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ٔص١ؾخ ثّٕبعجخ شٙش سِعبْ
الس ؤ ا  :مؤؤا هؤؤي الكلمؤؤج التؤؤي تواإلونإلؤؤا لامؤؤج اإلسؤؤالميج بم اسؤؤبج ؤؤإلر
رمضان؟
اَّيب عبد العزيز بن باز  -رضبو اهلل -
اعبواب:
بسم اهلل واغبمد هلل وصلى اهلل وسػلم علػى رسػوؿ اهلل وعلػى ولػو وهصػمابو و ػن
اىتدى ُّداه ه ا بعده:
فإين هنصح إخواين اؼبسلمني يف كل كاف ،دبناسبة دخوؿ شهر ر ضػاف اؼببػارؾ
بتقػػوى اهلل عػػز وملػػل ،واؼبسػػابقة إذل كػػل خػػا ،والتواص ػ بػػاغب والص ػ عليػػو،
والتعػاوف علػػى الػ والتقػػوى ،واغبػلر ػػن كػل ػػا ئػرـ اهلل ػػن سػا ر اؼبعاصػ يف
كل كاف وز اف وال سيما يف ىػلا الهػهر الكػرأل ،نػو شػهر عتػيم ،ضػاع
فيو ا عماؿ الصاغبات ،و غفر فيو اػبطايا ؼبن صا و وقا و إيباناً وائتساباً.
لقوؿ النيب – صلى اهلل عليو وسلم " :-إذا دخل ر ضاف فتمػ هبػواب اعبنػة،
وغلق هبواب ملهنم ،وسلسل الهياطني".
وقولػػو – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم – " الصػػياـ ملنػػة ،فػػإذا كػػاف يػػوـ صػػوـ هئػػدكم
فال يرفث وال هبهل ،فإف سابو هئد هو قا لو فليقل إين صا م" .
وقولو – صلى اهلل عليو وسلم  :-كل عمػل ابػن ودـ لػوحل اغبسػنة بعهػرة ه اؽبػا
إال الصػػياـ ،فإنػػو رل وهنػػا همل ػػزي بػػو ،ػػرؾ شػػهو و وطعا ػػو وش ػرابو ػػن هملل ػ ،
للصػػا م فرئتػػاف ،فرئػػة عنػػد فطػػره وفرئػػة عنػػد لقػػاا ربػػو ،وػبلػػوؼ فػػم الصػػا م
هطيب عند اهلل ن ريح اؼبسك".
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وكػػاف – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم – يبهػػر هصػػمابو ،بػػدخوؿ ر ضػػاف يقػػوؿ ؽبػػم:
"ه ػ ػػاكم ش ػ ػػهر ر ض ػ ػػاف ،ش ػ ػػهر برك ػ ػػة ،ين ػ ػػزؿ اهلل في ػ ػػو الرضب ػ ػػة ،ووبػ ػ ػ اػبطاي ػ ػػا،
ويستجيب الدعاا ،ويباى اهلل بكم ال كتو ،فأروا اهلل ن هنفسكم خااً ،فإف
الهق ن ئرـ فيو رضبة اهلل" .
وقاؿ عليػو الصػالة والسػالـ " :ػن دل يػدع قػوؿ الػزور والعمػل بػو واعبهػل ،فلػي
هلل ئاملة يف هف يدع طعا و وشرابو" .
وا ئاديث يف فضل شهر ر ضاف والرتغيب يف ضاعفة العمل فيو ك اة.
فأوص ػ ػ إخ ػ ػواين اؼبسػ ػػلمني :باالسػ ػػتقا ة يف هيا ػ ػػو ولياليػ ػػو ،واؼبنافسػ ػػة يف صبي ػ ػ
هعم ػػاؿ اػب ػػا ،و ػػن ذل ػػك ا ك ػػار ػػن قػ ػرااة الق ػػروف الك ػػرأل بالت ػػدبر والتعق ػػل،
وا ك ار ن التسبيح والتمميد والتهليػل والتكبػا واالسػتغفار ،وسػااؿ اهلل اعبنػة
والتعوذ بو ن النار وسا ر الدعوات الطيبة.
كمػػا هوص ػ إخ ػواين هيض ػاً :با ك ػػار ػػن الصػػدقة و واسػػاة الفق ػراا واؼبسػػاكني،
والعنايػ ػػة بػ ػػإخراج الزكػ ػػاة وص ػ ػرفها يف سػ ػػتمقيها ،ػ ػ العنايػ ػػة بالػ ػػدعوة إذل اهلل
سػػبمانو و علػػيم اعباىػػل ،وا ػػر بػػاؼبعروؼ والنه ػ عػػن اؼبنكػػر بػػالرف واغبكمػػة
وا سلوب اغبسن ،ػ اغبػلر ػن صبيػ السػيلات ولػزوـ التوبػة واالسػتقا ة علػى
اغب ػ ػ  ،عم ػ ػالً بقول ػػو س ػػبمانو" :وُوب ػ ػوا إِ َذل اللَج ػ ِػو َِ
صبيع ػ ػاً هَيػ َه ػػا الْ ُم ْاِ نُ ػػو َف لَ َعلَج ُكػ ػ ْػم
َ ُ
ُػ ْفلِ ُمو َف" اآلية [النور.]31 :
ِ َج ِ
ؼ َعلَ ْػي ِه ْم َوال ُى ْػم
استَػ َقا ُوا فَال َخ ْػو ٌ
ين قَالُوا َربػنَا اللَجوُ ُُثَج ْ
وقولو عز وملل" :إ َجف الل َ
َوبزنُػ ػػو َف * هُولَلِ ػ ػػك هَص ػ ػػماب ْ ِ ِ ِ
ين فِ َيه ػ ػػا َمل ػ ػ َػزااً ِدبَػ ػػا َك ػ ػػانُوا يَػ ْع َملُػ ػػو َف"
َْ
َ ْ َ ُ
اعبَنَجػ ػػة َخال ػ ػػد َ
[ا ئقاؼ.]14-13:
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وف اهلل اعبمي ؼبا يرضيو ،وهعاذ اعبمي ن ضالت الفػ ونزغػات الهػيطاف،
إنو ملواد كرأل.
[ؾبموع فتاوى الهيخ عبد العزيز بن باز رضبو اهلل عاذل (.])148-147/3

