
 مختصر فتاوي الشيخ ابن عثيمين )الصيام واالعتكاف(

 اختصار وتهذيب: نايف بن محمد اليحيى

 

احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، 
فقد كتب اهلل القبول للشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني ولكتبه : أما بعد

: مجع الشيخ–جمموع رسائله وفتاويه )، وكنت أقرأ يف وفتاويه، وانتفع الناس هبا
وأستمتع بدقة اإلستدالل وحسن التقسيم للجواب، ولكين رأيت ( -فهد السليمان

تكرارًا كثريًا لألسئلة فأحببت هتذيبها واختصارها ألستفيد منها عند املراجعة هلا، 
 .ولتكون قريبة املنال ممن أراد اإلستفادة منها

 :يف اإلختصاروكانت طريقيت 

حذف األسئلة املكررة وأبقي أكملها وأوفاها جوابًا، وإن ورد يف سؤال آخر / 1
 .زيادة مل ترد يف السؤال األول نقلت الزيادة وحذفت ما عداها

أبقيت نص الشيخ يف أجوبته ومل أتصرف فيها، وقد رأيت من مجع اختيارات / 2
بل أردت أن حيظى القارئ الشيخ فقط، وليس ذلك مقصودي من هذا االختصار، 

 .فقط( جمموع رسائله وفتاويه)بتعليالت الشيخ واستدالالته، واختصاري لــ 

 .بعض األسئلة خارج مسائل الصيام، فحذفتها وأبقيت ما له عالقة به/ 2

 .هناك بعض الرسائل للشيخ يف ضمن الفتاوى، فما كان ورد يف األسئلة حذفته/ 3

تطراد ال تعلق له باملسألة، فأحذف ما ال فائدة من يطول السؤال أحيانا يف اس/ 4
 .ذكره



 .واهلل أسأل أن ينفع هبا كاتبها وخمتصرها وقارئها، وأن يتغمد الشيخ بواسع رمحته 

 وأرجو ممن لديه مالحظة أو اقرتاح إرساله على اميلي مشكورًا

10@hotmail.com-nmy 

 أو على 
twitter @Naif_ALYahya 

 

mailto:nmy-10@hotmail.com


 كتاب الصيام

 عن تعريف الصيام؟: -رمحه اهلل تعاىل  -سئل فضيلة الشيخ 

َفِإمََّا َتَرِينََّ } :اإلمساك، ومنه قوله تعاىل: الصيام يف اللغة معناه: فأجاب فضيلته بقوله

أي .  {ُأَكلََِّم اْلَيْوَم ِإنِسيًَّا ِإنَِّى َنَذْرُت ِللرََّْحَماِن َصْومًا َفَلْن" ِمَن الَبَشِر َأَحدًا َفُقوِلى
 :ومنه قول الشاعر. نذرت إمساكًا عن الكالم، فلن أكلم اليوم إنسيًا

: خيل صيام وخيل غري صائمة حتت العجاج وأخرى تعرك اللجما أما يف الشرع
فهو التعبد هلل تعاىل باإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر الثاين إىل غروب 

 (11/  11. )الشمس

* * * 

عن حكم صيام شهر : -رمحه اهلل تعاىل  -سئل فضيلة الشيخ  

 رمضان؟

صيام شهر رمضان فرض بنص الكتاب والسنة وإمجاع : فأجاب فضيلته بقوله
ياَأيََُّها الََِّذيَنَءاَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصََِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى } :املسلمني، قال تعاىل

ُأنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن " َشْهُر َرَمَضاَن الََِّذى} :إىل قوله.  {ْم َلَعلََُّكْم َتتََُّقوَنالََِّذيَن ِمن َقْبِلُك

ُهًدى لَِّلنََّاِس َوَبيََِّناٍت مََِّن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشََّْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمن 

ٍم ُأَخَر ُيِريُد اهلُل ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم َكاَن َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌََّة مَِّْن َأيََّا

، وقال  {اْلُعْسَر َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدَََّة َوِلُتَكبَُِّروْا اهلَل َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلََُّكْم َتْشُكُروَن
ال اهلل، وأن شهادة أن ال إله إ: بين اإلسالم على مخس»: النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم

حممدًا رسول اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت اهلل 



، وأمجع املسلمون « إذا رأيتموه فصوموا»: وقال عليه الصالة والسالم. « احلرام
على أن صيام رمضان فرض، وأنه أحد أركان اإلسالم، فمن أنكر فرضيته كفر، 

يدة، ال يعرف فيها أحكام اإلسالم فيعرف بذلك، مث إال أن يكون ناشئًا يف بالد بع
إن أصر بعد إقامة احلجة عليه كفر، ومن تركه هتاونًا بفرضيته فهو على خطر، فإن 
بعض أهل العلم يرى أنه كافر مرتد، ولكن الراجح أنه ليس بكافر مرتد، بل هو 

 (11/  11. )فاسق من الفساق لكنه على خطر عظيم

 * * * 

ك الصيام تهاونًا وتكاساًل مثل تارك الصالة من حيث إنه هل يعترب تار

 كافر؟

تارك الصيام هتاونًا وتكاساًل ليس بكافر، وذلك ألن األصل : فأجاب فضيلته بقوله
بقاء اإلنسان على إسالمه حىت يقوم دليل على أنه خارج من اإلسالم، ومل يقم 

. ه إياه تكاساًل وهتاونًادليل على أن تارك الصيام خارج من اإلسالم إذا كان ترك
وذلك خبالف الصالة فإن الصالة قد جاءت النصوص من كتاب اهلل وسنة رسوله 
َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم وأقوال الصحابة رضي اهلل عنهم على أن تاركها أي الصالة 

ُه كان أصحاب رسول اهلل َصلََّى اللََّ»: قال عبد اهلل بن شقيق. هتاونًا وكساًل كافر
، ولكن جيب أن « َعَلْيِه َوَسلَََّم ال يرون شيئًا من األعمال تركه كفر غري الصالة

ُيدعى هذا الرجل الذي ترك الصيام تكاساًل وهتاونًا إىل الصوم، فإن أىب فإنه ُيعزر 
 (12/  11. )حىت يصوم

* * * 

 عن أركان الصيام؟: -رمحه اهلل تعاىل  -سئل فضيلة الشيخ  



وهو التعبد هلل عز وجل باإلمساك : الصيام له ركن واحد: قولهفأجاب فضيلته ب
عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس، واملراد بالفجر هنا، الفجر 

 :الثاين دون الفجر األول، ويتميز الفجر الثاين عن الفجر األول بثالث مميزات

ل يكون مستطياًل أي أن الفجر الثاين يكون معترضًا يف األفق، والفجر األو: األوىل
 .ممتد َّا من املشرق إىل املغرب، أما الفجر الثاين فهو ممتد من الشمال إىل اجلنوب

أن الفجر الثاين ال ظلمة بعده، بل يستمر النور يف الزيادة حىت طلوع : امليزة الثانية
 .الشمس، وأما الفجر األول فيظلم بعد أن يكون له شعاع

ثاين متصل بياضه باألفق، وأما الفجر األول فبينه وبني أن الفجر ال: امليزة الثالثة
األفق ظلمة، والفجر األول ليس له حكم يف الشرع فال حتل به صالة الفجر، وال 

 (13/  11. )حيرم به الطعام على الصائم خبالف الفجر الثاين

* * * 

عن احلكمة من إجياب : -رمحه اهلل تعاىل  -سئل فضيلة الشيخ  

 الصوم؟

ياَأيََُّها الََِّذيَنَءاَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم } :إذا قرأنا قول اهلل عز وجل: فضيلته بقولهفأجاب 

عرفنا ما هي احلكمة من  {الصََِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الََِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلََُّكْم َتتََُّقوَن
ك احملارم، إجياب الصوم، وهي التقوى والتعبد هلل سبحانه وتعاىل، والتقوى هي تر

وهي عند اإلطالق تشمل فعل املأمور به وترك احملظور، وقد قال النيب َصلََّى اللََُّه 
من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل فليس هلل حاجة أن يدع »: َعَلْيِه َوَسلَََّم

 (14/  11)  «طعامه وشرابه



* * * 

ب مسعت أن الصيام مراتب فما صحة هذا القول؟ وهل لكل منها ثوا

 خاص بها؟

إذا قصد باملراتب الفرض والنفل فهذا صحيح، والفرض : فأجاب فضيلته بقوله
أفضل من النفل، أما مراتب الفضل واألجر عند اهلل باعتبار الصائمني، فهذا خيتلف 
اختالفًا كبريًا حبسب ما يفعله اإلنسان أثناء الصوم من التزام باألخالق واآلداب 

 (11/  11. )ا، وحبسب ما يقوم يف قلبه من اإلخالصاإلسالمية، وعدم التزام هب

  

* * * 

 هل حدث تدرج يف صيام رمضان كما حصل يف حتريم اخلمر؟ 

نعم حصل تدرج، فحني نزل الصوم كان من شاء صام، : فأجاب فضيلته بقوله
َفَمن َشِهَد ِمنُكُم } :ومن شاء أطعم مث بعد ذلك صار الصوم واجبًا، لقوله تعاىل

َر َفْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌََّة مَِّْن َأيََّاٍم ُأَخَر ُيِريُد اهلُل ِبُكُم الشََّْه

اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدَََّة َوِلُتَكبَُِّروْا اهلَل َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلََُّكْم 

 . {َتْشُكُروَن

آلخر أهنم كانوا إذا ناموا بعد اإلفطار أو صلوا العشاء ال حيل هلم األكل التدرج ا
ُأِحلََّ } :والشرب واجلماع، إال عند غروب اليوم التايل، مث خفف عنهم، قال تعاىل

اهلُل  َلُكْم َلْيَلَة الصََِّياِم الرَََّفُث ِإَلى ِنَسآِئُكْم ُهنََّ ِلَباٌس لََُّكْم َوَأنُتْم ِلَباٌس لََُّهنََّ َعِلَم



َأنََُّكْم ُكنُتْم َتْختاُنوَن َأنُفَسُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعنُكْم َفالَن َباِشُروُهنََّ َواْبَتُغوْا َما 

َكَتَب اهلُل َلُكْم َوُكُلوْا َواْشَرُبوْا َحتََّى َيَتَبيَََّن َلُكُم اْلَخْيُط اأَلْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط اأَلْسَوِد 

َأِتمَُّوْا الصََِّياَم ِإَلى الََّْيِل َواَل ُتَباِشُروُهنََّ َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد  ِمَن اْلَفْجِر ُثمََّ

فكانت  {ِتْلَك ُحُدوُد اهلِل َفاَل َتْقَرُبوَها َكذاِلَك ُيَبيَُِّن اهلُل آَياِتِه ِللنََّاِس َلَعلََُّهْم َيتََُّقوَن
مث نسخ ذلك فكانت جائزة إىل أن  احملظورات على الصائم إذا نام أو صلى العشاء

 (11/  11)  .يتبني الفجر

* * * 

ما هي الطريقة الشرعية اليت يثبت بها دخول الشهر؟ وهل جيوز  

اعتماد حساب املراصد الفلكية يف ثبوت الشهر وخروجه؟ وهل جيوز 

 يف رؤية اهلالل؟( بالدربيل)للمسلم أن يستعمل ما يسمى 

ة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الطريق: فأجاب فضيلته بقوله
اهلالل، وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به يف دينه ويف قوة نظره، فإذا رأوه وجب 

صومًا إن كان اهلالل هالل رمضان، وإفطارًا إن كان : العمل مبقتضى هذه الرؤية
 .اهلالل هالل شوال

رؤية، فإن كان هناك رؤية  وال جيوز اعتماد حساب املراصد الفلكية إذا مل يكن
: ولو عن طريق املراصد الفلكية فإهنا معتربة، لعموم قول النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم

أما احلساب فإنه ال جيوز العمل به، . « إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا»
 .وال االعتماد عليه



ظار املقرب يف رؤية اهلالل فال بأس وهو املن« بالدربيل»وأما استعمال ما يسمى 
به، ولكن ليس بواجب، ألن الظاهر من السنة أن االعتماد على الرؤية املعتادة ال 

ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل هبذه الرؤية، وقد كان . على غريها
ان، أو الناس قدميًا يستعملون ذلك ملا كانوا يصعدون املنائر يف ليلة الثالثني من شعب

ليلة الثالثني من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا املنظار، وعلى كل حال مىت ثبتت 
رؤيته بأي وسيلة فإنه جيب العمل مبقتضى هذه الرؤية، لعموم قوله َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه 

 إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه»: َوَسلَََّم

 .« فأفطروا

(11  /31) 

* * * 

 ل؟ما حكم ترائي اهلال

ترائي اهلالل، هالل رمضان، أو هالل شوال أمر معهود يف : فأجاب فضيلته بقوله
تراءى الناس »: عهد الصحابة رضي اهلل عنهم لقول ابن عمر رضي اهلل عنهما

. « اهلالل فأخربت النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم أين رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه
 (33/  11. )رضي اهلل عنهم أكمل اهلدي وأمتهوال شك أن هدي الصحابة 

* * * 

هل ورد عن الرسول َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم دعاء خاص يقوله من رأى 

 اهلالل؟ وهل جيوز ملن مسع خرب اهلالل أن يدعو به ولو مل ير اهلالل؟



ان، اهلل أكرب، اللهم أهله علينا باليمن واإلمي: نعم يقول: فأجاب فضيلته بقوله
والسالمة واإلسالم، والتوفيق ملا حتبه وترضاه، ريب وربك اهلل، هالل خري ورشد، 

 .فقد جاء يف ذلك حديثان عن رسول اهلل َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم فيهما مقال قليل

وظاهر احلديث أنه ال يدعى هبذا الدعاء إال حني رؤية اهلالل، أما من مسع به ومل 
 (33/  11. )رع له أن يقول ذلكيره فإنه ال يش

* * * 

أفيد فضيلتكم بأنا من موظفي سفارة خادم احلرمني الشريفني حفظه اهلل تعاىل 
وحنن هنا نعاين خبصوص صيام شهر رمضان املبارك وصيام يوم عرفة آمل .... يف

من فضيلتكم اإلجابة الشافية واملفصلة لصيام شهر رمضان املبارك، ويوم عرفة 
لماء رمحهم اهلل فيما إذا رؤي اهلالل يف مكان من بالد املسلمني دون اختلف الع

غريه، هل يلزم مجيع املسلمني العمل به، أم ال يلزم إال من رأوه ومن وافقهم يف 
املطالع، أو من رأوه، ومن كان معهم حتت والية واحدة، على أقوال متعددة، وفيه 

 .خالف آخر

، فإن اتفقت مطالع اهلالل يف البلدين صارا والراجح أنه يرجع إىل أهل املعرفة
كالبلد الواحد، فإذا رؤي يف أحدمها ثبت حكمه يف اآلخر، أما إذا اختلفت املطالع 

 -رمحه اهلل تعاىل  -فلكل بلد حكم نفسه، وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 وهو ظاهر الكتاب والسنة ومقتضى القياس، ولكن إذا كان البلدان حتت حكم

واحد وأمر حاكم البالد بالصوم، أو الفطر وجب امتثال أمره؛ ألن املسألة خالفية، 
 .وحكم احلاكم يرفع اخلالف



وبناء على هذا صوموا وأفطروا كما يصوم ويفطر أهل البلد الذي أنتم فيه سواء 
 .وافق بلدكم األصلي أو خالفه، وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه

 (31/  11. )هـ 23/3/1421لصاحل العثيمني يف كتبه حممد ا

* * * 

عن اهلالل وهل ميكن : -رمحه اهلل تعاىل  -سئل فضيلة الشيخ 

توحيده حبيث إذا رؤي يف بلد وجب على مجيع املسلمني الصوم يف 

 هالل رمضان والفطر يف هالل شوال؟

نا حممد، وعلى احلمد هلل رب العاملني، وأصلي وأسلم على نبي: فأجاب فضيلته بقوله
 :آله وأصحابه أمجعني

 .هذه املسألة أعين مسألة اهلالل خمتلف فيها بني أهل العلم

فمنهم من يرى أنه إذا ثبتت رؤية اهلالل يف مكان على وجه شرعي، فإنه يلزم مجيع 
املسلمني الصوم إن كان هالل رمضان، والفطر إن كان هالل شوال، وهذا هو 

محد رمحه اهلل فعلى هذا إذا رؤي يف اململكة العربية املشهور من مذهب اإلمام أ
السعودية مثاًل وجب على مجيع املسلمني يف كل األقطار أن يعملوا هبذه الرؤية 

َفَمن َشِهَد } :صومًا يف رمضان وفطرًا يف شوال، واستدلوا لذلك بعموم قوله تعاىل

َعَلى َسَفٍر َفِعدٌََّة مَِّْن َأيََّاٍم ُأَخَر ُيِريُد اهلُل  ِمنُكُم الشََّْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمِريًضا َأْو

ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدَََّة َوِلُتَكبَُِّروْا اهلَل َعَلى َما َهَداُكْم 

إذا رأيتموه »: ، وعموم قول الرسول َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم {َوَلَعلََُّكْم َتْشُكُروَن



واخلطاب للمسلمني، فيشمل مجيع املسلمني : قالوا« فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا
 .يف مجيع أقطار األرض

إنه ال جيب الصوم يف هالل رمضان وال الفطر يف هالل : ومن العلماء من يقول
 شوال إال ملن رأى اهلالل، أو كان موافقًا ملن رآه يف مطالع اهلالل، ألن مطالع

اهلالل ختتلف باتفاق أهل املعرفة بذلك، فإذا اختلفت وجب أن حيكم لكل بلد 
برؤيته، والبالد األخرى إن وافقته يف مطالع اهلالل فهي تبع له، وإال فال، وهذا 
القول اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل واستدل هلذا القول بقوله 

ْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌََّة مَِّْن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشََّْهَر َف} :تعاىل

 َأيََّاٍم ُأَخَر ُيِريُد اهلُل ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدَََّة َوِلُتَكبَُِّروْا اهلَل

إذا رأيتموه »: لََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّموبقول النيب َص {َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلََُّكْم َتْشُكُروَن
أي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم « فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا

وجوب الصوم على كل أحد إذا ثبتت رؤيته يف مكان من بالد املسلمني، لكن 
االستدالل خيتلف، فوجه االستدالل عند شيخ اإلسالم ابن تيمية يف هذه اآلية 

أن احلكم علق بالشاهد والرائي، وهذا يقتضي أن من مل يشهد ومل يَر مل : احلديثو
يلزمه حكم اهلالل، وعليه فإذا اختلفت املطالع فإن البالد املخالفة لبالد الرؤيا ال 
يكون قد شوهد فيها اهلالل وال رؤي، وحينئذ ال تثبت أحكام اهلالل يف حقهم، 

ل، وأقوى من األول، ويؤيده النظر والقياس، وهذا وال شك وجه قوي يف االستدال
فإنه إذا كان الشارع قد علق اإلمساك للصائم بطلوع الفجر والفطر بغروب 

َوُكُلوْا َواْشَرُبوْا َحتََّى َيَتَبيَََّن َلُكُم اْلَخْيُط اأَلْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط } :الشمس، فقال تعاىل

الصََِّياَم ِإَلى الََّْيِل َواَل ُتَباِشُروُهنََّ َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمََّ َأِتمَُّوْا 

اْلَمَساِجِد ِتْلَك ُحُدوُد اهلِل َفاَل َتْقَرُبوَها َكذاِلَك ُيَبيَُِّن اهلُل آَياِتِه ِللنََّاِس َلَعلََُّهْم 

النيب فالشارع علق احلكم بتبني طلوع الفجر إمساكًا، وبالليل إفطارًا، و {َيتََُّقوَن



كلوا واشربوا حىت تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه ال »: عليه الصالة والسالم قال
وأشار إىل املشرق « إذا أقبل الليل من هاهنا»: ، وقال« يؤذن حىت يطلع الفجر

. « وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»وأشار إىل املغرب « وأدبر النهار من هاهنا»
ا احلكم ليس عام َّا جلميع البلدان، بل هو خاص يف ومعلوم بإمجاع املسلمني أن هذ

كل بلد يثبت فيه هذا األمر، وهلذا جتد الناس يف الشرق ميسكون قبل الناس يف 
الغرب، ويفطرون قبلهم حسب تبني طلوع الفجر وغروب الشمس، فإذا كان 
التوقيت اليومي متعلقًا يف كل بلد حبسبه، فكذلك التوقيت الشهري يتعلق يف كل 

لد حبسبه، وهبذا يتبني أن القول الذي اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل هو ب
 .القول الراجح أثرًا ونظرًا

أن الناس يتبعون إمامهم، فإذا قرر اإلمام وهو ذو السلطة العليا : وهناك قول ثالث
يف البلد دخول اهلالل، وكان ذلك مبقتضى األدلة الشرعية وجب العمل مبقتضى 

صومًا يف رمضان وإفطارًا يف شوال، وإذا مل يقرر ذلك فإنه ال صوم وال فطر، ذلك 
الفطر يوم يفطر الناس، »: واستدل هلذا القول بقول النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم

 .وهذا هو الذي عليه العمل يف وقتنا احلاضر« واألضحى يوم يضحي الناس

ال تظهر خمالفة الناس، فإذا كنت ترى أنه جيب األوىل أن : وعلى هذا فنقول للسائل
العمل بالقول األول وأنه إذا ثبتت رؤية اهلالل يف مكان من بالد املسلمني على 
وجه شرعي وجب العمل مبقتضى ذلك، وكانت بالدك مل تعمل هبذا، وترى أحد 

لفوضى الرأيني اآلخرين فإنه ال ينبغي لك أن تظهر املخالفة ملا يف ذلك من الفتنة وا
واألخذ والرد، وبإمكانك أن تصوم سر َّا يف هالل رمضان، وأن تفطر سر َّا يف هالل 

 (44/  11. )شوال، أما املخالفة فهذه ال تنبغي وليست مما يأمر به اإلسالم

* * * 



إذا رؤي اهلالل يف بلد من بالد املسلمني فهل يلزم املسلمني مجيعًا يف 

مون يف بعض بالد الكفار كل الدول الصيام، وكيف يصوم املسل

 اليت ليس فيها رؤية شرعية؟

هذه املسألة اختلف فيها أهل العلم أي إذا رؤي اهلالل يف : فأجاب فضيلته بقوله
بلد من بالد املسلمني، وثبتت رؤيته شرعًا، فهل يلزم بقية املسلمني أن يعملوا 

وا مبقتضى هذه إنه يلزمهم أن يعمل: مبقتضى هذه الرؤية؟ فمن أهل العلم من قال
َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشََّْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن } :الرؤية، واستدلوا بعموم قوله تعاىل

َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌََّة مَِّْن َأيََّاٍم ُأَخَر ُيِريُد اهلُل ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر 

وبقول النيب َصلََّى  {ِلُتَكبَُِّروْا اهلَل َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلََُّكْم َتْشُكُروَنَوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدَََّة َو
ومن . واخلطاب عام جلميع املسلمني: قالوا« إذا رأيتموه فصوموا»: اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم

املعلوم أنه ال يراد به رؤية كل إنسان بنفسه؛ ألن هذا متعذر، وإمنا املراد بذلك إذا 
 .وهذا عام يف كل مكان. رآه من يثبت برؤيته دخول الشهر

وإذا . وذهب آخرون من أهل العلم إىل أنه إذا اختلفت املطالع فلكل مكان رؤيته
مل ختتلف املطالع فإنه جيب على من مل يروه إذا ثبتت رؤيته مبكان يوافقهم يف 

استدل به األولون واستدل هؤالء بنفس ما . املطالع أن يعملوا مبقتضى هذه الرؤية
َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشََّْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمِريًضا َأْو } :إن اهلل تعاىل يقول: فقالوا

َعَلى َسَفٍر َفِعدٌََّة مَِّْن َأيََّاٍم ُأَخَر ُيِريُد اهلُل ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر َوِلُتْكِمُلوْا 

ومن املعلوم أنه ال يراد .  {َكبَُِّروْا اهلَل َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلََُّكْم َتْشُكُروَناْلِعدَََّة َوِلُت
بذلك رؤية كل إنسان مبفرده، فيعمل به يف املكان الذي رؤي فيه، ويف كل مكان 

أما من ال يوافقهم يف مطالع اهلالل فإنه مل يره ال حقيقة . يوافقهم يف مطالع اهلالل
إذا رأيتموه »: وكذلك نقول يف قول النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم: واقال. وال حكمًا



فإن من كان يف مكان ال يوافق مكان الرائي يف « فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا
والتوقيت الشهري كالتوقيت : مطالع اهلالل مل يكن رآه ال حقيقة وال حكمًا، قالوا

اإلمساك واإلفطار اليومي، فكذلك جيب أن  اليومي، فكما أن البالد ختتلف يف
ختتلف يف اإلمساك واإلفطار الشهري، ومن املعلوم أن االختالف اليومي له أثره 
باتفاق املسلمني، فمن كانوا يف الشرق فإهنم ميسكون قبل من كانوا يف الغرب، 

 .ويفطرون قبلهم أيضًا

ثله متامًا يف التوقيت فإذا حكمنا باختالف املطالع يف التوقيت اليومي، فإن م
 .الشهري

َفالَن َباِشُروُهنََّ َواْبَتُغوْا َما َكَتَب اهلُل َلُكْم } :إن قوله تعاىل: وال ميكن أن يقول قائل

َوُكُلوْا َواْشَرُبوْا َحتََّى َيَتَبيَََّن َلُكُم اْلَخْيُط اأَلْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمََّ 

لصََِّياَم ِإَلى الََّْيِل َواَل ُتَباِشُروُهنََّ َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد ِتْلَك ُحُدوُد اهلِل َأِتمَُّوْا ا

 . {َفاَل َتْقَرُبوَها َكذاِلَك ُيَبيَُِّن اهلُل آَياِتِه ِللنََّاِس َلَعلََُّهْم َيتََُّقوَن

اهنا وأدبر النهار من هاهنا، إذا أقبل الليل من ه»: وقوله َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم
إن هذا عام جلميع : ال ميكن ألحد أن يقول« وغربت الشمس فقد أفطر الصائم

 .املسلمني يف كل األقطار

َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشََّْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن } :وكذلك نقول يف عموم قوله تعاىل

اٍم ُأَخَر ُيِريُد اهلُل ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌََّة مَِّْن َأيََّ

، وقوله َصلََّى اللََُّه  {َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدَََّة َوِلُتَكبَُِّروْا اهلَل َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلََُّكْم َتْشُكُروَن
، وهذا القول كما ترى « إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا»: َعَلْيِه َوَسلَََّم



له قوته مبقتضى اللفظ والنظر الصحيح والقياس الصحيح، أيضًا قياس التوقيت 
 .الشهري على التوقيت اليومي

وذهب بعض أهل العلم إىل أن األمر معلق بويل األمر يف هذه املسألة، فمىت رأى 
ه، لئال وجوب الصوم، أو الفطر مستندًا بذلك إىل مستند شرعي فإنه يعمل مبقتضا

الصوم ». خيتلف الناس ويتفرقوا حتت والية واحدة، واستدل هؤالء بعموم احلديث
 .« يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس

 .وهناك أقوال أخرى ذكرها أهل العلم الذين ينقلون اخلالف يف هذه املسألة

ار اليت كيف يصوم املسلمون يف بعض بالد الكف: وأما الشق الثاين من السؤال وهو
 ليس هبا رؤية شرعية؟

فإن هؤالء ميكنهم أن يثبتوا اهلالل عن طريق شرعي، وذلك بأن يتراءوا اهلالل إذا 
أمكنهم ذلك، فإن مل ميكنهم هذا، فإن قلنا بالقول األول يف هذه املسألة فإنه مىت 

و ثبتت رؤية اهلالل يف بلد إسالمي، فإهنم يعملون مبقتضى هذه الرؤية، سواء رأوه أ
 .مل يروه

وإن قلنا بالقول الثاين، وهو اعتبار كل بلد بنفسه إذا كان خيالف البلد اآلخر يف 
مطالع اهلالل، ومل يتمكنوا من حتقيق الرؤية يف البلد الذي هم فيه، فإهنم يعتربون 

 (43/  11. )أقرب البالد اإلسالمية إليهم، ألن هذا أعلى ما ميكنهم العمل به

* * * 



ن خارج العامل اإلسالمي يف خالفات مستمرة حول قضايا يعيش املسلمو

متعددة كدخول شهر رمضان وخروجه، وخالف حول املناصب 

الدعوية، وحيدث هذا يف كل عام مع اختالف يف حدتها من وقت 

 آلخرفهل هناك من كلمة توجيهية حفظكم اهلل

أال يتفرقوا الواجب على املسلمني أن يكونوا أمة واحدة، و: فأجاب فضيلته بقوله
َشَرَع َلُكم مََِّن اِلِديِن َما َوصََّى ِبِه ُنوحًا } :يف دين اهلل، كما قال اهلل تبارك وتعاىل

َأْوَحْيَنآ ِإَلْيَك َوَما َوصََّْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموْا الدَِّيَن َواَل " َوالََِّذى

" ِإَلْيِه َمن َيَشآُء َوَيْهِدى" ُمْشِرِكنَي َما َتْدُعوُهْم ِإَلْيِه اهلُل َيْجَتِبىَتَتَفرََُّقوْا ِفيِه َكُبَر َعَلى اْل

َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل اهلِل َجِميعًا َواَل َتَفرََُّقوْا } :وكما قال اهلل تعاىل {ِإَلْيِه َمن ُيِنيُب

َف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه َواْذُكُروْا ِنْعَمَة اهلِل َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتم َأْعَدآًء َفَألََّ

ِإْخَوانًا َوُكنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة مََِّن النََّاِر َفَأنَقَذُكْم مَِّْنَها َكذاِلَك ُيَبيَُِّن اهلُل َلُكْمَءاَياِتِه 

وْا َواْخَتَلُفوْا ِمن َواَل َتُكوُنوْا َكالََِّذيَن َتَفرََُّق} :وكما قال اهلل تعاىل {َلَعلََُّكْم َتْهَتُدوَن

فالواجب أن تكون كلمتهم  {َبْعِد َما َجآَءُهُم اْلَبيََِّناُت َوُأْوَلاِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم
واحدة، وأال يتفرقوا يف دين اهلل، وأن يكون صومهم واحدًا وفطرهم واحدًا، وهم 

ظره من يتبعون املركز الذي عندهم أعين املركز الديين الذي يوجه من حتت ن
املسلمني وأن ال يتفرقوا حىت لو تأخر صومهم عن صوم اململكة، أو أي بالد 

 (11/  11. )إسالمية أخرى فليتبعوا ما يقوله املركز

* * * 



هل احلساب مقدم على رؤية اهلالل؟ وإذا ثبت رؤيته يف مكان هل 

يثبت حكمه يف مجيع البلدان؟ وما حكم استعمال املنظار أو املراصد 

 اهلالل؟ وما حكم الرؤية عرب الطائرة أو القمر الصناعي؟ لرؤية

َفَمن َشِهَد } :رؤية اهلالل مقدمة على احلساب لقوله تعاىل: فأجاب فضيلته بقوله

ِمنُكُم الشََّْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌََّة مَِّْن َأيََّاٍم ُأَخَر ُيِريُد اهلُل 

ُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدَََّة َوِلُتَكبَُِّروْا اهلَل َعَلى َما َهَداُكْم ِبُكُم اْل

إذا رأيتموه، فصوموا وإذا »: وقول النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم {َوَلَعلََُّكْم َتْشُكُروَن
لكونه صحيح البصر، عداًل لكن بشرط أن يكون الرائي موثوقًا « رأيتموه فأفطروا

 .يف دينه، متثبتًا بقوله

يرى بعض العلماء أنه إذا ثبتت رؤية اهلالل يف مكان ثبت حكمه يف مجيع البلدان، 
ويرى آخرون أنه ال يثبت حكمه إال للبلد اليت رؤي فيها وما وافقها يف مطالع 

تبع لوالة  اهلالل، وهذا أصح، لكن هذا خياطب به والة األمور، أما الناس فهم
 .وال بأس أن نتوصل إىل رؤية اهلالل باملنظار، أو املراصد. أمورهم

أما يف الطائرات والقمر الصناعي فال، وذلك ألن الطائرات والقمر الصناعي يكون 
 .مرتفعًا على األرض اليت هي حمل ترائي اهلالل

 (11/  11. )هـ 1/3/1411كتبه حممد الصاحل العثيمني يف 

* * * 

يف منتصف رمضان وكان ابتداء صيامنا يوم الثالثاء يف سافرت 

اململكة إىل الشام وكان ابتداء صيامهم يوم األربعاء، فأكملت 



صيامي قبل يوم الثالثني عندهم حبيث تكون عيدًا لي وهم يف آخر 

 يوم من الشهر وقد أفطرت الستكمال الثالثني وهم صيام؟

لع اهلالل فيهما، فالقاعدة أن يكون إذا سافر الرجل من بلد إىل بلد اختلف مط
صيامه وإفطاره حسب البلد الذي هو فيه حني ثبوت الشهر، لكن إن نقصت أيام 
صيامه عن تسعة وعشرين يومًا، وجب عليه إكمال تسعة وعشرين يومًا ألن الشهر 
اهلاليل ال ميكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يومًا، وهذه القاعدة مأخوذة من قول 

