املحتاج )٣/١٨١(، وفتح العزيز )٦/٢٩٤(املجموع لإلمام النووي ) ٢(

كام اإل�ام بأحاديث األح. صحيح عىل طريقة بعض أهل احلديث: ، قال ابن دقيق العيد)١٦٦٠(، وابن ماجة )٢٣٢٤(داود  ، وأ�و)٦٩٧(رواه الرتمذي : ينظر) ٣(

)١/٢٥٣.( 

اإل�ــام بأحادـيـث األحكــام . صــحيح عــىل طريقــة بعــض أهــل احلــديث: ، قــال اـبـن دقيــق العـيـد)١٦٦٠(، وابــن ماجــة )٢٣٢٤(داود  ، وبــو)٦٩٧(رواه الرتمــذي  )٤(

)١/٢٥٣.( 
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 ع الناس؛ ألن النبي ًأن يفطروا للعيد ومل يتم لك صوم تسعة وعرشين يوما، فأفطر م: الثانية

َصومكم يوم تصومون{: قال ُ َ ْ ُُ ْ َ ْ ََ َ، وفطركم يوم تفطرونُ ْ ُْ َ ْ ُِ ُِ ْ َ ، وجيب أن تقيض بعد العيد ما تكمـل بـه }َُ

 .)١(ة وعرشين يوما باالتفاق الشهر ال ينقص عن تسعَّتسعة وعرشين يوما، فإن

 آداب الصيام والنهي عن الوصال
ِّما هي اآلداب املتعلقة بالصيام؟: قه اهللاسئل الشيخ وف ِّ 

ُالصوم: فأجاب عفا اهللا عنه َأهيـا الـذين  َ﴿يـا : قـال اهللا ،  تقـوى هللا غرضه وغايته حتقيق َّ ِ َّ َ ُّ َ

َآمنــوا كتــب علـــيكم الصــيام كـــام كتــب َ ِّ ْ َِ ُِ َ َُ ُ ُ َُ َ َ َ عـــىل الــذين مــن قـــبلكم لعلكــم تتقـــون﴾ ُ ُ ََّ َ ْ ُْ َُّ َ ََّ ْ ْ َِ ِ ِ َ .: ســورة البـقــرة[َ

١٨٣ .[ 

. ًوخوفا من عقابه  هي االشتغال بالطاعة والبعد عن املعصية، رغبة يف ثواب اهللا : َّوالتقوى

وهلـذا ينبغـي للصـائم أن يفـتش عـن  الصـيام،  هذا هو املعنى العام الـذي مـن أجلـه رشع اهللا 

 . ُلغاية يف نفسه ويف خلقه ويف عمله حتى يفوز بأعظم األجرهذه ا

َّفالصــوام يتفــاوتون يف األجــر تفاوتــا عظــيام حتــى يكــون بــني أجــر صــائم وصــائم كــام بــني الســامء  ُّ

واألرض يف الفضــل والـثــواب، وذلــك ـبــالنظر إىل اخـــتالف مــا يقـــوم يف قلــوهبم مـــن اإلـخــالص 

.  أعامهلم من فعل الطاعات واجتنـاب املحرمـاتواإليامن واالحتساب، واختالف ما يكون يف

 :وأوجب ما ينبغي أن يراعيه الصائم من اآلداب يف صيامه أمران

َّأن يكون صومه إيامنا واحتسابا؛ ففي الصحيحني من: األول  النبـي  َّأن  حديث أيب هريرة ُ

َمــن صــام رمضــان إيامنــا واحتســابا غفــر لــه مــا ت«: قــال َ َ َ َ َ َ َُ ْ َ َ َْ ِ ُِ ً ً ََ ِ ْقــدم مــن َ ِ َ َّ ِذنبــه  َ ِ ْ ُّالنبــي، فقــد اشــرتط )٢(»َ َّ  

 كل عمل صالح البد له من َّ فاننا واحتسابا،حلصول املغفرة بصوم رمضان أن يكون الصوم إيام

مـبـدأ باعــث وهــو اإلـيـامن، وغاـيـة مقصــودة وهــي االحتـسـاب؛ فــال يكــون العمــل طاعــة هللا وقربــة 

                                                           
 ).١/٤١١(أسنى املطالب : ينظر) ١(

 ).٧٦٠(، وصحيح مسلم )٣٨(صحيح البخاري  )٢(
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 ،لعادة واهلوى؛ وغايته ومقصوده ثواب اهللا ونيل رضاهيامن باهللا ال ااإلحتى يكون مبدأه وباعثه 

 .ال طلب املحمدة واجلاه وغري ذلك وهذا هو االحتساب

َ﴿إنام : فهنيئا ملن صام إيامنا واحتسابا بعظيم األجر وجزيل الثواب قال اهللا  َّ َيوىف الصابرون  ِ ُ ِ َّ َ َُّ

ٍأجرهم بغري حساب﴾ ََ ْ َِ ِ ْ َ ِ ُ  النبي َّأن حيحني من حديث أيب هريرة ، ويف الص]١٠.: سورة الزمر [ْ

َّكل عمل ابن آدم له إال الصوم، فإن«:  قال  .)١(»يل وأ�ا أجزي به ه ُّ

 نفســـه عـــن الرذائـــل وحيملهـــا عـــىل َّفُأن يظهـــر أ�ـــر الصـــوم يف قـــول الصـــائم وعملـــه؛ فيكـــ: الثـــاين

م كام قال لصيا ذلك أهون اَّالفضائل؛ فليس الصوم اإلمساك عن الطعام والرشاب فحسب، فإن

إذا "): ٢(  بل البد أن يكون للصوم أ�ر يف القلب والقول والعمل؛ قال جـابربعض السلف،

 وليكن عليـك ، ودع أذى اجلار،صمت فليصم سمعك وبرصك ولسانك عن الكذب واملحارم

 وهلذا جاء يف الصحيحني ،"وقار وسكينة يوم صومك، وال جتعل يوم صومك ويوم فطرك سواء

َّوالصـوم جنـة«:  قــال النبـي َّأنيب هريـرة مـن حـديث أ وحصــن   الصـوم وقايـة َّنأ: ، أي)٣(»ُ

ُوإذا كــان يــوم «: ويسء األخــالق، وهلــذا قــال النبــي يقــي بــه اإلنســان نفســه الرشور والفســاد،  ْ َ ََ ََ ِ

َصوم أحدكم فال يرفث وال يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، ف َ ْ َ ْ ُ َُ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ َ ْ ََ َ ٌَ َ ََّ َ ْ ِْ َ َ َ ُ ِ ٌليقل إين امرؤ صائمِ ُ ِْ َ ٌَ ِّ ِ ْ :  ، أي)٤(»ُْ

ه َّ أل�ـ؛ام امتنع عن مقابلة إسـاءته بمثلهـاَّه إنَّ وخيرب امليسء إليه بأ�،ِّفيذكر الصائم هبذا القول نفسه

ٍصــائم، فالصـــوم يـكــف بــه اإلنســـان نفســـه عــن كـــل ســـيئ ُ  مــن األخـــالق، وـلــو كــان ذـلــك يف مقـــام َّ

َّفيكف الصائم لسانه عن جماراة السفهاء، ويكف عمله عن االنتصاف للنفس واملجازاة باملثل،  ُُّّ
 . ُّالوقيعة يف السوء

                                                           
 ).١١٥١(ح مسلم صحي) ١٩٠٤(صحيح البخاري ) ١(

 ).١٥٥(لطائف املعارف البن رجب احلنبيل : ينظر) ٢(

 ).٧٤٩٢(صحيح البخار ي ) ٣(

 ).١١٥١(، وصحيح مسلم )١٩٠٤(صحيح البخاري  )٤(
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 اهللا َّ الصائم يفوته من األجر يف صومه بقدر ما يكون من تفريطه يف هذه املعاين، فـإنَّوليعلم أن

  حيصل له مقصود الصوم، فينقص من  أمر بالصيام ألجل التقوى، فإذا مل حتصل له التقوى مل

مـا جـاء يف صـحيح البخـاري مـن يدل لـذلك و الصوم بحسب ما فوت من خصال التقوى؛ أجر

َّ النبي َّأن حديث أيب هريرة  َّ ْمن مل يدع قول الزور والعمل به، فليس � حاجة يف أن «:  قال ٌ ََ َ َ َ ْ ْ َِ َّ ِ َ ََ َِ ُّ َ ْ َ

به ُيدع طعامه ورشا ُ َ َ ََ َ َ َ َ  .سن عبادتهأعاننا اهللا وإياكم عىل ذكره وشكره وح، )١(»َ

ٌهل حفظ دعاء مأ�ور عند اإلفطار؟ : سئل الشيخ وفقه اهللا  َ ِ ُ 

ما جاء يف سنن أيب داود  النبي أصح ما جاء من األدعية عند الفطر عن : فأجاب عفا اهللا عنه

ُذهـب الظمـأ «: كان إذا أفطر قـال  النبي َّأن: من حديث ابن عمر  َ َّ ََ ُوابتلـت العـروقَ ُ ُ َْ َّْ َ َ، وثْ َبـتَ َ 

ُاألجر إن شاء اهللا َ َُ ْ ِ ْ َ ً، وقد ورد موقوفا ومرفوعا)٢(»ْ  . ، واملرفوع ال بأس بهً

ْ� لك صمنا وعىل رزقـك أفطرنـا«:  الصائم يقول عند فطرهَّا ما جاء من أنَّوأم ِ ُ ، ونحـو )٣(»َّ

 فليحرص الصائم عىل ؛ذلك؛ فهذه كلها أحاديث ال تثبت بأسانيد صحيحة، وليس هلا ما يقوهيا

َّ إن زاد ودعا بغريه مما شاء وأحب فذلك من َّمُث، دعاء با�أ�ور، كام جاء يف حديث ابن عمر ال

الصائم عند فطره من املواطن التي ترجى فيها إجابة الدعاء؛ فقد روى   دعاء َّاخلري ال سيام وأن

ُّثالث ال ترد «: قال  عن النبي  الرتمذي عن أيب هريرة َ ُ َ ٌ ِدعوهتم، اإل ََ ْ ُ ُ َ ُمام َْ ُالعادل، والصائم  َ ِ َِّ َ َُ

َحني يفطر، ودعوة املظلوم يرفعها فوق الغامم، وتفتح هلا أ�واب السامء، وي َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُِ َ ََّ ْ ُْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َّْ ُ ُ َِ َِ ُ َ ْ ِ َّقول الرب عز وجلِ َُ َ َُّّ َ َّ ُ :

ٍزيت أل�رصنك ولو بعد حنيِوع ِ َِ َّْ ْ ََ َ َ ُ ْ َ َ ِ َّ«)٤.( 

                                                           
 ).١٩٠٣(صحيح البخاري  )١(

، وقال صحيح عىل رشط الشيخني، وحسن )١/٥٨٤(، واحلاكم )١٥٣٦(واحلاكم يف مستدركه  ،)٣٣٢٩(، والنسائي يف السنن الصغرى )٢٣٥٧(أخرجه أ�و داود ) ٢(

 ).٢/٤٠١(إسناده الدارقطني يف السنن 

 ).٢/١٨٥(، والدارقطني )٤٨٠(أخرجه ابن السني يف عمل اليوم والليلة ) ٣(

)٢٥٢٦) (٤.( 
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ُّالصائم املؤذن أم يستمر يف فطره؟ هل جييب : لشيخ وفقه اهللاسئل ا ُ َّ 

ه َّليس هناك تعارض بني مبادرة الصائم إىل الفطر وبني إجابته املؤذن، فإن: فأجاب عفا اهللا عنه

 َّأن ن يبتدئ الصائم بالفطر؛ �ا جاء يف الصحيحني من حديث سهل بـن سـعد ِّن املؤذَّإذا أذ

َال يزال الناس بخ«: قال  َّبيَّالن ِ ُ ََّ ُ َ َري ما عجلوا الفطرَ َْ ِ ْ ُ َّ َ ٍ ، وجييب املؤذن �ا جاء من حديث أيب )١(»ْ

َّ الصحيح أن النبييف  سعيد  َّ  ُّإذا سمعتم املؤذن، فقولوا مثل ما يقـول، ثـم صـلوا « «: قال ُ َ َُ َ ُ َّْ َ ُ َُ ُ ْ ُ َ َ ِّ َِ َِ ْ ُ ِ

َعيل، فإنه من صىل عيل صالة صىل اهللا عليه هب ِ ِ ْ َ َ َ ْ َُ ََ َ ََّ َ َّ ًَ ََّّ ََّ ِ ، ثـم سـلوا اهللا يل الوسـيلة، فإهنـا منزلـة يف َ ِا عْرشا ٌ َ َ َُ َ ْ ُِ ْ َ َ ََّ َّ ِ ِ َ َ ًِ َ َ

ُاجلنة، ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا، وأرجو أن أكون أ�ا هـو، فمـن سـأل يل الوسـيلة حلـت لـه  َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ْ َ ََ َّ َ ْ َْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِِ َّ ََ َ َ ُْ َ َ َ َ َُ ِ ِ ْ ََّ َ ْ

ُالشفاعة ََ  ِ أو رشبٍبـني الفضـيلتني؛ يعجـل إىل الفطـر بأكـل متـرة فطـره الصائم عنـد فيجمع ؛)٢(»َّ

 . ماء، فإن تعجيل الفطر حيصل بذلك، وجييب املؤذن أ�ناء فطره

 ما هو صوم الوصال؟ : سئل الشيخ وفقه اهللا 

ٌالوصال هو أن يصل صوم يوم بيوم، فـال يتخلـل اليـومني فطـر، فـإذا فـرغ : فأجاب عفا اهللا عنه َّ

 . َ بل يستمر عىل صيامه إىل أن يرشع يف صيام اليوم الذي يليهُمن صيام اليوم مل يفطر

َقال«: َّكام يف الصحيح من حديث أيب هريرة   وقد هنى عنه النبي ُقال رسول اهللا صىل اهللا : َ َّ َ ِ ُ َُ َ َ

َعلـيـــه وســــلم ََّ ََ ِْ َإـيـــاكم والوصــــال«: َ َْ َ َِّ ْ ُ ُـقـــالوا» ِ َإـنـــك : َ َّ َتواصــــل، قــــال ِ َُ ِ َ ِّإين«: ُ ُلـســـت ِ ْ ُهيـئـــتكم إين أطعــــم َ كَ َْ ْ َْ ُ ِّ ِ ُ ِ َ

َوأسقى ْ ُ َكان يمـ  َّ، وهذا يعني أن النبي)٣(»َ ُد بـأ�واع مـن القـوى وأ�ـوان مـن املـدد الـذي يغنيـه ُ ُّ

َّعــن الطعــام والرشاب، ولــيس املقصــود أ�ــ َّ َّه يأكــل مــن اجلـنـة أو يســقى مــن اجلـنـة، َّ كــام قــال بعــض َُّ

ح ًولــو كــان كــذلك �ــا كــان مواصــال و�ــ) ٤(الرشا َّكــن النبــي ًا كــان صــائام، لُ َّ  أراد أن اهللا 

ِّإين «: ، ولذلك قالوالرشاب، وهذا ما ليس حاصال لغريه ُيلهمه قوة وإعانة تكفيه عن الطعام  ِ

                                                           
 ).١٠٩٨(، صحيح مسلم )١٩٥٧(صحيح البخاري  )١(

 ).٣٨٤(صحيح مسلم ) ٢(

 ).١١٠٥(، وصحيح مسلم )١٩٦٥(صحيح البخاري  )٣(

 ).٣/٣٨(فتح الباري : ينظر) ٤(
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ْلست كهيئتكم ُْ ِ َ ْ َ َ ُ َّلست يف هذا األمر حمال للتأيس، أل�: ، يعني»َ بة َّه من خصائصه، وقد ظن الصحاً

أن النبي َّ َّ َّ   ْفلام أ�وا أن ينتهوا عن الوصال، واصل هبم  «،ًاهم رفقا هبم وشفقة عليهمإنام هن ِ ِ َ ََ َ َ ُ َ ِْ ِ ِ َ َ ْ ْ ََ ََ َّ
ًيوما، ثم يوما َّ ًْ َ ْ َ، ثم رأوا اهلالل فقالَُ َ ََ َ ُِ ْ ُ َ َ ْلو تأخر لزدتكم«: َّ َُ ُ َْ ِْ َ ََّ ِ كالتنكيل -وكان ذلك يف آخر الشهر -» َ ِ ْ َّ َ

ُهلم حني أ�وا أن ينتهو َ َْ َْ ْ ََ ََ ِ ْ  من ترك الوصال كاملعاقب هلم أن مل يمتثلوا ما هناهم عنه : ، أي)١(»اُ

 .الذي سأ�وه عنه

 هل يرشع الوصال يف الصوم؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

كام يف الصحيحني   هنى عنه النبيالوصال يف الصوم غري مرشوع، بل قد : فأجاب عفا اهللا عنه

كام يف حديث سهل بن سعد  ادر املسلم إىل الفطر ام املرشوع أن يبَّ وإن، من حديث أيب هريرة

 النبيَّأن َّ  ُال يزال الناس بخري ما عجلوا «: قال َُّ ُ ََ ََ ٍ ْ َ ِ َّ َالفطر َ ْ ِ  وأن يتسحر كام يف حديث أ�س )٢(»ْ

 النبيَّيف الصحيحني أن َّ  ًتسحروا فـإن يف السـحور بركـة«: قال َّ ََ َ َّ ُ ََ ِ ُ َِّ ِ ، ويف حـديث عبـد اهللا )٣(»َ

َفصـــــل مـــــا بـــــني صـــــيامنا وصـــــيام أهـــــل الكتـــــاب«:  قـــــالَّأن رســـــول اهللا  ن عمـــــرو بـــــ َِ ِْ ُِ ْ َ ِ َ َ َ ِْ َِ ْ ََ ُأكلـــــة : َ َ ْ َ

ِالسحر َ َّ«)٤( . 

َّه البد من الفصل َّ السحر؛ أل� إىلوصال لغري النبي ه جيوز الَّإىل أ�) ٥(ُوقد ذهب بعض العلامء

  . ُّبالسحور، كام دل عليه حديث عبد اهللا بن عمرو 

َّما حكم تبييت النية يف صيام الفرض؟: سئل الشيخ وفقه اهللا ِّ 

 تبييــت النيــة هــو أن يوقــع النيــة بالليــل مــا بــني غــروب الشــمس إىل طلــوع :فأجــاب عفــا اهللا عنــه

 :  عىل قولنييف الصيام الفرضالفجر، وقد اختلف الفقهاء يف وجوب تبييت النية من الليل 

                                                           
 ).١٩٦٥(صحيح البخاري  )١(

 ).١٠٩٨(، وصحيح مسلم )١٩٥٧(صحيح البخاري ) ٢(

 ).١٠٩٥(، وصحيح مسلم )١٩٢٣(صحيح البخاري ) ٣(

 ).١٠٩٦(صحيح مسلم  )٤(

 ).٣/١٧٦(، واملغني البن قدامة )١/٤٣٤(، ومغني املحتاج )٣٥٩ – ٣٥٦/ ٦(املجموع :  ينظر)٥(
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 قبـــل طلـــوع الفجـــر، وإليـــه ذهـــب يف صـــيام الفـــرض جيـــب تبييـــت النيـــة مـــن الليـــل :ولالقـــول األ

 )٣(واحلنابلة)٢(، والشافعية)١(ا�الكية

قبـل من مل يبيـت الصـيام «:  قال َّبيَّ النَّأنريض اهللا عنها   بام روي عن حفصةواستدلوا لذلك

 .)٤( »الفجر فال صيام له

 قبـل طلـوع الفجـر، وإليـه ذهـب يف الصـيام الواجـب الليـل تبييـت النيـة مـنال جيب : القول الثاين

 .)٥(احلنفية

 النـبـي  أمــر : ، قــال  ـبـام ثـبـت يف الصــحيحني ـمـن حــديث ســلمة بــن األكــوعواـسـتدلوا ـلـذلك

يومـــه، ومـــن مل يكـــن أكـــل،  بقيـــة  فليصـــم  أكـــل،  كـــان   مـــن َّأن أذن يف الـنــاس أن«: رجـــال مـــن أســـلم

 . من النهارٍ فصح بنية؛وكان صوما واجبا. » اليوم يوم عاشوراءَّفليصم، فإن

 وجـوب الصـيام َّأن«ه حيمـل عـىل َّ�أ صوم عاشوراء كان واجبا بَّوأجاب اجلمهور عىل القول بأن

�ه النية حني جتدد الوجوب، كمن كان صائام  تطوعا، فنذر إمتام صوم جتدد يف أ�ناء النهار، فأجزأ

 .)٦(»خالف ما إذا كان النذر متقدماه جتزئه نيته عند نذره، بَّ فإنبقية يومه؛

 كـام ن وجوب تبيت النية يف صيام الفرض،فالراجح من هذين القولني ما ذهب إليه اجلمهور م

قضـائه، أو ه يصـوم غـدا مـن رمضـان، أو َّ تعيني النية يف كل صوم واجب، وهو أن يعتقـد أ�ـجيب

 .)٧( من غري تعيني: أي،ه يصح بنية مطلقةَّوخرج بالفرض النفل فإن ، أو نذر،عن كفارة

                                                           
 ).١/٣٣٥(الكايف البن عبد الرب : ينظر) ١(

 ).٦/٢٩٩(املجموع لإلمام النووي : ينظر) ٢(

 ).٣/٢٠٨(اإلنصاف للمرداوي : ينظر) ٣(

 )٣/٩٥٢(صححه ابن حزم يف اإلعراب عن احلرية وااللتباس و، )٢٢١٧(، والدارقطني يف السنن )٩١١٢(، وابن أيب شيبة يف املصنف )٢٣٣٦(أخرجه النسائي ) ٤(

 )٣١٣/ ١(، وتبيني احلقائق للزيلعي )٨٥/ ٢(بدائع الصنائع للكاساين : ينظر) ٥(

 ).٢٥/١٢٠(» جمموع الفتاوى البن تيمية«: وينظر). ٣/١١٠(» املغني«: ينظر) ٦(

 ).٣/١١٢(، املغني البن قدامة )١/٢٣٦(اإلقناع للخطيب الرشبيني : ينظر) ٧(
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َّما حكم اشرتاط النية يف قضاء الصوم الواجب؟: سئل الشيخ وفقه اهللا َّ ِّ ُ 

ه ال يصح صوم الفرض إال بنية، سواء أكان َّال خالف بني أهل العلم من أ�: فأجاب عفا اهللا عنه

 يث عمـرالبخاري ومسلم من حد فيام رواه  قول النبييدل لذلك و ،)١(الصيام أداء أم قضاء

 :»٢(»إنام األعامل بال�ات(.   

 ِّوم عىل كثري النسيان؟هل جيب الص: ل الشيخ وفقه اهللاسئ

 :النسيان له حاالن فيام يتعلق بالصوم: فأجاب عفا اهللا عنه

ِّأن يكون نسيانا يفقد العقل، كمن أصيب باخلرف الـذي ال يميـز فيـه بـني األشـياء : احلالة األوىل ُ َ َُ ً

؛ فهذا مرفوع عنه القلم كاملجنون فال جيب عليه صيام وال فديةًمتييزا مستقر  .ًا

أن يكون نسيانا عارضا بأن حيرض ذهنه ويغيب، فهذا جيب عليه الصوم؛ فإن كان : احلالة الثانية

كـام يف الصـحيح مـن حـديث أيب  فقـد قـال النبـي ه يرشب أو يأكـل يف هنـار رمضـان َّنسيانه يف أ�

َمـن نيس «: هريـرة  ِ َ ْ ْوـهـو صـائم فأكــل أو َ َ َ ََ َ َ َ َ ٌ ِ ُرشب ، فليـتم صـومه ، فــإنام أطعمـه اهللا وســقاه ُ َ ُ َ ُ ْ َ ُ ََ ْ َ ََ َ َ َُّ َ َ َّ ِ ِ ْ ِ َ«)٣(، 

 .والواجب عىل من حرضه أن يذكره إذا نيس

 ما حكم صيام الكبري العاجز عن الصوم؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

ة العجـوز العـاجزين عـن الصـوم؛ الشيخ الكبري وَّأمجع العلامء عىل أن: فأجاب عفا اهللا عنه  املـرأ

وأمجعوا ": جيوز هلام الفطر وال قضاء عليهام، وحكى اإلمجاع عىل ذلك ابن املنذر ـ رمحه اهللا ـ فقال

عليهام جيب  ثم اختلفوا فيام ،)٤(" للشيخ الكبري، والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطراَّعىل أن

، وذلك عىل قولني  :إذا أفطرا

                                                           
 ).٣/١٧) (املغني(، )٦/٢٩٠) (املهذباملجموع رشح (، )٢/٤٩٨) (الذخرية: (ينظر) ١(

 ).١٥٥(، وصحيح مسلم )١(صحيح البخاري  )٢(

 ).١١٥٥(، وصحيح مسلم )١٩٣٣(صحيح البخاري ) ٣(

 ).٥٠(اإلمجاع البن املنذر : ينظر) ٤(
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ة العجوز العاجزَّ أن:القول األول عن الصوم يفطران، ويطعامن عن كل  ِينَ الشيخ الكبري واملرأ

 .)٣(، واحلنابلة)٢(، والشافعية)١(جلمهور من احلنفيةا ما ذهب إليه وهوًيوم مسكينا، 

ة العجــوز العــاجزين عــن الصــوم يفطــران، ولــيس علــيهام َّأن: القــول الثــاين  الشــيخ الكبــري واملــرأ

 .)٤(هو مستحب، وإليه ذهب اإلمام مالك بل ،إطعام واجب

ُ﴿وعىل الذين يطيقونه فدية طعام :  لقول اهللا ؛والراجح ما عليه اجلمهور َ َ ُ ُ َ ََ ٌ ُْ َِ ِ ِ َّ َ ٍمسكني﴾ َ ِ سورة [ِْ

ٍليست بمنسـوخة «: ه قال يف اآليةَّأ� و�ا يف الصحيح من حديث ابن عباس ]. ١٨٥.:البقرة َ ُ َ َْ ِ ْ ْ َ

ُهو الشيخ الكبري ِ َ ُ ْ ََّ ة الكبرية ال يسـتطيعان أن يصـوما، فـيطعامن مكـان كـل يـوم مسـكيناُ ً واملرأ َِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ٍْ ْ َ ُ ُ َ َ َ َِّ ُ َ ْ َ َْ َِ َِ َ ََ ُ َُ َ ِ«)٥( ،

َّيف الصحيح فإن  كام ُوقد فعل ذلك أ�س بن مالك  ِّرم وكربت سنه، وعجز عن الصيام، َه �ا هَّ ُّ

ًكان يطعم عن كل يوم مسكينا ٍ ِّ)٦(. 

ة العجوز قد بلغا من الكرب حدا يفقدمها الا إذا كان الشيخ َّأم ُتمييز، فهذا قد رفع عنه ُالكبري واملرأ
َّ فال صوم عليه وال كفـارة؛ ألنالتكليف؛ ام َّ تـرك الصـيام للعـاجز عنـه، إنـ فديـة الكفـارة التـي هـيَّ

ًجتــب عــىل مــن كــان مكلفــا، قــال اهللا  َّ: وعــىل الــذين﴿َ َِ َّ َ ُيطيقونــه فديــة طعــام  َ َ َ ُ َُ ٌ ُْ َِ ٍمســكنيِ ِ ســورة [﴾ ِْ

 . َّ، وفاقد العقل ليس من أهل التكليف]١٨٥.:البقرة

                                                           
 ).٣/٩٢(املبسوط للرسخيس : ينظر) ١(

 ).٦/٢٥٨(املجموع للنووي : ينظر) ٢(

 ).٣/١٥١(املغني البن قدامة : ينظر) ٣(

 ).١/٤٤٧(، وبداية املجتهد )٨٢(القوانني الفقهية : انظر) ٤(

 ).٤٥٠٥(صحيح البخاري ) ٥(

 ).ًأ�اما معدودات: (ذكر ذلك اإلمام البخاري يف كتاب تفسري سورة البقرة، باب قوله) ٦(
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عن الكبري الذي عجز عـن الصـوم، فقـد نـص الفقهـاء عـىل أ�ـه : سئل الشيخ وفقه اهللا

يطعــم عــن كــل يــوم مســكينا، واســتندوا عــىل مــا ورد عــن ابــن عبــاس ريض اهللا عــنهام، 

 لامذا يطعم؟ف! أ�يس هذا الكبري قد سقط عنه التكليف؟: وسؤايل

 :الواجبات يف الرشيعة يف حال عدم القدرة قسامن:  فأجاب عفا اهللا عنه

مــا يســقط إىل بــدل، وذلــك كالوضــوء والغســل، فإنــه يف حــال العجــز وعــدم القــدرة عــىل  : األول

َوإن كنتم مرىض أو عىل سفر أو جاء أ﴿: استعامل ا�اء جيب التيمم، قال اهللا تعاىل َ ََ َ ْ َ َْ ْ ْ ٍَ َ َْ َ َ ُْ ُ َحد منكم من ِ َِ ِْ ُ ْ ٌ

ِّالغائط أو المستم النساء فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا َ َ َْ ً َ َِ ِ ُِ َّ ً َ ْ َ َ ُ ْ ََ ُ ُِ َ َ ِّْ َ َ﴾. 

 .ما يسقط لغري بدل، ومثاله من عجز عن ا�اء والتيمم، فيصيل بال وضوء وال تيمم :الثاين

عن الصوم خماطب بوجوب وما سأ�ت عنه من إطعام الكبري العاجز عن الصوم، فالكبري العاجز 

ُفمن شهد منكم الشهر فليصمه﴿: الصوم، وداخل يف عموم قوله تعاىل ُ َ ْ ْْ َ ُ َْ َ ََّ َُ ْ ِ َ ولكن �ا عجز عـن ، ﴾ِ

 :الصوم لكربه، جاز له الفطر، وال قضاء عليه، وأما وجوب اإلطعام ففيه للعلامء قوالن

: ء، واستدلوا عىل ذلك بقوله تعاىلأ�ه جيب عليه اإلطعام، وإليه ذهب مجهور العلام :القول األول

ٍوعىل الذين يطيقونه فدية طعام مسكني﴿ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُ ُ َ ََ ٌ ُْ َ َّ َ ، حيث جعل اهللا تعـاىل اإلطعـام بـدل الصـيام، ويف  ﴾َ

ليست بمنسـوخة، هـو الشـيخ : ( عن ابن عباس ريض اهللا عنهام أ�ه قال يف هذه اآلية)١(البخاري

، وهذا من دقيق )ان أن يصوما، فيطعامن مكان كل يوم مسكيناالكبري، واملرأة الكبرية، ال يستطيع

فقه ابن عباس ريض اهللا عـنهام، حيـث إن اهللا تعـاىل �ـا فـرض اإلطعـام بـدال عـن الصـيام يف أول 

كـام يمكـن . الترشيع، ثم نسخه بوجوب الصوم عىل من شهد الشهر، بقي البدل يف حـق العـاجز

ن مجلة من الكفارات، كالظهار، وكفارة املجامع يف هنار أن يستفاد أن اإلطعام بدل عن الصيام م

َرمضان، فقد جعل فيهام إطعام ستني مسكينا بدال عن صيام شهرين متتابعني ِ ُ. 

                                                           
 .)٤٥٠٥(ح)١(
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أن اإلطعــام ال جيــب عليــه، وهــذا مــذهب مالــك والظاهريــة، وقــول عنــد الشــافعية  :القــول الثــاين

 .اختاره ابن املنذر

 .جوب اإلطعام، واهللا أعلمواألقرب ما ذهب إليه اجلمهور من و

ة مانع احليض من أجل الصوم؟: سئل الشيخ وفقه اهللا  ما حكم استعامل املرأ

ة حيضــها عـىل طبيعـتـه ـلـئال يرتتـب عــىل ـحـبس اـلـدم :فأجـاب عفــا اهللا عـنـه  األفضـل أن ـتـرتك املــرأ

 . اضطراب يف حيضها

 ؛و يرفعــه مــن دواء ونحــوهت منــع نــزول دم احلــيض باســتعامل مــا يمنــع نــزول الــدم أَّا إن أحبــَّأمــ

الشـافعية والصـحيح يف مـذهب  ظـاهر مـذهب   وهـو فيجـوز، وقـد نقـل اجلـواز عـن ابـن عمـر

 . )١(احلنابلة

ُويشـــرتط جلـــواز . )٢(وقـــد كرهـــه ا�الكيـــة خمافـــة أن تـــدخل عـــىل نفســـها رضرا بـــذلك يف جســـمها

 :استعامل ا�انع لتأخري نزول دم احليض أو رفعه رشطان

ة يف بدهنا أ:الرشط األول  .ال يكون يف حبس دم احليض رضر عىل املرأ

ة للدواء بمشورة طبية:الرشط الثاين   . أن يكون أخذ املرأ

هــا ُويزيــد أخــذ الــدواء لرفــع دم احلــيض بعــد نزولــه رشطــا، وذلــك بــأن يرتفــع الــدم ارتفاعــا يلحق

 .بالطاهرات

ة دواء منع نزول احليض أو أوقف خروجه  تكون طاهرة يلزمها الصيام،  فإهنا ؛فإذا أخذت املرأ

 .)٣(وصيامها صحيح وال يلزمها فيه قضاء

                                                           
 ).٢٥٨/ ١(، املبدع يف رشح املقنع )٢٦٦/ ١(، املغني )٣/١٤٣٣(، عجالة املحتاج )٨/١٢٥(النجم الوهاج للدمريي : ينظر) ١(

 ).١/٢١٨(، كشاف القناع )٣٦٦/ ١(مواهب اجلليل : ينظر) ٢(

 ).٣/١٣٠٦(، و مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه )٦٢/ ٣(اآلداب الرشعية : انظر) ٣(
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ة حيضها عىل طبيعته يف رمضان يفوهتا األجر: سئل الشيخ وفقه اهللا   ؟هل ترك املرأ

 مــن عــزم عــىل طاعــة وقصــد إليهــا ـثـم حــال بيـنـه َّاـلـذي دـلـت علـيـه األدـلـة أن: فأجـاب عفــا اهللا عـنـه

ه؛ َّ فإن؛التي عزم عليهاوبينها حائل يمنعه من فعل الطاعة   ما يف هامنو اهللا يكتب له أجر ما نوا

َإذا مـرض العبـد أو سـافر كتـب لـه مـا كـان « :قـال  النبـي  َّ أن الصحيح من حديث أيب موسى َ ََ َُ َ َ َُ َ ْ ْ ََ ِْ َ ُ َ ِ

ٌيعمل وهو صحيح مقيم  ُ َِ ٌِ َ َ َ ْ َُ  قـال يف  بيَّ النَّ أن ، وكذلك ما يف الصحيحني من حديث أ�س)١(»ُ

ْ باملدينة ألقواما ما رستم مسريا وال قطعتم واديا إال كانوا معكمَّإن«: تبوك مرجعه من  َ ْ َ ْ َ ًُ َ ً َ ْ َ َُ ُ َُ ّ َ َِ ِ ِ َِ َ ًْ ْ ِ َ َ َ ْ ُ، قالوا "ِ َيا َ

ِرسول ا� ّ َ ُ ِوهم باملدينة: َ َِ َ ْ ِ ْ ُ َ؟ قالَ ْنعم: "َ َ ُ حبسهم العذر،َ ْ َْ ُ ُ َ  فهؤالء كانوا قاصدين للعمل الـذي ،)٢(»َْ

فكل من نوى اخلـري وعمـل منـه ، ملونه راغبني فيه، لكن عجزوا فصاروا بمنزلة العاملكانوا يع

 . مقدوره وعجز عن إكامله كان له أجر عامله

ة التــي حــال بينهــا وبــني الصــيام يف رمضــان وغــريه مــن األعــامل الصــاحلة التــي ال تكــون مــع  فــاملرأ

ملنــع نــزول  يف أال تأخــذ دواء وال حــرج عليهــا تــب هلــا أجــر مــا نوتــه مــن الصــاحلات، يك؛احلــيض

ة تريـد العمـرة، فتخـاف تعجيـل احلـيض،  - اإلمـام مالكـا سـئل َّاحلـيض أو رفعـه، بـل إن عـن املـرأ

قال حممد بن . ليس ذلك بالصواب، وكرهه": قالف، - فيوصف هلا رشاب ترشبه لتأخري احليضة

هللا يعــــذرها بالعــــذر ام كرهــــه خمافــــة أن ـتـــدخل ـبـــذلك ـعـــىل نفســــها رضرا يف جـســـمها، واَّإـنـــ: رشـــد

فلن يفوهتا ، )٣("ويعطيها بالنية، فمن نوى عمل بر ومنعه منه عذر من اهللا، كتب له إن شاء اهللا

 بامتناعها من الصيام ا طائعة هللا َّفإهن  فيام جرى من مانع،  عند اهللا  اخلري إذا احتسبت األجر

 عن عائشة جاء يف احلديث املروي ت آدم، كام عىل بنا  هذا يشء كتبه اهللا َّألجل احليض، فإن

ِال نـــذكر إال احلـــج، حتـــى جئنـــا رس  اهللا  رســـولخرجنـــا مـــع ": قالـــت  فطمثـــت، فـــدخل عـــيل َفَ

                                                           
 ).٢٩٩٦(صحيح البخاري ) ١(

 ).١٥٩) (١٩١١(، صحيح مسلم )٤٤٢٣(صحيح البخاري  )٢(

 ).١/٣٦٦(، ومواهب اجلليل )٣/٤٦٠(البيان والتحصيل : انظر) ٣(



26

ِما يبكيك؟«: وأ�ا أ�كي، فقال رسول اهللا  ِ ْ ُ  مل أكن خرجـت العـام، َّواهللا، لوددت أين: ُ فقلت،»َ

ِما لك لعلك نفست؟«: قال ِ ِ ِْ ََ َّ َ ُن هذا شـىء كتبـه ا�ِإ«:نعم، قال: قلت» ََ َّ ُ َ َ َ ٌَ ْ َ َ عـىل بنـات آدم فـاقيض مـا ََّ َِ ِْ َ َ َ َ َ َ

ِيقيض ْ َ احلَ ِاج غري أن ال تطويف بالبيت حتى تغتسيلْ ِ َِ َ َّ َْ ََ ْ َ ُّْ ِ ِ ُ َْ َ َ فلام كان يوم النحر طهرت، فـأمرين : قالت. »ْ

 .)١( فأفضترسول اهللا 

-الشهرية بل نزلت إفرازات يف رمضان ا�ايض مل تأ�ني العادة : سئل الشيخ وفقه اهللا

َّ ما بني لون داكن وفاتح ملدة مخسة أ�ام متفرقة فهل عيل أن أقيض هـذه -أكرمكم اهللا
  األ�ام؟

 .ًهذه اإلفرازات ليست حيضا فال إعادة عليك إن كنت قد صمت: فأجاب عفا اهللا عنه

ّر والفشل الكلوي؟َّهل جيب الصوم عىل مرىض السك: سئل الشيخ وفقه اهللا ْ ُ 

 :؛ قـال اهللا )٢( املـرض عـذر يبـيح الفطـرَّال خالف بني أهل العلـم يف أن: عنهفأجاب عفا اهللا 

َ﴿فمـن كـان مـنكم مريضـا أو عـىل سـفر فعـدة مـن أ�ـام أخـر َ َ ْ ََ ُ َ ٍَ َّ ْ ْ ِْ ِ ٌِ َّ َ َ َ ٍَ َِ َ ً ُ ْ ، وقـد قـيـد ]١٨٥.:البقـرة  سـورة [﴾ َ

 أو ،فيـه مشـقة زائـدة بالصـوممجاهري أهل العلم املرض الـذي يبـيح الفطـر بـاملرض الـذي حتصـل 

 . كان الصوم يؤدي إىل زيادة املرض أو تأخر الربء

ُّفإذا كان الشخص حيتاج إىل غسيل كلوي، أو مريض بالسكري فيشاور األطباء، فإن كان يشق  ُ ُ ٌّ

 فــام جعــل اهللا علينــا يف الــدين مــن ، فيبــاح لــه الفطــروم، أو يــؤثر يف مرضــه أو يضــعفه؛َّعليــه الصــ

ُ﴿يريد ا� بكم اليرس وال يريد بكم  :هللا حرج، قال ا ُُ ُِ ُِ ُِ ُِ َ ُ َُ ْ ْ ُ َالعرس﴾ َّ ْ ُ وأخذ ]. ١٨٥.:سورة البقرة [ْ

ُالرخصـة يف مقــام احلاـجـة أـحـب إىل اهللا مــن تركهــا، فـإن اهللا حيــب أن تؤخــذ رخصــه ـكـام يـكـره أن  َُّّ

ئمه  .تنتهك عزا

                                                           
 ).١٢١١(صحيح مسلم  )١(

 ).٢/١٢(، الفتاوى الكربى البن تيمية )٢/٦١٢(، رشح الزركيش )٣/١٥٥(، املغني )٤٠(مراتب اإلمجاع ص : ينظر) ٢(
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قــد قـــال يف    التوســـيع، واهللا ـجــاء فيــهأن يوســع اإلنســـان عــىل نفـســه، فــيام : ِّولــذلك مــن املهـــم

َ﴿فمــن كــان مــنكم مريضــا أو عــىل ســفر فعــدة مــن أ�ــام أخــر﴾: موضــعني يف آيــة الصــيام َ َ ْ ََ ُ َ ٍَ َّ ْ ْ ِْ ِ ٌِ َّ َ َ َ ٍَ َِ َ ً ُ ْ ســورة  [َ

َ﴿ومــــــن كــــــان مريضــــــا أو ـعـــــىل ـســـــفر فعــــــدة مــــــن أ�ــــــام أخــــــر﴾: ، وقــــــال]١٨٥.:البقــــــرة َ َ ََ ُ َ ٍَ َّ ْ ْ ْ َِ ٌِ َّ َ َ ٍَ َِ َ ً ســــــورة  [َ

 .َّشديد عىل النفس وحتميلها ما يشق عليها ال يسوغَّ، فالت]١٨٥.:البقرة

 :  له حالنيَّ فإن،وبالنسبة �ا يرتتب عىل فطر املريض

ا بزيادة املرض أو تأخري َّ إم،ًإذا كان املرض دائام ال يرجى برؤه، ويؤثر عىل الصوم: احلال األوىل

 فيجوز الفطر يف هذه األحوال ه مشقة زائدة عن ا�أ�وف املعتاد؛الربء والشفاء، أو أن يكون في

 .)١(ًكلها، ويطعم عن كل يوم مسكينا

ًأن يكون املرض عارضا ويرجى برؤه وليس دائام؛ فإذا كان الصوم يزيده املرض، : احلال الثانية ً

 فيـه مـن املشـقة مـا يرهـق املـريض؛ فعنـد ذلـك جيـوز لـه الفطـر، َّر برءه والشـفاء منـه، أو أنِّأو يؤخ

 . )٢(ن األ�ام باملرض يف أ�ام أخرويقيض ما أفطره م

ة مصابة بجلطة، ومنعها األطباء من الصيام، فام احلكم؟: سئل الشيخ وفقه اهللا  امرأ

يف رمضـان؛  مـن األعـذار املبيحـة للفطـر   ذكـره اهللا املـرض هـو أول مـا: فأجاب عفـا اهللا عنـه

: ر رمضــان، فقــال شــه ض يف ســياق ذكــر مــن حيــل لــه الفطــر يف املــريذكــر  َّحيــث قــدم اهللا 

َ﴿فمن كان منكم مريضا أو عىل سفر فعدة من أ�ام أخر﴾ َ َ ْ ََ ُ َ ٍَ َّ ْ ْ ِْ ِ ٌِ َّ َ َ َ ٍَ َِ َ ً ُ ْ ، ويف قول اهللا ]١٨٤.:سورة البقرة[  َ

 : ومن كان مريضا أو عىل سفر فعدة من﴿ْ ْ ْ َِ ٌِ َّ َ َ ٍَ َِ َ ََ َ ًَ َأ�ام أخر﴾ َ َ ُ ٍَ  ].١٨٥.:سورة البقرة [َّ

وللعلــامء يف . )٣( املــرض عــذر يبــيح الفطــرَّ حيــث األصــل يف أن وال خــالف بــني أهــل العلــم مــن

 : املرض الذي يبيح الفطر أقوال

                                                           
 ).١/٢٢٨(، والروض املربع للبهويت )٦/٢٥٨(جموع للنووي ، وامل)٢/٦٠٨(، والكايف البن عبد الرب )٤/١١٦(البحر الرائق البن نجيم :  ينظر)١(

 ).٣/١٤٦(، واملغني البن قدامة )٣/٤٣٢(، وحتفة املحتاج )١/٢٩٨(بداية املجتهد :  ينظر)٢(

 ).٢/١٢(، الفتاوى الكربى البن تيمية )٢/٦١٢(، رشح الزركيش )٣/١٥٥(، املغني )٤٠(مراتب اإلمجاع ص : ينظر) ٣(
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ء أشق معه الصوم بسبب املرض أم ال، مطلق املرض مبيح للفطرَّأن: القول األول  وهذا ، سوا

 اعتللت: قال البخاري: (قال رمحه اهللا، حيث )١(ِّمذهب البخاري، كام نقله عنه اإلمام القرطبي

 وذلـك يف شـهر رمضـان، فعـادين إسـحاق بـن راهويـه يف نفـر مـن أصـحابه، ،علة خفيفـةبنيسابور 

 خصــة،خشــيت أن تضــعف عــن قبــول الر:  فقــالأفطــرت يــا أ�ــا عبــد اهللا؟ فقلــت نعــم،: فقــال يل

: من أي املرض أفطر؟ قال: قلت لعطاء: حدثنا عبدان عن ابن املبارك عن ابن جريج قال: قلت

 .)٣(ٍ، وإليه ذهب مجاعة من أهل العلم)٢()من أي مرض كان

هذا ما ذهب إليه املرض الذي يؤثر فيه الصوم، وُ املرض الذي يبيح الفطر هو َّأن: القول الثاين

 .)٤(مجهور أهل العلم

 :  ولتأ�ري املرض يف الصوم ثالثة أوجه

 .َّأن يرتتب عىل الصوم حال املرض مشقة زائدة عىل املعتاد: الوجه األول

 . َّأن يرتتب عىل الصوم حال املرض تأخر برؤه وشفائه: ه الثاينالوج

 .أن يرتتب عىل الصوم حال املرض زيادته: َّالوجه الثالث

قال رسول اهللا  :  قالففي هذه األحوال ينبغي الفطر أخذا بالرخصة؛ فقد جاء عن ابن عمر 

 :»�َإن ا َّ َّ ُ حيب أن تؤتى رخصهِ ُ َُّ ُ َ ُْ ْ َ ِ َ، كام يكرُ ْ َ َ ُه أن تؤتى معصيتهَ َ ْ ُُ َ ُِ َ ْ ْ ِّالنبي وقد قال ،)٥(»َ َّ  -  يف رجل

ِلـيس مـن الـرب الصـوم يف السـفر«: - شق عليه الصوم وهـو مسـافر َ َّ ُِ ْ َّ َ َ ِّْ ِ ِ كـذلك إذا شـق املـرض ، و)٦(»َ

ُه ليس من الرب الصيام يف املرضَّفإن ِّ ِّ . 