سِعبْٚ ...أؽىبَ لذ رخفٝ
الس ا  :أريد كلمج موازة عن ؤإلر رمضؤان وأاكامؤم يمكؤن قراتتإلؤا علؤ
عامج ال اس لعل اهلل ي فع بإلا .أو تصويرها وتوزيعإلا عليإلم .
اَّيب عبد العزيز بن باز  -رضبو اهلل -
اعبواب:
لقػػد تب ػ عػػن رسػػوؿ اهلل – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم – هنػػو كػػاف يبهػػر هصػػمابو
دبج ا شهر ر ضاف  ،وىب ىم عليو الصالة والسالـ هنو شػهر فػتح فيػو هبػواب
الرضبػػة وهب ػواب اعبنػػة و غل ػ فيػػو هب ػواب ملهػػنم و غػػل فيػػو الهػػياطني  ،ويقػػوؿ -
صلى اهلل عليو وسلم " : -إذا كان هوؿ ليلة ػن ر ضػاف فتمػ هبػواب اعبنػة
فلػم يغلػ نهػا بػػاب  ،وغلقػ هبػواب ملهػػنم فلػم يفػػتح نهػا بػػاب  ،وصػػفدت
الهػػياطني  ،وينػػادي نػ ٍ
ػاد  :يػػا بػػاغ اػبػػا هقبػػل ويػػا بػػاغ الهػػر هقصػػر  ،وهلل
عتقاا ن النار وذلك كل ليلة " ويقوؿ عليو الصالة والسالـ  " :ملااكم شػهر
ر ض ػػاف ش ػػهر برك ػػة يغه ػػاكم اهلل في ػػو فينػ ػػزؿ الرضب ػػة ووبػ ػ اػبطاي ػػا ويس ػػتجيب
ال ػػدعاا  ،ينت ػػر اهلل إذل نافس ػػكم في ػػو فيب ػػاى بك ػػم ال كت ػػو  ،ف ػػأروا اهلل ػػن
هنفسكم خااً فإف الهق ن ئرـ فيو رضبػة اهلل " ويقػوؿ عليػو الصػالة والسػالـ
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 " :ػػن صػػاـ ر ضػػاف إيبان ػاً وائتسػػاباً غفػػر لػػو ػػا قػػدـ ػػن ذنبػػو  ،و ػػن قػػاـ
ر ضػػاف إيبانػاً وائتسػػاباً غفػػر لػػو ػػا قػػدـ ػػن ذنبػػو  ،و ػػن قػػاـ ليلػػة القػػدر إيبانػاً
وائتساباً غفر لو ػا قػدـ ػن ذنبػو " ويقػوؿ عليػو الصػالة والسػالـ  :يقػوؿ اهلل
– عػػز وملػػل  " : -كػػل عمػػل ابػػن ودـ لػػو اغبسػػنة بعهػػر ه اؽبػػا إذل سػػب لػػة
ضػػع إال الص ػػياـ فإن ػػو رل وهن ػػا همل ػػزي ب ػػو  ،ػػرؾ ش ػػهو و وطعا ػػو وش ػرابو ػػن
هملل  .للصا م فرئتػاف فرئػة عنػد فطػره  ،وفرئػة عنػد لقػاا ربػو  ،وػبلػوؼ فػم
الصػػا م هطيػػب عنػػد اهلل ػػن ريػػح اؼبسػػك " وا ئاديػػث يف فضػػل صػػياـ ر ضػػاف
وقيا و وفضل ملن الصوـ ك اة .
فينبغ للما ن هف ينتهز ىػله الفرصػة وىػ ػا َ َجػن اهلل بػو عليػو ػن إدراؾ شػهر
ر ضػػاف فيسػػارع إذل الطاعػػات  ،ووبػػلر السػػيلات  ،وهبتهػػد يف هداا ػػا افػػرتض
اهلل عليػ ػػو وال سػ ػػيما الصػ ػػلوات اػبم ػ ػ  ،فإظػ ػػا عمػ ػػود ا سػ ػػالـ وى ػ ػ هعت ػ ػػم
الف ػرا ب بعػػد الهػػهاد ني  ،فالواملػػب علػػى كػػل سػػلم و سػػلمة ااافتػػة عليهػػا
وهداؤىا يف هوقاهتا خبهوع وطمأنينة.
و ػػن هىػػم واملباهتػػا يف ئػ الرملػػاؿ حل هداؤىػػا يف اعبماعػػة يف بيػػوت اهلل الػ هذف
اهلل هف رف ويلكر فيها اظبو كما قاؿ عػز وملػل  " :وهقيمػوا الصػالة وو ػوا الزكػاة
واركعوا الراكعني " وقاؿ عاذل  " :ئافتوا على الصػلوات والصػالة الوسػطى
وقو وا هلل قانتني " وقاؿ عػز وملػل  " :قػد هفلػح اؼبا نػوف الػلين ىػم يف صػالهتم
خاشعوف " إذل هف قاؿ عز وملل  " :واللين ىم على صلواهتم وبػافتوف هوللػك
ىػػم الوارتػػوف  ،الػػلين يرتػػوف الفػػردوس ىػػم فيهػػا خالػػدوف " وقػػاؿ النػػيب – صػػلى
اهلل عليو وسلم  " : -العهد اللي بيننا وبينهم الصالة فمن ركها فقد كفر " .
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وهىػػم الف ػرا ب بع ػػد الصػػالة هداا الزك ػػاة كم ػػا ق ػػاؿ عػػز ومل ػػل  " :و ػػا ه ػػروا إال
ليعبػػدوا اهلل ـبلصػػني لػػو الػػدين ئنفػػاا ويقيم ػوا الصػػالة ويا ػوا الزكػػاة وذلػػك ديػػن
القيمػػة "  ،وقػػاؿ عػػاذل  " :وهقيمػوا الصػػالة وو ػوا الزكػػاة وهطيعػوا الرسػػوؿ لعلكػػم
رضبػػوف "  ،وقػػد َد َجؿ كتػػاب اهلل العتػػيم وسػػنة رسػولو الكػػرأل علػػى هف ػػن دل يػػاد
زكاة الو يعلب بو يوـ القيا ة .
وهى ػػم ا ػػور بع ػػد الص ػػالة والزك ػػاة ص ػػياـ ر ض ػػاف  ،وى ػػو هئ ػػد هرك ػػاف ا س ػػالـ
اػبمسة اؼبلكورة يف قوؿ النيب – صلى اهلل عليو وسلم  " : -بُِِن ا سػالـ علػى
طب ػ ػ حل ش ػػهادة هف ال إل ػػو إال اهلل  ،وهف ؿبم ػػداً رس ػػوؿ اهلل  ،وإق ػػاـ الص ػػالة ،
وإيتاا الزكػاة  ،وصػوـ ر ضػاف  ،وئػب البيػ "  ،وهبػب علػى اؼبسػلم هف يصػوف
صػيا و وقيا ػو عمػػا ئػرـ اهلل عليػػو ػن ا قػواؿ وا عمػػاؿحل ف اؼبقصػود بالصػػياـ
ىو طاعة اهلل سبمانو  ،و عتيم ئر ا و  ،وملهػاد الػنف علػى ـبالفػة ىواىػا يف
طاعة والىا  ،و عويدىا الص عما ئرـ اهلل  ،ولي اؼبقصود ؾبرد رؾ الطعػاـ
والهرب وسا ر اؼبفطرات  ،وؽبلا صح عن النيب – صلى اهلل عليو وسػلم – هنػو
قاؿ  " :الصياـ ُملنَجة فإذا كػاف يػوـ صػوـ هئػدكم فػال يرفػث وال يصػ ب  ،فػإف
سػػابَجو هئػػد هو قا لػػو فليقػػل إين صػػا م "  ،وصػػح عنػػو صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم هنػػو
قػػاؿ  " :ػػن دل يَػ َػدع قػػوؿ الػػزور والعمػػل بػػو واعبهػػل فلػػي هلل ئاملػػة يف هف يػػدع
طعا و وشرابو "  .فعلم ُّػله النصػوص وغاىػا هف الواملػب علػى الصػا م اغبػلر
ن كل ا َئَجرـ اهلل عليو وااافتة على كل ا هوملب اهلل عليو  ،وبػللك يرملػى
لو اؼبغفرة والعت ن النار وقبوؿ الصياـ والقياـ.
وىناؾ ه ور قد زبفى على بعب الناس ،نها :
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هف الواملػػب علػػى اؼبسػػلم هف يصػػوـ إيبان ػاً وائتسػػاباً ال ريػػاا وال ظبعػػة وال قليػػداً
للنػػاس هو تابعػػة ىلػػو هو هىػػل بلػػده  ،بػػل الواملػػب عليػػو هف يكػػوف اغبا ػػل لػػو
على الصوـ ىو إيبانو بأف اهلل قػد فػرض عليػو ذلػك  ،وائتسػابو ا ملػر عنػد ربػو
يف ذلك  ،وىكلا قياـ ر ضاف هبب هف يفعلو اؼبسػلم إيبانػاً وائتسػاباً ال لسػبب
وخػػر  ،وؽبػػلا قػػاؿ عليػػو الصػػالة والسػػالـ  " :ػػن صػػاـ ر ضػػاف إيبان ػاً وائتسػػاباً
غفػػر لػػو ػػا قػػدـ ػػن ذنبػػو  ،و ػػن قػػاـ ر ضػػاف إيبانػاً وائتسػػاباً غفػػر لػػو ػػا قػػدـ
ن ذنبو  ،و ن قاـ ليلة القدر إيباناً وائتساباً غفر لو ا قدـ ن ذنبو " .
و ػػن ا ػػور الػ قػػد ىبفػػى ئكمهػػا علػػى بعػػب النػػاس  :ػػا قػػد يعػػرض للصػػا م
ن ملراح هو رعاؼ هو ق ا هو ذىاب اؼباا هو البن ػزين إذل ئلقػو بغػا اختيػاره ،
فكػػل ىػػله ا ػػور ال فسػػد الصػػوـ  ،لكػػن ػػن عمػػد القػ ا فسػػد صػػو و لقػػوؿ
النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  " : -ػػن َذ َرعػػو الق ػ ا فػػال قضػػاا عليػػو  ،و ػػن
استقاا فعليو القضاا " .
و ن ذلك  :ػا قػد يعػرض للصػا م ػن ػأخا غسػل اعبنابػة إذل طلػوع الفجػر ،
و ا يعرض لبعب النساا ػن ػأخر غسػل اغبػيب هو النفػاس إذل طلػوع الفجػر،
إذا رهت الطهػػر قبػػل الفجػػر  ،فإنػػو يلز هػػا الصػػوـ  ،وال ػػان ػػن ػػأخا الغسػػل
إذل ػػا بعػػد طلػػوع الفجػػر  ،ولكػػن لػػي ؽبػػا ػػأخاه إذل ػػا بعػػد طلػػوع الفجػػر ،
ولكػػن لػػي ؽبػػا ػػأخاه إذل طلػػوع الهػػم  ،بػػل هبػػب عليهػػا هف غتسػػل و صػػل
الفجػػر قبػػل طلػػوع الهػػم  ،وىكػػلا اعبنػػب لػػي لػػو ػػأخا الغسػػل إذل ػػا بعػػد
طلوع الهم حل بل هبب عليو هف يغتسل ويصل الفجر قبل طلػوع الهػم ،
وهبب على الرملل اؼببادرة بللك ئىت يدرؾ صالة الفجر اعبماعة .
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و ن ا ور ال ال فسد الصوـ  :ربليل الدـ  ،وضرب ا بر  ،غا ال يقصد
ُّػػا التغليػػة ،لكػػن ػػأخا ذلػػك إذل الليػػل هوذل وهئػػوط إذا يسػػر ذلػػك حل لقػػوؿ
النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم " -دع ػػا يريبػػك إذل ػػا ال يريبػػك " وقولػػو عليػػو
الصالة والسالـ ":ن ا قى الهبهات فقد است ه لدينو وعرضو".
و ن ا ور ال ىبفى ئكمها علػى بعػب النػاس  :عػدـ االطملنػاف يف الصػالة
سػواا كانػ فريضػػة هو نافلػػة  ،وقػػد دلػ ا ئاديػػث الصػػميمة عػػن رسػػوؿ اهلل
– صلى اهلل عليو وسلم – على هف االطملناف ركػن ػن هركػاف الصػالة ال صػح
الصالة بدونو  ،وىو الركود يف الصػالة واػبهػوع فيهػا وعػدـ العجلػة ئػىت يرملػ
كل فقار إذل كانو  .وك ا ػن النػاس يصػل يف ر ضػاف صػالة الػرتاويح صػالة
ال يعقلها وال يطملن فيها بل ينقرىا نقراً  ،وىله الصالة على ىلا الوملو باطلػة
 ،وصائبها وُث غا أملور .
و ن ا ور ال قد ىبفى ئكمها على بعب الناس  :ظَن بعضػهم هف الػرتاويح
ال هبوز نقصها عن عهرين ركعة  ،وظن بعضهم هنو ال هبػوز هف يػزاد فيهػا علػى
إئػػدى عهػػرة ركعػػة هو تػػالث عهػػرة ركعػػة  ،وىػػلا كلػػو ظػػن يف غػػا ؿبلػػو بػػل ىػػو
خطأ ـبال لألدلة .
وقد دل ا ئاديث الصميمة عن رسوؿ اهلل – صلى اهلل عليو وسلم – على
هف صػػالة الليػػل وسػ فيهػػا فلػػي فيهػػا ئػػد ؿبػػدود ال ذبػػوز ـبالفتػػو  ،بػػل تبػ
عنػػو صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم هنػػو كػػاف يصػػل ػػن الليػػل إئػػدى عهػػرة ركعػػة ،وردبػػا
صلى تالث عهرة ركعة  ،وردبػا صػلى هقػل ػن ذلػك يف ر ضػاف ويف غػاه  .وؼبػا
سػػلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم عػػن صػػالة الليػػل قػػاؿ  " :ػػث ػػث فػػإذا خه ػ
هئدكم الصبح صلى ركعة وائدة و ر لو ا قد صلى" تف على صمتو.
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ودل وبدد ركعات عينة ال يف ر ضاف وال يف غاه وؽبلا صلى الصػمابة – رضػ
اهلل عنهم – يف عهد عمر – رض اهلل عنو – يف بعب ا ئياف تالتاً وعهرين
ركعة  ،ويف بعضها إئدى عهػرة ركعػة  ،كػل ذلػك تبػ عػن عمػر – رضػ اهلل
عنػػو – وعػػن الصػػمابة يف عهػػده  .وكػػاف بعػػب السػػل يصػػل يف ر ضػػاف سػػتاً
وتالتني ركعة ويو ر ب الث  ،وبعضهم يصل إئدى وهربعني  ،ذكر ذلك عنهم
شيخ ا سػالـ ابػن يميػة – رضبػو اهلل – وغػاه ػن هىػل العلػم  ،كمػا ذكػر رضبػة
اهلل عليػػو هف ا ػػر يف ذلػػك واس ػ  ،وذكػػر هيض ػاً هف ا فضػػل ؼبػػن هطػػاؿ الق ػرااة
والركػػوع والسػػجود هف يقلػػل العػػدد  ،و ػػن خف ػ الق ػرااة والركػػوع والسػػجود زاد
يف العدد ،ىلا عث كال و رضبو اهلل .
و ػػن أ ػػل سػػنتو صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم علػػم هف ا فضػػل يف ىػػلا كلػػو ىػػو صػػالة
إئدى عهرة ركعة  ،هو تػالث عهػرة ركعػة يف ر ضػاف وغػاه حل لكػوف ذلػك ىػو
اؼبواف ػ لفعػػل النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم – يف غالػػب هئوالػػو  ،و نػػو هرف ػ
باؼبصلني وهقرب إذل اػبهوع والطمأنينة و ن زاد فال ئػرج وال كراىيػة كمػا سػب
 .وا فضػػل ؼبػػن صػػلى ػ ا ػػاـ يف قيػػاـ ر ضػػاف هالّ ينصػػرؼ إال ػ ا ػػاـ حل
لقػػوؿ النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  ": -إف الرملػػل إذا قػػاـ ػ ا ػػاـ ئػػىت
ينصرؼ كتب اهلل لو قياـ ليلة "
ويهػػرع عبمي ػ اؼبسػػلمني االملتهػػاد يف هن ػواع العبػػادة يف ىػػلا الهػػهر الكػػرأل ػػن
صػػالة النافلػػة  ،وق ػرااة القػػروف بالتػػدبر والتعقػػل وا ك ػػار ػػن التسػػبيح والتهليػػل
والتمميػػد والتكبػػا واالسػػتغفار والػػدعوات الهػػرعية  ،وا ػػر بػػاؼبعروؼ والنه ػ
ع ػ ػػن اؼبنك ػ ػػر وال ػ ػػدعوة إذل اهلل – ع ػ ػػز ومل ػ ػػل – و واس ػ ػػاة الفقػ ػ ػراا واؼبس ػ ػػاكني ،
واالملتهػػاد يف بػػر الوالػػدين  ،وصػػلة الػػرئم  ،وإك ػراـ اعبػػار  ،وعيػػادة اؼب ػريب ،
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وغػػا ذلػػك ػػن هنػواع اػبػػا حل لقولػػو صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم يف اغبػػديث السػػاب :
"ينتر اهلل إذل نافسكم فيو فيبػاى بكػم ال كتػو فػأروا اهلل ػن هنفسػكم خػااً،
فإف الهق ن ئرـ فيو رضبة اهلل " .
وؼب ػِػا روي عن ػػو علي ػػو الص ػػالة والس ػػالـ هن ػػو ق ػػاؿ  " :ػػن ق ػػرب في ػػو خبص ػػلة ػػن
خصػػاؿ اػبػػا كػػاف كمػػن هدى فريضػػة فيمػػا س ػواه  ،و ػػن هدى فيػػو فريضػػة كػػاف
كمن هدى سبعني فريضػة فيمػا سػواه" ولقولػو عليػو الصػالة والسػالـ يف اغبػديث
الصميح  " :عمرة يف ر ضاف عدؿ ئجة  .هو قاؿ ئجة ع " .
وا ئاديث واآلتار الدالػة علػى شػرعية اؼبسػابقة واؼبنافسػة يف هنػواع اػبػا يف ىػلا
الههر الكرأل ك اة .
واهلل اؼبساوؿ هف يوفقنا وسا ر اؼبسلمني لكل ػا فيػو رضػاه  ،وهف يتقبػل صػيا نا
وقيا ن ػػا  ،ويص ػػلح هئوالن ػػا ويعي ػػلنا صبيع ػ ػاً ػػن ض ػػالت الف ػ ػ  ،كم ػػا نس ػػألو
س ػػبمانو هف يص ػػلح ق ػػادة اؼبس ػػلمني ،وهبم ػ كلم ػػتهم عل ػػى اغب ػ إن ػػو ورل ذل ػػك
والقادر عليو  ،والسالـ عليكم ورضبة اهلل وبركا و .
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ص١بَ اٌصجٟ
الس ا  :هل يؤ مر الصؤبي الؤلي لؤم يبلؤا ال امسؤج عصؤر بالصؤيام كمؤا فؤي
الصالة؟
اَّيب ؿبمد بن صاحل الع يمني -رضبو اهلل -
اعبواب:
الصػػمابة –
الصػػبياف الػػلين دل يَػْبػلُغ ػوا بالصػػياـ إذا هطػػاقوه كمػػا كػػاف َج
نعػػم يُػ ْػا ر ٍّ
رض اهلل عنهم – يفعلوف ذلك بصبياظم.
نص هىل العلػم علػى هف الػورل يَػأ ُر ػن لػو واليػة عليػو ػن الصػغار بالصػوـ
وقد َج
ػػن همل ػػل هف يتمرن ػوا علي ػػو وي ػػألفوه و نطب ػ هُص ػػوؿ ا س ػػالـ يف نػُ ُفوس ػػهم ئ ػػىت
كػػوف كػػالغريزة ؽبػػم .ولكػػن إذا كػػاف يه ػ علػػيهم هو يضػػرىم فػػإظم ال يلز ػػوف
بػػللك ،وإنػػِن هنبػػو ىنػػا علػػى سػػألة يفعلهػػا بعػػب اآلبػػاا هو ا هػػات وىػ نػ
الصػػمابة – رض ػ اهلل ع ػػنهم –
صػػبياظم ػػن الصػػياـ ،عل ػػى خ ػػالؼ ػػا ك ػػاف َج
الصبياف رضبػة ُّػم وإشػفاقاً علػيهم ،واغبقيقػة
يفعلوف ،يدَجعُوف هظم يبنعوف ىاالا ٍّ
الصبياف ه رىم بهرا ا سالـ و عويدىم عليها و أليفهم ؽبا .فإف ىلا
هف رضبة ٍّ
بال شك ن ئسن الرتبية وسباـ الرعاية.
وقػػد تب ػ عػػن النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم – قولػػوَ " :ج
الر ُملػػل َراع ِيف ه َْىػػل
إف َج
وؿ َعػن َر ِعيَجتِ ِػو" الب ػاري ( ،)893و سػلم ( ،)1829والػلي ينبغػ
بَػْيتِو َوَ ْسلُ ٌ
على هولياا ا ور بالنسبة ؼبػن والىػم اهلل عليػو ػن ا ىػل والصػغار هف يتقػوا اهلل
عاذل فيهم وهف يأ روىم دبا ه روا هف يأ روىم بو ن شرا ا سالـ.
[الفتاوى البن ع يمني – كتاب الدعوة (.])146– 145/1
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ِؼٕ ٝاٌص١بَ
الس ا  :سؤلل فضؤيلج الصؤي  /عبؤد اهلل بؤن عبؤد الؤرامن بؤن ابؤرين اف ؤم
اهلل .ما مع الصيام لغج و رعاً؟
اعبواب:
فأملػػاب :الصػػياـ لغػػة :ؾبػػرد ا سػػاؾ .فكػػل إ سػػاؾ سػػميو العػػرب صػػو ا ئػػىت
ا ساؾ عن الكالـ يسمى صو اً.
ػورل إِ ٍّين نَػ َلر ِ
ِ
ِ
َئػػداً فَػ ُقػ ِ
صػ ْػو اً فَػلَػ ْػن
ُْ
ت للػ َجػر ْضبَ ِن َ
قػػاؿ عػػاذل" :فَإ َجػػا َػ َػريِ َجن ػ َػن الْبَ َه ػ ِر ه َ
هُ َكلٍّ َم الْيَػ ْوَـ إِنْ ِسيّاً" اآلية [ رأل.]26 :
وا ساؾ عن اغبركة يسمى صيا اً كما يف قوؿ الهاعر:
َخ ْيل ِ
تحت العجاج وأخرى تَعلُك اللُّ ُجما
صيام وخيل غير صائمج
ٌ
وشػ ػػرعاً :ا سػ ػػاؾ بنيػ ػػة عػ ػػن اؼبفط ػ ػرات ػ ػػن طلػ ػػوع الفجػ ػػر ال ػ ػػاين إذل غػ ػػروب
الهم .
ويعرفو بعضهم بأنو :إ ساؾ ـبصوص يف وق ـبصوص ن شػ ص ـبصػوص
عن هشياا ـبصوصة.
[فتاوى ر ضاف (.])28– 27/1
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شجٙخ ظؼف اإلٔزبط االلزصبد ٞف ٟسِعبْ
الس ا  :ي ر بعض ال اس إل أن الصوم في رمضان يُضعف اركج اإلنتاج