: وقوله« إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا»: ى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّمالنيب َصلََّ
ومن . « إمنا الشهر تسع وعشرون، فال تصوموا حىت تروه، وال تفطروا حىت تروه»

حديث كريب أن أم الفضل بعثته إىل معاوية يف الشام، وفيه أن كريبًا أخرب ابن 
رأوا هالل رمضان ليلة اجلمعة يف الشام، فقال ابن عباس رضي اهلل عنهما أن الناس 

لكنا رأيناه ليلة السبت، فال نزال نصوم حىت نكمل ثالثني أو نراه، فقال : عباس
ال، هكذا أمرنا رسول اهلل َصلََّى : أال تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: كريب

 .اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم

 :وإليك أمثلة تبني هذه القاعدة

انتقل من بلد صام أهله يوم األحد إىل بلد صام أهله يوم السبت، : ثال األولامل
 .وأفطروا يوم األحد عن تسعة وعشرين يومًا، فيفطر معهم ويلزمه قضاء يوم

انتقل من بلد صام أهله يوم األحد إىل بلد صام أهله يوم االثنني، : املثال الثاين
يبقى صائمًا معهم ولو زاد على ثالثني يومًا وأفطروا يوم األربعاء عن ثالثني يومًا، ف

ألنه يف مكان مل ير اهلالل فيه، فال حيل له الفطر، ويشبه هذا ما لو سافر صائمًا من 
بلد تغيب فيه الشمس الساعة السادسة إىل بلد ال تغيب فيه إال الساعة السابعة، فإنه 



ُثمََّ َأِتمَُّوْا الصََِّياَم ِإَلى } :ال يفطر حىت تغيب الشمس يف الساعة السابعة لقوله تعاىل

الََّلْيِل َواَل ُتَباِشُروُهنََّ َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد ِتْلَك ُحُدوُد اهلِل َفاَل َتْقَرُبوَها 

 . {َكذاِلَك ُيَبيَُِّن اهلُل آَياِتِه ِللنََّاِس َلَعلََُّهْم َيتََُّقوَن

ألحد إىل بلد صام أهله يوم االثنني، انتقل من بلد صام أهله يوم ا: املثال الثالث
وأفطروا يوم الثالثاء عن تسعة وعشرين يومًا، فيفطر معهم ويكون صومهم تسعة 

 .وعشرين يومًا، وصومه ثالثني يومًا

انتقل من بلد صام أهله يوم األحد، وأفطروا يوم الثالثاء عن ثالثني : املثال الرابع
طروا يوم االثنني عن تسعة وعشرين يومًا، يومًا إىل بلد صام أهله يوم األحد، وأف

 .فيفطر معهم، وال يلزمه قضاء يوم؛ ألنه أمت تسعة وعشرين يومًا

دليل وجوب فطره يف املثال األول أنه رؤي اهلالل، وقد قال النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه 
اللََُّه َعَلْيِه ودليل وجوب قضاء اليوم قول النيب َصلََّى « إذا رأيتموه فأفطروا»: َوَسلَََّم
 .فال ميكن أن ينقص عن تسع وعشرين ليلة« إمنا الشهر تسع وعشرون»: َوَسلَََّم

ودليل وجوب بقائه صائمًا فوق الثالثني يف املثال الثاين قول النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه 
 فعلق الفطر بالرؤية، ومل تكن فيكون ذلك اليوم من« إذا رأيتموه فأفطروا»: َوَسلَََّم

 .رمضان يف ذلك املكان فال حيل فطره

 .وأما حكم املثال الثالث والرابع فواضح

هذا ما ظهر لنا يف هذه املسألة بأدلتها وهو مبين على القول الراجح من اختالف 
احلكم باختالف املطالع، أما على القول بأنه ال خيتلف احلكم بذلك وأنه مىت ثبتت 



الصوم أو الفطر فإن احلكم جيري على حسب رؤيته شرعًا مبكان لزم الناس كلهم 
 .ثبوته لكن يصوم أو يفطر سر َّا لئال يظهر خمالفة اجلماعة

 (11/  11. )هـ 1/1/1411كتبه حممد الصاحل العثيمني يف 

* * * 

إذا صمت تسعة وعشرين يومًا وعيَّدت يوم ثالثني يف البلد الذي أنا 

ر، وأنا مفطر، صائم فيه ولكين ذهبت صباحية العيد إىل بلد آخ

 ولكين وجدتهم صائمني فهل أصوم أو أبقى على فطري وعيدي؟

ال يلزمك أن متسك ألنك أفطرت بطريق شرعي فصار اليوم : فأجاب فضيلته بقوله
يف حقك يومًا مباحًا، فال يلزمك إمساكه، لو غابت عليك الشمس يف بلد مث 

/  11. )ك صيامهسافرت إىل بلد فأدركت الشمس قبل أن تغيب فإنه ال يلزم
32) 

* * * 

إذا تيقن شخص من دخول الشهر برؤية اهلالل ومل يستطع إبالغ 

 احملكمة فهل جيب عليه الصيام؟

إنه ال يلزمه، : اختلف العلماء يف هذا، فمنهم من يقول: فأجاب فضيلته بقوله
 .وذلك بناء على أن اهلالل هو ما استهل واشتهر بني الناس

زمه؛ ألن اهلالل هو ما رؤي بعد غروب الشمس، سواء إنه يل: ومنهم من يقول
 .اشتهر بني الناس أم مل يشتهر



والذي يظهر يل أن من رآه وتيقن رؤيته وهو يف مكان ناء مل يشاركه أحد يف 
َفَمن } :الرؤية، أو مل يشاركه أحد يف الترائي، فإنه يلزمه الصوم، لعموم قوله تعاىل

ُصْمُه َوَمن َكاَن َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌََّة مَِّْن َأيََّاٍم ُأَخَر ُيِريُد َشِهَد ِمنُكُم الشََّْهَر َفْلَي

اهلُل ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدَََّة َوِلُتَكبَُِّروْا اهلَل َعَلى َما َهَداُكْم 

ولكن إن « إذا رأيتموه فصوموا»: َعَلْيِه َوَسلَََّم وقوله َصلََّى اللََُّه {َوَلَعلََُّكْم َتْشُكُروَن
كان يف البلد وشهد به عند احملكمة، وردت شهادته فإنه يف هذا احلال يصوم سر َّا، 

 (34/  11. )لئال يعلن خمالفة الناس

* * * 

إذا رأيت مبفردي هالل عيد الفطر ومل يعلن يف البالد عن رؤيته فهل 

 يصوم أفطر وأعيَّد والبلد كله سوف

إن اإلنسان إذا رأى وحده هالل شوال : يقول أهل العلم: فأجاب فضيلته بقوله
فإنه جيب عليه أن يصوم، ألن هالل شوال ال يثبت دخوله شرعًا إال بشاهدين، 
ويرى بعض أهل العلم أنه يفطر سر َّا، والقول األول هو املشهور من مذهب اإلمام 

 (31/  11. )أمحد رمحه اهلل

* * * 

 من جيب الصوم؟على 

الصيام جيب أداًء على كل مسلم، بالغ، عاقل، قادر، مقيم، : فأجاب فضيلته بقوله
خال من املوانع، فهذه ستة أوصاف، فأما الكافر فال جيب عليه الصوم وال غريه من 



ال جيب عليه الصوم أنه ال يلزم به حال كفره، وال يلزمه : العبادات، ومعىن قولنا
 (31/  11)  .ألن الكافر ال تقبل منه عبادة حال كفره قضاؤه بعد إسالمه،

* * * 

 ما حكم من يصوم أيامًا ويفطر أخرى من رمضان؟

جواب هذا السؤال ميكن أن يفهم مما سبق وهو أن هذا : فأجاب فضيلته بقوله
الذي يصوم يومًا ويدع يومًا ال خيرج من اإلسالم، لكنه يكون فاسقًا لتركه هذه 

ة اليت هي أحد أركان اإلسالم، وال يقضي األيام اليت أفطرها، ألن الفريضة العظيم
قضاءه إياها ال يفيده شيئًا، فإنه ال يقبل منه بناًء على ما أشرنا إليه سابقًا من أن 

/  11. )العبادة املؤقتة إذا أخرها اإلنسان عن وقتها احملدد بال عذر فإهنا ال تقبل منه
31) 

* * * 

 الفجر واغتسلت بعد فما احلكم؟ إذا طهرت احلائض قبل

إن صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، املهم : فأجاب فضيلته بقوله
أن املرأة تتيقن أهنا طهرت؛ ألن بعض النساء تظن أهنا طهرت وهي مل تطهر، وهلذا 
كانت النساء يأتني بالقطن لعائشة رضي اهلل عنها فريينها إياه عالمة على الطهر، 

فاملرأة عليها أن تتأىن حىت تتيقن . ال تعجلن حىت ترين القصة البيضاء: ول هلنفتق
أهنا طهرت، فإذا طهرت فإهنا تنوي الصوم وإن مل تغتسل إال بعد طلوع الفجر، 
ولكن عليها أيضًا أن تراعي الصالة فتبادر باالغتسال لتصلي صالة الفجر يف وقتها، 

لوع الفجر، وقبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد ط



االغتسال إىل ما بعد طلوع الشمس حبجة أهنا تريد أن تغتسل غساًل أكمل وأنظف 
وأطهر، وهذا خطأ ال يف رمضان وال يف غريه؛ ألن الواجب عليها أن تبادر 
وتغتسل لتصلي الصالة يف وقتها، مث هلا أن تقتصر على الغسل الواجب ألداء 

إذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فال حرج عليها، الصالة، و
ومثل املرأة احلائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إال بعد طلوع الفجر، فإنه ال 
حرج عليها وصومها صحيح، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ومل يغتسل منها 

ك، ألنه ثبت عن النيب إال بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه ال حرج عليه يف ذل
َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد 

 (31/  11. )واهلل أعلم. طلوع الفجر َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم

* * * 

طفلي الصغري يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر 

 ستخدم معه القسوة ليفطر؟سنه واعتالل صحته، فهل أ

إذا كان صغريًا مل يبلغ فإنه ال يلزمه الصوم، ولكن إذا كان : فأجاب فضيلته بقوله
يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به، وكان الصحابة رضي اهلل عنهم ُيصو َّمون 
أوالدهم، حىت إن الصغري منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى هبا، ولكن إذا ثبت أن 

ه مينع منه، وإذا كان اهلل سبحانه وتعاىل منعنا من إعطاء الصغار هذا يضره فإن
أمواهلم خوفًا من اإلفساد هبا، فإن خوف إضرار األبدان من باب أوىل أن مينعهم 
منه، ولكن املنع يكون عن غري طريق القسوة، فإهنا ال تنبغي يف معاملة األوالد عند 

 (33/  11. )تربيتهم

* * * 



 الصيام دون اخلامسة عشرة كما يف الصالة؟هل يؤمر الصبيان ب

نعم يؤمر الصبيان الذين مل يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه، كما : فأجاب فضيلته بقوله
كان الصحابة رضي اهلل عنهم يفعلون ذلك بصبياهنم، وقد نص أهل العلم على أن 

ويألفوه، الويل يأمر من له والية عليه من الصغار بالصوم، من أجل أن يتمرنوا عليه 
 .وتتطبع أصول اإلسالم يف نفوسهم حىت تكون كالغريزة هلم

ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإهنم ال يلزمون بذلك، وإنين أنبه هنا على 
باء أو األمهات وهي منع صبياهنم من الصيام على خالف "مسألة يفعلها بعض اال

نعون هؤالء الصبيان رمحة يدعون أهنم مي. ما كان الصحابة رضي اهلل عنهم يفعلون
هبم وإشفاقًا عليهم، واحلقيقة أن رمحة الصبيان أمرهم بشرائع اإلسالم، وتعويدهم 

وقد ثبت عن . عليها، وتأليفهم هلا فإن هذا بال شك من حسن التربية ومتام الرعاية
« ن رعيتهإن الرجل راع يف أهل بيته ومسؤول ع»: النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم قوله

والذي ينبغي على أولياء األمور بالنسبة ملن والهم اهلل عليهم من األهل والصغار . 
. أن يتقوا اهلل تعاىل فيهم، وأن يأمروهم مبا أمروا أن يأمروهم به من شرائع اإلسالم

(11  /33) 

* * * 

أنا امرأة أجربتين الظروف على اإلفطار ستة أيام من شهر رمضان 

متحانات، ألنها بدأت يف شهر رمضان واملواد والسبب ظروف اال

صعبة، ولوال إفطاري هذه األيام مل أمتكن من دراسة هذه املواد نظرًا 

 لصعوبتها، أرجو إفادتي ماذا أفعل كي يغفر اهلل لي؟



: إضافة الشيء إىل الظروف خطأ، واألوىل أن يقال: أواًل: فأجاب فضيلته بقوله
 .اضطررت وما أشبه ذلك

إفطارها يف رمضان من أجل االختبار أيضًا خطأ وال جيوز، ألنه بإمكاهنا أن  :ثانيًا
تراجع بالليل، وليس هناك ضرورة إىل أن تفطر، فعليها أن تتوب إىل اهلل عز وجل، 

 (34/  11. )وعليها القضاء، ألهنا متأولة مل تتركها هتاونًا

* * * 

سنوات ما حكم املسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان يعين 

عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم 

 أيلزمه القضاء إن تاب؟

الصحيح أن القضاء ال يلزمه إن تاب؛ ألن كل عبادة مؤقتة : فأجاب فضيلته بقوله
بوقت إذا تعمد اإلنسان تأخريها عن وقتها بدون عذر، فإن اهلل ال يقبلها منه، 

قضائه، ولكن عليه أن يتوب إىل اهلل عز وجل ويكثر من  وعلى هذا فال فائدة من
 (33/  11. )العمل الصاحل، ومن تاب تاب اهلل عليه

* * * 

 ما حكم صيام تارك الصالة؟

تارك الصالة صومه ليس بصحيح وال مقبول منه؛ ألن تارك : فأجاب فضيلته بقوله
وْا الصالَة َوءااَتُوْا الزكاَة َفِإن َتاُبوْا َوَأَقاُم} :الصالة كافر مرتد، لقوله تعاىل



ولقول النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه .  {َفِإْخَواُنُكْم ِفي الدَِّيِن َوُنَفصَُِّل األََْياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن
 (33/  11)« بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة»: َوَسلَََّم

* * * 

يهذري يومًا ويصحو  ما حكم صيام من يعقل زمنًا وجين زمنًا آخر؟ أو

 يومًا آخر؟

احلكم يدور مع علته، ففي األوقات اليت يكون فيها صاحيًا : فأجاب فضيلته بقوله
عاقاًل جيب عليه الصوم، ويف األوقات اليت يكون فيها جمنونًا مهذريًا ال صوم عليه، 

لذي فلو فرض أنه جين يومًا ويفيق يومًا، أو يهذري يومًا ويصحو يومًا ففي اليوم ا
/  11. )يصحو فيه يلزمه الصوم، ويف اليوم الذي ال يصحو فيه ال يلزمه الصوم

33) 

* * * 

 هل جيوز للعمال إذا شق عليهم العمل أن يفطروا؟

عليهم أن يصوموا وأن يستعينوا باهلل عز وجل، فمن استعان : فأجاب فضيلته بقوله
، أو يكون سببًا يف هالكهم فال باهلل أعانه اهلل، فإذا رأوا أثناء النهار عطشًا يضرهم

حرج عليهم أن يفطروا للضرورة، ولكن خري من هذا أن يتفقوا مع الكفيل، أو 
صاحب العمل على أن يكون عملهم يف رمضان لياًل، أو بعضه يف الليل وبعضه يف 
أول النهار، أو أن خيفف من ساعات العمل حىت يقوموا بالعمل والصيام على وجه 

 (31/  11. )مريح



* * * 

عن حكم الفطر يف نهار : -رمحه اهلل تعاىل  -سئل فضيلة الشيخ 

 رمضان بدون عذر؟

الفطر يف هنار رمضان بدون عذر من أكرب الكبائر، ويكون : فأجاب فضيلته بقوله
به اإلنسان فاسقًا، وجيب عليه أن يتوب إىل اهلل، وأن يقضي ذلك اليوم الذي 

ء اليوم أفطر بدون عذر فعليه اإلمث، وأن يقضي أفطره، يعين لو أنه صام ويف أثنا
ذلك اليوم الذي أفطره؛ ألنه ملا شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه 
قضاؤه كالنذر، أما لو ترك الصوم من األصل متعمدًا بال عذر فالراجح أنه ال يلزمه 

قاعدة أن كل عبادة القضاء، ألنه ال يستفيد به شيئًا، إذ أنه لن يقبل منه، فإن ال
مؤقتة بوقت معني فإهنا إذا أخرت عن ذلك الوقت املعني بال عذر مل تقبل من 

من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو »: صاحبها، لقول النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم
 (31/  11)« رد

* * * 

فتاة أتاها احليض وهي يف الرابعة عشرة من عمرها وتركت الصيام 

 اًل منها بأن البلوغ حيصل بذلك فما احلكم؟جه

هذه الفتاة اليت أتاها احليض وهي يف الرابعة عشرة من : فأجاب فضيلته بقوله
عمرها، ومل تعلم أن البلوغ حيصل بذلك ليس عليها إمث حني تركت الصيام يف تلك 

يها السنة؛ ألهنا جاهلة، واجلاهل ال إمث عليه، لكن حني علمت أن الصيام واجب عل
فإنه جيب عليها أن تبادر بقضاء ذلك الشهر، الذي أتاها بعد أن حاضت، فإن املرأة 
إذا بلغت وجب عليها الصوم، وبلوغ املرأة حيصل بواحد من أمور أربعة، إما أن 



فإذا . يتم هلا مخس عشرة سنة، وإما أن تنبت عانتها، وإما أن تنزل، وإما أن حتيض
بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما حصل واحد من هذه األربعة فقد 

 (11/  11. )جتب على الكبري

* * * 

ما رأي فضيلتكم فيمن عمله شاق ويصعب عليه الصيام هل جيوز له 

 الفطر؟

الذي أرى يف هذه املسألة أن إفطاره من أجل العمل حمرم : فأجاب فضيلته بقوله
ليأخذ إجازة يف رمضان، وال جيوز، وإذا كان ال ميكن اجلمع بني العمل والصوم ف

حىت يتسىن له أن يصوم يف رمضان؛ ألن صيام رمضان ركن من أركان اإلسالم ال 
 (12/  11. )جيوز اإلخالل به

* * * 

فتاة صغرية حاضت وكانت تصوم أيام احليض جهاًل، فماذا جيب 

 عليها؟

جيب عليها أن تقضي الصيام الذي كانت تصومه يف أيام : فأجاب فضيلته بقوله
حيضها، ألن الصيام يف أيام احليض ال ُيقبل وال يصح ولو كانت جاهلة؛ ألن 

 (12/  11. )القضاء ال حد لوقته

* * * 



إذا مل يعلم الناس دخول الشهر إال بعد مضي وقت من النهار، فما 

 الواجب عليهم؟

إذا علم الناس بدخول شهر رمضان يف أثناء اليوم فإنه جيب : فأجاب فضيلته بقوله
 .هم اإلمساك؛ ألنه ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان فوجب إمساكهعلي

 .ولكن هل يلزمهم قضاء هذا اليوم؟ يف هذا خالف بني أهل العلم

فجمهور العلماء يرون أنه يلزمهم القضاء، ألهنم مل ينووا الصيام من أول اليوم، بل 
إمنا »: َعَلْيِه َوَسلَََّم مضى عليهم جزء من اليوم بال نية، وقد قال النيب َصلََّى اللََُّه

 .« األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرىء ما نوى

وذهب بعض أهل العلم إىل أنه ال يلزمهم القضاء؛ ألهنم كانوا مفطرين عن جهل، 
 .واجلاهل معذور جبهله

ولكن القول بوجوب القضاء أحوط وأبرأ للذمة، وقد قال النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه 
فما هو إال يوم واحد وهو يسري ال مشقة « ع ما يريبك إىل ما ال يريبكد»: َوَسلَََّم

 (13/  11. )فيه، وفيه راحة للنفس وطمأنينة للقلب

* * * 

إذا هدد الكفيل مكفوله املسلم بالفصل من العمل إذا مل يفطر يف 

 رمضان فهل يفطر؟ وما نصيحتكم هلذا الكفيل؟

ن يدع فرائض اهلل من أجل هتديد عباد ال جيوز لإلنسان أ: فأجاب فضيلته بقوله
اهلل، بل الواجب على اإلنسان أن يقوم بالفرائض، ومن يتق اهلل جيعل له خمرجًا 



فإن صليت فال تعمل . ال تصلي: ويرزقه من حيث ال حيتسب، أرأيت لو قال لك
عندي هل تطيعه يف ذلك؟ ال شك أنك ال تطيعه، وهكذا مجيع الفرائض اليت فرض 

 .، ال حيل لك أن تدعها بتهديد غريك مبنع العمل إذا قمت هبااهلل عليك

إن الذي يليق بك وأنت رجل مسلم أن : ونقول هلذا الذي استأجر هذا العامل
تعينه على طاعة اهلل من الصالة والصيام وغريها من العبادات، اليت يقوم هبا هذا 

لك فقد أعنته على الرب العامل مع وفائه بالعقد الذي بينك وبينه، فإنك إذا فعلت ذ
 (14/  11. )والتقوى، واملعني على الرب والتقوى كالفاعل

* * * 

إذا أسلم رجل بعد مضي أيام من شهر رمضان فهل يطالب بصيام األيام 

 السابقة؟

هذا ال يطالب بصيام األيام السابقة ألنه كان كافرًا فيها، : فأجاب فضيلته بقوله
ُقل ِللََِّذيَن } :ته من األعمال الصاحلة، لقول اهلل تعاىلوالكافر ال يطالب بقضاء ما فا

ْا ِإن َينَتُهوْا ُيْغَفْر َلُهْم مََّا َقْد َسَلَف َوِإن َيُعوُدوْا َفَقْد َمَضْت ُسنََُّت "َكَفُرو

وألن الناس كانوا يسلمون يف عهد الرسول َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم ومل  {األَْوََِّلنِي
 .بقضاء ما فاهتم من صوم، وال صالة، وال زكاةيكن يأمرهم 

ولكن لو أسلم يف أثناء النهار فهل يلزمه اإلمساك والقضاء؟ أو اإلمساك دون 
يف هذه املسألة خالف بني أهل العلم، . القضاء؟ أو ال يلزمه إمساك وال قضاء

ن أنه يلزمه اإلمساك دون القضاء، فيلزمه اإلمساك؛ ألنه صار م: والقول الراجح
أهل الوجوب، وال يلزمه القضاء ألنه قبل ذلك ليس من أهل الوجوب، فهو 



كالصيب إذا بلغ يف أثناء النهار فإنه يلزمه اإلمساك، وال يلزمه القضاء على القول 
 (11/  11. )الراجح يف هذه املسألة

* * * 

إذا أفطر اإلنسان لعذر وزال العذر يف نفس النهار فهل يواصل الفطر أم 

 ميسك؟

اجلواب أنه ال يلزمه اإلمساك؛ ألن هذا الرجل استباح هذا : فأجاب فضيلته بقوله
اليوم بدليل من الشرع، فحرمة هذا اليوم غري ثابتة يف حق هذا الرجل، ولكن عليه 

 (13/  11. )أن يقضيه، وإلزامنا إياه أن ميسك بدون فائدة له شرعًا ليس بصحيح

* * * 

 ه فهل ينقطع سفره؟إذا قدم املسافر لبلد غري بلد

إذا قدم املسافر لبلد غري بلده مل ينقطع سفره، فيجوز له : فأجاب فضيلته بقوله
الفطر يف رمضان وإن بقي مجيع الشهر، أما إذا قدم إىل بلده وهو مفطر فإنه ال 
جيب عليه اإلمساك، فله أن يأكل ويشرب بقية يومه؛ ألن إمساكه ال يفيده شيئًا 

وم عليه، هذا هو القول الصحيح، وهو مذهب مالك لوجوب قضاء هذا الي
والشافعي، وإحدى الروايتني عن اإلمام أمحد رمحه اهلل لكن ال ينبغي له أن يأكل 

 (11/  11. )ويشرب علنًا

* * * 



مسعت أنكم أفتيتم للحائض إذا طهرت يف نهار رمضان أنها تأكل 

بلد يف وتشرب وال متسك بقية يومها، وكذلك املسافر إذا قدم لل

 النهار فهل هذا صحيح؟ وما وجه ذلك؟

نعم ما مسعته من أين ذكرت أن احلائض إذا طهرت يف أثناء : فأجاب فضيلته بقوله
اليوم ال جيب عليها اإلمساك، وكذلك املسافر إذا قدم، فهذا صحيح عين، وهو 
 إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد رمحه اهلل وهو مذهب مالك والشافعي رمحهما اهلل

من أكل أول النهار فليأكل : )وروي عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه أنه قال
، وروي عن جابر بن يزيد وهو أبو الشعثاء أحد أئمة التابعني الفقيه أنه قدم ( آخره

من سفر فوجد امرأته طاهرًا من احليض يف ذلك اليوم فجامعها، ذكر هذين األثرين 
نه ال فائدة من اإلمساك، ألنه ال يصح صيام ذلك اليوم يف املغين، ومل يتعقبهما، وأل

إال من الفجر، وألن هؤالء يباح هلم الفطر أول النهار ظاهرًا وباطنًا مع علمهم بأنه 
رمضان، أما الرواية الثانية عن اإلمام أمحد رمحه اهلل فيجب عليهم اإلمساك 

على ما إذا قامت  والقضاء، وهو مذهب أيب حنيفة رمحه اهلل وحجتهم قياس ذلك
البينة يف أثناء النهار، فإنه جيب اإلمساك على من كان من أهل الوجوب، وهذا 

 .القياس فيه نظر

ألن من قامت عليه البينة يف أثناء النهار ال يباح له الفطر يف أول النهار لو : أواًل
م الفطر، علم باهلالل، فلم يكن ممن يباح له الفطر ظاهرًا وباطنًا، وحقيقته أنه حير

لكن هو معذور بعدم العلم فلم يكن عليه حرج يف أكله قبل العلم باهلالل فأشبه 
 .الناسي

وألن من قامت عليه البينة يف أثناء النهار فأمسك له فائدة من اإلمساك، على : ثانيًا
قول شيخ اإلسالم رمحه اهلل ومن وافقه، وذلك أن هذا اإلمساك يفيده ويسقط عنه 



ضاء عليه على رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية، ألنه معذور باألكل القضاء، فال ق
ال يلزمه اإلمساك، وقاله عطاء : حيث مل يعلم باهلالل مع أن أبا اخلطاب ذكر رواية

من التابعني، ولكن ينبغي أن ال يظهر األكل والشرب علنًا إذا كان يف ذلك 
 (112/  11. )مفسدة

* * * 

قف عنها الدم يف اليوم السادس من جاءها احليض، وتو: امرأة تقول

املغرب حتى الساعة الثانية عشرة لياًل، واغتسلت هذا اليوم وصامت 

اليوم الذي بعده، ثم جاءتها كدرة بنية وصامت هذا اليوم، هل يعترب 

 هذا من احليض مع أن عادتها جتلس سبعة أيام؟

تصيب املرأة من  هذه الكدرة ليست من احليض، الكدرة اليت: فأجاب فضيلته بقوله
كنا ال نعد الصفرة »: بعد طهارهتا ليست بشيء، قالت أم عطية رضي اهلل عنها

ومل تذكر . « كنا ال نعدها شيئًا»: ويف رواية أخرى. « والكدرة بعد الطهر شيئًا
واحليض دم ليس بكدرة وال صفرة، وعلى هذا فيكون صيام هذه املرأة . بعد الطهر

لذي مل تر فيه الكدرة، أو اليوم الذي رأت فيه الكدرة، صحيحًا، سواء يف اليوم ا
 (111/  11. )ألن هذه الكدرة ليست حبيض

* * * 

امرأة صامت وهي شاكة يف الطهر من احليض، فلما أصبحت فإذا هي طاهرة هل 
ينعقد صومها وهي مل تتيقن الطهر، أفتين أثابك اهلل اجلنة مبنه وكرمه املرأة املذكورة 

منعقد، ويلزمها قضاء ذلك اليوم، وذلك ألن األصل بقاء احليض فصيامها غري 



ودخوهلا يف الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول يف العبادة مع الشك يف شرط 
 (113/  11. )صحتها، وهذا مينع انعقادها

* * * 

عن األعذار املبيحة : -رمحه اهلل تعاىل  -سئل فضيلة الشيخ 

 للفطر؟

املرض والسفر كما جاء يف القرآن : ر املبيحة للفطراألعذا: فأجاب فضيلته بقوله
الكرمي، ومن األعذار أن تكون املرأة حاماًل ختاف على نفسها، أو على جنينها، 
ومن األعذار أيضًا أن تكون املرأة مرضعًا ختاف إذا صامت على نفسها، أو على 

وم من هلكة، رضيعها، ومن األعذار أيضًا أن حيتاج اإلنسان إىل الفطر إلنقاذ معص
مثل أن جيد غريقًا يف البحر، أو شخصًا بني أماكن حميطة به فيها نار، فيحتاج يف 
إنقاذه إىل الفطر، فله حينئذ أن يفطر وينقذه، ومن ذلك أيضًا إذا احتاج اإلنسان 
إىل الفطر للتقوي على اجلهاد يف سبيل اهلل، فإن ذلك من أسباب إباحة الفطر له، 

إنكم مالقو العدو »: اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم قال ألصحابه يف غزوة الفتحألن النيب َصلََّى 
فإذا وجد السبب املبيح للفطر وأفطر اإلنسان به « غدًا والفطر أقوى لكم فأفطروا

فإنه ال يلزمه اإلمساك بقية ذلك اليوم، فإذا قدر أن شخصًا قد أفطر إلنقاذ معصوم 
د إنقاذه، ألنه أفطر بسبب يبيح له الفطر، فال من هلكة فإنه يستمر مفطرًا ولو بع

 (111/  11. )يلزمه اإلمساك حينئذ

* * * 

املريض إذا وجب عليه اإلطعام فهل جيوز دفع ذلك اإلطعام لغري 

 املسلمني إذا كان يف بالد كافرة؟



إذا كان اإلنسان يف غري بالد إسالمية ووجب عليه اإلطعام : فأجاب فضيلته بقوله
هذه البالد مسلمون من أهل االستحقاق أطعمهم، وإال فإنه يصرفه إىل  فإن كان يف

/  11. )أي بلد من بالد املسلمني اليت حيتاج أهلها إىل هذا اإلطعام، واهلل أعلم
111) 

* * * 

امرأة أصيبت جبلطة قبل رمضان ومل يغم عليها إغماء كاماًل، 

وملا قرب فكانت تبدأ بالصالة وأثناء الصالة ختاطب من حوهلا، 

إنها تسمع : رمضان أغمي عليها إغماء كاماًل، ولكن األطباء قالوا

 ثم توفيت يف رمضان، فهل يكفر عنها؟

هذه املرأة اليت أصيبت جبلطة قبل رمضان وبقيت مغمى : فأجاب فضيلته بقوله
عليها أو فاقدة الشعور، يطعم عنها لكل يوم مسكني، ألن الصحيح أن اإلغماء ال 

الصوم، وإمنا مينع وجوب الصالة، فلو أغمي على اإلنسان بغري اختياره مينع وجوب 
وبقي يومني أو ثالثة فال صالة عليه، أما إذا كان باختياره كما لو أغمي عليه 

 (114/  11. )بواسطة البنج فإنه يلزمه القضاء

* * * 

رجل كبري مريض ال يستطيع الصوم فهل جيزىء إخراج النقود عن 

 جيزىء عن ذلك أن ندفعها فيما يسمى بتفطري جماهد؟اإلطعام؟ وهل 

جيب علينا أن نعلم قاعدة مهمة، وهي أن ما ذكره اهلل عز : فأجاب فضيلته بقوله
وجل بلفظ اإلطعام أو الطعام وجب أن يكون طعامًا، وقد قال تعاىل يف 



َتَطوَََّع َخْيًرا َفُهَو َخْيٌر لََُّه َوَعَلى الََِّذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكنٍي َفَمن } :الصوم

َفَكفََّاَرُتُه ِإْطَعاُم }: وقال يف كفارة اليمني {َوَأن َتُصوُموْا َخْيٌر لََُّكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن

ْم َعَشَرِة َمَساِكنَي ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم َأْو ِكْسَوُتُهْم َأْو َتْحِريُر َرَقَبٍة َفَمن لََّ

ْا َأْيَماَنُكْم َكذاِلَك "َيِجْد َفِصَياُم َثَلاَثِة َأيََّاٍم ذاِلَك َكفََّاَرُة َأْيَماِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم َواْحَفُظو

ُيَبيَُِّن اهلُل َلُكْمَءاَياِتِه َلَعلََُّكْم َتْشُكُروَن َعَشَرِة َمَساِكنَي ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم 