                                                           
 ).١٥٦ـ٣/١٥٥(، واملغني البن قدامة )٢/٢٧٧ (تفسري القرطبي) ١(

 ).٢/٢٧٧(تفسري القرطبي  )٢(

 ).٤/٤٣٧(، الفروع )٦/٣٦٣(، املجموع رشح املهذب )٢/٤٤٧(، التاج واإلكليل )٩٧-٢/٩٤(بدائع الصنائع ) ٣(

، )٣/١٥٦(، املغني البن قدامة )٦/٢٥٨( رشح املهذب ، املجموع)٣/٣٨٢(، مواهب اجلليل )١/٥٣٥(، حاشية الدسوقي )٢/١١٦(الدر املختار ورد املحتار ) ٤(

 ).٢/٣١٠(كشاف القناع 

 ).٣٥٤(وابن حبان ) ٢٠٢٧(، وصححه ابن خزيمة )٥٨٦٦(رواه أمحد  )٥(

 ).١١١٥(، وصحيح مسلم )١٩٤٦(صحيح البخاري ) ٦(
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فتنقسم إىل قسمني يف اجلملة  ؛فديةا ما الذي يرتتب عىل الفطر باملرض من حيث القضاء والَّأم

 : ر إىل جنس املرضبالنظ

ُمرض عارض يرجى زواله وارتفاعه، فهذا يبيح الفطر، وجيب عىل أصحابه : القسم األول

ٍ﴿ومن كان مريضا أو عىل سفر : ؛ لقول اهللا )١(ًالقضاء إمجاعا َِ ََ َ ََ َ ًْ ْ ََ َفعدة من أ�ام أخر﴾ َ َ ُ ٍَ َّ ْ ِ ٌِ َّ سورة  [َ

 ].١٨٥.:البقرة

صحابه أُمرض دائم ال يرجى زواله والشفاء منه، فهذا يبيح الفطر، وال جيب عىل : القسم الثاين

؛ لكونه ممن ال يطيق )٢(ًقضاء لدوام املرض، لكن جيب عليه اإلطعام عن كل يوم مسكينا

َ﴿وعىل الذين : اهللا الصيام، فيشمله قول  َِ َّ َ ٍيطيقونه فدية طعام مسكني﴾ َ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُ َُ ٌ ُْ سورة [َ

ُليست بمنسوخة هو الشيخ «: ه قالَّأ� ويف الصحيح من حديث ابن عباس ]. ١٨٥.:البقرة َْ َ َّْ ُ ٍ ُ َ َْ ِ ْ َ

ة الكبرية ال  َالكبري واملرأ ُ َُ ُِ َِ ََ ْ َ ًيستطيعان أن يصوما، فيطعامن مكان كل يوم مسكينا َ ِ ِ ِ ِْ َ َ ٍْ ْ َ ُ ُ َ َ َِّ ُ َ ْ َ َْ ِ َِ َ ، وقد فعل )٣(»َ

ِّه �ا هرم وكربت سنه، وعجز عن الصيام، كَّحيح أ�لص كام يف اُهذا أ�س بن مالك  ان يطعم ُّ

ًعن كل يوم مسكينا ٍ  وكذلك ملرض ، فهذا احلكم يشمل كل من ال يطيق الصيام لكرب وهرم،.)٤(ِّ

 .ُال يرجى برؤه

 اجللطة وأ�رها املرتتبة َّ أ�رجى برؤه أم ال؛ فإن،فاملريض باجللطة خيتلف حكمه بحسب حاله

 .ُ، فمنها ما يفقد الوعي، ومنها ما ال يفقد الوعيعليها أ�واع

 .ٌ فهذا ال جيب فيه صوم وال إطعامَفام أفقد الوعي من اجللطات

                                                           
 ).٣/٤٣٢(، وحتفة املحتاج )١/٢٩٨(بداية املجتهد :  ينظر)١(

 ).١/٤٧٥(، و رشح منتهى اإلرادات )٣/١٨٩(، وهناية املحتاج للرميل )٢/٦٠٨(، والكايف البن عبد الرب )٣/٤٧٦(ن حاشية ابن عابدي: ينظر) ٢(

 ).٤٥٠٥(صحيح البخاري ) ٣(

 .)ًأ�اما معدودات: ( قولهذكر ذلك اإلمام البخاري يف كتاب تفسري سورة البقرة، باب) ٤(
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َّا ما ال يفقد الوعي، فإن كان مما يرجى زواله، وحتسن حال املريض بحيث يقوى عىل َّوأم َُ ُ

ُالصيام، فهذا ينتظر حتى يشفى ثم يقيض ما عليه، لقول اهللا  ُ : َمن كان مريضا أو عىل َ﴿و َ ًْ َْ ِ َ ََ َ

َسفر فعدة من أ�ام أخر﴾ ََ ُ ٍَ َّ ْ ِ ٌِ َّ َ  ]. ١٨٥.:سورة البقرة [ٍَ

 ًه يطعم عن كل يوم مسكينا،َّا إن كان مما ال يرجى الشفاء منه، وال يقوى عىل الصيام معه، فإنَّوأم

 .ونسـأل اهللا العافية للجميع

ُّهل املرض النفيس يب: سئل الشيخ وفقه اهللا  يح الفطر يف رمضان؟َّ

تــب ودرجــات وأ�ــواع خمتلفــة، فــام كــان منهــا يــؤثر فيــه : فأجــاب عفــا اهللا عنــه املــرض الــنفيس مرا

ه يــدخل يف حــد املــرض املبــيح َّ فإنــ؛الصــوم مشــقة زائــدة أو يزيــد يف املــرض أو يــؤخر الشــفاء منــه

ْ﴿فمن كان منكم :  املذكور يف قول اهللا لفطرل َُ ْ ِ َ ََ ْ  

َمريضا أو ع ًْ َ ِ َىل سفر فعدة من أ�ام أخر﴾َ ََ ُ ٍَ َّ ْ ِ ٌِ َّ َ ٍَ  ].١٨٤.: سورة البقرة [َ

ِّهل للوسواس القهري أ�ر عىل صحة الصيام؟: سئل الشيخ وفقه اهللا  َّ ٌِّ 

َاملبتىل بالوسواس ال عربة بام جيري يف ذهنه من هواجس وأفكار، وال يؤثر : فأجاب عفا اهللا عنه

ُذلك يف صحة عبادته، وأويص من ابتيل  بالوساوس باإلعراض عنه، وليجتهد يف طلب العالج، َّ

ُّبالرقية واألدعية، وكذلك باألسـباب الطبيـة، بمراجعـة األخصـائيني النفسـيني ونحـوهم، أسـأل 
 .اهللا أن يعيذنا وإياكم من الشيطان ونفخه ونفثه ومهزه وأن يرصف عنا كيده ورشه

 َّود املشقة؟ما حكم صوم املسافر مع عدم وج: سئل الشيخ وفقه اهللا

الســفر مــن األعــذار املبيحــة للفطــر يف اجلملــة باإلمجــاع؛ وقــد ذكــره اهللا يف : فأجــاب عفــا اهللا عنــه

ْ﴿وـمـــن كـــان مريضــــا أو عـــىل ـســـفر فعـــدة مــــن : آيـــات الصــــيام قـــال اهللا  ْ ْ َِ ٌِ َّ َ َ ٍَ َِ َ ََ َ ًَ َأ�ـــام أخــــر﴾ َ َ ُ ٍَ ـســـورة  [َّ

ُ﴿فمن كان منك: ، ويف اآلية األخرى]١٨٥.:البقرة ْ ِ َ ََ ْ َم مريضا أو عىل سفر فعدة من أ�ـام أخـر﴾َ َ َ َْ ُ َ ٍَ َّ ْ ِْ ٌِ َّ َ ٍَ َِ َ ً 

 ه سأل النبي َّأ� ِّ، ويف الصحيح من حديث عمرو بن محزة األسلمي ]١٨٤.: سورة البقرة[
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َيا رسول اهللا، أجد يب قوة عىل «: فقال َ ً َُّ َُ ِ ِ َ ِ َ ُ َّالصيام يف السفر، فهل عيل  َ َ َ ْ َ َ َِّ َِ َّ ِ َجناح؟ فقال ِ َ َ ٌ ِرسول اهللاَُ ُ ُ َ  :

ِهي رخصة من اهللا، فمن أخذ هبا، فحسن ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه« ِْ َ ُ ُ َ َّ َ ْ َ ٌ َ ْ َ ََ ََ َ َ ْ َ َ َ ٌَ َ َ َ ُ ََ َ ََ ِ َ ِْ ِ«)١(. 

ه أصـــل الـــرخص بالنســـبة َّ كـــل ســـفر يبـــيح الـــقرص؛ إذ إنـــ:ا ضـــابط الســـفر املبـــيح للفطـــر فهـــوَّأمـــو

ِ﴿وإذا رضبتم يف: للمسافر، يقول اهللا  ْ ُ ْ َ َ َ ِ ْ األرض فليس عليكم جناح أن َ ََ ٌ ُ ْ َ َْ ْ ُْ َ ََ ِ ِتقرصوا من الصالة  َ َِّ َ ُ ُ ْ َ

ُإن خفــتم أن يفتــنكم الــذين كفــروا﴾ ُ َْ ْ ْ ْ َْ َ َِ ِ َِّ ُ َ َ ُ اح قرص الصــالة أ�ــاح  فكــل مــا أ�ــ،]١٠١.: ســورة النســاء [ِ

َّ وهذه الرخصة مطلقة يف كل سفر شق أم مل يشق، إذ إنالفطر للصائم، َّ َّ، والسفر ٌّ املشقة أمر نسبيَُّ
ُالســفر «: النبـي مهـام كانـت وسـيلته فهـو مظـنـة املشـقة، وال خيلـو مـن نـوع مشــقة يشـهد لـه قـول  ََّ

ِقطعة من العذاب َ ٌ َْ َ َِ  احلكم إذا أ�يط بمظنة َّولذلك أ�يح فيه الفطر؛ ولو مل توجد املشقة؛ ألن. )٢( »ِ

 النــوم، يعــده عامــة أهــل العلــم :ه يثبــت ســواء وجــدت املظنــة أم مل توجــد؛ مثــال ذلــكَّاليشء، فإنــ

ًناقضا للوضوء لكونه مظنة احلدث، وال فرق يف ذلك بني أن يكـون قـد تـيقن حصـول نـاقض يف 

 .ه جيب عليه الوضوءَّ، فإنُّغاب فيه احلسًنومه أم مل يتيقن، بل إذا كان نوما مستغرقا 

 حديث عمرو بن محزة  السفر رخصة تبيح الفطر شق الصوم أو مل يشق، كام جاء يفَّاملقصود أنو

ِأجد يب قوة عىل الصيام يف «: ه قالَّحيث إن األسلمي  ِ َ ِّ ََّ َ ً ُُ ِ ِ ٌالسفر، فهل عـيل جنـاح َ ُ ََ َّ َ َ ْ َ َِ ُ؟ فقـال رسـول َّ َُ َ َ َ

ِهي رخصة من اهللا، فمن أخذ هبا، فحسن ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه«: ِ اهللا ِْ َ ُ ُ َ َّ َ ْ َ ٌ َ ْ َ ََ ََ َ َ ْ َ َ َ ٌَ َ َ َ ُ ََ َ ََ ِ َ ِْ ِ«. 

 الفطر أو الصوم؟: ُّأهيام أفضل للمسافر: قه اهللاسئل الشيخ وف

اختلف العلامء يف أهيام أفضل للمسافر يف رمضان الصوم أم الفطر، وهم يف : فأجاب عفا اهللا عنه

 :ذلك عىل أقوال

َّ األفضل للمسافر يف رمضان الفطر مطلقا سواء أشق عليه الصوم يف السفر أم مل َّأن: القول األول ً ُ
 .)٣(ُيشق، وهذا ما ذهب إليه احلنابلة

                                                           
 ).١١٢١(صحيح مسلم  )١(

 ).١٨٠٤(صحيح البخاري ) ٢(

 ).٢/٣١١(، وكشاف القناع للبهويت )٣/٢٠٤( اإلنصاف للمرداوي :ينظر) ٣(
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َّ األفضل للمسافر يف رمضان الصوم إن مل يكن يف الصوم مشقة، وهذا ما ذهب َّأن: القول الثاين

َّإليه احلنفية، وا�الكية، والشافعية َّ َّ)١(. 

 .)٢( إن شاء صام وإن شاء أفطر، املسافر يف رمضان خمري بني الصوم والفطرَّأن: القول الثالث

بع األفضل للمسافر يف رمضان هو األ�رس لـه واألسـهل عليـه مـن الفطـر أو الصـوم، : القول الرا

 .)٣(وبه قال ابن املنذر

 .)٤( املسافر يف رمضان جيب عليه الفطرَّأن: القول اخلامس

أن الفضــيلة : وكــل قــول مــن هــذه األقــوال أســتند إىل دليــل وأقــرب األقــوال وأمجعهــا للنصــوص

:  م فاألفضــل لــه الفطــر؛ لقــول النبــيوال النــاس، فمــن شــق عليــه الصــوختتلــف بــاختالف أحــ

َلــيس ـمــن « َ ِْ ِالــرب الصـــوم يف الســـفرَ َ َّ ُِ ْ َّ ِّ َذهــب املفطـــرون الـيــوم «: يف ـحــديث أـ�ــس  ، ولقولــه )٥(»ِ ُْ َ ُ َْ َ ْ َِ ْ َ

ِباألجر ْ َ ْ َأو�ك «:  ، ولقوله)٦(»ِ ِ َ ُالعصاة، أو�ك العصاة ُ َُ ُ َ ُْ َ َْ ِ ُ«)٧(. 

ًان املسافر يقوى عىل الصوم، وال يشق عليه، وتركه للفطر ليس زهدا يف رخصة اهللا ا إذا كَّأم ُّ ُ 

لشهر مع ًعاجال، وألجل أن يشهد ا ام ألجل أن يوافق فضيلة الوقت، وألجل أن يربئ ذمته َّوإن

فقهم يف صيامه؛  ثبت  النبي َّ صوم املسافر يف هذه احلال أفضل، ويدل هلذا أنَّ فإنالناس ويوا

ِخرجنا مـع رسـول ا� : قال ه صام يف سفره، ففي الصحيحني من حديث أيب الدرداء َّعنه أ� َّ ِ ُ َ َ ََ َْ َ

 يف شهر رمضان يف ِ َِ َ َ َ ِ ْ َ حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده عىل رأسه من شدة احلر وما فينا َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ِّ َ ٍَّ ْ ُ َ ُ َ َ َ ََ ْ َّ َ َ ُ َّْ ََ َ َ َ َ َْ َِ

ِصــائم إال رســول ا� َّ ُ ُ َ ٌَّ ِ ِ َ  َوعبــد ا� بــن رواحــة َ َ ُ ْ ََ ْ ِ َّ ُ ُّكلهــم  وأ�ــس وجــابر   ويف حــديث أيب ســعيد . َ

                                                           
 ).٦/٢٦١(، واملجموع للنووي )١/٣٣٧(، والكايف البن عبد الرب )٢/٣٠٤(البحر الرائق البن نجيم : ينظر) ١(

 ).٦/٢٦٦(املجموع : ينظر) ٢(

 ).٢٦٦ـ ٦/٢٦٥(املجموع لإلمام النووي : ينظر) ٣(

 ).٤/٣٨٤(بن حزم املحىل ال: ينظر) ٤(

 ).١١١٥(، وصحيح مسلم )١٩٤٦(صحيح البخاري  )٥(

 ).١١١٩(، وصحيح مسلم )٢٨٩٠(صحيح البخاري ) ٦(

 ).١١١٤(صحيح مسلم  )٧(
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ِّكنــا مــع النبــي«: قــالوا َِ َّ ََّ ُ   َّيف الســفر، فمنــا الصــائم ومنــا َِّ ِ َِ َُّ ََّ َِ ُاملفطــر ِ ِ ْ ُ ُّ، وهــذا يــدل عــىل أن املســأ�ة )١(»ْ

ُواسعة، وأن اإلنسان ينظر إىل ما هو أرفق به وأهيأ له َّ . 

 )٢(أركان الصيام
يف غروب الشمس، :  يعنيَّإذا شك الصائم يف دخول وقت اإلفطار،: سئل الشيخ وفقه اهللا

، أو ألي أمر من  ِّوذلك الختالف توقيتات املؤذنني، فأحدهم يؤذن مبكرا واآلخر متأخرا ً ً ِِّّ ُ

 األمور؟

الصـائم يف غـروب ا شـك إذال خالف بني أهل العلم يف أ�ه ال جيوز الفطـر : فأجاب عفا اهللا عنه

ُوكلــوا وارشبــوا حتــى يتبــني لكــم اخلــيط ﴿: ؛ لقــول اهللا )٤)(٣(الشــمس حتــى يتــيقن الغــروب ْ َ َ َ َ َ َْ ُ ُ َ َُ َ ََّّ ُ َ ْ ُ

ُاأل�يض َ ْ ِ من اخليط األسود من الفجر ثم أمتوا الصيام إىل الليلَ ْ َ ِّ ْ َ َ ْ َ ََّ َْ ِ َ ُّ َّ ِْ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ  اهللا َّ، فإن]١٨٧.: سورة البقرة [﴾ْ

 ، ألن األصــل بقــاء النهــار؛ مل حيــل لــه الفطــر؛َّصــيام إىل الليــل فــإذا شــك يف دخــول الليــلأوجــب ال

ُفيبقى صائام حتى يتيقن غروب الشمس بمغيبها، فإذا غاب حاجب الشمس األعىل  فقد أفطر ؛ً

ُّام قال النبيَّالصائم، ك َّ  :» ُإذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار ََ ْ َ ْ ْ ََّ ََ َ َُ َ ِ ُ َّ َ ْ َ ُمن ها هنا، وغربت الشمس ِ َ ْْ ََّ ِ َِ َ َ ُ َ

ه إذا غلـب عـىل الظـن غـروب َّفإذا تعذر اليقـني بـأن كـان يف السـامء غـيم فإنـ.)٥(»َّالصائمفقد أفطر 

غلبة   َّ وألن، الرشيعة جاءت بالعمل بغلبة الظن عند تعذر اليقنيَّ ألن؛الشمس حل الفطر حينئذ

 .)٦(الظن يف مواقيت العبادات جتري جمرى اليقني 

                                                           
 ).١١١٩(صحيح مسلم  )١(

 . وب الشمس اإلمساك عن دخول املفطرات إىل اجلوف برشط نيته طيلة اليوم من طلوع الفجر الثاين إىل غر:للصوم ركن واحد وهو )٢(

 ).١/٤٢٨)) (رشح الزركيش((، )٥/٤١٠)) (حاشية البجريمي((، )٣/٣٩٨)) (مواهب اجلليل((، )٢٩٦(ص )) الثمر الداين: ((ينظر) ٣(

 ).٥/٤١٠)) (حاشية البجريمي((، )١/٤١٩)) (أسنى املطالب: ((ينظر) ٤(

 ).١١٠٠(، وصحيح مسلم )١٩٥٤(صحيح البخاري ) ٥(

 ).١/١١٩(، املحيط الربهاين )١/٣٤٢(تبيني احلقائق : وينظر). ١/٤٩٧(» فقه البن تيميةرشح عمدة ال«: انظر) ٦(
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ء بنــت أيب بكـــر ريض اهللا عنهـــا أســـامويمكــن أن يســـتدل ـلــذلك بــام ـجــاء يف الصـــحيح مــن ـحــديث 

ٍان يف غـــيم عــىل عهـــد رـســول اهللا ًأفطرـنــا يومـــا مـــن رمـضــ((: قالــت َـثــم طلعـــت الشـــمس َ َ(()١(. 

ومل «الشــمس بــل أفطــروا عمــال بغلبــة الظــن،   مل ينتظــروا ـتـيقن غــروب  فهــؤالء أصــحاب النبــي

  .)٢(» ممن جاء بعدهم نبيهم أعلم وأطوع هللا ولرسوله والصحابة مع  النبي يأمرهم به 

و�ا كان الناس يف املدن يتبعون يف الفطر ا�آذن، فينبغي حتري أذان املؤذن، الذي يضبط الوقت، 

ًفإذا حترى ووقع من املؤذن خطأ أو وهم باألذان قبل الوقت وأفطر بناء عىل ذلك األذان، فمتى 

ُه تبني له بقاء َّ؛ أل�)٣( وجب عليه أن يمسك بقية يومه إمجاعا؛ قد أخطأ وكان النهار باقياعلم أ�ه

 زمـــن َّ ألن؛ فـــيميض يف فـطــره؛ا إذا مل يتـبــني إال بـعــد غـــروب الشـــمسَّ أـمــ. وهـــو زمـــن صـــيامالنهـــار

 .الصوم قد انقىض

 :ألهل العلم يف ذلك قوالن؟ ٌ وهل يلزمه قضاء

 ؛ يلزمـه القضـاء، بناء عىل غلبـة الظـن ثـم تبـني لـه أن الشـمس مل تغـرب من أفطرَّأن: القول األول

 .)٧( واحلنابلة)٦( والشافعية)٥(وا�الكية) ٤(وهو قول مجهور الفقهاء من احلنفية

 ؛ فيلزمـه القضـاء؛ الصائم مأمور بإمتـام صـومه إىل الليـل، وهـو هنـا قـد أكـل يف النهـارَّ أن:ووجهه

 .لكونه مل يتم صومه

                                                           
 ).١٩٥٩(صحيح البخاري  )١(

 ).  ٦/٣٤٧(، حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود )٢٥/٢٣١(» جمموع الفتاوى البن تيمية: ينظر) ٢(

 ).  ٦/٣٤٧(، حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود )٢٥/٢٣١(» جمموع الفتاوى البن تيمية:  ينظر،)١٤٥/ ٣) (املغني: (انظر) ٣(

 ).١/١٢٩(اهلداية للمرغيناين : انظر) ٤(

 ).٢/٤٥٣( حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري: انظر) ٥(

 ).٦/٣٠٧(املجموع للنووي : انظر) ٦(

 ).٣/١٤٨(املغني البن قدامة : انظر) ٧(
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 مل يلزمـه قضـاء؛  الشـمس مل تغـرب؛َّ تبني لـه أنَّمُ ث، من أفطر بناء عىل غلبة الظنَّأن: اينالقول الث

 . )١( واختاره ابن تيمية وابن القيم،وإليه ذهب بعض السلف

 أو تومهـا، �ـا يف ت خطـأه ال جيب قضـاء عـىل مـن أفطـر قبـل الوقـَّأ�: واألقرب من هذين القولني

ٍطرـنـا يومــا مــن رمضــان يف غــيم ـعـىل عهــد أف: (( قاـلـتهللا عنهــاء بـنـت أيب بـكـر ريض احــديث أـسـام َ ً

َ ثـــم طلعــــت الشـــمس–  -رســـول اهللا  ٌأوبـــد مــــن «: ومــــا جـــاء يف رواـيـــة.  ومل ـتـــذكر قضـــاء،)٢())َ

البـد مـنـه، فهـذا ـمـن قـول أحــد الـرواة، وـلـيس مـن كــالم أسـامء ـ ريض اهللا عنهــا ـ : يعـنـي» القضـاء

َّوذلك جار عىل القاعدة الرشعية من أن كـل مـن وقـع يف . قضاء ـ مل يثبت أ�ه أمرهم بالفالنبي ـ 

ًمفطر من املفطرات جاهال أو ناسيا أو مكرها، فإن ذلك ال يؤثر عىل صحة صيامه لقول اهللا  ً ً :

َربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ�ا﴿ ْ َ ْ ْْ َ َْ َ َِ َِ َ ُِ َ َّ َن نيس وهـوَمـ«:النبـي ، ولقول ]٢٨٦ : سورة البقرة[﴾ َ َ ُْ َ ِ َ 

ُصائم، فأكل أو رشب، فليتم صومه فإنام أطعمه اهللا وسقاه َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ََ ْ َ َ ََ َ َ َّ ٌُ َ ََ َّ ِ ِ ِْ َِ ََ َ«)٣( . 

ِما حكم الرشب واألكل أ�ناء أذان الفجر ملن يريد الصوم؟: سئل الشيخ وفقه اهللا ِ ُّ ُ 

 األ�يض اخليط ملن أراد الصوم أن يأكل ويرشب إىل أن يتبني  ن اهللا ِ أذ:فأجاب عفا اهللا عنه

َّوكلوا وارشبوا حتى ((:  حيث ينتهي الليل ويبدأ اليوم قال اهللا ،من اخليط األسود من الفجر َ َ َُ َ ْ ُ ُ

ِيتبني لكم اخليط األ�يض من اخليط األسود من الفجر ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ََ ُْ َِ ِ ِ ِْ َُ َْ ُْ ْ ُ َ ، وأكد ذلك النبي ]١٨٧: سورة البقرة[ ))ََّ

ْال يمنعن أحدكم«: فقال ُْ َ َ َّ َ ََ َ ْ أو أحدا منكم - َ ُ ْ ِ ً َ َْ ِ أذان بالل من سحوره-َ ِِ ُ َْ ٍ َ ِ ُ َ ًإن بالال «:  ويف رواية،)٤(»َ َّ

، حتى يؤذن ابن أم مكتوم ِّيؤذن بليل، فكلوا وارشبوا ُ ِّ َِّ َ ُ ُ َّوجاءت زيادة يف احلـديث الصـحيح ، )٥(»ٍ

                                                           
 ).٦/٢١٢(، وهتذيب سنن أيب داود البن القيم )٥٧٣ - ٢٠/٥٧٢( جمموع الفتاوى البن تيمية ،)٢١/٩٨(البن عبد الرب )) التمهيد(: ينظر) ١(

 ).١٩٥٩(صحيح البخاري  )٢(

 ).١١٥٥(، وصحيح مسلم )١٩٣٣(صحيح البخاري ) ٣(

 ).١٠٩٣(، وصحيح مسلم )٦٢١(صحيح البخاري  )٤(

 ).١٠٩٢(، وصحيح مسلم )٦١٧(صحيح البخاري ) ٥(
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ُوكان رجـال أعمـى، ال ينـادي حتـى يقـال لـه«: قال ُ َ ُ ُ ََ َ ًَ ََّ ِ َ َ َ َْ َ ْأصـبح: َ َ ْ َت أصـبحتَ َْ َ ْ طلـع الفجـر : ، يعنـي)١(»َ

 أذانــه يمنــع الطعــام والرشاب وســائر َّ فــإن؛وتبــني، فــإذا أذن املــؤذن الــذي يتحــرى طلــوع الفجــر

 . املفطرات

ا كان املؤذنون يف البلدان يعتمدون عىل احلساب الفلكي يف أوقات الصلوات وثمة خالف َّ و�

 وبنـاء عليـه جـرى اخـتالف بـني التقـاويم يف ، الفجـربني الفلكيني يف الدرجة التي يتبني هبا وقـت

 .ام عىل الصائمعلفجر الذي يبيح الصالة وحيرم الطوقت تبني ا

ا مل يكن سبيل النتظام حال الناس يف شأن أوقات الصلوات إال باعتامد ما تصـدره اجلهـات َّ و�

تامدها يف الصوم كام يف اع: ، فاملتوجه هواملختصة لتعذر معرفتها باملشاهدة ال سيام وقت الفجر

 ـلــزم النـــاس ؛الصـــلوات وهلـــذا إذا دخـــل وقـــت صـــالة الفجـــر بنـــاء عـــىل التقـــويم املعتمـــد يف البلـــد

 .اإلمساك، واهللا تعاىل أعلم

نطق األذان الفجر يف هذه اللحظة كنت بحاجة إىل ا�اء أل�ني : سئل الشيخ وفقه اهللا

ُأصبت بسعال وزكام فقمت برشب ا�اء لعلمي بأ�ه ِ ِ مل ينته األذان، وحسب معرفتي ُ

 ؟أ�ه جائز يف هذا اللحظة، فام قولكم يف ذلك

ُوكلـوا وارشبـوا حتـى يتبـني لكـم اخلـيط ﴿: قـال اهللا تعـاىل يف كتابـه احلكـيم: فأجاب عفـا اهللا عنـه ْ َ َ َ َ َ َْ ُ ُ َ َُ َ ََّّ ُ َ ْ ُ

ِاأل�يض من اخليط األسود من الفجر ْ َ َ ْ َ َ ََ ْ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ْْ ُ ت اآلية أ�ه إذا تبني الفجر فال جيوز َّفدل] ١٨٧: البقرة[﴾ ْ

 .ِأكل وال رشب وال مجاع، وهذا ال خالف فيه

ُّوممـــا يـــدل عـــىل ذلـــك مـــا يف الصـــحيحني مـــن حـــديث ابـــن عمـــرو عـــن عائشـــة ريض اهللا عـــنهام أن 

ِّإن بالال يؤذن بليل، فكلوا وارشبوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم«: قال الرسول  أما مـا جـاء يف . »ً

ذا ســـمع أحـــدكم الـنــداء إ«: قــال د مـــن حـــديث أيب هريــرة ريض اهللا عـنــه أن النـبــي ســنن أيب داو

                                                           
 ).٦١٧(صحيح البخاري ) ١(
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َّفهـــو ـضـــعيف ضـــعفه أ�ـــو حـــاتم يف عللــــه، » ْواإلنـــاء يف يـــده فـــال يضـــعه حـتـــى يـــقيض حاجتـــه منـــه

وقال ابن . هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه: وصححه احلاكم يف مستدركه فقال

َّوهذا إن صح فإنه حممول : " وقال البيهقي)١("يتحقق طلوع الفجرفإن صح فمعناه أ�ه مل : "مفلح

م أهل العلم عىل أ�ـه  علـم أن املنـادي كـان ينـادي قبـل طلـوع الفجـر بحيـث يقـع رشبـه  عند عوا

 .)٢("قبيل صالة الفجر

ِّوعىل هذا فإذا كان املؤذن يؤذن عىل التقويم احلسايب الذي ال يتحقق به تبني الفجر وطلوعه فال 

 .ًرى مانعا من األكل والرشب وقت األذان واألحوط تركه، واهللا أعلمأ

ُنرى بعض التقاويم يف شهر رمضان، يوضـع فيـه قسـم يسـمى اإلمسـاك، : سئل الشيخ وفقه اهللا

وجيعل قبل صـالة الفجـر بنحـو عرش دقـائق أو ربـع سـاعة، فهـل هلـذا أصـل مـن السـنة أو هـو مـن 

 البدع؟ 

وهي خالف ما  بدعة حمدثة،  قبل دخول وقت الفجر وقت لإلمساكحتديد: فأجاب عفا اهللا عنه

: يف آيــة الـصــيام اهللا ، قــال ُّقــد أ�ــاط بدايــة الصــوم بتبــني الفجــر  اهللا َّ فــإن،دل عليــه القــرآن

ُ﴿فاآلن بارشوهن وابتغوا ما كتب ا� لكم وكلوا  َُ ََ َ َ َّْ َُ ُ َّ َ َُ ْ َُ ُ ِ َ ُوارشبوا حتى يتبني لكم ا َ ُ َ َ َ ََّّ َ َ َ َُ َ َخليط األ�يض من ْ َ ْ َِ ُ ْ َ ُ ْ

ِاخليط األسود من الفجر﴾ ْ َ َ ْ ََ ْ ِ ِ ِْ َ ،  هدي النبيوهو أ�ضا خالف ما دل عليه ]. ١٨٧: سورة البقرة [ْ

ْال يمنعن أحدكم ـ أو أحدا منكم «:   قال ألصحابه كام جاء يف الصحيح  النبيَّفإن ْ ُْ ْ َِ ً ََ ْ َ َّ َ ََ َ َُ ٍـ أذان بالل َ َ ِ ُ َ َ

ِمـــــن ســـــحوره ِِ ُ ، حتـــــى يـــــؤذن ابـــــن أم «: ويف روايـــــة، )٣(»َْ ِّإن بـــــالال يـــــؤذن بليـــــل، فكلـــــوا وارشبـــــوا ُ ِّ ِّ ََّ َ ُ ُ ٍ ً

َ َكــان رجــال أعمــى، ال « مكتــوم ِّ أمَ ابــنَّ فــإن،فــال يرشع اإلمســاك إال إذا تبــني الفجــر؛ )٤(»مكتــوم َ َْ َ ً ُ َ َ

ُينادي حتى يقال له ُ َ َُ َ َ َّ ِ َأصـبحت أصـبحت: َ َْ َ ْ ْ َ َْ فينبغـي  ؛ويظهـر الصـبححتـى يتبـني الفجـر : ، يعنـي)١(»َ
                                                           

 .)٣/٧٠(الفروع )١(

 .)٤/٢١٨(" سنن البيهقي" )٢(

 ).١٠٩٣(، صحيح مسلم )٦٢١(صحيح البخاري  )٣(

 ).١٠٩٢(، صحيح مسلم )٦١٧(صحيح البخاري ) ٤(
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ُله َأصبحت أصبحت: َ َْ َ ْ ْ َ َْ فينبغي احلرص عىل هـدي  ؛ويظهر الصبححتى يتبني الفجر : ، يعني)١(»َ

 .به ًوعدم إحلاق الناس حرجا ومشقة فيام مل يأمرهم اهللا ،  النبي 

 املفطرات املتفق عليها واملختلف فيها
 َّما هي مفسدات الصوم؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

نها ما هو م:  مفسدات الصيام من حيث اتفاق أهل العلم تنقسم إىل قسمني:فأجاب عفا اهللا عنه

 :متفق عىل فساد الصيام به، ومنها ما هو خمتلف يف فساد الصيام

 :مفسدات الصوم املتفق عليها بني الفقهاء: أوال

ُفاآلن بارشوهن وابتغوا ما كتب  ا� لكم وكلوا ﴿: يف قوله أصول املفطرات ثالثة ذكره اهللا  َُ ََ َ َ َّْ َُ ُ َّ َ َُ ْ َُ ُ ِ َ َ

َوارشبوا حتى يتبني َ ََّّ َ َ َ َُ َ ِ لكم اخليط األ�يض من اخليط األسود من الفجر ثم أمتوا الصيام إىل الليلْ ْ َ ِّ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ََّ ْ ََ ِ َ ُّ َّ ْ ُِ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َْ ُْ ْ ُ﴾ 

 َّ أن النبي  ففي الصحيح من حديث أيب هريرة ، وقد ذكرها النبي ]١٨٧.: سورة البقرة[

ِالصوم يل وأ�ا أجزي ب:  يقول اهللا ـ تعاىل ـ«: قال ِ ْ َ ْ ََّ ََ ِ ِه، يدع شهوته وأكله ورشبه من أجيلُ ْ ْ ُ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ََ َِ َِ ْ ُ َ ْ ََ َ«)٢(. 

َّفدل الكتاب والسنة، عىل أن الصائم مأمور باالمتناع عن ثالثة أمور َّ : 

َّ حرم عىل  الصائم يف هنار َّمل خيتلف أهل العلم أن اهللا : " اجلامع، قال ابن املنذر:األمر األول

 .)٣(الصوم الرفث، وهو اجلامع

 .  الطعام:ألمر الثاينا

 .ُّ الرشب:األمر الثالث

 . )١(وأمجع العلامء عىل الفطر باألكل والرشب بام يتغذى به: "قال ابن قدامة

                                                           
 ).٦١٧(صحيح البخاري  )١(

 ).٧٤٩٢(صحيح البخاري ) ٢(

 ).٣/١٢٠(اإلرشاف البن املنذر : ينظر) ٣(
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ويلتحــق هبــذه األصــول الثالـثـة املنصــوص عليهــا يف الكـتـاب والســنة؛ مفطــران متفــق علــيهام بــني 

 .العلامء ومها ما ييل

بع  إخراج ما يف اجلوف، وقد ورد فيه حديث يف السنن وعند ُّتعمد: االستقاءة، وهو: األمر الرا

من ذرعه القيء  «: قالَّ  أن النبي أمحد من حديث هشام عن حممد بن سريين عن أيب هريرة 

 »ومن استقاء«. خرج من غري اختياره فال قضاء عليه:  يعني»من ذرعه«: فقوله، »فال قضاء عليه

 ومجاعة من العلـامء )٣(ُ، وقد حكى ابن املنذر)٢(»قضفلي«ومن طلب إخراج ما يف جوفه : يعني

ِاإلمجاع عىل أن الصائم إذا تعمد إخراج ما يف جوفه؛ فإنه يفطر َّ َّ َّ َ)٤(. 

ة إذا أصـاهبا احلـيض سـواء يف أول النهــار أو :األمـر اخلـامس  خـروج دم احلـيض والنفــاس، فـاملرأ

ُآخــره؛ فإـنـه يفســد صــومها وجيــب عليهــا قضــاء هــذا الـيـوم ّ ِّالنفــاس، وقــد نقــل : ُ ويلحــق ـبـاحليض.َّ

َّأمجع املسلمون عىل أن احلائض : "، قال النووي)٥(اإلمجاع عىل ذلك اإلمام النووي، وابن رشد

َّوالنفســاء ال جتــب علــيهام الصــالة وال الصــوم يف احلــال، وأمجعــوا عــىل أ�ــه ال جيــب علــيهام قضــاء 

  .)٦(َّالصالة، وأمجعوا عىل أ�ه جيب عليهام قضاء الصوم

َّفهذه املفطرات اخلمسة، متفق عليها بني أهل العلم ُ ِّ. 

 :مفسدات الصوم املختلف فيها بني الفقهاء: ًثانيا

                                                                                                                                                             
 ).٣/١١٩(املغني البن قدامة : ينظر) ١(

، وأعله )٤٦٨/ ٢(، وأمحد )١٦٧٦(، وابن ماجه )٧١٦(، والرتمذي )٢٣٨٠(أخرجه أ�و داود ) ٢(

ية   ).٤٤٨/ ٢(البخاري وأمحد كام يف نصب الرا

 ).٤٩: ص(اإلمجاع البن املنذر : ينظر) ٣(

 ).١٣٢/ ٣(املغني البن قدامة : ينظر) ٤(

 ).١/٥٦(بداية املجتهد : ينظر) ٥(

 ).٤/٢٦(ي عىل مسلم رشح النوو: ينظر) ٦(



40

 : اختلف أهل العلم يف عدة أمور، أحيصل هبا الفطر أم ال؟ منها

  :احلجامة: أوال

 :اختلف أهل العلم يف احلجامة عىل قولني

، )١(َّئم، ولكنهــــا تكــــره؛ وهــــذا مــــا ذهــــب إلـيـــه احلنفيــــةَّأن احلجامــــة ال تفطــــر الصــــا: القــــول األول

 . )٣(، والشافعية)٢(وا�الكية

 )٥ (.)٤(َّأن احلجامة ال تفطر الصائم؛ وهذا ما ذهب إليه احلنابلة وغريهم:  القول الثاين

 يف  يف هذا هـو تعـارض مـا جـاء يف شـأن احلجامـة، فقـد جـاء عـن النبـي )٦(وموجب اختالفهم 

" صـحيح البخـاري"،  وجـاء يف )٧(»أفطـر احلـاجم واملحجـوم«: َّغريه أ�ه قال وحديث ثوبان 

َّأن النبي ـ «من حديث ابن عباس  ِ َّ َّ َـ احتجم  وهو حمرم، واحتجم وهو صائم ٌ َ ٌ َِ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُْ َُ َِ ْ ُ«)٨( . 

 .َّإن الفعل ناسخ للقول: فتعارض اخلرب مع الفعل، فمن أهل العلم من قال

َّ الفعـــل خمصـــص للقـــول ودال عـــىل أن قولـــهَّإن: ومـــنهم مـــن قـــال ٌّ أوشـــك، ولـــيس : أي) أفطـــر: (ِّ

َّاملقصود أ�ه فسد صومه، بل إن صومه صحيح، وحجامته مكروه َّ. 