االقتصادي ،كيف تجيب عل هله الصبإلج؟ وما هي واإلج ن رك فؤي هؤله

المسألج؟
اَّيب د.خالد بن سعود اغبلييب
اعبواب:
هخ الصا م ..
لعلك هاركِن العجب ن قوـ ملعلوا صػيا هم ئجػة ؽبػم وعػلرا عػن قصػاىم
يف هداا واملباهتم على الوملو اغبسػن  ،فعللػوا ػأخرىم يف قػدو هم إذل وظػا فهم
ب ػػأظم ك ػػانوا ن ػػا مني  ،ون ػػوـ الص ػػا م عب ػػادة !!  ،وعلل ػ ػوا ػ ػراخيهم ع ػػن إ ق ػػاف
هعماؽبم بػأظم رىقػوف بسػبب اعبػوع هو العطػو  ،وللصػا م اغبػ يف هف ىبفػ
عنػػو ػػن ملهػػد العمػػل و هػػقتو ،وعلل ػوا خػػروملهم اؼببكػػر قبػػل هف يسػػتويف وق ػ
العمل ئقو ،بأظم ؿبتاملوف لقضاا بعب اللػوازـ لففطػار!! وعللػوا ػل رىم ػن
اؼبراملعني ،وسالطة هلسنتهم على الناس بأظم  -هستغفر اهلل  -صا موف !! فيا
لي شعري كي يفسر ىاالا هتر الصياـ علػى هنفسػهم ،وكيػ يفصػلونو علػى
ق ػػدود ه ػػتهياهتم ! ر ض ػػاف ش ػػهر العم ػػل والب ػػلؿ والعط ػػاا ،ال ش ػػهر الكس ػػل
واػبػػور والضػػع  ،شػػهر وقع ػ في ػػو هك ػ االنتصػػارات يف ا سػػالـ يف الق ػػدأل
واغبػػديث  ،فلػػم يكػػن عا قػػا عػػن هداا همػػة  ،وال داعيػػا للتقػػاع عػػن إ قػػاف
عمػ ػػلحل "إف اهلل وبػ ػػب إذا عمػ ػػل هئػ ػػدكم عمػ ػػال هف يتقنػ ػػو" هخرملػ ػػو هبػ ػػو يعلػ ػػى
( )4386ػػن ئػػديث عا هػػة – رض ػ اهلل عنهػػا .وانتػػر السلسػػلة الصػػميمة
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( .)1113ئػػديث ملليػػل ال ىبتل ػ ػراده بتغػػا ا ز ػػاف ،وقاعػػدة عتيمػػة ال
زبتل بترؼ طػارئ ،كيػ والصػوـ عبػادة ػادى هلل ،ىػدفها ا وؿ ربيػة التقػوى
يف الػػنف اؼبا نػػة ،يقػػوؿ اهلل عػػاذل" :يػػا هيهػػا الػػلين و ن ػوا كتػػب علػػيكم الصػػياـ
كما كتب على اللين ن قبلكم لعلكػم تقػوف" [البقػرة .]183:والتقػوى وازع
إيبػػاين عمي ػ اعبػػلور ،إذا غلغػػل يف الػػنف كػػاف ئػػاملزا انعػػا ؽبػػا عػػن كػػل ػػا
يس اهلل ،ودافعا قويا ؽبا إذل كػل ػا وبػب اهلل ،وا قػاف فبػا وبػب اهلل  ،وىػو
ػػن صػػفات الكمػػاؿ الػ ا صػ ُّػػا عػػز وملػػل  ،قػػاؿ عػػاذل ( :صػػن اهلل الػػلي
ه قن كل شئ) [النمل . ]88:فأوؿ شبرة توخاة ػن قػوى اهلل عػاذل يف العمػل
 ،راقبتو  -عز وملل  -يف كل السػاعات الػ سبضػيها ػ هخػ اؼبوظػ الصػا م ػ
وهن سبارس عملك  ،بأف كوف يف رضاة اهلل  ،وهال ضي نها دقيقة وائػدة
يف غ ػػا ػػا ىب ػػص وظيفت ػػك  ،وهف نهػ ػ ؼبها ػػك ب ػػوع ػػاـ ،وهف ك ػػوف يف
وقعػػك ينبػػوع هخػػالؽ حل وظػػر عطػػاا حل تػػدف بكػػل خػػا علػػى راملعيػػك دوف
ل ر نهم هو هقة عليهم  ،فقد صح عنو صلى اهلل عليو وسلم قولو" :اللهػم
ػػن ورل ػػن ه ػػر ه ػ شػػيلا فهػ علػػيهم فاشػػق عليػػو ،و ػػن ورل ػػن ه ػػر ه ػ
شيلا فرف ُّم فارف بو" هخرملو سلم ( )1828ن ئػديث عا هػة – رضػ
الصػياـ ملنَجػةٌ وإِ َذا َكػا َف يػػوـ ِ
َئ ِػد ُك ْم فَ َػال
َُْ َ
ص ْػوـ ه َ
اهلل عنها  .-وصح عنو; قولو َ " :و ٍّ َ ُ ُ َ
صػ َ ِ
صػػا ِ ٌم" هخرمل ػػو
يَػ ْرفُػ ْ
َئ ػ ٌد ه َْو قَاَػلَػػوُ فَػ ْليَػ ُقػ ْػل إِ ٍّين ا ْ ػ ُػرٌؤ َ
ب فَ ػإ ْف َسػػابَجوُ ه َ
ػث َوَال يَ ْ ْ
الب اري ( ،)1894و سلم ( )1151ن ئديث هيب ىريرة – رض اهلل عنو
.زبيل ع لو هف كل صػا م نػا ضبػل ىػله الرايػة البيضػاا  ،إذف لبكػى الهػيطاف
بكػػاا ػرا !! ننػػا هفهػػلنا هك ػ ػاا رة خط ػ ؽبػػا ػػن هملػػل إفسػػاد عباد ن ػػا ،
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وذات بيننػا  .فمػا رهيػك ػ هخػ الصػا م ػ هف ربمػل الرايػة عػ لنكػوف يف كوكبػة
الص ػػابرين  ،ونوامل ػػو ك ػػل ُتَ َم ػػد ؼبه ػػاعرنا  ،هو س ػػتفز عص ػػابنا ُّ ػػلا اؽبت ػػاؼ
ا يبػػاين  (( :إين ا ػػرؤ صػػا م )) بػػل فلنمػػاوؿ هف نناصػػح ز الانػػا يف العمػػل ،
ونػػلكرىم إذا رهينػػا ػػنهم بعػػب ظػواىر ىػػله اؼبمارسػػات اػباطلػػة  ..فلعلنػػا نفػػوز
باستجابة  ...ودعوة … و وبة .

رشن ص١بَ سِعبْ رٙبٔٚب
الس ؤ ا  :مؤؤا اكؤؤم المسؤؤلم الؤؤلي أهمؤؤل أدات فريضؤؤج الصؤؤوم بؤؤدون عؤؤلر
رعي لعدة سؤ وات؟ مؤع التزامؤم بؤأدات الفؤرائض ا خؤرى ،هؤل يكؤون عليؤم
قضات أو كفارة؟ وكيف يقضي كل هله الصإلور إن كان عليم قضات؟
اَّيب عبد العزيز بن باز  -رضبو اهلل -
اعبواب:
ئكم ن رؾ صوـ ر ضاف وىو كل ن الرملاؿ والنسػاا هنػو قػد عصػى اهلل
ورسػولو عليػػو الصػػالة والسػػالـ ،وه ػػى كبػػاة ػػن كبػػا ر الػػلنوب ،وعليػػو التوبػػة إذل
اهلل ن ذلك ،وعليو القضػاا لكػل ػا ػرؾ ،ػ إطعػاـ سػكني عػن كػل يػوـ إف
ك ػػاف ق ػػادراً عل ػػى ا طع ػػاـ ،وإف ك ػػاف فقػ ػااً ال يس ػػتطي ا طع ػػاـ كف ػػاه القض ػػاا
والتوبػػةحل ف صػػوـ ر ضػػاف فػػرض عتػػيم ،قػػد كتبػػو اهلل علػػى اؼبسػػلمني اؼبكلفػػني،
وهخ النيب – صلى اهلل عليو وسلم – هنو هئد هركاف ا سالـ اػبمسة.
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والواملب عزيره على ذلك ،و أديبو دبػا يردعػو إذا رفػ ه ػره إذل ورل ا ػر هو إذل
ىيلة ا ر باؼبعروؼ والنه عن اؼبنكر.
ى ػػلا إذا ك ػػاف ال هبم ػػد ومل ػػوب ص ػػياـ ر ض ػػاف ،ه ػػا إف ملم ػػد ومل ػػوب ص ػػوـ
ر ضاف ،فإنو يكوف بللك :كافراً كلباً هلل ورسولو – صلى اهلل عليو وسلم -
 ،يسػػتتاب ػػن ملهػػة ورل ا ػػر بواسػػطة ااػػاكم الهػػرعية ،فػػإف ػػاب وإال وملػػب
قتل ػػو مل ػػل ال ػػردة ،لق ػػوؿ الن ػػيب – ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم  " :-ػػن ب ػػدؿ دين ػػو
فاقتلوه" خرملو الب اري يف "صميمو".
ه ا إف رؾ الصوـ ن هملل اؼبرض هو السفر فال ئرج عليو يف ذلك.
والواملػػب عليػػو القضػػاا إذا صػػح ػػن رضػػو هو قػػدـ ػػن سػػفرهحل لقػػوؿ اهلل عػػز
وملػػل" :و ػػن كػػاف ريضػاً هو علػػى سػػفر فعػػدة ػػن هيػػاـ هخػػر" [البقػػرة،]185 :
واهلل ورل التوفي .
[ؾبموع فتاوى ابن باز رضبو اهلل عاذل (])220-219/3

صجٛد شٙش سِعبْ ٚسؤ٠خ
اٌٙالي
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ئصجبد دخٛي سِعبْ
الس ا  :ما هي الطريقج الصرعيج التي يثبت بإلا دخو الصإلر؟ وهل يجؤوز
اعتمؤاد اسؤؤاب المراصؤؤد الفلكيؤج فؤؤي تبؤؤوت الصؤإلر وخرواؤؤم؟ وهؤؤل يجؤؤوز
للمسلم أن يستعمل ما يسم (بالدربيل) في رؤيج الإلال ؟
اَّيب ؿبمد بن صاحل الع يمني -رضبو اهلل -
اعبواب:
الطريق ػػة اله ػػرعية ل ب ػػوت دخ ػػوؿ اله ػػهر هف يػ ػرتااى الن ػػاس اؽب ػػالؿ ،وينبغػ ػ هف
يكوف ذلك فبن يوت بو يف دينو ويف قوة نتره ،فػإذا رهوه وملػب العمػل دبقتضػى
ىػػله الرؤيػػة صػػو اً إف كػػاف اؽبػػالؿ ىػػالؿ ر ضػػاف وإفطػػاراً إف كػػاف اؽبػػالؿ ىػػالؿ
شواؿ ،وال هبػوز اعتمػاد ئسػاب اؼبراصػد الفلكيػة إذا دل كػن رؤيػة ،فػإف كانػ
ىنػػاؾ رؤيػػة ولػػو عػػن طري ػ اؼبراصػػد الفلكيػػة فإظػػا عت ػ ة ،لعمػػوـ قولػػو النػػيب –
ص ػ ػػلى اهلل علي ػ ػػو وس ػ ػػلم – (إذا رهيتم ػ ػػوه فص ػ ػػو وا ،وإذا رهيتم ػ ػػوه ف ػ ػػأفطروا) رواه
الب اري ( ،)1900و سلم (.)1080
ه ا اغبساب :فإنو ال هبوز العمل بو وال االعتماد عليو.
وه ػػا اسػػتعماؿ ػػا يسػػمى (بالػػدربيل) ،وىػػو اؼبنتػػار اؼبقػػرب يف رؤيػػة اؽبػػالؿ فػػال
بػػأس بػػو ،ولكػػن لػػي بواملػػبحل ف التػػاىر ػػن السػػنة هف االعتمػػاد علػػى الرؤيػػة
اؼبعتادة ال على غاىا ،ولكػن لػو اسػتعمل فػرهى الهػهر ػن يوتػ بػو فإنػو يعمػل
ُّله الرؤية ،وقد كاف الناس قديباً يستعملوف ذلك ،ئيػث كػانوا يصػعدوف علػى
(اؼبن ػػا ر) يف ليل ػػة ال الت ػػني ػػن ش ػػعباف هو ليل ػػة ال الت ػػني ػػن ر ض ػػاف فيرتااون ػػو
بواسػػطة ىػػلا اؼبنتػػار ،علػػى كػػل ئػاؿ :ػػىت تبتػ رؤيتػػو بػػأي وسػػيلة فإنػػو هبػػب
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العمل دبقتضى ىله الرؤية لعموـ قولو – صلى اهلل عليػو وسػلم " :-إذا رهيتمػوه
فصو وا وإذا رهيتموه فأفطروا".
[الفتاوى البن ع يمني – كتاب الدعوة (.])151-150/1
ص١بَ ِٓ ٠طٛي ٔٙبسُ٘ أ٠ ٚمصش عذا
السؤ ا  :كيؤؤف يصؤ ع مؤؤن يطؤؤو نإلؤؤارهم إلؤ إاؤؤدى وعصؤرين سؤؤاعج؟ هؤؤل
يقدرون قدراً للصيام؟ وماذا يص ع من يكؤون نإلؤارهم قصؤيراً اؤداً؟ وكؤللك
من يستمر ع دهم ال إلار ستج أ إلر والليل ستج أ إلر؟

اَّيب عبد العزيز بن باز  -رضبو اهلل -
اعبواب:
ن عندىم ليل وظار يف ظػرؼ هربػ وعهػرين سػاعة فػإظم يصػو وف ظػاره سػواا
كاف قصااً هو طويالً ويكفيهم ذلك واغبمد هلل ولو كاف النهار قصااً.
ه ا ن طاؿ عندىم النهار هو الليل هك ر ن ذلك كستة هشهرحل فػإظم يقػدروف
للصػػياـ وللصػػالة قػػدرنبا ،كمػػا ه ػػر النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  ،-بػػللك يف
يوـ الدملاؿ اللي كسنة ،وىكلا يو و اللي كهػهر هو كأسػبوع ،يقػدر للصػالة
قدرىا يف ذلك ،انتر سلم (.)2937
وقد نتر ؾبل ىيلة كبار العلماا يف اؼبملكة يف ىله اؼبسألة وهصدر القرار رقػم
 61و اريخ 1398/4/12ىػ ونصو ا يل :
اغبمػػد هلل ،والصػػالة والسػػالـ علػػى رسػولو وولػػو وصػػمبو وبعػػد :فقػػد عػػرض علػػى
ؾبل ػ ىيل ػػة كب ػػار العلم ػػاا يف ال ػػدورة ال اني ػػة عه ػػرة اؼبنعق ػػدة بالري ػػاض يف ا ي ػػاـ