ُهْم َأْو َتْحِريُر َرَقَبٍة َفَمن لََّْم َيِجْد َفِصَياُم َثَلاَثِة َأيََّاٍم ذاِلَك َكفََّاَرُة َأْيَماِنُكْم ِإَذا َأْو ِكْسَوُت

ويف  {ْا َأْيَماَنُكْم َكذاِلَك ُيَبيَُِّن اهلُل َلُكْمَءاَياِتِه َلَعلََُّكْم َتْشُكُروَن"َحَلْفُتْم َواْحَفُظو
َعَلْيِه َوَسلَََّم زكاة الفطر صاعًا من طعام، فما ذكر يف  الفطرة فرض النيب َصلََّى اللََُّه

النصوص بلفظ الطعام أو اإلطعام فإنه ال جيزىء عنه الدراهم، وعلى هذا فالكبري 
الذي كان فرضه اإلطعام بداًل عن الصوم ال جيزىء أن خيرج بداًل عنه دراهم، لو 

عما جاء به النص،  أخرج بقدر قيمة الطعام عشر مرات مل جيزئه؛ ألنه عدول
كذلك الفطرة لو أخرج قدر قيمتها عشر مرات مل جيزىء عن صاع من احلنطة؛ 

من عمل »: وقد قال النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم. ألن القيمة غري منصوص عليها
وعلى هذا فنقول لألخ الذي ال يستطيع الصوم . « عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد

كل يوم مسكينًا، وأما صرفها ملا يسمى بتفطري جماهد، فاجملاهد  أطعم عن: لكربه
ليس عندنا حىت نفطره، وإذا دفعنا ما يفطره اليوم فمىت يصل إليه؟ رمبا يصل بعد 
يومني أو ثالثة، أو رمبا ال يصل إال بعد العيد حسب املواصالت وحسب تسهيل 

مئنًا على وصوله يف الوصول، لكن شيئًا طلب منك اجعله يف بلدك حىت تكون مط
وقته، ومثل ذلك أيضًا زكاة الفطر ال خترجها إال يف بلدك مهما كان األمر، حىت 

حيرم على اإلنسان أن خيرج فطرته يف غري بلده، فإن كان ليس يف : إن العلماء قالوا
وزكاة الفطر . بلده فقراء أخرجها يف أقرب البالد إليه من البالد اليت فيها الفقراء

لو كان اإلنسان : ي مطلوبة من الشخص تتعلق ببدنه، وهلذا قال العلماءواألضاح
يف بلد وماله يف بلد أخرج فطرته يف البلد الذي هو فيه، وأخرج زكاة املال يف البلد 



الذي فيه املال، وكوننا جنعل حىت الفطرة واألضحية تذهب إىل املكان الفالين 
مقصودة منا، واألضحية إذا دفعناها  والناس الفالنيني هذا خطأ؛ ألن هذه عبادات

إىل مكان ما بقيت بيوتنا ليس فيها أضحية، فال نقيم فيها شعائر اإلسالم واألضحية 
لو تصدق بقيمة األضحية ألف مرة ما أجزأت عن : من الشعائر، وهلذا قال العلماء

َلاِكن َيَناُلُه التََّْقَوى َلن َيَناَل اهلَل ُلُحوُمَها َواَل ِدَمآُؤَها َو} :األضحية ألن اهلل يقول

وأنا أرى  {ِمنُكْم َكَذاِلَك َسخَََّرَها َلُكْم ِلُتَكبَُِّروْا اهلَل َعَلى َما َهَداُكْم َوَبشَِِّر اْلُمْحِسِننَي
أن مساعدة اجملاهدين ينبغي أن حيث الناس على التربع حىت جيعلوا من أمواهلم 

وات الواجبة اليت هي خارجة على نصيبًا للجهاد يف سبيل اهلل، أما أن جتعل الزك
كل حال ومفروضة جتعل يف اجلهاد وال تبذل أموال خاصة للجهاد، معىن ذلك أننا 

 (111/  11. )دفعنا نصيب اجلهاد مما أوجب اهلل علينا من الزكاة

* * * 

أمي تناولت دواءها بعد أذان الفجر يف رمضان بوقت قصري وأنا قد 

 ءها يف هذا الوقت يكون عليها يوم؟نبهتها على أنها إذا شربت دوا

إذا شرب املريض الدواء يف رمضان بعد طلوع الفجر فإن : فأجاب فضيلته بقوله
صيامه هذا غري صحيح؛ ألنه تعمد اإلفطار ويلزمه اإلمساك بقية اليوم، إال إذا شق 
عليه اإلمساك من أجل املرض فله أن يفطر من أجل املرض، ويلزمه القضاء؛ ألنه 

 .الفطرتعمد 

وال حيل للمريض أن يتناول دواء وهو صائم يف رمضان إال عند الضرورة، مثل أن 
خناف عليه من املوت فنعطيه حبوبًا ختفف عنه، فإنه يف هذا احلال يكون مفطرًا وال 

 (121/  11. )حرج عليه يف الفطر مع املرض



* * * 

ا امرأة يف اخلمسني من عمرها ومريضة بالسكر، والصيام يسبب هل

مشقة كبرية، ولكنها تصوم رمضان وكانت ال تعرف أن أيام 

احليض يف رمضان هلا قضاء إال من فرتة، وتراكم عليها حوالي مائيت 

يوم، فما حكم هذه األيام خصوصًا مع حالتها يف حالة مرضها، هل 

 عفا اهلل عما سلف أم تصوم أم تطعم؟

وصف السائل تتضرر من  هذه املرأة إذا كانت على ما: فأجاب فضيلته بقوله
الصوم لكربها ومرضها فإنه يطعم عنها عن كل يوم مسكني، فتحصي األيام 
املاضية، وتطعم عنها عن كل يوم مسكينًا، وكذلك صيام رمضان احلاضر، إذا كان 
يشق عليها وال يرجى زوال املانع، فإهنا تطعم عن كل يوم مسكينًا كما ذكرنا 

 (121/  11. )ذلك سابقًا

 * ** 

شخص له والدة طاعنة يف السن وهي تصر على الصوم، مع أن ذلك 

 يضر بصحتها، فهل هناك كفارة من عدم صومها؟ وما هي؟

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف : فأجاب فضيلته بقوله
إذا كان الصوم يضر : املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني، جوابنا على ذلك

السائل فإنه ال جيوز هلا أن تصوم؛ ألن اهلل تعاىل يقول يف بصحتها كما ذكر 
وال تلقوا بأيديكم إىل } {ْا َأنُفَسُكْم ِإنََّ اهلَل َكاَن ِبُكْم َرِحيمًا"َواَل َتْقُتُلو} :القرآن

فال جيوز هلا أن تصوم، والصوم يضر بصحتها، ومادامت طاعنة يف السن  {التهلكة



صوم يف املستقبل، وحينئذ تطعم عن كل يوم فإن الغالب أهنا ال تقدر على ال
 (123/  11. )مسكني

* * * 

إذا برىء شخص من مرض سبق أن قرر األطباء استحالة شفائه منه، 

وكان ذلك بعد مضي أيام من رمضان فهل يطالب بقضاء األيام 

 السابقة؟

إذا أفطر شخص رمضان أو من رمضان ملرض ال يرجى : فأجاب فضيلته بقوله
ما حبسب العادة، وإما بتقرير األطباء املوثوق هبم، فإن الواجب عليه أن إ: زواله

يطعم عن كل يوم مسكينًا، فإذا فعل ذلك وقدر اهلل له الشفاء فيما بعد، فإنه ال 
يلزمه أن يصوم عما أطعم عنه، ألن ذمته برئت مبا أتى به من اإلطعام بداًل عن 

 .الصوم

لحقه بعد براءة ذمته، ونظري هذا ما ذكره وإذا كانت ذمته قد برئت فال واجب ي
الفقهاء رمحهم اهلل يف الرجل الذي يعجز عن أداء فريضة احلج عجزًا ال يرجى 

/  11. )زواله، فيقيم من حيج عنه مث يربأ بعد ذلك، فإنه ال تلزمه الفريضة مرة ثانية
121) 

* * * 

إني : عن رجل يقول: -رمحه اهلل تعاىل  -سئل فضيلة الشيخ 

صاب مبرض الصرع ومل أمتكن من صوم شهر رمضان املبارك، م

علمًا أنين متقاعد، وتقاعدي يصل إىل ثالثة ومثانني دينارًا شهري َّا، 



وصاحب زوجة وليس لي أي وارد غري تقاعدي، فما حكم الشرع يف 

حاليت إذا مل أمتكن من إطعام ثالثني مسكينًا خالل شهر رمضان؟ 

 ؟وما هو املبلغ الذي أدفعه

إذا كان هذا املرض الذي أمّل بك يرجى زواله يف يوم من : فأجاب فضيلته بقوله
األيام فإن الواجب عليك أن تنتظر حىت يزول هذا املرض مث تصوم، لقول اهلل 

اَل َوَمن َكاَن َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌََّة مَِّْن َأيََّاٍم ُأَخَر ُيِريُد اهلُل ِبُكُم اْلُيْسَر َو} :تعاىل

ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدَََّة َوِلُتَكبَُِّروْا اهلَل َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلََُّكْم 

، أما إذا كان هذا املرض مستمر َّا ال يرجى زواله فإن الواجب عليك أن  {َتْشُكُروَن
إليه تطعم عن كل يوم مسكينًا، وجيوز أن تصنع طعامًا غداء أو عشاء وتدعو 

مساكني بعدد أيام الشهر، وتربأ ذمتك بذلك، وال أظن أحدًا يعجز عن هذا إن 
شاء اهلل تعاىل، وال حرج عليك إذا كنت ال تستطيع أن تطعم هؤالء املساكني يف 
شهر واحد أن تطعم بعضهم يف شهر، وبعضهم يف شهر، وبعضهم يف شهر، 

 (131/  11. )حسبما تقدر عليه

* * * 

 ملبيح للفطر؟ما هو السفر ا

كيلو ونصف ( 33)السفر املبيح للفطر وقصر الصالة هو : فأجاب فضيلته بقوله
تقريبًا، ومن العلماء من مل حيدد مسافة للسفر، بل كل ما هو يف عرف الناس سفر 
فهو سفر، ورسول اهلل َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم كان إذا سافر ثالثة فراسخ قصر 

رم ليس مبيحًا للقصر والفطر، ألن سفر املعصية ال تناسبه الصالة، والسفر احمل



الرخصة، وبعض أهل العلم ال يفرق بني سفر املعصية وسفر الطاعة لعموم األدلة، 
 (132/  11. )والعلم عند اهلل

* * * 

 ما حكم السفر يف رمضان من أجل الفطر؟

هو فرض وركن الصيام يف األصل واجب على اإلنسان، بل : فأجاب فضيلته بقوله
من أركان اإلسالم كما هو معلوم، والشيء الواجب يف الشرع ال جيوز لإلنسان 
أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه، فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حرامًا 
عليه، وكان الفطر كذلك حرامًا عليه، فيجب عليه أن يتوب إىل اهلل عز وجل، 

ع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافرًا، وأن يرجع عن سفره ويصوم، فإن مل يرج
أنه ال جيوز لإلنسان أن يتحيل على اإلفطار يف رمضان بالسفر؛ : وخالصة اجلواب

ألن التحيل على إسقاط الواجب ال يسقطه كما أن التحيل على احملرم ال جيعله 
 (133/  11. )مباحًا

* * * 

ه الكفارة رجل نوى السفر فأفطر يف بيته، جلهله، ثم انطلق هل علي

 قياسًا على اجلماع يف التعمد كقول املالكية؟

حرام عليه أن يفطر وهو يف بيته، ولكن لو أفطر قبل مغادرته : فأجاب فضيلته بقوله
بيته فعليه القضاء فقط، وليس عليه الكفارة قياسًا على اجلماع، ألن اجلماع يفارق 

ة، وال يفسده غريه من غريه من احملظورات، وهلذا يفسد النسك يف احلج والعمر
احملظورات، فاجلماع له شأن أعظم، وال يقاس األدىن على األعلى، ومن قال من 



فقوله ليس بصواب، . إن من أفطر بأكل أو شرب أو مجاع فعليه الكفارة: العلماء
 (133/  11. )ألن الكفارة ليست إال يف اجلماع

* * * 

 أن أفطر يف السفر؟إذا كنت مسافرًا ومكثت ثالثة أيام هل حيق لي 

إذا كنت مسافرًا حيق لك أن تفطر يف أثناء الطريق، ويف البلد : فأجاب فضيلته بقوله
اليت مكثت فيها، مثل لو ذهبت إىل مكة للعمرة مخسة أيام أو ستة أيام، افطر يف 

 امانية مكة، ألن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم فتح مكة يف السنة الثامنة من اهلجرة، يف
عشر أو عشرين من شهر رمضان، وبقي مفطرًا بقية الشهر ومل يصم، بل كان 
يأكل ويشرب ويقصر الصالة، فلك أن تفطر يف مكة أثناء سفرك حىت ولو مل يكن 

 (134/  11. )يف الصوم مشقة، لكن األفضل أن تصوم إذا مل يشق

* * * 

 ما حكم صيام املسافر إذا شق عليه؟

إذا شق عليه الصوم مشقة حمتملة فهو مكروه، ألن النيب : ولهفأجاب فضيلته بق
ما »: َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم رأى رجاًل قد ُظلل عليه والناس حوله زحام، فقال

وأما إذا شق عليه مشقة « ليس من الرب الصيام يف السفر»: قال. صائم: قالوا« هذا؟
َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم ملا شكى إليه  شديدة فإن الواجب عليه الفطر، ألن الرسول

: إن بعض الناس قد صام فقال: الناس أهنم قد شق عليهم الصيام أفطر، مث قيل له
وأما من ال يشق عليه الصوم فاألفضل أن يصوم « أولئك العصاة. أولئك العصاة»

: ل أبو الدرداء رضي اهلل عنهاقتداًء بالنيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم، حيث كان كما قا



كنا مع رسول اهلل َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم يف رمضان يف يوم شديد احلر وما منا 
 (134/  11. )صائم إال رسول اهلل َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم وعبد اهلل بن رواحة

* * * 

 هل الصيام أفضل للمسافر أم اإلفطار؟

إن كان األيسر له الصيام فاألفضل : األفضل فعل ما تيسر له: فأجاب فضيلته بقوله
الصيام، وإن كان األيسر له اإلفطار فاألفضل اإلفطار، وإذا تساوى األمران 
فاألفضل الصيام؛ ألن هذا فعل النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم وسنته، وهو أسرع يف 

قضاء يكون ثقياًل على النفس، ورمبا إبراء الذمة، وهذا أهون على اإلنسان، فإن ال
 :نرجحه أيضًا، ألنه يصادف الشهر الذي هو شهر الصيام، إذًا فله ثالثة أحوال

 .أن يكون اإلفطار أسهل له، فليفطر 1

 .الصيام أسهل، فليصم 2

 (133/  11. )إذا تساوى األمران، فاألفضل أن يصوم 3

* * * 

 نات؟كيف يصوم من سفره مستمر مثل أصحاب الشاح

َفَمن َكاَن } :إن اهلل تعاىل قد بني حكم هذه املسألة يف قوله: فأجاب فضيلته بقوله

ِمنُكم مََِّريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌََّة مَِّْن َأيََّاٍم ُأَخَر َوَعَلى الََِّذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم 

ن َتُصوُموْا َخْيٌر لََُّكْم ِإن ُكنُتْم ِمْسِكنٍي َفَمن َتَطوَََّع َخْيًرا َفُهَو َخْيٌر لََُّه َوَأ



فسائق الشاحنة مادام مسافرًا فله أن يترخص جبميع رخص السفر من  {َتْعَلُموَن
القصر واجلمع، والفطر يف رمضان، واملسح على اخلفني ثالثة أيام وغريها مما هو 

 .معروف يف أحكام السفر

لو كان دائمًا يسافر يف هذه جيوز له أن يفطر يف هذه احلال و: وعلى هذا فنقول
السيارة؛ ألنه مادام له مكان يأوي إليه وأهل يأوي إليهم، فهو إذا فارق هذا املكان 
وأولئك األهل فهو مسافر، وعلى هذا فيجوز له أن يفعل ما يفعله املسافرون، فإن 

ُأَخَر َوَعَلى الََِّذيَن  َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌََّة مَِّْن َأيََّاٍم}: اهلل تعاىل قد أطلق يف اآلية فقال

ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكنٍي َفَمن َتَطوَََّع َخْيًرا َفُهَو َخْيٌر لََُّه َوَأن َتُصوُموْا َخْيٌر لََُّكْم ِإن 

ومل يقيده بشيء، فما أطلقه اهلل تعاىل ورسوله َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم  {ُكنُتْم َتْعَلُموَن
 .لعمل مبطلقهفإنه جيب ا

 كيف أصنع وأنا دائمًا يف هذه املهنة أسافر دائمًا صيفًا وشتاًء؟: فإذا قال

إذا كنت يف أهلك يف رمضان جيب عليك أن تصوم، وإذا كنت يف غري : فنقول له
أهلك فأنت مسافر، وال جيب عليك أن تصوم، مث إنه من املمكن أن نقول بأن لك 

ن تصوم يف هذا احلر الشديد تصوم يف أيام فائدة عظيمة، وهي أنك بداًل من أ
الشتاء القصرية املدة الباردة اجلو، وذلك أسهل لك من الصيام يف السفر يف مثل 

 (141/  11. )هذه األيام الطويلة الشديدة احلر، واهلل أعلم

* * * 

 :املغرتبون عن بالدهم هلم ثالث حاالت



كالعمال املقيمني : د اليت اغتربوا إليهاأن ينووا اإلقامة املطلقة بالبال: احلالة األوىل
للعمل، والتجار املقيمني للتجارة وحنوهم، ممن يقيمون إقامة مطلقة، فهؤالء يف 
حكم املستوطنني يف وجوب الصوم عليهم يف رمضان، وإمتام الصالة، واالقتصار 
على يوم وليلة يف مسح اخلفني، ألن إقامتهم مطلقة غري مقيدة بزمن وال غرض، 

هم عازمون على اإلقامة يف البالد اليت اغتربوا إليها، ال خيرجون منها إال أن ف
 .خيرجوا

أن ينووا اإلقامة املقيدة بغرض معني، ال يدرون مىت ينتهي، ومىت : احلالة الثانية
كالتجار الذين يقدمون لبيع السلع أو شرائها، مث : انتهى رجعوا إىل بالدهم

 يرجعون، وكالقادمني

دوائر حكومية أو غريها ال يدرون مىت ينتهي غرضهم حىت يرجعوا إىل ملراجعة 
بالدهم، فهؤالء يف حكم املسافرين فلهم الفطر، وقصر الصالة الرباعية، ومسح 
اخلفني ثالثة أيام ولو بقوا سنوات، هذا قول مجهور العلماء، بل حكاه ابن املنذر 

بعد املدة اليت ينقطع هبا حكم إمجاعًا، لكن لو ظن هؤالء أن الغرض ال ينتهي إال 
 .السفر، فهل هلم الفطر والقصر على قولني

أن ينووا اإلقامة املقيدة بغرض معني يدرون مىت ينتهي، ومىت انتهى : احلالة الثالثة
رجعوا إىل بالدهم مبجرد انتهائه فقد اختلف أهل العلم رمحهم اهلل يف حكم هؤالء، 

اهلل أهنم إن نووا إقامة أكثر من أربعة أيام  فاملشهور من مذهب اإلمام أمحد رمحه
وهذا قول ( : اجمللد الثاين 332ص )أمتوا، وإن نووا دوهنا قصروا، قال يف املغين 

وروي هذا القول عن عثمان رضي اهلل عنه وقال : مالك والشافعي وأيب ثور، قال
ه أمت، إن أقام مخسة عشر يومًا مع اليوم الذي خيرج في: الثوري وأصحاب الرأي

وهناك أقوال أخرى ساقها النووي يف شرح . انتهى. وإن نوى دون ذلك قصر



تبلغ عشرة أقوال، وهي أقوال اجتهادية ( اجمللد الرابع 122صفحة )املهذب 
متقابلة، ليس فيها نص يفصل بينها، وهلذا ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه 

م الفطر، وقصر الصالة الرباعية، ابن القيم، إىل أن هؤالء يف حكم املسافرين هل
مجع الشيخ ابن قاسم ص )واملسح على اخلفني ثالثة أيام، انظر جمموع الفتاوى 

وانظر زاد املعاد البن القيم ( 33ص )واالختيارات ( 42جملد  431، 331، 331
 (3جملد  12ص )

من ( اجمللد الثالث 1311ص )واختاره أيضًا الشيخ حممد رشيد رضا رمحه اهلل 
ص )فتاوى املنار، وكذلك اختاره شيخنا عبد الرمحن بن ناصر السعدي رمحه اهلل 

من املختارات اجللية، وهذا القول هو الصواب ملن تأمل نصوص الكتاب ( 34
والسنة، فعلى هذا يفطرون ويقضون كأهل احلال الثانية، لكن الصوم أفضل إن مل 

، ألن ذلك يوجب تراكم يشق، وال ينبغي أن يؤخروا القضاء إىل رمضان ثان
الشهور عليهم فيثقل عليهم القضاء، أو يعجزوا عنه، والفرق بني هؤالء وأهل احلال 
األوىل أن هؤالء أقاموا لغرض معني ينتظرون انتهاءه ومل ينووا اإلقامة املطلقة، بل 
لو طلب منهم أن يقيموا بعد انتهاء غرضهم ألبوا ذلك، ولو انتهى غرضهم قبل 

نووها ما بقوا يف تلك البالد، أما أهل احلال األوىل فعلى العكس من  املدة اليت
هؤالء، فهم عازمون على اإلقامة املطلقة مستقرون يف حمل اإلقامة، ال ينتظرون شيئًا 
معينًا ينهون إقامتهم بانتهائه، فال يكادون خيرجون من مغترهبم هذا إال بقهر النظام، 

اهلل تعاىل، فمن تبني له رجحان هذا القول فعمل  فالفرق ظاهر للمتأمل، والعلم عند
به فقد أصاب، ومن مل يتبني له فأخذ بقول اجلمهور فقد أصاب، ألن هذه املسألة 
من مسائل االجتهاد اليت من اجتهد فيها فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فيها 

َنْفًسا ِإالََّ  اَل ُيَكلَُِّف اهلُل} :فأخطأ فله أجر واحد، واخلطأ مغفور قال اهلل تعاىل

ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت َربَََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنآ ِإن نََِّسيَنآ َأْو َأْخَطْأَنا َربَََّنا 



َطاَقَة َواَل َتْحِمْل َعَلْيَنآ ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الََِّذيَن ِمن َقْبِلَنا َربَََّنا َواَل ُتَحمَِّْلَنا َما اَل 

َلَنا ِبِه َواْعُف َعنََّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنآ َأنَت َمْوَلاَنا َفاْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم 

إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب »: وقال النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم {اْلَكاِفِريَن
 .ريأخرجه البخا« فله أجران، وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر

نسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا إىل الصواب عقيدة وقواًل وفعاًل، إنه جواد كرمي، واحلمد 
. هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 (141/  11. )هـ1141

* * * 

امرأة حامل ويف شهرها الثامن وصامت ويف يوم من شهر رمضان كان 

فطر، وكان اجلنني يف بطنها يتحرك بشدة وبعد شديد احلرارة ومل ت

 أسبوع خرج ميتًا، فهل على األم شيء؟

احلمد هلل رب العاملني، ال شك أن هذه املرأة احلامل اليت : فأجاب فضيلته بقوله
صامت والصوم يشق عليها أهنا أخطأت، وأهنا خالفت الرخصة اليت رخص اهلل هلا 

هذا الفعل فإهنا تكون ضامنة له، وجيب عليها فيها، وإذا تبني أن موت اجلنني من 
الكفارة أيضًا وهي عتق رقبة، فإن مل جتد فصيام شهرين متتابعني، وليس فيها 
إطعام، واملراد بالقتل خطأ، ألن القاتل عمدًا والعياذ باهلل ال كفارة له، فإن اهلل 

ُم َخاِلدًا ِفيَها َوَغِضَب اهلُل َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا مََُّتَعمَِّدًا َفَجَزآُؤُه َجَهنََّ} :يقول

هذا جزاؤه وال تفيده الكفارة شيئًا، لكن  {َوَأَعدََّ َلُه َعَذابًا َعِظيمًا َعَذابًا َعِظيمًا
الذي يقتل مؤمنًا خطأ هذا هو الذي عليه الكفارة، فإذا تيقنا أن هذا اجلنني إمنا 

متعدية فيلزمها ضمانه بالدية لوارثيه، ويلزمها مات بسبب فعلها فإهنا تكون حينئذ 



الكفارة، والدية هنا ليست دية اإلنسان كاملة، ولكنها غرة كما ذكره أهل العلم، 
ومن املعروف أن دية املرأة نصف دية الرجل فإذا كانت دية . وهي عشر دية أمه

نني عشر الرجل قررت اآلن مئة ألف، فإن دية املرأة مخسون ألفًا، ويكون دية اجل
 .مخسني ألفًا أي مخسة آالف

وأما إذا مل تتيقن أن موت اجلنني من هذا الفعل فإنه ال شيء عليها، واألصل براءة 
/  11)ذمتها، فحينئذ جيب أن يبحث هل موت هذا اجلنني ناتج من فعلها أو ال؟ 

113) 

* * * 

املرأة احلامل واملرضع إذا أفطرتا خشية على ولديهما هل تقضيا 

وم فحسب أو تطعما مع الصوم، أفتين أثابكم اهلل اجلنة مبنه الص

 وكرمه؟

املذهب أن عليهما قضاء الصوم، وعلى من ميون الولد إطعام مسكني عن كل يوم 
أفطرتاه، ويف نفسي من هذا شيء، وأنا أميل إىل القول بأنه ليس عليهما إال 

الذي يقوى على إشغال  القضاء، وال إطعام على من ميون الولد، لعدم وجود الدليل
هذا ما لزم، واهلل حيفظكم والسالم عليكم وعلى من حتبون ورمحة اهلل . الذمة به
 .وبركاته

 (111/  11)  هـ 3/1/1313كتبه حممد الصاحل العثيمني يف 

* * * 



إذا أفطرت احلامل أو املرضع بدون عذر فهي قوية ونشيطة وال تتأثر 

 بالصيام فما حكم ذلك؟

ال حيل للحامل أو املرضع أن تفطرا يف هنار رمضان إال : ته بقولهفأجاب فضيل
للعذر، فإذا أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم، لقول اهلل تعاىل يف 

َوَمن َكاَن َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌََّة مَِّْن َأيََّاٍم ُأَخَر ُيِريُد اهلُل ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل } :املريض

ُم اْلُعْسَر َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدَََّة َوِلُتَكبَُِّروْا اهلَل َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلََُّكْم ُيِريُد ِبُك

 (111/  11. )ومها مبعىن املريض {َتْشُكُروَن

  

* * * 

امرأة نفست يف شهر شعبان، وطهرت يف عشر رمضان، هل هلا أن 

ذكر أن تشرع يف الصيام مع قدرتها على ذلك؟ مع أن بعض األطباء 

 الطفل يصرب ست ساعات على الرضاعة وهي قادرة على الصيام؟

إذا كانت ترضع وال ينقص لبنها، فيجب عليها أن تصوم، : فأجاب فضيلته بقوله
مىت طهرت من النفاس، مادام ليس على الولد ضرر، لكن إذا طهرت يف أثناء اليوم 

لو طهرت مثاًل يف نصف مل يلزمها اإلمساك بقية اليوم، تظل مفطرة، حىت احلائض 
/  11. )هذا هو القول الراجح. النهار تبقى مفطرة تأكل وتشرب ذلك اليوم

114) 

* * * 



رجل له مدة شهرين مل يشعر بشيء ومل يصل َّ ومل يصم رمضان فماذا 

 جيب عليه؟

ال جيب عليه شيء لفقد شعوره، ولكن إن قدر اهلل أن يفيق لزمه قضاء : فاجلواب
اهلل عليه باملوت فال شيء عليه، إال أن يكون من ذوي األعذار رمضان، وإن قضى 

 .املستمرة كالكبري وحنوه، ففرضه أن يطعم وليه عنه عن كل يوم مسكينًا

 (111/  11. )هـ 24/2/1314

* * * 

النوم طوال ساعات النهار ما حكمه؟ وما حكم صيام من ينام وإذا 

 ك؟كان يستيقظ ألداء الفرض، ثم ينام فما حكم ذل

 :هذا السؤال يتضمن حالني: فأجاب فضيلته بقوله

رجل ينام طوال النهار وال يستيقظ وال شك أن هذا جاٍن على : احلال األوىل
نفسه، وعاٍص هلل عز وجل بتركه الصالة يف أوقاهتا، وإذا كان من أهل اجلماعة فقد 

مثله إال وما . أضاف إىل ذلك ترك اجلماعة أيضًا، وهو حرام عليه، ومنقص لصومه
مثل من يبين قصرًا ويهدم مصرًا، فعليه أن يتوب إىل اهلل عز وجل، وأن يقوم 

 .ويؤدي الصالة يف أوقاهتا حسبما أمر به

وهي حال من يقوم ويصلي الصالة املفروضة يف وقتها ومع : أما احلال الثانية
للصائم أن اجلماعة فهذا ليس بآمث، لكنه فوََّت على نفسه خريًا كثريًا، ألنه ينبغي 

يشتغل بالصالة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكرمي حىت جيمع يف صيامه عبادات 



شىت، واإلنسان إذا عوََّد نفسه ومرهنا على أعمال العبادة يف حال الصيام سهل عليه 
ذلك، وإذا عوََّد نفسه الكسل واخلمول والراحة صار ال يألف إال ذلك وصعبت 

حال الصيام، فنصيحيت هلذا أال يستوعب وقت صيامه  عليه العبادات واألعمال يف
يف نومه، فليحرص على العبادة، وقد يسر اهلل واحلمد هلل يف وقتنا هذا للصائم ما 

 (131/  11. )يزيل عنه مشقة الصيام من املكيفات وغريها مما يهون عليه الصيام

* * * 

هل موظف نام أكثر من مرة يف الشركة أثناء العمل وترك العمل 

 يفسد صومه؟

صومه ال يفسد؛ ألنه ال عالقة له بني ترك العمل وبني : فأجاب فضيلته بقوله
الصوم، ولكن جيب على اإلنسان الذي توىل عماًل أن يقوم بالعمل الذي وكل إليه، 
ألنه يأخذ على هذا العمل جزاء وراتبًا، وجيب أن يكون عمله على الوجه الذي 

 (131/  11. )راتبه كاماًلتربأ به ذمته، كما أنه يطلب 

* * * 

منت طوال اليوم ومل أستيقظ إال عند صالة العشاء ما حكم صيام 

 هذا اليوم؟

صيامك هذا اليوم صحيح، ولكن نومك عن الصلوات هو : فأجاب فضيلته بقوله
احملرم، ألنه ال جيوز لإلنسان أن يتهاون بالصالة إىل حد ينام عنها وال يبايل هبا، 

اإلنسان إذا نام ومل يكن عنده من يوقظه للصالة أن جيعل عنده  والواجب على
 (133/  11. )كالساعة إذا أذن؛ ليقوم ويصلي ويرجع لينام إذا شاء: منبهًا ينبهه



* * * 

رجل نام وبعد نومه أعلن عن ثبوت رؤية هالل رمضان، ومل يكن قد 

و بيَّت نية الصوم وأصبح مفطرًا لعدم علمه بثبوت الرؤية، فما ه

 الواجب عليه؟

هذا الرجل نام أول ليلة من رمضان قبل أن يثبت الشهر، : فأجاب فضيلته بقوله
ومل يبيت نية الصوم، مث استيقظ وعلم بعد أن طلع الفجر أن اليوم من رمضان فإنه 
إذا علم جيب عليه اإلمساك، وجيب عليه القضاء عند مجهور أهل العلم، وقال شيخ 

إن النية تتبع العلم، وهذا مل يعلم فهو معذور يف ترك : اهلل اإلسالم ابن تيمية رمحه
تبييت النية، وعلى هذا فإذا أمسك من حني علمه فصومه صحيح وال قضاء عليه، 

إنه جيب عليه اإلمساك، وجيب عليه القضاء، وعللوا : وأما مجهور العلماء فقالوا
يف حقه أن يقضي هذا  ذلك بأنه فاته جزء من اليوم بال نية، وال شك أن االحتياط

 (131/  11. )اليوم

* * * 

 هل نية الصيام كافية عن نية صوم كل يوم على حدة؟

من املعلوم أن كل شخص يقوم يف آخر الليل ويتسحر فإنه : فأجاب فضيلته بقوله
قد أراد الصوم وال شك يف هذا، ألن كل عاقل يفعل الشيء باختياره، ال ميكن أن 

رادة هي النية، فاإلنسان ال يأكل يف آخر الليل إال من أجل واإل. يفعله إال بإرادة
. الصوم، ولو كان مراده جمرد األكل مل يكن من عادته أن يأكل يف هذا الوقت

فهذه هي النية ولكن حيتاج إىل مثل هذا السؤال فيما لو قدر أن شخصًا نام قبل 
جر من اليوم غروب الشمس يف رمضان وبقي نائمًا مل يوقظه أحد حىت طلع الف