                                                           
 ).٢/١٠٧(، وبدائع الصنائع )٣/٥٧(املبسوط للرسخيس : ينظر) ١(

 ).٢/٥٣(بداية املجتهد وهناية املقتصد : ينظر) ٢(

 ).٦/٣٤٩(، واملجموع لإلمام النووي )٣/٤٦٠(احلاوي الكبري للقايض ا�اوردي : ينظر) ٣(

 ).٣/١٢٠(املغني البن قدامة )٤(

 ).٣/١٢٠(، واملغني البن قدامة )٦/٣٤٩(م النووي ينظر املجموع لإلما)٥(

 ).١/٥٦(ينظر بداية املجتهد )٦(

) ٧٧٤(، والرتمذي )١٦٨٠(، وابن ماجة )٢٣٦٧(، وأ�و داود )٢٢٤٣٦(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) ٧(

ية . َّوذكر الزيلعي أن الرتمذي نقل عن البخاري تصحيحه  ).٤٧٢ /٢(نصب الرا

 ).١٩٣٨(صحيح البخاري ) ٨(
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 احــتجم وهــو  صــائم غــري َّ التــي فيهــا أ�ــه َّإن روايــة ابــن عبــاس : ومــن أهــل العلــم مــن قــال

  .»أفطر احلاجم واملحجوم«:  قالَّحمفوظة، وأخذ باألحاديث التي فيها أن النبي 

مــذهب الرتجــيح، : وقــد ذكــر ابــن رشــد ـ رمحــه اهللا ـ يف هــذين احلــديثني للعلــامء ثالثــة مــذاهب

ومذهب اجلمع، ومذهب اإلسقاط للتعارض والرجوع إىل الرباءة األصـلية إذا مل يعلـم الناسـخ 

 .من املنسوخ

َّوبان موجب  حكام، وأما َّ، وذلك أن حديث ثفمن ذهب مذهب الرتجيح قال بحديث ثوبان  ً

فع؛ حديث ابن عباس  َّ فهو رافع للحكم، وأكثر أهل العلم عىل أن  املوجب مرجح عىل الرا

َّألن احلكــم إذا ثبــت بطريــق يوجــب العمــل مل يرتفــع إال بطريــق يوجــب العمــل برفعــه، وحــديث 

 أن يكون ً حيتمل أن يكون ناسخا وحيتمل قد وجب العمل به، وحديث ابن عباس ثوبان 

ًمنســوخا، وذلــك شــك، والشــك ال يوجــب عمــال وال يرفــع العلــم املوجــب للعمــل، وهــذا عــىل  ً

 . ًطريقة من ال يرى الشك مؤثرا يف العلم

هيــة وحـــديث احتجــام النبــي عــىل رفـــع   ومــن رام اجلمــع بيــنهام محــل حـــديث النهــي عــىل الكرا

 . احلظر

 .)١ (.ومن أسقطهام للتعارض قال بإباحة احلجامة للصائم

ٍإنزال املني بشهوة من غري مجاع، : ثانيا  : والعلامء فيه عىل قولنيِّ

ٍإنزال املني بشهوة من غري مجاعَّ أن :القول األول  )٢ (. ال يفطر، وهذا قول ابن حزم من الظاهريةِّ

ٍإنزال املني بشهوة من غري مجاعَّ أن :القول الثاين هري  يفطر، وهذا ما عليه عامة أهـل العلـم ومجـاِّ

 .)١(فقهاء اإلسالم

                                                           
 ).٥٤ـ٢/٥٣(بداية املجتهد وهناية املقتصد : ينظر) ١(

 ).٤/٣٣٨(املحىل البن حزم : ينظر) ٢(
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: يقــول اهللا تعــاىل«:   قــالأن النـبـي : مــن حــديث أيب هرـيـرة " الصــحيحني"بــام يف واســتدلوا 

ِالصوم يل وأ�ا أجزي به، يدع شهوته وأكله ورشبه من أجيل ْ ْ ُ َ ُ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ََّ َ َ َِ َِ ْ ُ َ ْ ََ َ ِ ِ َ ِ ِيشمل اجلامع » وشهوته«: ، فقوله)٢(»ُ

َّاسـتفراغ الشـهوة بـام دون اجلـامع، وهلـذا جـاء يف الصـحيحني، مـن ً ويدخل فيه أ�ضا - باإلمجاع- َّ ُ

ِكان رسول اهللا «: َّ أهنا قالتحديث عائشة  ُ ُ َ َ َ  يقبل وهو صائم، ويبارش وهو صائم، ولكنه ،ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ِّ َُّ ِ ِ َِ ٌُ ٌُ ُُ ِ َ

ِأملككم إلربه ِ ْ ْ ِْ ِ ُ ُ َ َّ، وهذا يدل عىل أن الصيام يتأ�ر باإلنزال، ل)٣(»َ ِّ َّ َّو قبل فأ�زل ولو بارش فأ�زل ولو مل ُّ

َّ أن النبي ّجيامع، حيث بينت  َّ َّ كان يملك نفسه من أن  حيصل معه ما يفسد صومه، بسـبب ُ

 .َّالتقبيل أو بسبب املبارشة

َّوهذان نموذجان من املسائل التي اختلف فيها أهل العلم من حيث إفسـادها للصـوم وإال فـإن 

ِّهنا تفطر كثرية جدا منها عىل سبيل املثال حقن الدم، واإلبـر املغذيـة، األمور التي اختلف يف كو ُ

َّواإلبر العالجية، واستعامل البخاخات واستعامل املناظري بأ�واعها، سواء كانت مناظري من الفم، 

ء كـان يف القـبـل أو  ُأو منـاظري مـن الـدبر، أو مـا يكــون مـن التحاميـل التـي يســتعملها الرجـل، سـوا ٌ َّ ُُّ
ِّبر، وغريها كثري، إال أن القاعدة التي تستصحب يف هذا أ�ه ما من يشء حيكم عليه بأ�ه مفطر، ُّالد َُّ َّ َُّ ٍ

 .َّإال والبد فيه من دليل

 ما حكم اجلامع يف هنار رمضان؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

�زل  ال خالف بني أهل العلم أن تعمد اجلامع من مفسدات الصوم، سواء أ:فأجاب عفا اهللا عنه

ُفــاآلن  ـبـارشوهن وابتغــوا مــا كتــب ا� ﴿: ؛ وـيـدل ـلـذلك الكـتـاب والســنة؛ قــال )٤(أم مل يـنـزل َّ َ َ ََّ ََ َ ُ ْ َُ ُ ِ َ َ

ِلكــم وكلــوا وارشبــوا حتــى يتبــني لكــم اخلــيط األ�ــيض مــن اخلــيط األســود مــن الفجــر ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ََ ُْ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ُ َْ َْ ُْ ْ ُُ َُ َ ََّّ َ ْ ســورة  [﴾ُ

                                                                                                                                                             
، واملجموع للنووي )٢/٥٢(، وبداية املجتهد البن رشد )٢/٩٣(بدائع الصنائع للكاساين : ينظر) ١(

 ).٥/٩(، الفروع البن مفلح )٦/٣٢٢(

 .)١١٥١(، وصحيح مسلم )٧٤٩٢(صحيح البخاري ) ٢(

 ).١١٠٦(صحيح مسلم ) ٣(

 ).٣/١٣٤(املغني البن قدامة : ينظر) ٤(
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:  قــالَّأن النبـي   ويف الصــحيح مـن حـديث أيب هريـرة بـي ، وقـد ذكرهـا الن]١٨٧: البقـرة

ِالصوم يل  وأ�ا أجزي به، يدع شهوته وأكله ورشبه من أجيل:  يقول اهللا « ْ ْ ُ َ ُ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ََّ َ َ َِ َِ ْ ُ َ ْ ََ َ ِ ِ َ ِ ُ«)١(. 

 : وإذا وقع اجلامع ترتب عليه مخسة أمور

 .الذي هو من أسباب اهلالكوجوب التوبة إىل اهللا تعاىل من هذا اإلثم الكبري : ًأوال

 .فساد صوم ذلك اليوم الذي جامع فيه: ثانيا

ُّوجـــوب إكـــامل صـــيام الـيــوم اـلــذي أفطـــر فيــه، فكـــل حلظـــة ـمــن ـهــذا الـيــوم جيـــب احرتامهـــا؛ : ثالثــا

 .َّباإلمساك واالمتناع عن املفطرات؛ ألهنا ليست حمال للفطر

َّالصـحيحني مـن  واألصـل فيهـا مـا ورد يف الكفارة، فتلزمه باجلامع يف هنار رمضان كفـارة،: رابعا

ًأن رجـال أ�ـى  النبـي «: حـديث ُمحيـد بـن عبـد الـرمحن، عـن أيب هرـيـرة  َِّيـا رـسـول ا� :  فقـال َّ َ ُ َ َ

ُهلكت ْ َ َقال. َ َما لك؟«: َ َ َقال» َ ِوقعت عىل امرأيت وأ�ا صائم، فقال رسول ا� : َ َّ ُ َُ َ ٌ َ َْ َ َِ َ َ ْ ََ َ َِ َ َ ُ :»ًهل جتد رقبة ََ َ ُ ِ َ ْ َ 

َتعتقها؟ ُْ ِ َقال» ُ َال، قال: َ َ ِفهل تستطيع أن تصـوم شـهرين متتـابعني«: َ ْ ُ َ َ َْ ْ ْ ُ ُ َِ َ َ َ َ َِ َ ْ ََ ِ َ قـال،»ْ َال، فقـال: َ َ َ ُفهـل جتـد «: َ ِ َ ْ َ َ

ًإطعــام ســتني مســكينا ِ ِ ِْ ََ ِّ َ ْ َقــال. »ِ َّفتبــني هبــذا أن الكفــارة مرتبــة عــىل نحــو مــا ورد يف احلــديث ، )٢(َ»ال: َ َّ

تــب الكفــارة صــيام شــهرين متتــابعني، فــإن مل : عتــق رقبــة، فــإن مل جيــد؛ فاملرتبــة الثانيــة: فــأول مرا

ُومل يــأت حتديــد بــني يصــار إليــه يف قــدر اإلطعــام ًإطعــام ســتني مســكينا؛ : يســتطع؛ فاملرتبــة الثالثــة ِّ ٌ

ُّللمسكني، إال أن أقل ما قيل فيه ٍنصف صاع: ، وقيل)٣(ٌمد من طعام: َّ  من غالب قوت البلد، )٤(ُ

ِّلتمر، أو الرب، وهو ما يقارب الكيلو والنصفمن ا ُ وإذا مل يستطع هذه املراتب الثالثة، فتسقط . َّ

 .عنه الكفارة

                                                           
 ).٧٤٩٢(صحيح البخاري ) ١(

 ).١١١١(، وصحيح مسلم )١٩٣٦(صحيح البخاري ) ٢(

 ).٦/٣٤٥(املجموع لإلمام النووي : ينظر) ٣(

 ).٣/١٠٠(املبسوط للرسخيس : ينظر) ٤(
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؛ واستدلوا بام جاء يف رواية ابن )١(قضاء اليوم الذي أفسده، هذا ما ذهب إليه اجلمهور: خامسا

ًوصم يوما مكانه«: ماجه وهلـذا  .)٣(ضـعيفة شـاذةهذه الرواية : وقال مجاعة من أهل العلم .)٢(»ُ

ً، إىل أن من أفطر متعمدا فإن القضاء ال ينفعه؛ استنادا �ا جاء يف ما )٤(ذهب طائفة من أهل العلم َّ ً َِّّ

َّ أن النبي ُيذكر عن أيب هريرة : رواه البخاري تعليقا بصيغة التضعيف، قال َّ ََّمن أفطر «:  قال ََ ْ َ ْ

ِيوما من رمضان من غري    ْ َ ْ ْ ْ َِ َِ َ َ َ ُعذر وال مرض، مل يقضه صيام الدهر وإن صـامهً َ َ َ َ ََ ُ َ َْ ْ ِْ ِ ْ َّ ِ ِِ
ْ َ ٍ َ ٍ َّ، وهـذا يفيـد أن )٥(»ُ

 . ُالقضاء ال ينفعه

ما حكم من جامع زوجته يف هنار رمضان مع العلم أن زوجته : سئل الشيخ وفقه اهللا

ْذكرته ولكنه واصل، وما احلكم عىل زوجته؟ َّ َ 

إىل اهللا تعاىل من انتهـاك حرمـة الصـيام يف شـهر رمضـان وعليـه عليه التوبة : فأجاب عفا اهللا عنه

جـاء رجـل إىل : قـال الكفارة التي جاء بياهنا فيام رواه البخـاري ومسـلم مـن حـديث أيب هريـرة 

فقال . وقعت عىل أهيل يف رمضان: قال» ؟ما أهلكك«: فقال له النبي . هلكت: فقال النبي 

فهل تسـتطيع أن تصـوم «: قال. ال: قال»  جتد ما تعتق رقبة؟هل«: له النبي صىل اهللا عليه وسلم

ثـم جلـس : قـال. ال: قـال» ًفهل جتد ما تطعم ستني مسـكينا؟«: قال. ال: قال» شهرين متتابعني؟

َبعرق فيه متر فقال فأيت النبي   . إىل آخر ما جاء يف القصةتصدق هبذا: َ

                                                           
، وكشاف القناع )٦/٣٤٤(، واملجموع )١/٣٤٢( ، والكايف البن عبد الرب)٢/٣٣٦(فتح القدير : ينظر) ١(

)٢/٣٢٥.( 

 ).١٦٧١(سنن ابن ماجة حديث رقم ) ٢(

 ).١/٣٩٢(تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق لإلمام الذهبي : ينظر) ٣(

 ).٤/٣١٢(، واملحيل البن حزم )٦/٣٢٩(املجموع لإلمام النووي : ينظر) ٤(

، )١٩٣٥(ًمعلقا بصيغة التمريض قبل حديث ). ٣/٣٢(ن إذا جامع يف رمضا: أخرجه البخاري باب) ٥(

، )١٦٧٢(، وابن ماجه )٣٢٨١(، والسنن الكربى )٧٢٣(، والرتمذي )٢٣٩٦(ًوأخرجه موصوال أ�و داود 

 ).٩٩٠٨(وأمحد 
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ابعني فـــإن مل تســـتطع فإطعـــام ســـتني  فالواجـــب عليـــك عتـــق رقـبــة فـــإن مل جتـــد فصـــيام شـــهرين متتـــ

ًوصم يوما «: أما القضاء فإنه قد جاء يف رواية ابن ماجه قول النبي صىل اهللا عليه وسلم. ًمسكينا

وهي زيادة ضعفها األئمة، ولذلك فإنه ال ينفعه قضاء �ا روي عن أيب هريرة ريض اهللا . »مكانه

، وقد »ِ مل يقضه صيام الدهر، وإن صامهًمن أفطر يوما من رمضان من غري عذر وال مرض«: عنه

ًروي عن النبي صىل اهللا عليه وسلم مرفوعا عند أصحاب السنن وال يصح مرفوعا وجاء مثله  ً

ُأن كل من أخرج عبادة عن وقتها من غري عذر مل ينفعه فعلها بعده: والقاعدة. عن ابن مسعود ْ .

 .واهللا أعلم

ّار رمضان وكنت راضية فهل عيل كفارة زوجي جامعني يف هن:  سئل الشيخ وفقه اهللا
 أم ال؟

ة التــي جيامعهــا زوجهــا يف هنــار رمضــان وهــي : فأجــاب عفــا اهللا عنــه وجــوب الكفــارة عــىل املــرأ

 :مطاوعة راضية للعلامء فيه قوالن

أن الكفارة جتب عليها كام جتب عىل الرجل؛ ألن األصل أن النساء شقائق الرجال مـا مل  :األول

يص، وقــد قــال النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم للرجــل الــذي جــامع أهلــه يف هنــار يــرد دليــل التخصــ

هل جتد «: كام يف احلديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال-رمضان 

فهـل «: ال قـال: قـال» فهل تستطيع أن تصـوم شـهرين متتـابعني؟«: قال. ال: قال» ما تعتق رقبة؟

ٍال، ثـم جلـس فـأيت النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم بعـرق فيـه متـر : قال» ًا؟جتد ما تطعم ستني مسكين َ َ

َّأعىل أفقر منا؟ فام بني البتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي : فقال» تصدق هبذا«: فقال ُ ٍْ ُ َ

وألهنا انتهكـت حرمـة . »اذهب فأطعمه أهلك«: ثم قال. صىل اهللا عليه وسلم حتى بدت أ�يابه

وهبـذا قـال . ع، وألهنا هتكت صوم رمضان باجلامع فوجبت عليها الكفارة كالرجلالشهر باجلام

 .مجهور العلامء من احلنفية وا�الكية واحلنابلة وهو أحد قويل الشافعي
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: أ�ه ال كفارة عليها؛ ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم مل يوجب عىل امرأة الرجل الذي قال: الثاين

ُ مطاوعــة راضــية، وقــد ســئل اإلمــام أمحــد عمــن أ�ــى أهلــه يف هنــار هلكــت كفــارة، مــع احــتامل أهنــا

ة كفارة: رمضان أعليها كفارة؟ فقال ًما سمعنا أن عىل إمرأ وهذا أحد القولني عن اإلمام أمحد . ٍ

 .والشافعي، وبه قال احلسن البرصي

بعـدم فكلتا الفتويني قـال هبـا بعـض أهـل العلـم، والـذي يـرتجح يل مـن هـذين القـولني هـو القـول 

ة لبينه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم للرجل، فإنه من  َّوجوب الكفارة، إذ لو وجبت عىل املرأ

 .واهللا تعاىل أعلم. املعلوم أن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز

 ِّما حكم الزنا يف هنار رمضان؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

فرة يف حتريمـه وبـيـان ِّ الزنـا مــن كبـائر اـلـذنوب :فأجـاب عفـا اهللا عـنـه التـي جــاءت النصـوص مـتـوا

ء أكـان يف ووقوعه يف مضان مما يزيـده قبحـا وإثـام .شؤم عاقبته عىل أهله يف الدنيا واآلخرة ٌ؛ سـوا

َّهنار رمضان أم يف ليله، فإن رمضان زمان مبارك فاضل تضاعف فيه احلسنات، وتعظم وتغلظ  ُ َُّ َّ َِ

َّفيه السيئات؛ فينبغي للمؤمن أن يكف َّ نفسه عن مسالك السوء والرش والردىُ ُِّّ ووقوعه يف هنار . َّ

َّفإن رجـال أ�ـى النبـي : رمضان من أسباب اهلالك والبوار َّ َُّيـا رسـول ا� هلكـت:  فقـال ْ َ ََ ِ َّ ُ َ َقـال. َ َ :

َما لك؟« َ َقال» َ ٌوقعت عىل امرأيت وأ�ا صائم،: َ َ ِْ َ َ ْ ََ َ َِ َ َ ُ ُّ فأقره النبي َ َّفكيف ! ب اهلالكَّ أن ذلك من أسبا

ًفإنه أعظم هالكا وأشد  فسادا! بالزنا؟ ًُّ َّ . 

 :ُّويرتتب عىل التورط يف هذه املوبقة مخسة أمور

 َّوجوب املبادرة إىل التوبة واالستغفار واملسارعة يف األوبة إىل العزيز الغفار، فإن النبي : أوال

ْال  يز «: من حديث أيب هريرة " َّالصحيحني"قال كام يف  َ ٌين الزاين حـني يـزين وهـو مـؤمنَ َ َِ ِْ ْ َُّ ِ ِ َِ«)١( ،

َّفإن الزنا مما خيتل به اإليامن، ويوقع يف كبري اإلثم والعدوان، وليكثر من العمل الصالح، لعل اهللا  ُّ َّ

                                                           
 ).٥٧(، وصحيح مسلم )٦٤٢٤(صحيح البخاري ) ١(
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َّأن يتوب عليه، فاهللا عز وجل يقول َّوأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل إن ﴿: َّ ً َ ِِ ِ ْ َ َ َ َّ ََّ َِ ُِ ِ َّ ِ ِ َ َ ِاحلسـنات َ َ َ َ ْ

ِيذهبن السيئات َ ِّ َ ْ َُّ ِ  .]١١٤: سورة هود [﴾ْ

 . فساد صوم ذلك اليوم:ًثانيا

 . ووجوب إمتام صيام ذلك اليوم:ثالثا

وهــي عتــق رقبــة، فــإن مل جيــد فصــيام شــهرين متتــابعني، فــإن مل يســتطع :  وجــوب الكفــارة:رابعــا

 .)١(فإطعام ستني مسكينا

 . يف قول أكثر أهل العلمذي أفسده وجوب قضاء اليوم ال:خامسا

َما حكم اجلامع يف هنار رمضان، ملن نوى السفر؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه َّ 

َّ مجاهري أهل العلم عىل أن املسافر ال حيل له الرتخص برخص السفر إال بأن :فأجاب عفا اهللا عنه

ِّال يباح له الفطر حتى خيل: "قال ابن قدامة ـ رمحه اهللا ـخيرج من بلده؛  َ َف البيوت وراء ظهره يعني ُ

 . )٢("َّأ�ه جياوزها وخيرج من بني بنياهنا

ِ﴿وإذا رضبتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقرصوا  من الصالة : ويدل لذلك قول اهللا  َِّ َ ٌ ُ ْ َ ْ َُ َُ ْ ْ َ ََ َُ َ ْ ْ ُْ َ ََ ِ َ ِ ْ َ ِ

ُإن خفــــتم أن يفتــــنكم الــــذين كفــــروا﴾ ُ َْ ْ ْ ْ َْ َ َِ ِ َِّ ُ َ َ ُ تــــب الــــقرص عــــىل الرضب يف ، فر]١٠١: ســــورة النســــاء [ِ

ًاألرض، ومن يف بلده ال يصدق عليه أ�ه رضب يف األرض، فـال يكـون ضـاربا يف األرض حتـى  َّ

 .خيرج

                                                           
، )٢/٣٥٦(روضة الطالبني ، و)٤٣٣/ ٢(، ومواهب اجلليل )١٢٢/ ١(اهلداية للمرغيناين : ينظر) ١(

 ).٤/٣٧٢(واملغني 

  . ٤/٣٤٧املغني ج: انظر) ٢(
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َ ﴿فمن كان منكم مريضا أو عىل سفر فعدة من أ�ام  أخر﴾: ويدل له أ�ضا قول اهللا  َ َ ْ ََ ُ َ ٍَ َّ ْ ْ ِْ ِ ٌِ َّ َ َ َ ٍَ َِ َ ً ُ ْ سورة  [َ

َ﴿ومـــــن كــــــا: ، وقولـــــه]١٨٤: البقـــــرة ْ َن مريضـــــا أو عـــــىل ســـــفر فعــــــدة مـــــن أ�ـــــام أخـــــر﴾ََ َ ََ ُ َ ٍَ َّ ْ ِْ ٌِ َّ َ َ ٍَ َِ َ ســــــورة  [ً

: َّ، واـلـذي يف بيـتـه مل خيــرج عـن بـلـده؛ ال يـصـدق علـيـه أـ�ـه عـىل ســفر، قــال اـبـن قدامــة]١٨٥:البقـرة

وال يوصــف بكونــه مســافرا حـتـى خيــرج مــن البلــد، ومهــام كــان يف البلــد فلــه أحكــام احلــارضين، "

ًوذهب مجاعة من أهل العلم من التابعني أن من أراد سفرا فله أن . )١("ولذلك ال يقرص الصالة َّ

 .)٢(يرتخص وهو يف بيته قبل أن خيرج

َّوالراجح ما ذهب إليه مجاهري أهل العلم، وأ�ه ال حيل له الـرتخص بـرخص السـفر إال أن خيـرج 

 .من بلده

ًن املفطرات قبل خروجه بناء فال حيل ملن أراد السفر الفطر حتى خيرج من بلده فإن أ�ى شيئا م
 .َّعىل أ�ه جيوز له الفطر فال يشء عليه إال القضاء

 ما هي أحوال املسافر من حيث الرتخص بالفطر؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 : للمسافر من حيث الرتخص بالفطر يف سفره حاالن:فأجاب عفا اهللا عنه

ع الفجر وهو مسافر وينوي الفطر؛ فيجوز أن يبدأ السفر قبل طلوع الفجر أو يطل: احلالة األوىل

 .)٣(ًله الفطر إمجاعا

أن يبدأ السفر بعد الفجر بأن يطلع الفجر، وهـو مقـيم ببلـده ثـم يسـافر بعـد طلـوع : احلالة الثانية

 :الفجر أو خالل النهار، ففي ترخصه بالفطر قوالن

                                                           
 ).١١٨ـ٣/١١٧(املغني البن قدامة : ينظر) ١(

 ).٣٥٤، ٤/٣٥١(األوسط البن املنذر : ينظر) ٢(

 ).٨٢(القوانني الفقهية البن جزى : ينظر) ٣(
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 )٢( وا�الكيـة)١(ه احلنفيةال حيل له الفطر بل جيب عليه الصوم؛ وهذا ما ذهب إلي: القول األول

 .)٤(، وأمحد يف رواية)٣(والشافعية يف صحيح املذهب

 .َّوحجتهم أ�ه رشع يف الصوم فوجب عليه اإلمتام

 .حيل له الفطر، وهذا ما ذهب إليه بعض الشافعية واحلنابلة: القول الثاين

َ ﴿فمــن كــان مــنكم مريضــا أو عــىل ســف:واســتدلوا بقــول اهللا  َ ََ َ ْ ََ َ ًْ َْ ِ ُ ْ ِ َر فعــدة مــن أـ�ـام أخــر﴾َ َ ُ ٍَ َّ ْ ِ ٌِ َّ َ ســورة   [ٍ

 . َّ، فإن من سافر أ�ناء النهار فهو عىل سفر فله أن يفطر ويرتخص برخص السفر]١٨٤: البقرة

َّ ففي مسلم من حديث جابر أن النبي ويدل له أ�ضا فعل النبي  َّ َّ خرج   بأصحابه يف رمضان 

ِعام الفتح، فصام حتى بلغ كراع الغم َ ََ َ ُ َ ٍيم، ثم إنـه بلغـه مشـقة النـاس، فـدعا بقـدح مـن مـاء فرشبـه َ َّ ِ

ًبعــد الــعرص والنــاس ينظــرون، فبلغــه أن قومــا أمتــوا صــيامهم، فقــال النبــي  َّ :» ،ُأو�ــك العصــاة

 . )٥(»ُأو�ك العصاة

 .َّفالراجح أن املسافر متى خرج من عامر بلده حل له الفطر، واهللا أعلم

ِكم احلجامة يف هنار رمضان؟ما ح: سئل الشيخ عفا اهللا عنه ُ 

 .ٌّإخراج الدم من البدن بالترشيط واملص:  احلجامة هي:فأجاب عفا اهللا عنه

 :وللعلامء يف أ�ر احلجامة عىل الصوم قوالن

 .َّأن احلجامة ال تفطر الصائم، وهي مكروهة حال الصيام: القول األول

                                                           
 ).١٢٢/ ٢(الدر املختار : ينظر) ١(

 ).١/٤٣١(، وأسهل املدارك )٨٢: ص(القوانني الفقهية، : ينظر) ٢(

 ).٦٤/ ٢(ورشح املحىل عىل املنهاج ). ٣/٤٧٢(البيان للعمراين : ينظر) ٣(

 ).٣/١١٧(املغني البن قدامة : ينظر) ٤(

 ).١١١٤(أخرجه مسلم ) ٥(
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 .)٣(، والشافعية)٢ (الكية، وا�)١ (وهذا ما ذهب إليه مجهور أهل العلم من احلنفية

َاحــتجم   «َّ أن النـبـي واـسـتدلوا ـلـذلك ـمـا جــاء يف الـصـحيح ـمـن حــديث عبــد اهللا ـبـن عـبـاس  َ َْ

َوهــو حمــرم، واحــتجم وهــو صــائم َ َ ِ  وهــو َ، وـلـو كاـنـت احلجامــة تفســد الصــوم، �ــا احــتجم )٤ (»ُ

 .صائم

هذه » احتجم وهو حمرم«: حفوظَّليست حمفوظة، وإنام امل» وهو صائم«: َّونوقش هذا بأن رواية

 .ِّالبخاري ومسلم: َّرواية الشيخني

 .؛ فانفرد هبا البخاري»َوهو صائم«َّوأما رواية 

 .َّوأجيب بأن هذه الزيادة حمفوظة ال مطعن فيها

 .َّأن احلجامة تفطر الصائم، وهي ال جتوز حال الصيام: القول الثاين

 .)٥(وهذا ما ذهب إليه احلنابلة

َّذلك بأحاديث، أمثلها حـديث شـداد بـن أوس وثوبـانواستدلوا ل ُ  : َّأن النبـيَأفطـر «:  قـال َ ْ َ

ُاحلاجم واملحجوم ْ ََ ْ ُ ِ َ  . ، وهو أصح ما ورد يف ذلك)٦ (»ْ

                                                           
 ).٢/١٠٧(، وبدائع الصنائع )٣/٥٧(املبسوط للرسخيس : ينظر) ١(

 ).١/٢٧٠(املدونة : ينظر) ٢(

 ).٦/٣٤٩(، واملجموع لإلمام النووي )٣/٤٦١(اوي الكبري للقايض ا�اوردي احل: ينظر) ٣(

 ).١٢٠٢(، وصحيح مسلم )١٩٣٨(صحيح البخاري ) ٤(

 ).٣/٢١٤(، واإلنصاف للمرداوي )٣/١٢٠(املغني البن قدامة : ينظر) ٥(

يث صححه واحلد). ١٦٨١(، وابن ماجة )٢٣٦٩(، وأ�و داود )١٧١٦٥(رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٦(

 ) .٢/٣١٩( ينظر تنقيح التحقيق للذهبي . عيل بن املديني وإسحاق بن راهويه واإلمام أمحد
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َّ حيث إن ، ويؤيد ذلك حديث ابن عباس )١(َّونوقش بأن أحاديث الفطر باحلجامة منسوخة

 ". احتجم وهو صائم "النبي 

ُس هنــاك يف األحاديــث تــاريخ يعلــم بــه املتقــدم مــن املتــأخر، فالنســخ حيتــاج إىل َّبأ�ــه لــي: وأجيــب َ ْ ُ

َّتاريخ وليس ثمة تاريخ َ . 

 عــىل اإلذن للحاجـة، وـحـديث ُولـذلك الصــواب يف هـذا مســلك اجلمـع ـبـأن حيمـل فعــل النبـي 

ُأفطر احلاجم واملحجوم« ْ ََ ْ ُ َِ َ ْ َ ْ  . حيمل عىل الكراهة» َ

َّهـو مـا ذهـب إليـه مجهـور أهـل العلـم مـن أن احلجامـة ال تفطـر الصـائم من قـويل العلـامء فالراجح 

 .َّلكنها تكره له خشية ما قد تفيض إليه من الضعف

 هل حتليل الدم يفسد الصيام؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 وكل أوجه إخـراج الـدم حـال الصـيام؛ ال تفسـده يف حتليل الدم والتربع به: فأجاب عفا اهللا عنه

َّ أهل العلم وال تلحق باحلجامة حتـى عـىل القـول بـأن احلجامـة تفطـر الصـائم؛ لعـدم قول مجاهري

 .الدليل عىل التفطري بخروج الدم

 ما حكم االستمناء يف هنار رمضان؟ : سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 يفسـد الصـوم يف قـول عامـة أهـل - وهو إخراج املنـي بشـهوة - االستمناء :فأجاب عفا اهللا عنه

َّألهنا مما يدخل فيام جاء فيه احلديث يف الصحيحني من حديث أيب هريرة ؛ )٢(العلم َّ : َّأن النبي

به وشهوته مـن أجـيل: يقول اهللا عز وجل«:  قال ، وهـذا يشـمل قضـاء )٣ (»يرتك طعامه  ورشا

                                                           
 ).٦/٣٥١(املجموع لإلمام النووي : ينظر) ١(

، )٢/٢٥٣(، ورشح خمترص خليل للخريش )٢/٣٩٩(الدر املختار وحاشية ابن عابدين : ينظر) ٢(

 ).٣/١٢٨(املغني البن قدامة ) ٦/٣٢٢(واملجموع للنووي 

 ).١١٥١، ١٦٤(، وصحيح مسلم )٧٠٥٤(صحيح البخاري ) ٣(
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ُّالشهوة بإخراج املني بشهوة، سواء بمشاهدة أم سامع أم معاجلة، فكل هذا يدخل يف عموم قوله  ٌ

فــال حيــل للصــائم َّفإهنــا لفــظ مفــرد مضــاف؛ فيفيــد العمــوم. »ُوشــهوته«:  اـحلـديث القــديس يف ،

 . االستمناء

َّما حكم مداعبة الزوجة يف الصوم؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه َّ 

املداعبة كلمة فضفاضة قد تصل عند بعض الناس إىل اجلامع، لكن إذا كان : فأجاب عفا اهللا عنه

ُّ والضم الذي ال يرتتب عليه إنزال املني أو حصول اجلامع، فهذا ال يبطل بـه َّاملقصود به التقبيل
ِأن رســول اهللا «: الصــيام، �ــا ـجـاء يف الصــحيحني مــن حــديث عائشــة ـ ريض اهللا عنهــا ـ َ ُ َ َّ َ كـــَان َ

ٌيبارش وهو صائم ِ َ َ َ َ ُُ ُ َّ، لكن أم املؤمنني عائشة ـ ريض اهللا عنها ـ أشارت إىل أمر ينبغ)١ (»ِ ي التنبه له، َّ

ِولكنه كان أملككم إلربه أو من أملككم إلربه«: وهو قوهلا ـ ريض اهللا عنها ـ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِِ ُِ ُ ََ َ ََ َ َْ ْ ُ ََ َ حلاجة : ، يعني)٢ (»َّ

 . يأمن من وقوع ما يفسد صومهَّأ�ه كان : نفسه، أي

ن الفرج ومل ينزل، ال َّ إىل أن من داعب زوجته فيام دو)٣ (وبناء عىل هذا فقد ذهب مجهور الفقهاء

 .يبطل صيامه

ولكــن تكــره املداعبــة ملــن حركــت شــهوته وهــو صــائم؛ وال فــرق يف ذلــك بــني الشــيخ والشــاب، 

 . فاالعتبار بتحريك الشهوة وخوف اإلنزال

َّ، وعليه القضاء يف قول أكثر أهل العلم؛ أما )٤(ولكن من داعب فأ�زل أ�م وفسد صومه باإلمجاع
 .جتب إال باجلامع، واهللا أعلمَّالكفارة فإهنا ال 

                                                           
 ).١١٠٦(، وصحيح مسلم )١٩٢٧(صحيح البخاري ) ١(

 ).١١٠٦(صحيح مسلم ) ٢(

، واملجموع لإلمام )٣/٣٣٢(، والتاج واإلكليل ملخترص خليل )٣/٥٨(املبسوط للرسخيس : ينظر)٣(

 ).٧/٤١٦(والرشح الكبري عىل املقنع ) ٦/٣٥٥(النووي 

، واملجموع لإلمام النووي )٢/٥٢(، وبداية املجتهد )٢/٩٣(بدائع الصنائع للكاساين : ينظر) ٤(

 ).٣/١٢٧(، واملغني البن قدامة )٦/٣٥٥(
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ُإذا متضمض الصائم، أو استنشق؛ فـدخل ا�ـاء إىل جوفـه، فهـل يفطـر : سئل الشيخ عفا اهللا عنه َُّ
 بذلك؟

واالستنشــاق جــذب ا�ــاء بــاأل�ف، . إدارة ا�ــاء يف الفــم: املضمضــة هــي: فأجــاب عفــا اهللا عنــه

َّاملضمضة، واالستنشاق يف صومه، فإنه ال ؛ ولذا فمن أراد )١(ٌواملبالغة فيه سنة إال حال الصيام

َيسن له املبالغة فيهام؛ �ا روي عن عاصم بن لقيط بن صربة عـن أ�يـه  ِ ِِ ِ َُيـا رسـول : ُقلـت:  قـال

ِاهللا، أخربين عن الوضوء، قال
ْ ِ

ًأسبغ الوضوء، وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائام:  ِ َ َّ ِ ْ ِ َ ُ ِ ِ")٢( . 

 وصول ماء املضمضة أو االستنشاق إىل اجلوف عىل الصيام، وهم وقد اختلف الفقهاء يف تأ�ري

 :يف ذلك عىل أقوال

َّأن الصائم إذا متضمض أو استنشق ووصل ا�اء حلقه، فسد صومه إن كان ذاكرا : القول األول

 .)٣(عا�ا وعليه القضاء، هذا ما ذهب إليه احلنفية والشافعية يف قول

ضمض أو استنشق ووصل ا�اء حلقه، فسد صومه مطلقا وعليـه َّأن الصائم إذا مت: القول الثاين

 .القضاء

 .)٤(وهذا ما ذهب إليه ا�الكية والشافعية يف قول

َّأن الصائم إذا متضمض أو استنشق ووصل ا�اء حلقـه، فسـد صـومه إن كـان قـد : القول الثالث

 .)٥(بالغ فيهام، وعليه القضاء، هذا ما ذهب إليه الشافعية واحلنابلة

                                                           
 ).١/١٠٦(احلاوي الكبري للقايض ا�اوردي : ينظر) ١(

، )١٦٤٢٧(، وأمحد )٤٠٧(، وابن ماجه )٨٧(، والنسائي )٧٨٨(، والرتمذي )٢٣٦٦(رواه أ�و داود ) ٢(

، )٣/١٠٥(حسن صحيح، وصححه النووي يف رشح صحيح مسلم : قال الرتمذي). ١٠٨٧(وابن حبان 

 ).٦/٣١٢(وىف املجموع 

 ).٢/٩١(، وبدائع الصنائع )٣/٦٦(املبسوط للرسخيس : ينظر) ٣(

 ).١/٢٤٦(، ومواهب اجلليل )١/٤٣٧(اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف : ينظر) ٤(

 ).٣/١٢٣(، املغني البن قدامة )٦/٣٢٦(لإلمام النووي املجموع : ينظر) ٥(
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ء املضمضـة، أو : لعل الراجح يف املسأ�ةو َّأ�ه إذا غلـب الصـائم، فـدخل يشء إىل جوفـه مـن جـرا ٌ ِ ُ َّ

ِّبسبب االستنشاق؛ فال يشء عليه وصومه صحيح، وذلك أن املفطـرات ال يرتتـب أ�رهـا عليهـا  َّ َ
ًمن حيث إفساد الصوم ونحوه إال بالقصد واالختيار والذكر، فال بد مـن أن يكـون عا�ـا ذ ًاكـرا َِّّ

ِخمتارا؛ فإذا فات رشط من هذه الرشوط؛ فإنه ال أ�ر هلا عىل صومه؛ بل هو صحيح َّ ُّ ٌ ً. 

َّإذا نوى الفطر نية جازمة، هل يفطر هبا الصائم؟ : سئل الشيخ عفا اهللا عنه ُ َّ ِّ 

نية الصيام؛ واالمساك عن املفطرات من : ِّالصيام مركب من حقيقتني مها: فأجاب عفا اهللا عنه

 .والرشب واجلامع وغريهااألكل 

َّوعليه فلو أن املرء أمسك عن املفطرات كاألكل والرشب واجلامع وغريها من غري نية التعبد هللا  َّ

َّبالـصـيام؛ مل يكــن ـبـذلك صــائام، وـلـو أـ�ـه ـنـوى التعـبـد هللا بالصــيام، ـثـم أـ�ـى املفطــرات عا�ــا ذاـكـرا  ً

َّخمتارا مل يكن صائام أل�ه مل يمسك عنها ً . 

َّ الصائم بالنية يف أ�ناء النهار بأن نوى الفطر، فللفقهاء يف أ�ـر ذلـك عـىل صـحة الصـيام فإذا أخل ِّ

 :قوالن

َّأن مــــن نــــوى الفطــــر أ�نــــاء هنــــار الصــــيام مل يفســــد صــــومه إال أن يــــأيت مفطــــرا مــــن : القــــول األول

 . املفطرات

 .وهذا ما ذهب إليه احلنفية، والشافعية يف وجه

ادات ال يكون بمجرد النية؛ بل ال بد من أن تقرتن النية بام يفسدها َّوحجتهم أن اخلروج من العب

 .)١(من قول أو عمل

 .َّأن من نوى الفطر أ�ناء هنار الصيام فسد صومه: القول الثاين

 .)١(، والشافعية يف قول)٣ (واحلنابلة)٢(وهذا ما ذهب إليه ا�الكية

                                                           
 ).٦/٢٩٧(، وينظر املجموع لإلمام النووي )٣/٨٦(املبسوط للرسخيس : ينظر) ١(

 ).٢/٤٣٤(التاج واإلكليل : ينظر) ٢(

 ).٣/١١١(املغني البن قدامة : ينظر) ٣(
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َّوحجتهم أ�ه �ا نوى الفطر فإنه فـوت مـا جيـب عليـ َّ ه أن يستصـحبه، مـن نيـة التعبـد باإلمسـاك يف َّ

ًمجيع أجزاء العبادة، فلام نوى الفطر؛ انتقضت النية حقيقة وحكام؛ فيفسد الصـيام لـزوال ركنـه،  َّ
 . )٢(وهو النية

ِإنـام األعـامل بال�ـات«: وهذا القول هـو الـراجح؛ لقـول النبـي  َّ ِّ ِ ُ َ ْ فمـن نـوى  الفطـر يف أ�نـاء  ،)٣ (»َ

ًقد خال عمله عن نية، فلم يكن صحيحاهنار الصيام ف ٍ َّ. 

َّمـــا حكـــم اســـتعامل البخـــاخ لعـــالج ضـــيق التـــنفس يف رمضـــان أ�نـــاء : ســـئل الشـــيخ عفـــا اهللا عنـــه

 الصيام؟

  :وعدة أ�واع البخاخات املستعملة لعالج ضيق التنفس، هلا عدة صور :فأجاب عفا اهللا عنه

ُّ ما يعتمد عىل البودرة التي تطحن ثم تذر:منها ُ  .  وتصل إىل اجلهاز التنفيسُ

ِّما يعتمد عىل الرذاذ البخاري: ومنها َّ. 

 .  ما فيه مواد سائلة مضغوطة:ومنها

َّوهذه الصور كلها ينتظمها أهنا بخاخات تصل موادها إىل داخل اجلهاز التنفيس، وهو الرئتان : ُّ

  :قوالنصوم من طريق الفم أو األ�ف، وللعلامء املعارصين من حيث تأ�ريها يف صحة ال

 .)٤(َّ أن استعامل هذه البخاخات العالجية مفطر:القول األول

                                                                                                                                                             
 ).٦/٢٩٧(املجموع لإلمام النووي : ينظر) ١(

 ).٣/١٣٣(دامة املغني البن ق: ينظر) ٢(

 ).١٩٠٧(، وصحيح مسلم )١(صحيح البخاري ) ٣(

 ).٣/١٧١٩(، والفقه اإلسالمي وأدلته )٢/٣٦٦(جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد العارش، : ينظر)٤(
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َّوحجتهم أن جزءا من مكونات هذه مواد هذه البخاخات يصل إىل اجلوف فيحصل بـه الفطـر؛ 

 ، وا�الكيـة)١(َّبناء عىل أن وصول يشء إىل اجلوف يفطر، كام هـو قـول مجهـور العلـامء مـن احلنفيـة

 .)٤ ( واحلنابلة،)٣ (، والشافعية)٢(

 . )٥(َّ أن استعامل هذه البخاخات العالجية ال يفطر:القول الثاين

ِّوهذا ما ذهب إليه جممع الفقه اإلسالمي الدويل ُّ ِّ) ٦(. 

 : واحتجوا لذلك بام ييل

ً أن ـهـذه املكوـنـات الـتـي قــد ـتـترسب إىل اجلــوف ليســت أكــال وال رشـبـا وال يف معـنـى األكــل :ًأوال ًَّ

َّوجد هلا طعام؛ فإن وجود الطعم ليس مفسدا للصوم، وهلذا كـره للصـائم تـذوق والرشب، ولو 

 . )٧ (الطعام وهو جيد طعمه

َّ أن األصل صحة الصوم إال أن يقوم الدليل عىل أن هذه املكونات العالجية تفطر:ًثانيا َّ. 

                                                           
 ).٢/٩٣(، وبدائع الصنائع )١/٣٥٥(حتفة الفقهاء : ينظر) ١(

 ).٣/٣٦١(، والتاج واإلكليل )٨٠(القوانني الفقهية ص : ينظر) ٢(

 ).٦/٣١٣(، واملجموع )٣/٥٠١(البيان يف مذهب اإلمام الشافعي : ينظر) ٣(

 ).٣/٢١(، واملبدع يف رشح املقنع )١/٤٤٠(املغني البن قدامة : ينظر) ٤(

، وفتاوى )٢١٠، ١٩/٢٠٩(ُ، وجمموع فتاوى ابن عثيمني )١٥/٢٦٥(جمموع فتاوى ابن باز : ينظر) ٥(

 ).٤٧٥(أركان اإلسالم البن العثيمني 

جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي، املنعقد يف دورته الثالثة : ينظر) ٦(

نوفمرب ١ -أكتوبر٢٨: �، املوافق١٤٤٠ صفر ٢٣-١٩: والعرشين باملدينة املنورة، خالل الفرتة من

 .م٢٠١٨

 ).٢/٣٢٩(، وكشاف القناع )٦/٣٦٩(، واملجموع للنووي )٢/١٠٦(ينظر بدائع الصنائع : ينظر) ٧(
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 اجلوف من ما يصل إىلَّ، فإن والقول بعدم التفطري هبذه البخاخات العالجية أقرب إىل الصواب

َّمكونات هذه البخاخات ال يعدو أن يكون رذاذا متطايرا يسريا، ال يزيد يف الغالب عىل نسبة ما 

ء الرطبة، أو العوالق الرتابية يف األجواء املغربة، وليست هي أكال  ًيف اجلو من الرطوبة يف األجوا ُّ

 . ًوال رشبا وال يف معنامها

 ِّخروج الدم من األ�ف عىل الصيام؟ِّهل يؤثر : سئل الشيخ عفا اهللا عنه

خروج الدم من األ�ف أ�ناء الصيام ال يفسد الصوم وال يؤثر عـىل صـحته : فأجاب عفا اهللا عنه

 . وإن ترسب يشء من الدم إىل جوفه من غري اختياره

 ُهل نزول املذي يفسد الصوم؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

َّ لزج شفاف خيرج عند ثوران الشهوةٌخروج املذي، وهو سائل: فأجاب عفا اهللا عنه َّ ٌ . 