فتـاوى رمضــانية

22

ا وذل ػػن شػػهر ربي ػ اآلخػػر عػػاـ 1398ىػ ػ كتػػاب عػػارل ا ػػني العػػاـ لرابطػػة
العػػاؼب ا سػػال دبكػػة اؼبكر ػػة رقػػم  555و ػػاريخ 1398/1/16ى ػ اؼبتضػػمن
ا ملاا يف خطاب ر ي رابطة اعبمعيات ا سال ية يف دينػة ( ػالو) بالسػويد
اللي يفيػد فيػو بػأف الػدوؿ االسػكندنافية يطػوؿ فيهػا النهػار يف الصػي ويقصػر
يف الهتاا نتراً لوضعها اعبغرايف ،كمػا هف اؼبنػاط الهػمالية نهػا ال غيػب عنهػا
الهػػم إطالق ػاً يف الصػػي  ،وعكسػػو يف الهػػتاا ،ويسػػأؿ اؼبسػػلموف فيهػػا عػػن
كيفية ا فطار وا ساؾ يف ر ضاف ،وكػللك كيفيػة ضػب هوقػات الصػلوات يف
ىله البلداف ،ويرملو عاليو إصدار فتوى يف ذلك ليزودىم ُّا ا.ىػ.
وعػػرض علػػى اَّل ػ هيض ػاً ػػا هعد ػػو اللجنػػة الدا مػػة للبمػػوث العلميػػة وا فتػػاا
ونقػػوؿ هخػػرى عػػن الفقهػػاا يف اؼبوضػػوع ،وبعػػد االطػػالع والدراسػػة واؼبناقهػػة قػػرر
اَّل ا يل :
هوالً :ػػن كػػاف يقػػيم يف بػػالد يتمػػايز فيهػػا الليػػل ػػن النهػػار بطلػػوع فجػػر وغػػروب
مش  -إال هف ظارىا يطوؿ ملداً يف الصي  ،ويقصر يف الهتاا  -وملب عليو
هف يصل الصلوات يف هوقاهتا اؼبعروفة شرعاً.
الصػػال َة لِػ ُػدلُ ِ
الهػ ْػم ِ إِ َذل َغ َسػ ِ اللَجْيػ ِػل َوقُػ ْػرو َف الْ َف ْجػ ِر
وؾ َج
لعمػػوـ قولػػو عػػاذل" :هَقِػ ِم َج
إِ َجف قُػ ْرو َف الْ َف ْج ِر َكا َف َ ْه ُهوداً" [ا سراا ،]78:وقولو عاذل" :إِ َجف َج
الصػال َة َكانَػ ْ
ِِ
ني كِتَاباً َ ْوقُو اً" [النساا.]103:
َعلَى الْ ُم ْا ن َ
وؼبػػا تبػ عػػن بريػػدة – رضػ اهلل عنػػو – عػػن النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم –
هف رملػالً سػػألو عػػن وقػ الصػػالة ،فقػػاؿ لػػو" :صػػل عنػػا ىػػلين" يعػػِن اليػػو ني،
فلما زال الهم ه ػر بػالالً فػأذفُ ،ث ه ػره فأقػاـ التهػرُ ،ث ه ػره فأقػاـ العصػر
والهػػم ر فعػػة بيضػػاا نقيػػةُ ،ث ه ػػره فأقػػاـ اؼبغػػرب ئػػني غاب ػ الهػػم ُ ،ث
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ه ػػره فأقػػاـ العهػػاا ئػػني غػػاب الهػػف ُ ،ث ه ػػره فأقػػاـ الفجػػر ئػػني طلػ الفجػػر،
فلمػػا هف كػػاف اليػػوـ ال ػػاين ه ػػره فػػأبرد بػػالتهر ،فػػأنعم هف يػ د ُّػػا ،وصػػلى العصػػر
والهم ر فعة هخرىا فوؽ اللي كػاف ،وصػلى اؼبغػرب قبػل هف يغيػب الهػف ،
وصلى العهاا بعد ا ذىب تلث الليل ،وصػلى الفجػر فأسػفر ُّػا ُث قػاؿ" :هيػن
الس ػػا ل ع ػػن وقػ ػ الص ػػالة " فق ػػاؿ الرمل ػػل :هن ػػا ي ػػا رس ػػوؿ اهلل ،ق ػػاؿ" :وقػ ػ
صال كم بني ا رهيتم" رواه سلم (.)613
وع ػػن عب ػػد اهلل ب ػػن عم ػػرو ب ػػن الع ػػاص – رض ػ اهلل عنهم ػػا  -هف رس ػػوؿ اهلل –
ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم – ق ػػاؿ" :وقػ ػ الته ػػر إذا زالػ ػ اله ػػم  ،وك ػػاف ظ ػػل
الرملل كطولػو ػا دل وبضػر العصػر ،ووقػ العصػر ػا دل صػفر الهػم  ،ووقػ
ص ػػالة اؼبغ ػػرب ػ ػػا دل يغػ ػػب اله ػػف  ،ووق ػ ػ ص ػ ػالة العهػ ػػاا إذل نص ػ ػ الليػ ػػل
ا وس ػ  ،ووق ػ صػػالة الصػػبح ػػن طلػػوع الفجػػر ػػا دل طل ػ الهػػم  ،فػػإذا
طلعػ الهػػم  ،فأ سػػك عػػن الصػػالة ،فإظػػا طلػ بػػني قػػرين شػػيطاف" هخرملػػو
سلم يف صميمو (.)612
إذل غػػا ذلػػك ػػن ا ئاديػػث ال ػ وردت يف ربديػػد هوقػػات الصػػلوات اػبم ػ
قػػوالً وفع ػالً ،ودل فػػرؽ بػػني طػػوؿ النهػػار وقصػػره وطػػوؿ الليػػل وقصػػره ػػا دا ػ
هوقات الصلوات تمايزة بالعال ات ال بينها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليػو وسػلم،
ىػػلا بالنسػػبة لتمديػػد هوقػػات صػػالهتم وه ػػا بالنسػػبة لتمديػػد هوقػػات صػػيا هم
شهر ر ضاف.
فعلػػى اؼبكلفػػني هف يبسػػكوا كػػل يػػوـ نػػو عػػن الطعػػاـ واله ػراب وسػػا ر اؼبفط ػرات
ػػن طلػ ػػوع الفجػ ػػر إذل غ ػػروب الهػ ػػم يف بالدىػ ػػم ػػا داـ النهػ ػػار يتمػ ػػايز يف
بالدىم عن الليل ،وكاف ؾبموع ز اظما هربعاً وعهرين سػاعة ،ووبػل ؽبػم الطعػاـ
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واله ػراب واعبمػػاع وكبوىػػا يف لػػيلهم فق ػ وإف كػػاف قص ػااً فػػإف ش ػريعة ا سػػالـ
عا ة للناس يف صبي البالد.
اػبػػي ِ
اػبػػي ُ اْ َب ػػي ِ
وقػػد قػػاؿ اهلل عػػاذلَ " :وُكلُػوا َوا ْشػ َػربُوا َئػ َجػىت يَػتَبَ ػ َج َ
ب ػ َػن َْْ
ػني لَ ُكػ ُػم َْْ ْ َ ُ
الصيَ َاـ إِ َذل اللَجْي ِل" اآلية [البقرة.]187 :
َس َوِد ِ َن الْ َف ْج ِر ُُثَج هَِسبوا ٍّ
اْ ْ
و ػػن عجػػز عػػن إسبػػاـ صػػوـ يػػوـ لطولػػو هو علػػم با ػػارات هو التجربػػة هو إخبػػار
طبيب ه ني ئاذؽ ،هو غلب على ظنػو هف الصػوـ يفضػ إذل إىالكػو هو رضػو
رضاً شديداً ،هو يفض إذل زيادة رضو هو ب ا بر و هفطر ،ويقض ا ياـ ال
هفطرىا يف هي شهر سبكن فيو ن القضاا.
صػ ْػموُ َوَ ػ ْػن َكػػا َف َ ِريضػاً ه َْو َعلَػى َسػ َف ٍر
قػػاؿ عػػاؿ" :فَ َمػ ْػن َشػ ِه َد ِ ػْن ُك ُم َج
الهػ ْػهَر فَػ ْليَ ُ
ِ ِ
ُخَر" اآلية [البقرة.]185 :
فَع َجدةٌ ْن هَيَج ٍاـ ه َ
وقاؿ اهلل عاذل" :ال يُ َكلٍّ ُ اللَجوُ نَػ ْفساً إَِجال ُو ْس َع َها" [البقرة.]286 :
وقاؿَ " :وَ ا َمل َع َل َعلَْي ُك ْم ِيف الدٍّي ِن ِ ْن َئَرٍج" اآليو[،اغبب.]78 :
تاني ػاً :ػػن كػػاف يقػػيم يف بػػالد ال غيػػب عنهػػا الهػػم صػػيفاً ،وال طل ػ فيهػػا
الهػػم شػػتاا هو يف بػػالد يسػػتمر ظارىػػا إذل سػػتة هشػػهر ،ويسػػتمر ليلهػػا سػػتة
هشػػهر ػ الً ،وملػػب علػػيهم هف يصػػلوا الصػػلوات اػبم ػ يف كػػل هرب ػ وعه ػرين
سػػاعة ،وهف يقػػدروا ؽبػػا هوقاهتػػا ،ووبػػددوىا عتمػػدين يف ذلػػك علػػى هقػػرب بػػالد
إليهم تمايز فيها هوقات الصلوات اؼبفروضة بعضها ن بعب.
ؼبػػا تب ػ يف ئػػديث ا س ػراا واؼبع ػراج ػػن هف اهلل عػػاذل فػػرض علػػى ىػػله ا ػػة
طبسني صالة كل يوـ وليلة فلم يزؿ النيب – صلى اهلل عليو وسلم – يسأؿ ربػو
الت فيػ ئػػىت قػػاؿ" :يػػا ؿبمػػد إظػػن طبػ صػػلوات كػػل يػػوـ وليلػػة لكػػل صػػالة
عهر فللك طبسوف صالة  "...إذل وخره ،انتر سلم (.)162
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وؼبا تب ن ئديث طلمة بن عبيد اهلل – رض اهلل عنػو – قػاؿ" :ملػاا رملػل
إذل رسوؿ اهلل – صلى اهلل عليو وسلم – ن هىل قبد تا ر الرهس ،نسم دوي
صػػو و وال نفقػػو ػػا يقػػوؿ ،ئػػىت دنػػا ػػن رسػػوؿ اهلل – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم –
فإذا ىو يسأؿ عن ا سالـ فقاؿ رسوؿ اهلل – صلى اهلل عليػو وسػلم – "طبػ
صػػلوات يف اليػػوـ والليلػػة"  ،فقػػاؿ :ىػػل عل ػ غػػاىن قػػاؿ" :ال ،إال هف طػػوع
 "...اغبديث الب اري ( ،)46و سلم (.)11
وؼبا تب ن ئديث هن بن الك – رضػ اهلل عنػو – قػاؿ" :ظينػا هف نسػأؿ
رسوؿ اهلل – صلى اهلل عليو وسػلم – عػن شػ ا فكػاف يعجبنػا هف هبػ ا الرملػل
ن هىل الباديػة العاقػل فيسػألو وكبػن نسػم فجػاا رملػل ػن هىػل الباديػة فقػاؿ:
يػػا ؿبمػػد ه انػػا رس ػولك فػػزعم هنػػك ػػزعم هف اهلل هرسػػلك قػػاؿ :ص ػػدؽ" إذل هف
قػػاؿ :وزعػػم رس ػولك هف علينػػا طب ػ صػػلوات يف يو نػػا وليلتنػػا قػػاؿ" :صػػدؽ"،
قاؿ :فباللي هرسلك .وهلل ه رؾ ُّلا قاؿ" :نعم  "...اغبديث سلم (.)12
وتب ػ ػ هف الن ػ ػػيب  -ص ػ ػػلى اهلل علي ػ ػػو وس ػ ػػلم – ئ ػ ػػدث هص ػ ػػمابو ع ػ ػػن اؼبس ػ ػػيح
ال ػػدملاؿ ،فق ػػالوا :ػػا لب ػػو يف ا رض ق ػػاؿ" :هربع ػػوف يو ػػا :ي ػػوـ كس ػػنة ،وي ػػوـ
كههر ،ويوـ كجمعة وسا ر هيا و كأيا كم"  ،فقيل :يا رسوؿ اهلل! اليوـ اللي
كسنة هيكفينا فيو صالة يوـ قاؿ" :ال ،اقدروا لو قدره" ،سلم (.)2937
فلػم يعتػ اليػػوـ الػػلي كسػػنة يو ػاً وائػداً يكفػ فيػػو طبػ صػػلوات ،بػػل هوملػػب
فيو طب صلوات يف كل هرب وعهرين ساعة ،وه ػرىم هف يوزعوىػا علػى هوقاهتػا
اعتباراً با بعاد الز نية ال بني هوقاهتا يف اليوـ العادي يف بالدىم ،فيجب علػى
اؼبسلمني يف البالد اؼبساوؿ عن ربديد هوقات الصػلوات فيهػا هف وبػددوا هوقػات
صالهتم عتمدين يف ذلك علػى هقػرب بػالد إلػيهم يتمػايز فيهػا الليػل ػن النهػار
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و عػػرؼ فيهػػا هوقػػات الصػػلوات اػبمػ بعال اهتػػا الهػػرعية يف كػػل هربػ وعهػرين
ساعة.
وكللك هبب عليهم صياـ شهر ر ضػاف ،وعلػيهم هف يقػدروا لصػيا هم ووبػددوا
بدا شهر ر ضاف وظايتو ،وبدا ا ساؾ وا فطار يف كػل يػوـ نػو ببػدا الهػهر
وظايتو ،وبطلػوع فجػر كػل يػوـ وغػروب مشسػو يف هقػرب الػبالد إلػيهم يتميػز فيهػا
الليػػل ػػن النهػػار ،ويكػػوف ؾبموعهمػػا هربعػاً وعهػرين سػػاعة ؼبػػا قػػدـ يف ئػػديث
النيب – صلى اهلل عليو وسلم – عن اؼبسيح الػدملاؿ وإرشػاده هصػمابو فيػو عػن
كيفيػػة ربديػػد هوقػػات الصػػلوات فيػػو ،إذ ال فػػارؽ يف ذلػػك بػػني الصػػوـ والصػػالة.
واهلل ورل التوفي وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وولو وصمبو.
"ىيلة كبار العلماا"
[ربفػػة ا خ ػواف بأملوبػػة همػػة تعل ػ بأركػػاف ا سػػالـ لسػػمائة الهػػيخ ابػػن بػػاز
(.])169 – 164

سِعبْ ٚاخزالف اٌّطبٌغ
الس ا  :توااإل ا في نيوزالندا مصكلج كل عام ،وهي ب صوص رؤيج هؤال
رمضان ،فبعض اإلخوة يصومون مع بالد الحؤرمين لعؤدم الثقؤج فؤي اللج ؤج
ه ا ،فإن ا ال نراهم يتحرون الرؤيج ،ولكن نراهم ي ت رون مكالمج تأتيإلم من
بلدهم ت برهم بأن يصوموا أو ال ،وه ا الصؤباب افتؤر  ،فمؤ إلم مؤن يصؤوم
معإل ؤؤم ،ومؤ ؤ إلم م ؤؤن يص ؤؤوم م ؤؤع الس ؤؤعوديج ،ودائم ؤؤا يكون ؤؤون ه ؤؤا مت ؤؤأخرين،

فتـاوى رمضــانية

27

فأفيؤؤدونا اؤؤزاكم اهلل كؤؤل خيؤؤر ،وبمؤؤاذا ت صؤؤحون ا؟ علم ؤاً أنؤؤي فؤؤي نيوزل ؤؤدة
والسالم عليكم ورامج اهلل وبركاتم.