إن صومه اليوم التايل صوم : التايل فإنه مل ينو ِمن الليل لصوم اليوم التايل فهل نقول
إن صومه غري صحيح، ألنه مل ينوه من : صحيح بناء على النية السابقة؟ أو نقول

 ليلته؟

إن صومه صحيح، ألن القول الراجح أن نية صيام رمضان يف أوله كافية ال : نقول
ديد النية لكل يوم، اللهم إال أن يوجد سبب يبيح الفطر، فيفطر يف حيتاج إىل جت

 (131/  11. )أثناء الشهر، فحينئذ البد من نية جديدة للصوم

* * * 

صام رجل ووقت اإلفطار نام وال قام إال بعد أذان الصبح هل يصوم أو 

 يفطر وما هو األفضل؟

ذلك أنه صائم فنام بعد هذا الرجل إذا كان يف رمضان و: فأجاب فضيلته بقوله
العصر وبقي يف نومه حىت طلع الفجر من اليوم الثاين وبقي على صيامه فهل صيامه 

نعم، صيامه صحيح، وال شيء عليه، هل يستمر يف صومه إذا : صحيح؟ نقول
وقعت مثل هذه احلال، ليستمر الصائم يف صومه وال شيء عليه، ألن هذا الصائم 

على أنه صائم من الغد، فما دامت هذه نيته فإن صومه  قد عزم بقلبه عزمًا أكيدًا
 (133/  11. )صحيح

* * * 

رجل مسافر وصائم يف رمضان نوى الفطر، ثم مل جيد ما يفطر به ثم 

 عدل عن نيته، وأكمل الصوم إىل املغرب، فما صحة صومه؟



صومه غري صحيح، جيب عليه القضاء، ألنه ملا نوى الفطر : فأجاب فضيلته بقوله
ومل جيد املاء، فهذا . إن وجدت ماًء شربت وإال فأنا على صومي: أما لو قال. فطرأ

صومه صحيح، ألنه مل يقطع النية، ولكنه علق الفطر على وجود الشيء، ومل يوجد 
 (133/  11. )الشيء فيبقى على نيته األوىل

* * * 

هل صيام الست من شوال ويوم عرفة يكون هلا حكم صيام الفرض 

يها تبييت النية من الليل؟ أم يكون هلا حكم صيام النفل، فيشرتط ف

حبيث جيوز لإلنسان أن ينوي صيامها ولو وسط النهار؟ وهل يكون 

 أجر الصيام وسط النهار كأجر من تسحر وصام النهار إىل آخره؟

نعم صيام النفل جيوز بنية من أثناء النهار، بشرط أال يكون : فأجاب فضيلته بقوله
قبل ذلك، فمثاًل لو أن اإلنسان أكل بعد طلوع الفجر، ويف أثناء اليوم فعل مفطرًا 

ال ميكن أن يصح صومه، ألنه أكل، لكن لو كان مل يأكل : نوى الصوم نقول هنا
: منذ طلع الفجر ومل يفعل ما يفطر، مث نوى يف أثناء النهار الصوم وهو نافلة فنقول

ى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم، وذلك حني دخل هذا جائز؛ ألنه وردت به السنة عن النيب َصلََّ
 .« إين إذًا صائم»: فقال. ليس عندنا شيء: على أهله فطلب منهم طعامًا، فقالوا

إمنا »: ولكن الوقت ال يكون إال من وقت النية، لقول النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم
وما بعده يكتب له أجره، وإذا فما قبل النية فال يكتب له أجره، « األعمال بالنيات

كان األجر مرتبًا على صوم اليوم، فإن هذا مل يصم اليوم كاماًل، بل بعض اليوم 
بالنية، وبناء على ذلك لو أن أحدًا قام من بعد طلوع الفجر ومل يأكل شيئًا، ويف 
نصف النهار نوى الصوم على أنه من أيام الست، مث صام بعد هذا اليوم مخسة أيام 



مل حتصل على ثواب : ن قد صام مخسة أيام ونصفًا، وحينئذ نقول هلذا األخفيكو
أجر صيام األيام الستة، ألنك مل تصم ستة أيام، وهذا يقال يف يوم عرفة، أما لو 

 (134/  11. )كان الصوم نفاًل مطلقًا، فإنه يصح ويثاب من وقت نيته فقط

* * * 

إن كان غدًا من : رجل نوى صيام اليوم الثالثني من شعبان وقال

 رمضان فهو فرض، فهل يصح صيام هذا اليوم مع أن نيته معلقة؟

إن تبني : اختلف العلماء يف ذلك، فمنهم من أجازه، وقالوا: فأجاب فضيلته بقوله
صومه ال يصح؛ ألنه مل : وقال آخرون. أن هذا اليوم من رمضان فصومه صحيح

 .جيزم

للصواب؛ ألن هذا هو غاية قدرته، وقد  والظاهر أن القول باجلواز والصحة أقرب
َفاتََُّقوْا اهلَل َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوْا َوَأِطيُعوْا َوَأْنِفُقوْا َخْيرًا ألَِنُفِسُكْم } :قال سبحانه

، وكثري من الناس ينامون يف ليلة  {َوَمن ُيوَق ُشحََّ َنْفِسِه َفُأْوَلاِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن
 (131/  11. )ان على هذه النيةالثالثني من شعب

* * * 

 ما حكم من أفسد صومه الواجب بسبب العطش؟

حكمه أنه حيرم على من كان يف صوم واجب سواء من : فأجاب فضيلته بقوله
رمضان أو قضائه، أو كفارة، أو فدية حيرم عليه أن يفسد هذا الصوم، لكن إن بلغ 

لتلف فإنه جيوز له الفطر وال به العطش إىل حد خيشى عليه من الضرر، أو من ا



حرج عليه، حىت ولو كان ذلك يف رمضان إذا وصل إىل حد خيشى على نفسه 
 (212/  11. )واهلل أعلم. الضرر، أو اهلالك فإنه جيوز له أن يفطر

* * * 

يعتقد بعض الصائمني الذين ابتالهم اهلل بشرب الدخان أن تعاطي  

، ألنه ليس أكاًل وال شربًا الدخان يف نهار رمضان ليس من املفطرات

 فما رأي فضيلتكم يف هذا القول؟

إنه : أرى أنه قول ال أصل له، بل هو شرب، وهم يقولون: فأجاب فضيلته بقوله
يشرب الدخان، ويسمونه شربًا، مث إنه ال شك يصل إىل املعدة وإىل اجلوف، وكل 

ر َّا، حىت لو ابتلع ما وصل إىل املعدة واجلوف فإنه مفطر، سواء كان نافعًا أم ضا
اإلنسان خرزة سبحة مثاًل، أو شيئًا من احلديد، أو غريه فإنه يفطر، فال يشترط يف 
املفطر، أو يف األكل والشرب أن يكون مغذيًا، أو أن يكون نافعًا، فكل ما وصل 
إىل اجلوف فإنه يعترب أكاًل وشربًا، وهم يعتقدون بل هم يعرفون أن هذا شرب 

إن كان أحد قد قاله مع إين أستبعد أن يقوله أحد لكن إن كان ولكن يقولون هذا 
أحد قد قاله فإمنا هو مكابر، مث إنه هبذه املناسبة أرى أن شهر رمضان فرصة ملن 

. صدق العزمية، وأراد أن يتخلص من هذا الدخان اخلبيث الضار، أرى أهنا فرصة
(11  /213) 

* * * 

 ملريض وهو صائم؟ما حكم احلقن الشرجية اليت حيقن بها ا



احلقن الشرجية اليت حيقن هبا املرضى يف الدبر ضد اإلمساك : فأجاب فضيلته بقوله
فذهب بعضهم إىل أهنا مفطرة، بناء على أن كل ما يصل   .اختلف فيها أهل العلم
 .إىل اجلوف فهو مفطر

 إهنا ليست مفطرة وممن قال بذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: وقال بعضهم
وعلل ذلك بأن هذا ليس أكاًل وال شربًا، وال مبعىن األكل والشرب، والذي أرى 

إن هذا كاألكل والشرب وجب إحلاقه : أن ينظر إىل رأي األطباء يف ذلك فإذا قالوا
إنه ال يعطي اجلسم ما يعطيه األكل والشرب فإنه ال : به وصار مفطرًا، وإذا قالوا

 (214/  11. )يكون مفطرًا

* * * 

 حكم استعمال التحاميل يف نهار رمضان إذا كان الصائم مريضًا؟ ما

ال بأس أن يستعمل الصائم التحاميل اليت جتعل يف الدبر إذا : فأجاب فضيلته بقوله
كان مريضًا، ألن هذا ليس أكاًل وال شربًا، وال مبعىن األكل والشرب، والشارع 

ام األكل والشرب أعطي حكم إمنا حرم علينا األكل أو الشرب، فما كان قائمًا مق
األكل والشرب، وما ليس كذلك فإنه ال يدخل يف األكل والشرب لفظًا وال معىن، 

 (214/  11. )فال يثبت له حكم األكل والشرب، واهلل أعلم

* * * 

 قطرة العني واألنف واالكتحال والقطرة يف األذن هل تفطر الصائم؟



قطرة األنف إذا وصلت إىل املعدة : قولجوابنا على هذا أن ن: فأجاب فضيلته بقوله
بالغ يف »: فإهنا تفطر، ألن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم قال يف حديث لقيط بن صربة

فال جيوز للصائم أن يقطر يف أنفه ما يصل إىل « االستنشاق إال أن تكون صائمًا
 .رمعدته، وأما ما ال يصل إىل ذلك من قطرة األنف فإهنا ال تفط

وأما قطرة العني ومثلها أيضًا االكتحال وكذلك القطرة يف األذن فإهنا ال تفطر 
الصائم، ألهنا ليست منصوصًا عليها، وال مبعىن املنصوص عليه، والعني ليست منفذًا 

: لألكل والشرب، وكذلك األذن فهي كغريها من مسام اجلسد، وقال أهل العلم
حلقه مل يفطره ذلك، ألن ذلك ليس منفذًا، لو لطخ اإلنسان قدميه ووجد طعمه يف 

وعليه فإذا اكتحل، أو قطر يف عينه، أو قطر يف أذنه ال يفطر بذلك ولو وجد طعمه 
يف حلقه، ومثل هذا لو تدهن بدهن للعالج، أو لغري العالج فإنه ال يضره، وكذلك 
لو كان عنده ضيق تنفس فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ يف الفم ألجل تسهيل 

لتنفس عليه فإنه ال يفطر، ألن ذلك ال يصل إىل املعدة، فليس أكاًل وال شربًا، واهلل ا
 (211/  11. )أعلم

* * * 

بعض الناس مصاب بالربو وحيتاج إىل استعمال البخاخة أثناء صيامه 

 فما حكم ذلك؟

اختناق النفس املعروف بالربو يصيب بعض الناس، نسأل اهلل : فأجاب فضيلته بقوله
يستعملها فهذه تفطر، ( كبسوالت)هلم العافية، فيستعمل دوائني، دواء يسمى لنا و

ألنه دواء ذو جرم يدخل إىل املعدة، وال يستعمله الصائم يف رمضان إال يف حالة 
الضرورة، وإذا استعمله يف حال الضرورة فإنه يكون مفطرًا يأكل ويشرب بقية 



رض مستمر دائمًا معه فإنه يكون يومه، ويقضي يومًا بدله، وإذا قدر أن هذا امل
 .كالشيخ الكبري، عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينًا، وال جيب عليه الصوم

من دواء الربو غاز ليس فيه إال هواء يفتح مسام الشرايني حىت : والنوع الثاين
يتنفس بسهولة، فهذا ال يفطر وال يفسد الصوم، وللصائم أن يستعمله وصومه 

 (211/ 11. )صحيح

 ** * 

 احلقنة يف العضل، أو الوريد أو اإلبر املغذية هل تفسد الصوم املغذية؟

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد : فأجاب فضيلته بقوله
الصائم إذا احتقن باإلبر يف : وعلى آله وصحبه أمجعني، جوابنا على هذا أن نقول

ذلك، ألن هذا ليس بأكل وال شرب، وريده، أو يف عضالته فإن صومه ال يفسد ب
وال مبعىن األكل والشرب، واهلل تبارك وتعاىل يقول للنيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه 

َوَنزََّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا لَُِّكلَِّ َشْىٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى }:َوَسلَََّم

ا يف عباداهتم العظيمة كالصوم فإن فكل شيء حيتاج الناس إليه السيم {ِلْلُمْسِلِمنَي
الشرع البد أن يبينه، ومل يأت عن رسول اهلل َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم لفظ عام يدل 
على أن الصائم يفطر بكل ما يدخل إىل جوفه من أي طريق، وإمنا جاء بالفطر 

لو  باألكل والشرب، وعلى هذا فاإلبر يف العضالت، أو يف العرق ال تفطر حىت
أحس بطعمها يف حلقه، وإمنا قال كثري من أهل العلم بأن اإلبر املغذية اليت يستغىن 
هبا عن الطعام والشراب تفطر الصائم، ألهنا مبعىن األكل والشرب، وهي اليت إذا 
استعملها املرء مل حيتج معها إىل الطعام والشراب، والشرع حكيم ال يفرق بني 

هذا إذا ركب لإلنسان حقن مغذية تغنيه عن الطعام  شيئني متماثلني باملعىن، وعلى



والشراب فإنه يكون بذلك كاألكل والشرب، وال يصح له الصوم، والغالب أن 
مثل هذه احلقن ال حيتاج إليها إال إنسان مريض يباح له الفطر، ولكننا نقول ذلك 

طر، ألنه إن هذه احلقن أيضًا ال تف: من أجل تبيني احلكم، على أنه لقائل أن يقول
ال حيصل هبا ما حيصل باألكل والشرب من التلذذ والشهوة، والتغذية الكاملة وملء 
املعدة، وهلذا جتد الذي يتغذى هبا يكون معه شوق كبري إىل األكل والشرب، ويرى 
أنه مل يستغن هبا عن األكل والشرب، وال ندري فلعل الشرع عندما منع األكل 

به فقط، بل ألنه يتغذى به وينال به شهوته، لكن والشرب للصائم ال ألنه يتغذى 
بالغ يف االستنشاق »: يرد على هذا أن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم قال يف الوضوء

وهلذا نرى أنه ال يستعمل مثل هذه احلقن وهو صائم إال يف « إال أن تكون صائمًا
ضي الصوم الواجب، واهلل حال مرض يبيح له الفطر، وحينئذ يفطر ويستعملها ويق

 (213/  11. )املوفق

* * * 

 ما حكم استعمال الصائم إلبر البنسلني اليت ضد احلمى؟

استعمال إبر البنسلني اليت ضد احلمى جائز للصائم، ألهنا ال : فأجاب فضيلته بقوله
 (221/  11. )تفطر، إذ هي ليست أكاًل وال شربًا وال مبعنامها

* * * 

كالبخور والعود يؤثر على الصائم يفسد صومه  هل استنشاق الطيب

 أم ال؟



أما األطياب اليت ليس هلا جرم يدخل إىل األنف فهذه ال : فأجاب فضيلته بقوله
تفطر، وأما البخور الذي له دخان يتصاعد فإنه إذا استنشقه اإلنسان حىت وصل إىل 

سائلة اليت جوفه يفطر بذلك ألنه له جرمًا يدخل إىل اجلوف خبالف األطياب ال
يشمها اإلنسان فقط، فهذه ليس هلا جرم يصل إىل اجلوف، وأما جمرد التبخر بالعود 

 (222/  11. )فهذا ال بأس به

* * * 

 ما الفرق بني البخور والقطرة اليت تنزل إىل احللق ويتطعم بها الصائم؟

ه الفرق بينهما أن الذي يستنشق البخور قد تعمد أن يدخل: فأجاب فضيلته بقوله
إىل جوفه من منفذ معتاد وهو األنف، وأما القطرة يف العني واألذن فهو مل يدخل 

/  11. )املفطر من منفذ معتاد، فهو كما لو وطىء حنظلة فوجد مرارهتا يف حلقه
224) 

* * * 

عن حكم استعمال : -رمحه اهلل تعاىل  -سئل فضيلة الشيخ 

 الصائم مرهمًا إلزالة اجلفاف عن الشفتني؟

ال بأس أن يستعمل اإلنسان ما يندي الشفتني واألنف من : فضيلته بقوله فأجاب
مرهم، أو يبله باملاء، أو خبرقة أو شبه ذلك، ولكن حيترز من أن يصل شيء إىل 
جوفه من هذا الذي أزال فيه اخلشونة، وإذا وصل شيء من غري قصد فال شيء 

/  11. )ال يفطر هبذا عليه، كما لو متضمض فوصل املاء إىل جوفه بال قصد فإنه
224) 



* * * 

ما حكم استخدام أدوات املكياج والكحل والطيب والسواك 

 واستعمال الفرشاة واملعجون أثناء الصيام؟

استخدام الكحل أثناء الصيام ال يفطر، وذلك ألنه ال دليل : فأجاب فضيلته بقوله
ا تتجمل به على أن الصائم إذا اكتحل يفطر، وكذلك استعمال املكياج وغريه مم

املرأة، ولكن املكياج حسب ما أعلم يضر باملرأة على املدى الطويل، وعلى هذا ال 
ينبغي أن تستعمله إال بعد مراجعة الطبيب واستشارته، وكذلك ال حرج على املرأة 
أن تتطيب وهي صائمة، سواء كان ذلك بالبخور، أو بالدهون، إال أن البخور ال 

استنشقه رمبا يدخل الدخان إىل جوفه وقد قال النيب  يستنشقه الصائم، ألنه إذا
وأما التسوك . « وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائمًا»: َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم

فهو سنة للصائم كغريه يف أول النهار وآخره، وكذلك استعمال الفرشاة، ولكن 
نفوذًا قوي َّا، فأخشى إذا  الفرشاة ال ينبغي استخدامها يف حال الصوم، ألن هلا

استعملها اإلنسان مع املعجون أن يتسرب شيء من هذا املعجون إىل جوفه، فيكون 
 (223/  11. )يف ذلك خلل على صيامه

* * * 

عن امرأة كان معها قطعة بالستيكية صغرية تنقش بها أسنانها 

 فشرقت وبلعت هذه القطعة فهل تفطر بها؟

ر هبا، وذلك ألن من شرط إفساد الصوم بتناول ال تفط: فأجاب فضيلته بقوله
املفطرات أن يكون ذلك بعلم، وذكر، وإرادة، وضد العلم اجلهل فلو أكل الصائم، 
أو شرب جاهاًل بأن الفجر مل يطلع، وتبني أن الفجر طلع فإن صومه صحيح، 



كذلك لو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فأفطر بناء على غلبة ظنه مث تبني 
مل تغرب فإن صومه صحيح، وكذلك لو نسي الصائم فأكل أو شرب فإن أهنا 

َربَََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنآ ِإن نََِّسيَنآ } :صومه صحيح، ودليل هذا والذي قبله عموم قوله تعاىل

فبناء على هذا يكون صوم هذه املرأة اليت بلعت البالستيك بغري قصد {َأْو َأْخَطْأَنا
 .منها صحيحًا ليس فيه نقص

 قي هنا مسألة وهي هل اجلهل مبا يترتب على فعل احملرم عذر لفعل احملرم؟وب

إن جهل ما يترتب على فعل احملرم ليس عذرًا لفعل : واجلواب على ذلك أن نقول
احملرم، وعلى هذا فلو أن شخصًا صائمًا يف هنار رمضان يف بلده وجامع زوجته 

: ، فإن عليه الكفارة حىت لو قالويعلم أن اجلماع حرام، لكنه مل يظن أن فيه كفارة
فإن ذلك ليس بعذر، ألنه قد علم . لو علمت أن فيه هذه الكفارة املغلظة ما فعلت

التحرمي، وانتهك حرمة العبادة، فلزمه ما يترتب عليه، سواء علم هبذا الذي يترتب 
ُه َعَلْيِه أو مل يعلم، ويدل على هذا ما رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه أن النيب َصلََّى اللََّ

َوَسلَََّم جاءه رجل فأخربه أنه هلك، لكونه جامع امرأته يف رمضان وهو صائم، 
فألزمه النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم بالكفارة مع أن هذا الرجل مل يكن يعلم أن فيه 

 (221/  11. )واهلل ويل التوفيق. كفارة

* * * 

 ري فعله؟ما حكم من استقاء وهو صائم أو تقيأ بغ

إذا استقاء اإلنسان وهو صائم أفطر، ألنه استدعى القيء : فأجاب فضيلته بقوله
رواه الترمذي وحسنه « من استقاء فليقض»: باختياره، لقوله َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم

والعمل عليه عند أهل العلم، أما إذا غلبه القيء وخرج بغري اختياره فصيامه : وقال



من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن »: ه َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّمصحيح، لقول
 (231/  11. )رواه اخلمسة إال النسائي. « استقاء فليقض

* * * 

يف فجر رمضان يف أثناء الصالة مثاًل يكون الصائم ممتلىء البطن، 

ء مل وعندما يريد أن خيرج اهلواء خيرج شيئًا من الطعام أو قلياًل من املا

 يصل إىل احللق وبلعه هل يفطر؟

هذا الذي سألت عنه حيدث كثريًا مع الناس إذا امتألت : فأجاب فضيلته بقوله
املعدة بالطعام، فإن اإلنسان إذا جتشأ وخرج اهلواء من معدته قد خيرج شيء من 

 (232/  11. )الطعام أو من املاء، فإذا مل يصل إىل الفم وابتلعه فال شيء عليه

* * * 

شاب استمنى يف رمضان جاهاًل بأنه يفطر ويف حالة غلبت عليه 

 شهوته، فما احلكم؟

احلكم أنه ال شيء عليه، ألننا قررنا فيما سبق أنه ال يفطر : فأجاب فضيلته بقوله
 .العلم، والذكر، واإلرادة: الصائم إال بثالثة شروط

نه حرام لقول اهلل إنه جيب على اإلنسان أن يصرب عن االستمناء، أل: ولكين أقول
ِإالََّ َعَلى َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهْم * َوالََِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن } :تعاىل

 . {َفَمِن اْبَتَغى َوَرآَء ذاِلَك َفُأْوَلاِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن* َفِإنََُّهْم َغْيُر َمُلوِمنَي 



يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة »: ْيِه َوَسلَََّم قالوألن النيب َصلََّى اللََُّه َعَل
 .« فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم

ولو كان االستمناء جائزًا ألرشد إليه النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم، ألنه أيسر على 
ف الصوم ففيه مشقة، فلما عدل النيب املكلف، وألن اإلنسان جيد فيه متعة، خبال

/  11. )َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم إىل الصوم، دل هذا على أن االستمناء ليس جبائز
233) 

* * * 

 رجل داعب زوجته وهو صائم فخرج منه مذي فما حكم صومه؟

إذا داعب الرجل زوجته فخرج منه مذي فصومه صحيح، : فأجاب فضيلته بقوله
عليه على القول الراجح عندنا من أقوال أهل العلم، وذلك لعدم الدليل وال شيء 

على أنه يفطر، وال يصح قياسه على املين ألنه دونه، وهذا القول الذي رجحناه هو 
مذهب الشافعي وأيب حنيفة واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل وقال يف 

 (231/  11) .هو الصواب: هو أظهر، وقال يف اإلنصاف: الفروع

* * * 

رجل عنده سلس بول فأراد أن جيفف ذكره فخرج منه مين يف نهار 

 رمضان ماذا عليه؟

الواجب على هذا الصائم أن ميسك عن التجفيف إذا أحس : فأجاب فضيلته بقوله
بشهوة، ألن املعروف أنه إذا قويت الشهوة حصل اإلنزال، فإن استمر على ذلك 



أما . ويفسد صومه، ويلزمه إمساك بقية اليوم، والقضاءحىت أنزل بشهوة فإنه يأمث 
 (233/  11. )إذا نزل املين بغري شهوة فصومه صحيح وال قضاء عليه

* * * 

دلياًل على « يدع شهوته وطعامه»: ذكرمت أحسن اهلل إليكم حديث

 إفطار من أنزل منيًا بشهوة، فلماذا مل يأخذ املذي نفس احلكم؟

ن املذي ليس شهوة، توضع يف الرحم، وهلذا خيرج من غري أل: فأجاب فضيلته بقوله
إحساس به، لوال أثره من الرطوبة ما علم به، فهو حيصل بدون شهوة عند 

نعم قد ينتج املذي عن شهوة، كأن يقبل الرجل زوجته فيمذي، لكن هو . خروجه
نفسه ليس فيه شهوة، ال جيد لذة عند خروجه، اللذة منفصلة عنه، وهلذا خيرج 

 (233/  11. )دون دفق، وبدون إحساس، ال يشعر اإلنسان إال برطوبتهب

* * * 

وبني حديث أن النيب « أفطر احلاجم واحملجوم»كيف نوفق بني حديث 

 َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم احتجم وهو صائم؟

 :نوفق بينهما: فأجاب فضيلته بقوله

أفطر »َوَسلَََّم ال يدرى هل هو قبل احلديث  أن احتجام النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه: أواًل
أو بعده؟ وإذا كان ال يدرى أهو قبله أو بعده فيؤخذ بالنص « احلاجم واحملجوم

الناقل عن األصل وهو الفطر باحلجامة، ألن النص املوافق لألصل ليس فيه داللة، إذ 



ى اللََُّه َعَلْيِه أنه مبقي على األصل، واألصل أن احلجامة ال تفطر، فاحتجم النيب َصلََّ
 .َوَسلَََّم قبل أن يثبت حكم التفطري باحلجامة

هل كان صيام النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم حني احتجم صيامًا واجبًا، أو صيام : ثانيًا
تطوع؟ فقد يكون صيامًا واجبًا، وقد يكون صيام تطوع، فإن كان صيام تطوع 

س يف هذا دليل على أن احلجامة ال تفطر، فلمن صام صوم تطوع أن يقطعه، ولي
الحتمال أن يكون النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم نوى الفطر قبل أن حيتجم، بل حىت 
لو كانت تفطر فإن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم إذا كان صومه تطوعًا، فإن صوم 

« احتجم وهو صائم»ن عباس التطوع جيوز قطعه، وال ميكن أن ندعي أن حديث اب
ناسخ ألن شرط النسخ العلم بتأخر الناسخ عن املنسوخ، فإذا مل نعلم مل جيز أن 
نقول بالنسخ، ألن النسخ ليس باألمر اهلني، فهو إبطال نص من الشرع بنص آخر، 
وإبطال النص ليس باألمر اهلني، بل البد أن نتحقق أن هذا النص قد نسخ بالنص 

 .املتأخر

معارضة بني حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه  إذن ال
أفطر احلاجم »: َوَسلَََّم احتجم وهو صائم، وبني قول النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم

وقد « أفطر احلاجم واحملجوم»ويكون العمل على ما يدل عليه حديث « واحملجوم
وهذا هو ( حقيقة الصيام)تيمية رمحه اهلل يف رسالته  قرر ذلك شيخ اإلسالم ابن
 (242/  11. )املشهور من مذهب احلنابلة

* * * 

التربع بالدم هل يفطر الصائم، وإذا أخذ شيء من الدم لغرض 

 التشخيص؟



إذا أخذ اإلنسان شيئًا من الدم قلياًل ال يؤثر يف بدنه ضعفًا : فأجاب فضيلته بقوله
واء أخذه للتحليل، أو لتشخيص املرض، أو أخذه للتربع به فإنه ال يفطر بذلك، س

أما إذا أخذ من الدم كمية كبرية يلحق البدن هبا ضعف فإنه . لشخص حيتاج إليه
 .يفطر بذلك، قياسًا على احلجامة اليت ثبتت السنة بأهنا مفطرة للصائم

هو صائم وبناء على ذلك فإنه ال جيوز لإلنسان أن يتربع هبذه الكمية من الدم و
صومًا واجبًا، إال أن يكون هناك ضرورة فإنه يف هذا احلال يتربع به لدفع 

/  11. )الضرورة، ويكون مفطرًا يأكل ويشرب بقية يومه، ويقضي بدل هذا اليوم
241) 

 * * * 

امرأة كانت من عادتها أن حتيض مخسة أيام، وملا كربت أصبحت  

بعة عشر يومًا فما احلكم العادة تتأخر عليها، وإذا نزلت استمرت أر

 يف هذه األيام الزائدة وهل تصوم؟

هذه املرأة اليت كربت وصار احليض يتأخر عنها كثريًا مث : فأجاب فضيلته بقوله
 .إن هذه األيام تكون كلها حيضًا: يأتيها أربعة عشر يومًا نقول هلا

(11  /211) 

* * * 



طت اجلنني إثر امرأة أصيبت يف حادثة وكانت يف بداية احلمل فأسق

نزيف حاد، فهل جيوز هلا أن تفطر أم تواصل الصيام؟ وإذا أفطرت فهل 

 عليها إثم؟

أمحد إمنا تعرف : إن احلامل ال حتيض، كما قال اإلمام: نقول: فأجاب فضيلته بقوله
خلقه اهلل تبارك : واحليض كما قال أهل العلم. النساء احلمل بانقطاع احليض

ني يف بطن أمه، فإذا نشأ احلمل انقطع احليض، لكن بعض وتعاىل حلكمة غذاء اجلن
النساء قد يستمر هبا احليض على عادته كما كان قبل احلمل، فهذه حيكم بأن 
حيضها حيض صحيح، ألنه استمر هبا احليض، ومل يتأثر باحلمل، فيكون هذا 

ا احليض مانعًا لكل ما مينعه حيض غري احلامل، وموجبًا ملا يوجبه، ومسقطًا مل
نوع ُيحكم بأنه : يسقطه، واحلاصل أن الدم الذي خيرج من احلامل على نوعني

حيض وهو الذي استمر هبا، كما كان قبل احلمل؛ ألن استمراره يدل على أن 
 .احلمل مل يؤثر عليه فيكون حيضًا

دم طرأ على احلامل طروءًا إما بسبب حادث، أو محل شيء، أو : والنوع الثاين
وه، فهذه دمها ليس حبيض، وإمنا هو دم ِعرق، وعلى هذا فال سقوط من شيء وحن

مينعها من الصالة، وال من الصيام، بل هي يف حكم الطاهرات، ولكن إذا لزم من 
إن : احلادث أن ينزل الولد، أو احلمل الذي يف بطنها، فإنه على ما قال أهل العلم

سًا، تترك فيه الصالة خرج وقد تبني فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفا
والصوم، ويتجنبها زوجها حىت تطهر، وإن خرج اجلنني وهو غري ُمخلََّق فإنه ال 
يعترب دم نفاس، بل هو دم فساد ال مينعها من الصالة وال من الصيام وال من غريمها، 

وأقل زمن يتبني فيه التخليق واحد وامانون يومًا؛ ألن اجلنني يف بطن : قال أهل العلم
حدثنا رسول اهلل َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه : ما قال عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنهأمه ك

إن أحدكم ُيجمع يف بطن أمه أربعني يومًا »: َوَسلَََّم وهو الصادق املصدوق فقال



نطفة، مث يكون علقة مثل ذلك، مث يكون مضغة مثل ذلك، مث يبعث إليه امللك 
ت، فيكتب رزقه، وأجله، وعمله وشقي أم فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلما

وال ميكن أن ُيخلق قبل ذلك، والغالب أن التخليق ال يتبني قبل تسعني « سعيد
 (213/  11. )يومًا، كما قاله بعض أهل العلم

* * * 

امرأة يف الشهر الثامن محلها، ووافق ذلك أن يكون شهر رمضان، 

ت اجلنني بعد أربعة وقد نزل منها الدم قبل أن تضع جنينها، ثم وضع

عشر يومًا من شهر رمضان، وذلك عن طريق عملية قيصرية، فهل 

 تقضي األيام اليت نزل معها الدم أم ال، مع أنها كانت صائمة؟

ليس عليها قضاء يف األيام اليت صامتها قبل أن تضع اجلنني، : فأجاب فضيلته بقوله
الدم وأمثاله عند  ألن هذا الدم ليس دم نفاس، وليس دم حيض، ويسمى هذا

العلماء دم فساد، ألن ما ال يصلح أن يكون حيضًا وال نفاسًا يكون دم فساد أو 
 (213/  11. )استحاضة

* * * 

 هل جيوز استعمال حبوب منع احليض للمرأة يف رمضان أم ال؟

ال تستعمل هذه احلبوب ال يف رمضان الذي أرى أن املرأة : فأجاب فضيلته بقوله
وال يف غريه، ألنه ثبت عندي من تقرير األطباء أهنا مضرة جدًا على املرأة على 
الرحم واألعصاب والدم، وكل شيء مضر فإنه منهي عنه، لقول النيب َصلََّى اللََُّه 

 (211/  11. )« ال ضرر وال ضرار»: َعَلْيِه َوَسلَََّم



* * * 

لعادة الشهرية قبل وقتها بالعالج فتوقف الدم، ما حكم من أنزلت ا

وبعد الصيام بثمانية أيام جاءت يف وقتها، فما حكم األيام اليت مل 

 تصل َّ فيها؟ وإذا تناولت ما مينع احليض فلم ينزل فهل تصوم؟

ال تقضي املرأة الصالة إذا تسببت لنزول احليض، ألن احليض : فأجاب فضيلته بقوله
 .مهدم مىت وجد وجد حك