 :وألهل العلم يف أ�ره عىل صحة الصيام قوالن

َّأن خــــــــــــروج املــــــــــــذي أ�نــــــــــــاء الصــــــــــــيام ال يفســــــــــــده، وهــــــــــــو مــــــــــــا ذهــــــــــــب إليــــــــــــه : القــــــــــــول األول

 .)٣(وأمحد يف رواية)٢(والشافعية)١(احلنفية

نـي، ملخالفتـه إيـاه يف َّوحجتهم أ�ـه ال دليـل عـىل الفطـر بخروجـه، وال يمكـن قياسـه عـىل إنـزال امل

 .األحكام؛ فيبقى عىل األصل

 .)٥ (، واحلنابلة)٤(َّأن خروج املذي أ�ناء الصيام يفسده، وهو ما ذهب إليه ا�الكية: القول الثاين

 .َّواحتجوا له بأ�ه خروج لشهوة فأشبه خروج املني

                                                           
 ).١/١٣٩(اجلوهرة النرية عىل خمترص القدوري : ينظر) ١(

 ).٦/٣٢٣(املجموع لإلمام النووي : ينظر) ٢(

 ).٣/١٢٩(املغني البن قدامة : ينظر) ٣(

 ).٢/١٢٣(، ومنح اجلليل رشح خمترص خليل )٢/٥٢(بداية املجتهد وهناية املقتصد : ينظر) ٤(

 ).٣/١٢٧(، واملغني البن قدامة )٤٩(ترص اخلرقي ص خم: ينظر) ٥(
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خـروج املـذي َّوالراجح أن خروج املـذي ال يفسـد صـيام الصـائم، وصـيامه صـحيح، وال يلحـق 

َّباملني للفرق بينهام، ولو كان املذي مفطرا لبينه النبي  ًُ. 

ُابتليـت بالعـادة الرسيـة وحـدث أن فعلتهـا يف رمضـان مـرتني، وأعلـم أ�ـه : سئل الشـيخ وفقـه اهللا ُ

ًمن صام رمضان إيامنا واحتسابا «:  هل ما فعلته ينايف حديث النبي : وسؤايل. جيب عيل القضاء ً

ًبمعنـى أ�ـه هـل سـيكتب يل أجـر الصـيام كـامال لكـل الشـهر، وذلـك مـا » تقـدم مـن ذنبـهغفر له ما  َ ُ

ًأرجوه أم إنني أعترب ممن مل يصوموه صياما كامال؟ أ�ضا أسأل عن أ�ني قمت بقضاء أحد هذين  ًً

ًاليــومني وكنــت مســافرا ألعاممــي أصــلهم يف العيــد ويف وســط اليــوم أجــربوين عــىل الغــداء معهــم 

ً أقيم معهم دائام وال يروننـي إال يف فـرتات متباعـدة، فـأفطرت ذلـك اليـوم وهـو يف بحجة أ�ني ال

 األصل قضاء لفرض فامذا أفعل؟ هل أقضيه مرتني أم ماذا؟ 

ِأسأل اهللا أن يتوب علينا وعليك وما فعلته من إنزال يف هنار رمضان مفسد : فأجاب عفا اهللا عنه ُ

ً عليه وسلم من الصوم إيامنا واحتسابا، فالواجب لصومك فال يتحقق لك ما ذكر النبي صىل اهللا ً

عليك االجتهاد يف العمل الصالح واالبتعاد عن أسباب اإلثارة والفتنة ما استطعت، أما سؤالك 

ُعن فطرك يوم قضائك فإن ذلك جائز؛ ألن الصيام الواجب جيوز قطعه ملرض أو سفر وعليك 

 .قضاء يوم واحد ال يومني

ما حكم الرشع فيمن أ�زل املني يف هنار رمضان بتعمد أو بغري : سئل الشيخ وفقه اهللا

 تعمد؟

ذهب مجهور العلامء من احلنفية وا�الكية والشافعية واحلنابلة وغريهم إىل  :فأجاب عفا اهللا عنه

ِّأن تعمد إنزال املني بطريق غري اجلامع يفطر الصائم ويفسد صومه سواء كان باستمناء أو بغريه ُ. 

 ذلـك مـا رواه الـشـيخان مـن حـديث أيب هريـرة، وفـيـه أن النبـي صـىل اهللا عليـه وـسـلم والعمـدة يف

ويف رواية البخاري » كل عمل ابن آدم له إال الصيام، فإنه يل وأ�ا أجزي به: قال اهللا تعاىل«: قال
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به وشهوته من أجيل«: له » يدع طعامه وشهوته من أجيل«: ، ويف رواية ملسلم»يرتك طعامه ورشا

َعام يف مجيع الوسائل التـي تسـتفرغ هبـا الشـهوة حتـى فـيام دون اجلـامع وممـا يـدل » َشهوته «:فقوله ُ ٌّ

قال رسول اهللا صىل اهللا : من حديث أيب ذر ريض اهللا عنه قال" صحيح مسلم"عىل ذلك ما يف 

ْويف بضع أحدكم صدقة«: عليه وسلم يا رسول اهللا أ�أيت أحدنا شهوته ويكـون لـه فيهـا : قالوا» ُ

أرأ�تم لـو وضـعها يف حـرام أكـان عليـه وزر؟ وكـذلك إذا وضـعها يف حـالل كـان لـه «: ر؟ قالأج

فإن البضع وإن كان يراد به اجلامع ولكن ما دونه من مقدماته وما حيصل به التلذذ داخل . »أجر

ولــذلك اســتحب . يف احلــديث؛ لشــمول معنــى الشــهوة لــه وهــي مــا تتلــذذ بــه الــنفس ومتيــل إليــه

وألن الصـائم : "ًائم ترك الشـهوات مطلقـا فقـالوا يف تعليـل كراهيـة القبلـة للصـائمالشافعية للص

َّ؛ فهــــذا وإن كــــان غــــري مـســـلم إال أن مــــن تعمــــد إـنـــزال املنــــي )١("ًيســــن ـلـــه ـتـــرك الـشـــهوات مطلقــــا َ َُّ

ْباالستمناء أو املبارشة مل يدع شهوته، وقرص ذلك عىل اجلامع فقط فيه نظر ظاهر للمتأمل َ َ َ. 

َ﴿ولـيس : املني بغري تعمد فال يشء فيه وال يؤثر عىل الصيام باالتفاق لقول اهللا تعـاىلأما نزول  ْ ََ

ْعـلـيكم جنــاح فــيام أخطــأ�م ـبـه ولكــن مــا تعمــدت قلــوبكم﴾  َّ َ ْ ُْ ُُ ُ َ َُ َْ َ َ َُ ْ َ ٌ ُ ِْ ِ ِِ ْ ْ َ َ َ ، وقــد جــاء يف ذـلـك ]٥: األحــزاب[َ

ِّيفطرن الصائمثالث ال «: ًحديث رواه الرتمذي وغريه عن أيب سعيد اخلدري مرفوعا احلجامة : ُ

َّإال أن هذا احلديث ضعفه األئمة أمحد والذهبي وابن خزيمة وغريهم وقال » والقيء واالحتالم

فاملرجع يف ذلك إىل اإلمجاع والنصوص الدالة عىل . حديث أيب سعيد غري حمفوظ: عنه الرتمذي

 .واهللا أعلم. رفع القلم عن النائم وعدم املؤاخذة بام مل يتعمده

َّما حكم استعامل الروائح النفاذة يف رمضان؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه َّ َّ 

ِّ مجهور العلامء عىل أن استعامل ما له رائحة نفاذة، كالفكس ونحوه ال يفطر؛ :فأجاب عفا اهللا عنه َُّ

ٍوذلك أ�ه ليس بأكل وال رشب وال يف معنى األكل والرشب َّ. 

                                                           
 .)٢/١٦٠(يف مغين احملتاج )١(
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َّ إىل أ�ه إذا استعمل دهنا )٣ ( واحلنابلة)٢ (�الكية والشافعيةُ وبعض ا)١ (وهلذا ذهب فقهاء احلنفية

َّونحوه استعامال خارجيا فوجد له طعام يف حلقـه؛ فإنـه ال يفطـر؛ لعـدم الـدليل عـىل فسـاد الصـوم 

ء بذلك؛  َّفيجوز للصـائم أن يـدهن هبـذه األدهـان التـي هلـا روائـح نفـاذة كـالفكس وأشـباهه، سـوا َّ

ٍان ذلك يف يده، أو كان ذلك يف أي موضع من بدنهكان ذلك يف أ�فه، أو ك ِّ. 

 ما حكم استعامل قطرة العني واألذن يف رمضان؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 القطــرة يف العــني ال تفســد الصــوم عــىل الصــحيح مــن قــويل العلــامء، وهــو :فأجــاب عفــا اهللا عنــه

ينه فالواجب عليه أن يتحـرز فإذا وجد طعم ما قطره يف ع ،)٤(مقتىض مذهب احلنفية والشافعية

 :من أن يصل إىل حلقه يشء، فإذا غلب فال حرج عليه، وصومه صحيح، وذلك لعدة أمور

ًأن هذه القطرات العالجية ليست أكال وال رشبا وال يف معنى األكل والرشب: ًأوال ًَّ . 

 .َّأن العني ليست منفذا معتادا لألكل والرشب: ًوثانيا

َّ ألن َّ إىل أ�ــه إن وصــل يشء مــن هــذه القطــرات إىل حلقــه أفطــر؛)٦(ابلــةاحلن و)٥(وذهــب ا�الكيــة

 .َّوالصواب أ�ه ال يفطر بذلك. العني منفذ إىل اجلوف كاألذن

 ما حكم استخدام قطرة األ�ف أ�ناء الصوم؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 .ُما يصب يف األ�ف من األدوية: قطرة األ�ف هي: فأجاب عفا اهللا عنه

 :ء يف أ�ر قطرة األ�ف عىل صحة الصيام قوالنوللفقها

                                                           
 ).٣/٦٧(املبسوط للرسخيس : ينظر) ١(

 ).٣/٣٥٢(الكايف يف فقه اإلمام أمحد : ينظر) ٢(

 ).١/٥٢٤(الرشح الكبري : ينظر) ٣(

 ).٦/٣٦١(، املجموع رشح املهذب )٢/١٠٦(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(

 ).٢/٤٢٥( مواهب اجلليل رشح خمترص خليل :ينظر) ٥(

 ).٦ـ٥/٥(الفروع وتصحيح الفروع : ينظر) ٦(
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ِّأ�ه إذا قطر يف أ�فه ووصل منه إىل حلقه يشء فإنه يفطر؛ وهو قول اجلمهور:  القول األول ُ َّ ٌ َّ)١(. 

واستدلوا بام جاء من هني الصـائم عـن املبالغـة يف االستنشـاق كـام يف املسـند والسـنن مـن حـديث 

ًبـالغ يف االستنشـاق إال أن تكـون صـائامَو«:  قـالَّأن النبي : لقيط بن صربة ِ ِ َِ َ ُْ َ َ َّ ِ ِ َ ْ ْ ِ ِ ْ ُّ، فـإن هـذا يـدل )٢ (»َ َّ

َّعىل أ�ه إذا كان صائام وجب عليه أن يمتنع مما خيشى أن يصل إىل جوفه من طريق أ�فه، أل�ه منفذ  َُّ ً

 .للجوف

َّبأن النبي : )٣(ونوقش َّهنى عن املبالغة يف االستنشاق، ومل حيكم بالفطر . 

ِّأ�ه إذا قطر يف أ�فه وغلب بأن نفذ يشء إىل حلقه فإنه ال يفطر؛ وبه قال بعض أهل : لقول الثاينا ُ َّ ُ َّ

 .)٤(العلم من الظاهرية وغريهم

ًأن تقطــري الــدواء يف األ�ــف يســتعمل عالجــا وداء يف الغالــب وهــذا ال يلحــق با�ــاء يف : ووجهــه َّ

ُاحلكم، عىل أن املستنشق للامء إذا غلب ونفذ  يشء من ا�اء إىل جوفه من غري اختيـار مل يفطـر يف َّ

 . َّأصح قويل العلامء؛ أل�ه مكره، وال فطر إال باختيار

وهذا القول أقرب إىل الصواب؛ وعليه فإن احتاج إىل تقطري دواء يف األ�ف فال بأس، وينبغي أن 

 .يتحرز من أن يصل إىل حلقه يشء منه

 خدام قطرة األذن أ�ناء الصيام؟ما حكم است: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

َّ إىل أن األذن منفذ إىل اجلوف أو الـدماغ، وبالتـايل )١ (ذهب مجهور الفقهاء: فأجاب عفا اهللا عنه

 . َّإذا قطر يف أذنه فإنه يفسد الصوم بام يقطر فيها

                                                           
ئع : ينظر) ١( ، )٤٢٥/ ٢(، ومواهب اجلليل لرشح خمترص خليل )٩٣/ ٢(بدائع الصنائع يف ترتيب الرشا

 ).١٦/ ٣(، واملغني البن قدامة )٦/٣٢١(واملجموع رشح املهذب 

، ) ٨٧ ، ١١٤(، والنسائي يف الصغرى )٧٨٨(، والرتمذي )١٦٤٣١(ملسند رواه اإلمام أمحد يف ا: ينظر) ٢(

، وابن حجر يف اإلصابة )٦/٣١٢(، وصححه النووي يف املجموع )٤٥١٠(وابن حبان ) ١٤٢(وأ�و داود 

)٣/٣٢٩.( 

 ).٢٣٦-٢٥/٢٣٤(مناقشة االستدالل هبذا يف جمموع فتاوى ابن تيمية : ينظر) ٣(

 ).٣٢٠/ ٦(، املجموع رشح املهذب )٨٤٣/ ١١(اموردي احلاوي الكبري لل: ينظر) ٤(
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َّوذهب بعض احلنفية والشافعية إىل أن التقطري يف األذن ال يفسد الصوم؛ ألن األذن ليست  منفذا َّ

 .)٢(للجوف، فلم يوجد الفطر ال صورة وال معنى

 .َّفالراجح أن قطرة األذن ال تفسد الصوم فإذا وصل منها يشء إىل فمه مل يبتلعه، واهللا أعلم

 ِّما حكم البخور والعطر أ�ناء الصيام؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

ِّ بني اهللا ـ تعاىل ـ املفطرات يف كتا:فأجاب عفا اهللا عنه ًبه، وجاءت السـنة بتوضـيحها أ�ضـا، ففـي َّ

ْفاآلن بارشوهن  وابتغـوا مـا كتـب ا� لكـم﴿: ِّ أصول املفطراتُالكتاب ذكر اهللا  َُ َ ُ َّ َ َ ََّ ََ ُ ْ َُ ُ ِ َ سـورة  [﴾َ

ْوكلوا وارشبوا حتى يتبني لكم اخليط األ�يض مـن اخلـيط األسـِّ، هذا مفطر، ﴿]١٨٧: البقرة َُ َِ ِْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َْ ُْ ْ ُُ ُ َ َُ َ ََّّ َ ْ ِود ُ َ

ِثم أمتوا الصيام إىل الليل ْ َ َِّّ َ ِ َ ُّ َِّ َ  .]١٨٧: سورة البقرة [﴾ُ

ًاجلــامع، واألكــل، والرشب، وأحلقــت الســنة هبــا أشــياء كاحلجامــة مــثال مفســدة : ِّفــاملفطرات هــي َّ

ُإخـــراج مـــا يف : ً، والقـــيء عمـــدا وهـــو)٤ (ً خالفـــا جلمهـــور الفقهـــاء)٣ (للصـــيام عـــىل قـــول احلنابلـــة

َّأ�ه ال يقال يف يشء من األشياء : ، فاملقصود)٦ (ُ وحكي اإلمجاع عليه)٥ (اجلامهرياجلوف، يف قول 

ِّأ�ه مفطر حتى يقوم عليه دليل وعيل هذا فيجوز للصائم التطيب وشم الروائح الطيب باتفاق . َّ

 .)٧(الفقهاء

                                                                                                                                                             
، و روضة الطالبني )٢/٤٢٦(، و مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل )٩٣/ ٢(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

 ) .٣/٣٥٢(الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ) ٢/٢٢٣(

 )٢/٥٢٥(، الوسيط للغزايل )٣٠٠/ ٢(البحر الرائق : نظر) ٢(

 ).٣/٤٠(البن قدامة )) ، والرشح الكبري)٣/٢١٤(نصاف للمرداوي اإل: ينظر) ٣(

، واملجموع للنووي )٢/٤٤١(، والتاج واإلكليل )٢/١٠٧(بدائع الصنائع للكاساين : ينظر) ٤(

)٦/٣٤٩.( 

، )٢/٣٥٦(، وروضة الطالبني للنووي )٢/٥٠٧(، والذخرية للقرايف )١/٣٢٥(تبيني احلقائق : ينظر)٥(

 ).٣/١٣٢(ة واملغني البن قدام

 ).٣/١٣٢(، واملغني البن قدامة )٤٩(اإلمجاع البن املنذر ص : ينظر) ٦(

، )١/٤٢٢(، وأسنى املطالب )٣/٣٤٩(، ومواهب اجلليل )٤١٧ـ٢/٣٩٥(حاشية ابن عابدين : ينظر) ٧(
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 :َّأما استنشاق البخور فللفقهاء فيه قوالن

 .  )٢(، وا�الكية)١( للصوم، وهو ما ذهب إليه احلنفيةَّ أن استنشاق البخور مفسد:القول األول

 .)٣ (َّ أ�ه ال يفسد الصوم، وهو مذهب الشافعية:والقول الثاين

ُ أن استنشاق البخور ال يفسد الصوم؛ أل�ه ال دليل عىل أهنام يفطران، وما يقال إن هناك والراجح َّ َّ

ما ترتفع إىل الرأس وتنعقد يف اجلوف، فيكون قد د ِّخل جوفه يشء من املفطرات فهذا ليس ًأجرا

َّبصحيح، وال يصلح أن يكون حجة يف إفساد الصيام ال سيام وأن البخور موجود يف زمانه النبي 

 ومل خيرب بأ�ه يفطر ولو كان مفطرا لبينه ،ً َّ. 

 ما حكم شم الطيب للصائم؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

ِشــم الصــائم الــروائ: فأجــاب عفــا اهللا عنــه ّ  ســواء أكانــت مــن العطــور الزيتيــة -ح الزكيــة والطيبــة َ

 لـيس مـن املفطـرات وال ممـا يـنقص -كالعود واملسك ونحوه، أم كانت من العطـور غـري الزيتيـة 

أجر الصائم؛ إذ ليس عليه دليل يف الكتاب وال يف السنة، وهذا حمل اتفاق ال خالف بني العلامء 

َّ فإن ذلك ال يوثر عىل صحة الصيام؛ فإن ذلك نظري ما فيه، ولو وجد طعام هلذه الروائح يف فمه، َّ

َّذكره الفقهاء ـ رمحهم اهللا ـ فـيام لـو وطء شـيئا فوجـد لـه طعـام فإنـه ال يفطـر بـه؛ ألن هـذا ال يسـمى  َّ

ًأكال وال رشبا ً)٤(. 

ء، اختلـف العلـامء ـ رمحهـم اهللا ـ يف أ�ـ ر َّلكـن �ـا كـان البخـور لـه دخـان يتصـاعد وينعقـد منـه أجـزا

 :استنشاق الصائم البخور عىل قولني

                                                                                                                                                             
 ).٢/٣٣٠(وكشاف القناع 

 ).٤١٧ـ٢/٣٩٥(حاشية ابن عابدين : ينظر) ١(

 ).١/٧٣٥(الرشح الكبري للدردير : ينظر) ٢(

 ).٣/١٦٩(، وهناية املحتاج )٣/٤٠٠(حتفة املحتاج : ينظر) ٣(

 ).١/٤٩٩(ينظر الكايف يف فقه اإلمام أمحد : ينظر) ٤(
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ِّأن استنشاق الصائم البخور يفطره، وهو مـا ذهـب إليـه احلنفيـة: القول األول ، وا�الكيـة إال )١ (َّ

 . )٢(َّأهنم اشرتطوا وصوله إىل احللق

، واختـاره )٣(َّأن استنشاق البخـور ال يفسـد الصـوم، وهـو مـا ذهـب إليـه الشـافعية: والقول الثاين

 .)٤ (سالم ابن تيميةشيخ اإل

َّواألقرب من هذين القولني أن استنشاق البخور ال يفطر وال يفسد الصوم، لكن ينبغي للصيام 

 .أن ال يبالغ يف استنشاقه

وكذلك احلكم يف روائح عوادم السيارات واملغاسل واملطابخ ودخان احلطب وما أشبه ذلـك، 

ِّكله جار عىل ذلك أ�ه ال يفطر، واهللا أعلم َّ ٍ.  

 ُهل يفطر الصائم إذا تربع بالدم؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

ِّالتـربع باـلـدم ال يفـطـر، واألوىل للصـائم جتنـبـه حــال الصـيام ـلـئال ـيـفيض إىل : فأجـاب عفــا اهللا عـنـه ُ ُّ
 . ضعف يؤدي به إىل الفطر

َّإهنا : َّ إىل أن التربع بالدم مفطر قياسا عىل احلجامة عىل قول من قال)٥(وذهب بعض املعارصين
 .)٦(تفطر

 ما حكم تداوي الصائم باإلبر العالجية الوريدية؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

ء أكانت يف العضل أم يف الوريد ليست من املفطرات، اإلبر العالجية: فأجاب عفا اهللا عنه ِّ سوا ٌ

 .عامة أهل العلم املعارصينهذا ما ذهب إليه 

                                                           
 ).٢/٤١٧(حاشية ابن عابدين : ينظر) ١(

 ).١/٧٣٥(الرشح الكبري للدردير : ينظر) ٢(

 ).٣/١٦٩(، وهناية املحتاج )٣/٤٠٠(حتفة املحتاج : ينظر) ٣(

 ).٢٤١/ ٢٥( جمموع الفتاوى :ينظر) ٤(

 ).١٥/٢٧٢(، وجمموع فتاوى ابن باز )٢٥٠ـ١٩/٢٤٩(جمموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمني، : ينظر) ٥(

 ).٣/٤٠(، والرشح الكبري البن قدامة )٣/٢١٤(اإلنصاف للمرداوي : ينظر) ٦(
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ٌاميل واحلقن الرشجية مبطل للصوم؟ هل استعامل التح: سئل الشيخ وفقه اهللا َّ 

 التحاميــل واحلقــن الرشجيــة حقيقتهــا إيصــال يشء إىل اجلــوف مــن طريــق :فأجــاب عفــا اهللا عنــه

الدبر، وقد ذهب مجاهري الفقهاء عىل اختالف مذاهبهم إىل الفطر بذلك، وذهب طائفة من أهل 

ْالتحقيق إىل أ�ه ال يفطر بام يصل إىل اجلوف من طريق الدبر  منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية ؛ أل�ه ُ

ُليس بأكل وال رشب، وال هو يف معنامها، وما يذكر من حصـول التغـذي يف بعـض صـور احلقـن 

ِّالرشجية، فذاك نادر الوقوع، كام أن إناطة احلكم بالتغذي ليسـت مطـردة، وال دليـل بـني عليهـا،  َ

وبـنـاء ـعـىل ـهـذا : " بعــدم الفطــر بعــد عــرض الـقـول- رمحــه اهللا -وـلـذلك قــال شــيخنا اـبـن عثيمــني 

ًإن احلقنة الرشجية ال تفطر مطلقا، ولو كان اجلسم يتغذى هبا من طريق األمعاء الدقيقة، : نقول ِّ َُ ُ

ًفيكون القول الراجح يف هذه املسأ�ة قول شيخ اإلسالم ابن تيمية مطلقا، وال التفات إىل ما قاله 

 .�  واهللا تعاىل أعلم"بعض املعارصين

َّمن املعروف أن حقن الدواء يف الوريد يتبعه حقن كمية قليلة  : شيخ وفقه اهللاسئل ال

 من ا�اء لدفعه برسعة إىل داخل اجلسم، فهل يعترب هذا من املفطرات؟

املـــريض بالعالجـــات عـــن طريـــق الوريـــد ال يفطـــر يف قـــول مجـــاهري  حقـــن : فأجـــاب عفـــا اهللا عنـــه

 الوريد ليس بأكل وال رشب، وال يف معنى األكل الفقهاء املعارصين؛ وذلك أن حقن الدواء يف

ِّوالرشب، واألصل صحة الصيام حتى يقوم الدليل البني عىل فسـاده، ولـيس هنـاك مـا يـدل عـىل  َ

 .لذلك

ًأما مـا ذكـرت مـن أن عمليـة احلقـن حتتـاج معهـا إىل حقـن يشء مـن ا�ـاء، فـإن هـذا ال يـؤثر أ�ضـا؛  ِّ

فقــا �ــا تقــدم ذكــره مــن أ �ــه لــيس بأكــل وال رشب، وال هــو يف معنامهــا، واألصــل لكــون ذلــك موا

صحة الصيام، هـذا مـن وجـه، ومـن وجـه آخـر يمكـن القـول بـأن كميـة ا�ـاء املسـتعملة قليلـة، ال 
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حيصــل هبــا الفطــر، وهــي نظــري ا�ــاء املتبقــي يف فــم املتوضــئ، ومعلــوم أن ا�ــاء اـلـذي يعلــق يف فــم 

ًاملتوضئ ال يفطر باالتفاق؛ لكونه يسريا   .غري مقصودِّ

 ما حكم استعامل البخاخ لعالج ضيق التنفس يف رمضان؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

 :البخاخات املستعملة لعالج ضيق التنفس، هلا عدة صور: فأجاب عفا اهللا عنه

ُّ فمنها ما هو بودرة تطحن ثم تذر وتصل إىل اجلهاز التنفيس ُ ُ. 

 .ومنها ما هو رذاذ يتبخر

 .لة مضغوطة ومنها ما هو مواد سائ

 وهــذه الصــور كلهــا ينتظمهــا أهنــا بخاخــات تصــل إىل الــرئتني مــن طريــق الفــم أو األ�ــف، أو مــن 

طريقهام يف حال استعامل كاممات يبخر فيها األكسجني أو تبخر فيهـا املـواد العالجيـة، وللعلـامء 

 :املعارصين يف تأ�ريها عىل الصوم قوالن

 تفطر، وبه قال مجاعة من العلامء، وحجتهمم أن هذه أن هذه البخاخات العالجية: القول األول

البخاخات حتتوي عىل مواد عالجية يصل إىل اجلوف منها يشء، ومعلوم أن ما وصل إىل اجلوف 

 .يفطـــــــــر يف قـــــــــول مجهـــــــــور العلـــــــــامء مـــــــــن احلنفيـــــــــة وا�الكيـــــــــة والشـــــــــافعية واحلنابلـــــــــة وغـــــــــريهم

 جممع الفقه اإلسالمي الدويل، واختاره أن هذه البخاخات ال تفطر، وبه صدر قرار: القول الثاين

مجاعات من الفقهاء املعارصين، وحجتهم يف ذلك بأن املواد العالجية يف هذه البخاخات بخار 

ًمتطاير يدخل إىل اجلوف ليست أكال وال رشبا، وأن نسبتها ال تزيد يف الغالب عىل نسبة ما ينفذ  ً

ء فيام إذا كان ا ، وبأن األصل صحة الصوم فال إىل اجلوف من العوالق يف اهلوا جلو رطبا أو مغربا

أمـا مـا يـذكر مـن وجـود طعـم هلـذه . ينتقل عنه إال بيقني، والتفطـري هبـذه البخاخـات مشـكوك فيـه

املواد العالجية فهذا ال يعني أهنا تفطر، وذلـك أن ذوق الطعـم حملـه اللسـان، ومعلـوم أن تـذوق 
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، وقـد قيـل "ال بأس أن يتطعم القدر أو اليشء:"الطعام للصائم ال يفسد صومه، قال ابن عباس

 ".وا�اء له طعم وأ�ت تتمضمض به:"البن سريين يف إباحته السواك الرطب إن له طعام، فقال

 فالراجح أن استعامل البخاخات العالجية ال يؤثر عىل صحة الصوم، واهللا أعلم

لعــالج أ�ــا مصــاب بمــرض رسطــان الــدم، وأخضــع لعمليــة ا: ســئل الشــيخ وفقــه اهللا

الكيميائي، وللتخلص من خملفات هذه املواد املستعملة، يقوم األطباء بتمرير سائل 

ِّعرب الوريد، وأ�ضا يقومون بإضافة الدم والبالزما، هل هذه العملية تفطر أو ال؟ ً  

َّال شـــك أن هـــذا املـــرض يبـــيح الفطـــر، واألفضـــل أال تشـــق عـــىل نفســـك :  فأجـــاب عفـــا اهللا عنـــه ُ

ً يمكنك القضاء فاقض ما أفطرت، وإال فأطعم عن كل يوم مسكينابالصوم، فإن كان ْ. 

ء يف هذا النوع من األمراض أو غريها، فالذي عليه أكثر العلامء  وأما بخصوص حقن الدم، سوا

ِّاملعارصين أ�ه يفطر؛ لكون الدم الداخل للبدن حيصل به ما حيصل بالطعام والرشاب من تقوية  َ ُ

 .البدن وحفظه

ًمن أهل العلـم إىل أن حقـن الـدم ال يفطـر؛ لكونـه لـيس أكـال وال رشبـا، وال هـو يف وذهب طائفة  ِّ ًَ ُ

معـنــى األكـــل والرشب مـــن كـــل وجـــه، فتقويـــة الـبــدن وتغذيـتــه هـــي إحـــدى املقاصـــد مـــن الطعـــام 

والرشاب، فحصوهلا للصائم بغري األكل و الرشب ال حيصل به الفطر، ويمكن أن يستدل لذلك 

  من حديث عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام يف قصة وصال النبي صىل )١(بام يف البخاري ومسلم

فقـــال صـــىل اهللا علـيــه » فإـنــك تواصـــل«: اهللا علـيــه وســـلم وهنـيــه أصـــحابه عـــن الوصـــال، قـــالوا ـلــه

ُلست كهيئتكم، إين أظل أطعم وأسقى«: وسلم ً، ومعلوم أن هذا الطعـام والرشاب لـيس أكـال »ُ

ًوال رشبا حيصل بـه الفطـر، و َّإنـام هـو مـا أمـد اهللا تعـاىل بـه رسـوله صـىل اهللا عليـه وسـلم مـن القـوة ُ

                                                           
 .)١١٠٢(ومسلم ) ١٩٢٢(البخاري )١(
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إن : احلاصلة من االشـتغال بالعبـادة، والتـي اسـتغنى هبـا عـن الطعـام والرشاب، فـيمكن أن يقـال

ًحصول القوة للبدن واستغناءه عن الطعام والرشاب من غري أكل وال رشب ليس مفطرا ِّ َ ُ. 

ٍّمن األشياء إال بدليل، وليس هناك دليل وال قياس جيل يمكن به ثم إن األصل عدم الفطر بيشء 

إثـبـات الفطــر بحقــن الــدم للصــائم، وبنــاء علـيـه ـفـأقرب القــولني للـصـواب هــو عــدم الفطــر بحقــن 

 .الدم، واهللا تعاىل أعلم

 هل غسيل الكىل يعترب من املفطرات للصائم؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

ًبنوعيه، الغسيل الدموي، والغسيل الربيتـوين، ال يعـد مفطـرا غسيل الكىل : فأجاب عفا اهللا عنه ِّ َ ُ

عىل الراجح مـن قـويل أهـل العلـم، أل�ـه لـيس أكـال وال رشبـا، وال هـو يف معنـى األكـل والرشب، 

ٍواألصل عدم احلكم بالفطر إال ببينة واضحة، وحجة بينة ِ ِّ َ. 

 :ال يستقيم ألمرينوأما ما ذكره أهل العلم من إحلاق الغسيل الدموي باحلجامة ف

أ�ه ليس بحجامة، إذ أن الدم اخلارج من البدن يف هذا الغسيل يعاد ثانية بعد تنقيته، وهذا : األول

ًيفارق احلجامة صورة ومضمونا ً. 

أن الفطر باحلجامة أمر خمتلف فيه عند مجاهري أهل العلم، ومن قواعد القياس الصـحيح : الثاين

ِاالتفاق عىل األصل املقيس عل ِ يه، ولذلك ال يصح قياس الغسيل الدموي عىل احلجامة، أل�ه أمر َ

 .خمتلف يف حصول الفطر به

وأما ما ذكره بعض األطباء من أن األوعية الدموية قد متتص شيئا من األمالح والسكريات التي 

تســـتعمل يف الغســـيل الربيـتــوين، فاـلــذي يظهـــر أن ذلـــك ال يوجـــب القـــول بـــأن الغســـيل الربيتـــوين 

ِّمفط َ ، ألن هذا ال يصدق عليه أ�ه أكل أو رشب، ثم هو أمر ظنيُ  .ًرا

 .واألصل صحة الصيام، وعدم الفطر إال بدليل وبرهان، واهللا أعلم بالصواب
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 ما حكم استخدام بخاخ الربو واإلبرة املبنجة يف هنار رمضان :سئل الشيخ وفقه اهللا

 للرضورة؟

ة ونظائرها من اإلبر مثل إبرة األ�سولني ال تفسد بخاخ الربو واإلبرة املبنج: فأجاب عفا اهللا عنه

ء اضطر إليها الصائم أو ال؛ ألهنا ليست أكال أو رشبا، والهي  ًالصيام يف أصح قويل العلامء، سوا ً

 .واهللا أعلم. يف معنى األكل والرشب فال وجه للتفطري هبا فصيامك صحيح

ِ إذا كان اإلنسان صـائام، ثـم جـر:سئل الشيخ وفقه اهللا ُ ح فمـه ودخـل الـدم يف بلعومـه ً

َفهل يكمل صومه، أو يكون قد أفطر؟ ِ ُ 

َيشـــرتط حلصـــول الفطـــر للـصــائم يف مجيـــع املفطـــرات، أن تـكــون ـعــن علـــم : فأـجــاب عفـــا اهللا عـنــه ُ

ِّواختيار وذكر، فام حيصل من وصول يشء إىل اجلوف من غري اختيار فإنه ال يفطر؛ لعدم القصد  ُ ْ ِ

ْ ﴿وليس علـيكم جنـاح فـيام أخطـأ�م بـه ولكـن مـا تعمـدت قلـوبكم﴾ :واالختيار، قال اهللا تعاىل َّ َ ْ ُْ ُُ ُ َ َ َُ َْ َ َ َُ ْ َ ٌ ُ ْ َ ْ َِ ِ ِِ ْ ْ َ َ َ َ

 واملتفق عىل صحة معناه من حديث )١(، وجاء يف احلديث الذي أخرجه ابن ماجه]٥: األحزاب[

طــأ إن اهللا وـضـع عــن أمـتـي اخل«: اـبـن عـبـاس ريض اهللا عــنهام أن النـبـي صــىل اهللا علـيـه وســلم قــال

ِوالنسيان وما استكرهوا عليه ُ«. 

 ما حكم تداوي الصائم باإلبر املغذية؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

َّ، وهي التي حيتاجها املريض، إمـا لـدفع جفـاف أو لغـري ذلـك ِّاإلبر املغذية :فأجاب عفا اهللا عنه

 :املعارصون عىل قولنيمن أسباب العالج، فقد اختلف فيها الفقهاء 

 تفطـر الصـائم وتفسـد الصـيام، هـذا مـا ذهـب إليـه مجـاهري الفقهـاء ِّاإلبر املغذيـةَّ أن :القول األول

 .املعارصين

 .يصل إىل اجلوف، وحيصل به مقصود الطعام والرشابَّوحجتهم أن هذا السائل املغذي 

                                                           
 .)٢٠٤٥(ابن ماجه )١(
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لعلم وهبذا قال بعض أهل ا.  ال تفطر الصائم وال يفسد به الصيامِّاإلبر املغذيةَّ أن :القول الثاين

 .املعارصين

ًوحجتهم أن هذه اإلبر املغذية ال تسمى أكال وال رشبا، وال حيصل به ذهاب اجلوع والعطش َُّ ً. 

ِّوالقول بأن اإلبر املغذية  .، واهللا أعلم ال تفطر الصائم أقرب األقوال إىل الصوابَّ

 ما حكم استعامل إبرة األ�سولني يف رمضان؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

ِّإبر عالجية، وإبر مغذية:  اإلبر الطبية نوعان يف اجلملة:ا اهللا عنهفأجاب عف ٌ ٌ. 

ًسـولني نوعـا مـن َّوعامة الفقهاء املعارصين عىل أن اإلبر العالجية ال تفطر، و�ـا كانـت إبـرة األ�

 .)١(َّاإلبر العالجية ملرىض السكري؛ فإنه ال حرج يف استعامهلا أ�ناء الصيام وال تفطر

 حكم إجراء عملية أطفال األ�ابيب يف رمضان؟:  اهللا عنهسئل الشيخ عفا

ء طبـي يتضـمن تلقـيح بويضـة الزوجـة ب :فأجاب عفا اهللا عنه نطفـة عمليـة أطفـال األ�ابيـب إجـرا

َّاـلـزوج؛ إمــا خارجـيـا ـثـم ـتـزرع اللقيحــة يف رحــم الزوجــة؛ وإمــا داخلـيـا ـبـأن حتقــن نطـفـة اـلـزوج يف  ًَّ

ة مبارشة  .رحم املرأ

لـيـة ال تتضـمن مــا يفسـد الصــوم مـن اسـتمناء اـلـزوج أ�نـاء هنــار الصـيام لتحـصـيل فـإذا كانـت العم

َّ؛ أما إذا تضمنت استمناء فإنـه ال حيـل إجراؤهـا يف هنـار َّنطفته، فإنه ليس هلا أ�ر يف صحة الصيام َّ
َّأـمــا إذا كانـــت عملـيــة أطفـــال . َّالصـــيام؛ ألن االســـتمناء مفســـد للصـــوم يف قـــول عامـــة أـهــل العلـــم

َّب عن طريق حقن النطفة يف الرحم أو زراعة اللقيحة، فإن ذلك ال تأ�ري له يف صحة صيام األ�ابي

ة، واهللا أعلم  .املرأ

                                                           
 ).١/٩٩( الفقه اإلسالمي جملة جممع: ينظر) ١(
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 هل االحتالم يبطل الصوم؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

َّأمجـــع أهـــل العلـــم عـــىل أن االحـــتالم يف هنـــار رمضـــان ال يـــؤثر عـــىل صـــحة : فأجـــاب عفـــا اهللا عنـــه

َّوألن   ؛)١(يه ال اختيار لـه فيـه، كمـن دخـل إىل جوفـه يشء بغـري اختيـارهَّالصيام؛ أل�ه مغلوب عل

ٌاالحـتالم ال يكــون إال حـال الـنـوم، والـنـائم مرفـوع عـنـه القلـم، �ــا جــاء عـن عــيل  ّ أن النـبـي َّ 

عـن النـائم حتـى يسـتيقظ، وعـن الصـبي حتـى يكـرب، وعـن املجنـون : رفع القلـم عـن ثالثـة«: قال

  ).٢(»حتى يعقل

َّما حكم استعامل الدهون واملرطبات اجللدية يف هنار رمضان؟ : لشيخ عفا اهللا عنهسئل ا ِّ ُّ 

ٌ ال حرج عىل الصائم يف استعامل الدهون خارجيا؛ سواء أكانت عالجية أم :فأجاب عفا اهللا عنه ُّ

تلطيفية، أم جتميلية ، وال يؤثر ذلك عىل صحة صيامه، حتى لو ترشهبا اجللد؛ فامتصاص مسام 

ًدن شيئا من تلك األدهان ال يفسـد الصـوم؛   وإن وجـد طعمـه يف حلقـه، يف قـول مجهـور أهـل الب

َّالعلم؛ ألن ذلك مل يصل إىل اجلوف من منفذ مفتوح معتاد ؛ وهو نظري الصائم يـنغمس يف ا�ـاء 

 .)٣(َّأو يغتسل فيجد برودة ا�اء يف كبده، فإن ذلك ال يرضه

َّلتربد للصائم؟ما حكم ا: سئل الشيخ عفا اهللا عنه ُّ َّ 

 .)٤(التربد با�اء للصائم ال حرج فيه، وهو مما اتفق عليه مجهور الفقهاء: فأجاب عفا اهللا عنه

ًوعـىل ذـلـك فيـجـوز للصــائم أن ـيـنغمس يف ا�ــاء سـباحة، أو أن يغتســل، أو أن يضــع عــىل بدـنـه ـمـا  َ َّ

ًخيفف من احلـرارة، كـام لـو وضـع خرقـا مبللـة أو مـا أشـبه ذلـك، و ِِّ يشـهد هلـذا مـا يف الصـحيح مـن ُ

                                                           
 ).٦/٣٢٢(، املجموع لإلمام النووي )٢/٥٦(بداية املجتهد وهناية املقتصد : ينظر) ١(

) ٥٠٨٩(، والبيهقي يف السنن الكربى )٣٦٣/ ٤(، وابن حزم يف املحىل باآلثار )٤٤٠٣(رواه أ�و داود ) ٢(

 ).٦/٢٥٣(وصححه النووي يف املجموع 

،  )٢/٣٥٨(، روضة الطالبني )١/٥٢٤(، الرشح الكبري للدردير )٣/٦٧(املبسوط للرسخيس : ينظر) ٣(

 ).٣/٣٥٢(الكايف يف فقه اإلمام أمحد 

 .، )٦/٣٤٨(، املجموع للنووي )٣/٣٥٠(، التاج واإلكليل )١/١٢٣(اهلداية للمرغيناين : ينظر) ٤(
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َّحديث أم سلمة وعائشة ـ ريض اهللا عنهام ـ مـن أن النبـي  ِّ» َّكـان يصـبح جنبـا مـن غـري حلـم، ثـم ُ ٍ ُ ُ ْ ً ُ ُ ْ ُِ ْ َ ِ ُ ِ

ُيغتســل، ثــم يصــوم َُّ َ َُ ِ َ ، ولــو كــان )١(»ْ َّ، فــدل ذلــك عــىل أن االغتســال لــيس مفطــرا ولــو وجــد لــه أ�ــرا

ًاالغتسال مفطرا �ا فعله  ِّ ُائم؛ وقد جاء يف السنن عن بعض أصحاب رسـول اهللا  وهو ص 

َ بالعرج ُرأ�ت النبي : َّأ�ه قال ٍاسم موضع-ُ ِ يصب ا�اء عىل رأسه، وهو صـائم مـن العطـش -ُ ٌ َِ ُّ

 .)٢(ّأو من احلر

هل يكره السـواك أ�نـاء الصـيام؟ وحكـم مـا يصـل إىل اجلـوف مـن آثـار : سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ِّالسواك؟

ء كـان قبـل الـزوال أو  : اهللا عنهفأجاب عفا ال يكره للصائم اسـتعامل السـواك يف أي وقـت؛ سـوا

السواك مطهرة «: قول النبي بعد الزوال؛ ويستدل لذلك بعموم الندب إىل السواك من ذلك 

:  قــال النبــي روى الشــيخان مــن حــديث أيب هريــرة ، وكــذلك مــا .)٣(»للفــم مرضــاة للــرب

َلوال أن أشق ع« َّ ُ َ َْ َ ْ ٍىل أمتي، أو عىل الناس؛  ألمـرهتم بالسـواك مـع كـل صـالةَ ِ َِ َ ََ َ َ ِّْ ُ َ ِّ ْ ْ َ َِّ ُ ُ َ َ ِ َّ َ َ ٍ، يف روايـة ذكرهـا )٤(»ُ

ِّومع كل وضوء«البخاري معلقة  ُ َ  إىل السواك مع كل صالة ووضوء ومل خيص فندب النبي . »َ

 كل حـال ولكـل صائام من غريه، وال قبل الزوال دون ما بعده، بل ظاهره استحباب السواك يف

السواك سنة للصائم واملفطر، والرطب فيه واليابس : "أحد قبل الزوال وبعده كام قال ابن علية

  .)٥("َّسواء؛ أل�ه ليس بمأكول وال مرشوب

 كــان يسـتاك  كـثـريا أول النهــار َّ أن النـبـي وممـا ـيـدل ـلـه أ�ضـا مــا نقــل البخـاري عــن اـبـن عمـر 

 ما رأ�ت رسول اهللا : " قاللسنن عن عامر بن ربيعة وآخره وهو صائم وذلك ما جاء يف ا

                                                           
 ).١١٠٩(، وصحيح مسلم )١٩٢٦(صحيح البخاري ) ١(

: ، وقال اإلمام النووي ـ رمحه اهللا ـ)٨٠٧(، ومالك يف املوطأ )١٦٦٥٣(أمحد ، و)٢٣٦٥(رواه أ�و داود ) ٢(

 ).٦/٣٤٧(املجموع . صحيح رواه مالك يف املوطأ وأمحد بن حنبل يف مسنده وأ�و داود

 ).٥٤٩(، وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي )٦٨٢(الرتمذي ) ٣(

 ).٢٥٢(، وصحيح مسلم )٨٨٧(صحيح البخاري ) ٤(

 ).٥٨/ ١٩(التمهيد : ظرين) ٥(
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وهذا هو  الراجح؛ وقد ذهب إىل عدم الكراهة احلنفية وا�الكية ". ال أحيص يستاك وهو صائم

 .)١(والشافعية يف وجه وأمحد يف رواية

 . السواك للصائم بعد الزوال إىل كراهة )٢(وقد ذهب الشافعية واحلنابلة

ُخللوف فم «:  قالَّ أن النبي من حديث أيب هريرة " الصحيح"اء يف بام  جواحتجوا لذلك 

ُإن اســتعامل الســواك بعــد اـلـزوال ـيـذهب : ، فقــالوا)٣(»َّالصــائم، أطـيـب عـنـد اهللا مــن ريــح املســك ِّ َّ

 .  بطيبه عن اهللا فيكره إزالتهَّخلوف فم الصائم وهو مما أخرب النبي 

َّ الكراهة وذلك أن خلوف فـم الصـائم ال يـزول بالسـواك َّواجلواب عن هذا بأ�ه ال دليل فيه عىل

َّفإن سببه قائم، وهو خلو املعدة عن الطعام، وإنام يزول أ�ره يف األسنان واللثة َّ. 