اَّيب د .عبد اهلل بن اافوظ بن بيو
اعبواب:
اغبم ػػد هلل رب العػ ػػاؼبني ،اللهػ ػػم صػ ػ ِػل علػ ػػى سػ ػػيدنا ؿبمػ ػػد وعلػ ػػى ولػ ػػو وصػ ػػمبو
هصبعني ،وبعد:
سألة اؽبالؿ سألة اختل العلماا فيها بني قا ل هف رؤية اؽبػالؿ إذا تبتػ يف
بلػػد ػػن الػػبالد عػػم صبي ػ ا قطػػار ،وىػػلا ػػا ذىػػب إليػػو بعػػب اؼبالكيػػة ئيػػث
يقوؿ خليل :وعم إف نقل ُّما عنهما " هي :عم صبي ا قطار إذا نقل بعدلني
عن عدلني ،فإذا رؤي وتب اؽبالؿ يف كاف ا فإف ىله الرؤية عم.
القػػوؿ ال ػػاين :ىػػو هف ا قطػػار اؼبتنا يػػة ال ي بػ اؽبػػالؿ يف بعضػػها برؤيػػة الػػبعب
اآلخر ،وىلا ا ذىب إليو ك ا ن العلماا هيضػاً ،وىػو بػِن علػى ئػديث ابػن
عبػاس – رضػ اهلل عنهمػػا  -وىػػو يف سػػلم ( – )1087وبػػوب عليػػو النػػووي
بلد رؤيتهم وهظم إذا رهوا اؽبالؿ ٍ
 :باب بياف هف لكل ٍ
ببلد ي ب ئكمو ؼبا بعػد
عػػنهم – بإسػػناده عػػن كريػػب ،هف هـ الفضػػل بن ػ اغبػػارث بع تػػو إذل عاويػػة –
ػتهل
رض ػ اهلل عنػػو – بالهػػاـ ،قال ػ  :فقػػد الهػػاـ فقضػػي ئاملتهػػا ،واسػ َج
علػ َج ر ضػػاف وهنػػا بالهػػاـ ،فرهيػ اؽبػػالؿ ليلػػة اعبمعػػة ُث قػػد اؼبدينػػة يف وخػػر
الههر فسػألِن عبػد اهلل بػن عبػاس – رضػ اهلل عنهمػا – ُث ذكػر اؽبػالؿ فقػاؿ:
ػػىت رهيػػتم اؽبػػالؿ فقلػ  :رهينػػاه ليلػػة اعبمعػػة ،فقػػاؿ :هنػ رهيتػػو فقلػ  :نعػػم،

فتـاوى رمضــانية

28

وروه النػػاس ،وصػػا وا وصػػاـ عاويػػة –رض ػ اهلل عنػػو ،-فقػػاؿ :لكنػػا رهينػػاه ليلػػة
السػػب  ،فػػال ن ػزاؿ نصػػوـ ئ ػػىت نكمػػل ال التػػني ،هو ن ػراه ،فقل ػ  :هوال كتف ػ
برؤيػػة عاويػػة –رض ػ اهلل عنػػو -وصػػيا و فقػػاؿ :ال ،ىكػػلا ه رنػػا رسػػوؿ اهلل –
صلى اهلل عليو وسلم .-
وئينلػ ٍػل ال يعمػػل بالرؤيػػة البعيػػدة ،وخباصػػة إذا كػػاف البلػػداف ال يهػػرتكاف يف ليػػل
وائد ،حبيث هنػو ينقضػ الليػل يف هئػدنبا قبػل وصػولو إذل اؼبكػاف اآلخػر ،ففػ
اؼبسألة خالؼ بني العلماا ،وئىت يف اَّا الفقهية ،ئيث قرر اَّم الفقهػ
بػػأف االعتبػػار بالرؤيػػة ،وهنػػو يسػػتأن فقػ باغبسػػاب الفلكػ الػػلي يعتمػػد علػػى
سا القمر وعالقة القمر با رض وبالهم .
القػػوؿ ال ػػاين :يقػػوؿ إف اغبسػػاب قطعػ وهنػػو يعتمػػد عليػػو ،فهػػو ي بػ اغبسػػاب
على ىلا اؽبالؿ ،وىلا ا ذىب إليو اَّل ا ورويب للبموث وا فتاا.
فاؼبسػػألة واسػػعة إف شػػاا اهلل ،فيمكػػنهم هف يصػػو وا إذا شػػاؤوا ػ السػػعودية هو
هي بلد وخر إذا تبت الرؤية فيو تبو اً شرعياً ،كما يبكنهم هف يتمروا اؽبالؿ
يف بلدهتم هو يف كاف قريب ن بلدىم ،ئيث قلنا إف نا ا قطػار يبنػ ػن
اعتبػار الرؤيػة يف كػاف وخػر ،ػ االسػتعانة بالفلػك وباؼبراصػد هيضػاً ،ففػ ىػػلا
الز ػػاف طػػور ىػػلا العلػػم طػػوراً كب ػااً ،حبيػػث كمػػا يقػػوؿ الػػبعب :إف ا بػػرة إذا
هرسػػل يف اعبػػو يبكػػن االىتػػداا إليهػػا ،فكيػ بػػالقمر الػػلي يكػػوف قػػد ولػػد هو
خ ػػرج ػػن االق ػرتاف ،وخ ػػرج ػػن ش ػػعاع اله ػػم  ،هي :بع ػػد س ػػاعتني هو ت ػػالث
ساعات ن خروملػو ػن شػعاع الهػم فإنػو يػرى ،إذا كػاف خػرج نػو يف وقػ
يبكن هف يرى يف ذلك اؼبكاف.
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إذاً فاؼبسألة واسعة ،نرملػو ػن اؼبسػلمني هال ىبتلفػوا ،فمػن ػنهم قلػد ػن يقػوؿ:
إف نػػا ا قطػػار ػػان ػػن اال بػػاع فإنػػو قػػد قلػػد قػػوالً قوي ػاً ،و ػػن قلػػد كػػللك
القوؿ اللي يقوؿ بأف رؤية هي بلػد نسػمب علػى البلػد اآلخػر فهػو قػوؿ هيضػاً
مليػػد ،و ػػن اسػػتأن وحبػػث عػػن اغبسػػاب الفلكػ لي بػ بػػو هو لياكػػد بػػو رؤيتػػو
فهلا هيضاً دليل ملديد قد يساعد ك ااً على الرتمليح.
إال هنو إذا ر اؽبالؿ قطعاً وقاؿ اغبساب الفلك إنو ال يرى فمينلل ال نعتمػد
عل ػػى اغبس ػػاب الفلك ػ  ،خالف ػاً للمجل ػ ا وريب ال ػػلي ق ػػاؿ باالعتم ػػاد عل ػػى
الفل ػػك ئينل ػػل ،إذا ره ػػو ستفيض ػػة هي صباع ػػة كب ػػاة فإنن ػػا نق ػػدـ الرؤي ػػة عل ػػى
اغبساب الفلك .
ىلا باختصار ا نراه يف ىله اؼبسألة ،ونوص بعدـ االفرتاؽ وعدـ االختالؼ،
وهف يتب ػػائ وا فيم ػػا بي ػػنهم ،ويتفقػ ػوا عل ػػى إئ ػػدى الط ػػرؽ ال ػ ذكرناى ػػا ،فكله ػػا
نصوصة يف كتب هىل العلم.
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ً٘ ٔزجغ ِىخ ف ٟسؤ٠خ اٌٙالي؟
الس ا  :نحن نعيش في هونج كونج ،ويوم ا يبؤدأ قبؤل خمؤس سؤاعات مؤن
مكؤؤج ،نحؤؤن نؤؤرى القمؤؤر ه ؤؤا تؤؤم نعمؤؤد إل ؤ الصؤؤوم ،أو نعلؤؤن العيؤؤد ،وغالب ؤاً
نتؤؤأخر يومؤاً عؤؤن مكؤؤج ،هؤؤل نتبؤؤع مكؤؤج فؤؤي إعؤؤالن الصؤؤيام والعيؤؤد؟ أو نتطلؤؤع
لرؤيج الإلال إذا تبع ا مكج سؤ دي العيؤد والتؤراويب قبلإلؤا ب مؤس سؤاعات