وإذا تناولت ما مينع احليض ومل ينزل احليض فإهنا تصلي وتصوم، وال تقضي الصوم 
َوَيْسَئُلوَنَك َعِن } :ألهنا ليست حبائض، فاحلكم يدور مع علته، قال اهلل عز وجل

ُهْرَن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى َفاْعَتِزُلوْا النََِّسآَء ِفي اْلَمِحيِض َواَل َتْقَرُبوُهنََّ َحتََّى َيْط

َفِإَذا َتَطهََّْرَن َفْأُتوُهنََّ ِمْن َحْيُث َأَمَرُكُم اهلُل ِإنََّ اهلَل ُيِحبَُّ التََّواِبنَي َوُيِحبَُّ 

. فمىت وجد هذا األذى ثبت حكمه، ومىت مل يوجد مل يثبت حكمه {اْلُمَتَطهَِِّريَن
(11  /211) 

* * * 

، وقد امرأة خيرج منها دم مصحوب بصفرة يف غري عادتها الشهرية

استغرقت معها الشهر كله وصامت يف ذلك، فهل يكفي صومها يف 

 ذلك أم تقضيه؟

كنا ال نعد الصفرة والكدرة »: تقول أم عطية رضي اهلل عنها: فأجاب فضيلته بقوله
كنا ال نعد الصفرة والكدرة بعد »: هذا رواية البخاري، ورواية أيب داود« شيئًا

رت املرأة من احليض ونزل منها صفرة أو وعلى هذا فإذا تطه. « الطهر شيئًا



كدرة، فإن هذا ال يؤثر على صيامها وال مينعها من صالهتا، فتصلي وتصوم 
 (213/  11. )وجيامعها زوجها، وهي يف حكم الطاهرات

* * * 

امرأة أتتها أعراض الدورة الشهرية ووجدت الصفرة ولكن مل ينزل 

ي وجدت مع الصفرة دمًا الدم وذلك يف شهر رمضان، ويف اليوم الثان

يسريًا ثم انقطع الدم، ويف اليوم الثالث بدأ نزول الدم الطبيعي فما 

حكم صيام اليومني الذين مل تشاهد فيهما سوى الصفرة والدم 

 اليسري، علمًا أن هذا الدم مل حيدث هلا من قبل؟

م ال شك أن احليض هو الدم الذي ينزل من املرأة وهو د: فأجاب فضيلته بقوله
طبيعي، كتبه اهلل على بنات آدم، ينزل يف أوقات معلومة، وبصفات معلومة، 
وبأعراض معلومة، فإذا متت هذه األعراض وهذه األوصاف فهو دم احليض الطبيعي 
الذي تترتب عليه أحكامه، أما إذا مل يكن كذلك فليس حيضًا، وقد قالت أم عطية 

كنا »: ، ويف رواية أيب داود« شيئًاكنا ال نعد الصفرة والكدرة »: رضي اهلل عنها
 .أي شيئًا من احليض. « ال نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا

فهذه املرأة اليت ذكرت أهنا أصابتها أعراض احليض ولكن مل ينزل احليض وإمنا 
نزلت الصفرة، فإن ظاهر حديث أم عطية رضي اهلل عنها أن هذه الصفرة ليست 

يف هذه األيام يكون صحيحًا، ألنه مل حيصل احليض  حبيض، وعلى هذا فصيامها
 (214/  11. )بعد

* * * 



 ما احلكم إذا أكل الصائم ناسيًا؟ وما الواجب على من رآه؟

من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم فإن صيامه صحيح، : فأجاب فضيلته بقوله
، فإنه لكن إذا تذكر جيب عليه أن يقلع حىت إذا كانت اللقمة أو الشربة يف فمه

جيب عليه أن يلفظها، ودليل متام صومه قول النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم فيما ثبت 
من نسي وهو صائم فأكل أو شرب »: عنه من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه

وألن النسيان ال يؤاخذ به املرء يف فعل « فليتم صومه، فإمنا أطعمه اهلل وسقاه
َربَََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنآ ِإن نََِّسيَنآ َأْو َأْخَطْأَنا َربَََّنا َواَل َتْحِمْل َعَلْيَنآ }: حمظور، لقوله تعاىل

ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الََِّذيَن ِمن َقْبِلَنا َربَََّنا َواَل ُتَحمَِّْلَنا َما اَل َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف َعنََّا 

قد : فقال اهلل تعاىل {اَنا َفاْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَنَواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنآ َأنَت َمْوَل
أما من رآه فإنه جيب عليه أن يذكره، ألن هذا من تغيري املنكر، وقد قال . فعلت

من رأى منكم منكرًا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، »: َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم
وال ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من املنكر، « فإن مل يستطع فبقلبه

ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم املؤاخذة، أما من رآه فإنه ال عذر له يف ترك 
 (232/  11. )اإلنكار عليه

* * * 

رجل صائم أغمي عليه وصار أثناء اإلغماء حيرك رأسه وخيرج اللعاب  

اء  يف فمه فهل يفطر من فمه فقام شخص حضره فرشه باملاء فحقن م

 أم ال؟

من املعلوم أن الذي أغمي عليه وصب املاء يف حلقه أنه ال : فأجاب فضيلته بقوله
يشعر، ولكن هل يفطر؟ أو ال يفطر املشهور من مذهب اإلمام أمحد رمحه اهلل أنه 



ال يفطر بذلك، ألنه حصل بغري اختياره ومن شروط املفطرات أن يكون الصائم 
 .باختياره، وهذا ال اختيار له يف ذلكاملتناول هلا 

 .إنه يفطر: وقال بعض العلماء

إنه إن كان يرضى بذلك عادة فإنه يفطر، وإن كان ال يرضى بذلك : وقال بعضهم
أنه ال يفطر، وعلى هذا فصيامه صحيح؛ ألن : فإنه ال يفطر، والظاهر القول األول

ذا اليوم فهو خري، فإن كان هذا األمر حصل بغري اختياره، وإن قضى يومًا مكان ه
 (231/  11. )يلزمه فقد أبرأ ذمته، وإن كان ال يلزمه فقد تطوع به

* * * 

امرأة تشتكي من زوجها الذي ال يلتزم بالصيام والصالة أبدًا وله فيها 

آراء غري حسنة، وجيربها على اإلفطار يف رمضان فما حكم بقائها 

 معه؟ وماذا عليها يف إفطارها؟

إن هذا من املؤسف أن يكون موجودًا يف بلد كبلدنا، : أقول: يلته بقولهفأجاب فض
بلد إسالمي حمافظ واحلمد هلل، منََّ اهلل عليه بالرخاء واألمن املوجبني للشكر وزيادة 

. الطاعة، ولكن مع األسف أن بعض الناس ال تزيده النعم إال طغيانًا وبطرًا وأشرًا
يصوم وال يصلي هذا ال شك عندي أنه وهذا الرجل الذي ذكرت عنه أنه ال 

كافر، وأنه مرتد، وأن نكاحه قد انفسخ، وال حيل هلا أن تبقى عنده طرفة عني، 
فيجب على زوجته أن تذهب إىل أهلها وتدعه، مث إن هداه . ألنه بردته زال نكاحه

اهلل ومّن عليه قبل أن خترج من العدة فهي زوجته، فإن خرجت العدة قبل أن مين 
عليه بالرجوع لإلسالم فأكثر أهل العلم يرون أنه ال رجوع له عليها، إال أن اهلل 

أهنا إن شاءت : يرجع إىل اإلسالم فتحل له بعقد جديد، ويرى بعض أهل العلم



رجعت إليه بدون عقد، فيكون اخليار هلا إن شاءت رجعت إذا تاب وأناب إىل 
اره إياها على الفطر، فإذا اهلل، وإن شاءت مل ترجع، وهذا هو الصحيح، وإما أجب

وأما يف املستقبل فما دمنا . كان قد أكرهها وهي ال تستطيع منعه فال شيء عليها
. إنه جيب عليها أن تذهب إىل أهلها فإهنا قد ختلصت منه إن شاءاهلل تعاىل: قلنا

(11  /231) 

* * * 

من يطحن احلبوب إذا تطاير إىل حلقه شيء من جراء ذلك وهو صائم 

 ر  ذلك صومه؟فهل جي

إن ذلك ال جيرح صومه، وصومه صحيح؛ ألن تطاير هذه : فأجاب فضيلته بقوله
 (231/  11. )األمور بغري اختياره، وليس له قصد يف وصوهلا إىل جوفه

* * * 

 رجل صائم غلبه التفكري فأنزل فهل يفسد صومه بذلك؟

نزل بدون أن إذا فكر اإلنسان يف اجلماع وهو صائم وأ: فأجاب فضيلته بقوله
حيصل منه أي حركة، بل جمرد تفكري، فإنه ال يفسد صومه بذلك ال يف رمضان وال 
يف غريه، ألن التفكري يف القلب وهو حديث نفس، وقد قال النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه 

أما إن « إن اهلل جتاوز عن أميت ما حدثت به أنفسها ما مل تعمل، أو تتكلم»: َوَسلَََّم
ركة كعبث يف مناطق الشهوة وتقبيل زوجته حىت ينزل فإن صومه كان منه ح
 (232/  11. )يفسد بذلك



* * * 

رجل جلس مع زوجته يف يوم من أيام رمضان وهو صائم والعبها يف 

 فراشهما ونام، ثم احتلم يف أثناء النوم فهل عليه قضاء الصيام؟

كون يف النوم ليس ليس عليه قضاء؛ ألن االحتالم الذي ي: فأجاب فضيلته بقوله
باختيار املرء، وال فرق بني أن حيدث لذلك أسبابًا من تفكري أو ما أشبه ذلك مث 
حيدث يف أثناء نومه، املهم أن هذا املين الذي نزل منه وهو نائم، وعلى هذا فليس 

 (233/  11. )عليه قضاء الصوم، وصومه صحيح

* * * 

 التمضمض من شدة احلر هل يفسد الصوم؟

ال يفسد الصوم بذلك؛ ألن الفم يف حكم الظاهر، وهلذا : ضيلته بقولهفأجاب ف
يتمضمض الصائم يف صيامه وال يفطر به، ومن مث كانت املضمضمة واجبة يف 
الوضوء، ولو مل يكن الفم يف حكم الظاهر من اجلسد ما كان غسله واجبًا يف 

ييسر الصوم  الوضوء، مث إن املضمضمة باملاء إذا يبس الفم من شدة احلر مما
ويسهله، وقد روي أن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم كان يصب املاء على رأسه من 
العطش يف شدة احلر وهو صائم، وكان ابن عمر رضي اهلل عنهما يبل ثوبه يف 

 (233/  11. )صومه ويلبسه ليربد على جسده

* * * 



فهل يفطر  إذا متضمض الصائم أو استنشق فدخل املاء إىل جوفه

 بذلك؟

إذا متضمض الصائم، أو استنشق فدخل املاء إىل جوفه مل : فأجاب فضيلته بقوله
َوَلاِكن مََّا َتَعمَََّدْت ُقُلوُبُكْم َوَكاَن اهلُل } :يفطر؛ ألنه مل يتعمد ذلك لقوله تعاىل

 (211/  11) .{َغُفورًا رََِّحيمًا

* * * 

 هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟

ال يبطل الصوم إذا مل يبتلعه، ولكن ال تفعله إال إذا دعت : ب فضيلته بقولهفأجا
 (211/  11. )احلاجة وال تفطر به إذا مل يدخل جوفك شيء منه

* * * 

من أكل شاكًَّا يف طلوع الفجر ثم تبني له أن الفجر قد طلع؟ 

وكذلك من أكل ظان َّا أن الشمس غربت ثم تبني أنها مل تغرب؟ ومن 

ا يف غروب الشمس ثم تبني أنها مل تغرب؟ فما احلكم يف أكل شاكًَّ

 هذه احلاالت أفتونا مأجورين؟

إذا شك يف طلوع الفجر هل طلع أم ال؟ مث أكل مث تبني بعد : فأجاب فضيلته بقوله
ذلك أنه قد طلع الفجر فال قضاء عليه، سواء غلب على ظنه أن الفجر قد طلع أم 

ُلوْا َواْشَرُبوْا َحتََّى َيَتَبيَََّن َلُكُم اْلَخْيُط اأَلْبَيُض ِمَن َوُك} :مل يغلب؛ ألن اهلل يقول

اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمََّ َأِتمَُّوْا الصََِّياَم ِإَلى الََّْيِل َواَل ُتَباِشُروُهنََّ َوَأنُتْم َعاِكُفوَن 



َك ُيَبيَُِّن اهلُل آَياِتِه ِللنََّاِس َلَعلََُّهْم ِفي اْلَمَساِجِد ِتْلَك ُحُدوُد اهلِل َفاَل َتْقَرُبوَها َكذاِل

أما يف غروب الشمس فإن أكل   .واألكل املأذون فيه ليس فيه إمث وال قضاء {َيتََُّقوَن
ظان َّا غروب الشمس مث تبني أهنا مل تغرب فال قضاء عليه على القول الراجح 

د النيب َصلََّى اللََُّه حلديث أمساء بنت أيب بكر رضي اهلل عنهما أهنم أفطروا يف عه
 .َعَلْيِه َوَسلَََّم يف يوم غيم، مث طلعت الشمس ومل يؤمروا بالقضاء

وأما إذا أكل شاكًَّا يف غروب الشمس مث تبني أهنا مل تغرب فإنه جيب عليه القضاء؛ 
ألن األكل يف هذه احلال أي يف حال الشك يف غروب الشمس حرام عليه، إذ ال 

ا تيقن غروب الشمس، أو غلب على ظنه غروهبا، ويف هذه جيوز له أن يفطر إال إذ
احلال أي إذا أكل شاكًَّا يف غروب الشمس مث تبني أهنا مل تغرب جيب عليه القضاء، 

 (211/  11. )ألن فطره غري مأذون به

* * * 

« اإلمساك»نرى بعض التقاويم يف شهر رمضان يوضع فيه قسم يسمى 

دقائق، أو ربع ساعة فهل هذا  وهو جيعل قبل صالة الفجر بنحو عشر

 له أصل من السنة أم هو من البدع؟ أفتونا مأجورين؟

هذا من البدع، وليس له أصل من السنة، بل السنة على : فأجاب فضيلته بقوله
َوُكُلوْا َواْشَرُبوْا َحتََّى َيَتَبيَََّن َلُكُم اْلَخْيُط } :خالفه، ألن اهلل قال يف كتابه العزيز

اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمََّ َأِتمَُّوْا الصََِّياَم ِإَلى الََّْيِل َواَل ُتَباِشُروُهنََّ  اأَلْبَيُض ِمَن

َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد ِتْلَك ُحُدوُد اهلِل َفاَل َتْقَرُبوَها َكذاِلَك ُيَبيَُِّن اهلُل آَياِتِه 

إن بالاًل يؤذن بليل، »: النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّموقال .  {ِللنََّاِس َلَعلََُّهْم َيتََُّقوَن
. « فكلوا واشربوا حىت تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه ال يؤذن حىت يطلع الفجر



وهذا اإلمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض اهلل عز وجل فيكون 
هلك »: َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّمباطاًل، وهو من التنطع يف دين اهلل، وقد قال النيب 

 (211/  11. )«املتنطعون، هلك املتنطعون، هلك املتنطعون

* * * 

قمت لتناول طعام السحور ومل أكن أعلم أن الوقت قد دخل، وتناولت 

كأسًا من املاء فتبينت دخول الفجر مبدة زمنية ليست بيسرية، فهل 

 يبطل صومي بهذا العمل أم ال؟

إذا كان أكلك وشربك بعد طلوع الفجر جاهاًل بطلوع : ضيلته بقولهفأجاب ف
الفجر فإنه ال إمث عليك وال قضاء؛ لعموم األدلة الدالة على أن اإلنسان ال يؤاخذ 

 (212/  11. )جبهله ونسيانه

* * * 

 ما حكم الذين يتقدمون يف أذان الفجر يف رمضان؟

ن يف أيام الصوم يتسرعون يف أذان الذين يتقدمون يف األذا: فأجاب فضيلته بقوله
 :الفجر، يزعمون أهنم حيتاطون بذلك للصيام وهم يف ذلك خمطئون لسببني

أن االحتياط يف العبادة هو لزوم ما جاء به الشرع، والنيب َصلََّى اللََُّه : السبب األول
ىت كلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه ال يؤذن ح»: َعَلْيِه َوَسلَََّم يقول

أن ال : ما قال حىت يقرب طلوع الفجر، إذًا فاالحتياط للمؤذنني« يطلع الفجر
 .يؤذنوا حىت يطلع الفجر



قد أخطأ هؤالء املؤذنون الذين يؤذنون للفجر قبل طلوع الفجر، : السبب الثاين
وزعموا أهنم حيتاطون ألمر احتياطهم فيه غري صحيح، لكنهم يفرطون يف أمر جيب 

له وهو صالة الفجر، فإهنم إذا أذنوا قبل طلوع الفجر صلى الناس عليهم االحتياط 
وخصوصًا الذين ال يصلون يف املساجد من نساء، أو معذورين عن اجلماعة صالة 

 (214/  11. )الفجر

* * * 

ما حكم األكل والشرب واملؤذن يؤذن، أو بعد األذان بوقت يسري 

 والسيما إذا مل يعلم طلوع الفجر حتديدًا؟

احلد الفاصل الذي مينع الصائم من األكل والشرب هو : ب فضيلته بقولهفأجا
َفالَن َباِشُروُهنََّ َواْبَتُغوْا َما َكَتَب اهلُل َلُكْم َوُكُلوْا }:طلوع الفجر، لقول اهلل تعاىل

ْجِر ُثمََّ َأِتمَُّوْا َواْشَرُبوْا َحتََّى َيَتَبيَََّن َلُكُم اْلَخْيُط اأَلْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَف

الصََِّياَم ِإَلى الََّْيِل َواَل ُتَباِشُروُهنََّ َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد ِتْلَك ُحُدوُد اهلِل َفاَل 

ولقول النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه  {َتْقَرُبوَها َكذاِلَك ُيَبيَُِّن اهلُل آَياِتِه ِللنََّاِس َلَعلََُّهْم َيتََُّقوَن
. «كلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه ال يؤذن حىت يطلع الفجر»: لَََّمَوَس

إنه ال يؤذن حىت يطلع الفجر، : فالعربة بطلوع الفجر، فإذا كان املؤذن ثقة ويقول
فإنه إذا أذن وجب اإلمساك مبجرد مساع أذانه، وأما إذا كان املؤذن يؤذن على 

عند مساع أذان املؤذن، إال أن يكون يف  التحري فإن األحوط لإلنسان أن ميسك
برية ويشاهد الفجر، فإنه ال يلزمه اإلمساك ولو مسع األذان حىت يرى الفجر طالعًا، 
إذا مل يكن هناك مانع من رؤيته، ألن اهلل تعاىل علق احلكم على تبني اخليط األبيض 

َم قال يف أذان ابن أم مكتوم من اخليط األسود من الفجر، والنيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلََّ
 (211/  11. )«فإنه ال يؤذن حىت يطلع الفجر»: رضي اهلل عنه



* * * 

قلتم حفظكم اهلل إنه جيب اإلمساك مبجرد مساع املؤذن وحيدث ومن 

عدة سنوات أنهم ال ميسكون عن الطعام حتى نهاية األذان، فما 

 حكم عملهم هذا؟

الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبله،  األذان لصالة: فأجاب فضيلته بقوله
فإن كان بعد طلوع الفجر فإنه جيب على اإلنسان أن ميسك مبجرد مساع النداء، 

إن بالاًل يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت »: ألن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم يقول
فإذا كنت تعلم أن « تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه ال يؤذن حىت يطلع الفجر

هذا املؤذن ال يؤذن إال إذا طلع الفجر فأمسك مبجرد أذانه، أما إذا كان املؤذن 
. يؤذن بناء على ما يعرف من التوقيت، أو بناء على ساعته فإن األمر يف هذا أهون

إن ما مضى ال يلزمكم قضاؤه، ألنكم مل تتيقنوا : وبناء على هذا نقول هلذا السائل
بعد طلوع الفجر، لكن يف املستقبل ينبغي لإلنسان أن حيتاط لنفسه، أنكم أكلتم 

 (213/  11. )فإذا مسع املؤذن فليمسك

* * * 

بعض البالد األوروبية ال يكون فيها الليل إال قصريًا جد َّا تصل أحيانًا إىل األربع 
ساعات فقط، ويكون النهار طوياًل جدًا يصل إىل العشرين ساعة، فما جيب عليهم 

ذا مل يأخذوا برخصة الفطر لشبهة اإلقامة املؤقتة الواجب على هؤالء أن يصوموا إ
َفالَن َباِشُروُهنََّ َواْبَتُغوْا َما } :رمضان يف النهار كله، سواء طال أم قصر، لقوله تعاىل

َن اْلَخْيِط اأَلْسَوِد َكَتَب اهلُل َلُكْم َوُكُلوْا َواْشَرُبوْا َحتََّى َيَتَبيَََّن َلُكُم اْلَخْيُط اأَلْبَيُض ِم

ِمَن اْلَفْجِر ُثمََّ َأِتمَُّوْا الصََِّياَم ِإَلى الََّْيِل َواَل ُتَباِشُروُهنََّ َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد 



ل ولقو.  {ِتْلَك ُحُدوُد اهلِل َفاَل َتْقَرُبوَها َكذاِلَك ُيَبيَُِّن اهلُل آَياِتِه ِللنََّاِس َلَعلََُّهْم َيتََُّقوَن
إن بالاًل يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت »: النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم يف اإلمساك

إذا »: وقوله يف اإلفطار« تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه ال يؤذن حىت يطلع الفجر
« أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار من ههنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم

الكتاب والسنة تدل على أنه مادام هناك ليل وهنار فالواجب  فهذه النصوص من
اإلمساك يف النهار طال أم قصر، وأنه ال جيوز اعتبار البالد اجملاورة، وال اعتبار بالد 
املبتعث، ألن البالد اليت ابتعثت إليها يكون فيها ليل وهنار يتميز أحدمها عن اآلخر، 

لو كان يف مكان ال يتعاقب فيه الليل والنهار أما . فهو كما لو كان يف بلده األصلية
يف خالل أربع وعشرين ساعة، مثل أن يكون هناره يومني، أو ثالثة، أو أكثر، وليله 
كذلك فهنا يقدر له قدره، ألن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم ملا أخرب عن الدجال أنه 

ر، ويوم كأسبوع وسائر يوم كسنة، ويوم كشه: ميكث يف األرض أربعني يومًا
هل تكفي صالة يوم واحد يف اليوم الذي كسنة، وكذلك : أيامه كالعادة سئل

ولكن هل يقدر « ال، اقدروا له قدره»: الشهر، واألسبوع بالقياس اجللي؟ قال
بأقرب بلد إليه يكون فيه ليل وهنار، كما هو األظهر، أو يقدر بالوسط، فيجعل 

ار كذلك، أو يقدر بتوقيت مكة، ألهنا أم القرى؟ يف الليل اثين عشر ساعة، والنه
 .هذا خالف بني العلماء، واألظهر القول األول، واهلل أعلم

 (313/  11. )هـ 1411شعبان  21كتبه حممد الصاحل العثيمني يف 

* * * 

عندما مسعوا أذان املسجد احلرام أفطروا، ومل يتضح هلم أن هناك 

بني غروبها يف مكة يبلغ ثالث دقائق فرقًا بني غروب الشمس يف جدة و

 إال بعد ذلك، فهل عليهم قضاء ذلك اليوم؟



َوَلْيَس } :صيامهم صحيح وليس عليهم قضاء، ألهنم مل يتعمدوا، وقد قال اهلل تعاىل

َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَمآ َأْخَطْأُتْم ِبِه َوَلاِكن مََّا َتَعمَََّدْت ُقُلوُبُكْم َوَكاَن اهلُل َغُفورًا 

َربَََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنآ ِإن نََِّسيَنآ َأْو َأْخَطْأَنا َربَََّنا َواَل َتْحِمْل َعَلْيَنآ }: وقال تعاىل.  {ِحيمًارََّ

ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الََِّذيَن ِمن َقْبِلَنا َربَََّنا َواَل ُتَحمَِّْلَنا َما اَل َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف َعنََّا 

كتبه حممد الصاحل .  {َواْرَحْمَنآ َأنَت َمْوَلاَنا َفاْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن َواْغِفْر َلَنا
 (321/  11. )هـ 21/11/1413العثيمني يف 

* * * 

يف شهر رمضان يكون إقالع بعض الرحالت وقت أذان املغرب فنفطر 

وحنن على األرض وبعد اإلقالع واالرتفاع عن مستوى األرض نشاهد 

 رص الشمس ظاهرًا فهل منسك أم نكمل إفطارنا؟ق

ال متسك، ألنك أفطرت مبقتضى الدليل الشرعي، لقوله : فأجاب فضيلته بقوله
ُثمََّ َأِتمَُّوْا الصََِّياَم ِإَلى الََّْيِل َواَل ُتَباِشُروُهنََّ َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد ِتْلَك } :تعاىل

وقوله َصلََّى اللََُّه  {وَها َكذاِلَك ُيَبيَُِّن اهلُل آَياِتِه ِللنََّاِس َلَعلََُّهْم َيتََُّقوَنُحُدوُد اهلِل َفاَل َتْقَرُب
إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إىل املشرق وأدبر النهار من هاهنا »: َعَلْيِه َوَسلَََّم

 (331/  11. )«وأشار إىل املغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم

* * * 

كون على سفر ونصوم خالل هذا السفر فيدركنا يف شهر رمضان ن

الليل وحنن يف اجلو، فهل نفطر حينما نرى اختفاء قرص الشمس من 

 أمامنا أم نفطر على توقيت أهل البلد الذين منر من فوقهم؟



افطر حني ترى الشمس قد غابت، لقوله عليه الصالة : فأجاب فضيلته بقوله
/  11)« وغربت الشمس فقد أفطر الصائمإذا أقبل الليل من هاهنا، »: والسالم

331) 

   * * * 

 هل يتبع الصائم يف الفطر أذان املؤذن أو اإلذاعة؟

إذا كان املؤذن يؤذن عن مشاهدة الشمس وهو ثقة فإننا : فأجاب فضيلته بقوله
نتبع املؤذن، ألنه يؤذن من واقع حمسوس، وهو مشاهدته غروب الشمس، أما إذا 

ال يرى الشمس فالغالب على الظن أن إعالن املذيع أقرب كان يؤذن على ساعة و
 (333/  11. )للصواب، ألن الساعات ختتلف واتباع املذيع أوىل وأسلم

* * * 

رجل غين وال يهمه اإلنفاق قلياًل كان أو كثريًا، وجامع زوجته يف 

نهار رمضان، والصوم واجب عليه فهل يؤمر بالصيام شهرين متتابعني 

 أو يعتق؟

جيب عليه العتق؛ ألنه هو املأمور به، وال جيزئه الصيام، ألنه : ب فضيلته بقولهفأجا
 (331/  11. )غري مأمور به مع القدرة على العتق

* * * 

رجل جامع زوجته بدون إنزال يف نهار رمضان فما احلكم؟ وماذا على 

 الزوجة إذا كانت جاهلة؟



صائم مقيم عليه كفارة مغلظة، اجملامع يف هنار رمضان وهو : فأجاب فضيلته بقوله
وهي عتق رقبة، فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني، فإن مل يستطع فإطعام ستني 
مسكينًا، واملرأة مثله إذا كانت راضية، وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء، وإن 
كانا مسافرين فال إمث، وال كفارة، وال إمساك بقية اليوم، وإمنا عليهما قضاء ذلك 

ألن الصوم ليس بالزم هلما، وكذلك من أفطر لضرورة كإنقاذ معصوم من  اليوم؛
هلكة سيقع فيها، فإن جامع يف اليوم الذي أفطر فيه لضرورة فال شيء عليه؛ ألنه 

 .مل ينتهك صومًا واجبًا

 :واجملامع الصائم يف بلده ممن يلزمه الصوم يترتب عليه مخسة أشياء

 .اإلمث: أواًل

 .فساد الصوم: ثانيًا

 .لزوم اإلمساك: ثالثًا

 .وجوب القضاء: رابعًا

ودليل الكفارة ما جاء يف حديث أيب هريرة رضي اهلل . وجوب الكفارة: خامسًا
وهذا الرجل إن مل يستطع الصوم . عنه يف الرجل الذي جامع أهله يف هنار رمضان

وال  وال اإلطعام تسقط عنه الكفارة؛ ألن اهلل تعاىل ال يكلف نفسًا إال وسعها،
وال فرق بني أن ينزل أو ال ينزل مادام اجلماع قد حصل، . واجب مع العجز

خبالف ما لو حدث إنزال بدون مجاع، فليس فيه كفارة، وإمنا فيه اإلمث ولزوم 
 (333/  11. )اإلمساك والقضاء



* * * 

 رجل جيرب زوجته على اجلماع يف نهار رمضان؟

زوجها، أو متكنه من ذلك يف هذه  حيرم عليها أن تطيع: فأجاب فضيلته بقوله
احلال، ألهنا يف صيام مفروض، وعليها أن تدافعه بقدر اإلمكان، وحيرم على زوجها 
أن جيامعها يف هذه احلال، وإذا كانت ال تستطيع أن تتخلص منه فإنه ليس عليها 

 .شيء ال قضاء وال كفارة ألهنا مكرهة

(11  /331) 

* * * 

 لعيد ثم تبني أنه من رمضان فما يلزمه؟إذا جامع الرجل أهله يوم ا

لو جامع أهله يوم عيد الفطر مث تبني بعد ذلك أن يوم العيد : فأجاب فضيلته بقوله
إن األفضل : من أيام رمضان فال شيء عليه، ألنه جاهل معذور، وال نقول أيضًا

يأكل  :إن األوىل ترك الفطر احتياطًا، بل نقول: ترك اجلماع احتياطًا، كما ال نقول
 (342/  11. )ويشرب وجيامع، ويفعل كل ما أباح اهلل له يف الفطر

* * * 

 ماذا جيوز للصائم من زوجته الصائمة؟

الصائم صومًا واجبًا ال جيوز له أن يستعمل مع زوجته ما : فأجاب فضيلته بقوله
د يكون سببًا إلنزاله، والناس خيتلفون يف سرعة اإلنزال، فمنهم من يكون بطيئًا، وق



يتحكم يف نفسه متامًا، كما قالت عائشة رضي اهلل عنها يف رسول اهلل َصلََّى اللََُّه 
ومنهم من ال ميلك نفسه، ويكون سريع . « كان أملككم إلربه»: َعَلْيِه َوَسلَََّم

اإلنزال، فمثل األخري حيذر من مداعبة الزوجة ومباشرهتا بقبلة أو غريها يف الصوم 
ن يعرف من نفسه أنه ميلك نفسه فله أن يقبل وأن يضم الواجب، فإذا كان اإلنسا

 (342/  11. )حىت يف الصوم الواجب

* * * 

رجل جامع زوجته يف نهار رمضان بدون إنزال وكان يعتقد أن 

الكفارة على اإلنزال، أي يعلم أن اجلماع بإنزال عليه الكفارة، 

 ولكن ال يعلم أن اجلماع بدون إنزال حرام؟

إذا كان هذا اعتقاده فإنه ال شيء عليه وال قضاء، لقوله : ولهفأجاب فضيلته بق
 (343/  11) {َربَََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنآ ِإن نََِّسيَنآ َأْو َأْخَطْأَنا} :تعاىل

* * * 

رجل قدم إىل مكة لياًل ويف الصبا  جامع زوجته وهو صائم وهي 

 كذلك صائمة فما احلكم؟

دم هو وزوجته إىل مكة للعمرة واعتمرا هذا الرجل الذي ق: فأجاب فضيلته بقوله
يف الليل وأصبحا صائمني ويف ذلك اليوم الذي أصبحا صائمني جامعها ال شيء 
عليهما إال قضاء ذلك اليوم فقط، فليس عليهما إمث وال كفارة، وإمنا عليهما قضاء 
ذلك اليوم فقط، ألن املسافر جيوز أن يقطع صومه، سواء قطعه بأكل أو شرب أو 



َفَمن َكاَن ِمنُكم } :، ألن صوم املسافر ليس واجبًا عليه، كما قال اهلل تعاىلمجاع

 (344/  11) {مََِّريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌََّة مَِّْن َأيََّاٍم ُأَخَر

* * * 

واقع امرأته يف نفس النهار الذي يسافر فيه وسافر هل عليه شيء؟ 

رضي اهلل عنه ملا  ال شيء عليه ألن أنس بن مالك: وبعض الناس قال

 .أراد السفر أفطر يف السفينة

عليه اإلمث، وعليه أن يقضي هذا اليوم، وأن يكفر : أواًل: فأجاب فضيلته بقوله
كفارة اجلماع يف هنار رمضان، ألن الرجل ال جيوز أن يترخص برخص السفر إال 

 .إذا غادر البلد، أما قبل مغادرة البلد فهو مقيم

اهلل عنه يف الفسطاط أنه ملا أراد أن يسافر والسفينة على وأما ورد عن أنس رضي 
الشاطىء أتى بسفرته وأفطر، فهذا خالف ما عليه عامة الصحابة رضي اهلل عنهم 

َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌََّة مَِّْن َأيََّاٍم ُأَخَر َوَعَلى الََِّذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة } :واهلل عز وجل يقول

َمن َتَطوَََّع َخْيًرا َفُهَو َخْيٌر لََُّه َوَأن َتُصوُموْا َخْيٌر لََُّكْم ِإن ُكنُتْم َطَعاُم ِمْسِكنٍي َف

 . {َتْعَلُموَن

فهذا الرجل إن كان طالب علم، وفهم من هذا احلديث أنه جائز له فليس عليه 
شيء، مع أين أرى أن الواجب على طلبة العلم الصغار أال يتسرعوا يف إفتاء 

 (341/  11. )عندهم إدراك للترجيح بني األدلة أنفسهم، ألهنم ليس

* * * 



الذي جيامع زوجته يف القضاء وهي تقضي بإذنه هل هو آثم؟ وهل 

 عليها الكفارة؟ وهل هو من الكبائر؟

نعم هو آمث؛ ألنه أفسد عليها صومها الذي أذن فيه، لكن : فأجاب فضيلته بقوله
وال أعلم فيه وعيدًا . يه ألنه مفطرليس فيه كفارة عليها، ألن الصوم قضاء، وال عل

 (341/ 11. )خاص َّا، والذنب إذا مل يكن فيه وعيد خاص فال يكون من الكبائر

* * * 

 ما حكم السواك للصائم مع ما ينتج عنه من طعم وقطع صغرية؟

السواك سنة للصائم، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده، : فأجاب فضيلته بقوله
. « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب»: ى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّملعموم قول النيب َصلََّ

ومجيع األحاديث الواردة يف السواك ليس فيها ما يدل على استثناء الصائم، وعلى 
هذا فهو سنة للصائم ولغريه، لكن إذا كان للسواك طعم أو كان يتفتت فإنه ال 

خيشى من وصول الطعم إىل ينبغي للصائم استعماله، ال ألنه سواك، ولكن ملا 
جوفه، أو من نزول ما يتفتت منه إىل جوفه، فإذا حترز ولفظ الطعم، ولفظ املتفتت 

 (313/  11. )فليس يف ذلك شيء

* * * 

 ما حكم بلع الصائم البلغم أو النخامة؟

البلغم أو النخامة إذا مل تصل إىل الفم فإهنا ال تفطر، قواًل : فأجاب فضيلته بقوله
 : املذهب، فإن وصلت إىل الفم مث ابتلعها ففيه قوالن ألهل العلمواحدًا يف



 .إهنا تفطر، إحلاقًا هلا باألكل والشرب: منهم من قال

ال تفطر، إحلاقًا هلا بالريق، فإن الريق ال يبطل به الصوم، حىت لو : ومنهم من قال
 .مجع ريقه وبلعه، فإن صومه ال يفسد

اب والسنة، وإذا شككنا يف هذا األمر هل يفسد وإذا اختلف العلماء فاملرجع الكت
العبادة أو ال يفسدها؟ فاألصل عدم اإلفساد وبناء على ذلك يكون بلع النخامة ال 

 .يفطر

واملهم أن يدع اإلنسان النخامة وال حياول أن جيذهبا إىل فمه من أسفل حلقه، 
أما التفطري . ولكن إذا خرجت إىل الفم فليخرجها، سواء كان صائمًا أم غري صائم

/  11. )فيحتاج إىل دليل يكون حجة لإلنسان أمام اهلل عز وجل يف إفساد الصوم
311) 

* * * 

رجل أصيب مبرض اجليوب األنفية، وأصبح بعض الدم ينزل إىل 

اجلوف، واآلخر خيرجه من فمه، وال جيد مشقة من صومه، فهل 

 صومه صحيح إذا صام؟

إلنسان نزيف من أنفه وبعض الدم ينزل إىل إذا كان يف ا: فأجاب فضيلته بقوله
جوفه، وبعض الدم خيرج فإنه ال يفطر بذلك، ألن الذي ينزل إىل جوفه ينزل بغري 

 (311/  11. )اختياره، والذي خيرج ال يضره

* * * 



 هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟

عله إال ال يبطل الصوم ذوق الطعام إذا مل يبتلعه، ولكن ال تف: فأجاب فضيلته بقوله
إذا دعت احلاجة إليه، ويف هذه احلال لو دخل منه شيء إىل بطنك بغري قصد 

 (311/  11. )فصومك ال يبطل

* * * 

 هل الغيبة والنميمة تفطران الصائم يف نهار رمضان؟

الغيبة والنميمة ال تفطران، ولكنهما تنقصان الصوم، قال اهلل : فأجاب فضيلته بقوله
ِذيَنَءاَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصََِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الََِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم ياَأيََُّها الََّ}: تعاىل

من مل يدع قول الزور، »: وقال النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم.  {َلَعلََُّكْم َتتََُّقوَن
 (311/  11. )«والعمل به، واجلهل فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه

 * ** 

من مل يدع قول »: بعض أهل العلم يستشهد بقوله َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم

« الزور، والعمل به، واجلهل فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه

 على أن قول الزور من مبطالت الصيام فهل هذا يف حمله؟

ى اللََُّه َعَلْيِه هذا يف غري حمله، وتوجيه احلديث مثل قوله َصلََّ: فأجاب فضيلته بقوله
إن اإلنسان ليصلي وما ُكتب له من صالته إال نصفها، إال ربعها، إال »: َوَسلَََّم

، وما أشبه ذلك، فاملراد أن الصوم الكامل هو الذي يصوم فيه اإلنسان « عشرها
َفالَن َباِشُروُهنََّ } :أما الصيام فمعروف كما قال تعاىل. عن قول الزور والعمل به



وْا َما َكَتَب اهلُل َلُكْم َوُكُلوْا َواْشَرُبوْا َحتََّى َيَتَبيَََّن َلُكُم اْلَخْيُط اأَلْبَيُض ِمَن َواْبَتُغ

اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمََّ َأِتمَُّوْا الصََِّياَم ِإَلى الََّْيِل َواَل ُتَباِشُروُهنََّ َوَأنُتْم َعاِكُفوَن 

اهلِل َفاَل َتْقَرُبوَها َكذاِلَك ُيَبيَُِّن اهلُل آَياِتِه ِللنََّاِس َلَعلََُّهْم  ِفي اْلَمَساِجِد ِتْلَك ُحُدوُد

 . {َيتََُّقوَن

أن يصوم عن هذه األشياء وما شاهبها، وأما الصوم عن القول : فهذا هو الصيام
احملرم والعمل احملرم فال شك أنه أكمل وأفضل، وهذه هي احلكمة من الصوم، 

لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا : ، قال اإلمام أمحد رمحه اهللولكنه ليس شرطًا فيه
من مل يدع قول »: ولذلك قال َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم. صيام، من يسلم من الغيبة

ليس هلل »: بطل صومه أو صيامه ال يقبل، بل قال: ما قال« الزور والعمل به
ة من الصوم عما حرمه اهلل يعين ليست هذه احلكمة من الصوم، احلكم« حاجة
 (311/  11. )تعاىل

* * * 

 ما املراد بربكة السحور املذكورة يف احلديث؟

بركة السحور املراد هبا الربكة الشرعية، والربكة البدنية، أما : فأجاب فضيلته بقوله
، وأما الربكة الشرعية فمنها امتثال أمر الرسول واالقتداء به َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم

 (312/  11. )الربكة البدنية فمنها تغذية البدن وقوته على الصوم

* * * 



هل هناك دعاء مأثور عن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم عند وقت 

اإلفطار؟ وما هو وقته؟ وهل يتابع الصائم املؤذن يف األذان أم يستمر يف 

 فطره؟

طار موطن إجابة للدعاء، ألنه يف آخر إن وقت اإلف: نقول: فأجاب فضيلته بقوله
العبادة، وألن اإلنسان أشد ما يكون غالبًا من ضعف النفس عند إفطاره، وكلما 
كان اإلنسان أضعف نفسًا، وأرق قلبًا كان أقرب إىل اإلنابة واإلخبات إىل اهلل عز 

ومنه أيضًا قول « اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت»: وجل، والدعاء املأثور
« ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهلل»: يب عليه الصالة والسالمالن
وهذان احلديثان وإن كان فيهما ضعف لكن بعض أهل العلم حسنهما، وعلى . 

 .كل حال فإذا دعوت بذلك أو بغريه عند اإلفطار فإنه موطن إجابة

إذا »: صالة والسالموأما إجابة املؤذن وأنت تفطر فنعم مشروعة، ألن قوله عليه ال
 (312/  11)« مسعتم املؤذن فقولوا مثلما يقول

* * * 

من وجب عليه صيام شهرين متتابعني فقطع التتابع بعذر شرعي فهل 

 ينقطع التتابع؟

من كان عليه صيام شهرين متتابعني فقطع التتابع بعذر : فأجاب فضيلته بقوله
أن شخصًا عليه صيام شهرين شرعي أو حسي فإنه ال ينقطع التتابع، فإذا قدر 

متتابعني فسافر يف أثنائهما فإن سفره هذا إذا أفطر فيه ال ينقطع به التتابع، ألنه فطر 
مأذون فيه، وكذلك لو انقطع بعذر شرعي، كما لو صام يف أثناء هذين الشهرين 



صادف شهر رمضان، أو صادف أيام عيد األضحى والتشريق، وما أشبه ذلك، 
 (311/  11. )واهلل املوفق. لتتابعفإنه ال يقطع ا

* * * 

من وجب عليه صيام كفارة، وأحب أن يؤخره إىل الشتاء فما احلكم 

 لو مات قبل ذلك؟

إن اإلنسان إذا وجب عليه صيام كفارة وجب أن يبادر : فأجاب فضيلته بقوله
بذلك، ألن الواجبات على الفور، ولكن إذا كان يشق عليه أن يصوم الكفارة يف 

م الصيف لطول النهار وشدة احلر فال حرج عليه أن يؤجل ذلك إىل وقت الربد، أيا
وإذا تويف قبل ذلك فليس عليه إمث، ألنه أخره لعذر، لكن يصوم عنه وليه، فإن مل 

 (331/  11. )يصم عنه أحد ُأطعم من تركته عن كل يوم مسكني

* * * 

امت تلك هل ص: إذا أفطرت املرأة أيامًا من رمضان ولكنها نسيت

األيام أم ال؟ علمًا أن كل ما تذكره أنه مل يبق عليها إال يومًا واحدًا، 

 فهل تعيد صيام تلك األيام أم تبين على ما تتيقنه؟

إذا كانت مل تتيقن أن عليها إال يومًا واحدًا فإنه ال يلزمها : فأجاب فضيلته بقوله
ًا واحدًا، ولكنها ال تدري إال صيام يوم واحد، ولكن إذا كانت تتيقن أن عليها يوم

أصامته أم ال؟ وجب عليها أن تصومه، ألن األصل بقاؤه يف ذمتها، وإهنا مل تربىء 
هل عليها صوم يوم أو : ذمتها منه، فيجب عليها أن تصومه، خبالف ما إذا شكت

يومني؟ فإنه ال يلزمها إال يوم، وأما من علمت أن عليها صوم يوم أو أكثر ولكنها 



/  11. )مته أم ال؟ فإنه جيب عليها أن تصومه، ألن األصل بقاؤهشكت هل صا
332) 

* * * 

 هل هناك فوارق بني األداء والقضاء؟

 :نعم بينهما فروق منها: فأجاب فضيلته بقوله

أن القضاء موسع إىل رمضان الثاين، واألداء مضيق، البد أن يكون يف شهر : أواًل
 .رمضان

جلماع فيه على من جيب عليه، والقضاء ال جتب األداء جتب الكفارة با: ثانيًا
 .الكفارة باجلماع فيه

األداء إذا أفطر اإلنسان يف أثناء النهار بال عذر فسد صومه، ولزمه اإلمساك : ثالثًا
بقية اليوم احترامًا للزمن، وأما القضاء فإذا أفطر اإلنسان يف أثناء اليوم فسد صومه، 

 (333/  11. )حرمة للزمن يف القضاءولكن ال يلزمه اإلمساك، ألنه ال 

* * * 

رجل نذر أن يصوم عشرة أيام من شهر ما، ثم مل يصمها يف ذلك 

 الشهر وصامها يف الشهر الثاني فماذا يلزمه؟

حنن من هذا املنرب نكرر النهي عن النذر، آخذين بنهي : أواًل: فأجاب فضيلته بقوله
: ه، فإن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم هنى عن النذر وقالالنيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم عن



بعد هذا نرجع إىل جواب السؤال « إنه ال يأيت خبري، وإمنا يستخرج به من البخيل»
الذي تقدم به السائل، وهو أنه نذر أن يصوم عشرة أيام من شهر ما، مث مل يصمها 

إن عليك كفارة ميني، ألن نذره : ل لهيف ذلك الشهر وصامها يف الشهر الثاين، فنقو
فلما فاته . تضمن صيام عشرة أيام، وأن تكون يف هذا الشهر املعني: تضمن شيئني

أن تكون يف هذا الشهر املعني لزمته كفارة اليمني لفوات الصفة، وأما األيام فقد 
 (334/  11. )صامها

* * * 

 ما حكم من أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي؟

تأخري قضاء رمضان إىل رمضان التايل ال جيوز على املشهور : فضيلته بقوله فأجاب
كان يكون علّي الصوم من »: عند أهل العلم، ألن عائشة رضي اهلل عنها قالت

، وهذا يدل على أن ال رخصة بعد « رمضان فال أستطيع أن أقضيه إال يف شعبان
يبادر القضاء بعد رمضان  رمضان الثاين، فإن فعل بدون عذر فهو آمث، وعليه أن

الثاين، واختلف العلماء هل يلزمه مع ذلك إطعام أو ال يلزمه؟ والصحيح أنه ال 
َوَمن َكاَن َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌََّة مَِّْن } :يلزمه إطعام، ألن اهلل عز وجل يقول

اْلُعْسَر َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدَََّة َوِلُتَكبَُِّروْا اهلَل َأيََّاٍم ُأَخَر ُيِريُد اهلُل ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم 

. فلم يوجب اهلل سبحانه وتعاىل سوى القضاء {َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلََُّكْم َتْشُكُروَن
(11  /333) 

* * * 



امرأة العام املاضي جاءها رمضان وهي حبلى ومل تصم حتى جاء 

ون رمضان هذه السنة عن رمضان هذه السنة وهي اآلن صائمة هل يك

العام املاضي أو تصوم رمضان هذه السنة إذا فطرت ويكون بدل عن 

 هذه السنة؟

صيام املرأة املذكورة هذا الشهر عن هذه السنة، فإذا أفطرت قضت رمضان العام 
. املاضي، وال جيوز أن تنوي هذا الشهر عن صيام العام املاضي، فإن فعلت مل يصح

(11  /331) 

* * * 

إني منذ وجب عليََّ الصيام أصوم رمضان، ولكين ال : مرأة تقولا

أقضي األيام اليت أفطرها بسبب الدورة الشهرية، وجلهلي بعدد األيام 

 اليت أفطرتها فإني أطلب إرشادي إىل ما جيب عليََّ فعله اآلن؟

يؤسفنا أن يقع مثل هذا بني نساء املؤمنني، فإن ترك قضاء ما : فأجاب فضيلته بقوله
جيب عليها من الصيام إما أن يكون جهاًل، وإما أن يكون هتاونًا وكالمها مصيبة؛ 

وأما التهاون فإن دواؤه تقوى اهلل عز وجل . ألن اجلهل دواؤه العلم والسؤال
 .ومراقبته واخلوف من عقابه واملبادرة إىل ما فيه رضاه سبحانه وتعاىل

صنعت وأن تستغفر، وأن تتحرى فعلى هذه املرأة أن تتوب إىل اهلل عز وجل مما 
األيام اليت تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وهبذا تربأ ذمتها، ونرجو هلا أن يقبل 

 (332/  11. )اهلل سبحانه وتعاىل توبتها

* * * 



 ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟

ليه إذا مات وعليه قضاء من شهر رمضان فإنه يصوم عنه و: فأجاب فضيلته بقوله
من »: وهو قريبه، حلديث عائشة رضي اهلل عنها أن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم قال

. فإن مل يصم وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكينًا« مات وعليه صيام صام عنه وليه
(11  /331) 

* * * 

إذا صام املسلم بعض رمضان ثم تويف عن بقيته فهل يلزم وليه أن 

 يكمل عنه؟

إذا مات يف إثناء رمضان فإنه ال يلزم وليه أن يكمل عنه وال : ب فضيلته بقولهفأجا
أن يطعم عنه، ألن امليت إذا مات انقطع عمله، كما قال النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه 

صدقة جارية، أو علم ينتفع : إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث»: َوَسلَََّم
فعلى هذا إذا مات فإنه ال يقضى عنه وال يطعم عنه، « به، أو ولد صاحل يدعو له

 (331/  11. )بل حىت لو مات يف أثناء اليوم فإنه ال يقضى عنه

* * * 

 حفظه اهلل تعاىل.. من حممد الصاحل العثيمني إىل الشيخ املكرم

 .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته



 مات قبل كتابكم وصل وفهمت إشكالكم من جهة من أفطر رمضان ملرض مث
ال من جهة النصوص : التمكن من القضاء، واملسألة ليس فيها حبمد اهلل إشكال

 .واآلثار، وال من جهة كالم أهل العلم

َوَمن َكاَن َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌََّة مَِّْن َأيََّاٍم ُأَخَر } :أما النصوص فقد قال اهلل تعاىل

ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدَََّة َوِلُتَكبَُِّروْا اهلَل َعَلى َما ُيِريُد اهلُل ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل 

فجعل اهلل تعاىل الواجب عليه عدة من أيام أخر، فإذا  {َهَداُكْم َوَلَعلََُّكْم َتْشُكُروَن
مات قبل إدراكها فقد مات قبل زمن الوجوب، فكان كمن مات قبل دخول شهر 

 .طعم عنه لرمضان املقبل ولو مات قبله بيسريرمضان، ال جيب أن ي

وأيضًا فإن هذا املريض مادام يف مرضه ال جيب عليه أن يصوم، فإذا مات قبل برئه 
فقد مات قبل أن جيب عليه الصوم، فال جيب أن يطعم عنه، ألن اإلطعام بدل عن 

نه إذا مل هذا تقرير داللة القرآن على أ. الصيام، فإذا مل جيب الصيام مل جيب بدله
 .يتمكن من الصيام فال شيء عليه

من مات وعليه صيام صام عنه »: وأما السنة فقد قال النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم
متفق عليه من حديث عائشة رضي اهلل عنه فمنطوق احلديث ظاهر، « وليَُّه

املريض ومفهومه أن من مات وال صيام عليه مل يصم عنه، وقد علمت مما سبق أن 
. إذا استمر به املرض مل جيب عليه الصوم أداء وال قضاء يف حال استمرار مرضه

(11  /331) 

* * * 

امرأة أجنبت يف شهر رمضان منذ حوالي مخسني سنة ومل تقض صوم 

رمضان الشهر كاماًل علمًا أنها توفيت بعد الوالدة حبوالي سنتني هل 



هذه السنني؟ وما مقدار  جيوز ألقربائها الصيام؟ وهل له كفارة بعد

 كفارة الشهر كاماًل؟

نعم جيوز ألوليائها أن يصوموا عنها، لقول النيب َصلََّى اللََُّه : فأجاب فضيلته بقوله
فإن مل يصوموا أطعموا عن كل « من مات وعليه صيام صام عنه وليه»: َعَلْيِه َوَسلَََّم

جح أن تأخري القضاء إىل يوم مسكينًا وال تلزمهم كفارة للتأخري؛ ألن القول الرا
 (314/  11. )رمضان الثاين ال يوجب الكفارة لعدم الدليل الذي يقتضي ذلك

* * * 

 إذا مات اإلنسان وعليه صيام وصالة فمن يقضيهما عنه؟

إذا مات اإلنسان وعليه صيام فإنه يصوم عنه وليه، لقول : فأجاب فضيلته بقوله
قال أهل . « من مات وعليه صيام صام عنه وليه»: َمالنيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلََّ

وليه وارثه، فمثاًل إذا كان رجل قد أفطر يف رمضان لسفر أو ملرض مث عافاه : العلم
اهلل من املرض ومل يصم القضاء الذي عليه مث مات، فإن وليه يصوم عنه، سواء كان 

وإن تربع أحد غري الورثة  ابنه، أو أباه، أو أمه، أو ابنته، املهم أن يكون من الورثة،
فال حرج أيضًا، وإن مل يقم أحد بالصيام عنه فإنه يطعم من تركته لكل يوم 

 .مسكينًا

وأما الصالة فإنه إذا مات أحد وعليه صالة فإهنا ال تصلى عنه، ألن ذلك مل يرد 
الشارع عن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم، وال يصح قياس الصالة على الصوم، ألن 

فرق بينهما يف مسائل كثرية، فلما جاء الفرق بينهما يف مسائل كثرية مل ميكن قياس 
أحدمها على اآلخر، لكن إذا مات اإلنسان وعليه صالة مل يقضها فإنه يدعى له 

 (311/  11. )واهلل املوفق. باملغفرة والرمحة والعفو عن تفريطه وإمهاله



* * * 

الشاب، ولكن القريب تهاون يف صيام  لي قريب صدم شاب َّا فمات هذا

الشهرين حتى مات، وقد تطوعت أخته فصامت عنه الشهرين، لكن 

بقي منهما يومان وقد دخل شهر رمضان، فكيف تصوم هذين 

 اليومني؟

ال حرج عليها إن شاءاهلل إذا دخل رمضان وبقي : أقول: فأجاب فضيلته بقوله
. الثاين واليوم الثالث من شهر شوالعليها يومان تصومهما بعد رمضان يف اليوم 

(11  /311) 

* * * 

 صيام التطوع

ما الفضل الوارد يف صيام األيام البيض من كل شهر؟ وإذا صادف 

وجود الدورة الشهرية فهل جيوز للمرأة أن تصوم ثالثة أيام بداًل منها 

 من نفس الشهر؟

َوَسلَََّم أن صيام ثالثة أيام من كل أخرب النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه : فأجاب فضيلته بقوله
الثالث عشر، : شهر صوم الدهر كله، ولكن األفضل أن تكون يف األيام البيض

فإن مل ميكن بأن كانت املرأة حائضًا، أو حصل . والرابع عشر، واخلامس عشر
سفر، أو ضيق، أو ملل، أو مرض يسري، أو ما أشبه ذلك، فإنه حيصل األجر ملن 

الثالثة، سواء كانت األيام البيض الثالث عشر، والرابع عشر  صام هذه األيام
 .واخلامس عشر، أو خالل أيام الشهر



كان النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم يصوم ثالثة أيام من »: قالت عائشة رضي اهلل عنها
فاألمر يف هذا « كل شهر، ال يبايل أصامها يف أول الشهر، أو وسطه، أو آخره

. فصيام ثالثة أيام من كل شهر سنة سواء أول الشهر أو وسطه أو آخرهواسع، 
وإذا ختلف ذلك لعذر أو حاجة فإننا . لكن كوهنا يف األيام الثالثة أيام البيض أفضل

نرجو أن اهلل سبحانه وتعاىل يكتب األجر ملن كان من عادته صومها ولكن تركها 
 (11/  21. )لعذر

* * * 

 َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم أوصى أبا هريرة رضي ورد يف احلديث أن النيب

اهلل عنه بصيام ثالثة أيام من كل شهر فمتى تصام هذه األيام؟ وهل 

 هي متتابعة؟

هذه األيام الثالثة جيوز أن تصام متوالية أو متفرقة، وجيوز أن : فأجاب فضيلته بقوله
مر واسع وهلل احلمد، حيث تكون من أول الشهر، أو من وسطه، أو من آخره، واأل

 (12/  21. )مل يعني رسول اهلل َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم

* * * 

هل ميكن اجلمع يف النية بني صيام الثالثة أيام من الشهر وصيام يوم 

 عرفة؟ وهل نأخذ األجرين؟

 :تداخل العبادات قسمان: فأجاب فضيلته بقوله



بادة مقصودة بنفسها، أو متابعة لغريها، فهذا وهو فيما إذا كانت الع: قسم ال يصح
إنسان فاتته سنة الفجر حىت طلعت : ال ميكن أن تتداخل العبادات فيه، مثال ذلك

الشمس، وجاء وقت صالة الضحى، فهنا ال جتزىء سنة الفجر عن صالة الضحى، 
ة وال الضحى عن سنة الفجر، وال اجلمع بينهما أيضًا، ألن سنة الفجر مستقلة، وسن

الضحى مستقلة، فال جتزىء إحدامها عن األخرى، كذلك إذا كانت األخرى تابعة 
أنا أريد أن أنوي بصالة الفجر صالة : ملا قبلها، فإهنا ال تداخل، فلو قال إنسان

 .ال يصح هذا؛ ألن الراتبة تابعة للصالة فال جتزىء عنها: الفريضة والراتبة، قلنا

بالعبادة جمرد الفعل، والعبادة نفسها ليست أن يكون املقصود : والقسم الثاين
رجل دخل املسجد والناس : مقصودة، فهذا ميكن أن تتداخل العبادات فيه، مثاله

يصلون صالة الفجر، فإن من املعلوم أن اإلنسان إذا دخل املسجد ال جيلس حىت 
يصلي ركعتني، فإذا دخل مع اإلمام يف صالة الفريضة أجزأت عنه الركعتني؛ ألن 

ملقصود أن تصلي ركعتني عند دخول املسجد، وكذلك لو دخل اإلنسان املسجد ا
وقت الضحى وصلى ركعتني ينوي هبما صالة الضحى، أجزأت عنه حتية املسجد، 
وإن نوامها مجيعًا فأكمل، فهذا هو الضابط يف تداخل العبادات، ومنه الصوم، 

وأنت صائم، سواء كنت فصوم يوم عرفة مثاًل املقصود أن يأيت عليك هذا اليوم 
نويته من األيام الثالثة اليت تصام من كل شهر، أو نويته ليوم عرفة، لكن إذا نويته 
ليوم عرفة مل جيزىء عن صيام األيام الثالثة، وإن نويته يومًا من األيام الثالثة أجزأ 

 (13/  21. )عن يوم عرفة، وإن نويت اجلميع كان أفضل

* * * 

يومي االثنني واخلميس ووافق أحد أيام  ما حكم من اعتاد صيام

 التشريق هل يصومهما أم ال؟



إذا وافق يوم االثنني أو اخلميس أيام التشريق فإنه ال : فأجاب فضيلته بقوله
مل ُيرّخص يف أيام »: يصومهما، حلديث عائشة وابن عمر رضي اهلل عنهم قاال

القارن يف احلج، ومن املعلوم يعين املتمتع و« التشريق أن يصمن إال ملن مل جيد اهلدي
 (11/  21. )أنه ال ينتهك حمرم لفعل سنة

* * * 

رجل نوى صيام االثنني واخلميس من كل أسبوع ومل ينذر ذلك فهل 

 يلزمه صومهما طوال العمر أم ال؟

جمرد نية الفعل ال تلزم بالفعل، فإذا نوى اإلنسان أن يصوم : فأجاب فضيلته بقوله
ولكنه مل يصم فال شيء عليه، وكذلك لو شرع يف الصوم مث  يوم االثنني واخلميس

قطعه فال شيء عليه أيضًا؛ ألن صوم النفل ال يلزم إمتامه حىت لو نوى اإلنسان أن 
يتصدق مبال وفصل املال فإنه ال يلزمه أن يتصدق به، إذ أن النية ال أثر هلا يف مثل 

ب عليك أن تستمر يف صيام إنه ال جي: هذه األمور، وعلى هذا فنقول لألخ السائل
يوم االثنني واخلميس، ولكن إن فعلت ذلك فهو خري، ألن يومي االثنني واخلميس 

 (11/  21. )يسن صيامهما

* * * 

 هل هناك أفضلية لصيام ست من شوال؟ وهل تصام متفرقة أم متوالية؟

جاء نعم، هناك أفضلية لصيام ستة أيام من شهر شوال، كما : فأجاب فضيلته بقوله
من صام رمضان مث أتبعه ست َّا من »: يف حديث رسول اهلل َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم

 .يعين كصيام سنة كاملة. « شوال كان كصيام الدهر



وينبغي أن يتنبه اإلنسان إىل أن هذه الفضيلة ال تتحقق إال إذا انتهى رمضان كله، 
أواًل مث صام ست َّا من شوال،  وهلذا إذا كان على اإلنسان قضاء من رمضان صامه

وإن صام األيام الستة من شوال ومل يقض ما عليه من رمضان فال حيصل هذا 
وذلك ألن النيب . الثواب، سواء قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء أم مل نقل

والذي عليه قضاء من « ... من صام رمضان مث أتبعه »: َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم قال
 .صام رمضان: وال يقال. صام بعض رمضان: ضان يقالرم

وجيوز أن تكون متفرقة أو متتابعة، لكن التتابع أفضل؛ ملا فيه من املبادرة إىل اخلري، 
 (13/  21. )وعدم الوقوع يف التسويف الذي قد يؤدي إىل عدم الصوم

* * * 

صيام ست من شوال البد أن يكون من ثاني : يقول كثري من الناس

 د وإال ال فائدة إذا مل ترتب من ثاني العيد ومتتابعة، أفيدونا؟العي

ستة األيام من شوال ال بأس أن تكون من ثاين العيد، أو من : فأجاب فضيلته بقوله
آخر الشهر، وسواء كانت متتابعة أو متفرقة، إمنا املهم أن تكون بعد انتهاء الصيام، 

 (21/  21. )الستة أيام من شوالفإذا كان على اإلنسان قضاء فإنه يقدمه على 

* * * 

صيام شهر حمرم كله هل فيه فضل أم ال؟ وهل أكون مبتدعًا 

 بصيامه؟



يسنَُّ صيام شهر اهلل احملرم كله : بعض الفقهاء يقولون: فأجاب فضيلته بقوله
« أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهلل احملرم»: ويستدلون بقوله َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم

ولكن مل يرد عن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم فيما أعلم أنه يصومه كله، وأكثر ما 
يكون صيامه من الشهور بعد رمضان شهر شعبان، كما جاء يف احلديث الصحيح 

إنه مبتدع؛ ألن احلديث : ، وال يقال ملن صامه كله( 2)عن عائشة رضي اهلل عنها 
 (22/  21. )ين صيامه كله كما ذكره بعض الفقهاءاملذكور قد حيتمل هذا؛ أع

* * * 

 ما حكم الصيام يف شهر شعبان؟

الصيام يف شهر شعبان سنة واإلكثار منه سنة، حىت قالت : فأجاب فضيلته بقوله
فينبغي اإلكثار من « ما رأيته أكثر صيامًا منه يف شعبان»: عائشة رضي اهلل عنها

 .الصيام يف شهر شعبان هلذا احلديث

وصوم شعبان مثل السنن الرواتب بالنسبة للصلوات املكتوبة، : قال أهل العلم
ويكون كأنه تقدمة لشهر رمضان، أي كأنه راتبة لشهر رمضان، ولذلك سن 
الصيام يف شهر شعبان، وسن الصيام ستة أيام من شهر شوال كالراتبة قبل املكتوبة 

طني النفس وهتيئتها للصيام، ويف الصيام يف شعبان فائدة أخرى وهي تو. وبعدها
 (22/  21. )لتكون مستعدة لصيام رمضان سهاًل عليها أداؤه

* * * 



نشاهد بعض الناس خيصون اخلامس عشر من شعبان بأذكار 

خمصوصة وقراءة للقرآن وصالة وصيام فما هو الصحيح جزاكم اهلل 

 خريًا؟

صيصه بقراءة، أو الصحيح أن صيام النصف من شعبان أو خت: فأجاب فضيلته بقوله
بذكر ال أصل له، فيوم النصف من شعبان كغريه من أيام النصف يف الشهور 

: األخرى، ومن املعلوم أنه يشرع أن يصوم اإلنسان يف كل شهر الثالثة البيض
الثالث عشر، والرابع عشر، واخلامس عشر، ولكن شعبان له مزية عن غريه يف 

َعَلْيِه َوَسلَََّم كان يكثر الصيام يف شعبان أكثر من  كثرة الصوم، فإن النيب َصلََّى اللََُّه
غريه، حىت كان يصومه كله أو إال قلياًل منه، فينبغي لإلنسان إذا مل يشق عليه أن 

 (23/  21. )يكثر من الصيام يف شعبان اقتداء بالنيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم

* * * 

أن يصام يوم قبله أو بعده، هل جيوز صيام يوم عاشوراء وحده من غري 

ألنين قرأت يف إحدى اجملالت فتوى مفادها أنه جيوز ذلك ألن 

 الكراهة قد زالت حيث اليهود ال يصومونه اآلن؟

كراهة إفراد يوم عاشوراء بالصوم ليست أمرًا متفقًا عليه بني : فأجاب فضيلته بقوله
فضل أن يصام يوم قبله أهل العلم، فإن منهم من يرى عدم كراهة إفراده، ولكن األ

أو يوم بعده، والتاسع أفضل من احلادي عشر، أي من األفضل أن يصوم يومًا قبله 
يعين مع « لئن بقيت إىل قابل ألصومن التاسع»: لقول النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم

 :، وقد ذكر بعض أهل العلم أن صيام عاشوراء له ثالث حاالت.العاشر



 .أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده: احلال األوىل

 .أن يفرده بالصوم: احلال الثانية

 .أن يصوم يومًا قبله ويومًا بعده: احلال الثالثة

وذكروا أن األكمل أن يصوم يومًا قبله ويومًا بعده، مث أن يصوم التاسع والعاشر، 
إفراده  والذي يظهر أن. مث أن يصوم العاشر واحلادي عشر، مث أن يفرده بالصوم

/  21. )بالصوم ليس مبكروه، لكن األفضل أن يضم إليه يومًا قبله أو يومًا بعده
42) 

* * * 

من أتى عليها عاشوراء وهي حائض هل تقضي صيامه؟ وهل من قاعدة 

 ملا يقضى من النوافل وما ال يقضى جزاك اهلل خريًا؟

فالذي له . ب لهنوع له سبب، ونوع ال سب: النوافل نوعان: فأجاب فضيلته بقوله
حتية املسجد، لو جاء الرجل : سبب يفوت بفوات السبب وال ُيقضى، مثال ذلك

وجلس مث طال جلوسه مث أراد أن يأيت بتحية املسجد، مل تكن حتية للمسجد، ألهنا 
صالة ذات سبب، مربوطة بسبب، فإذا فات فاتت املشروعية، ومثل ذلك فيما 

أخر اإلنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بال يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء، فإذا 
عذر فال شك أنه ال يقضي، وال ينتفع به لو قضاه، أي ال ينتفع به على أنه يوم 

 .عرفة ويوم عاشوراء



وأما إذا مر على اإلنسان وهو معذور كاملرأة احلائض والنفساء أو املريض، فالظاهر 
 21. )حكمه بفوات هذا اليومأيضًا أنه ال يقضي، ألن هذا خص بيوم معني يفوت 

 /43) 

* * * 

ورد يف احلديث أن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم مل يكن يصوم عشر ذي 

 احلجة فما اجلواب عن ذلك؟

احلديث املشار إليه يف صحيح مسلم عن عائشة رضي اهلل : فأجاب فضيلته بقوله
ويف « َلْيِه َوَسلَََّم صائمًا يف العشر قطما رأيت رسول اهلل َصلََّى اللََُّه َع»: عنها قالت

 .« أن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم مل يصم العشر»: رواية

أن هذا إخبار من عائشة رضي اهلل عنها عما علمت، وقول الرسول : واجلواب
د َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم مقدم على شيء مل يعلمه الراوي، وقد رجح اإلمام أمح

رمحه اهلل أن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم كان يصوم هذه العشر فإن ثبت هذا 
احلديث فال إشكال، وإن مل يثبت فإن صيامها داخل يف عموم األعمال الصاحلة 

ما من أيام العمل الصاحل فيهن »: اليت قال فيها رسول اهلل َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم
 (44/  21. )والصوم من العمل الصاحل«  من هذه العشرأحب إىل اهلل

* * * 

 من كان يعتاد صيام عشر ذي احلجة فأراد أن حيج فهل يصومهن؟



صيام عشر ذي احلجة ليس بفرض، فإن شاء اإلنسان : فأجاب فضيلته بقوله
صامها، وإن شاء مل يصمها، سواء سافر إىل احلج أم بقي يف بلده، ألن كل صوم 

عًا فاإلنسان فيه خمري، وعلى هذا فإذا كان يف بلده وأحب أن يصوم يكون تطو
فليصم، فإذا سافر ورأى املشقة يف الصوم فال يصوم؛ ألنه ال ينبغي ملن شق عليه 
الصوم يف السفر أن يصوم ال فرضًا وال نفاًل، ولكن يف عرفة ال يصوم، ألن رسول 

رًا يف يوم عرفة، وقد روي عنه َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه اهلل َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم كان مفط
 (41/  21. )َوَسلَََّم أنه هنى عن صوم عرفة بعرفة

* * * 

 ما حكم صيام يوم عرفة لغري احلاج واحلاج؟

صيام يوم عرفة لغري احلاج سنة مؤكدة، فقد سئل رسول اهلل : فأجاب فضيلته بقوله
أحتسب على اهلل أن يكفر السنة »: صوم يوم عرفة فقال َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم عن
 .« يكفر السنة املاضية والباقية»: ويف رواية« اليت قبله والسنة اليت بعده

وأما احلاج فإنه ال يسن له صوم يوم عرفة، ألن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم كان 
عن ميمونة رضي اهلل عنها  مفطرًا يوم عرفة يف حجة الوداع، ففي صحيح البخاري

أن الناس شكوا يف صيام النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم يوم عرفة فأرسلت إليه حبالب 
 (41/  21. )وهو واقف يف املوقف فشرب منه والناس ينظرون

* * * 

إذا اختلف يوم عرفة نتيجة الختالف املناطق املختلفة يف مطالع اهلالل 

 البلد اليت حنن فيها أم نصوم تبع رؤية احلرمني؟ فهل نصوم تبع رؤية



هل اهلالل واحديف الدنيا : هذا يبىن على اختالف أهل العلم: فأجاب فضيلته بقوله
كلها أم هو خيتلف باختالف املطالع؟ والصواب أنه خيتلف باختالف املطالع، فمثاًل 

، ورؤي يف بلد آخر إذا كان اهلالل قد رؤي مبكة، وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع
قبل مكة بيوم وكان يوم عرفة عندهم اليوم العاشر فإنه ال جيوز هلم أن يصوموا هذا 
اليوم ألنه يوم عيد، وكذلك لو قدر أنه تأخرت الرؤية عن مكة وكان اليوم التاسع 
يف مكة هو الثامن عندهم، فإهنم يصومون يوم التاسع عندهم املوافق ليوم العاشر يف 

إذا رأيتموه »: هو القول الراجح، ألن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم يقولمكة، هذا 
وهؤالء الذين مل ُير يف جهتهم مل يكونوا يرونه، « فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا

وكما أن الناس باإلمجاع يعتربون طلوع الفجر وغروب الشمس يف كل منطقة 
 .التوقيت اليوميحبسبها، فكذلك التوقيت الشهري يكون ك

(21  /43) 

* * * 

إذا اجتمع قضاء واجب ومستحب وافق وقت مستحب فهل جيوز  

 لإلنسان أن يفعل املستحب وجيعل قضاء الواجب فيما بعد؟

بالنسبة للصيام الفريضة والنافلة ال شك أنه من املشروع : فأجاب فضيلته بقوله
يضة دين واجب عليه، والنافلة واملعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة، ألن الفر

: تطوع إن تيسرت وإال فال حرج، وعلى هذا فنقول ملن عليه قضاء من رمضان
اقض ما عليك قبل أن تتطوع، فإن تطوع قبل أن يقضي ما عليه فالصحيح أن 
صيامه التطوع صحيح مادام يف الوقت سعة، ألن قضاء رمضان ميتد إىل أن يكون 

ين مقدار ما عليه، فمادام األمر موسعًا فالنفل جائز، بني الرجل وبني رمضان الثا



كصالة الفريضة مثاًل إذا صلى اإلنسان تطوعًا قبل الفريضة مع سعة الوقت كان 
 (43/  21. )جائزًا

* * * 

صيام القضاء مع صيام النافلة بنية واحدة مثل صيام يوم عرفة وقضاء 

 رمضان بنية واحدة؟

املقصود أن تصوم يوم عرفة مع القضاء، أو إذا كان : فأجاب فضيلته بقوله
عاشوراء مع القضاء مبعىن أن تصوم يوم القضاء يف يوم عرفة، أو يف يوم عاشوراء 

 (41/  21. )فال بأس بذلك وحيصل لك األجر

* * * 

امرأة نذرت أن تصوم شهر رجب من كل سنة إن شفى اهلل ولدها من 

 احلادث وعجزت فما احلكم؟

: ملاذا خصت شهر رجب بالنذر؟ إن قالت: ُتسأل هذه املرأة: لهفأجاب فضيلته بقو
هذا نذر مكروه، وال جيب : قلنا هلا. ألنين أعتقد أن ختصيص رجب بالصوم عبادة

أما إذا كانت نذرت شهر رجب، . الوفاء به؛ ألن ختصيص رجب بالصوم مكروه
ت عجزًا ال ألنه الشهر املوايل حلصول احلادث ال لعينه فإهنا تصومه، فإن عجز

يرجى زواله، فإن النذر الواجب حيذى به حذو الواجب بأصل الشرع، فتطعم عن 
 (41/  21)  .كل يوم مسكينًا

* * * 



 :ما رأيكم يف الصيام والقيام ما يأتي

 .أيف اليوم السابع والعشرين من شهر رجب وليلته

 .بليلة يوم عاشوراء

 :رأينا فيما ذكر: فأجاب فضيلته بقوله

م اليوم السابع والعشرين من رجب وقيام ليلته وختصيص ذلك بدعة، وكل أيف صيا
 .بدعة ضاللة

 (11/  21. )بليلة عاشوراء ختصيصها بالقيام بدعة

* * * 

 ما حكم صيام يوم اجلمعة؟

صوم يوم اجلمعة مكروه، لكن ليس على إطالقه، فصوم يوم : فأجاب فضيلته بقوله
ال »: وم، لقول النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّماجلمعة مكروه ملن قصده وأفرده بالص

 .« ختصوا يوم اجلمعة بصيام، وال ليلتها بقيام

وأما إذا صام اإلنسان يوم اجلمعة من أجل أنه صادف صومًا كان يعتاده فإنه ال 
حرج عليه يف ذلك، وكذلك إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده فال حرج عليه يف 

 (11/  21. )ةذلك، وال كراه

* * * 



إذا صام اإلنسان يوم اجلمعة ونوى صيام يوم السبت ثم حصل له مانع 

 من صيامه فما احلكم؟

النهي عن صيام يوم اجلمعة للكراهة فقط وليس للتحرمي، : فأجاب فضيلته بقوله
والنهي إمنا هو فيما إذا صامه اإلنسان خمصصًا يوم اجلمعة، لقول النيب عليه الصالة 

فإذا صام اإلنسان يوم « ال ختصوا يوم اجلمعة بصيام، وال ليلتها بقيام»: موالسال
صم يوم اخلميس معه، : اجلمعة وحده ألنه يوم مجعة كان ذلك مكروهًا، فنقول له

فلو صام يوم اجلمعة على أنه يريد صوم يوم السبت ولكن حصل . أو يوم السبت
إمنا األعمال بالنيات وإمنا »: ُه َعَلْيِه َوَسلَََّمله مانع فال إمث عليه، لقول النيب َصلََّى اللََّ

 (12/  21)« لكل امرىء ما نوى

* * * 

 من نذر أن يصوم يوم اجلمعة فهل يفي بنذره؟

نعم من نذر أن يصوم يوم اجلمعة فليصم يوم اجلمعة : فأجاب فضيلته بقوله
لى وجه ال ويضيف إليه يوم اخلميس أو يوم السبت، وبذلك يكون الوفاء بالنذر ع

 .كراهة فيه

أما إفراد يوم اجلمعة بالصوم خلصوصه ال لسبب آخر فإن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه 
 (13/  21. )َوَسلَََّم هنى عنه إال أن يصوم اإلنسان يومًا قبله أو يومًا بعده

* * * 

 ما العلة يف النهي عن ختصيص اجلمعة بصيام؟



ال ختصوا يوم »: َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم أنه قالثبت عن النيب : فأجاب فضيلته بقوله
واحلكمة يف النهي عن ختصيص يوم اجلمعة . « اجلمعة بصيام، وال ليلتها بقيام

بالصيام أن يوم اجلمعة عيد لألسبوع، فهو أحد األعياد الشرعية الثالثة؛ ألن 
ضحى، وعيد عيد الفطر من رمضان، وعيد األ: اإلسالم فيه أعياد ثالثة هي

األسبوع وهو يوم اجلمعة، فمن أجل هذا هني عن إفراده بالصوم، وألن يوم اجلمعة 
يوم ينبغي فيه للرجال التقدم إىل صالة اجلمعة، واالشتغال بالدعاء، والذكر فهو 
شبيه بيوم عرفة الذي ال يشرع للحاج أن يصومه؛ ألنه مشتغل بالدعاء والذكر، 

العبادات اليت ميكن تأجيل بعضها يقدم ما ال ميكن ومن املعلوم أنه عند تزاحم 
إن هذا التعليل بكونه عيدًا لألسبوع : فإذا قال قائل. تأجيله على ما ميكن تأجيله

 .يقتضي أن يكون صومه حمرمًا كيوم العيدين ال إفراده فقط

إنه خيتلف عن يوم العيدين؛ ألنه يتكرر يف كل شهر أربع مرات، فلهذا مل : قلنا
لنهي فيه على التحرمي، مث هناك أيضًا معاين أخرى يف العيدين ال توجد يف يوم يكن ا
 .اجلمعة

وأما إذا صام يومًا قبله، أو يومًا بعده، فإن الصيام حينئذ ُيعلم بأنه ليس الغرض منه 
ختصيص يوم اجلمعة بالصوم؛ ألنه صام يومًا قبله وهو اخلميس، أو يومًا بعده وهو 

 (41/  21. )يوم السبت

* * * 

 حكم صوم يوم الشك؟

صيام يوم الشك أقرب األقوال فيه أنه حرام، لقول عمار بن : فأجاب فضيلته بقوله
من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم َصلََّى »: ياسر رضي اهلل عنه



دود وألن الصائم يف يوم الشك متعدٍَّ حلدود اهلل عز وجل، ألن ح« اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم
اهلل أن ال يصام رمضان إال برؤية هالله، أو إكمال شعبان ثالثني يومًا، وهلذا قال 

ال يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومني إال »: النيب عليه الصالة والسالم
مث إن اإلنسان الذي حتت والية مسلمة يتبع . « رجل كان يصوم صومًا فليصمه

ل الشهر فليصمه تبعًا للمسلمني، وإذا مل يثبت واليته، إذا ثبت عند ويل األمر دخو
وقد سبق لنا ما إذا رأى اإلنسان وحده هالل رمضان هل يصوم أو ال . فال يصمه

 (11/  21)يصوم؟ 

* * * 

 ما صوم الوصال؟ وهل هو سنة؟

صوم الوصال أن ال يفطر اإلنسان يف يومني، فيواصل الصيام : فأجاب فضيلته بقوله
من أراد أن يواصل »: هنى النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم عنه وقال يومني متتالني، وقد
واملواصلة للسحر من باب اجلائز، وليست من باب املشروع، « فليواصل إىل السحر

ال يزال الناس خبري »: والرسول َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم حث على تعجيل الفطر، وقال
يا رسول : اح هلم أن يواصلوا إىل السحر فقط، فلما قالوالكنه أب« ما عجلوا الفطر

 (11/  21. )«إين لست كهيئتكم»: اهلل إنك تواصل فقال

* * * 

 هل جيوز صيام أيام التشريق؟

أيام التشريق هي األيام الثالثة اليت بعد عيد األضحى، : فأجاب فضيلته بقوله
أي ينشرونه يف الشمس، ومسيت بأيام التشريق، ألن الناس يشرقون فيها للحم 



لييبس حىت ال يتعفن إذا ادخروه وهذه األيام الثالثة قال فيها رسول اهلل َصلََّى اللََُّه 
أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر هلل عز وجل فإذا كانت كذلك، »: َعَلْيِه َوَسلَََّم

أي كان موضوعها الشرعي األكل والشرب والذكر هلل، فإهنا ال تكون وقتًا 
مل يرخص يف أيام التشريق : )ام، وهلذا قال ابن عمر وعائشة رضي اهلل عنهماللصي

يعين للمتمتع والقارن فإهنما يصومان ثالثة أيام يف ( أن يصمن إال ملن مل جيد اهلدي
احلج وسبعة إذا رجعا إىل أهلهما، فيجوز للقارن واملتمتع إذا مل جيدا اهلدي أن 

وما سوى ذلك . يفوت موسم احلج قبل صيامهمايصوما هذه األيام الثالثة حىت ال 
فإنه ال جيوز صومها، حىت ولو كان على اإلنسان صيام شهرين متتابعني فإنه يفطر 

 (11/  21. )يوم العيد واأليام الثالثة اليت بعده، مث يواصل صومه

* * * 

صمت يف السنوات املاضية لقضاء دين علي فأفطرت متعمدة هل 

 تلزمين الكفارة؟

إذا شرع اإلنسان يف صوم واجب كقضاء رمضان، وكفارة : ب فضيلته بقولهفأجا
اليمني، وكفارة فدية احللق يف احلج إذا حلق احملرم قبل أن حيل، وما أشبه ذلك من 
الصيام الواجب، فإنه ال جيوز له أن يقطعه إال لعذر شرعي، وهكذا كل من شرع 

عه إال بعذر شرعي يبيح قطعه، يف شيء واجب فإنه يلزمه إمتامه، وال حيل له قط
وهذه املرأة اليت شرعت يف القضاء مث أفطرت يف يوم من األيام بال عذر، وقضت 
ذلك اليوم، ليس عليها شيء بعد ذلك، ألن القضاء إمنا يكون يومًا بيوم، ولكن 
عليها أن تتوب وتستغفر اهلل عز وجل ملا وقع منها من قطع الصوم الواجب بال 

 (11/  21. )عذر



* * * 

أحيانًا أصوم اإلثنني واخلميس ويف الصبا  أذهب إىل عملي ولكن يف 

بعض األيام أشعر بالتعب والنعاس مما يضطرني إىل اإلفطار فهل لي 

 ذلك؟

إن كان صومه خيل بالعمل : نقول ملن كان له عمل رمسي: فأجاب فضيلته بقوله
لبيض، ألن القيام بعمل فإن صومه حرام، سواء اإلثنني، أو اخلميس، أو األيام ا

الوظيفة واجب، وصوم التطوع ليس بواجب، وال ميكن أن يضيع اإلنسان الواجب 
من أجل فعل املستحب، وهذه خيطىء فيها كثري من الناس يتهاونون يف أداء 

 .الواجب، ويفعلون السنة، فهم كالذين يبنون قصرًا ويهدمون مصرًا، وهذا غلط

ة على حتمل العطش واجلوع، أو كان يف فصل الشتاء أما إذا كان اإلنسان عنده قو
 .هنار قصري وجو بارد وال يؤثر على عمله فليصم

 (13/  21. )أفطر وجوبًا،وقم بالعمل الواجب: وجواب السؤال نقول له

* * * 

 هل ليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان؟ وهل تتنقل؟

األواخر من رمضان، والصحيح ليلة القدر يف العشر . نعم: فأجاب فضيلته بقوله
أهنا تتنقل، كما قال ذلك ابن حجر رمحه اهلل يف فتح الباري، وكما دلت عليه 
السنة أيضًا، فقد تكون يف الواحد والعشرين، ويف الثالث والعشرين، ويف السابع 
والعشرين، ويف اخلامس والعشرين، ويف التاسع والعشرين، ويف الثامن والعشرين، 



العشرين، ويف الرابع والعشرين، ويف الثاين والعشرين كل هذا ممكن ويف السادس و
أن تكون فيه ليلة القدر، واإلنسان مأمور بأن حيرص فيها على القيام، سواء مع 
اجلماعة إن كان يف بلد تقام فيه اجلماعة، فهو مع اجلماعة أفضل، وإال إذا كان يف 

م أيضًا أنه من قام ليلة القدر إميانًا البادية يف الرب فإنه يصلي ولو كان وحده، واعل
واحتسابًا نال أجرها، سواء علم هبا أو مل يعلم، حىت لو فرض أن اإلنسان ما عرف 
أماراهتا، أو مل ينبه هلا بنوم أو غريه، ولكنه قامها إميانًا واحتسابًا فإن اهلل تعاىل يعطيه 

. ذنبه ولو كان وحدهما رتب على ذلك، وهو أن اهلل تعاىل يغفر له ما تقدم من 
(21  /11) 

* * * 

كثري من الناس يعتقد أن ليلة السابع والعشرين من رمضان هي ليلة 

القدر فيحيونها بالصالة والعبادة وال حييون غريها يف رمضان فهل هذا 

 موافق للصواب؟

هذا ليس مبوافق للصواب، فإن ليلة القدر تتنقل قد تكون : فأجاب فضيلته بقوله
وعشرين، وقد تكون يف غري تلك الليلة كما تدل عليه األحاديث الكثرية ليلة سبع 

يف ذلك، فقد ثبت عن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم أنه ذات عام أري ليلة القدر 
التمسوها يف تاسعة تبقى، »: فكان ذلك ليلة إحدى وعشرين، وثبت عنه أنه قال

 (11 / 21)« يف سابعة تبقى، يف خامسة تبقى

* * * 

ما رأي الشرع يف نظركم فيمن قال بتفضيل ليلة اإلسراء على ليلة 

 القدر؟



الذي نرى يف هذه املسألة أن ليلة القدر أفضل من ليلة : فأجاب فضيلته بقوله
اإلسراء بالنسبة لألمة، أما بالنسبة للرسول َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم فتكون ليلة اإلسراء 

املعراج يف حقه أفضل، ألهنا خاصة به، ونال فيها من الفضائل ما مل  اليت هي ليلة
ينله يف غريها، فال نفضل ليلة القدر مطلقًا، وال نفضل ليلة اإلسراء اليت هي ليلة 
املعراج مطلقًا، وكأن السائل يريد أن يشري إىل ما يفعله بعض الناس ليلة السابع 

ة، يظنون أهنا ليلة اإلسراء واملعراج، والعشرين من رجب من االحتفال هبذه الليل
والواقع أن ذلك مل يثبت من الناحية التارخيية، فلم يثبت أن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه 
َوَسلَََّم أسري به يف تلك الليلة، بل إن الذي يظهر أن املعراج كان يف ربيع األول، 

َسلَََّم عرج به يف ليلة السابع مث على فرض أنه ثبت أن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َو
والعشرين من رجب، فإن ذلك ال يقتضي أن يكون لتلك الليلة احتفال واختصاص 
بشيء من الطاعة، وعلى هذا فاالحتفال بليلة سبع وعشرين من رجب ال أصل له 
من الناحية التارخيية وال الشرعية، فإذا مل يكن كذلك كان من العبث ومن البدعة 

 (13/  21. )ك الليلةأن حيتفل بتل

* * * 

هل جيوز ختصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة أفتونا 

 مأجورين؟

عمرة يف رمضان تعدل »: قال النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم: فأجاب فضيلته بقوله
 .وهذا يشمل أول رمضان وآخر رمضان« حجة

ن البدع، ألن من شرط أما ختصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة فهذا م
 :املتابعة أن تكون العبادة موافقة للشريعة يف أمور ستة



 .املكان 1. الزمان 1. الكيفية 4. القدر 3. اجلنس 2. السبب 1

وهؤالء الذين جيعلون ليلة سبع وعشرين وقتًا للعمرة خالفوا املتابعة بالسبب، ألن 
رة، وهذا خطأ، فالنيب َصلََّى هؤالء جيعلون ليلة سبع وعشرين سببًا ملشروعية العم

اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم مل حيث أمته على االعتمار يف هذه الليلة، والصحابة رضي اهلل عنهم 
وهم أحرص على اخلري منا مل حيثوا على االعتمار يف هذه الليلة، ومل حيرصوا على 

لقول النيب  أن تكون عمرهتم يف هذه الليلة، واملشروع يف ليلة القدر هو القيام؛
من قام ليلة القدر إميانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من »: َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم

إذا كان الرجل قادمًا من بلده يف هذه الليلة وهو مل يقصد : فإن قال قائل. «ذنبه
ختصيص هذه الليلة بالعمرة، وإمنا صادف أنه قدم من البلد يف هذه الليلة واعتمر 

 يدخل فيما قلنا أم ال؟هل 

 21. )أنه ال يدخل؛ ألن هذا الرجل مل يقصد ختصيص هذه الليلة بعمرة: فاجلواب
 /11) 

* * * 

هل وردت أحاديث تدل على أن العمرة يف رمضان تعدل حجة، أو أن 

 فضلها كسائر الشهور؟

ِه َوَسلَََّم نعم، ورد يف صحيح مسلم عن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْي: فأجاب فضيلته بقوله
فالعمرة يف رمضان تعدل حجة، كما « عمرة يف رمضان تعدل حجة»: أنه قال

جاء به احلديث، ولكن ليس معىن ذلك أهنا جتزىء عن احلجة، حبيث لو اعتمر 
اإلنسان يف رمضان، وهو مل يؤد فريضة احلج سقطت عنه الفريضة، ألنه ال يلزم 

 .همن معادلة الشيء للشيء أن يكون جمزئًا عن



تعدل ثلث القرآن، ولكنها ال جتزىء عنه فلو أن  {ُقْل ُهَو اهلُل َأَحٌد} فهذه سورة
أحدًا يف صالته كرر سورة اإلخالص ثالث مرات مل يكفه ذلك عن قراءة الفاحتة، 

ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو »: وهذا قول اإلنسان
يكون كمن أعتق أربع أنفس من ولد . ، عشر مرات« على كل شيء قدير

وبه تعرف . إمساعيل، ومع ذلك لو قاهلا اإلنسان وعليه عتق رقبة، مل جتزىء عنها
 (31/  21. )أنه ال يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون جمزئًا عنه

* * * 

 هل الزكاة تفضل يف رمضان مع أنها ركن من أركان اإلسالم؟

ة كغريها من أعمال اخلري تكون يف الزمن الفاضل الزكا: فأجاب فضيلته بقوله
أفضل، لكن مىت وجبت الزكاة ومت احلول وجب على اإلنسان أن خيرجها وال 
يؤخرها إىل رمضان، فلو كان حول ماله يف رجب فإنه ال يؤخرها إىل رمضان، بل 
 يؤديها يف رجب، ولو كان يتم حوهلا يف حمرم فإنه يؤديها يف حمرم وال يؤخرها إىل

/  21. )رمضان، أما إذا كان حول الزكاة يتم يف رمضان فإنه خيرجها يف رمضان
32) 

* * * 

نرى كثريًا من الناس يقضون أيام شهر رمضان املبارك يف مكة 

ولكن يالحظ على بعضهم إهماله، وغفلته عن أبنائه، أو بناته 

 هناك، فهل من توجيه إىل هؤالء؟



ال يبايل بأوالده وال ببناته وال بأهله، : ائلكما قال الس: فأجاب فضيلته بقوله
يتسكعون يف األسواق، وحتصل منهم الفتنة، وحتصل هبم الفتنة، وال يهتم بشيء من 

تفعل شيئًا مستحب َّا وتدع شيئًا ! ذلك، وجتده عاكفًا يف املسجد احلرام، سبحان اهلل
والواجب إذا ضيعه  واجبًا، هذا آمث بال شك، وإامه أكثر من أجره ألنه ضيع واجبًا،

 .اإلنسان يأمث به، واملستحب إذا تركه ال يأمث

فنصيحيت هلؤالء أن يتقوا اهلل، فإما أن يرجعوا بأهلهم مجيعًا، وإما أن حيافظوا عليهم 
 (33/  21. )حمافظة تامة

* * * 

. « تصفد الشياطني»: يقول الرسول الكريم َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم فيه

نرى أناسًا يصرعون يف نهار رمضان، فكيف تصفد  ومع ذلك

 الشياطني وبعض الناس يصرعون؟

أو « تصفد فيه مردة الشياطني»: يف بعض روايات احلديث: فأجاب فضيلته بقوله
وهي عند النسائي، ومثل هذا احلديث من األمور الغيبية اليت موقفنا منها « تغل»

ذلك، فإن هذا أسلم لدين املرء وأحسن  التسليم والتصديق، وأن ال نتكلم فيما وراء
إن اإلنسان يصرع يف : عاقبة، وهلذا ملا قال عبد اهلل ابن اإلمام أمحد بن حنبل ألبيه

مث إن الظاهر تصفيدهم عن . هكذا احلديث وال تكلم يف ذا: قال اإلمام. رمضان
 (31 / 21. )إغواء الناس، بدليل كثرة اخلري واإلنابة إىل اهلل تعاىل يف رمضان

* * * 



كيف ميكن التوفيق بني تصفيد الشياطني يف رمضان ووقوع 

 املعاصي من الناس؟

املعاصي اليت تقع يف رمضان ال تنايف ما ثبت من أن : فأجاب فضيلته بقوله
الشياطني تصفد يف رمضان، ألن تصفيدها ال مينع من حركتها، ولذلك جاء يف 

وليس « ىل ما خيلصون إليه يف غريهتصفد فيه الشياطني، فال خيلصون إ»: احلديث
املراد أن الشياطني ال تتحرك أبدًا، بل هي تتحرك، وتضل من تضل، ولكن عملها 

 (31/  21. )يف رمضان ليس كعملها يف غريه

* * * 

هل على املسلم من حرج إذا سافر من بلده احلار إىل بلد بارد أو إىل بلد 

 نهاره قصري ليصوم شهر رمضان هناك؟

ال حرج عليه يف ذلك إذا كان قادرًا على هذا الشيء، ألن : فضيلته بقولهفأجاب 
هذا من فعل ما خيفف العبادة عليه، وفعل ما خيفف العبادة أمر مطلوب، وقد كان 
النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم يصب على رأسه املاء من العطش أو من احلر وهو 

 (33/  21. )يبل ثوبه وهو صائم صائم، وكان ابن عمر رضي اهلل عنهما

* * * 

ما هي صورة مدارسة جربيل للرسول َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم يف رمضان 

للقرآن؟ وهل يدل على أن االجتماع أفضل من االنفراد على القرآن؟ 

 .وهل هناك مزية لليل على النهار؟ نرجو التوضيح



 .ال أعلم عن كيفيتهاأما كيفية املدارسة ف: فأجاب فضيلته بقوله

وأما هل املستحب أن جيتمع الناس على القرآن أو أن يقرأ كل إنسان مبفرده، فهذه 
ترجع إىل اإلنسان نفسه، إن كان إذا اجتمع إىل إخوانه لتدارس القرآن صار أخشع 
لقلبه، وأنفع يف علم فاالجتماع أفضل، يعين إذا كان االجتماع صار هناك حضور 

للقرآن، وتساؤل فيما بينهم فهذا أفضل، وإن كان األمر  قلب وخشوع وتدبر
بالعكس فاالنفراد أفضل، وأما مدارسة جربيل للنيب عليه الصالة والسالم فهو من 

وأما الفقرة الثالثة من السؤال . أجل تثبيت القرآن بقلب النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم
ا نعم، لكن قد يكون لإلنسان أعمال ال هل هناك مزية لليل على النهار فهذ: وهي

يستطيع معها أن يدرس القرآن يف الليل، فيجعل أكثر دراسته يف النهار، فاإلنسان 
احرص على ما »: ينظر ما هو أنفع له، لعموم قول الرسول عليه الصالة والسالم

 (33/  21. )فما كان أنفع لك إذا مل يكن حمظورًا شرعًا فهو أفضل« ينفعك

* * * 

صاحب شركة لديه عمال غري مسلمني، فهل جيوز له أن مينعهم من 

األكل والشرب أمام غريهم من العمال املسلمني يف نفس الشركة 

 خالل نهار رمضان؟

إنه ال ينبغي لإلنسان أن يستخدم عمااًل غري : أواًل نقول: فأجاب فضيلته بقوله
قال . ري من غري املسلمنيمسلمني مع متكنه من استخدام املسلمني، ألن املسلمني خ

َوَلَعْبٌد مَُّْؤِمٌن َخْيٌر مَِّن مَُّْشِرٍك َوَلْو َأْعَجَبُكْم ُأْوَلاِئَك َيْدُعوَن ِإَلى النََّاِر } :اهلل تعاىل

ولكن  {ْا ِإَلى اْلَجنََِّة َواْلَمْغِفَرِة ِبِإْذِنِه َوُيَبيَُِّن آَياِتِه ِللنََّاِس َلَعلََُّهْم َيَتَذكََُّروَن"َواهلُل َيْدُعو



إذا دعت احلاجة إىل استخدام عمال غري مسلمني، فإنه ال بأس به بقدر احلاجة 
 .فقط

وأما أكلهم وشرهبم يف هنار رمضان أمام الصائمني من املسلمني فإن هذا ال بأس 
به، ألن الصائم املسلم حيمد اهلل عز وجل أن هداه لإلسالم الذي به سعادة الدنيا 

ىل أن عافاه، فهو وإن ُحرم عليه األكل والشرب يف هذه واآلخرة، وحيمد اهلل تعا
ُكُلوْا } :الدنيا شرعًا يف أيام رمضان، فإنه سينال اجلزاء يوم القيامة، حني يقال له

لكن مينع غري املسلمني من إظهار  {َواْشَرُبوْا َهِنيَئًا ِبَمآ َأْسَلْفُتْم ِفى األَْيََّاِم اْلَخاِلَيِة
 .كن العامة ملنافاته للمظهر اإلسالمي يف البلداألكل والشرب يف األما

(21  /31) 

* * * 

ما حكم من يصوم ويصلي إذا جاء رمضان، فإذا انسلخ رمضان 

 انسلخ من الصالة؟

الذي يتبني يل من األدلة أن ترك الصالة ال يكون كفرًا إال : فأجاب فضيلته بقوله
ي فيصلي بعض األحيان ويترك إذا تركها اإلنسان تركًا مطلقًا، وأما من يصلي وخيل