َّويقال أ�ضا إن السواك ال يمنع طيب اخللوف يوم القيامة بل يأيت الصائم يوم القيامة وخلـوف 

َّأزالـه بالسـواك يف الـدنيا، كـام أن اجلـريح يـأيت يـوم فمه أطيـب مـن املسـك عالمـة عـىل صـيامه ولـو 

 .)٤(القيامة ولون دم جرحه لون الدم ورحيه ريح املسك، وهو مأمور بإزالته يف الدنيا

 ما حكم استعامل السواك الرطب أ�نا الصيام؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

َّلسواك قبل الزوال، وأما بعد َّذهب عامة أهل العلم إىل أ�ه جيوز للصائم ا: فأجاب عفا اهللا عنه

وال . الزوال فكرهه الشافعية واحلنابلة؛ وظاهر السنة جواز السواك للصائم قبل الزوال وبعده

 فرق يف ذلك بني السواك الرطب واليابس 

 .فكل هذا ال حرج فيه؛ ال قبل الزوال وال بعده

                                                           
، املجموع لإلمام النووي )٣/١١١٩(، اجلامع ملسائل املدونة )١/١٩(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

 ).١/٥٣(، الكايف يف فقه اإلمام أمحد )١/٢٧٩(

 ).١/٧٢(، املغني البن قدامة )٦/٣٩٨(املجموع رشح املهذب : ينظر) ٢(

 ).١١٥١(صحيح مسلم ) ١٨٩٤(صحيح البخاري ) ٣(

 ).٢٩٣/ ٤(زاد املعاد : ينظر) ٤(
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َّن يتوقى ابتالع ماء السواك وإىل هذا ذهب احلنفية وأمحد يف رواية وهو الصحيح، ولكن ينبغي أ

 . َّالرطب ويعفى عام غلب عليه إذ ليس هو بأكل وال رشب كام قال ابن علية

 . ويف حكم السواك الرطب غسول الفم واملعجون وشبهه

 هل جيوز التسوك أ�ناء الصيام؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

ُّجيوز التسوك أ�ناء الصيام لعموم مـا روا: فأجاب عفا اهللا عنه  مـن طريـق )١(ه البخـاري، ومسـلمَّ

َّلـوال أن أشـق عـىل «: أيب الزنـاد، عـن األعـرج، عـن أيب هريـرة أن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال ُ

، وهـذا يشـمل الصـائم وغـريه وهـو شـامل »أمتي أو عـىل النـاس ألمـرهتم بالسـواك مـع كـل صـالة

ب أيب حنيفـة، وماـلـك، للصـلوات يف أول النهـار وآخــره، وهـو قـول أكـثـر أهـل العلـم، وـهـو مـذه

ُرأ�ـت : ًورواية عن أمحد، ويؤيد هذا القول ما رواه البخاري تعليقـا عـن عـامر بـن ربيعـة أ�ـه قـال

ُّرســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم يســتاك وهــو صــائم مــا ال أعــد، وقــد وصــله أمحــد، وأ�ــو داود،  ُ

وعاصـم . ة، عـن أ�يـهوالرتمذي، من طريق عاصـم بـن عبيـد اهللا، عـن عبـد اهللا بـن عـامر بـن ربيعـ

 .َّضعفه ابن معني والبخاري، ولذلك ذكره يف الصحيح بصيغة التمريض

ُّوعــىل كـــل حـــال ـلــيس يف املـنــع مــن الســـواك للـصــائم حـــديث صـــحيح حيــتج ـبــه، فعلـيــه فإـنــه يـســن  ُ َُّ َ ُ

ِالسواك لكل صالة للصائم ولغريه إال أن من أهل العلم من كره السواك الرطب �ـا قـد يرتتـب  َ َ

ِن بلع مائه، فاألوىل اجتنابهعليه م  .واهللا أعلم. َ

 ما حكم استعامل معجون األسنان يف هنار رمضان؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

تنظيـف األسـنان فلـيس هنـاك  ال حرج يف أن يستعمل الصائم املعجـون يف :فأجاب عفا اهللا عنه

ا وال هو يف معنامها؛ وغاية َّدليل يمنع الصائم من ذلك وال يعترب ذلك مفطرا فليس أكال وال رشب

هـيــة اســـتعامل الصـــائم املعجـــون أو منعـــه؛ إحلاقـــه بالســـواك الرطـــب بجـــامع أن  َّمـــن ذهـــب إىل كرا

َّللسواك الرطب ماء، فهو نظري ما يف املعجون من نكهة ورائحة نفاذة، والصواب أن الصائم ال 

                                                           
 .)٢٥٢(، ومسلم )٨٨٧(البخاري )١(
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أن حيتـاط مـن وصـول يمنع من السواك الرطب وال من اسـتعامل معجـون األسـنان؛ لكـن ينبغـي 

 .يشء إىل جوفه

 منقصات الصيام
ُما هي شهادة الزور؟ وهل تبطل الصوم؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه ُّ 

ِّهـي الشـهادة بالباطـل، وهـي اإلخبـار بخـالف احلـق جللـب : شـهادة الـزور: فأجاب عفـا اهللا عنـه ُ َّ

 . منفعة أو دفع رضر

ُّسـئل النبـي:   قـالمن حديث أ�ـس " صحيحال" ـ من الكبائر كام يف َّوقد عدها النبي ـ  ُِ َّ َ ِعـن : ِ َ

َالكبائر قال َْ ِ ِ َ َ  :»لدين وقتل النفس وشهادة الزور ِاإلرشاك با� وعقوق الوا ُّ ُُ ْ ََ َ َ َ ْ َ ََ ِ ْ َ ُ َُّ ُ ِْ ِ ِ َّ ِ ُ َ ْ ِ« . 

َّوغلظ يف شأهنا وأهنا من أكرب الكبائر كام يف حديث أيب بكرة  ِحيث قال  النبي   :»ِّأال أ�ب َ ُ ْئكم ََ ُ ُ

ِبأكرب الكبائر؟ ِ َ َ ْ ِ َ ْ َ َ قلنا»ِ ْ ِبىل يا رسول اهللا: ُ َ ُ َ َ َ َقال. َ َ  :»ِاإلرشاك با� وعقوق الوالدين ْ َ ََ ِ ْ ُ ُ ُ ِ َّ ِ ُ َ ْ ً، وكان متكئا »ِ ِ َّ ُ َ َ َ

ِأال وقــــول اـلـــزور، وـشـــهادة اـلـــزور، أال وقــــول اـلـــزور، وـشـــهادة الــــزور«: فجـلـــس وقــــال  ِ ِ ُِّ ُّ ُّ ُُّ َُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ََ َُ َُ ََ ََ َ«)١( .

َوالـذين ال ﴿:  يف صفة عباد الرمحن  املؤمنني منها، فقال ُّوشهادة الزور خصلة سلم اهللا  َِ َّ

َيشهدون  الزور ُّ َ ُ َ  ].٧٢: سورة الفرقان [﴾َْ

ّوال ريب أن شهادة الزور حمرمة عىل كل أحـد، وهـي يف زمـن الصـيام أعظـم إثـام وأغلـظ عقوبـة، 

َّفإن الصيام إنام رشعه اهللا لتحقيق ا ُّوتطهري النفس من اآلثام والذنوب لتقوى والعمل بخصاهلا، َّ َّ

ْيا أهيا الذين  آمنوا كتب عليكم الصيام كام كتب عىل الذين من ﴿: ؛ قال اهللا الظاهرة والباطنة َ َ َ ِّ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َ ََّ َ َُ َ َُ ُ ُ َُ ُ َ ُّ َ

َقــبلكم لعلكــم تتقــون ُ ََّ َ ْ ُْ َُّ ََ ، : ، أي]١٨٣:ســورة البقــرة[﴾ ِْ َّومعلــوم أن شــهادة الــزور ألجــل أن تتقــوا

 . وشهادة الزور تنايف التقوى

                                                           
 ).٨٧(، وصحيح مسلم )٥٦٣١(صحيح البخاري ) ١(
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َمن مل يدع  قول الزور والعمل «:  قالَّ أن النبي ويف صحيح البخاري من حديث أيب هريرة  ََ ََ َ ْ ْ َ ِْ ُّ َ َ ْ َ

بـه ُبه، فليس � حاجة يف أن يـدع طعامـه ورشا َ ُ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ ْ ٌ ََ َ ِ ِ َّ ِ َ ِ  شـهادة هـو كـل قـول باطـل، و: ، وقـول الـزور)١(»ِ

 . الزور من أعظم ما يندرج يف ذلك

َّأما تأ�ري شهادة الزور عىل الصوم، فهو ينقص األجر بال شك؛ أل�ـه مل حيقـق الغايـة مـن الصـوم،  َّ
، وهكــذا ســائر املعــايص مــن الغيبــة والنميمــة )٢(َّلكــن الصــيام صــحيح يف قــول عامــة أهــل العلــم

 .كل ا�ال بالباطل، وغري ذلك من املنهياتوالرسقة والنظر إىل املحرمات وسامع املحرمات وأ

َّ، إىل أن الصـائم إذا وقـع يف )٣(ٌ وطائفـة مـن أهـل العلـم- رمحـه اهللا -وقد ذهب اإلمـام ابـن حـزم 

 .حمرم؛ فسد صيامه

 .  والصواب ما عليه مجاهري أهل العلم

ْمــا حكــم صــيام مــن يـنـام عــن صــالة الظهــر والــعرص واملغــرب : ـسـئل الشــيخ وفقــه اهللا َ
ًلعشاء ويصيل هذه الفروض جمتمعة يف الساعة الثانية عرشة ليال، وال يصـيل فرضـا وا ً

 يف وقته إال الفجر والعشاء يف بعض األحيان؟ وما نصيحتكم ملثل هذا؟

: صــيامه صــحيح وعليــه أن جيتهــد يف اإلتيــان بالصــالة يف وقتهــا قــال تعــاىل: فأجــاب عفــا اهللا عنــه

َحافظوا عىل الصلوات و﴿ َ َّ َِ َِ َ َ َالصالة الوسطى وقومـوا � قـانتنيُ ِ ِ َِ ُ َِ َّ ِ ُ َْ ُ : ، وقـال تعـاىل]٢٣٨: البقـرة[﴾ َّْ

ًإن الصالة كانت عـىل املـؤمنني كتابـا موقوتـا﴿ ُ ً َّْ ُ ََّ َ َ َ َِ ِ ِ ْ َْ َ ْ َ ، فكـل مـن أخـرج الصـالة عـن ]١٠٣: النسـاء[﴾ ِ

                                                           
 ).١٩٠٣(صحيح البخاري ) ١(

، احلاوي )٢/٣٩٦(، مواهب اجلليل )٤/١١١(، البناية رشح اهلداية )٢/١٠٠(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

، املبدع يف رشح املقنع )٥/٢٧(، الفروع )٦/٣٥٦(مام النووي ، املجموع لإل)٣/٤٦٥(الكبري للاموردي 

)٣/٣٩.( 

، واملجموع لإلمام النووي )٣/٤٦٥(، احلاوي الكبري ا�اوردي )٤/٣٠٤(املحىل البن حزم : ينظر) ٣(

)٦/٣٥٦.( 
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َفويـل للمصـلني ﴿: وقتها من غري ما عذر فهو داخل يف قوله تعـاىل ِّ ْ ٌَ ْ َُ ِ ْلـذين هـم عـن صـالهتم ا) ٤(َ ِْ ِ َ ْ ََ ُ ِ َّ

َساهون ُ  ].٥-٤: ا�اعون[﴾ َ

قال كام يف حديث  أما ما يتعلق بالصيام فال شك أن صيام مثل هذا منقوص األجر؛ ألن النبي 

مــن مل يــدع قــول الــزور والعمــل بــه فلــيس هللا حاجــة يف أن يــدع طعامــه «: أيب هريــرة يف البخــاري

بــه ِّن غــري مـــا عــذر مـــن أعظــم العمــل ـبــالزور فليتــق اهللا هـــذا  فتــأخري الصـــالة عــن وقتـهــا مــ»ورشا

 .وليحافظ عىل الصالة يف أوقاهتا وصيامه صحيح

َّأ�ر الوساوس يف صحة الصوم؟ : سئل الشيخ عفا اهللا عنه َّ 

ٌالعبادات سبب لرشح الصدر وطيب النفس فليحـذر املـؤمن مـن مـداخل : فأجاب عفا اهللا عنه

َّفإن األصل صحة الصوم، . ه عىل املسلم ويفقده لذة العبادةالشيطان ووساوسه التي يشوش في

َّفكــل مــا ـيـرد عليــك مــن الشــيطان مــن أن صــيامك غــري صــحيح ونــاقص وفـيـه خلــل، فادفعــه بــأن  َّ ُّ

 .ٌاألصل صحة الصيام، ما مل يقم دليل عىل عدم الصحة

 َّهل النظر إىل العورة يفسد الصيام؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

ْ﴿قـــل : ُالواجـــب هـــو غـــض الـــبرص عـــام ال حيـــل النظـــر إليـــه، قـــال اهللا : هللا عنـــهفأجـــاب عفـــا ا ُ

ْللمــؤمنني يغضــوا مــن أ�صــارهم وحيفظــوا فــروجهم﴾ ُ ْ ْ ُُ َ َ َ ْ َُ ُ َ َ ِ ِ ْ َ ِ ِ ِ ُِّ ُْ َ ِ﴿وقــل للمؤمنــات ، ]٣٠: ســورة النــور [ْ ِ َِ ْ ُ ْ ْ ُ َ

َّيغضضن من أ�صارهن وحيفظن فروجهن﴾  ُ َ َ َ َّ َ ْ َ َُ ُْ ْ َ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ ُ ، فإذا وقعت عني اإلنسان عىل ]٣١: سورة النور[ْ

ما ال جيوز النظر إليه، فواجب عليه أن يبادر إىل رصف برصه؛ ففي صحيح مسلم من حديث أيب 

ة إىل عـــورة «:  قـــالَّ أن النبـــي ســـعيد اخلـــدري  ِال ينظـــر الرجـــل إىل عـــورة الرجـــل، وال املـــرأ َِ ْ َّ َ َّ ُْ َ ُ ْ ُ ََ ََ َِ ُِ َ َ ْْ َ َِ ُ ُ

ة ِاملرأ َ ْ َ ْ«)١(. 

                                                           
 ).٣٣٨(صحيح مسلم ) ١(
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 أحكامهم، وأحكام القضاءاملفطرون، و
ًما حكم من أفطر يف رمضان متعمدا؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه ِّ 

ء الفطر يف رمضان : فأجاب عفا اهللا عنه ًمتعمدا من غري عذر بأي نوع من أ�واع املفطرات سوا

ًكـان مجاعـا أم أكـال أم رشبـا مـن كبـائر الـذنوب وعظـائم اإلثـم، وذلـك  ألن اهللا فـرض عـىل أهـل  ًً

َيا أهيا الذين  آمنوا كتب عليكم الصيام كام كتب عىل الـذين ﴿: إليامن صيام رمضان  فقال ا َ َ ِّ ْ َ َ َِ ِ ِ َِّ َ ََّ َ َُ َ َُ ُ ُ َُ ُ َ ُّ َ

َمن قبلكم لعلكم تتقون ُ ََّ َ ْ ُْ َُّ ََ ْ ِْ ، فإذا أفطر املسـلم متعمـدا يف هنـار رمضـان مـن ]١٨٣:سورة البقرة[﴾ ِ

 :غري عذر وجب عليه ما ييل

 .إىل اهللا تعاىل من هذ الكبريةالتوبة : أوال

 .فساد صوم اليوم الذي أفطر فيه: ثانيا

َّوـجـوب إمسـاك بقـيـة اليـوم اـلـذي أفسـده ـبـالفطر فـيـه؛ أل�ـه انتهــك حرمـة الـيـوم فـال يـبـاح ـلـه : ثالثـا

 .انتهاك باقيه

 .قضاء يوم مكان اليوم الذي أفسده: رابعا

 . )٢(ع عليه ابن عبد الرب وابن قدامة وغريمها؛ وقد نقل اإلمجا)١(َّوإىل هذا ذهب األئمة األربعة

َّالذمة، فال تربأ منه إال بأدائه، ومن تعمد الفطر مل يؤده، فبقيت ذمته يف ثابت الصوم َّوحجتهم أن 
 . مشغولة بام كان عليه صيام

 . )٣(َّوذهب طائفة من أهل العلم إىل أن من تعمد الفطر من غري عذر مل ينفعه القضاء

ًمـا رواه البخـاري ـ رمحـه اهللا ـ معلقـا قـالوحجـتهم  :  قـالَّ أن  النبـي ُويـذكر عـن أيب هريـرة : َّ

ُمن أفطر يوما من رمضان من غري عذر وال مرض، مل يقضـه صـيام الـدهر وإن صـامه« َ َ َ َ َ ْ ْ ْ َ َْ ُ َ َ َ َ ً َ َْ ْ ْ َ َ ِْ ِ ْ َّ ِ ِِ ِ ِ
ْ َ ٍ َ ٍ ُ َِ ْ َ : أي) ١(»َ

 .عذر مل جيزه عن صيام ذلك اليومَّأ�ه لو صام سنة مكان اليوم الذي أفطر من غري 

                                                           
 ).٦/٣٢٩(، واملجموع لإلمام النووي )٢/٣٣٢(املدونة ) ١(

 ).٣/١٣٠(، املغني البن قدامة )١/٧٧(ر االستذكا: ينظر) ٢(

 ).٣٥٥/ ٣(، فتح الباري البن رجب )٤٦٠(ص " االختيارات الفقهية: ينظر) ٣(
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ُلو صام العمر كله مل جيزه: وقيل َّ . 

َإن من أفطر يوما فإنه يصوم عنه أ�ف يوم: وقيل َّ ً َّ . 

 . )٢(ُوقيل غري ذلك

َّواملقصـــود أن القضـــاء مل يرشع يف هـــذه احلـــال إـنــام رشع حـــال الـعــذر، قـــال اهللا  َّ : ومـــن ـكــان﴿ َ َ ْ ََ
ٍمريضا أو عىل سفر  َِ َ ََ َ ًْ َفعدة من أ�ام أخر﴾َ َ ُ ٍَ َّ ْ ِ ٌِ َّ َّأن كـل عبـادة : والقاعـدة يف هـذا]. ١٨٥:سورة البقـرة [َ

َّيفرط فيها اإلنسان بإخراجها عن وقتها املحدد رشعا، من غري عذر، فإنه ال ينفعه أن يأيت هبا بعد  ً

 . ذلك

 .وهذا هو األقرب إىل الصواب

ء أكــان فطـره ـبـاجلامع أم غـريه إحلاـقـا )٣(وـجـوب الكفـارة يف ـقـول احلنفيـة وا�الكـيـة: خامسـا  سـوا

 .للفطر بغري اجلامع به

َّ واألقرب أن الكفارة إنام جتب فيام إذا أفطر باجلامع فقط؛ أل�ه الذي وردت به السنة، وال قياس  َّ َّ

 . يف الكفارات

ِّماذا يعمل من أفطر يف رمضان، وعجز عن الصيام لكرب سنه؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه ِّ َ ُ 

َّالشيخ الكبري والعجوز اللذان ال يقدران عىل الصيام، فإنه ال جيب عليهام : جاب عفا اهللا عنهفأ

، ويطعـام عـن كـل يـوم مسـكينا َ﴿وعـىل الـذين : لقـول اهللا ) ٤(صوم باالتفاق؛ فلهـام أن يفطـرا َِ َّ َ َ

ٍيطيقونه فدية طعام مسكني﴾ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُ َُ ٌ ُْ  ليست منسـوخة هـو :، قال   ابن عباس ]١٨٤: سورة البقرة[ َ

ة الكبرية، ال يستطيعان  أن يصوما، فيطعامن عن كل يوم مسكينا  ). ٥(ًالشيخ الكبري، واملرأ

                                                                                                                                                             
 ).٣/٣٢. (الصوم: كتاب، إذا جامع يف رمضان: باب، صحيح البخاري) ١(

 ).٣/١٣٠(، واملغني البن قدامة )٦/٣٢٩(املجموع لإلمام النووي : ينظر) ٢(

 ).٢/٩٨(صنائع بدائع ال: ينظر) ٣(

 ).٢/٦٣(بداية املجتهد : ينظر) ٤(

 ).٤٥٠٥(صحيح البخاري ) ٥(
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ًأما مقدار اإلطعام يف الفدية فلم يرد فيه حتديد يصار إليه حيث جاء يف اآلية الكريمة مطلقا دون  َّ
ًم الواجــب، وبنــاء عليــه تقييــد ال بجــنس وال قــدر، وقــد تعــددت آراء الصــحابة يف مقــدار اإلطعــا

 .ِاختلفت أقوال أهل العلم يف مقدار الفدية

َّ إىل أن القدر الواجب من اإلطعام مد بر، واملد ملء اليدين املتوسـطتني )١( وقد ذهب اجلمهور

 . )٢(من الطعام

َّإىل أن املقـدار الواجـب يف هـذه الفديـة هـو نصـف صـاع مـن متـر، أو صـاع مـن ) ٣(وذهب احلنفيـة

َّوالذي يظهر أن األمر يف ذلك واسع؛ فليس هناك  نص يف قدر . و نصف صاع من حنطةشعري، أ

 . الفدية وال يف جنسها

َّوـلـذلك فــإن فديــة العــاجز عــن الـصـيام حتصــل ـبـام يصــدق عليــه أـ�ـه إطعــام مســكني َّفــإن أـ�ـس بــن . َّ

م مسـكينا َّنقل عنـه البخـاري يف صـحيحه أ�ـه أطعـم بعـد مـا كـرب عامـا أو  عـامني كـل يـو مالك 

 . )٤(خبزا وحلام

َّأ�ــه ضــعف عــن الصــوم عامــا فصــنع جفنــه مــن  طعــام ثــم دعــا "وروى الــدارقطني عــن أ�ــس  ً َّ

 .)٥("ًبثالثني مسكينا فأشبعهم

ِّما هي أحوال املريض مع الصيام؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه ُ َ 

م اهللا تعــاىل ذكــر َّاملــرض مــن األعــذار املبيحــة للفطــر يف رمضــان؛ وقــد قــد: فأجــاب عفــا اهللا عنــه

َ﴿فمن كان:  املريض �ا ذكر من حيل له الفطر يف شهر رمضان؛ لقول اهللا  ََ ْ ْمـنكم مريضـا أو  َ َ ً ِ َ ْ ُ ْ ِ

َعىل سـفر فعـدة مـن أ�ـام أخـر﴾ ََ ُ ٍَ َّ ْ ِ ٌِ َّ َ ٍَ َ ٍ﴿ومـن كـان مريضـا أو عـىل سـفر : ، وقولـه]١٨٤:سـورة البقـرة [َ َِ ََ َ ََ َ ًْ ْ ََ َ

َفعدة من أ�ام أخر َ ُ ٍَ َّ ْ ِ ٌِ َّ  ]. ١٨٥:سورة البقرة [﴾َ

                                                           
 ).١٥٠، ١٤١/ ٣(، املغني )٢٥٩ - ٢٥٧/ ٦(، املجموع )٣٦٠/ ٣(االستذكار : ينظر) ١(

 ).٤٧٥/ ١(، حاشية العدوي عىل كفاية الطالب )١٦٧/ ٢(رشح خمترص خليل للخريش : ينظر) ٢(

 ).٩٧ـ٢/٩٢(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(

 ).١٦٣٧/ ٤(صحيح البخاري :  ينظر) ٤(

 ).٢/٢٠٧(سنن الدارقطني : ينظر) ٥(
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َّوقد أمجع أهل العلم عىل أن املريض إذا خاف عىل نفسه التلف بالصوم، أو تلف عضو منه؛ فإنه  َّ

، وكــذلك إذا خــاف املــريض زيــادة مرضــه بالصــوم أو ـتــأخر )١(حيــل لــه أن يفطــر وعليــه القضــاء

 .)٢(برئه

 : وهوكام ييلَّوأما أ�ر املرض يف حكم الصيام فيختلف باختالف حال املرض،

أن خياف بالصوم يف املرض هالكا أو تلف عضو فهذا جيب عليه الفطر وال جيـوز : احلال االوىل

له الصيام؛ �ا يفيض إليه الصيام يف املرض؛ وهذا متفق عليه بني أهل العلم؛ ويدل له قـول اهللا 

 :﴿١٩٥:سورة البقرة  [﴾وال تقتلوا أ�فسكم إن اهللا كان بكم رحيام.[ 

ض زيادة يف مرضه حتصل له هبا مشقة، فهـذا يسـتحب لـه أن خياف بالصوم يف املر: احلال الثانية

ُّإن ا� حيب «: قال رسول اهللا :  قال؛ فقد جاء عن ابن عمر الفطر ويتأكد أخذا بالرخصة ِ ُ َ َّ َّ ِ

ُأن تؤتى رخصه ، كام يكره أن تؤتى  معصيته َ ْ ُ َ ُ ُُ َ ُ َ ُِ َ َ ُْ ْْ َْ َْ َ َ  .)٣( رواه أمحد»َ

 .)٤( وهذا ما ذهب إليه ا�الكية والشافعية واحلنابلة

ُض تأخر برء املريض وشفائه دون زيادته فهـذا يبـاح لـه أن خياف بالصوم يف املر: : احلال الثالثة
ِالفطـــر؛ لعمـــوم اآليـــة؛ وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه احلنفيـــة، وا�الكيـــة، والشـــافعية يف األصـــح عنـــدهم، 

 .)١(واحلنابلة

                                                           
 ).١٥٥/ ٣(» املغني«، و)٢/٣٦٩(للنووي » روضة الطالبني«، و)٢/٤٠٧(» حاشية ابن عابدين«ينظر ) ١(

ل التاج واإلكلي«، و)٤/٧٦(» البناية رشح اهلداية«، و)١/١٣٤(» االختيار لتعليل املختار«ينظر ) ٢(

» املغني البن قدامة«، و)٢/٣٦٩(» روضة الطالبني وعمدة املفتني«، و)٣/٣٨٣(» ملخترص خليل

)٣/١٥٥.( 

، وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد )١٤٠/٣(، والبيهقي )٣٥٦٨(، وأخرجه ابن حبان )٨٥٦٧(املسند ) ٣(

 . رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح: ، وقال٣/١٦٢

، كشاف القناع )٤٣٠/ ٣(، حتفة املحتاج )٢/٧١٨(، الفواكه الدواين )٣/٣٨٢(مواهب اجلليل : ينظر) ٤(

)٢/٣١٠.( 
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بعة أن يقدر عىل الصوم بمشقة وال يترضر بصومه، فجمهور الفقهاء عىل جواز الفطر : احلال الرا

 .)٢(له

أن ال خيـــاف بالصـــوم مشـــقة وال زيـــادة املـــرض، وال يتـــأ�ر بـــه، فهـــذا جيـــب عليـــه : احلـــال اخلامســـة

َّالصوم؛ ألن العلة التي رشع فيه الفطر باملرض، وهي دفع الرضر واملشقة، ال وجود هلا يف هذه 

 . ، وهو الصحيح)٣(هذا ما ذهب إليه اجلمهور من احلنفية وا�الكية و الشافعية واحلنابلة. احلال

ء شــق معــه الصــوم بســبب وذهــب طائفــة مــن أهــل العلــم إىل  َّأن مطلــق املــرض مبــيح للفطــر ســوا

 .املرض أم ال؛ لظاهر اآلية

 ال يبيح الفطر أن يكون الصوم نافعا للمريض وال مشقة فيه عليه، فهذا مرض: احلال السادسة

َّفالواجــب عــىل املكلــف الصــوم؛ أل�ــه نقــيض مــا جــاءت الرخصــة لــه، وهــذا مــا نــص عليــه فقهــاء 

  .)٤(احلنفية

ِتويف والدي، وقد أفطر من رمضان بسبب مرضه، ومل يقض الستمرار : سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 املرض، فامذا علينا؟

 :بسبب املرض فله أحوالمن كان عليه قضاء أو إطعام : فأجاب عفا اهللا عنه

                                                                                                                                                             
، حاشية العدوي )١٧٥/ ٥(حاشية الدسوقي ، )١٤٢/ ١(اجلوهرة النرية عىل خمترص القدوري : ينظر) ١(

، كشــاف القنــاع )٤٣٥/ ٤(، الفــروع )١٨٥/ ٣(، هنايــة املحتــاج )١٠٣/ ١(، روضــة الطــالبني )٤٥٣/ ١(

)٢/٣١٠.( 

، واملجموع )١/٥٣٥(، وحاشية الدسوقي )٨٢( ، والقوانني الفقهية ص)١١٦/ ٢(الدر املختار )٢(

)٦/٢٥٨.( 

 .ينظر املراجع السابقة)٣(

َّفإن املريض الذي «): ٩٧/ ٢(قال يف بدائع الصنائع ). ٢/٣٩١(املحيط الربهاين يف الفقه النعامين : ينظر) ٤(

 .كان ذكر املرض كناية عن أمر يرض الصوم معهال يرضه الصوم ليس له أن يفطر ف
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من عليه قضاء بسبب املرض وامتد به مرضه إىل أن تويف، ومل يتمكن من القضاء، : احلال األوىل

َّفإنه ال يلزمه يشء ال قضاء وال إطعام، وليس عىل وليه يشء؛ �ا جاء يف الصحيحني من حديث 

ْمن مات وعلي«:  قالَّ أن النبي -عائشة ـ ريض اهللا عنها  َ َْ َ َ َ ُه صيام صام عنه وليهَ ُّ َ ُ َ َِ ِْ َ َ ٌ ِ«)١ .( 

 . فهذا النص يف حق من أدرك زمنا يمكنه فيه القضاء ومل يقض عنه

؛ فـال - مـثال -َّأما من عليه قضاء ومل يدرك زمانا يمكنه القضـاء فيـه بـأن امتـد مرضـه حتـى مـات 

ٌيشء عليه، وال عىل وليه، وقد حكى االتفاق عىل هذا مجاعة من أهل العلم َ)٢( . 

ِمن مات وعليه قضاء بسبب املرض ومتكن من القضاء، ومل يقض؛ حتى متادى به : احلالة الثانية َ

َّالوقت فامت؛ فيستحب لوليه أن يصوم عنه؛ حلـديث عائشـة ـ ريض اهللا عنهـا ـ أن النبـي  ِّ ُ ُقـال  :

ُمن مات وعليه صيام صام عنه وليه« ُّ َ ُ َ َ ْ َ ِْ ِْ َ ََ ٌ َ َِ َ َ«)٣(. 

ُ يمنعـه مـن الصـيام، ومل يطعـم يف - ال يرجـى بـرؤه -من مـات وهـو مـريض مرضـا : احلالة الثالثة

ُحياته؛ فإن الواجب عىل وليه أن خيرج من تركته ما يطعم به عنـه بقـدر األ�ـام التـي وجبـت عليـه  ِّ َّ

ٍ﴿وعىل الذين يطيقونه فدية  طعام مسكني﴾: فيها فدية، لقول اهللا  ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُ ُ َ ََ ٌ ُْ َ َّ َ  ]. ١٨٤: سورة البقرة [َ

ٌإذا ثبت عىل ميت صوم، فهل يتقاسم أقاربه ما عليه من صيام؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه َّ 

ُّالويل هو القريب، وهنا يشمل الولد واألخ واألخت والوالد ونحوهم من : فأجاب عفا اهللا عنه
 :أقاربه، والصيام من حيث اقتسام األولياء له حاالن

ُال يشرتط فيه التتابع، كصيام قضاء رمضان فهذا يصح أن يقتسمه إذا كان الصيام : احلال األوىل َُّ

 .أولياء امليت وجيزئ عنه

                                                           
 ).١١٤٧(، وصحيح مسلم )١٩٥٢(صحيح البخاري ) ١(

، واملغني )٦/٣٧٢(، واملجموع )١/٣٣٩(، والكايف البن عبد الرب )٢/١٠٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

 ).٣/١٥٢(البن قدامة 

 ).١١٤٧(، وصحيح مسلم )١٩٥٢(صحيح البخاري ) ٣(
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ُإذا كـان الصـيام يشـرتط فيـه التتـابع، كصـيام كفـارة الظهـار شـهرين متتـابعني؛ ففـي : احلال الثانية َُّ

ل  :اقتسام أولياء امليت أقوا

ُول مجاعة من أهل العلم؛ أل�ه سيفوت التتابع َّأن اقتسام أولياء امليت ال يتأ�ى يف ق: القول األول َّ َّ

 .املشرتط يف الكفارة

، ثم يتم اآلخر البقية، : : القول الثاين َّأن اقتسام أولياء امليت يتأ�ى بأن يصوم واحد منهم شهرا ً ٌَّ

ُفإنه جيزئ عنه؛ أل�ه حصل صوم شهرين متتابعني من شخصني َّ ُ َّ. 

 امليت ما عليه من صيام يشـرتط فيـه التتـابع جـائز؛ ال حـرج فيـه َّأن اقتسام أولياء:  القول الثالث

التتـابع َّالتتابع عىل الويل يف صـوم كفـارة اجلـامع عـن امليـت؛ ألن ال جيب «َّولو أخل بالتتابع؛ أل�ه 

 . ، وهذا ما ذهب إليه الشافعية)١(»َّإنام وجب تغليظا عىل الفاعل، وقد فات

 .واهللا أعلموهذا أقرب األقوال إىل الصواب، 

 .ِما حكم الفطر يف رمضان للمسافر؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

ً الســفر، ـمــن األعـــذار املبيحــة للفـطــر، :فأجــاب عفـــا اهللا عـنــه َ﴿فمــن كـــان: لـقــول اهللا َّ ََ ْ ْ مـــنكم  َ ُ ْ ِ

َمريضا أو عىل سفر فعدة من أ�ـام أخـر﴾ َ ََ ُ َ ٍَ َّ ْ ِْ ٌِ َّ َ ٍَ َِ َ َ﴿ومـن كـ: ، وقولـه]١٨٤:سـورة البقـرة [ً ْ ْان مريضـا أو ََ َ ً ِ َ َ

َعىل سفر فعدة من أ�ام أخر﴾ ََ ُ ٍَ َّ ْ ِ ٌِ َّ َ ٍَ َ َّ، فال خالف بني أهل العلم يف أن السفر يبيح ]١٨٥:سورة البقرة [َ

َّوال خـــالف بيـــنهم أ�ضـــا أن الفطـــر يف الســـفر أفضـــل مـــن الصـــوم إن شـــق . )٢(الفطـــر يف رمضـــان

 .الصوم

 ؛ إن مل يشق الصوم؟هل األفضل للمسافر الصوم أم الفطر: واختلفوا يف

ُّأ�ه إذا كان ال يشق عليه الصوم يف السفر؛ فاألفضل له الصيامواألقرب  ُ َّ. 

                                                           
 ).٨٥/ ٢(حاشيتا القليويب وعمرية : وينظر). ٢٣٠/ ٢(البهية الغرر :  انظر)١(

 ).٣/١١٦(، املغني البن قدامة )٢/٣٦٩(روضة الطالبني ) ٢(
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َّأمـــا إذا كـــان يشـــق علـيــه الـصــوم يف الســـفر؛ فاألفضـــل الفطـــر �ـــا جـــاء يف حـــديث محـــزة ـبــن عمـــرو  َّ
َهي رخصة من «: عن الصيام يف السفر فقال  له   النبي َّ أ�ه سألِّاألسلمي  َِ ٌ ْ ُ َ َاهللا فمن أخذ ِ ََ َ ْ َ ِ

ِهبا، فحسن ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه ْ َ ُ ُ َ َّ َ ْ َ ٌ ََ ََ َ َ ْ ََ َ ََ َ َ ِ«)١(. 

 هل جيوز للحامل أن تفطر يف رمضان؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

َّاحلامل إذا شق عليها الصوم إما حلاجتها أو حلاجة محلها؛ فإنه جيوز هلا أن : فأجاب عفا اهللا عنه َّ َّ

ْ﴿فمن كان منكم  مريضـا أو عـىل سـفر فعـدة مـن : قول اهللا ) ٢(ل داخلة يف معنىَّتفطر؛ ألهن ْ ِْ ِ ٌِ َّ َ َ َ ٍَ َِ َ ْ ََ َ ًَ ُ ْ َ

َأ�ــام أخــر﴾  َ ُ ٍَ َّ، فــإن املعنــى الــذي جعــل املــرض عــذرا مبيحــا للفطــر هــو أن ]١٨٤: ســورة البقــرة[َّ َّ

م يرضه؛ حـل ، فكـذلك احلمـل متـى مـا  كـان الصـو)٣(»املرض كناية عن أمـر يرض الصـوم معـه«

ء خافت الرضر عىل نفسها أم عىل محلها  . الفطر سوا

 :َّأما الذي يرتتب عىل فطر احلامل فله حاالن

َّأن احلامل إذا خافت عىل نفسـها جـاز هلـا الفطـر وعليهـا القضـاء، وهـذا ال خـالف : احلالة األوىل

 ).٤(َّفيه؛ ألهنا بمنزلة املريض أو بمنزلة من خياف حدوث املرض

 .َّأن احلامل إذا خافت عىل محلها أفطرت وقضت، وأطعمت عن كل يوم مسكينا: الثانيةاحلالة 

 . )٦(واحلنابلة)٥(والتفريق بني هاتني احلالني هو مذهب الشافعية

َّوقـد ذهـب مجاعـة مـن أهـل العلـم إىل أ�ـه ال فرقـي بـني هـاتني احلـالني فلـيس عـىل احلامـل فـيهام إال 

ِن اهللا عز وجل وضع عن املسافر شطر الصـالة ، وعـن املسـافر ِإ«: القضاء فقط، لقول النبي  ِِ ِ َِ َ َُ ْ َ َّ ُ َ َ َ َْ َْ َ َّ ََ َّْ ََّ َ

                                                           
 ).١١٢١(صحيح مسلم ) ١(

 ).٢١٢/ ١(، رشح الرسالة )٩٧/ ٢(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

 ).٢١٢/ ١(، رشح الرسالة )٩٧/ ٢(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(

، واملغني )٤٣٠ـ ٣/٤٢٩(، وحتفة املحتاج )١/١٣٥(، وجواهر اإلكليل )١٣٥/ ١(تيار االخ: ينظر) ٤(

 ).٣/١٣٩(البن قدامة 

 ).٢٧٤ـ ٢٧٢/ ٦(املجموع : ينظر) ٥(

 ). ٣/١٤٩(املغني البن قدامة : ينظر) ٦(
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َواحلامل واملرضع الصوم ْْ َّ ُ َ َِ ِ ْ ِ ِ َ ومل يذكر عوضا للرتك وال تفريقا بني أن تفطر احلامل خوفا عىل . ،)١(»ْ

، )٣(، وا�الكيــة)٢(وهــذا أقــرب إىل الصــواب، وهــو مــا ذهــب إلـيـه احلنفيــة. نفســها أو عــىل محلهــا

 .واهللا أعلم

ُماذا تعمل من تتابع محلها ومل تستطع القضاء؟ : سئل الشيخ عفا اهللا عنه ُ 

ــا ومل تســــتطع القضــــاء فــــال حــــرج عليهــــا، ومـتـــى مــــا : فأجــــاب عفــــا اهللا عنــــه ة إذا تتــــابع محلهــ املــــرأ

َ﴿فمن كان منكم مريضا أو  ع: استطاعت القضاء قضت؛ لقول، اهللا  ًْ َْ ِ َ ْ َُ ْ ِ َ ٍىل سفر فعدة من أ�ام ََ َّ َْ ِ ٌِ َّ َ ٍَ َ َ

َأخــر﴾ َ ، فقــد ـعــذرها اهللا تـعــاىل ورـخــص لــه يف الفطـــر يف صـــيام الفـــرض، ]١٨٤: ســـورة البـقــرة [ُ

 .َّفالرخصة يف صيام القضاء بتأخريه من باب أوىل؛ فإذا مل تستطع فإهنا تصوم متى ما استطاعت

 �ام قضاء؟احلامل إذا أدركها رمضان وعليها أ: سئل الشيخ وفقه اهللا

إذا كانــت ال تســـتطيع القضــاء ألجــل محلهــا، فـفــي هــذه احلــال تــقيض بعـــد : فأجــاب عفــا اهللا عنــه

ٍفمن كان منكم مريضا أو عىل سفر فعدة من أ�ـام ﴿: رمضان إن شاء اهللا تعاىل؛ لقول اهللا تعاىل َّ ْ ْ َْ َِ ِ ٌِ َّ َ َ َ ٍَ َِ َ ْ ََ َ ً ُ ْ َ

َأخر َ تهـا إىل الطعـام، وقـد جـاء عنـد أصـحاب ، واحلامل ملحقة بـاملريض حلاج]١٨٤: البقرة[﴾ ُ

ْإن اهللا عـز وجـل وضـع عـن املسـافر شـطر الصـالة «: أهل السنن عن النبي صىل اهللا عليه وسـلم َ

َّأهنا ترتخص هبذه الرخصة فـتقيض بعـد ذلـك إن : ، فمعنى هذا»والصيام وعن احلامل واملرضع

  .شاء اهللا تعاىل

ْفمن ﴿: اآلية مل تنص إال عىل القضاء، قال اهللا تعاىلوال يلزمها إطعام، بل يكفيها القضاء لكون  َ َ

َكان منكم مريضا أو عىل سفر فعدة من أ�ام أخر َ َ َْ ُ َ ٍَ َّ ْ ِْ ِ ٌِ َّ َ َ ٍَ َِ َ ً ُ ْ َ﴾. 