س ؤؤيكون م ؤؤن الص ؤؤعب أدات ص ؤؤالة الت ؤؤراويب ع ؤؤد إع ؤؤالن الرؤي ؤؤج ف ؤؤي مك ؤؤج
(إع ؤؤالن الرؤي ؤؤج ف ؤؤي مك ؤؤج ف ؤؤي الثام ؤؤج مس ؤؤات ،وف ؤؤي ه ؤؤونج ك ؤؤونج الواا ؤؤدة
صباااً) ،أراو التوايم ،ماذا نفعل؟.
اَّيب د .يوس بن هضبد القاسم
اعبواب:
اغبمد هلل وئده ،وبعد:
فهله اؼبسألة ؿبل خالؼ بني هىل العلم ،كما ال ىبفػى ،وا رملػح ػن ا قػواؿ:
هف لكػل بلػػد رؤيتػو ،ال سػػيما ػ اخػػتالؼ اؼبطػال كمػػا ىػ اغبػػاؿ يف اخػػتالؼ
اؼبطػػال بػػني الصػػني وبػػني اؼبملكػػة العربيػػة السػػعوديةحل يػػدؿ ؽبػػلا اغبػػديث عبػػد اهلل
بن عباس – رض اهلل عنهما -يف صميح سلم ( ،)1087عن كريب هف هـ
الفض ػػل بن ػ ػ اغب ػػارث بع ت ػ ػو إذل عاويػ ػػة -رض ػ ػ اهلل عنهم ػػا -بالهػ ػػاـ ،ق ػػاؿ:
فقد الهػاـ ،فقضػي ئاملتهػا ،واسػتهل علػى ر ضػاف ،وهنػا بالهػاـ ،فرهيػ
اؽبالؿ ليلة اعبمعةُ ،ث قد اؼبدينة يف وخر الههر ،فسألِن عبد اهلل بن عباس
–رض اهلل عنهماُ -ث ذكر اؽبالؿ فقاؿ :ػىت رهيػتم اؽبػالؿ فقلػ  :رهينػاه ليلػة
اعبمعة ،فقاؿ :هن رهيتو فقل  :نعم ،وروه الناس ،وصػا وا ،وصػاـ عاويػة –
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رض ػ اهلل عنػػو -فقػػاؿ :لكنػػا رهينػػاه ليلػػة السػػب  ،فػػال ن ػزاؿ نصػػوـ ئػػىت نكمػػل
تالتػػني هو ن ػراه ،فقل ػ  :هوال كتف ػ برؤيػػة عاويػػة وصػػيا و فقػػاؿ" :ال ،ىكػػلا
ه رنا رسوؿ اهلل – صلى اهلل عليو وسلم ،"-قاؿ النووي يف شرح صميح سلم
(...." :)197/7إمب ػ ػ ػػا دل يعم ػ ػ ػػل اب ػ ػ ػػن عب ػ ػ ػػاس –رض ػ ػ ػ ػ اهلل عنهم ػ ػ ػػا -خب ػ ػ ػ ػ
كريػػب ...ف الرؤيػػة دل ي ب ػ ئكمهػػا يف ئ ػ البعيػػد" ا.ى ػ .وعلػػى كػػل ئػػاؿ،
فػػاؼبهم هال يكػػوف ىػػلا ا ػػر سػػبباً يف الفرقػػة والهػػقاؽ ،كمػػا ى ػ اغبػػاؿ يف واق ػ
بعػػب اعباليػػات اؼبسػػلمة يف بػػالد الكفػػر ،ولألسػ  ،بػػل الواملػػب هف يتفػ عػواـ
اؼبسلمني ىناؾ علما هم ،وإذا كػاف اؼبسػلموف يف الصػني سػيتبعوف ػا كػوف
عليو الرؤية يف كة ،بناا على ومليػو هىػل العلػم ػنهم ،فػإظم ػىت ػا هعلنػوا هف
ر ض ػػاف ق ػػد تب ػ بتل ػػك الرؤي ػػة فإن ػػو يه ػػرع ؽب ػػم ص ػػالة ال ػرتاويح ،ول ػػو يف وق ػ
ت ػػأخر ػػن اللي ػػلحل ف ص ػػالة القي ػػاـ ال ينته ػ وقته ػػا إال بطل ػػوع الفج ػػر ،ول ػػو
صالىا كلٌّ يف بيتو لك الليلة فا ر واس حبمد اهلل ،واهلل – عاذل -هعلم.
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أصٕبف إٌبط ف ٟاٌص َٛأداء
ٚلعبء
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ػٍ٠ ِٓ ٝغت اٌص١بَ؟
الس ا  :عل من يجب صيام رمضان؟
اَّيب ؿبمد بن صاحل الع يمني -رضبو اهلل -
اعبواب:
الصياـ هبب هدااً على كل سلم بالغ عاقل قادر قيم خاؿ ن اؼبوان .
فهله ستة هوصاؼ :سلم .بالغ .عاقل .قادر .قيمٍ .
خاؿ ن اؼبوان .
فأ ا الكافر :فال هبب عليو الصوـ وال غاه ن العبادات.
و عث قولنا" :ال هبب عليو الصوـ" هنو ال يلػزـ بػو ئػاؿ كفػره ،وال يلز ػو قضػاؤه
بعػػد إسػػال و ،ف الكػػافر ال قبػػل نػػو العبػػادة ئػػاؿ كفػػره ،لقولػػو عػػاذلَ " :وَ ػػا
ِ
َجهػ ػ ػ ػ ػ ْػم َك َفػ ػ ػ ػ ػ ُػروا بِاللَجػ ػ ػ ػ ػ ِػو َوبَِر ُس ػ ػ ػ ػ ػولِِو"
َ ػ ػ ػ ػ ػنَػ َع ُه ْم هَ ْف ُػ ْقبَػ ػ ػ ػ ػ َػل ػ ػ ػ ػ ػْنػ ُه ْم نَػ َف َقػ ػ ػ ػ ػػا ُػ ُه ْم إَِجال هَنػ ُ
ِِ
ين
اآلية[،التوبة . ]54:وال يلز و قضػاا العبػادة إذا هسػلم لقولػو عػاذل" :قُ ْػل للَجػل َ
َك َف ُروا إِ ْف يَػْنتَػ ُهوا يػُ ْغ َف ْر َؽبُ ْم َ ا قَ ْد َسلَ َ " اآلية [ا نفاؿ.]38 :
لكنو يعاقب على ا ركػو ػن واملبػات ،ئػاؿ كفػرهحل لقولػو عػاذل عػن هصػماب
ػك ِ ػ َػن
اليمػػني وىػػم يتسػػاالوف عػػن اَّػػر ني َ " :ػػا َسػلَ َك ُك ْم ِيف َسػ َقَر * قَػػالُوا َدلْ نَػ ُ
ك نُطْعِم الْ ِمس ِكني * وُكنَجا َلبُػوض ػ ْ ِ ِ
ب
اػبَا ض َ
صلٍّ َ
الْ ُم َ
ػني* َوُكنَجػا نُ َك ٍّػل ُ
ُ ََ
ني * َوَدلْ نَ ُ ُ ْ َ َ
ِ
ِ
ني"[اؼبدتر.]47-42:
بِيَػ ْوـ الدٍّي ِن* َئ َجىت هََانَا الْيَق ُ
فلكرىم :رؾ الصالة وإطعاـ اؼبسكني ن هسباب دخوؽبم النارحل يػدؿ علػى هف
لللك أتااً يف دخوؽبم النار.
بػػل إف الكػػافر يعاقػػب علػػى كػػل ػػا يتمت ػ بػػو ػػن نعػػم اهلل ػػن طعػػاـ وش ػراب
ات ملن ِ
ولباس لقوؿ اهلل عاذل " :لَي علَػى الَج ِػلين و نُػوا وع ِملُػوا َج ِ ِ
يمػا
َ َ ََ
ْ َ َ
الصػاغبَ ُ َ ٌ
ػاح ف َ
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طَعِم ػوا إِ َذا ػػا اَجػ َقػػوا وو نُػوا وع ِملُػوا َج ِ ِ
َئ َسػػنُوا
َ ْ َ َ ََ
الصػػاغبَات ُُثَج اَجػ َقػ ْػوا َوو َ نُػوا ُُثَج اَجػ َقػ ْػوا َوه ْ
ُ
ِِ
ِ
ني"[اؼبا دة.]93:
َواللَجوُ ُوبب الْ ُم ْمسن َ
فنف اعبناح عن اؼبا نني فيما طعموا يدؿ على تبػوت اعبنػاح علػى غػا اؼبػا نني
فيما طعموا.
ولقولو عاذل" :قُل ن ئَجرـ ِزينَػةَ اللَج ِػو الَجػ ِ ه ِ ِ ِ
ػادهِ والطَجيٍّب ِ
ػات ِ َػن ال ٍّػرْزِؽ قُ ْػل
ْ
ْ َْ َ َ
َخ َػر َج لعبَ َ َ
ِ
ِى لِلَج ِلين و نُوا ِيف ْ ِ
صةً يَػ ْوَـ الْ ِقيَا َ ِة" اآلية [ا عراؼ.]32 :
اغبَيَاة الدنْػيَا َخال َ
َ َ َ
ِ
فقولو " :لِلَج ِلين و نُوا ِيف ْ ِ
صةً يَػ ْػوَـ الْ ِقيَا َ ِػة" يػدؿ علػى هف اغبكػم
اغبَيَاة الدنْػيَا َخال َ
َ َ
يف غا اؼبا نني ىبتل عن اغبكم يف اؼبا نني.
ولكن إذا هسلم الكػافر يف هتنػاا ر ضػاف ،دل يلز ػو قضػاا ػا سػب إسػال و ،فػإذا
هسلم يف ليلة اػبا عهر الً ،فا ياـ ا ربعة عهر ال يلز و قضاؤىا.
وإذا هس ػػلم يف هتن ػػاا الي ػػوـ لز ػػو ا س ػػاؾ دوف القض ػػاا ،ف ػػإذا هس ػػلم عن ػػد زواؿ
اله ػ ػػم ػ ػ ػ الً ،قلن ػ ػػا ل ػ ػػو :ه س ػ ػػك بقي ػ ػػة يو ػ ػػك وال يلز ػ ػػك القض ػ ػػااحل فن ػ ػػأ ره
با ساؾحل نو صار ػن هىػل الوملػوب وال نػأ ره بالقضػااحل نػو قػاـ دبػا وملػب
عليػػو وىػػو ا سػػاؾ ػػن ئػػني هسػػلم ،و ػػن قػػاـ دبػػا هبػػب عليػػو دل يكلػ بإعػػادة
العبادة رة تانية.
ه ا العقل :وىو الوص ال اين للوملوب:
فالعقػل ىػو ػا وبصػل بػو اؼبيػزة :هي التمييػز بػني ا شػياا ،فػإذا دل يكػن ا نسػاف
عاقالً فإنو ال صوـ عليو كما هنو ال هبب عليو ش ا ن العبادة سوى الزكاة.
و ن ىلا النوع – هي :فبن لػي لػو عقػل – هف يبلػغ ا نسػاف سػناً يسػق عػو
التمييز ،وىو ا يعػرؼ عنػد العا ػة باؽبػلرات ،فػال يلػزـ اؼبهػلري صػوـ ،وال يلػزـ
عنو إطعاـحل نو لي ن هىل الوملوب.
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ه ا الوص ال الث :فهو البلوغ.
ووبصل البلوغ بوائد ن ه ور تالتة:
 .1إ ا بأف يتم ا نساف طب عهرة سنة.
 .2هو هف نب العانة ،وى الهعر اػبهن اللي يكوف عند القبل.
 .3هو ينزؿ اؼبِن بللة سواا كاف ذلك بائتالـ هو بيقتة.
 .4و زيد اؼبرهة ه راً رابعاً ىو :اغبيب ،فإذا ئاض اؼبرهة بلغ .
وعلى ىلا :فمن مت لو طب عهرة سنة ن ذكر هو هن ى ،فقد بلغ.
و ن نبت عانتو ولو قبل طب عهرة سنة ن ذكر هو هن ى ،فقد بلغ.
و ن هنزؿ نيًّا بللة ن ذكر هو هن ى ولو قبل طب عهرة سنة ،فقد بلغ.
و ن ئاض ولو قبل طب عهرة سنة ،فقد بلغ .
وردبا ربيب اؼبرهة وى بن عهر سنني.
وىنا هبب التنبو ؽبله اؼبسألة ال يغفل عنها ك ا ن الناس ،فػإف بعػب النسػاا
رب ػػيب بك ػػرة وال ػػدري هن ػػو يلز ه ػػا الص ػػوـ وغ ػػاه ػػن العب ػػادات ال ػ يتوقػ ػ
وملوُّا على البلػوغحل ف ك ػااً ػن النػاس يتػن هف البلػوغ عنػد سبػاـ طبػ عهػرة
سنة! وىلا ظن ال هصل لو!
فػػإذا دل يكػػن ا نسػػاف بالغػاً ،فػػإف الصػػوـ ال هبػػب عليػػو ،ولكػػن ذكػػر هىػػل العلػػم
هف الػػورل ػػأ ور بػػأف يػػأ ر وليػػو الصػػغا ػػن ذكػػر هو هن ػػى بالصػػوـ ليعتػػاده ئػػىت
يتم ػػرف علي ػػو ويس ػػهل علي ػػو إذا بل ػػغ ،وى ػػلا ػػا ك ػػاف الص ػػمابة رضػ ػ اهلل ع ػػنهم
يفعلونػػو ،فػػإظم كػػانوا يصػػو وف هوالدىػػم الصػػغار ئػػىت إف الوائػػد ػػنهم ليبك ػ
فيعطى لعبة ن العهن يتلهى ُّا ئىت غرب الهم .
وه ا الوص الراب  :فهو هف يكوف ا نساف قادراً على الصوـ.
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هي يستطي هف يصوـ بال هقة ،فإف كاف غا قادر فال صوـ عليو.
ولكن غا القادر ينقسم إذل قسمني:
القسم ا وؿ :هف يكوف عجزه عن الصوـ ستمراً دا ماً كالكبا واؼبػريب رضػاً
ال يرملى برؤه ،فهػلا يطعػم عػن كػل يػوـ سػكيناً ،فػإذا كػاف الهػهر تالتػني يو ػا
هطع ػػم تالت ػػني س ػػكيناً ،وإذا ك ػػاف اله ػػهر س ػػعة وعه ػ ػرين يو ػ ػاً هطع ػػم س ػػعة
وعهرين سكيناً ،ولفطعاـ كيفيتاف:
الكيفيػػة ا وذل :هف ىبػػرج ئبًّػػا ػػن هرز هو بػػر ،وقػػدره رب ػ صػػاع بصػػاع النػػيب –
صلى اهلل عليو وسػلم – هي طبػ صػاع بالصػاع اؼبعػروؼ ىنػا ويسػاوي كيلػوين
وهربعني ملرا اً بال اعبيد الرزين ،يعِن هنك إذا وزن ػن الػ الػرزين الػدملن ػا
يبلغ كيلوين وهربعػني ملرا ػاً فػإف ىػلا صػاع بصػاع النػيب – صػلى اهلل عليػو وسػلم
  ،والصاع بصاع النيب – صلى اهلل عليو وسلم – هربعة ه داد ،فيكف ربعةساكني.
ووبسػػن يف ىػػله اغبػػاؿ :هف ذبعػػل عػػو إذا دفعتػػو إذل الفقػػا هف ذبعػػل عػػو شػػيلاً
ياد و ن غبم هو غاه ئسب ا قتضيو اغباؿ والعرؼ.
وه ػا الوملػو ال ػاين ػن ا طعػاـ :فػأف يصػن طعا ػاً يكفػ ل التػني فقػااً هو سػعة
وعهرين فقااً ئسب الههر ويدعوىم إليو كمػا ذكػر ذلػك عػن هنػ بػن الػك
– رض ػ اهلل عنػػو – ئػػني ك ػ  ،وال هبػػوز هف يطعػػم ش ص ػاً وائػػداً قػػدار ػػا
يكف ال التني هو التسعة والعهرينحل نو البد هف يكوف عن كل يوـ سكني.
ه ػػا القسػػم ال ػػاين ػػن العجػػز عػػن الصػػوـ :فهػػو العجػػز الػػلي يرملػػى زوالػػو وىػػو
العج ػػز الط ػػارئ ،كم ػػرض ئ ػػدث لفنس ػػاف هتن ػػاا الص ػػوـ ،وك ػػاف يه ػ علي ػػو هف
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يصوـ ،فنقوؿ لو :هفطػر واقػب يو ػاً كانػوحل لقػوؿ اهلل عػاذل" :فَ َم ْػن َكػا َف ِ ػْن ُك ْم
ِ ِ
ُخَر" اآلية [البقرة :ن .]184
َ ِريضاً ه َْو َعلَى َس َف ٍر فَع َجدةٌ ْن هَيَج ٍاـ ه َ
ه ا الوص اػبا  :فهو هف يكوف قيماً ،وضده سافر.
اؼبسافر :وىػو الػلي فػارؽ وطنػو ال يلز ػو الصػوـ لقولػو عػاذل" :فَ َم ْػن َكػا َف ِ ػْن ُك ْم
ِ ِ
ُخَر" .
َ ِريضاً ه َْو َعلَى َس َف ٍر فَع َجدةٌ ْن هَيَج ٍاـ ه َ
ولكػػن ا فضػػل هف يصػػوـ إال هف يهػ عليػػو فا فضػػل الفطػػرحل لقػػوؿ هيب الػػدرداا
رض اهلل عنو :كنا النيب – صلى اهلل عليو وسلم – يف يوـ شديد اغبػر و ػا
فينا صا م إال رسوؿ اهلل – صلى اهلل عليو وسلم – وعبد اهلل بن روائة.
ه ػا إذا شػ عليػو الصػػوـحل فإنػو يفطػػر والبػدحل ف النػػيب – صػلى اهلل عليػػو وسػػلم
– شػػك إليػػو هف النػػاس قػػد ش ػ علػػيهم الصػػياـ فػػأفطرُ ،ث قيػػل لػػو :إف بعػػب
الناس قد صاـ فقاؿ" :هوللك العصاة ،هوللك العصاة" .
ه ا الوص السادس :فهو هف يكوف خالياً ن اؼبوان .
هي :ن وان الوملوب ،وىػلا ىبػتص بػاؼبرهة ،فيهػرتط يف وملػوب الصػوـ عليهػا
هدااً هالّ كوف ئا ضاً وال نفساا.
فػػإف كان ػ ئا ض ػاً هو نفسػػاا :دل يلز هػػا الصػػوـ ،وإمبػػا قض ػ بػػدؿ ا يػػاـ ال ػ
هفطرتحل لقوؿ النيب – صلى اهلل عليو وسػلم – قػراً ذلػك" :هلػي إذا ئاضػ
دل صل ودل صم" ،فإذا ئاض اؼبرهة فال صوـ عليها و قض يف هياـ هخر.
وىنا سألتاف ينبغ التفطن ؽبما:
اؼبسألة ا وذل :هف بعب النساا طهر يف وخر الليل ،و علم هظا طهرت ولكنهػا
ال صػػوـ ذلػػك اليػػوـ ظنػاً نهػػا هظػػا إذا دل غتسػػل دل يصػػح صػػو ها ولػػي ا ػػر
كللك ،بل صو ها يصح وإف دل غتسل إال بعد طلوع الفجر.
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وه ػػا اؼبسػػألة ال انيػػة :فهػ هف بعػػب النسػػاا كػػوف صػػا مة فػػإذا غربػ الهػػم
وهفطػػرت ملااىػػا اغبػػيب قبػػل هف صػػل اؼبغػػرب ،فػػبعب النسػػاا قػػوؿ :إنػػو إذا
ه اىػػا اغبػػيب بعػػد الفطػػر وقبػػل صػػالة اؼبغػػرب فػػإف صػػو ها ذلػػك النهػػار يفسػػد
وكػػللك بعػػب النسػػاا يبػػالغ هيض ػاً ويقػػوؿ :إذا ملااىػػا قبػػل صػػالة العهػػاا فػػإف
صو ها ذلك اليوـ يفسد وكل ىلا لي بصميح.
فاؼبرهة إذا غرب الهم  ،وى دل ر اغبػيب خارملػاً فصػو ها صػميح ئػىت لػو
خرج بعد غروب الهم بلمتة وائدة فصو ها صميح.
وىله ستة هوصاؼ إذا املتمع يف ا نساف وملب عليو صوـ ر ضػاف هداا وال
وبل لو هف يفطر ،فإف زبل وائد نها فعلى ا قدـ.
[فقو العبادات البن ع يمني .ص.]178 -173:
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ِز٠ ٝغت اٌص١بَ ػٍ ٝاٌفزبح؟
الس ا  :مت يجب الصيام عل الفتاة؟
اَّيب د .عبد اهلل بن عبد الرضبن بن مل ين
اعبواب:
هبب الصياـ على الفتػاة ػىت بلغػ سػن التكليػ  ،ووبصػل البلػوغ بتمػاـ طبػ
عهرة سػنة ،هو بإنبػات الهػعر اػبهػن ئػوؿ الفػرج ،هو بػإنزاؿ اؼبػِن اؼبعػروؼ ،هو
باغبيب ،هو باغبمل ،فمىت ئصل بعب ىله ا شػياا لز هػا الصػياـ ولػو كانػ
بن عهر سنني فإف الك ا ن ا ناث قد ربػيب يف العاشػرة هو اغباديػة عهػرة
ػػن عمرىػػاحل فيتسػػاىل هىلهػػا ويتنوظػػا صػػغاة فػػال يلز وظػػا بالصػػياـ ،وىػػلا خطػػأ
فإف الفتاة إذا ئاض فقد بلغ بلغ النساا وملرى عليها قلم التكلي  ،واهلل
هعلم.
[فتاوى الصياـ البن مل ين ص.])34-33( :
ِش٠ط ال ٠غزط١غ اٌص١بَ
الس ؤ ا  :لؤؤي أخ واؤؤب عليؤؤم الصؤؤيام ،وهؤؤو فؤؤي سؤؤن الثالثؤؤج عصؤؤرة تقريب ؤاً،

وهؤؤو يعؤؤاني مؤؤن مؤؤرض نقؤؤا فؤؤي نسؤؤبج ا مؤؤالح ،ويجؤؤب عليؤؤم أخؤؤل دوات

مؤؤدى اياتؤؤم ،وهؤؤو تقريب ؤاً يأخؤؤله كؤؤل سؤؤت سؤؤاعات وإال يعؤؤاني مؤؤن نقؤؤا،