بعض األحيان، فالذي يظهر يل من األدلة أنه ال يكفر بذلك، لقوله َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه 
أي الصالة، ولقوله « العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر»: َوَسلَََّم

ولكن هذا « رك الصالةبني الرجل وبني الشرك والكفر ت»: َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم
الرجل الذي ال يصلي إال يف رمضان ويصوم يف رمضان أنا يف شك من إميانه، ألنه 
لو كان مؤمنًا حقًَّا لكان يصلي يف رمضان ويف غريه، أما كونه ال يعرف ربه إال 



يف رمضان فأنا أشك يف إميانه، لكنين ال أحكم بكفره، بل أتوقف فيه وأمره إىل اهلل 
 (31/  21. )عز وجل

* * * 

حكم الصدقة لألموات؟ وذبح الذبائح يف رمضان وإهداء ثوابها 

 لألموات؟

الصدقة للوالدين واألموات جائزة وال بأس هبا إذا كانوا : فأجاب فضيلته بقوله
مسلمني، ولكن الدعاء أفضل من الصدقة هلما، ألن هذا هو الذي أرشد إليه النيب 

إذا مات العبد انقطع عمله إال من »: ووجه إليه يف قوله َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم
ولد صاحل : ومل يقل« صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له: ثالث

يتصدق عنه، أو يصلي له، ولكن مع ذلك لو تصدق عن امليت ألجزأه، ألن النيب 
 يوص، فهل ينفعه أن يتصدق َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم سأله رجل عن أب له مات ومل

 (31/  21)« نعم»: عنه؟ قال

* * * 

واملقصود بها ( عشوة رمضان)يسأل عن احلكم الشرعي ملا يسمى  

عندنا أن يذبح ذبيحة أو ذبيحتان ثم يدعو هلا أقارب امليت هذه الذبيحة 

اليت يسمونها العشوة، أو عشاء الوالدين يذحبونها يف رمضان ويدعون 

 :تكون على وجهني الناس إليها



أن يعتقد الذابح التقرب إىل اهلل بالذبح، مبعىن أن يعتقد أن جمرد الذبح قربة، : األول
كما يكون يف عيد األضحى فهذا بدعة، ألنه ال يتقرب إىل اهلل تعاىل بالذبح إال يف 

 .كاألضحية، والعقيقة، واهلدي: مواضعه

الذبح، ولكن من أجل اللحم أي أنه أن يذبح الذبيحة ال للتقرب إىل اهلل ب: الثاين
بداًل من أن يشتري اللحم من السوق يذبح الذبيحة يف بيته فهذا ال بأس به، لكن 
اإلسراف يف ذلك ال جيوز، ألن اهلل هنى عن اإلسراف، وأخرب أنه ال حيب املسرفني، 
ومن ذلك أن يفعل كما يفعل بعض الناس من ذبح ما يزيد على احلاجة ودعوة 

من الناس، الذين ال يأتون إال جماملة ال رغبة، ويبقى الشيء الكثري من الطعام الكثري 
 .الذي يضيع بال فائدة

والذي أرى أن يصرف اإلنسان ما ينفقه يف ذلك إىل الفقراء دراهم، أو مالبس، أو 
 :أطعمة يعطوهنا للفقراء أو حنو ذلك، ألن يف هذا فائدتني

 .أنه أنفع للفقراء: األوىل

 .أنه أسلم من الوقوع يف اإلسراف واملشقة على الداعي واملدعو: ةوالثاني

وقد كان الناس سابقًا يف حاجة وإعواز، وكان صنع الطعام هلم له وقع كبري يف 
أما اليوم فقد تغريت احلال . نفوسهم، فكان األغنياء يصنعونه ويدعون الناس إليه

 21. )هـ 21/3/1411مني يف كتبه حممد الصاحل العثي. واهلل املوفق. وهلل احلمد
 /11) 

* * * 



من فطر صائمًا كان له مثل أجره غري أنه ال ينقص »: ورد يف احلديث

 ؟ فهل يكفي يف ذلك تقديم املاء والتمر فقط؟« من أجر الصائم شيئًا

املراد من فطره : فقيل. اختلف العلماء رمحهم اهلل يف ذلك: فأجاب فضيلته بقوله
 .الصائم ولو بتمرةعلى أدىن ما يفطر به 

املراد أن يشبعه، ألن هذا هو الذي ينفع الصائم يف ليلته، ورمبا : وقال بعض العلماء
 .يستغين به عن السحور

ولكن ظاهر احلديث أنه إذا فطر صائمًا ولو بتمرة واحدة فإن له مثل أجره، وهلذا 
حاجتهم  ينبغي لإلنسان أن حيرص على تفطري الصوام بقدر املستطاع، السيما مع

 (13/  21. )وفقرهم

* * * 

رمضان »: حينما يقع الصائم يف معصية من املعاصي وينهى عنها يقول

 فما حكم هذه الكلمة؟ وما حكم هذا التصرف؟« كريم

غري صحيحة، « رمضان كرمي»حكم ذلك أن هذه الكلمة : فأجاب فضيلته بقوله
يس هو الذي يعطي وما أشبه ذلك، ألن رمضان ل« رمضان مبارك»: وإمنا يقال

حىت يكون كرميًا، وإمنا اهلل تعاىل هو الذي وضع فيه الفضل، وجعله شهرًا فاضاًل، 
ووقتًا ألداء ركن من أركان اإلسالم، وكأن هذا القائل يظن أنه لشرف الزمان 
جيوز فيه فعل املعاصي، وهذا خالف ما قاله أهل العلم بأن السيئات تعظم يف 

 (13/  21. )عكس ما يتصوره هذا القائل الزمان واملكان الفاضل،

 اإلعتكــاف



ما حكم االعتكاف؟ وهل جيوز للمعتكف اخلروج لقضاء احلاجة 

واألكل وكذلك اخلروج للتداوي؟ وما هي سنن االعتكاف؟ وكيفية 

 االعتكاف الصحيح عن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم؟

ساجد للتخلي لطاعة اهلل عز وجل، وهو االعتكاف لزوم امل: فأجاب فضيلته بقوله
َواَل } :مسنون لتحري ليلة القدر، وقد أشار اهلل تعاىل إليه يف القرآن بقوله تعاىل

ُتَباِشُروُهنََّ َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد ِتْلَك ُحُدوُد اهلِل َفاَل َتْقَرُبوَها َكذاِلَك ُيَبيَُِّن 

، وثبت يف الصحيحني وغريمها أن النيب َصلََّى اللََُّه  {لََُّهْم َيتََُّقوَناهلُل آَياِتِه ِللنََّاِس َلَع
َعَلْيِه َوَسلَََّم اعتكف، واعتكف أصحابه معه، وبقي االعتكاف مشروعًا مل ينسخ، 

كان النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم »: ففي الصحيحني عن عائشة رضي اهلل عنها قالت
رمضان حىت توفاه اهلل عز وجل، مث اعتكف أزواجه من  يعتكف العشر األواخر من

ويف صحيح مسلم عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أن النيب َصلََّى اللََُّه . « بعده
: َعَلْيِه َوَسلَََّم اعتكف العشر األول من رمضان، مث اعتكف العشر األوسط، مث قال

مث اعتكفت العشر ( القدريعين ليلة )إين أعتكف العشر األول ألتمس هذه الليلة »
إهنا يف العشر األواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف : األوسط، مث أتيت فقيل يل

ال أعلم عن أحد : وقال اإلمام أمحد رمحه اهلل. فاعتكف الناس معه. « فليعتكف
 .من العلماء خالفًا أن االعتكاف مسنون

 .وعلى هذا يكون االعتكاف مسنونًا بالنص واإلمجاع

َوَأنُتْم } :ملساجد اليت تقام فيها اجلماعة يف أي بلد كان لعموم قوله تعاىلوحمله ا

َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد ِتْلَك ُحُدوُد اهلِل َفاَل َتْقَرُبوَها َكذاِلَك ُيَبيَُِّن اهلُل آَياِتِه ِللنََّاِس 

ة، لئال حيتاج واألفضل أن يكون يف املسجد الذي تقام فيه اجلمع.  {َلَعلََُّهْم َيتََُّقوَن
 .إىل اخلروج إليها، فإن اعتكف يف غريه فال بأس أن يبكر إىل صالة اجلمعة



وينبغي للمعتكف أن يشتغل بطاعة اهلل عز وجل من صالة وقراءة قرآن، وذكر اهلل 
عز وجل، ألن هذا هو املقصود من االعتكاف، وال بأس أن يتحدث إىل أصحابه 

وأما . وحيرم على املعتكف اجلماع ومقدماته. ئدةقلياًل، السيما إذا كان يف ذلك فا
 :خروجه من املسجد فقد قسمه الفقهاء إىل ثالثة أقسام

جائز، وهو اخلروج ألمر البد منه شرعًا، أو طبعًا، كاخلروج لصالة : القسم األول
اجلمعة، واألكل، والشرب إن مل يكن له من يأتيه هبما، واخلروج للوضوء، والغسل 

 .قضاء حاجة البول والغائطالواجبني، ول

اخلروج لطاعة ال جتب عليه كعيادة املريض، وشهود اجلنازة، فإن : القسم الثاين
 .اشترطه يف ابتداء اعتكافه جاز، وإال فال

اخلروج ألمر ينايف االعتكاف كاخلروج للبيع والشراء، ومجاع أهله : القسم الثالث
 (111/  21. )وحنو ذلك فهذا ال جيوز ال بشرط، وال بغري شرط

* * * 

 ما احلكم إذا مل يسمح الوالد لولده باالعتكاف وبأسباب غري مقنعة؟

االعتكاف سنة، وبر الوالدين واجب، والسنة ال يسقط هبا : فأجاب فضيلته بقوله
الواجب، وال تعارض الواجب أصاًل، ألن الواجب مقدم عليها، وقد قال تعاىل يف 

فإذا « عبدي بشيء أحب إيّل مما افترضت عليهما تقرب إيلََّ »: احلديث القدسي
كان أبوك يأمرك بترك االعتكاف ويذكر أشياء تقتضي أن ال تعتكف، ألنه حمتاج 
إليك فيها، فإن ميزان ذلك عنده وليس عندك، ألنه قد يكون امليزان عندك غري 
مستقيم وغري عدل، ألنك هتوى االعتكاف، فتظن أن هذه املربرات ليست مربرًا، 



بوك يرى أهنا مربر، فالذي أنصحك به أن ال تعتكف، لكن لو مل يذكر مربرات وأ
لذلك، فإنه ال يلزمك طاعته يف هذه احلال؛ ألنه ال يلزمك أن تطيعه يف أمر ليس 

 (111/  21. )فيه منفعة له، وفيه تفويت منفعة لك

* * * 

 هل يشرع االعتكاف يف غري رمضان؟

يكون يف رمضان فقط، ألن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه  املشروع أن: فأجاب فضيلته بقوله
َوَسلَََّم مل يعتكف يف غري رمضان إال ما كان منه يف شوال حني ترك االعتكاف 
عامًا يف رمضان فاعتكف يف شوال، ولكن لو اعتكف اإلنسان يف غري رمضان 

: َلْيِه َوَسلَََّم فقاللكان هذا جائزًا، ألن عمر رضي اهلل عنه سأل النيب َصلََّى اللََُّه َع
فقال رسول اهلل عليه « إين نذرت أن أعتكف ليلة، أو يومًا يف املسجد احلرام»

لكن ال يؤمر اإلنسان وال يطلب منه أن يعتكف « أوف بنذرك»: الصالة والسالم
 (111/  21. )يف غري رمضان

* * * 

 هل جيوز االعتكاف يف غري املساجد الثالثة؟

جيوز االعتكاف يف غري املساجد الثالثة، واملساجد الثالثة : فأجاب فضيلته بقوله
املسجد احلرام، ومسجد النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم، واملسجد األقصى، ودليل : هي

َواَل ُتَباِشُروُهنََّ َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد ِتْلَك ُحُدوُد } :ذلك عموم قوله تعاىل

فإن هذه اآلية خطاب  {ْقَرُبوَها َكذاِلَك ُيَبيَُِّن اهلُل آَياِتِه ِللنََّاِس َلَعلََُّهْم َيتََُّقوَناهلِل َفاَل َت
إن املراد هبا املساجد الثالثة لكان أكثر املسلمني ال : جلميع املسلمني، ولو قلنا



/  21. )خياطبون هبذه اآلية، ألن أكثر املسلمني خارج مكة واملدينة والقدس
111) 

* * * 

 املرأة إذا أرادت االعتكاف فأين تعتكف؟

املرأة إذا أرادت االعتكاف فإمنا تعتكف يف املسجد إذا مل : فأجاب فضيلته بقوله
/  21. )يكن يف ذلك حمذور شرعي، وإن كان يف ذلك حمذور شرعي فال تعتكف

113) 

* * * 

 تفضيل الصالة يف املسجد احلرام هل يشمل النفل والفريضة؟

يشمل النفل والفريضة، فكل صالة يف املسجد احلرام خري : ه بقولهفأجاب فضيلت
من مئة ألف صالة فيما عداه، فمثاًل حتية املسجد إذا دخلت املسجد احلرام خري من 

 .مئة ألف حتية فيما عداه

وهي هل حتية املسجد احلرام الطواف، أو حتية املسجد احلرام صالة : وهنا مسألة
 ركعتني؟

من الناس أن حتية املسجد احلرام الطواف، وليس كذلك، ولكن اشتهر عند كثري 
حتيته الطواف ملن أراد أن يطوف، فإذا دخل اإلنسان املسجد احلرام يريد الطواف 
فإن طوافه يغين عن حتية املسجد، ألن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم دخل املسجد 

املسجد احلرام بنية انتظار الصالة،  لكن إذا دخل. احلرام للطواف ومل يصل التحية



أو حضور جملس العلم، أو ما أشبه ذلك فإن حتيته أن يصلي ركعتني كغريه من 
إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس »: املساجد، لقول النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم

 (113/  21. )وهذا يشمل املسجد احلرام« حىت يصلي ركعتني

* * * 

ف أجر الصالة يف املسجد احلرام خاص باملسجد أو يعم هل تضعي

 سائر احلرم؟

تضعيف األجر يف الصالة يف املسجد احلرام خاص باملسجد : فأجاب فضيلته بقوله
الذي فيه الكعبة فقط، وال يشمل ذلك مجيع احلرم، ملا رواه مسلم يف صحيحه باب 

مسعت : نها قالتفضل الصالة مبسجدي مكة واملدينة عن ميمونة رضي اهلل ع
صالة فيه أي املسجد النبوي أفضل من »: رسول اهلل َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم يقول

هذا هو القول الراجح، . «ألف صالة فيما سواه من املساجد إال مسجد الكعبة
وهو ظاهر كالم أصحابنا فقهاء احلنابلة، كما ذكر ذلك صاحب الفروع عنهم، 

وظاهر كالمهم يف املسجد احلرام ( : ط آل ثاين 1ج  111ص )قال يف الفروع 
وذلك . اه. أنه نفس املسجد، ومع هذا فاحلرم أفضل من احلل فالصالة فيه أفضل

ألن املسجد احلرام عند اإلطالق خيتص باملسجد الذي فيه الكعبة، لقوله 
ِتُلوُكْم ِفيِه َفِإن َقاَتُلوُكْم َواَل ُتَقاِتُلوُهْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتََّى ُيَقا} :تعاىل

َأَجَعْلُتْم ِسَقاَيَة اْلَحاجَِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد }:وقوله {َفاْقُتُلوُهْم َكَذاِلَك َجَزآُء اْلَكاِفِريَن

َواهلُل  اْلَحَراِم َكَمْنَءاَمَن ِباهلِل َواْلَيْوِم األَِْخِر َوَجاَهَد ِفى َسِبيِل اهلِل اَل َيْسَتُووَن ِعنَد اهلِل

َفاَل َيْقَرُبوْا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعاِمِهْم َهاَذا } :وقوله {اَل َيْهِدى اْلَقْوَم الظََّاِلِمنَي

َوِإْن ِخْفُتْم َعْيَلًة َفَسْوَف ُيْغِنيُكُم اهلُل ِمن َفْضِلِه ِإن َشآَء ِإنََّ اهلَل َعِليٌم 

ِجِد اْلَحَراِم َواْلَهْدَى َمْعُكوفًا َأن َيْبُلَغ َمِحلََُّه َوَصدَُّوُكْم َعِن اْلَمْس} :وقوله {َحِكيٌم



َوَلْواَل ِرَجاٌل مَُّْؤِمُنوَن َوِنَسآٌء مَُّْؤِمَناٌت لََّْم َتْعَلُموُهْم َأن َتَطُئوُهْم َفُتِصيَبكْم مَِّْنُهْم 

يََُّلوْا َلَعذََّْبَنا الََِّذيَن َكَفُروْا ِمْنُهْم مَََّعرٌََّة ِبَغْيِر ِعْلٍم لَُِّيْدِخَل اهلُل ِفى َرْحَمِتِه َمن َيَشآُء َلْو َتَز

ال تشد »: ومل يصدوه عن احلرم، وكقوله َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم{ َعَذابًا َأِليمًا
« املسجد احلرام، ومسجدي هذا، واملسجد األقصى: الرحال إال إىل ثالثة مساجد

سجد اجلودرية، أو مسجد فإن املرء لو شد الرحل إىل مسجد الشعب، أو م. 
اخليف، أو غريهن من مساجد احلرم مل يكن له ذلك، فإذا كان شد الرحل خاص َّا 
باملسجد الذي فيه الكعبة كان التضعيف خاص َّا به أيضًا، ألنه إمنا جاز شد الرحل 
من أجل هذا التضعيف ليدركه من شد الرحل، ولكن ال شك أن الصالة يف احلرم 

هذا . احلل، إال أنه ليس فيها التضعيف الذي يف املسجد احلرامأفضل من الصالة يف 
 .هو القول الراجح

ِإنَََّما } :أن التضعيف يشمل مجيع احلرم، واستدلوا بقوله تعاىل: والقول الثاين

َلًة اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفاَل َيْقَرُبوْا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعاِمِهْم َهاَذا َوِإْن ِخْفُتْم َعْي

َفَسْوَف ُيْغِنيُكُم اهلُل ِمن َفْضِلِه ِإن َشآَء ِإنََّ اهلَل َعِليٌم َحِكيٌم َعاِمِهْم َهاَذا َوِإْن ِخْفُتْم 

وقوله  {َعْيَلًة َفَسْوَف ُيْغِنيُكُم اهلُل ِمن َفْضِلِه ِإن َشآَء ِإنََّ اهلَل َعِليٌم َحِكيٌم
َلْياًل مََِّن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد ُسْبَحاَن الََِّذى َأْسَرى ِبَعْبِدِه }:سبحانه

وقد روي أنه  {األَْْقَصى الََِّذى َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْنْءاَياِتَنآ ِإنََُّه ُهَو السََِّميُع الَبِصرُي
واستدلوا بأن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم كان يف . أسري به من بيت أم هاىنء

ولكن ال داللة فيما ذكروا لقوهلم، ألن . ديبية مقيمًا يف احلل ويصلي يف احلرماحل
َفاَل َيْقَرُبوْا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعاِمِهْم َهاَذا َوِإْن } :اآلية األوىل قال فيها سبحانه

فال : مل يقل {َعِليٌم َحِكيٌم ِخْفُتْم َعْيَلًة َفَسْوَف ُيْغِنيُكُم اهلُل ِمن َفْضِلِه ِإن َشآَء ِإنََّ اهلَل
وعليه فاملراد باملسجد احلرام فيها مسجد الكعبة هنوا عن قربانه، وذلك . يدخلوا

بأن ال يدخلوا حدود احلرم، ولو كان املراد باملسجد احلرام مجيع احلرم لكان 



املشركون منهيني عن قربان احلرم، ال عن الدخول فيه، ولكان بني حدود احلرم 
 .املباح هلم مسافة تفصل بينهم وبني احلرم، حبيث ال يكونون قريبني منهواملكان 

وأما اآلية الثانية فإن املراد باملسجد احلرام فيها مسجد الكعبة أيضًا، وذلك ألن 
 (114/  21. )الرواية الصحيحة أنه أسري به من احلجر ال من بيت أم هاىنء

* * * 

ليعتكفوا العشر  هناك بعض الناس يقدمون من مناطق خمتلفة

األواخر من رمضان يف املسجد احلرام، ولكنهم يرتكون السنن 

 الرواتب أرجو التفصيل واهلل حيفظكم؟

يف احلقيقة أن اإلنسان إذا مّن اهلل عليه أن يصل إىل هذا : فأجاب فضيلته بقوله
املسجد فإنه ينبغي له أن يكثر من الصالة، سواء كانت من الصالة املشروعة، أو 

الصلوات األخرى اجلائزة، واإلنسان الذي يكون يف هذا املكان أمامه النوافل  من
إن املسافر ال يصلي راتبة الظهر، وال راتبة املغرب، وال راتبة : املطلقة يعين إذا قلنا

صل َّ وأكثر من الصالة، : ال تصلي أبدًا بل نقول: العشاء فليس معىن ذلك أن نقول
ِإنََّ الصالَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشآِء } :قال عز وجل والصالة خري موضوع، وهي كما

، وهلذا حنن حنث إخواننا على أن  {َواْلُمْنَكِر َوَلِذْكُر اهلِل َأْكَبُر َواهلُل َيْعَلُم َما َتْصَنُعوَن
يكثروا من النوافل والصالة يف هذا املسجد وإن كانوا مسافرين، ألن الرسول َصلََّى 

لَََّم ال مينعه السفر من أن يتطوع بالصالة، بل كان عليه الصالة اللََُّه َعَلْيِه َوَس
والسالم يدع سنة الظهر، وسنة العشاء، وسنة املغرب، وباقي النوافل باقية على 

 (111/  21. )استحباهبا، وحينئذ ال يكون يف املسألة إشكال

* * * 



 هل يضاعف أجر الصوم يف مكة كما حصل يف أجر الصالة؟

الصالة يف مكة أفضل من : جوابنا على هذا السؤال أن نقول: ه بقولهفأجاب فضيلت
الصالة يف غريها بال ريب، وهلذا ذكر أن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم حينما كان 
مقيمًا يف احلديبية يف غزوة احلديبية كان يف احلل، ولكنه يصلي داخل أميال احلرم، 

 وهذا يدل على أن

رم أي داخل أميال احلرم أفضل من الصالة يف احلل، وذلك لفضل الصالة يف احل
إن احلسنات تضاعف يف كل »: املكان، وقد أخذ العلماء من ذلك قاعدة قالوا فيها

كما أن احلسنات تتضاعف باعتبار العامل كما ثبت عن « مكان أو زمان فاضل
أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أن  ال تسبوا»: النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم أنه قال

إذًا فالعبادات تتضاعف « أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه
باعتبار العامل، وباعتبار الزمان واملكان، كما ختتلف أيضًا يف ثواهبا باعتبار جنسها 

وقد أخذ أهل العلم من ذلك أن الصيام يضاعف يف مكة، ويكون أفضل . وهيئتها
ن الصيام يف غريها، وذلك لشرف مكانه، على أن الصيام إمساك وليس بعمل م

حيتاج إىل زمان ومكان، سوى الزمان الذي شرع فيه وهو من طلوع الفجر الثاين 
أن من صام »إىل مغيب الشمس، وقد ورد يف حديث عند ابن ماجه بسند ضعيف 

وهذا إسناده  «رمضان مبكة وقام ما تيسر منه كتب له أجر مئة ألف رمضان
ضعيف، ولكنه يستأنس به، ويدل على أن صوم رمضان يف مكة أفضل من صومه 

 (113/  21. )يف غريها

* * * 

 هل تتضاعف السيئات يف مكة وما كيفية مضاعفتها؟



املضاعفة يف مكة بالنسبة للسيئات ليست من ناحية الكمية، : فأجاب فضيلته بقوله
مبعىن أن العقوبة تكون أشد وأوجع، والدليل ولكنها تتضاعف من ناحية الكيفية، 

َمن َجآَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َعْشُر َأْمَثاِلَها َوَمن َجآَء } :أهنا ال تضاعف كمية قوله تعاىل

، وهذه اآلية مكية، ألهنا يف سورة  {ِإالََّ ِمْثَلَها َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن" ِبالسََّيََِّئِة َفاَل ُيْجَزى
ِإنََّ الََِّذيَن َكَفُروْا َوَيُصدَُّوَن َعن َسِبيِل اهلِل } :قال اهلل تعاىل األنعام، لكن كما

َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم الََِّذى َجَعْلَناُه ِللنََّاِس َسَوآًء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد َوَمن ُيِرْد ِفيِه 

وبة يف مكة أشد من إيالم يعين أن إيالم العق {ِبِإْلَحاٍد ِبُظْلٍم نَُِّذْقُه ِمْن َعَذاٍب َأِليٍم
ويف هذا التحذير الشديد من املعاصي . العقوبة إذا فعلت هذه املعصية خارج مكة

 (111/  21. )يف مكة

* * * 

 .متى يبتدىء االعتكاف؟ أفتونا مأجورين

مجهور أهل العلم على أن ابتداء االعتكاف من ليلة إحدى : فأجاب فضيلته بقوله
رين، وإن كان بعض العلماء ذهب إىل أن ابتداء وعشرين ال من فجر إحدى وعش

االعتكاف من فجر إحدى وعشرين مستدالًَّ حبديث عائشة رضي اهلل عنها عند 
لكن أجاب اجلمهور عن ذلك بأن « فلما صلى الصبح دخل معتكفه»: البخاري

الرسول عليه الصالة والسالم انفرد من الصباح عن الناس، وأما نية االعتكاف فهي 
/  21. )الليل، ألن العشر األواخر تبتدىء من غروب الشمس يوم عشرين من أول

111) 

* * * 



متى خيرج املعتكف من اعتكافه أبعد غروب مشس ليلة العيد أم بعد 

 فجر يوم العيد؟

خيرج املعتكف من اعتكافه إذا انتهى رمضان، وينتهي : فأجاب فضيلته بقوله
 (113/  21. )رمضان بغروب الشمس ليلة العيد

* * * 

 هل جيوز للمعتكف أن يذهب إىل منزله لتناول الطعام واالغتسال؟

جيوز للمعتكف أن يذهب إىل منزله لتناول الطعام إذا مل : فأجاب فضيلته بقوله
يكن عنده من حيضر الطعام إليه، فإن كان عنده من حيضر الطعام إليه يف املسجد 

 .البد له منهفإنه ال خيرج، ألن املعتكف ال خيرج إال ألمر 

وأما االغتسال فإن كان من جنابة وجب عليه أن خيرج، ألنه البد من االغتسال، 
وإن كان عن غري جنابة للتربد فال خيرج، ألن هذا أمر له منه بد، وإن كان إلزالة 

واجبًا، : رائحة يشق عليه بقاؤها فله اخلروج، فصار اخلروج لالغتسال ثالثة أقسام
 (133/  21). وجائزًا، وممنوعًا

* * * 

 شخص عليه التزامات ألهله فهل األفضل له أن يعتكف؟

االعتكاف سنة وليس بواجب، ومع ذلك إذا كان على : فأجاب فضيلته بقوله
اإلنسان التزامات ألهله فإن كانت االلتزامات واجبة عليه وجب عليه القيام هبا، 

واجبة فإن قيامه بتلك وكان آامًا باالعتكاف الذي حيول دوهنا، وإن كانت غري 



االلتزامات قد يكون أفضل من االعتكاف، فهذا عبد اهلل بن عمرو بن العاص 
واهلل ألصومن النهار وألقومن الليل ما عشت، فدعاه النيب َصلََّى : رضي اهلل عنه قال

: ِه َوَسلَََّمنعم، فقال النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْي: أنت قلت ذلك؟ قال: اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم وقال
صم وأفطر، ومن وقم، فإن لنفسك عليك حقًَّا، ولربك عليك حقًَّا، وألهلك »

فكون اإلنسان يدع التزاماته ليعتكف قصور منه يف العلم، وقصور يف « عليك حقًَّا
/  21. )احلكمة أيضًا، ألن قيام اإلنسان حباجة أهله أفضل من كونه يعتكف

133) 

* * * 

 ل باهلاتف لقضاء حوائج بعض املسلمني؟هل جيوز للمعتكف االتصا

جيوز للمعتكف أن يتصل باهلاتف لقضاء حوائج بعض : فأجاب فضيلته بقوله
املسلمني إذا كان اهلاتف يف املسجد الذي هو معتكف فيه، ألنه مل خيرج من 
املسجد، أما إذا كان خارج املسجد فال خيرج لذلك، وقضاء حوائج املسلمني إذا 

معني َّا هبا فال يعتكف، ألن قضاء حوائج املسلمني أهم من كان هذا الرجل 
االعتكاف، ألن نفعها متعدٍَّ، والنفع املتعدي أفضل من النفع القاصر، إال إذا كان 

 (131/  21. )النفع القاصر من مهمات اإلسالم وواجبات اإلسالم

* * * 

 هل جيوز للمعتكف يف املسجد احلرام أن يطوف حول الكعبة؟

املعتكف له أن يذهب وجييء مادام يف املسجد الذي اعتكف : يلته بقولهفأجاب فض
فيه، فله أن ينتقل من جهة إىل جهة، وله أن يصلي يف أي مكان من املسجد، وله 



إذا كان يف املسجد احلرام أن يطوف، ألنه ليس معىن االعتكاف أن اإلنسان يبقى 
 21. )يكون مالزمًا للمسجديف نفس املكان ال يتعداه، ولكن معىن االعتكاف أن 

 /131) 

* * * 

 إذا دعي املدرس املعتكف إىل اجتماع يف املدرسة فما احلكم؟

إذا كان هذا االجتماع الذي قرر يف املدرسة إذا كان معلومًا : فأجاب فضيلته بقوله
قبل دخول االعتكاف واشترط اإلنسان أن خيرج له فال بأس، أما إذا مل يكن 

إلنسان إىل حضور هذا االجتماع فيخرج من االعتكاف، ألن معلومًا فإن دعي ا
دعوة ويل األمر مدير املدرسة يف هذا تقتضي أن حيضر اإلنسان ويكون له األجر 

 (131/  21. )فيما سلف من االعتكاف، وأصل االعتكاف سنة وليس بواجب

* * * 

ما حكم التزام مكان معني يف املسجد احلرام لغري املعتكف ليصلي 

طيلة شهر رمضان مع وضعه للوسائد والفرش على األعمدة يف  فيه

 احلرم؟

املسجد احلرام كغريه من املساجد يكون ملن سبق، وال حيل : فأجاب فضيلته بقوله
 .ألحد خارج املسجد أن يتحجر مكانًا له يف املسجد

أما إذا كان يف نفس املسجد، ولكنه أحب أن يبتعد عن ضوضاء الناس وجلس يف 
اسع فإذا قربت الصالة جاء ليصلي يف مكانه الذي احتجزه فهذا ال بأس مكان و



به، ألن له احلق يف أن جيلس يف أي مكان يف املسجد، ولكن إذا قدرنا أنه يضع 
شيئًا مث ذهب ليصلي يف مكان آخر أوسع له، مث حلقته الصفوف فإنه جيب عليه أن 

وصلته الصفوف وكان يف مكانه يتقدم إىل مكانه، أو يتأخر ملكان واسع، ألنه إذا 
هذا فقد اختذ لنفسه مكانًا آخر من املسجد، واإلنسان ال ميلك أن يتخذ مكانني 

 .له

وأما التزام مكان معني ال يصلي إال فيه فإن هذا منهي عنه، بل ينبغي لإلنسان أن 
 (132/  21. )يصلي حيث ما وجد املكان

* * * 

االعتكاف فهل يبطل إذا ارتكب املعتكف شيئًا ال جيوز يف 

 اعتكافه؟

نعم إذا ارتكب املعتكف شيئًا يبطل االعتكاف فإن اعتكافه : فأجاب فضيلته بقوله
يبطل، وال ينبين آخره على أوله، وليس كل شيء حمرم يبطل االعتكاف، بل هناك 
أشياء خاصة تبطل االعتكاف، فاملعتكف مثاًل لو أنه اغتاب أحدًا من الناس فقد 

 .ومع ذلك فإن اعتكافه ال يبطل، إال أن أجره ينقص فعل حمرمًا،

أن اإلنسان املعتكف إذا فعل ما يبطل االعتكاف فمعناه أن آخر : وخالصة اجلواب
اعتكافه ال ينبين على أوله، وال يكتب له أجر من اعتكف العشر األواخر من 

 (133/  21. )واهلل أعلم. رمضان، وذلك ألنه أبطل ما سبق

* * * 



ينبغي لإلنسان إذا دخل املسجد أن ينوي االعتكاف : العلماء قال بعض

 فهل هلذا القول دليل؟

هذا القول ال دليل عليه؛ ألن النيب َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم مل : فأجاب فضيلته بقوله
يشرعه ألمته ال بقوله، وال بفعله، وإمنا كان عليه الصالة والسالم يعتكف العشر 

 (131/  21. )ضان حتريًا لليلة القدراألواخر من رم

  

 