                                                           
، حسنه ابن حجر يف )١٩٠٦٩(، واإلمام أمحد يف املسند )٧١٥(، والرتمذي )١٦٦٧(رواه ابن ماجة ) ١(

 ).٢/٤٣(موافقة اخلرب اخلرب 

 ).٢/٣٠٨(، والبحر الرائق البن نجيم )٣/٩٢(املبسوط للرسخيس : ينظر) ٢(

 ).٣٤٠ / ١(، الكايف يف فقه أهل املدينة )٤٣٩/ ١(اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف : ينظر) ٣(
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 َّهل جيوز الفطر ملن يمتهن مهنة شاقة؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

اقا مشقة غري معتادة أو  إذا كان العمل الذي يقوم به الصائم هنار الصيام ش:فأجاب عفا اهللا عنه

يلحقه هبا تلف أو هالك فإن أمكنه االستغناء عن العمل الشاق زمن الصيام؛ فهذا هو الواجب؛ 

ليأيت بام جيب عليه، فإن كان ال يمكنه االستغناء عن هـذا العمـل الشـاق زمـن الصـيام �ـا يرتتـب 

َّفـــإن  الـــزرع بالتـــأخري؛ ّاحلصـــاد إذا مل يقـــدر عليـــه مـــع الصـــوم وهيلـــكعليـــه مـــن رضر يف معاشـــه ك

الواجب عليه أن يبيت نية الصيام ويصبح صـائام فـإن احتـاج أ�نـاء النهـار إىل الفطـر ملشـقة حلقتـه 

 .تبيح له الفطر أو خيش هالك أو تلفا؛ فال حرج يف أن يفطر ويقيض يوما مكانه

َوال (:  والدليل قول اهللا تعاىل.)٤( واحلنابلة)٣( والشافعية)٢( وا�الكية)١(احلنفية ْتقتلوا َ ٓ ُ ُ ُأ�فسكم َ َ ُ َ 

َّإن َكــان ََّ�ٱ ِ ُبكــم َ ِرحــيام ِ َوال (: ، وقولــه]٢٩: النســاء[ )َ ْقــواۡ◌ُتــل َ ُبأ�ــديكم ُ ِ َ َإىل ِ ِلتهلكــةٱ ِ َ ُ : البقــرة[ )َّ

١٩٥.[ 

 قضاء رمضان
ِّما حكم التهاون يف قضاء الصيام؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه ُ 

ؤمن أن يتقي اهللا تعاىل  وأن يبادر إىل إبراء ذمته مما عليه من ٌواجب عىل امل: فأجاب عفا اهللا عنه

ْ﴿ومـن :   مـن أفطـر يف رمضـان لعـذر أن يقضـيه  يف أ�ـام أخـر، فقـالاحلقوق؛ وقد أمر اهللا  ََ
َكان مريضا أو عىل سفر فعدة من أ�ام  أخر﴾ َ ََ ُ َ ٍَ َّ ْ ِْ ٌِ َّ َ َ ٍَ َِ َ ً واألمر يقتيض الفـور حتـى ، ]١٨٥:سورة البقرة [َ

م الدالـلـة عــىل الرتاخــي، وقــد دـلـت الـسـنة عــىل تأكيــد املـبـادرة، واألذن يف الـتـأخري إىل مــا قبــل تـقـو

ُكان يكون عيل الصوم «: رمضان التايل؛ ففي الصحيح عن عائشة  ْ َّ ََّ َ َ ُ َُ ْمن َ ُرمضان،    فام أستطيع ِ ِ َ ْ َ ََ َ َ َ َ

َأن أقيض إال يف شعبان ْ َْ ْ َ ِ َّ ِ َ ِ َ َ، قال حييى»َ ْ َ َ ُالشغل: َ ْ ِّ من النبي أو بالنبيُّ ِِّ ِ َِّ َّْ ََ ِ.  فذكرت عائشة عذر تأخريها

                                                           
 ).١/٢٠٨(، والفتاوي اهلندية )٢/٤٢٠(، رد املحتار )٣٠٣/ ٢(» البحر الرائق«: ينظر) ١(

 ).٢٦١/ ٢(» رشح خمترص خليل للخريش«، )٥٣٥/ ١(» الرشح الكبري للدردير«: ينظر) ٢(

 ).٢٥٨/ ٦(» املجموع رشح املهذب«: ينظر) ٣(

 ).٣١٠/ ٢(،كشاف القناع )١/٣٠٦(، اإلقناع للحجاوي )٤/٤٣٧(الفروع : ينظر) ٤(
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وقد ذهب مجهور أهل العلم إىل . َّالقضاء؛ فدل عىل أن املرشوع املبادرة إىل القضاء حال التمكن

َّأن حد جواز تأخري القضاء إىل دخول رمضان الذي يليه، فال يؤخر عنه إال لعـذر ؛ وال شـك )١(َّ

قضاء يرتتب عليه اجتامع أ�ام كثرية ملن أفطـر لعـذر، وذلـك مظنـة املشـقة بكثـرة َّأن التهاون يف ال

َّفـإن ٍالقضاء واإلضاعة؛ لنسيان أو غريه، فجدير باملؤمن أن يسـابق إىل أداء مـا فـرض اهللا عليـه؛ 

ْوســارعوا  إىل مغفــرة مــن ربكــم﴿: اهللا أمــر باملســارعة إىل موجبــات مغفرتــه قــال اهللا  َ َ َ َُ ِّ ْ َِ ٍ ِ ْ َ ِ ُ ٍ وجنــة ِ َّ َ َ

ُعرضها السموات واألرض ُ َْ َ َّ َْ َ َ ، ومنه املسارعة إىل فعل ما أوجب اهللا ]١٣٣: سورة آل عمران [﴾َُ

 .تعاىل وترك ما هنى عنه

 َّماذا جيب عىل من أخر قضاء رمضان عن رمضان اآلخر؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

َمــن أخــر قضــاء رمضــان إىل دخــول رمضــان آ: فأجــاب عفــا اهللا عنــه خــر بغــري عــذر، فللعلــامء فــيام َّ

 :يلزمه قوالن

َّ أن الواجب عىل من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر من غري عذر؛ هو :القول األول

ِّقضـــاء مـــا عليـــه مـــن الصـــيام وإطعـــام مســـكني لكـــل يـــوم أخـــره، هـــذا مـــا ذهـــب إليـــه ا�الكيـــة ُ)٢( ،

 .)٤( واحلنابلة)٣(والشافعية

 . جاء ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأيب هريرة ؛ فقد وحجتهم آثار الصحابة 

َّ أن الواجب عىل من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر مـن غـري عـذر هـو :َّالقول الثاين

ِّقضاء ما عليه من الصيام؛ هذا ما ذهب إليه احلنفية ُ)٥(. 

                                                           
، اإلنصاف )٦/٣٦٥(ع للنووي ، املجمو)٣/٣٨٤(، مواهب اجلليل )٢/١٠٤(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

)٣/٣٣٤.( 

 ).١/١٨٤(التفريع يف فقه اإلمام مالك : ينظر) ٢(

 ).٦/٣٦٤(املجموع : ينظر) ٣(

 ).٣/١٥٣(املغني البن قدامة : ينظر) ٤(

 ).١/١٢٤(، واهلداية يف رشح بداية املبتدي )٢/١٠٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(
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َ﴿فعدة من أ�ام أخر﴾: اهللا  قول وحجتهم  َ ُ ٍَ َّ ْ ِ ٌِ َّ َّن اهللا مل يوقت له وقتا  فإ،]١٨٤.:سورة البقرة [َ

َّومل خيص بتلك األ�ام األخر ما قبل شهر رمضان التايل، كام أ�ه مل يوجـب إال القضـاء دون غـريه 

  .)١(فال جيوز زيادة اإلطعام

َّولعل األقرب من القولني أن الواجب القضاء فقط، وأن اإلطعام مسـتحب �ـا جـاء عـن بعـض  َّ

 .  الصحابة 

َّكيفية نية القضاء؟: عنهسئل الشيخ عفا اهللا  َّ 

 . عقد القلب وعزمه وصدق إرادته: النية هي: فأجاب عفا اهللا عنه

أن يعزم ليلة الصـيام أن يصـوم غـدا عـام عليـه مـن القضـاء؛ : والنية الواجبة يف قضاء رمضان هي

 . وال حيتاج يف ذلك ال إىل قول وال إىل فعل

واجــــب، يف قــــول مجهــــور أهــــل العلــــم مــــن وتبييــــت نيــــة القضــــاء مــــن الليــــل قبــــل طلــــوع الفجــــر 

َال صيام ملن مل : ( قالَّ أن النبي ؛ �ا جاء عن حفصة )٤(واحلنابلة)٣(، والشافعية)٢(ا�الكية
ِجيمع قبل الفجر َ ِ ُ()٥(. 

 ما حكم احلامل إذا أدركها رمضان وعليها أ�ام قضاء؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

مل ممن يباح هلم الفطر يف رمضـان إذا خافـت عـىل نفسـها أو َّ معلوم أن احلا:فأجاب عفا اهللا عنه

ْفمـن كـان مـنكم ﴿: ولدها؛ ال خالف بني أهـل العلـم يف ذلـك مـن حيـث األصـل؛ لقـول اهللا  َُ ْ ِ َ ََ ْ

َمريضـــا أو ـعــىل ـســفر فـعــدة ـمــن أ�ـــام أخـــر َ ََ ُ َ ٍَ َّ ْ ِْ ٌِ َّ َ ٍَ َِ َ ٌ،  واحلاـمــل ملحقـــة بـــاملريض ]١٨٤: ســـورة البـقــرة [﴾ً

                                                           
) ٢/١٠٤(، بدائع الصنائع )٣/٧٧(، املبسوط)١/٤١٤(» أحكام القرآن للطحاوي«: ينظر) ١(

 ).٣٦٧/ ٣(» االستذكار«

 ).١/٣٣٥(الكايف البن عبد الرب : ينظر) ٢(

 ).٦/٢٩٩(املجموع لإلمام النووي : ينظر) ٣(

 ).٣/٢٠٨(، اإلنصاف للمرداوي )٣/١١٢(املغني البن قدامة : ينظر) ٤(

، )٢٢١٧(، والدارقطني يف السنن )٩١١٢(، وابن أيب شيبة يف املصنف )٢٣٣٦(أخرجه النسائي ) ٥(

 ).٣/٩٥٢(صححه ابن حزم يف اإلعراب عن احلرية وااللتباس 
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َّإن «:  عن النبي فطر خوف الرضر، وقد جاء يف ذلك حديث أ�س بن مالك حلاجتها إىل ال ِ

َاهللا عــز وجــل وضــع عــن  املســافر شــطر الصــالة، وعــن املســافر واحلامــل واملرضــع الصــوم ْ َ َ َْ َّ ُ َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ َ َِ ِ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َِ َ َّ ََ َّْ َ َ«)١( ،

جـل محلهـا؛ فـال جيـب وهذا شامل للصوم أداء وقضاء؛ فإذا كانت احلامل ال تسـتطيع القضـاء أل

َّألن احلمـل �ـا كـان عـذرا يف إسـقاط عليه القضاء حال محلهـا بـل متهـل وتـقيض متـى اسـتطاعت؛ 

 .أداء الصوم يف وقته لدفع احلرج؛ فألن يكون عذرا يف تأخري القضاء أوىل

د رمضان، َّفبالتايل إذا كانت ال تستطيع أن تقيض اآلن حلملها، فإهنا تقيض ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ بع

َّبعد أن تضع احلمل وتسرتيح، تقيض األ�ام التي عليها من الشهر السابق، وإذا أفطرت وأخذت 
ًمن هذا الشهر شيئا، فأ�ضا تقضيه وليس عليها إال القضاء ً . 

َّمريض أفطر يف رمضان، وبعد أربعة أ�ام من دخول الشهر، مات فهل : سئل الشيخ عفا اهللا عنه ٌ

 ُيقىض عنه؟

أذن اهللا تعاىل للمريض بالفطر يف رمضان؛ رمحة به ورعاية لضعفه وأمـره : ا اهللا عنهفأجاب عف

ٍومــن ـكـان مريـضـا أو  عــىل ســفر فعــدة مــن أـ�ـام ﴿:بالقضــاء يف أ�ــام أخــر، فقــال اهللا  َّ ْ ْ ْ ََ َِ ٌِ َّ َ َ ٍَ َِ َ ََ َ ً ســورة [﴾ َ

 ]. ١٨٥:البقرة

طــره خيتلــف بــاختالف ـنـوع َّفــإذا ـتـرخص املــريض بــالفطر يف رمضــان فــإن حكــم مــا يرتتــب عــىل ف

 :املرض؛ وهو نوعان يف اجلملة

أن يكون املرض مما ال يرجى برؤه وشفاؤه فال جيب عىل املريض قضاء؛ بـل عليـه : النوع األول

ٍ﴿وعىل الذين  يطيقونه فدية طعام مسكني﴾: لقول اهللا . إطعام مسكني عن كل يوم ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُ ُ َ ََ ٌ ُْ َ َّ َ سورة  [َ

ُليست بمنسوخة هو الشيخ الكبري، «: َّ أ�ه قالاء عن عبد اهللا بن عباس ، وقد ج]١٨٤: البقرة ِ َِ ُ َْ َ َّْ ُ ٍ ُ َ َْ ْ َ

                                                           
، حسنه ابن حجر يف موافقة اخلرب اخلرب )١٩٠٦٩(، وأمحد )٧١٥(، والرتمذي )١٦٦٧(رواه ابن ماجة ) ١(

)٢/٤٣.( 
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ة الكبرية ال يستطيعان  أن يصوما، فيطعامن مكان كل يوم مسكينا ًواملرأ َِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ٍْ ْ َ ُ ُ َ َ َ َِّ ُ َ ْ َ َْ َِ َِ َ ََ ُ َُ َ  ، وجاء عن أ�س )١(»ِ

 ).٢( ًُوم كان يطعم عن كل يوم مسكيناَّأ�ه �ا كرب ومل يطق الص": َّالصحيح"كام يف  

 :   أن يكون املرض مما يرجى برؤه وشفاؤه فهذا له حاالن: النوع الثاين

َّأن يتوىف املريض قبل أن يتمكن من القضاء، إما لضيق الوقت، أو لعذر من مرض : احلال األوىل ُ

ء وال غريه يف قول أو سفر، أو عجز عن الصوم، أو موت أ�ناء شهر رمضان؛ فهذا ال يلزمه قضا

وحكي عن . عامة أهل العلم؛ لعدم متكنه، حيث مل يدرك مدة من الزمن يتمكن فيها من القضاء

َّجيــب اإلطعــام عنــه؛ أل�ــه صــوم واجــب ســقط بــالعجز عنــه، فوجــب : َّطــاووس وقتــادة أهنــام قــاال

 وجـب هللا َّونوقش بأن القضاء حق . اإلطعام عنه، كالشيخ اهلرم إذا ترك الصيام لعجزه عنه

ويفــارق . بــالرشع، فــإن مــات مــن جيــب عليــه قبــل إمكــان فعلــه، فقــد ســقط إىل غــري بــدل، كــاحلج

 .)٣(َّالشيخ اهلرم؛ فإنه جيوز ابتداء الوجوب عليه، بخالف امليت

ُأن يتوىف املريض بعد أن يتمكن من القضاء ومل يقض الصوم من غري عذر، فللعلامء : احلال الثانية

ء ذم  ):٤(ته من هذا الدين قوالنيف طريق إبرا

وهذا ما . َّأن قضاء ما عليه من أ�ام يكون بأن يصوم عنه وليه، وإن شاء أطعم عنه: القول األول

 .ذهب إليه الشافعي يف القديم

هـذا مـا . َّأن قضاء ما عليه من أ�ام يكـون بـأن يطعـم عنـه وليـه عـن كـل يـوم مسـكينا: القول الثاين

 ).٥(ية واحلنابلةذهب إليه ا�الكية والشافع

 .  واهللا أعلم،والذي يظهر أن القول األول أقرب للصواب

                                                           
 ).٤٥٠٥(صحيح البخاري ) ١(

 .، كتاب التفسري سورة البقرة)أ�اما معدودات(ذكره البخاري يف أول باب ) ٢(

 ).٣/١٥٢(املغني البن قدامة : ينظر) ٣(

 ).٣/٨٩(املبسوط للرسخيس : ينظر) ٤(

 ).٨٢/ ٣(» الرشح الكبري البن قدامة«، )٣/٥٤٦(البيان للعمراين : ينظر) ٥(
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ُّما حكم تقديم التطوع عىل القضاء؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه   َّ 

 :قوالنفرض، الصيام من  عليه اممقبل الفراغ فقهاء يف التطوع بالصوم لل: فأجاب عفا اهللا عنه

، وهـذا مـا ذهـب إليـه فـرضالصـيام مـن  عليـه اممفراغ قبل الالتطوع بالصوم جيوز :  األولالقول

 .)٤(، ورواية عند احلنابلة)٣(، والشافعية)٢(، وا�الكية)١(مجهور العلامء من احلنفية

 .َّوحجتهم أ�ه ال دليل عىل املنع ما دام زمن الواجب موسعا

 مـا ذهـب إليـه، وهـذا فـرضالصـيام مـن  عليـه اممـقبـل الفـراغ حيرم التطوع بالصـوم : القول الثاين

 .)٥(احلنابلة

من صام تطوعا   وعليه من رمضان « : قال رسول اهللا َّأن  واستدل بام روي عن أيب هريرة

 .)٦(»ه ال يتقبل منه حتى يصومهَّيشء مل يقضه، فإن

 .َّونوقش بأن هذا احلديث ال يصح

 إال صيام الفرضالتطوع بالصوم قبل الفراغ مما عليه من فالراجح من هذين القولني هو جواز 

 .أن األوىل االشتغال بالفرض قبل النفل

ُّه يكره أن يبدأ بالتطوع قبل القضاءَّ إىل أ�)٧(ا�الكية والشافعيةولذلك ذهب  َُّ. 

                                                           
 ).٢/٤٢٣(حاشية ابن عابدين : ينظر) ١(

 ).١/٥١٨(حاشية الدسوقي : ينظر) ٢(

 ).١/٤٤٥(حتاج مغني امل: ينظر) ٣(

 ).١٥٥-٣/١٥٤(املغني البن قدامة : ينظر) ٤(

 )٢/٣٣٤(كشاف القناع عن متن اإلقناع : ينظر) ٥(

، وفيه اضطراب كام يف علل احلديث البن أيب حاتم الرازي )٨٦٢١(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده : ينظر) ٦(

)٢٥٩ / ١.( 

 ).١/٤٤٥(، و مغني املحتاج )١/٥١٨(حاشية الدسوقي : ينظر) ٧(
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ِّما حكم تقديم صيام الست من شوال قبل القضاء؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه ِّ 

التطـــوع  عـــىل مســـأ�ة متفرعـــةقـبــل القضـــاء مـــن شـــوال مســـأ�ة صـــيام ســـت : فأـجــاب عفـــا اهللا عـنــه

 .جواز ذلك وصحتهمجاهري العلامء عىل و ؛بالصوم قبل الفراغ مما عليه من صيام الفرض

 : ففيه ألهل العلم قوالن،صوم ست من شوال قبل الفراغ من قضاء رمضانَّأما 

 فضيلة صيام الست من شوال ال حتصل إال ملن قىض ما عليه من أ�ام رمضـان َّأن: األولالقول 

 .التي أفطرها لعذر

من صام «:    قال َّ أن النبي ام رواه مسلم من حديث أيب أ�وب األ�صاريبواستدلوا لذلك 

ًرمضان ثم أ�بعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ام يتحقق وصف صيام رمضان ملن أكمل َّوإن. »ّ

فضـل اآليت وإن أفطـر مجيعـه، وإال مل حيصـل ال: ا مع صيام رمضان أيَّألهن«:  قال اهليتمي،العدة

 .)١ (»لعذر

 وقـد أفطـره لعـذر، ولعلـه ،يتوجه حتصيل فضيلتها ملن صامها وقىض رمضـان«: وقال ابن مفلح

 . )٢(»مراد األصحاب، وما ظاهره خالفه خرج عىل الغالب املعتاد

 وشــيخنا حممــد العثيمــني ،وهبــذا قــال مجاعــة مــن العلــامء املعــارصين كشــيخنا عبــد العزيــز بــن بــاز

 .هام اهللارمح

 فضـيلة صـيام السـت مـن شـوال حتصـل ملـن صـامها قبـل قضـاء مـا عليـه مـن أ�ـام َّأن: الثاينالقول 

َّ من أفطر أ�اما من رمضان لعذر يصدق عليه أ�َّرمضان التي أفطرها لعذر، ألن  يف ه صام رمضانً

عىل إتباع صيام من األجر   ُّبيَّل ما رتبه النَّ فإذا صام الست من شوال قبل القضاء حصاجلملة

 الثواب ال حيصل ملن قدم الست َّالقول بأن  وقد  نقل البجريمي بعد ذكر،ًرمضان ستا من شوال

:  عن بعض أهل العلم اجلواب التايل،»ًثم أ�بعه ستا من شوال«: النبيًعىل القضاء حمتجا بقول 

                                                           
 .)٣/٤٥٧(حتفة املحتاج :  ينظر)١(

 .)٣/١٠٨(الفروع: ينظر) ٢(
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، أوه إذا صام رمضان بعدها وقع عامَّ أل�؛ التبعية تشمل التقديرية:قد يقال« التبعية  ً قبلها تقديرا

 . )١(» فيسن صومها وإن أفطر رمضان. ا �.تشمل املتأخرة كام يف نفل الفرائض التابع هلا

 وقد أفطـر ، فضيلتها حتصل ملن صامها وقىض رمضانَّلكن ذكر يف الفروع أن«: وقال يف املبدع

 . )٢(»لعذر ولعله مراد األصحاب، وفيه يشء

 املعنـى الـذي َّ قالـه أصـحاب القـول الثـاين أقـرب إىل الصـواب، السـيام وأن ماَّوالذي يظهر يل أن

 فإن مقابلة صيام شهر رمضان ،ً به الفضيلة ليس موقوفا عىل الفراغ من القضاء قبل الستُكَرْدُت

:   وقــد وســـع اهللا يف القـضــاء فـقــال،لصــيام عرشة أـشــهر حاـصــل بــإكامل الفـــرض أداء وقـضــاء

ً﴿ومـــن كـــان مريضـــا  ِ َ ََ َ ْ َأو عـــىل ســـفر فعـــدة  مـــن أ�ـــام أخـــرَ ََ ُ َ ٍَ َّ ْ ِْ ٌِ َّ َ ٍَ َ َولتكملـــوا العـــدة ولتكـــربوا ا� عـــىل مـــا  َ َ َ َ َّ ُ ِّ َ ُْ َ َّ ُِ ِ ِ َِ َْ ُ

ْهداكم﴾ ُ َ ْا صيام الست من شوال فهي فضيلة ختَّ، أم]١٨٥:سورة البقرة [َ  هذا الشهر تفوت ُّصَتَ

ته  .بفوا

ء الذمــة بصــيام الفــرض أوَّومــع هــذا فــإن لكــن مــن صــام . ىل مــن االشــتغال بــالتطوع البــداءة بــإبرا

 .ه حتصل له الفضيلة إذ ال دليل عىل انتفائهاَّ فإن؛الست ثم صام القضاء بعد ذلك

ِهل جيزئ صيام أ�ام الترشيق عن قضاء رمضان؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه َّ ُ 

عرش، مـن احلـادي عرش، والثـاين عرش والثالـث اليـوم وهـي (أ�ـام الترشيـق : فأجاب عفا اهللا عنه

 من في الصحيحف،  إال ملن مل جيد اهلديهاُمن األ�ام التي حيرم عىل املسلم صيام )شهر ذي احلجة

ِّمل يـــرخص يف صـــوم أ�ـــام الترشيـــق إال ملـــن مل جيـــد " : النبـــي  َّ أنعائشـــة وابـــن عمـــر حـــديث 

ِال حيـ فـ.)١(واحلنابلـة)٦(والشـافعية )٥(، وا�الكية)٤(احلنفيةوإىل هذا ذهب . )٣("اهلدي  صـيامها ُّلَ

                                                           
 . )٢/٣٥٢(البجريمي يف حاشيته عىل اخلطيب :  ينظر)١(

 .)٣/٥٢ (املبدع: ينظر) ٢(

 ).١٩٩٧(صحيح البخاري : ينظر) ٣(

 ).٢/٢٧٧(البحر الرائق البن نجيم : ينظر) ٤(

 )١/٣٤٦(الكايف البن عبد الرب : ينظر) ٥(

 ).١/٤٣٣(مغني املحتاج للرشبيني :  ينظر)٦(



95

، واهللا  صـومه صـحيح ومقبـولَّ، فإن حتريم صومهاًجاهالعن فرض صامها فمن ، عن رمضان

 .أعلم

ٍبنية وصيام ست من شوال قضاء رمضان  صيام ُهل جيوز اجلمع بني: سئل الشيخ عفا اهللا عنه َّ

 واحدة؟ 

قضـاء رمضـان  صـيام  بـنيُاجلمـعَّذهـب مجهـور أهـل العلـم إىل أ�ـه ال يصـح : فأجاب عفـا اهللا عنـه

ٍبنية واحدةوصيام ست من شوال  َّألن النبي  ؛َّ َّ مسلم من حديث أيب  ميز بينهام ففي صحيح  ــ َّ

ً من صام  رمضان ثم أ�بعه ستا من شوال كان كصيام الـدهر«:   فقال أ�وب األ�صاري ّ«. 

 صام ستا من شوال فجعل صوم الست من شوال تابعا لصيام رمضان، وهذا ال يتحقق فيام إذا

 . بنية القضاء وبنية التطوع

 .َّوبه يتبني أن الصواب خالف ما ذهب إليه بعض متأخري الشافعية من القول باجلواز

ة أن تستأذن زوجها يف صيام القضاء؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه  َهل جيب عىل املرأ

ة : فأجاب عفا اهللا عنه  إال بإذنتطوعا جيوز هلا أن تصوم ال َّال خالف بني أهل العلم يف أن املرأ

ِّ  عــن النـبــي   جـــاء يف الصــحيحني مــن ـحــديث أيب هريــرة�ــا، )٢(زوجهــا ِ َّ ِ َُّال حيـــل «: َّ أ�ــه قــال ِ َ َ

ة أن تـصــوم وزوجهـــا ـشــاهد إال بإذـنــه ِللـمــرأ ِ ِ ِْ ِْ ِِ َّ ٌ َِ َ َ ُ ْ َ َُ َ ْ ََ َ ة وهـــذا مـــا مل تعلـــم  .)٣(»ْ  يف  ـيــأذن هلـــا زوجـهــاأناملـــرأ

دخل  َّأن النبي َّفإنه قد ثبت يف الصحيح ، أكثر من زوجة فتصوم يف غري يومهاَّالصيام أو أن له 

َيـوم اجلمعـة وهـي صـائمة، فقـال«عـىل جويريـة ـ ريض اهللا عنهـا ـ  َ َ ٌ َ َ ُ َِ َِ َ َ ْ َِ ِأصـمت أمـس؟«: ُ ْ َْ َِ ْ، قالـت»ُ َ َال، : َ

َقال ًتريدين أن تصومي غدا؟«: َ َ َُ ِ ُِ َْ َ ْقالت» ِ َ َال، قال: َ َ ِفأفطر«: َ ِ ْ ه َّا مل تستأذنه؛ أل�َّوظاهر هذا أهن )٤(»يََ

ًسأهلا عن صيام أمس وصيام يـوم غـد، فلعلـه مل يكـن شـاهدا، أو يقـال َّ ة تعلـم أن: ٍ  َّإذا كانـت املـرأ

                                                                                                                                                             
 ).٥/١٠٩(، الفروع البن مفلح )٣/١٧٠(املغني البن قدامة : ينظر) ١(

، واملجموع للنووي )١/٥٤١(، والرشح الكبري للدردير )٢/٣٧٦(حاشية ابن عابدين : ينظر) ٢(

 ).٥/١٨٨(، وكشاف القناع للبهويت )٦/٣٩٢(

 ).١٠٢٦(م وصحيح مسل) ٥١٩٥(صحيح البخاري ) ٣(

 ).١٩٨٦(صحيح البخاري ) ٤(
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 هو ُال حتتاج إىل استئذان، واالستئذانَّإهنا  ف؛ مطلقٍبإذنيف الصوم ُزوجها ال يعارض ويأذن هلا 

 .األحوط واألوىل

َكام لو مل يبق قبل رمضا إال قدر ما عليها من قضـاء؛ ه إذا تضايق الوقت َّفإن لفرضا يف صيام اَّأم ْ َ

َّ، ولكن من حسن العرشة أن ختربه بأهن حينئذال جيب عليها االستئذانا َّفإهن ُ ، وليس له ا ستصومِ

 .منعها

 ليلة القدر
َّما حكم حتري ليلة القدر، واجلزم بأهن: سئل الشيخ عفا اهللا عنه   ليلة معينة؟ا يفِّ

َّممـا تتشـوف إليـه نفـوس َّفـإن إدراكهـا ،  من العمل الصالححتري ليلة القدر: فأجاب عفا اهللا عنه

فقد  الرشعية، والفضائلهذه الليلة من  اخلصائص القدرية  به اهللا �ا خص املؤمنني، وذلك 

ِ﴿إنـا أ�زلنـاه يف :  يف سـورة القـدرأ�زل اهللا سورة بني فيها عظيم قدرها وجليـل مـا فيهـا فقـال  ُ َ ْ َ َ َّ ِ

ِليلة القدر ْ َ ْ َ َِ ِوما  أدراك ما ليلة القدر ْ ْ َ ُْ َ َْ ْ ََ َ ََ ٍليلة القدر خري من أ�ف شهرٍ  َ ْ ْ َْ ِ ِْ ْ َ ََ ٌ ْ َ ِ ْ َ َتنزل املالئكة والروح فيها ُ ُ َِ ُِّ ُ َ َ َْ ُ َّ ِبإذن  َ ْ ِ ِ

ٍرهبم من كل أمر ْ ْ ََ ِّ ُ ْ ِ ِ ِسالم هي حتى مطلع الفجر﴾ ِّ ْ ََ ْْ َِ َ َ ٌ ََّ  ].٥-١:القدرسورة  [ِ

 يتحرى هذه ، وقد كان النبي َّ تتشوف إليه النفوسة العاليةاملكانه َّفهذه الليلة التي تبوأت هذ

فقيبذل قصارى جهده وغاية إمكانه الليلة و ، وقـد اعتكـف النبـي تهـا يف إدراك فضيلتها وموا

   حيحني من حديث في الصيف سنة من السنوات متحريا هلذه الليلة وطلبا إلدراكها، فًشهرا

َاعتكــف  النـبـي َّأن أيب سـعيد َ َ َاـلـعْرش  ْ َ َاألول ْ َّ َ ْمــن ْ َرمضـان، ِ َ َ َّـثـم َ َاعتكــف  ُ َ َ َاـلـعْرش  ْ َ َاألوســط، ْ َ ْ َ ٍقـبـة ِيف ْ َّ ُ 

ٍتركية َِّ ْ َعىل ُ َسدهتا َ ِ َّ ٌحصري، ُ ِ َقال َ َفأخذ: َ ََ َاحلصري َ ِ َ ِبيده ْ ِ َ َفنحاها ِ َّ َ ِناحيـة ِيف َ َِ َقبـة، ثـم أْال َ َّ ُ ُِ َطلـع رأسـه فكلـم َّ َ ََّ ََ َ ُْ َْ

َالنـاس، فـدنوا مـنـه، فقـال َ َ َُ ْ َْ َِّ َ َإين اعتكفـت اـلـعْرش األول، أ�ـتمس هـذه الليلــة، ثـم اعتكفـت اـلـعْرش «: َ ََ ْ ُ َّ َْ َ َّ ْ َ ُْ ُْ ُ َ َْ ََ َ َْ َّْ ِ ِ َِ َ َ ْ ِّ ِ

ِاألوسط، ثم أ�يت، فقيل يل َ ِ َِ ُ َُ ُ َّ َ ْ َ َّإهنا يف العْرش األواخر، فمـن أحـب: ْ َ ْ َ ََ َ َ ِ ِ َ ْ ِ ْ ِ
َ َّ ْ مـنكم أن يعتكـف فليعتكـفِ َ ِْ ِ َِ َْ َ ْ َْ َ ْ َ ْ ُ«، 

َفاعتكف الناس معه، قال َ َُ َ َُ َّ َ َ َ ٍوإين أريتها ليلة وتر، وإين أسـجد صـبيحتها يف طـني ومـاء«: ْ َ َْ َ َ َ ُ َ ْ َ ٍَ ِ ِ َ ُ ْ ُِ َ ُِّ ِِّ ٍِ ِ َ َ َ َفأصـبح » ِ َ ْ َ َ

ِمن ليلة إحدى وعْرشين، وقد قام إىل الصبح، فمطرت ا ِ ِ َِ َ ََ َ َ َِ ْ ُّ َ َ َ ْ ْ َْ ِ ِْ َِ َ َلسامء، فوكف املسجد، فأ�رصت الطني َ ُِّ َ َُ ْ َ ْ َ ِ ْ ُ ََّ َْ َ َ َ
ُوا�اء، فخرج حني فرغ من صالة الصبح، وجبينه وروثة أ�فه فيهام الطني وا�اء، وإذا هي ليلة  َ ِّ ُ َ َ َ ََ َ َْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُّ َ ْ َ ََ ُ َ َ َ َِ ِ َ ُ َْ ُْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ِ َ

ِإحدى وعْرشين من العْرش األواخر ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ ِ ِْ َ  .ً معتكفا بقية العرش النبي َّرَتم ومع هذا اس؛ِ
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 .بلغنا اهللا وإياكم فضائلها وجعلنا من الفائزين فيها

  يف ليلة معينة؟ ليلة القدرَّاجلزم بأنما حكم : سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ليلــة القــدر يف اـلـعرش األخــري مــن رمضــان يف قــول أكثــر أهــل العلــم، وهــي :فأجــاب عفــا اهللا عنــه

َّست ثابتة، وبناء عىل هذا ال يسوغ ألحد اجلزم بتحديد ليلة يف العرش أهنا ليلة متنقلة يف العرش لي
القدر بناء عىل رؤيا أو عالمة فكل ذلـك أمـور ظنيـة قـد تصـح وقـد ال تصـح، وقـد تتعـدد الـرؤى 

ُّوتتباين، واحلريص عـىل إدراك هـذه الليلـة املباركـة ينشـط وجيـد يف كـل الليـايل التـي ترجـى فيهـا،  ِ َ

َأرى رؤيــاكم قــد تواطــأت يف الســبع األواخــر، فمــن كــان «:  قــال النبــي َّأن: حيحنيفــي الصــف َ َ ََ ُْ َ ْ َ ََ َّ ْ ُ َِ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ْ َ

ِمتحرهيا فليتحرها يف السبع األواخر ِ َ ْ َ َ ََ ْ ِ َّ َّ ِّ ُِ َ َ َْ َ َ«)١(.  

َبتعيني ليلة من الليايل بناء عىل رؤيا أو عالمة قد يفوت الناَّأن اجلزم إىل أ�به إخواين و ِّ س النشاط ُ

�ا جاء عن أيب سعيد اخلدري ندبنا إىل حترهيا يف العرش األواخر من رمضان  يف غريها والنبي 

 النبي َّأن ِفالتمسوها يف العْرش األواخر«:   قال ِ َِ َِ َ ُ َ ْ َ«)٢(. 

 .بلغنا اهللا وإيام منازل الرضوان

 لة القدر؟ليهي األعامل الصاحلة التي ترشع يف ما : سئل الشيخ عفا اهللا عنه

، ليلة القدر : فأجاب عفا اهللا عنه من أرشف ليايل الزمن وأعظمهـا فضـال وأوفرهـا خـريا وأجـرا

السنة بالندب جاءت واملرشوع للمؤمن فيها االستكثار من الصاحلات، واجلد يف الطاعات وقد 

 :عدة أمورفيها إىل 

َّففي الصحيحني هذه الليلة املباركة َّفإهنا أجل أعامل ،  ليلتها وعامرهتا بالصالة تطوعاقيام: منها

ًمن قام  ليلة القدر إيامنا واحتسابا« : قالَّأن النبي  من حديث أيب هريرة  َ َ َِ ْ َ ْ ًْ َْ ِ ِ َ َ ََ َ غفر له مـا تقـدم ؛َ َ ََّ ََ ُ َ ِ ُ

ِمن ذنبه ِِ ْ َ ْ«)٣(. 

                                                           
 ).١١٦٥(، وصحيح مسلم )١٩١١(صحيح البخاري ) ١(

 ).١١٦٧(، وصحيح مسلم )٢٠٢٧(صحيح البخاري ) ٢(

 ).٧٦٠(، وصحيح مسلم )١٨٠٢(صحيح البخاري ) ٣(
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رأ القرآن مع يق النبي َّتالوة القرآن، فإهنا من خري ما يتقرب به إىل اهللا تعاىل، وقد كان : ومنها

َكــان «:  قــالجربيــل كــل ليلــة مــن ليــايل هــذا الشــهر ففــي الصــحيحني مــن حــديث ابــن عبــاس  َ

ِرسول ا�  َّ ُ ُ َ أجود َ َ ْ ِالناس، َ َوكان َّ َ ُأجود  َ َ ْ ُيكون َما َ ُ َرمضان ِيف  َ َ َ َحني َ ُيلقاه ِ ََ ُجربيل، ْ ِ ْ َوكان ِ َ ُيلقـاه َ ََ  ِيف ْ

ِّكل ٍليلة ُ َ ْمـن َْ َرمضـان ِ َ َ ُفي َ ُدارسـهَ ُ ِ َالقـرآن، َ َفل  ُْ ُرسـول َ ُ ِا� َ َّ  أجـود ُ َ ْ ِبـاخلري َ ْ َ َمـن ِ ِالـريح ِ ِاملرسـلة ِّ َ َ ْ ، فهـذه »ُ

 .فيها تالوة القرآن وتدبره الليلة مما يرشع 

مـن " الرتمـذي"، ولـذلك جـاء يف أجل العبادات يف هذه الليلـة املباركـةُّالدعاء، وهو من : منهاو

ُقلت«: ا قالتَّ ـ أهنحديث عائشة ـ ريض اهللا عنها ْ ُيا رسول اهللا، أرأ�ت إن علمت أي ليلة ليلة : ُ َْ َ َ َ َْ ْ َّ ْ ٍَ َ َ َُ َْ َ ُ َِ َ ِ ِ

َالقدر، ما أقول فيها؟، قال ُ َْ ُ ََ ِ َ َ ِ ِقويل: "ْ ِّاللهم إنك عفو حتب العفو، فاعف عني: ُ َُ ْ َُ ْ َُ َ ُّ ٌّ ُْ َِّ ُ َ َّ ِ ٌّدال فاحلديث ، )١(»َّ

َمـا أقـول فيهـا؟ قـال:  فلذلك قالتدعاء يف هذه الليلة؛َّأن الصحابة استقر عندهم فضل العىل  َُ َُ ِ َ َ :

ِقويل« ِّاللهم إنك عفو حتب العفو، فاعف عني: ُ َُ ْ َُ ْ َُ َ ُّ ٌّ ُْ َِّ ُ َ َّ ِ َّ«. 

ُاجلود واإلحسان، فإن اإلحسان والوجود كان خلق : ومنها ُ ُ يزيد  عىل الدوام وكان  النبي َّ

ِكان رسول ا� «:  قالابن عباس   من حديث يف ذلك ليايل رمضان كام جاء يف الصحيحني َّ ُ ُ َ َ َ 

َأجود  َ ْ ِالناس، َ َوكان  َّ َ ُأجود  َ َ ْ ُيكـون َما َ ُ َرمضـان  ِيف َ َ َ َحـني َ ُيلقـاه ِ ََ ُجربيـل، ْ ِ ْ َوكـان ِ َ ُيلقـاه َ ََ ِّكـل ِيف ْ ٍليلـة ُ َ ْمـن َْ ِ 

َرمضان َ َ ُفيدارسـه َ ُُ ِ َ َالقـرآن، َ َفل  ُْ ُرسـول َ ُ ِا� َ َّ   ُأجـود َ ْ ِاخلريِبـ َ ْ َمـن َ ِالـريح ِ ِاملرسـلة ِّ َ َ ْ  ، فهـذه الليلـة يرشع »ُ

 .الزيادة يف اجلود واإلحسان رغبة يف عظيم األجر من اهللا العزيز الغفار

 يعتكف يف العرش األواخر؛ �ا جاء عن أيب سعيد اخلدري االعتكاف، فقد كان النبي : ومنها

 النبيَّأن  َكان «: قال ُرسول َ َ يعتك اهللا َ ِاألواخر  ْالعْرش ِيف فْ َ َ َرمضان من ْ َ فاملرشوع ، )٢(»َ

َّال ســــيام هــــذا الــــدعاء الــــذي جيمــــع خــــريي الــــدنيا و،  عمومــــاالــــدعاءيف يف هــــذه الليلــــة االجتهــــاد 

 .واآلخرة

                                                           
قال اإلمام النووي يف ). ٢٥٤٢٣(، وأمحد يف املسند )٣٨٥٠(، وابن ماجة )٣٥١٣(أخرجه الرتمذي ) ١(

 .إسناده صحيح): ٢٤٧(األذكار 

 ).١١٦٧(، وصحيح مسلم )٢٠٢٧(صحيح البخاري ) ٢(
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َّنسأل اهللا أن يبلغنا وإياكم هذه الليلة الكريمة، وأن يرزقنا فيها ما تطيب به نفوسنا مـن الطاعـة  َّ ِ

 .ِّل واإلنعام، من رب كريم يعطي عىل القليل الكثريواإلحسان والفض

 ؟هل يرشع ختصيص ليلة سبع وعرشين بالعمرة: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

ٌّهــي حمـــل  ليلــة ـســبع وعرشيــن هــي أرجــى الليــايل أن تكـــون ليلــة القــدر، و:فأجــاب عفــا اهللا عنــه

ْا إىل كل طاعة وخصت وقد جاءت النصوص نادبة فيهَّوصنوف املربات، الجتهاد يف الطاعات ل َّ َ

خـري أ�واعا من الطاعات كالقيام واالعتكاف والدعاء واإلحسان، فمن اشتغل بذلك كان عىل 

َّ، إال أ�ه ينبغي أن يعلم أن ختصيص ليلة سبع وعرشين بعمل واعتقاد فضيلته ُويرجى له القبول

لـة بعمـرة اعتقـادا دليل؛ هو نوع من اإلحداث يف الدين؛ ومن ذلك ختصيص هـذه الليدون فيها 

َّبأن للعمرة فيها فضيلة خاصة؛ فإنه من املحدثات، َّويدل هلذا أن ختصيص الزمن الفاضل بعبادة  َّ

قـال : فـي الصـحيحني مـن حـديث أيب هريـرة ف النبـي مل يرد دليل عىل فضيلتها ممـا هنـى عنـه 

ِال ختتصوا ليلة اجلمعة بقيام من بني«:النبي  ْ َُ ْ َ َ ْ ُِّ ِ ٍِ ِْ ُ َ َ َ َْ َ َ   

ِالليايل، وال ختصوا يوم اجلمعة بصيام من بني األ�ام ٍ َّْ ْ َ َ ْ َ ُّ َ ََ ْ ِ ْ ُ ََ ِ ِِ ِ ُ ُ َ َ ِ َّ«)١(. 

 هل ليلة القدر متنقلة؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 مــن ِّليلــة القــدر منتقلــة يف الــعرش األواخــر مــن رمضــان، وأرجــى مــا يكــون: فأجــاب عفــا اهللا عنــه

ففــي الصــحيحني مــن ـحـديث يل األوـتـار مــن اـلـعرش األخـري،  لـيـاالليـايل أن تـكـون فيهــا ليلــة القـدر

ِحتروا ليلة القدر يف الوتر، من العْرش األواخر من «:  ـقال رسول اهللا َّعائشة ـ ريض اهللا عنها أن ِ ِِ َِ َ َ ْ ِْ ْ ِْ ِ َ َ َ َ َّ َ َ

َرمضان َ َ َ«)٢( . 

                                                           
 ).١١٤٤(صحيح مسلم ) ١(

 ).١١٦٩(، وصحيح مسلم )٢٠١٧(صحيح البخاري ) ٢(
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ه قال يف َّ أ�أيب بن كعب عن مسلم من تلك اليايل كلها ليلة سبع وعرشين، فقد روى وأرجى 

ِّوا� إين: ليلة القدر ِ ِ َّ ِألعلمها وأكثر علم َ ِْ َُ َُ ْ َ َ َ ْ ِ الليلة التَيِ هيَ َّ َ َُّ ِ أمرنا  رسول ا�يْ َّ ُ ُ َ َ ََ َ بقيامها ه ِ َ َِ ِ ُ ليلة َيِ َ َْ

ِسبع وعْرشين ِ َ ٍْ َ")١(. 