وربمؤؤا يؤؤدخل المستصؤؤف إذا لؤؤم يأخؤؤله ،وال أدري مؤؤدى تحملؤؤم اقيقؤؤج،

ولكؤؤن بعؤؤض ا بؤؤات يقولؤؤون :إنؤؤم ال يسؤؤتطيع ،وهؤؤو لؤؤم يصؤؤم رمضؤؤان ،فؤؤال
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أدري ماذا عليم أن يفعل؟ وهؤل كؤل رمضؤان ال يصؤومم علؤ مؤدى الحيؤاة؟
وهل يأتم؟.
اَّيب ه.د .سليماف بن فهد العيسى
اعبواب:
اغبمػػد هلل وئػػده والصػػالة والسػػالـ علػػى ػػن ال نػػيب بعػػده وعلػػى ولػػو وصػػمبو
هصبعػػني ،وبعػػد :فكمػػا ىػػو علػػوـ هف البلػػوغ وبصػػل بالنسػػبة للػػلكر بأئػػد تالتػػة
ه ػػور :بل ػػوغ طب ػ عه ػػرة س ػػنة ،هو االئ ػػتالـ ،هو ظه ػػور اله ػػعر اػبه ػػن ئ ػػوؿ
فأي ن ىله ال التة سب فاغبكم لو .ىلا وقد ذكػرت هف هخػاؾ وملػب
القبلَ ،ج
عليػػو ،وىػػو يف سػػن ال ال ػػة عهػػرة لعلػػو بلػػغ بػػاالئتالـ ،هو بتهػػور الهػػعر اػبهػػن
ئوؿ القبل ،على كل ا داـ وملب عليو الصياـ وىػو ػريب ،وقػد قػرر ا طبػاا
هنو ال يسػتطي الصػوـ ،وهنػو حباملػة إذل اسػتعماؿ الػدواا يف كػل سػ سػاعات،
فهلا لو ئكم اؼبريب اللي ال يستطي الصوـ فال هبب عليو الصوـ ،بل يفطػر
ويطعم عن كل يػوـ سػكيناً ،ويسػتمر علػى ىػلا ػاداـ علػى لػك اغبالػة وال إُث
عليوحل نو علور ؼبرضو اللي ال يستطي الصوـ عو ،و ػىت ػا شػافاه اهلل وزاؿ
عنػػو اؼبػػرض فإنػػو يعػػود إذل الصػػوـ يف سػػتقبل ئيا ػػو ،و ػػا ضػػى ال شػ ا عليػػو
فيو إال ا طعاـ -كما قدـ ، -واهلل هعلم .
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ِش٠ط ثبٌغىش ،و١ف ٠ص َٛ؟
الس ؤ ا  :أنؤؤا مؤؤريض بمؤؤرض السؤؤكر  ،وأت ؤؤاو إبؤؤر ا نسؤؤولين  ،ومسؤؤتوى
السؤؤكر لؤؤدي مؤؤا بؤؤين ( )252إلؤ ( )422أايانؤاً  ،وأيضؤاً مؤؤريض بؤؤالكل

وضغط الدم – فانا اهلل وإيؤاكم – هؤل أًصؤوم رمضؤان أم أفطؤر ؟ ومؤا هؤي
الكفارة ؟
اَّيب د .عبد اهلل بن عبد الرضبن بن مل ين
اعبواب:
إذا كنػ ال سػػتطي الصػػياـ  ،وقػػرر ا طبػػاا هف الصػػياـ يضػػرؾ  ،وهف اؼبػػرض ال
يرملػػى بػػرؤه فعليػػك ا طعػػاـ عػػن كػػل يػػوـ سػػكيناً ػػن ال ػ هو التمػػر هو ا رز ،
نص صاع لكل يوـ للمساكني صبيعاً هو فرقة .
(اللالا اؼبكني ن فتاوى ابن مل ين فتوى ( )217ص (. ) )158
ص١بَ اٌّش٠ط
السؤ ا  :راؤؤل كبيؤؤر السؤؤن ،أصؤؤيب بمؤؤرض الصؤؤلل فؤؤي نصؤؤف اسؤؤمم ،وال
يقدر عل الصيام ،وإذا صام ا تد عليم المرض فما اكمم؟
اَّيب عبد العزيز بن باز  -رضبو اهلل -
اعبواب:
إذا قػػرر ا طبػػاا اؼب تصػػوف هف رضػػك ىػػلا ػػن ا ػراض ال ػ ال يرملػػى برؤىػػا
فالواملب عليك إطعاـ سكني عػن كػل يػوـ ػن هيػاـ ر ضػاف وال صػوـ عليػك،
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و قدار ذلك نص صاع ن قوت البلد ،ن سبر هو هرز هو غانبا ،وإذا غديتو
هو عهيتو كفى ذلك.
ه ػػا إف قػػرروا هنػػو يرملػػى بػػرؤه فػػال هبػػب عليػػك إطعػػاـ ،وإمبػػا هبػػب عليػػك قضػػاا
الصياـ إذا شفاؾ اهلل ن اؼبرض ،لقوؿ اهلل سبمانوَ " :وَ ْن َكػا َف َ ِريضػاً ه َْو َعلَػى
ِ ِ
ُخ ػ َػر" اآلي ػػة [البق ػػرة ،]185:وهس ػػأؿ اهلل هف يب ػػن علي ػػك
َسػ ػ َف ٍر فَع ػ َجػدةٌ ػ ْػن هَيَجػ ٍػاـ ه َ
بالهػفاا ػػن كػػل سػػوا ،وهف هبعػػل ػا هصػػابك طهػػوراً و كفػااً ػػن الػػلنوب ،وهف
يبنمك الص اعبميل واالئتساب إنو خا ساوؿ .والسػالـ علػيكم ورضبػة اهلل
وبركا و.
[ؾبم ػػوع فت ػػاوى ظبائ ػػة اله ػػيخ عب ػػد العزي ػػز ب ػػن عب ػػد اهلل ب ػػن ب ػػاز (،234/3
.])235
ال ٠غزط١غ اٌصٚ َٛال اإلغؼبَ فّب اٌؾىُ؟
الس ؤ ا  :لؤؤدي ا راؤؤل كبيؤؤر فؤؤي السؤؤن أسؤؤلم  -وهلل الحمؤؤد -لكؤؤن لؤؤبعض
ا مراض التي يعاني م إلا لم يستطع الصؤيام فؤي رمضؤان ،وهؤو فقيؤر اؤداً،
وأايانؤ ؤ ؤاً يبح ؤ ؤؤا ف ؤ ؤؤي مح ؤ ؤؤالت القمام ؤ ؤؤج ع ؤ ؤؤن تي ؤ ؤؤاب يلبس ؤ ؤؤإلا ،أو أ ؤ ؤؤيات

يس ؤؤت دمإلا ،وق ؤؤد وزه راتب ؤؤم التقاع ؤؤدي ف ؤؤي ع ؤؤدة أ ؤؤيات فمعا ؤؤم ي ؤؤلهب
قسؤؤاط ؤؤقتم ،وللؤؤوازم م ؤزلم ،وال يبقؤ م ؤؤم ؤؤيت ليؤؤدفع الكفؤؤارة ،ونحؤؤن

نقوم بالصدقج عليم كثيراً ،فإلل يلزمم يت؟.
اَّيب عبد الرضبن بن ناصر ال اؾ
اعبواب:
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ىػػلا الرملػػل الػػلي هسػػلم علػػى كػ سػػنو ،وقلػػة ذات يػػده ملػػدير با ئسػػاف إليػػو،
والرعاية ال سد ئاملا و ،وربفظ كرا تػو عػن التبػلؿ بالبمػث عػن ئوا جػو يف
اؼبزابل والقما ات كما ورد يف السااؿ ،بػل ينبغػ ؼبػن عػرؼ ئالػو ػن اؼبسػلمني
هف يغنػػوه عػػن ذلػػك ،و ػػا داـ هنػػو ال يسػػتطي الصػػوـ لكػ سػػنو و رضػػو ،فإنػػو ال
يلز ػو إال ا طعػاـ ،فػإف ئصػل لػو ػػن صػدقات اؼبسػلمني ػا يسػتطي هف يطعػػم
نػػو فعليػػو ذلػػك ،وإف دل وبصػػل لػػو إال ػػا يكفيػػو خباصػػة نفسػػو ،فػػال شػ ا عليػػو
لقولو – عاذل " : -ال يكل اهلل نفساً إال وسعها " [البقرة ،]286 :وقولػو-
عػػاذل":-فػػا قوا اهلل ػػا اسػػتطعتم"[التغػػابن ،]16 :وقولػػو – عػػاذل" :-يريػػد اهلل
بكم اليسر وال يريد بكم العسر" [البقرة ، ]185 :نسػأؿ اهلل هف ي بتنػا وإيػاكم
على دينو .
ص٠ ِٓ َٛشك ػٍ ٗ١اٌص١بَ
السؤ ا  :راؤؤل كبيؤؤر السؤؤن ،أصؤؤيب بمؤؤرض الصؤؤلل فؤؤي نصؤؤف اسؤؤمم ،وال
يقدر عل الصيام ،وإذا صام ا تد عليم المرض ،فما اكمم؟
اَّيب عبد العزيز بن باز  -رضبو اهلل -
اعبواب:
إذا قػػرر ا طب ػاا اؼب تصػػوف هف رضػػك ىػػلا ػػن ا ػراض ال ػ ال يرملػػى برؤىػػا
فالواملب عليك إطعاـ سكني عػن كػل يػوـ ػن هيػاـ ر ضػاف وال صػوـ عليػك،
و قدار ذلك نص صاع ن قوت البلد ،ن سبر هو هرز هو غانبا ،وإذا غديتو
هو عهيتو كفى ذلك.
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ه ػػا إف قػػرروا هنػػو يرملػػى بػػرؤه فػػال هبػػب عليػػك إطعػػاـ ،وإمبػػا هبػػب عليػػك قضػػاا
الصػػياـ إذا شػػفاؾ اهلل ػػن اؼبػػرضحل لقػػوؿ اهلل –سػػبمانو":-و ػػن كػػاف ريض ػاً هو
عل ػػى س ػػفر فع ػػدة ػػن هيػ ػػاـ هخ ػػر" [البق ػػرة ]185:وهس ػػأؿ اهلل هف يب ػ َجػن عليػ ػػك
بالهػفاا ػػن كػػل سػػوا ،وهف هبعػػل ػا هصػػابك طهػػوراً و كفػااً ػػن الػػلنوب ،وهف
يبنمك الص اعبميل واالئتساب إنو خا ساوؿ ،والسػالـ علػيكم ورضبػة اهلل
وبركا و.
[ؾبمػػوع فتػػاوى ظبائػػة الهػػيخ :عبػػد العزيػػز بػػن بػػاز –رضبػػو اهلل-234/3( -
.])235
دفغ اٌّش٠ط فذ٠خ ٌص١بِٗ
الس ا  :مريض بالسكر وبمرض في المعدة وبمؤرض نفسؤي أيضؤاً – ؤفاه
اهلل – ولم يستطع الصيام ،ولك م يدفع نقوداً كفارة ع م فإلل يكفؤي هؤلا؟
أم علي يت آخر؟