 صالة الرتاويح والتهجد
 ما مرشوعية صالة الرتاويح؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

َمـن قـام «:  يف قولـهبـي َّ صالة الرتاويح من قيام الليل الذي ندب إليـه الن: عنهفأجاب عفا اهللا ََ

ًرمضان إيامنا واحتسابا، َ َ َِ ْ ً َ َ ِغفر له ما تقـدم مـن ذنبـه َ ِ ِِ ْ َّ ََ ََ َ    بأصـحابه وقـد صـالها رسـول اهللا ،)٢(»ُ

َّعدة ليال، إال أ� ي الصحيحني من  فف بأصحابه خشية أن تفرض عليهم،مجاعة ترك صالته  ه ٍ

ٌخـرج ـمـن جـوف اللـيـل فصـىل يف املســجد، فصـىل رـجـال   النـبـيَّن إ" : قالـتحـديث عائشــة  ََّ َ َ ْ ْ َ ْ َِ َّ ََّ َِ ِ ِِ ْ ََ ْ ِ ِ َ

ِبصــالته، فأصــبح النــاس يتحــدثون بــذلك، فــاجتمع أكثــر مــنهم، فخــرج رســول اهللا  ُ َُ َ َ ْ ُ ََ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ََ َ َ َ َ َ ُ َْ َِّ ِ ِ ِْ َ َ َّ ََ ِ َِ  ِيف الليلــة َ َّْ ِ

ِالثان َية، فصلوا بصالته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل املسجد من الليلة الثالثة، فخرج َّ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ََ ْ َ َُ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ُ َ َِّ َ َّْ ْ َ َ َ ُ َ ِ

بعة عجز املسجد عن أهله، فلم خيرج إ ِفصلوا بصالته، فلام كانت الليلة الرا ْ ْ َ َ ْ َ ْ َُ ْ ْ َّْ َ َ َ َّ َ َ ََّ ُ ُ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َُ َِ َ ْ ِ َِ ِليهم رسول اهللاَّ ُ َُ َ ْ ِ ْ  ،

َفطفق رجال منهم يقولون ُ َ َُ ٌَ ُ َْ ْ َِ ِالصالة، فلم خيرج إلـيهم رسـول اهللا : ِِ ُ َ َ َُ َ ْ ُ ِْ ْ ْ َِّ ْ َ َ َ  ،ِحتـى خـرج لصـالة الفجـر ْ َ َ ََ ْ َِ ِ َ َ َّ

َفلام قىض الفجر أقبل عىل الناس، ثم تشهد، ََّ َ َْ َّ َُ ْ َ َ َِ َّ ََ َ َ ْ ََ َفقال َّ َ َ : »َّأما بعد، فإن ُِ َ ْ َ َّ َه مل خيف عيل شأ�كم الليلة، َ َ َّْ ُُ ُ َُ ْ َ َّ َ َ َ ْ ْ َ

ِّولكني  ِ َ ُخشيت  َ ِ ْأن  َ َتفرض عليكم صالة الليل فتعجزوا عنها َ ْ ْ َ ْْ َ ُ َ َِ َ ُ َُ ِْ َّ َ َْ َُ« . 

منفــردا،  عليهــا َّ واســتمرصــالة الليــل يف رمضــانه أدام َّ الصــالة هبــم مجاعــة إال أ�ــولــذلك تــرك 

وكذلك يف خالفة أيب بكر  النبي األمر عىل ذلك يف زمن ودام  ،مندوب إليهاصالة الرتاويح ف

  ثــم �ــا جــاء عمــروكــان الصــحابة  فــرأى أن لــو ،  يصــلون يف املســجد مجاعــات متفرقــة 

 املحـذور الـذي مــن َّ وألن، ألصـحابه �ـا فعلـه النبـي ؛مجعهـم عـىل إمـام واحـد كـان ذلـك أمـثـل

                                                           
 ).٧٦٢(صحيح مسلم ) ١(

 ).٧٥٩(مسلم، )٣٧(البخاري ) ٢(
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 وهـو خشـية أن تفـرض علـيهم صـالة الليـل، ؛ من الصـالة بأصـحابه قـد زالأجله امتنع النبي 

 ،، فـكــان يصـــيل هبـــم )١(  عـــىل أيب ـبــن كعـــبجمعهـــم عمـــر ف، ع اـلــوحي بموـتــه اانقـطــب

ودامت سنة صالة الرتاويح يف املساجد من ذلك اليوم إىل يومنا هذا، وقد استحبها مجاهري علامء 

يتحقـــق بـــه يرجـــى أن ممـــا  ، فصـــالة  الـــرتاويح)٢(والتـــابعني ومـــن بعـــدهم  األمـــة مـــن الصـــحابة

ِمن قام رمضان إيامنا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه«:  يف قولهللمؤمن ما ذكر النبي  ِ ِ ِِ ْ َّ َ ًَ َ َ ََ َ َ َ َ َ َُ ً ْ َ َ «)٣( ،

ء أألئمــة وصــالهتا يف اجلامعــة مــع ا ُيــدرك هبــا املصــيل قيــام ليــايل رمضــان ســوا  مطالــت صــالهتم أِ

ِمــن  قــام مــع اإلمــام « : اب الســنن مــن حــديث أيب ذر فــيام رواه أصــح لقــول النـبـي ؛قرصت

ٍحتى ينرصف كتب اهللا له قيام ليلة َ ُ  التي اجتمعوا هلا، ولو حتى تنقيض صالة الرتاويح :أي .)٤(»َ

 . يف صالة الرتاويحتعدد األئمة

 كم عدد ركعات صالة الرتاويح؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

ْقالـت« يف الليـل النبي سئلت عائشة عن قيام : فأجاب عفا اهللا عنه َمـا كـان يزيـد يف رمضـان : َ ََ َ َ ُ ِ َ

ًوال يف غريه عىل إحدى عْرشة ركعة َ ْْ َ َ ََ َ َ ِ ِ ْيصيل أربع ركعات، فال تسأل عن « :وقالت يف صفتها، )٥(»َ َ ْ َ َْ ٍ َ َ َ َُ َ ِّ

َّحسنهن وطوهلن، ثم يصيل أربعا، فال تسأل عن حسنهن وطوهلن َّ ُ ً َ ُ َّ َّ ُِ ِ ِ ُِ ُ ُِ ِِ ِْ ْ ْ َّ ْْ َ َ َ  ه كان ّض أ�: ومعنى هذا،٦(»ِّ

الســنة يف صـالة القـيـام أن تكـون ـعـىل ـهـذا ، فيطيـل يف قياـمـه وركوعـه وســجوده يف هـذه الركـعـات

                                                           
 ).٢٠١٠(أخرجه البخاري ) ١(

، )١/٣٥٢(، وحاشية العدوي )٤٧٢/ ١( املختار رد: ينظر. بل هي من أعالم الدين الظاهرة) ٢(

  ).٤/٣١(واملجموع 

 ).٧٥٩(ومسلم،)٣٧(البخاري ) ٣(

، )١٣٢٧(، وابن ماجه )١٦٠٥(، والنسائي )٨٠٦(، والرتمذي )١٣٧٥(أخرجه أ�و داود : صحيح) ٤(

ٌحديث حسن صحيح:" وقال الرتمذي َ ٌ َ َِ َِ ٌ." 

 ).٧٣٨(، ومسلم)٣٥٦٩(البخاري ) ٥(

 ).٧٣٨(، ومسلم)٣٥٦٩ (البخاري) ٦(
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 والدليل عىل ذلك ؛)١(عامة أهل العلموال حرج يف أن يزيد عىل ذلك وهذا ما ذهب إليه النحو، 

َالصالة مثنى مثنى، فإذا « :  قال النبي َّ أن من حديث عبد اهللا بن عمر" الصحيحني"ما يف  َ ْ ِْ َ ََ َ َ

ٍخشيت الصبح فأوتر بركعة ِ َِ ْ َ ْ ُّْ َ ْ َ َّفإن احلديث دال عىل أ�ه  ،)٢(»َ  مهام كان عدد الركعات التي صليتَّ

 .أ�ه ليس لصالة الليل عدد ال يتجاوز فدل ذلك ،بواحدةفاملرشوع ختمها 

صالة الرتاويح فنصيل بعضها يف العرش األواخر من رمضان هل نفصل : سئل الشيخ وفقه اهللا

  يفرق بني الرتاويح والتهجد؟بعد العشاء ونكملها آخر الليل؟ وهل كان النبي 

 فصل صالة الرتاويح وصالة القيام من األمور التي ليس عليها عمل النبي :فأجاب عفا اهللا عنه

، وال فيام حيفظ من عمل الصحابة ا ضعف الناس َّ�ام هو مما حدث يف القرون بعد ذلك َّ، إن

عــن طــول القيــام واحتــاجوا إىل الراحــة والفصــل بــني الــرتاويح وبــني الصــالة يف آخــر الليــل التــي 

ًواألمر يف هذا واسع، والعلامء تكلموا عن هذا وسموه تعقيبا، ، تسمى التهجد أو تسمى القيام

 .ه ال بأس بذلكَّ العلامء عىل أ�ُوأكثر

 .حمدث ذلك َّوذهب بعض أهل العلم إىل أن

ويمكـن أن يسـتدل جلـواز ذلـك بـام جـاء يف الصـحيحني مـن حـديث ، )٣(ه ال بأس بهَّوالصواب أ�

ِ�ــــا ســـئلت عــــن صــــالا َّ أهنـــ- ريض اهللا عنهــــا -عائشـــة  َيصــــيل أرـبـــع «: قالـــتيف اللـيـــل    النبـــيةُ َ َُ ْ ِّ

                                                           
ِأَمجع العلامء عىل أن ال حد وال يشء مقدرا يف صالة الليل : "وقال ابن عبدالرب، نقله غري واحد) ١( ْ َ َ َ ُ ََّ َ ِْ َ ِ ً ُ َ َُّ ََّ ْْ َ َْ َ َ ََ َ : ، ينظر"َ

 ).٣/٥٠(، طرح التثريب)٢١٤/ ١٣(، التمهيد)١٠٢/ ٢(االستذكار

 .من حديث ابن عمر) ٧٤٩(ومسلم،)٤٧٣(البخاري) ٢(

 ". ٍوأكثر الفقهاء عىل أ�ه ال يكره بحال: "، وقال)١٧٥/ ٩(فتح الباري البن رجب: ينظر) ٣(
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ًركعــات، فــال تســأل عــن حســنهن وطــوهلن، ثــم يصــيل أربعــا َ ُ َّ َّ ُ ََ ْ َّ ْ ْ َِّ ُ ُِ ِ ِ ِ ٍْ َ َ  تفيــد التعقيــب الــذي فيــه "ثــم"و  ،»َ

َّثم يصيل أربعا، فال تسأل عن حسنهن وطوهلن« ،تراخي وامتداد َّ ُ ً َ ُِ ِ ُ ُِ ِ ْ ْ ْ َّْ َ َ َ ِّ«)١(. 

منوا الفـــوات أا إن مل ـيــَّوا الفـــوات، أمـــُـنــِمأأن جيعلـــوا صـــالهتم يف آخـــر اللـيــل إن : واـلــذي أشـــري ـبــه

 مــن ئافصــلوا شــيالقيــام م فرقــوا َّولــو أهنــ، بانـشـغال أو بـنـوم أو بـغـري ذلــك، فليصــلوا يف أول اللـيـل

فقــوا صـلوا الصـالة أول اللـيـل، ـثـم  ًـشـيئا منهــا يف منتصـف اللـيـل، أو شــيئا منهـا يف آخــر اللـيـل ليوا ً

ًاجعلـوا آخـر صـالتكم بالليـل وتـرا« : امتثـاال لقـول النبـيالوقت الفاضل يف صالة الـوتر  ْ َْ ِ ِ ْ َ َ َّْ َ ُُ ِ ِ«)٢( ،

ْـمـن طـمـع أن «:ــــــ قوـلـهو ََ َ ِ ْيقــوم آـخـره فلـيـوترَ َ َِ ُِ ُ َْ َ َآـخـر اللـيـل؛ فــإن صــالة آخــر الليــل مشــهودة، وذـلـك ُ َ َ ُ ْ َ ٌْ َْ َ َِ َِّ َ َِّ ِ َِّ 

ُأفضل َ ْ  . لكان أفضل ؛)٣(»َ

الــوتر يكــون يف أول الليــل ويف َّفــإن كــل هــذا ممــا يســوغ وال حــرج فيــه، َّومهــام يكــن مــن أمــر فــإن 

  .من بعد صالة العشاء إىل طلوع الفجريبدأ وقتها صالة الليل َّأن أوسطه ويف آخره، وكذلك 

يف  ه مل يفــرق الصــالة، بــل يف حــديث  أيب ذر َّ أ�ــ  �ــا صــىل بأصــحابهوظــاهر عمــل النبــي 

ه صىل هبم الليلة األوىل إىل ثلث الليل ثم انرصف،  وصىل هبم يف الليلة الثانية إىل شطر َّالسنن أ�

َلو نفلتنا بقية ليل«:  فقال له أصحابه،الليل َمن قام مع اإلمام حتى ينرصف « :قال النبي ف ،»ِتناَ ِ

ٍكتب اهللا له قيام ليلة َ ُ«)٤(.  

                                                           
 ).٧٣٨(، ومسلم )٣٥٦٩(البخاري ) ١(

 .من حديث ابن عمر) ٧٤٩(ومسلم ،)٤٧٣(البخاري ) ٢(

 ).٧٥٥(مسلم ) ٣(

، من )١٣٢٧(ماجه ، وابن )١٦٠٥(، والنسائي )٨٠٦(، والرتمذي )١٣٧٥(أخرجه أ�و داود : صحيح) ٤(

ٍّطرق عن داود بن أيب هند، عن الوليد بن عبد الرَمحن اجلريش، عن جبري بن نفري، عن أيب ذر  َ ََّ َِ َِ َْ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ َ َْ َ َ َ ٍَ ِْ ُْ ِ ِ ِ ِْ ْ ِّْ ِ ِ ِ ِ ٍُ ْ ْ ِ ، وقال

ٌحديث حسن صحيح: "الرتمذي َ ٌ َ َِ َِ ٌ." 
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صـالة كانـت  يف صالته بل فصل مل ي هَّأ� يف صالته بأصحابه  ظاهر فعل النبي َّأن املقصود و

 يف وصفها   يدل عليه حديث عائشةبني تسليامت صالة الليل التفريق  أصلوإن كان، متصلة

ًتفريق ليس  ممتدا طويالَّإال أ�ه . )١( لصالته األمر يف هذا واسع، وأسأل وعىل كل ف،  فيام يظهرً

 .اهللا أن يعينا وإياكم عىل الطاعة واإلحسان

 تأخري الرتاويح إىل الثلث األخري من الليل؟األفضل هل : سئل الشيخ وفقه اهللا

" الصـحيح"ا جـاء يف أفضـل �ـن الليل  الرتاويح إىل الثلث األخري مُتأخري: فأجاب عفا اهللا عنه

ْمن خاف أن ال يقوم من آخر  الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن «:  قاله َّأ� من حديث جابر  َ َ ُ َْ َ ََ َ ُ َّ ُ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َ ََ ْ َِّ ِ َ َ

ُيقوم آخره فليوتر آخر الليل؛ فإن صالة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل َّ َ َّ َْ ْ َّ َ َُ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ٌَ َْ َ َ ْ َ َِ ِِ ِ ِ ِ   فجعل النبي ،)٢(»ِ

 لرشفهـا وكبـري  تشـهدها املالئكـة:أي، ا مشـهودةَّأهنـ: امليزة األوىلللصالة يف آخر الليل ميزات؛ 

  .منزلتها عند اهللا

با وأجراَّأهن: امليزة الثانيةو ًا أفضل ثوا ً . 

مـا أشـبه ذلـك للصالة وجتامع مع مجاعة االما يرجح التقديم من هذا هو األصل فإن كان هناك 

ذلك كام أشار إليه احلديث حيث جعل وتر من خاف أن ال يقوم من آخر الليـل يف أول  ىاعريف

 .الليل

 من ترك صالة الرتاويح أو صىل بعضها، هل عليه يشء؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

قـد فاتـه فضـيلة قيـام رمضـان التـي قـال َّفإنه يكون من ترك صالة الرتاويح : فأجاب عفا اهللا عنه

ِمـن قـام رمضـان إيامنـا واحتسـابا، غفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه« :فيها النبي  ِ ِ ِِ ْ َّ َ ًَ َ َ ََ َ َ َ َ َ َُ ً ْ َ ، وال خـالف بـني )٣(»َ

                                                           
 ).٧٦١(، ومسلم )٢٠١٢(البخاري ) ١(

 ).٧٥٥(مسلم ) ٢(

 ).٧٥٩(، ومسلم)٣٧(البخاري ) ٣(
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َّالقيــام لــيس واجبــا، وإنــ َّالعلــامء أن ام هــو فضــيلة وســنة مؤكــدة ينبغــي لإلنســان أن حيــرص عليهــا ً

ًإدراكا للفضل املرتب عىل ذلك وإتباعا هلديه  ً.  

 . من األجر بقدر ما أدرك من العملَّأما من صىل بعضها فله

  أفضل وقت لقيام الليل، أوله أو آخره؟ما هو: سئل الشيخ وفقه اهللا

ا جــاء يف �ــ قـيـام الليــل ملــن يصــيل منفــردا أن تكــون آخــر الليــل  األفضــل يف:فأجــاب عفــا اهللا عنــه

ِمن خاف أن ال يقوم  من آخر«:  قاله َّأ� من حديث جابر " الصحيح" ِ ِ َ َُ َْ َ َ ُ الليل فليوتر أوله، َ َّ ُ َْ ْ ََّ ْ ِ َ ِ

ُومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل؛ فإن صالة آخـر الليـل مشـهودة، وذلـك أفضـل َّ َ َّ َْ ْ َّ َ ُ ْ ََ ََ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ٌَ َْ َ َ ْ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ«)١( ،

 ، فلــو صــىلَّهــذا هــو األصــل لكــن إن كــان اإلنســان يصــيل مــع غــريه فإنــه ينظــر يف األرفــق بجامعتــه

 . فذاك خريوإعانتهم عىل الصالة الناس صلحة اجتامع مل اةراعم أول الليل يحصالة الرتاو

ــام اللـيــل بعضـــه مـــن حفظـــه وبعضـــه مـــن يهـــل ـجيــوز أن : ســـئل الـشــيخ وفقـــه اهللا قـــرأ القـــرآن يف قـي

 املصحف ؟ وهل يكتب ملن فعل هذا ختمة؟

صــح أقــوال أهــل ـجيـوز قــراءة اإلمــام مــن املصــحف يف ـصـالة اـلـرتاويح يف أ: فأجـاب عفــا اهللا عـنـه

العلم، وهو ما ذهب إليه الشافعة واحلنابلة، فـإذا خـتم القـرآن يف الصـالة هبـذه الـتالوة كتبـت لـه 

 .قلبً واألفضل ملن كان حافظا أن يقرأ من صدره عن ظهر ،ختمة

تقســـيم قيـــام الليـــل يف الـــعرش األخـــري مـــن رمضـــان إىل صـــالة : ســـئل الشـــيخ وفقـــه اهللا

 ؟ الرتاويح وهتجد، هل له أصل

ًال أعلم هلذا التقسيم أصال من السنة أو من فعل الصحابة ريض اهللا عنهم، : فأجاب عفا اهللا عنه

ًولعلهم فعلوه ختفيفا عىل الناس �ـا ضـعفت اهلمـم أو يمكـن أن يعـد أصـال لـه فـيام ذكـره الفقهـاء  َّ ُ ُ ً

ًأ�رص قوما يصلون بني أ�ه : ُاحلنابلة من كراهية التطوع بني الرتاويح، روى األ�رم عن أيب الدرداء

                                                           
 ).٧٥٥(مسلم) ١(
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ًما هذه الصالة؟ أ�صيل وإمامك بني يديك؟ ليس منا من رغب عنا، وأ�ضا مـا : الرتاويح، فقال

ء طــال الفصــل أو  ذـكـره الفقهــاء مــن التعقـيـب وهــو التطــوع بـعـد الــرتاويح أو الــوتر يف مجاعــة ســوا

ُقرص وقبلها، ومـا ذكـره بعـض فقهـاء الشـافعية مـن أن الـرتاويح سـميت بـذلك؛  ألهنـم يرتوحـون َ

فا كامال بني تروحيتني ًعقبها أي يسرتحيون من فعل الصالة ويطوفون طوا  .واهللا أعلم. )١(ً

ة صالة الرتاويح يف املسجد: سئل الشيخ وفقه اهللا  ؟ أو يف بيتهاهل األفضل للمرأ

ة األفضل : فأجاب عفا اهللا عنه  كان أصلح لقلبها، فإنأن تصيل حيث  صالة الرتاويحيف للمرأ

 وهـذا هـو األصـل، فـإن كـان األصـلح ،كـان األصـلح لقلبهـا أن تصـيل يف بيتهـا فهـذا هـو األفضـل

مما يدل عىل مرشوعية صالة وواأل�شط هلا أن تصيل يف املسجد فهو أفضل هبذا االعتبار، لقلبها 

ة يف املسجد  َال متنعوا إماء« : قالالنبي َّ أن ما يف الصحيحني من حديث ابن عمر املرأ ُ َ ْ ِ ا� َ َّ

ِمساجد  ا� َّ َ ِ َ«)٢(. 

ءة من ما حكم : سئل الشيخ وفقه اهللا  املصحف يف صالة الرتاويح؟القرا

 :صالة ثالثة أقوالال ألهل العلم يف القراءة من املصحف يف :فأجاب عفا اهللا عنه

  .اإلباحة، وهو مذهب الشافعي وأمحد: األول

هــة، وهـو مــذهب مالـك، ورواـيـة يف مـ: الثـاين أـ�ـو : ذهب أمحــد، و بـه قــال صـاحبا أيب حنيفــةالكرا

 . بن احلسنحممدويوسف 

َّالتحريم وبطالن الصالة بذلك، وهو مذهب أيب حنيفة، وعلته يف البطالن أ�: الثالث ُ ه حيتاج يف َّ

 .ذلك إىل فكر ونظر، وذلك عمل كثري

  .صحف، ففيه أوىل الفكر والنظر ال يبطالن الصالة باالتفاق، إذا كانا يف غري املَّبأن: وأجيب

                                                           
 ).٢/١٥٥(ذكره يف حاشييت قليويب وعمرية، وكذا ذكره القامسي يف أخبار مكة )١(

 ).٤٤٢(، ومسلم )٩٠٠(البخاري ) ٢(
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  .أقرب هذه األقوال إىل الصواب القول باإلباحة، ال سيام عند احلاجةو

 مكروه؛ �ا فيه من الشغل هَّأ� ملصحف خلف إمامه، فالذي يظهرلإلمام من اا�أموم متابعة ا َّأم

 حاجـة كـالفتح عـىل اإلمـام  ذلـكباحلمل والنظر والتقليب مـن غـري حاجـة لـذلك، فـإن دعـت إىل

 . فال بأس حينئذ، واهللا أعلم؛حو ذلكون

 ما هو القدر املجزئ لقيام الليل؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

َّ من صىل قيام الليل منفردا فإنه يدرك فضيلة القيام من حيـث األصـل بـأن :فأجاب عفا اهللا عنه

فكل ما ثبت عنه مـن قـول أو فعـل يف عـدد ركعـات صـالة الليـل  النبي يصىل عىل نحو ما صىل 

َّ يف صالة الليل عددا ووصفا؛ ففي الصحيحني أن  ــ حيصل به القيام، وأكمله ما كان وفق هديه 

ِكيف كانت  صالة رسول ا�  : سئلتعائشة  َّ ِ ُ َ ُ ََ َ ْْ َ ََيف رمضان؟ فقالت ْ َ َ َ َ َ َ َ َما كان :ِ َ ِرسول ا�  َ َّ ُ ُ َ 

ُيزيــد  ِ َرمضــان،  ِيف َ َ َ َوال  َ ِغــريه، ِيف َ ِ ْ َعــىل َ َإحــد َ ْ َعْرشة ىِ َ ًركعــة َ َ ْ ِّيصــيل. َ َ ًأربعــا، ُ َ ْ َفــال َ ْتســأل  َ َ ْ ْعــن َ َّحســنهن َ ُِ ِ ْ 

َّوطوهلن، َِ ِ َّثم ُ ِّيصيل ُ َ ًأربعا، ُ َ ْ َفال َ ْتسأل َ َ ْ ْعن َ ًسنهن وطوهلن، ثم يصيل ثالثاُح َ َ ُ َُ ِّ َ ُ َّ َ ََّّ ِْ ِ ِ ِ . 

ِأما من صىل مع اإلمام يف قيام الليل يف رمضان وغـريه؛ فإنـه يـدرك أجـر َّ  قيـام ليلـة بـأن يصـيل مـع َّ

 صىل بأصحابه ليلة  النبي َّ أن ٍّ أيب ذراإلمام حتى ينرصف من قيامه؛ ففي السنن من حديث

َلــو نفلتنــا بقيــة «:   فقــال لــه أصــحابه؛إىل ثلــث الليــل وصــىل هبــم يف ليلــة أخــرى إىل شــطر الليــل َ

َمن قام مع اإلمام حتى ينرصف «:  فقال النبي ، لو صليت بنا ما  بقي من الليل: يعني،»ِليلتنا ِ

ٍكتب اهللا له قيام ليلة َ ُ«)١(. 

                                                           
، )١٣٢٧(، وابن ماجه )١٦٠٥(، والنسائي )٨٠٦(، والرتمذي )١٣٧٥(أخرجه أ�و داود : صحيح) ١(

ٌحديث حسن صحيح: وقال الرتمذي َ ٌ َ َِ َِ ٌ. 
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 هل فضيلة قيام الليل يستوي فيها الرجال والنساء؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

 فضـيلة قيـام اللـيـل مـن حيـث األصــل يسـتوي فيهـا الرجــال والنسـاء فقــول :فأجـاب عفـا اهللا عـنـه

َمــن قــام رمضــان إيامنــا واحتســ«: النبــي  َ َ َ َِ ْ ً َ َ ِابا، غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــهََ ِ ِِ ْ َّ ََ ََ َ ُ  :فقولــه يف احلــديث ؛)١(»ً

درك ما رتب عليه أ العملن أ�فاظ العموم يشمل الرجال والنساء، فكل من حقق هذه ِم، »َمن«

 . من األجرالنبي 

 مزية وفضل عىل غريها من النوافل؟  هل لصالة الرتاويح: سئل الشيخ وفقه اهللا

ك به املقامات املحمودة والفضائل َتدرالذي الليل من قيام  صالة الرتاويح :فأجاب عفا اهللا عنه

 فكل ما جاء من فضائل القيام ثابت لصالة الرتاويح، وتزيد صالة الرتاويح ما جاء يف املوفورة،

َمن قام رمضان إيامنا واحتسابا، غفر«:  قالالنبي َّ أن الصحيحني من حديث أيب هريرة   َ َ َ َ َِ ُِ ً ْ ً َ َ  له ََ

ِما تقدم من  ذنبه ِِ ْ َّ ََ َّقيام رمضان وصالة الرتاويح فيه من الفضل أن فيه ليلة القدر التي قال و، )٢(»ََ

ِمــن قــام ليلــة القــدر إيامنــا واحتســابا غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه«: فيهــا  ِ ِ ِِ ْ َّ َ ًَ َْ ُ ْ ََ َ َ ََ ُ ً َ هــذا فضــل كبــري و . )٣(  »ِ

 .يام يف سائر الزمان عىل الققيام يف هذا الشهرلومزية عظمى ل

 هل جيوز صالة الرتاويح يف البيت؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

وقد . القيام يف رمضان مرشوعة باالتفاق يف اجلامعات وعىل االنفراد صالة :فأجاب عفا اهللا عنه

 . )٤(َّحكى غري واحد من أهل العلم اإلمجاع عىل أن صالة الرتاويح يف مجاعة أفضل من االنفراد

 عىل صالة الجتامع الصحابة َّ بأن اإلمجاع منعقد عىل مرشوعية إقامتها يف املساجد؛ وال ريب

 .)١(  عىل أيب بن كعبالرتاويح مع األئمة �ا مجعهم عمر 

                                                           
 ).٧٥٩(ومسلم ، )٣٧(البخاري ) ١(

 ).٧٥٩(ومسلم،)٣٧(البخاري ) ٢(

 ).٧٦٠(، ومسلم )٢٠١٤(رواه البخاري ) ٣(

 ).٢/١٢٤(، املغني )٤/٣٢(، املجموع للنووي)١/٣١٥(خمترص اختالف العلامء : ينظر) ٤(
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ِالقيـام يف بيتـه فإنـه يـدرك فضـيلة   صـىلمـن َّال خالف يف جواز صالة الرتاويح يف البيـوت، وأن و َّ

ِمن قام رمضان إيامنا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه«: الذي قال فيه النبي القيام  ِ ِ ِِ ْ َّ َ ًَ َ َ ََ َ َ َ َ َ َُ ً ْ َ َّأما . )٢(»َ

املفاضلة بني صالهتا يف اجلامعة وبني صـالهتا فـرادى، فقـد اختلـف أهـل العلـم يف ذلـك؛ فـذهب 

 .َّأكثر أهل العلم إىل أن إقامتها يف اجلامعات أفضل من صالهتا فرادى

 خوفا من أن يفرض عليهم،  وتركه  بأصحابه صالة النبي : لة منهاواستدلوا لذلك بأد

مـن قـام مـع «:  قـال  النبـي َّ أن ٍّيدل له ما يف سنن الرتمذي بإسناد جيـد مـن حـديث أيب ذرو

ٍاإلمام حتى ينرصف كتب اهللا له قيام ليلة َ ُ َ يف اجلامعات في هذا ندب إىل القيام مع األئمة ف، )٣(»ِ

 . حتى ينرصفوا

َّوذهب مجاعة من أهل العلم، منهم اإلمام مالك وأمحد يف رواية إىل أن صالة الرتاويح يف البيت 

 .)٤(أفضل ملن قوي عليها

اختذ حجرة يف   رسول اهللا َّأن: زيد بن ثابت واستدلوا لذلك بام يف الصحيحني من حديث 

م هبم جعل يقعد، فخرج ، فلام عل رمضان، فصىل فيها ليايل، فصىل بصالته ناس من أصحابه

 أفضل َّقد عرفت الذي رأ�ت من   صنيعكم، فصلوا أهيا الناس يف بيوتكم، فإن«:   فقال.إليهم

  .»الصالة صالة املرء يف بيته إال املكتوبة

                                                                                                                                                             
 ).٢٠١٠(أخرجه البخاري ) ١(

 ).٧٥٩(، ومسلم )٣٧(البخاري ) ٢(

، )١٣٢٧(، وابن ماجه )١٦٠٥(، والنسائي )٨٠٦(، والرتمذي )١٣٧٥(اود أخرجه أ�و د: صحيح) ٣(

ٌحديث حسن صحيح: وقال الرتمذي َ ٌ َ َِ َِ ٌ. 

، املجموع )٢/٣٥٥(، هناية املطلب )٢/١٦٩(، املغني)١/٤٢٥(، كشاف القناع )١/٨٦(األم: ينظر) ٤(

 ). ٤/٥(للنووي



110

 وأن يعيننا ، وأن يسلك بنا سبيل اخلري،أسأل اهللا أن يعيننا عىل الطاعة واإلحسانوعىل كل حال 

ً إيامنا واحتساباعىل الصيام والقيام ً. 

 وما هو املرشوع من ؟هل يرشع القنوت يف صالة الرتاويح يف كل ليلة :سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 الدعاء يف القنوت؟

ام جـاء يف حـديث احلسـن َّ، وإنـ القنـوت يف الـوتر مل يثبـت مـن فعـل النبـي: فأجـاب عفـا اهللا عنـه

، النبي َّ وغريه أن)١(في صحيح ابن حبانف عافني فيمن «:  يقول أن وهو،ًه دعاءَّ علم �ِ ِ َّ

َعافيت، وتولني فيمن توليت، واهدين فيمن هديت َ َْ ْ َ ْ َِ َِّ  وجاء يف ، إىل آخر الدعاء املشهور املعروف»ََّ

، وأخذ منه مجهور )٢( يف الوترَّكلامت أقوهلن علمني رسول اهللا : ه كان يقولَّبعض الروايات أ�

م كـانوا َّ أهنـ الذي عليه عمـل الصـحابة َّاء يستحب يف قنوت الوتر، إال أن هذا الدعَّالعلامء أن

  .)٣(يقنتون يف النصف األخري من شهر رمضان

 ذلك ال يفوت َّ فيسن أن يؤمن ا�أموم عىل دعاء اإلمام، وإذا ترك القنوت فإن؛فإذا قنت اإلمام

  .سنة

ـمـع اـلـدعاءمــنواملرشوع يف القـنـوت أن يكــون  ا أدعــى يف َّحــرى األدعـيـة النبوـيـة فإهنــ وأن يت، جوا

ــالح الـــدنيا واآلخـــرة، فـــإن ن مـــ وهـــو أســـلمه ، أكمـــل الـــدعاء دعـــاء النبـــي َّالقبـــول وأمجـــع ملصـ

 .االعتداء

                                                           
 .، بإسناد صحيح)٩٤٥(ابن حبان: صحيح) ١(

 ).١١٧٨( ابن ماجه حأخرجه: صحيح) ٢(

 ).٢٧٨/ ١(، سبل السالم )١٥/ ٤(، املجموع)١١١/ ٢(املغني : ينظر) ٣(
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 هل جيب ختم القرآن يف الرتاويح؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

ٌقل أحد من أهل استحبه كثري من أهل العلم؛ ومل ي ختم القرآن يف الرتاويح: فأجاب عفا اهللا عنه

ً أن يسمعوا الناس القرآن كامال يف ألئمة املساجد احلنفية واحلنابلة َّالعلم بوجوبه، وإنام استحب

 .)١(صالة الرتاويح

 ها عن الرتاويح؟ ًهل يصح تأخري الشفع والوتر، وفصل: سئل الشيخ وفقه اهللا

 ثم جيعل ،الليل ويف أوسطه يرشع للعبد أن يصيل ما شاء من الصالة أول :فأجاب عفا اهللا عنه

ِاجعلـوا آخـر صـالتكم بالليـل «: ه قـالَّ أ�ـوتره يف آخر الليل، وذلك أفضل �ـا جـاء عـن النبـي  ْ َ َ َّْ َ ُْ َُ ِ ِ

ًوترا ْ َمن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل؛ فإن صالة «: فقال ندب إليها النبي ، وقد )٢(»ِ َ َّ َْ ْ ُ ُ َ ََّ َ ُ ْ َِ َ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ

ِآخر الليل ْ َّ ِ َ مشهودة، وذلكِ َ َ ٌُ ْ ُأفضل َ َ ْ  الصالة يف آخر الليل أفضل ملن استطاع َّ، فهذا يدل عىل أن)٣(»َ

، وتفريق صالة الليل ال حرج فيه لكن ينبغي أن يكون وتره قبل الفجر؛ �ا روى ًإىل ذلك سبيال

َّأن النبي  مسلم يف صحيحه من حديث أيب سعيد  ِ َّ َّ َقال َ ُأوتروا «: َ ِ ْ َقبل َ ْ ْأن  َ ُتصبحوا َ ِْ ُ«. 

 هل صالة الوتر بعد الرتاويح مع اإلمام أم يف البيت أفضل؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

ُ صـالة الـرتاويح مجاعـة أفضـل مـن االنفـراد:فأجاب عفـا اهللا عنـه ً ِ، وإمجـاع  ِإلمجـاع الصـحابة؛ ُ

 َّ أنٍّيب ذريـدل هلـذا مـا يف سـنن الرتمـذي بإسـناد  جيـد مـن حـديث أو ؛)٤(عـىل ذلـك ِأهـل األمصـار

ٍمـن قـام مــع اإلمـام حتـى يـنرصف كتـب اهللا ـلـه قيـام ليلـة«:  قـالالنبـي  َ ُ َ فـي هـذا ـنـدب إىل ف، )٥(»ِ

 .حتى ينرصفوايف اجلامعات القيام مع األئمة 

                                                           
 ).١٦٩/ ٢(، و املغنى )٢٨٩/ ١(، والبدائع )٣٣٥/ ١(فتح القدير : ينظر) ١(

 .من حديث ابن عمر) ٧٤٩(ومسلم،)٤٧٣(البخاري) ٢(

 ).٧٥٥(مسلم) ٣(

 ).٢/١٢٤(، املغني )٤/٣٢(جموع للنووي ، امل)١/٣١٥(خمترص اختالف العلامء : ينظر) ٤(

، )١٣٢٧(، وابن ماجه )١٦٠٥(، والنسائي )٨٠٦(، والرتمذي )١٣٧٥(أخرجه أ�و داود : صحيح) ٥(
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 ؟ بثالث ركعات موصولة بتشهدين وتسليمة واحدةالوتر: سئل الشيخ وفقه اهللا

 بـــثالث ركعـــات موصـــولة بتشـــهدين الـــوتر الصـــورة املســـؤول عنهـــا مـــن:  فأجـــاب عفـــا اهللا عنـــه

وتسليمة واحدة هو مذهب اإلمـام أيب حنيفـة رمحـه اهللا فـال يصـح عنـده الـوتر إال هبـذه الصـورة، 

. وقد خالفه يف ذلك مجهور العلامء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم كاملك والشافعي وأمحد

ب القرظــي أن النبــي صــىل اهللا عليــه َّوقــد اســتدل رمحــه اهللا بأدلــة أوضــحها مــا رواه حممــد بــن كعــ

ْهنى عن البترياء«وسلم  َ هنى عن «: وكذلك ما جاء عن أيب سعيد أن النبي صىل اهللا عليه وسلم» ُ

ْالبترياء؛ أن يصيل الرجل واحدة يوتر هبا َ َّوقد ضعف األول النووي يف اخلالصة فقال» ُ حديث : َ

ومل يصــح عــن "ســل، وقــال ابــن حــزم حممــد بــن كعــب القرظــي يف النهــي عــن البتــرياء ضــعيف مر

َوهذا حديث ال يعرف له إسناد وال صحيح : "، وقال عنه ابن القيم)١(" النهي عن البترياءالنبي ُ

َّ وعــىل أ�ــه لــو صــح �ــا تعينــت ، )٢("وال ضــعيف ولــيس يف يشء مــن كتــب احلــديث املعتمــد عليــه

، فالبترياء صفة للصالة التي قد برت َّولو صح: "داللته عىل ما ذهب إليه، قال ابن القيم رمحه اهللا

مع احتامل أن يكون املراد بالبترياء أن "وقال ابن حجر، )٣("ركوعها وسجودها فلم يطمئن فيها

ومجهور العلامء . )٤("يؤتى بواحدة فردة ليس قبلها يشء وهو أعم أن يكون مع الوصل أو الفصل

نة، وكـره بعضـهم الوصـل مـع اجللـوس يرون جواز الوتر بثالث بسالم واحد كام دلت عليه الس

: للثانية للتشهد �ا فيه من التشبه باملغرب املنهي عنه؛ ففي حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه قال

َّال ـتـوتروا بـثالث فتشــبهوا بـاملغرب، أوـتـروا بخمــس أو «: قـال رســول اهللا صـىل اهللا علـيـه وسـلم

إسناده كلهم ثقات، وقال عنه : ًا وقالرواه احلاكم وابن حبان، وقد رواه الدارقطني أ�ض» سبع

                                                                                                                                                             
ٌحديث حسن صحيح: وقال الرتمذي َ ٌ َ َِ َِ ٌ. 

 ).٣/٤٨(يف احمللى)١(
 ).٢/٢٦٩(ِّإعالم املوقعني )٢(
 .املرجع السابق) ٣(
 ).٢/٤٨٦(يف فتح الباري )٤(
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ار بثالث بتشهدين أو أن النهي للكراهية، تإسناده صحيح فهذا النهي حممول عىل اإلي: العراقي

واألخــري عنــدي أقــرب؛ ألن النهــي عــن العــدد فهــذا املنصــوص عليــه، والــذي رصف النهــي إىل 

ًالكراهة ما جاء من النصوص داال عىل جوازها إما نصا أو ظاه  .ًراً

أما ما ذكرت من القنوت قبل الركوع فهذا أمر واسع قد جاء به النقل عن السلف من الصحابة 

والتابعني، وكذلك التكبري قبل الرشوع يف القنوت قبل الركوع ذكره ابن أيب شيبة يف مصنفه عن 

بح الرجل يقنت يف الص: "عبد اهللا بن مسعود بسند فيه ضعف، وقد أ�كره مالك رمحه اهللا فقال

فهـذه تكبـرية زائـدة : ")٢(، وكذا الشافعي رمحه اهللا قال يف األم)١("قبل الركوع وال يكرب للقنوت

والـــذي يظهـــر أ�ـــه غـــري مرشوع؛ إذ األصـــل يف العبـــادات " يف الصـــالة مل تثبـــت بأصـــل وال قيـــاس

 .التوقيف

 أ�كــم أمــا مــا ســأ�ت عنــه مــن االســتمرار مــع مــن يصــيل الــوتر عــىل الصــفة التــي ذكــرت مــع العلــم

شافعية وترغبون الصالة خلف أهل السنة، فاعلم بارك اهللا فيك أن احلنفية من أهل السنة وهللا 

فالذي أراه أن تستمر . احلمد حتى ما تقدم من اختالف، فإن ذلك مما يتسع له مذهب أهل السنة

ا جرى يف الصالة معهم وتتابعهم فيام يفعلون ال حرج عليك يف ذلك، بل هو الواجب فإن هذا مم

عليه عمل السلف من الصحابة وبعدهم، فإنه مل يزل بعضهم يأ�م ببعض مع اختالفهم حتى فيام 

فإنه إذا صىل خلف إمام : "قال ابن قدامة رمحه اهللا. يتعلق بالصالة نفسها يف رشوطها وواجباهتا

روايـة أيب يصيل الثالث بتسليم واحد تابعه لئال خيالف إمامه، وبه قال مالـك، وقـد قـال أمحـد يف 

لو صار إىل ما يريدون، :  قال-يعني أهل املسجد-داود فيمن يوتر فيسلم من الثنتني فيكرهونه 

فقته إياهم فيه وقد قال أمحد رمحه اهللا فيمن صىل خلف من . )٣("يعني أن ذلك سهل ال ترض موا

                                                           
 ).١/١٩٢(ملدونة ا)١(
 ). ١/١٦٨(األم )٢(
 .)٣/٢٣(املغين )٣(
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ابـن تيميـة وقـال شـيخ اإلسـالم . ًيرى القنـوت يف صـالة الفجـر مطلقـا أن يتابعـه ويـؤمن يف دعائـه

وإذا فعــل اإلمــام مــا يســوغ فيــه االجتهــاد وتبعــه ا�ــأموم فيــه مثــل القنــوت يف الفجــر : "رمحــه اهللا

ه تبعه يف تركه وقد أجـاب رمحـه اهللا يف . )١("ووصل الوتر، وإذا ائتم من يرى القنوت بمن ال يرا

بـه)٢(الفتاوى الكربى  أن اإلمـام إذا والصـواب: " يف مسأ�ة قريبة من سؤالك فقال  يف ختام جوا

واهللا  ".ًفعل شيئا مما جاءت به السنة وأوتر عىل وجه من الوجوه املذكورة يتبعه ا�أموم يف ذلك

 .تعاىل أعلم

أم يزـيـد ركـعـة لـيـوتر آخــر صــالة اـلـوتر أهيــام أفضــل أن ـيـوتر مــع اإلمـام يف : سـئل الشــيخ وفـقـه اهللا

 ؟الليل

فـإذا وأن يـوتر معـه، مـع اإلمـام ا�ـأموم يصـيل  األقـرب إىل ظـاهر السـنة أن :فأجاب عفـا اهللا عنـه

ال وتران « :لقول النبي  ؛يكتفي بوتره مع إمامهو ؛يصيل ما شاءفله أن  أن يصيل بعد ذلك َّحبأ

 قالوا  ٍّيف حديث أيب ذرصىل بأصحابه إىل شطر الليل كام  �ا النبي َّويدل هلذا أن  ،»يف ليلة

ِلو نفلتنا بقية  ليلتنا« :له َ  أن يصـيل َّ من أحـب مل يقل هلم أكملت بنا الصالة بقية الليل،: أي، »َ

ِمـن قـام مـع اإلمـام «:  هلـم ام قـالَّ، إنـ بعـد ذلـك وليصـل مـا شـاء،منكم بعـد ذلـك؛ فليشـفع وتـره

ٍحتى ينرصف كتب اهللا له قيام ليلة َ ُ َ«)٣(. 

ة صالة الرتاويح يف املسجد؟: سئل الشيخ وفقه اهللا  هل يلزم املرأ

ة صالة الرتاويح سنة ل : عفا اهللا عنهفأجاب باتفاق أهل العلم؛ وتصـح صـالهتا يف لرجل واملرأ

  بعض الليايل؛ وصاله يف املسجد بأصحابه  يف بيتهصالها النبي وقد . البيوت ويف املساجد

                                                           
 .) ٧٠(االختيارات ص )١(
)٢٤١-٢/٢٤٠)(٢(. 

، )١٣٢٧(، وابن ماجه )١٦٠٥(، والنسائي )٨٠٦(، والرتمذي )١٣٧٥(أخرجه أ�و داود : صحيح) ٣(

ٌحديث حسن صحيح:" وقال الرتمذي َ ٌ َ َِ َِ ٌ." 
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َمـن قـام « :  فقد  أ�ى بـام نـدب إليـه مـن قيـام رمضـان يف قولـه أو يف املسجدفمن صالها يف بيته ََ

ِمضان إيامنا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبهَر ِ ِ ِِ ْ َّ َ ًَ َ ََ َ َ َُ ً ْ َ َ«)١(. 

 االعتكاف
 َّما حكم خروج املعتكف للصالة يف مسجد آخر؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

لـزوم املسـجد وهـي االعتكـاف عبـادة جليلـة، رشعهـا اهللا ـ تعـاىل ـ لعبـاده،  :فأجـاب عفـا اهللا عنـه

ِ﴿وال تبارشوهن وأ�تم عاكفون يف  املساجد﴾: ل اق، )٢(لطاعة اهللا ِِ َ َْ ْ ِ َ ُ َ ُ ُْ َ َ َّ َ َُ ُ  ].١٨٧ :سـورة البقـرة[ ِ

يف مـــا ـلــذلك ـيــدل إال �ـــا الـبــد مـنــه، ووأن ال خيـــرج مـنــه  ،املســـجدلـــزم أن يفـــاملرشوع للمعتكـــف 

ال يدخل البيـت إال حلاجـة، إذا كـان كان « : النبي َّ عن عائشة ـ ريض اهللا عنها ـ أننيالصحيح

 :االعتكاف يرتكب من حقيقتنيَّ أما من جهة املعنى ف.)٣(»ًتكفامع

  .االعتكاف نية: األوىل

 . فيهكثاملولزوم املسجد، : الثانية

ال  ه ال جيـوز للمعتكـف أن خيـرج مـن املسـجد لغـري حاجـةَّنهلذا فإوويبطله، يضاده منه فاخلروج 

ووضوء وغسل يف املسجد من غائط وبول ه ئقضاال سبيل لو  إال �ا ال بد له منه،ليال وال وهنارا

 وما كان من وسائل ؛من رضورات االعتكاف ووسائلههلذه األمور اخلروج وطعام ونحو ذل، ف

ال ينقطــع االعتكــاف يف اخلــروج هلــذه الرضورات؛ بــل  فــ،اليشء؛ ـكـان حكمــه حكــم ذـلـك اليشء

 .)٤(ه يف املسجدَّ كأ�موراملعتكف يف حال خروجه عن املسجد هلذه األ

                                                           
 ).٧٥٩(، ومسلم )٣٧(البخاري ) ١(

 ).١/٢٩٢(، وإحكام األحكام )٣/١٨٦(املغني : ينظر) ٢(

 ).٢٩٧(، ومسلم )٢٠٢٩(البخاري ) ٣(

، روضة )٢/٨٠(، بداية املجتهد )٣/١١٧(، واملبسوط للرسخيس )٢/١١٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(

 ).١/٤٥٧: (، الكايف يف فقه اإلمام أمحد)٢/٤٠٥(الطالبني 
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ًهل يعترب معتكفا؟ لعذر كاملرض من نوى االعتكاف يف بيته : سئل الشيخ عفا اهللا عنه ُ 

َ﴿وال : قول اهللا ذلك يدل ل،)١(التعبد هللا بلزوم املسجد: هو االعتكاف :فأجاب عفا اهللا عنه

ِتبــــــارشوهن وأ�ــــــتم عــــــاكفون يف املســــــاجد﴾ ِِ َ َْ ْ ِ َ ُ َ ُ ُْ َ َ َّ َُ ُ  اجد رشطاملســــــ  لــــــزوم ف.  ]١٨٧: ســــــورة البقــــــرة[ ِ

تخصيص االعتكاف يف فائدة، ف؛ لكونه أضيف إليها، وإال مل يكن لتخصيصه بالذكر لالعتكاف

 ،واعتكف معه أزواجه يف املسجد، )٢( ، فقد اعتكف  وأصحابهاملساجد من عمل النبي 

 خــرج  َّاالعتكــاف ال يكــون إال يف املســجد مــا يف الصــحيح مــن أن النـبـي  َّوممــا ـيـدل عــىل أن 

خبـاء لعائشـة، خبـاء لزينـب، خبـاء :  فقـالوا»ما هـذا؟«:  ورأى أخبية يف املسجد، فقال، يومذات

َآ�رب ترون«:  حلفصة، فقال ْ َ ، تـرك االعتكـاف تلـك السـنة،  و األخبية أمر بنقضَّ، ثم)٣(»هبن؟ ُ

 . ولو كان االعتكاف يصح يف غري املسجد �ا نقض اعتكافه وحلوهلن لبيوهتن. وقضاه يف شوال

ة ال تعتكف َّهذا يدل عىل أنف يكـون يف املسـجد أن االعتكـاف يف فاملرشوع  ،املسجد يف إال  املرأ

ء الرجال والنساء يف األحكام  .للرجال والنساء، واألصل استوا

بعض أئمـة املسـاجد يف املـدن األخـرى يرتكـون مسـاجدهم يف : سئل الشيخ وفقه اهللا

 املكي الرشيف، أهيام أوىل يف هذه احلالة العرش األواخر ويذهبون لالعتكاف يف احلرم

 البقاء يف إمامة املصلني أو االعتكاف؟

هذه الظـاهرة، وهـي تـرك األئمـة ملسـاجدهم ألجـل االعتكـاف يف املسـجد : فأجاب عفا اهللا عنه

تــب األعــامل  احلــرام أو املســجد النبــوي أو املجــاورة فــيهام صــورة مــن صــور عــدم التمييــز بــني مرا

َّلوياهتا، فإن اإلخوة الذين تولوا اإلمامة يف املساجد قد حتملوا أمانة جيب عليهم واجلهل بفقه أو

أداؤها، وال شك أن ذهاهبم إىل االعتكاف يف املسجد احلرام أو املسجد النبوي أو املجاورة فيهام 

                                                           
 ).١/٢٩٢(، وإحكام األحكام )٣/١٨٦(املغني : ينظر) ١(

 ).٢/١١٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

 ).١٧٧١(، وسنن ابن ماجة )٧٠٩(، وسنن النسائي )٢٠٣٣(صحيح البخاري ) ٣(
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ُدون أن يقيموا من يسد مكاهنم تضييع هلذه األمانة التي جيـب علـيهم حفظهـا وأداؤهـا، فهـم إىل ََ 

 .وفق اهللا اجلميع إىل ما فيه اخلري. اإلثم أقرب منهم إىل األجر

 زكاة الفطر
 َّما حكم إخراجها من النقد؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

  يف   ابـــــن عمـــــرا روى�ـــــ زكـــــاة الفطـــــر مـــــن الطعـــــام فـــــرض النـبــــي   :فأجـــــاب عفـــــا اهللا عـنــــه

ِأن رســول ا� «": َّالصــحيحني" َّ َ ُ َ َّ َفــرض زكــاة ال َ َ َ َ َ ٍفطــر صــاعا مــن متــر، أو صــاعا مــن شــعريَ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ ًَ ًَ ٍ ِْ َ ْ«)١( ،

َّ، فال خالف بني أهل العلم يف اجلملة يف أن وهذا النص يفيد أن الواجب يف اإلخراج هو الطعام

 . ًمن أخرج زكاة الفطر طعاما فقد أدى ما عليه

 :نان مشهورقوال نقداإخراج زكاة الفطر ويف 

 . )٢(ُ، وال جيزئ إخراجها نقداً زكاة الفطر، أن تكون صاعا من طعامَّ أن الواجب يف:القول األول

 .مجاهري العلامء من ا�الكية والشافعية واحلنابلةهذا ما ذهب إليه و

َكنــا نخــرج زكــاة «: أيب ســعيد عــن جــاء  املتقــدم، وكــذلك مــا  ابــن عمــر واســتدلوا بحــديث َُ َُ ُ ِ ْ َّ

ًالفطر صاعا من طعام، أو صاع ًَ ْ َ ْ ََ ٍ َ ِْ ْا مـن شـعري، أو صـاعا مـن متـر، أو صـاعا مـن أقـط، أو صـاعا مـن ِِ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ ًِ ً ًَ َ َ ٍَ ْ َ ٍ َ

ٍزبيب ِ  . غالب قوت البلدُّكلها من الطعام من ، فذكر مخسة أصناف، )٣(»َ

 إىلالطعام، لكن إن دعت حاجة أو مصلحة يف زكاة الفطر إخراجها من  األصل َّ أن:القول الثاين

 .فيجوز ؛َّإخراجها من النقد

                                                           
 ).٩٨٤(وصحيح مسلم ) ١٥٠٤(صحيح البخاري ) ١(

، واملغني البن قدامة )٦/١٤٤(، واملجموع للنووي )١/٣٢٣(الكايف يف فقه أهل املدينة : ينظر) ٢(

)٣/٨٧.( 

 ).٩٨٥(وصحيح مسلم ) ١٥٠٦(لبخاري صحيح ا) ٣(
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  .)١( واختاره ابن تيمية، وهو الراجحاحلنفيةوهذا ما ذهب إليه 

  هل جيوز إخراج زكاة الفطر يف بداية رمضان؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

الذي دلت عليه السنة أ�ه جيوز تقديم زكاة الفطر بيوم أو يومني ونحومها، : فأجاب عفا اهللا عنه

: ـ أو قال  صدقة الفطر فرض النبي «:  عنهام قال عن ابن عمر ريض اهللا)٢("الصحيحني"ففي 

ًان ـ عــىل الــذكر واأل�ثــى، واحلــر واململــوك، صــاعا مــن متــر، أو صــاعا مــن شــعري رمضــ ً وكــانوا ... ََّ

، وهذا فيه أ�ه جيوز تقديم إخراجها للحاجة، فإذا دعت احلاجة »يعطون قبل الفطر بيوم أو يومني

يظهــر جـواز ذـلـك، وهـو ـمـذهب الشـافعي ومجاـعـة مـن أهــل إىل إخراجهـا مـن أول الشــهر فالـذي 

َّالعلم، لكن األوىل واأل�رأ للذمة أن حيافظ عىل إخراجها يف وقتها ِّ. 

 ؟هل جيوز إخراج زكاة الفطر خارج بلد الصائم: سئل الشيخ وفقه اهللا

 أحــد َّالواجـب أن ـخيـرج املســلم زكـاة الفطــر ـعـن نفسـه مــن ماـلـه، فـإن ـتـربع: فأجـاب عفــا اهللا عـنـه

ِواألوىل أن خيرجها يف مكانه الذي جتب عليه وهو فيه؛ ألهنا زكاة . بإخراجها عنه فإهنا جتزئ عنه ُ

تتبع البدن، إال أ�ه إذا كان ينقلها إىل مكان أحوج أو املصلحة يف نقلهـا إليـه أعظـم مـن دفعهـا يف 

 .مكانه الذي هو فيه فإن ذلك جائز

 بعض األحكام املتعلقة بيوم العيد
  يف التكبري يوم العيد، متى يبدأ ومتى ينتهي؟عن هدي النبي : الشيخ وفقه اهللاسئل 

: قــال ف، كــامل عــدة الصــيامإ عنــد ارشع اهللا تعــاىل للمــؤمنني أن يكــربو: فأجــاب عفــا اهللا عنــه

ْولتكملوا العدة ولتكربوا ا� عىل ما هداكم﴿ َُ َ ُ َ َّ َُ َ َ َ َّ ُ ِّ َ ِْ ِ ِ َِ َْ  الذي ،يله القويم عىل ما هداكم لطريقه  وسب،﴾ُ

                                                           
، جمموع الفتاوى البن تيمية )٢/٩٦٩(، بدائع الصنائع )١٠٨ـ ٢/١٠٧(املبسوط للرسخيس : ينظر) ١(

)٢٥/٤٦.( 

 )٩٨٤(ومسلم ) ١٥١١(صحيح البخاري) ٢(
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 فالتكبري يف عيد الفطر؛ سنة متفق عليها بني أهل هو طريق السعادة والنجاة يف الدنيا واآلخرة،

 .)١(العلم

 : َّوأما وقت التكبري يف عيد الفطر فللعلامء فيه قوالن

َّذهب الشافعية واحلنابلة وغريهم إىل أن التكبري يبدأ من غروب شمس آخر يوم من أ�ام : األول

 . رمضان إىل انقضاء صالة العيد

 بعـد صـالة الفجـر عنـد الغـدو إىل صـالةبـدأ  التكبـري يَّ أن إىلأهـل العلـمذهـب أكثـر : القول الثـاين

 .)٢(العيد إىل انقضاء الصالة

 بل الوارد ما جاء عن الصحابة ٌصيغة معينة يف التكبري، النبي  فلم يرد عنَّأما صيغة التكبري؛ 

 بن مسعود عن عبد اهللا فجاء اهللا أكـرب اهللا أكـرب ال إ� إال اهللا، :  َّ أ�ه كان يقول يف تكبـريه

اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب : َّ أ�ه كان يقول وجاء عن سلامن ؛)٣(واهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد

ًكبريا
)٤(. 

 .  ومتجيده وحتميدهواملقصود أن  يشتغل املسلم بتكبري اهللا 

 هل يرشع خروج النساء لشهود صالة العيد؟:  اهللا عنهسئل الشيخ عفا

 عمـــوم املســـلمني  أمـــر النبـــي قـــد و؛صـــالة العيـــد مـــن شـــعائر اإلســـالم :فأجـــاب عفـــا اهللا عنـــه

باخلروج إىل الصالة؛ وأمر النساء باخلروج عىل وجه اخلصوص، كام يف الصحيحني من حديث 

                                                           
 ).٦/١٧٩(رشح النووي عىل مسلم : انظر) ١(

، الفتاوى اهلندية )٤١/ ٢(، فتح القدير )٤١ /٥(، املجموع)٢٧٤/ ٢(، املغني )٣٤٣/ ١(الكايف: ينظر) ٢(

)١٧٩.( 

  ).١٦٨/ ٢(إسناده صحيح أخرجه ابن أيب شيبة ) ٣(

 ).٦٢٨٢(إسناده صحيح أخرجه البيهقي يف السنن الكربى) ٤(
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ُأمرـنــا رســول:  قالــت- ريض اهللا عنهـــا -أم عطيــة  ُ َ َ ََ َ، أن نخـــرجهن يف الفطــر واألضـــحى، ِ اهللا َ َ َّ ُ َْ َ ْ ِ ِْ ِْ ْ ِ ْ ُ َ

تــق،  َالعوا ِ َ َ َواحلــيض،  ْ َّ َُ ِوذوات ْ َ ِاخلــدور،  ََ ُ ُ َّفأمــا ْ َ ُاحلــيض  َ َّ ُ َفيعتــزلن ْ ْ َْ ِ َ َالصــالة، َ َ َويشــهدن َّ ْ َ َ َاخلــري، َْ ْ َ َودعــوة ْ َ َ َْ 

َاملسلمني، ِ ِ ْ ُ ُلتُق ْ ُيا رسول اهللا إحدانا ال يكو: ْ َ ْ ََ َ َ ِ ِ َ ُ َن هلا جلباب، قالَ َْ َ ٌُ َ ِ َلتلبسها أختها من جلباهبا«: َ ِ َ ْ َ َْ ِْ ِ ُِ ُْ ُ ْ ِ«)١( ،

ًرجاال ونساء صغارا وكبارالصالة العيد َّفدل ذلك عىل تأكد خروج املسلمني  ً ً ً. 

وهلذا ال خالف بني أهل العلم يف مرشوعية خروج النساء إىل صالة العيد، وإن كانوا قد اختلفوا 

َّمن حيث األصل؛ فذهب احلنفية والشافعي يف قول وأمحد يف رواية إىل أن يف حكم صالة العيد 

 .ٌشهود صالة العيد فرض عىل األعيان

 .َّوذهب احلنابلة إىل أن شهود صالة العيد فرض كفاية

ٌذهــب ا�الكـيـة والشــافعية إىل أن شــهود صــالة العـيـد ســنة مؤكــدة؛ ومحلــوا و ٌ  النســاء  ِّـبـيَّأمــر النَّ

 .)٢(الستحباب والندبعىل اباخلروج 

 ما هي اآلداب والسنن املتعلقة بصالة العيد؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

ٌ يـــوم العيـــد يـــوم يتعبـــد فيـــه املؤمـنــون هللا :فأجـــاب عفـــا اهللا عنـــه ُ وإمتـــام   ـبــالفرح بـــإكامل العـــدة

 : عديدةآداب وطاعة، وهلذا اليوم ٍهو يوم فرح وهبجة ورسورف العبادة؛

، وقد كان )٣(َّفال خالف بني أهل العلم يف أ�ه يستحب االغتسال لصالة العيداالغتسال؛  :منها

 .)٤( ثم خيرج ليشهد صالة العيديغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إىل املصىل ابن عمر 

                                                           
 ).٨٩٠(ومسلم،)٣٢٤(البخاري ) ١(

  ).٢/ ٥(، املجموع)١/٢٧٥(، بدائع الصنائع )١/١٦١(، املحرر )٢٨٩/ ٢(املغني : ينظر )٢(

/ ٢(، واملغني)٢/٢٠٢(، واملجموع )١/٢٢٧(، وبداية املجتهد )٢/٣٧٨(االستذكار : ينظر) ٣(

٢٩٩٩٧٤.( 

 ).٥٧٥٤(، وعبد الرزاق )٧٣(الشافعي : ، وعنه)٤٢٦(أخرجه مالك يف املوطأ : إسناده صحيح) ٤(
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أمجــل مــا يســتطيع مــن ب تــزينأن يَّـلـبس أمجــل الثـيـاب؛ فعامــة أهــل العلــم عــىل أـ�ـه يســتحب : ومنهــا

ِّيـا بنـي آدم  خـذوا زينـتكم عنـد كـل﴿: لقـول اهللا ؛ خمالفة لـلرشعو ٍاللباس دون فخر وخيالء ُ َ َْ َِ ِْ َُ ِ ُ ُ َ ََ 

ٍمسجد ِ ْ  .  آكدينالعيدو ويف اجلمعة ، هذا مرشوع يف كل صالة؛]٣١:األعراف[﴾َ

 عمـر بـن َّأنما جاء يف الصـحيح مـن  النبي َّومما يدل عىل أن لبس اجلميل يف العيد معهود زمن 

يا رسول اهللا، إين : ، فقالالنبي  التميمي يبيع حلة من ديباج،  فأ�ى  رأى عطاردا اخلطاب

إنام «: رأ�ت عطاردا يبيع حلة من ديباج، فلو اشرتيتها فلبستها للوفود وللعيد وللجمعة؟ فقال

  عـىل طلـب لـبس اجلميـل للعيـد واجلمعـة َ عمـر  ُّالنبيَّ، فأقر )١(»يلبس احلرير من ال خالق له

 .ام هنى عن لبس احلريرَّوالوفد، وإن

َّأكل مترات قبل اخلروج للصالة؛ فعامة أهل العلم عـىل أ�ـه يسـتحب : ومنها ُ صـالة ال خيـرج لأن َّ

 كان إذا  النبي َّ أن ، ففي الصحيح من حديث أ�س)٢(متراتإال وقد أصاب يف الفطر العيد 

 .)٣(ًهن وتراغدا إىل صالة العيد يوم الفطر مل خيرج حتى يأكل  مترات وكان يأكل

َّالتكبري؛ فجامهري أهل العلم عىل أ�ه يسـن لكـل أحـد يف عيـد الفطـر أن يكثـر مـن التكبـري؛ : ومنها

ْ﴿ولتكملـــوا العـــدة ولتكـــربوا ا� عـــىل مـــا هـــداكم﴾:  لقـــول اهللا َُ َ ُ َ َّ َُ َ َ َ َّ ُ ِّ َ ِْ ِ ِ َِ َْ ــاع عـــىل   وقـــد حكـــي ،ُ اإلمجـ

 .)٤(استحبابه

                                                           
 ).٩٤٨(أخرج البخاري) ١(

 ).٣٩٣/ ٢(االستذكار : ينظر) ٢(

 ).٩٥٣(البخاري ) ٣(

 ).٦/١٧٩(رشح النووي عىل مسلم : ينظر) ٤(
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 صــالة العـيــد؛ فيســن يف قــول أكـثــر أهــل العلــم أن خيـــالف خمالفــة الطرـيــق يف الــذهاب إىل: ومنهــا

الطريق؛ فيكون ذهابه للصالة من طريق ورجوعه من طريق آخر؛ فقد جاء يف الرتمذي عن أيب 

 ".كان خيالف الطريق يف  صالة العيد فيذهب من طريق ويأيت من طريق "َّ أن النبي هريرة 

 َّ، فـإن دون وقوع فـيام حـرم اهللا ا من اللهوهلنفوس حظاإعطاء  بالتوسعة عىل الناس: ومنها 

أمزمـــور : ـقــال  عــىل جـــاريتني ترضبــان باـلــدف يف   بـيــت النبــي   �ـــا دخــل أـ�ــو بكـــرالنبــي 

 يف ديننــا َّدعهــام يــا أ�ــا بكــر لــتعلم هيــود أن«:  فقــال النـبـي ،الشــيطان يف بـيـت رســول اهللا فنهامهــا

 . يف ديننا سعة:أي، )١(»فسحة

  العيد؟لصالةُ هل يرشع االغتسال :ه اهللاسئل الشيخ وفق

مجــاهري الفقهــاء وبعضــهم ســنة مســتحبة يف قــول  العيــد لصــالةاالغتســال : فأجــاب عفــا اهللا عنــه

نــــدب إىل   النبــــي َّأن االغتســــال ممــــا يــــدل عــــىل مرشوعيــــة  و.)٢(هحكــــى اإلمجــــاع عــــىل اســــتحباب

ُغســــل يــــوم اجل «:قــــال النبــــي ف ؛صــــالة اجلمعــــةاالغتســــال ل ِ ْ َ ُ ْ ٍمعــــة واجــــب عــــىل كــــل حمــــتلمُ ِ َ ْ ُ ِّ ُ َ َ ٌ َ َِ ِ  ؛)٣(»ُ

لصـالة العيـد  االغتسـال ثبـت، وقـد  هلـااالغتسـال، فيتأكـد ٌالعيد اجتامع أكـرباالجتامع يف صالة و

 . عن ابن عمر وعن مجاعة من الصحابة 

 حكم من فاتته تكبري من تكبريات صالة العيد، أو ركعة؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

بــأن أدرك ا�ــأموم ســنة، فــإذا فاتــت الزواـئـد يف صــالة العـيـدين التكـبـريات : نــهفأجــاب عفــا اهللا ع

 . ا ال تقىض ويتابع إمامه فيام هو فيهَّإهنفاإلمام بعد أن فاته التكبري؛ 

                                                           
 ).٢٤٨٥٥(أخرجه أمحد ) ١(

 ).٢٧٤/ ٢(، واملغني )٦/ ٥(املجموع: ينظر) ٢(

 ).٨٤٦(، ومسلم )٨٨٠(البخاري ) ٣(
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ففـي االتيـان بـالتكبريات الزوائـد يف قضـاء املسـبوق مـا فاتـه مـن صـالة العيـد، إذا فاتتـه ركعـة َّأمـا 

  : ألهل العلمقوالن

 . ال تقىضزوائدالتكبريات ال َّأن: األول

ه يكرب مخس تكبريات غري َّ فإن،إذا قام للركعة الثانيةف َّإن التكبريات الزوائد يسن قضاؤها،: قيلو

ما أدركتم فصلوا وما «:  النبي لعموم قول؛ )١(وهذا هو األقرب إىل الصوابل، تكبرية االنتقا

 .الثانية فيقضيها عىل صفة الركعة .)٢(»فاتكم فأمتوا

 ٌهل ورد ذكر خمصوص بني التكبريات يف صالة العيد؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

وهلذا اختلف   ذكر حمفوظ بني تكبريات صالة العيد، مل يثبت عن النبي : فأجاب عفا اهللا عنه

ليا دون ذكر؟   أهل العلم أ�أيت بني التكبريات بذكر أم يكرب متوا

 :)٣(يف هذا قوالنم هلو

ليا يفصل بينه بَّ�أ: لالقول األو ًه ليس هناك ذكر إنام يكرب تكبريا متوا وهـذا مـا . تراد الـنفسقدر ً

 .ذهب إليه احلنفية وا�الكية

َّأ�ه يستحب أن يأيت بينهن بذكر؛ من ذلك ما  :القول الثاين َّ أ�ه كـان عنه جاء عن ابن مسعود َّ

وما أشبه ذلك يف آثار عن ، ًوأصيال ً بكرة   وسبحان اهللا،ًواحلمد هللا كثريا، ًاهللا أكرب كبريا: يقول

 .، وهذا ما ذهب إليه الشافعية واحلنابلةبعض الصحابة 

                                                           
 ).٤/٤٢٠(املجموع للنووي : ينظر) ١(

 .٦٠٢/١٥١، ومسلم ح٦٣٦ح: أخرجه البخاري) ٢(

 ). ٢٨٤/ ٢(املغني : ينظر) ٣(
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ً لكـــن إن كـــان مأمومـــا وإمامـــه قـــد تـــرك برهـــة وفـــرتة للـــذكر بـــني ؛التكبـــريبـــني يـــوايل ألقـــرب أن وا ً ً

  . ففي هذه احلال يقول من الذكر ما يشاء،التكبريات

 ؟سجدانت صالة العيد يف الصحراء، هل تصىل حتية امل إذا ك:سئل الشيخ وفقه اهللا

 يف قول أكثر أهل العلم من احلنفية جد،امصليات العيد ال تأخذ حكم املس: فأجاب عفا اهللا عنه

،  )١(وا�الكية والشافعية يف األصح واحلنابلة يف قول؛ فال ترشع حتية املسجد ملن أ�ى مصىل العيد

 .)٢(»بعده وال العيد يوم اإلمام خروج قبل يصيل كان أحدا  علمنا  ما «:  الزهريقال

 

 

                                                           
، )٣/٣٧٧(، اإلعالم بفوائد عمدة األحكام )٢/١٩٨(، مواهب اجلليل )٢٤٣/ ١(قائق تبيني احل: ينظر) ١(

 ). ٢٦٣/ ١(الفروع 

 ). ٩١/ ٩(، فتح الباري البن رجب )٢٧٥/ ٣(مصنف عبد الرزاق الصنعاين : ينظر) ٢(
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 فهرس املوضوعات

 ٣...بمناسبة قدوم شهر رمضان، نريد كلمة موجزة عن فضائله؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

ما  ينبغي عىل املسلم يف استقبال شهر : نريد كلمة موجزة عن: سئل الشيخ وفقه اهللا

 ٤........................................................................رمضان؟

 ٦.......................................َّما هي حقيقة الصوم؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

 ٨.........................هل هناك عالقة بني النَّرص والصيام؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

 ٩..............................َّما حكم التهنئة بشهر رمضان؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

 ١٠....ما احلكم يف توحيد بداية الصوم والعيد جلميع املسلمني؟ : سئل الشيخ وفقه اهللا

هل جيوز استعامل املراصد يف إثبات رؤية اهلالل يف دخول : سئل الشيخ وفقه اهللا 

 ١٢.........................................................شهر رمضان وخروجه؟

هل جيوز اعتامد احلساب الفلكي يف إثبات دخول شهر : سئل الشيخ وفقه اهللا

 ١٢..............................................................رمضان وخروجه؟

ُأعلن يف البلد األول رؤية َّإذا انتقل الصائم من بلد إىل بلد، و: سئل الشيخ وفقه اهللا  ِ ُ

َهالل شوال، فهل يفطر تبعا هلم؟ علام بأن البلد الثاين مل ير فيه هالل شوال؟ ُ ًُ ً.........١٣ 

َّحكم من بدأ الصوم يف بلد ثم سافر إىل بلد قد سبقوهم  ما :سئل الشيخ وفقه اهللا

 ١٤.....................................................بصيام يوم أو تأخروا عنهم؟

ِّما هي اآلداب املتعلقة بالصيام؟: سئل الشيخ وفقه اهللا ِّ............................١٥ 

ٌهل حفظ دعاء مأ�ور عند اإلفطار؟: سئل الشيخ وفقه اهللا  َ ِ ُ........................١٧ 

ُّهل جييب الصائم املؤذن أم يستمر يف فطره؟: سئل الشيخ وفقه اهللا ُ َّ.................١٨ 

 ١٨.....................................ما هو صوم الوصال؟: سئل الشيخ وفقه اهللا 
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 ١٩..............................هل يرشع الوصال يف الصوم؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

 ١٩......................َّما حكم تبييت النِّية يف صيام الفرض؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

َّما حكم اشرتاط النِّية يف قضاء الصوم الواجب؟: سئل الشيخ وفقه اهللا َّ ُ.............٢١ 

عن الكبري الذي عجز عن الصوم، فقد نص الفقهاء عىل أ�ه : سئل الشيخ وفقه اهللا

ن عباس ريض اهللا عنهام، يطعم عن كل يوم مسكينا، واستندوا عىل ما ورد عن اب

 ٢٣...................فلامذا يطعم؟! أ�يس هذا الكبري قد سقط عنه التكليف؟: وسؤايل

 ٢٥..؟هل ترك املرأة حيضها عىل طبيعته يف رمضان يفوهتا األجر: سئل الشيخ وفقه اهللا

يف رمضان ا�ايض مل تأ�ني العادة الشهرية بل نزلت إفرازات : سئل الشيخ وفقه اهللا

َّ ما بني لون داكن وفاتح ملدة مخسة أ�ام متفرقة فهل عيل أن أقيض -أكرمكم اهللا-
 ٢٦.....................................................................هذه األ�ام؟

ّهل جيب الصوم عىل مرىض السكر والفشل الكلوي؟: سئل الشيخ وفقه اهللا َّْ ُ........٢٦ 

ِّهل للوسواس القهري أ�ر عىل صحة الصيام؟: سئل الشيخ وفقه اهللا  َّ ٌِّ..............٣٠ 

يف غروب :  يعنيَّإذا شك الصائم يف دخول وقت اإلفطار،: سئل الشيخ وفقه اهللا

ًالشمس، وذلك الختالف توقيتات املؤذنني، فأحدهم يؤذن مبكرا واآلخر متأخرا،  ً ِِّّ ُ

 ٣٣..........................................................ِّأو ألي أمر من األمور؟

ِما حكم الرشب واألكل أ�ناء أذان الفجر ملن يريد الصوم؟:  الشيخ وفقه اهللاسئل ِ ُّ ُ...٣٥ 

نطق األذان الفجر يف هذه اللحظة كنت بحاجة إىل ا�اء أل�ني : سئل الشيخ وفقه اهللا

ُأصبت بسعال وزكام فقمت برشب ا�اء ل ِ ِعلمي بأ�ه مل ينته األذان، وحسب معرفتي ُ

 ٣٦......................................أ�ه جائز يف هذا اللحظة، فام قولكم يف ذلك؟

ُنرى بعض التقاويم يف شهر رمضان، يوضع فيه قسم يسمى : سئل الشيخ وفقه اهللا
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دقائق أو ربع ساعة، فهل هلذا أصل اإلمساك، وجيعل قبل صالة الفجر بنحو عرش 

 ٣٧.......................................................من السنة أو هو من البدع؟

 ٣٨................................َّما هي مفسدات الصوم؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ٤٢.......................... ما حكم اجلامع يف هنار رمضان؟:سئل الشيخ عفا اهللا عنه

ما حكم من جامع زوجته يف هنار رمضان مع العلم أن زوجته : سئل الشيخ وفقه اهللا

ْذكرته ولكنه واصل، وما احلكم عىل زوجته؟ َّ َ.....................................٤٤ 

ّزوجي جامعني يف هنار رمضان وكنت راضية فهل عيل :  سئل الشيخ وفقه اهللا
 ٤٥....................................................................كفارة أم ال؟

 ٤٦...........................ِّما حكم الزنا يف هنار رمضان؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

َما حكم اجلامع يف هنار رمضان، ملن نوى السفر؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه َّ..........٤٧ 

 ٤٨.........ما هي أحوال املسافر من حيث الرتخص بالفطر؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

ِما حكم احلجامة يف هنار رمضان؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه ُ........................٤٩ 

 ٥١............................هل حتليل الدم يفسد الصيام؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ٥١......................ما حكم االستمناء يف هنار رمضان؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

َّما حكم مداعبة الزوجة يف الصوم؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه َّ......................٥٢ 

ُإذا متضمض الصائم، أو استنشق؛ فدخل ا�اء إىل جوفه، : سئل الشيخ عفا اهللا عنه َّ

 ٥٣...............................................................ُفهل يفطر بذلك؟

َّإذا نوى الفطر نية جازمة، هل يفطر هبا الصائم؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه ُ َّ ِّ...........٥٤ 

َّما حكم استعامل البخاخ لعالج ضيق التنفس يف رمضان : سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ٥٥...................................................................أ�ناء الصيام؟
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 ٥٧.............ِّ�ف عىل الصيام؟ِّهل يؤثر خروج الدم من األ: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ٥٧...........................ُهل نزول املذي يفسد الصوم؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 رمضان بتعمد أو بغري ما حكم الرشع فيمن أ�زل املني يف هنار: سئل الشيخ وفقه اهللا

 ٥٨..........................................................................تعمد؟

 ٦٠..........ما حكم استعامل قطرة العني واألذن يف رمضان؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ٦٠..............ستخدام قطرة األ�ف أ�ناء الصوم؟ما حكم ا: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ٦١..............ما حكم استخدام قطرة األذن أ�ناء الصيام؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ٦٢....................ِّالبخور والعطر أ�ناء الصيام؟ما حكم : سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ٦٣............................ما حكم شم الطيب للصائم؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ٦٤......................... بالدم؟ُهل يفطر الصائم إذا تربع: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ٦٤........ما حكم تداوي الصائم باإلبر العالجية الوريدية؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

ٌ الرشجية مبطل للصوم؟ هل استعامل التحاميل واحلقن: سئل الشيخ وفقه اهللا َّ......٦٥ 

َّمن املعروف أن حقن الدواء يف الوريد يتبعه حقن كمية قليلة  : سئل الشيخ وفقه اهللا

 ٦٥..............من ا�اء لدفعه برسعة إىل داخل اجلسم، فهل يعترب هذا من املفطرات؟

 ٦٦....ما حكم استعامل البخاخ لعالج ضيق التنفس يف رمضان؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

أ�ا مصاب بمرض رسطان الدم، وأخضع لعملية العالج : سئل الشيخ وفقه اهللا

للتخلص من خملفات هذه املواد املستعملة، يقوم األطباء بتمرير سائل الكيميائي، و

ِّعرب الوريد، وأ�ضا يقومون بإضافة الدم والبالزما، هل هذه العملية تفطر أو ال؟ ً....٦٧ 

 ٦٨...............رات للصائم؟هل غسيل الكىل يعترب من املفط: سئل الشيخ وفقه اهللا

ما حكم استخدام بخاخ الربو واإلبرة املبنجة يف هنار رمضان : سئل الشيخ وفقه اهللا
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 ٦٩......................................................................للرضورة؟

ِ اإلنسان صائام، ثم جرح فمه ودخل الدم يف بلعومه إذا كان: سئل الشيخ وفقه اهللا ُ ً

َفهل يكمل صومه، أو يكون قد أفطر؟ ِ ُ............................................٦٩ 

 ٦٩...................ما حكم تداوي الصائم باإلبر املغذية؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ٧٠..............ما حكم استعامل إبرة األ�سولني يف رمضان؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ٧٠...........حكم إجراء عملية أطفال األ�ابيب يف رمضان؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ٧١.............................هل االحتالم يبطل الصوم؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

َّما حكم استعامل الدهون واملرطبات اجللدية يف هنار : سئل الشيخ عفا اهللا عنه ِّ ُّ

 ٧١.......................................................................رمضان؟

َّما حكم التربد للصائم؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه ُّ َّ.................................٧١ 

هل يكره السواك أ�ناء الصيام؟ وحكم ما يصل إىل اجلوف : سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ٧٢................................................................ِّمن آثار السواك؟

 ٧٣............ما حكم استعامل السواك الرطب أ�نا الصيام؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ٧٤.............................هل جيوز التسوك أ�ناء الصيام؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

 ٧٤........ما حكم استعامل معجون األسنان يف هنار رمضان؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

ُما هي شهادة الزور؟ وهل تبطل الصوم؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه ُّ.................٧٥ 

ْما حكم صيام من ينام عن صالة الظهر والعرص واملغرب : سئل الشيخ وفقه اهللا َ
ًوالعشاء ويصيل هذه الفروض جمتمعة يف الساعة الثانية عرشة ليال، وال يصيل فرضا  ً

 ٧٦.............يف وقته إال الفجر والعشاء يف بعض األحيان؟ وما نصيحتكم ملثل هذا؟

َّأ�ر الوساوس يف صحة الصوم؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه َّ..........................٧٧ 
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ًما حكم من أفطر يف رمضان متعمدا؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه ِّ....................٧٨ 

ِّماذا يعمل من أفطر يف رمضان، وعجز عن الصيام لكرب : سئل الشيخ عفا اهللا عنه َ ُ

 ٧٩...........................................................................سنِّه؟

 مرضه، ومل تويف والدي، وقد أفطر من رمضان بسبب: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ٨٢.............................................ِيقض الستمرار املرض، فامذا علينا؟

ٌإذا ثبت عىل ميت صوم، فهل يتقاسم أقاربه ما عليه من : سئل الشيخ عفا اهللا عنه َّ

 ٨٣.........................................................................صيام؟

 ٨٤......................ِما حكم الفطر يف رمضان للمسافر؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ٨٦................احلامل إذا أدركها رمضان وعليها أ�ام قضاء؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

 ٨٧...................َّهل جيوز الفطر ملن يمتهن مهنة شاقة؟: الشيخ عفا اهللا عنهسئل 

ِّما حكم التهاون يف قضاء الصيام؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه ُ.......................٨٧ 

 ٨٨..َّماذا جيب عىل من أخر قضاء رمضان عن رمضان اآلخر؟: فا اهللا عنهسئل الشيخ ع

َّكيفية نية القضاء؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه َّ.......................................٨٩ 

 ٨٩.....ما حكم احلامل إذا أدركها رمضان وعليها أ�ام قضاء؟:  عنهسئل الشيخ عفا اهللا

ٌمريض أفطر يف رمضان، وبعد أربعة أ�ام من دخول : سئل الشيخ عفا اهللا عنه

ُالشهر، مات فهل يقىض عنه؟ َّ....................................................٩٠ 

ُّما حكم تقديم التطوع عىل القضاء؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه َّ......................٩٢ 

ِّما حكم تقديم صيام الست من شوال قبل القضاء؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه ِّ.......٩٣ 

ِهل جيزئ صيام أ�ام الترشيق عن قضاء رمضان؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه َّ ُ..........٩٤ 

ُهل جيوز اجلمع بني صيام قضاء رمضان وصيام ست من : سئل الشيخ عفا اهللا عنه
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ٍشوال بنية واحدة؟ َّ..............................................................٩٥ 

 ٩٥...َهل جيب عىل املرأة أن تستأذن زوجها يف صيام القضاء؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ٩٦......َّاجلزم بأهنا يف ليلة معينة؟ِّما حكم حتري ليلة القدر، و: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ٩٧...............َّما حكم اجلزم بأن ليلة القدر يف ليلة معينة؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ٩٧.........ي األعامل الصاحلة التي ترشع يف ليلة القدر؟ما ه: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ٩٩..........هل يرشع ختصيص ليلة سبع وعرشين بالعمرة؟: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ٩٩...................................هل ليلة القدر متنقلة؟: نهسئل الشيخ عفا اهللا ع

 ١٠٠.............................ما مرشوعية صالة الرتاويح؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

 ١٠١.........................كم عدد ركعات صالة الرتاويح؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

يف العرش األواخر من رمضان هل نفصل صالة الرتاويح : سئل الشيخ وفقه اهللا

 يفرق بني فنصيل بعضها بعد العشاء ونكملها آخر الليل؟ وهل كان النبي 

 ١٠٢...........................................................الرتاويح والتهجد؟

 ١٠٤...هل األفضل تأخري الرتاويح إىل الثلث األخري من الليل؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

 ١٠٤...من ترك صالة الرتاويح أو صىل بعضها، هل عليه يشء؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

 ١٠٥.............ما هو أفضل وقت لقيام الليل، أوله أو آخره؟: سئل الشيخ وفقه اهللا

هل جيوز أن يقرأ القرآن يف قيام الليل بعضه من حفظه : سئل الشيخ وفقه اهللا

 ١٠٥........................صحف ؟ وهل يكتب ملن فعل هذا ختمة؟وبعضه من امل

تقسيم قيام الليل يف العرش األخري من رمضان إىل صالة : سئل الشيخ وفقه اهللا

 ١٠٥................................................الرتاويح وهتجد، هل له أصل؟

 ١٠٦..تها؟يهل األفضل للمرأة صالة الرتاويح يف املسجد أو يف ب: سئل الشيخ وفقه اهللا
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 ١٠٦..........ويح؟اما حكم القراءة من املصحف يف صالة الرت: سئل الشيخ وفقه اهللا

 ١٠٧.........................ليل؟لما هو القدر املجزئ لقيام ا: سئل الشيخ وفقه اهللا

 ١٠٨........ساء؟نهل فضيلة قيام الليل يستوي فيها الرجال وال: سئل الشيخ وفقه اهللا

 ١٠٨...افل؟وهل لصالة الرتاويح مزية وفضل عىل غريها من الن: سئل الشيخ وفقه اهللا

 ١٠٨.......................بيت؟لهل جيوز صالة الرتاويح يف ا: سئل الشيخ وفقه اهللا

هل يرشع القنوت يف صالة الرتاويح يف كل ليلة؟ وما هو : لشيخ عفا اهللا عنهسئل ا

 ١١٠................................................نوت؟قاملرشوع من الدعاء يف ال

 ١١١.....................ويح؟اهل جيب ختم القرآن يف الرت: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ١١١.....ويح؟اًهل يصح تأخري الشفع والوتر، وفصلها عن الرت: سئل الشيخ وفقه اهللا

 ١١١فضل؟ألبيت هل صالة الوتر بعد الرتاويح مع اإلمام أم يف ا: سئل الشيخ وفقه اهللا

 ١١٢..حدة؟االوتر بثالث ركعات موصولة بتشهدين وتسليمة و: سئل الشيخ وفقه اهللا

إلمام يف صالة الوتر أم يزيد ركعة أهيام أفضل أن يوتر مع ا: سئل الشيخ وفقه اهللا

 ١١٤..............................................................ليل؟لليوتر آخر ا

ة صالة الرتاويح يف امل: سئل الشيخ وفقه اهللا  ١١٤................سجد؟هل يلزم املرأ

 ١١٥.......آخر؟ َّما حكم خروج املعتكف للصالة يف مسجد:  اهللا عنهسئل الشيخ عفا

ُمن نوى االعتكاف يف بيته لعذر كاملرض هل يعترب : سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ١١٦......................................................................ًفا؟كمعت

بعض أئمة املساجد يف املدن األخرى يرتكون مساجدهم يف : سئل الشيخ وفقه اهللا

هبون لالعتكاف يف احلرم املكي الرشيف، أهيام أوىل يف هذه العرش األواخر ويذ

 ١١٦....................................كاف؟تاحلالة البقاء يف إمامة املصلني أو االع
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 ١١٧...........................قد؟ما حكم إخراجها من النَّ: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ١١٨.............ضان؟م هل جيوز إخراج زكاة الفطر يف بداية ر: سئل الشيخ وفقه اهللا

 ١١٨...........ائم؟صهل جيوز إخراج زكاة الفطر خارج بلد ال: الشيخ وفقه اهللاسئل 

 يف التكبري يوم العيد، متى يبدأ ومتى عن هدي النبي : سئل الشيخ وفقه اهللا

 ١١٨.......................................................................تهي؟ني

 ١١٩...........عيد؟لهل يرشع خروج النساء لشهود صالة ا: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ١٢٠...........عيد؟لما هي اآلداب والسنن املتعلقة بصالة ا: سئل الشيخ عفا اهللا عنه

 ١٢٢........................عيد؟لُ هل يرشع االغتسال لصالة ا:سئل الشيخ وفقه اهللا

 ١٢٢...كعة؟رحكم من فاتته تكبري من تكبريات صالة العيد، أو : سئل الشيخ وفقه اهللا

 ١٢٣.....عيد؟لٌهل ورد ذكر خمصوص بني التكبريات يف صالة ا: سئل الشيخ وفقه اهللا

 ١٢٤سجد؟ إذا كانت صالة العيد يف الصحراء، هل تصىل حتية امل:سئل الشيخ وفقه اهللا

 