اَّيب د .صاحل بن فوزاف الفوزاف
اعبواب:
لكر هيها السا ل هنك صػاب بػا راض الػ ال سػتطي عهػا الصػياـ ،وهنػك
دف كفارة ن النقود.
نق ػػوؿ :ش ػػفاؾ اهلل فب ػػا هص ػػابك وهعان ػػك عل ػػى هداا ػػا اف ػػرتض اهلل عليه ػػا ،ه ػػا
إفط ػػارؾ ػػن همل ػػل اؼبرضحلفه ػػلا ش ػ ا ص ػػميح ال ئ ػػرج في ػػوحل ف اهلل س ػػبمانو
و عاذل رخص للمريب هف يفطر إذا كاف الصياـ يه عليو هو يضاع اؼبرض،
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وه ػ ػػره هف يقض ػ ػ ا يػ ػػاـ ال ػ ػ هفطرىػ ػػا يف فػ ػػرتة هخػ ػػرى "فعػ ػػدة ػ ػػن هيػ ػػاـ هخػ ػػر"
[البقرة.]184:
ىلا إذا كاف اؼبرض يرملى زوالو ،هو خفتو يف بعب ا ئيافحل حبيث يستطي هف
يقض يف فرتة هخرى.
ه ا إذا كاف اؼبرض ستمراً و ز ناً ال يرملى برؤهحل فإنو يتعػني عليػو ا طعػاـ لقولػو
عاذل" :وعلى اللين يطيقونو فدية طعاـ سكني" [البقرة.]184 :
و نهم اؼبريب اللي رضو ز ن.
وا طعاـ ال يكوف بالنقود كما ذكرت ،وإمبػا يكػوف ا طعػاـ بػدف الطعػاـ الػلي
ىو قوت البلدحل بأف دف عن كل يوـ نص الصاع ن قوت البلد اؼبعتاد.
ونص الصاع يبلغ الكيلو والنص قريباً.
فعليػػك هف ػػدف طعا ػاً ػػن قػػوت البلػػد ُّػػلا اؼبقػػدار الػػلي ذكرنػػا عػػن كػػل يػػوـ،
وال ػػدف النقػػودحل ف اهلل سػػبمانو و عػػاذل يقػػوؿ" :وعلػػى الػػلين يطيقونػػو فديػػة
طعاـ سكني" [البقرة]184 :حل نص على الطعاـ.
[اؼبنتقى ن فتاوى الهيخ صاحل بن فوزاف (.])140/3
ِغبفش لذَ ِفطشا فّ٠ ًٙغه ؟
الس ا  :مسافر أفطر في سفره وع دما يصؤل إلؤ محؤل إقامتؤم أيمسؤك أم
ليس عليم ارج في ا كل ،وما الدليل؟
اَّيب اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا
بر اسة الهيخ عبدالعزيز بن باز-رضبو اهلل-
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اعبواب:
الفط ػػر يف الس ػػفر رخص ػػة ملعله ػػا اهلل وس ػػعة لعب ػػاده  ،ف ػػإذا زاؿ س ػػبب الرخص ػػة
زال الرخصة عو  ،فمن وصل إذل بلده ن سفره ظػاراً وملػب عليػو هف يبسػك
لدخول ػػو يف عم ػػوـ قول ػػو ع ػػاذل ":فم ػػن ش ػػهد ػػنكم اله ػػهر فليص ػػمو " .وب ػػاهلل
التوفي .
اٌغفش ف ٟسِعبْ
الس ا  :أيإلما أفضل في رمضان للمسافر الصوم أو الفطر؟
وما هي مسافج القصر؟
وهل إذا أنصأ السفر من يومم يفطر؟
وهل يفطر السفار من المكاريج والتجار والجما والمالح وراكب البحر؟
وما الفر بين سفر الطاعج ،وسفر المعصيج؟
اَّيب شيخ ا سالـ ابن يمية -رضبو اهلل-
اعبواب:
اغبمػػد هلل :الفطػػر للمسػػافر ملػػا ز با فػػاؽ اؼبسػػلمني ،س ػواا كػػاف سػػفر ئػػب ،هو
ملهػػاد ،هو ذب ػػارة هو كبػػو ذل ػػك ػػن ا سػػفار ال ػ ال يكرىهػػا اهلل ورس ػولو علي ػػو
الصالة والسالـ.
و نازعوا يف سفر اؼبعصية ،كاللي يسافر ليقط الطريػ وكبػو ذلػك ،علػى قػولني
ههورين ،كما نازعوا يف قصر الصالة.
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فأ ػػا السػػفر الػػلي قصػػر فيػػو الصػػالة :فإنػػو هبػػوز فيػػو الفطػػر ػ القضػػاا با فػػاؽ
ا مػػة ،وهبػػوز الفطػػر للمسػػافر با فػػاؽ ا ػػة ،س ػواا كػػاف قػػادراً علػػى الصػػياـ هو
عػػاملزاً ،وس ػواا ش ػ عليػػو الصػػوـ ،هو دل يه ػ  ،حبيػػث لػػو كػػاف سػػافراً يف التػػل
واؼباا و عو ن ىبد و ملاز لو الفطر والقصر.
و ن قاؿ :إف الفطر ال هبوز إال ؼبن عجػز عػن الصػياـ فإنػو يسػتتاب ،فػإف ػاب
وإال قتل ،وكللك ن هنكر على اؼبفطر ،فإنو يستتاب ن ذلك.
و ػػن ق ػػاؿ :إف اؼبفط ػػر علي ػػو إُث ،فإن ػػو يس ػػتتاب ػػن ذل ػػك ،ف ػػإف ى ػػله ا ئ ػواؿ
خػ ػػالؼ كتػ ػػاب اهلل ،وخػ ػػالؼ سػ ػػنة رسػ ػػوؿ اهلل – صػ ػػلى اهلل عليػ ػػو وسػ ػػلم ،-
وخالؼ إصباع ا ة وىكلا السنة للمسافر هنو يصل الرباعيػة ركعتػني ،والقصػر
هفضػػل لػػو ػػن الرتبي ػ عنػػد ا مػػة ا ربعػػة :كمػػلىب الػػك وهيب ئنيفػػة وهضبػػد
والهافع يف هصح قوليو.
ودل تنازع ا ة يف ملواز الفطر للمسافرحل بل نازعوا يف ملواز الصػياـ للمسػافر:
فلىب طا فة ن السل واػبل إذل هف الصا م يف السفر كاؼبفطر يف اغبضر،
وهنو إذا صاـ دل هبزه بل عليو هف يقض .
ويروى ىلا عن عبد الرضبن بن عوؼ ،وهيب ىريػرة – رضػ اهلل عنػو  ،-وغانبػا
ن السل  ،وىو لىب هىل التاىر.
ويف الصميمني ن ئديث ملابر بن عبد اهلل – رضػ اهلل عنهمػا – عػن النػيب
– صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم – هنػػو قػػاؿ" :لػػي ػػن ال ػ الصػػوـ يف السػػفر" ،لكػػن
لىب ا مة ا ربعة هنو هبوز للمسافر هف يصوـ ،وهف يفطر.
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كمػػا يف الصػػميمني عػػن هن ػ قػػاؿ" :كنػػا نسػػافر ػ النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو
وسلم – يف ر ضاف فمنا الصا م ،و نا اؼبفطر ،فال يعيب الصػا م علػى اؼبفطػر،
وال اؼبفطر على الصا م".
ِ ِ
ُخَر يُِر ُ
وقد قاؿ اهلل عاذلَ " :وَ ْن َكا َف َ ِريضاً ه َْو َعلَى َس َف ٍر فَع َجدةٌ ْن هَيَج ٍاـ ه َ
يد اللَجوُ
يد بِ ُك ُم الْعُ ْسَر" اآلية[،البقرة.]185:
بِ ُك ُم الْيُ ْسَر َوال يُِر ُ
ويف اؼبس ػػند ع ػػن الن ػػيب – ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم – هن ػػو ق ػػاؿ" :إف اهلل وب ػػب هف
ياخل برخصو كما يكره هف ا ى عصيتو" .
ويف الصميمني ا عناه" :هف رملالً قاؿ للنيب – صػلى اهلل عليػو وسػلم  :-إين
رملل هك ػر الصػوـ هفأصػوـ يف السػفر فقػاؿ" :إف هفطػرت فمسػن ،وإف صػم
فال بأس" .ويف ئديث وخر "خياركم اللين يف السفر يقصروف ويفطروف".
ه ا قدار السفر اللي يقصر فيو ويفطر:
فمػ ػػلىب الػ ػػك والهػ ػػافع وهضبػ ػػد هنػ ػػو سػ ػػاة يػ ػػو ني قاصػ ػػدين بسػ ػػا ا بػ ػػل
وا قداـ ،وىو ستة عهر فرس ا ،كما بني كػة وعسػفاف ،و كػة وملػدة ،وقػاؿ
هبو ئنيفة " :ساة تالتة هياـ".
وقاؿ طا فة ن السل واػبل  :بل يقصر ويفطر يف هقل ن يو ني.
وىلا قوؿ قوي ،فإنو قػد تبػ هف النػيب – صػلى اهلل عليػو وسػلم – كػاف يصػل
بعرفة ،و زدلفة و ث ،يقصر الصالة ،وخلفو هىل كة وغاىم يصلوف بصال و،
دل يأ ر هئداً نهم بإسباـ الصالة.
وإذا سافر يف هتناا يوـ ،فهل هبوز لو الفطر
على قولني ههورين للعلماا ،نبا روايتاف عن هضبد.
هظهرنبا :إنو هبوز ذلك.
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كمػػا تبػ يف السػػنن هف ػػن الصػػمابة – رضػواف اهلل علػػيهم  -ػػن كػػاف يفطػػر
إذا خرج ن يو و ،ويلكر هف ذلك سنة النيب – صلى اهلل عليو وسلم –.
وقد تب يف الصميح عن النيب – صػلى اهلل عليػو وسػلم – هنػو نػوى الصػوـ يف
السفرُ ،ث إنو دعا دباا فأفطر ،والناس ينتروف إليو.
وه ا اليوـ ال اين :فيفطر فيو بػال ريػب ،وإف كػاف قػدار سػفره يػو ني يف ػلىب
صبهور ا مة وا ة.
وه ا إذا قدـ اؼبسػافر يف هتنػاا يػوـ ففػ وملػوب ا سػاؾ عليػو نػزاع هػهور بػني
العلمااحل لكن عليو القضاا سواا ه سك هو دل يبسك.
ويفطػػر ػػن عاد ػػو السػػفر ،إذا كػػاف لػػو بلػػد يػػأوي إليػػو ،كالتػػاملر اعبػػالب الػػلي
هبلػػب الطعػػاـ ،وغػػاه ػػن السػػل  ،وكاؼبكػػاري الػػلي يكػػري دوابػػو ػػن اعبػػالب
وغاىم ،وكال يد اللي يسافر يف صاحل اؼبسلمني ،وكبوىم.
وكللك اؼبالح اللي لو كاف يف ال يسكنو.
فأ ػا ػن كػػاف عػو يف السػػفينة ا ره ػو ،وصبيػ صػاغبو ،وال يػزاؿ سػافراً فهػػلا ال
يقصر ،وال يفطر.
وهى ػػل البادي ػػة :ك ػػأعراب الع ػػرب ،وا ك ػراد ،وال ػػرتؾ ،وغ ػػاىم ال ػػلين يه ػػتوف يف
كاف ،ويصيفوف يف كاف ،إذا كانوا يف ئاؿ ظعػنهم ػن اؼبهػىت إذل اؼبصػي ،
و ن اؼبصي إذل اؼبهىت :فإظم يقصروف.
وه ػػا إذا نزل ػوا دبه ػتاىم ،و صػػيفهم ،دل يفطػػروا ،ودل يقصػػروا .وإف كػػانوا يتتبعػػوف
اؼبراع  ،واهلل هعلم.
[ؾبموع فتاوى شيخ ا سالـ ابن يمية (.])213 – 209/25
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اٌص َٛأ ٚاٌفطش ٌٍّغبفش
الس ا  :إذا سافر المسلم فما ا فضل لم في سفره :الفطر أم الصيام؟
اَّيب د .عبد اهلل بن عبد الرضبن بن مل ين
اعبواب:
اؼبسألة فيها تالتة هقواؿ:
الق ػػوؿ ا وؿ :وى ػػو ػػا يبي ػػل إلي ػػو ش ػػيخ ا س ػػالـ اب ػػن يمي ػػة – رضب ػػو اهلل – هف
الفطر يف كل ئاؿ هفضل لكل سافر.
وعلت ػػو :هف الص ػػوـ ق ػػد هبطل ػػو بع ػػب العلم ػػاا ،ف ػػلكر ع ػػن بع ػػب التاىري ػػة هظ ػػم
يلز ػػوف اؼبسػػافر إذا صػػاـ يف سػػفره هف يقض ػ هيػػاـ سػػفرهحل ف اهلل يقػػوؿ" :فَ َمػ ْػن
ِ ِ
ِ
ُخػَػر"[البقػػرة ]184:فكػػل ػػن
َكػػا َف ػْن ُك ْم َ ِريضػاً ه َْو َعلَػػى َسػ َف ٍر فَعػ َجػدةٌ ػ ْػن هَيػَج ٍػاـ ه َ
كاف سافراً يصوـ عدة هياـ سفره سواا هفطر هـ دل يفطر.
ورد اعبمهور على ىلا االستدالؿ وقالوا :إف اآليػة فيهػا قػدير ،و قػديرىا " :ػن
كاف على سػفر فػأفطر فعػدة ػن هيػاـ هخػر" وه ػا إذا كػاف علػى سػفر وصػاـ فػال
يلز و عدة ،فكأف شيخ ا سالـ يقوؿ :الصوـ يف السفر فيو خالؼ فهنػاؾ ػن
يبطلػو ،فاختػار هف الفطػػر هفضػل خروملػاً ػػن اػبػالؼحل نػو لػػي ىنػاؾ خػػالؼ
هف الفطر ملا ز وه ا الصوـ ففيو خالؼ.
قػػاؿ :فألملػػل اػبػػروج ػػن اػبػػالؼ فأنػػا هختػػار هف الفطػػر هفضػػل ،سػواا وملػػدت
هقة هـ دل وملد ،ولكن شيخ ا سالـ يقيسو على ز انوحل فز انو يناسبو الفطر
يف كل ئاؿ لغلبة اؼبهقة.
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الق ػػوؿ ال ػػاين :هف الص ػػوـ هفض ػػل بك ػػل ئ ػػاؿ ول ػػو ػ ػ اؼبه ػػقة والفط ػػر مل ػػا ز،
واسػػتدؿ هصػػماب ىػػلا القػػوؿ حبػػديث ملػػابر – رضػ اهلل عنػػو – قػػاؿ :كنػػا يف
سفر ويف ئر شػديد ئػىت إف هئػدنا ليضػ يػده علػى رهسػو ػن شػدة اغبػر ،و ػا
فينػػا صػػا م إال رسػػوؿ اهلل – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم – وعبػػد اهلل بػػن روائػػة –
رض اهلل عنو .-
وقالوا :إف اختيار النيب – صلى اهلل عليو وسػلم – للصػوـ يف ىػلا اغبػر الهػديد
يدؿ على هنو هفضل ئىت ولو اؼبهقة ،ولكن كبمل اغبديث إ ا:
ه .على هنو خاص بالنيب – صلى اهلل عليو وسلم .-
ب .علػػى هف النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  -وتػ ػػن نفسػػو بالصػ وؽبػػلا دل
يصو وا كلهم.
الق ػػوؿ ال ال ػػث :وى ػػو هرملمه ػػا – إف ش ػػاا اهلل – هف الص ػػوـ ػ ػ ع ػػدـ اؼبه ػػقة
هفضل والفطر اؼبهقة هفضل.
والدليل عليو :هنو – صلى اهلل عليو وسلم – ؼبا خرج إذل كة يف ئجػة الػوداع
صػػاـ ىػػو وصػػمابتو يف ر ضػػاف ئػػىت بلغ ػوا عسػػفاف هي صػػا وا كبػػو شبانيػػة هيػػاـ،
فلمػػا بلغ ػوا ذلػػك قيػػل للرسػػوؿ – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم – إف النػػاس قػػد ش ػ
عليهم الصياـ ،فعند ذلك هفطر ،ويف رواية هنو قاؿ لللين دل يفطروا" :إنكم قػد
قربتم ن عدوكم والفطر هقوى لكم" وبلغو هف هناسػاً قػد شػ علػيهم الصػياـ ودل
يفطػروا فقػاؿ" :هوللػك العصػاة" فػإف ىػػلا دليػل علػى هف الصػوـ ػ عػدـ اؼبهػػقة
هفضػػل و ػ اؼبهػػقة ،فػػالفطر هفضػػل ػ هف الكػػل ملػػا ز ،كمػػا تب ػ يف ئػػديث
هن ػ – رض ػ اهلل عنػػو  -وغػػاه قػػاؿ :كنػػا نسػػافر ػ النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو
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وسػػلم – فمنػػا الصػػا م و نػػا اؼبفطػػر ،فلػػم يعػػب الصػػا م علػػى اؼبفطػػر وال اؼبفطػػر
على الصا م.
[فتاوى الصياـ البن مل ين ص.])79-78( :

اٌّشأح ئرا أعٙعذ ف ٟاٌشٙش اٌضبٔ ٟ؟
السؤ ؤ ا  :ام ؤؤرأة اام ؤؤل ف ؤؤي الص ؤؤإلر الث ؤؤاني ،أاإلض ؤؤت وأا ؤؤري لإل ؤؤا عملي ؤؤج
ت يف ،هل تصوم وتصلي؟ وإذا كان الجواب بؤ(ال) فمت تصلي؟
اَّيب عبد الرضبن بن عبداهلل العجالف
اعبواب:
ا داـ ا ملهاض يف الههر ال اين ،فلي ؽبله اؼبػرهة هئكػاـ النفػاس  ،بػل ذبػب
عليهػػا الصػػالة والصػػياـ ،والػػدـ قباسػػة فتغسػػل هتػػره و توضػػأ و صػػل  ،وإذا ش ػ َج
عليهػ ػػا صػ ػػالة كػ ػػل فريضػ ػػة يف وقتهػ ػػا فلهػ ػػا هف ذبم ػ ػ التهػ ػػر والعصػ ػػر يف وق ػ ػ
هئدنبا ،وهف ذبم اؼبغرب والعهػاا يف وقػ إئػدانبا  ،وإذا شػ َج عليهػا الصػياـ
بوملػػود النزيػ فلهػػا هف فطػػر ؼبرضػػها و قضػ  ،وإذا صػػا فصػػيا ها صػػميححل
ف ىلا الدـ ال يبن الصياـ.

اعزؼّبي أد٠ٚخ ٌزأخ١ش اٌؾ١ط ف ٟسِعبْ
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الس ؤ ا  :هؤؤل يجؤؤوز اسؤؤتعما ابؤؤوب م ؤؤع الحمؤؤل لتؤؤأخير الحؤؤيض ع ؤؤد
المرأة في إلر رمؤضان ؟
اَّيب عبد العزيز بن باز  -رضبو اهلل -
اعبواب:
ال ئ ػػرج يف ذل ػػك حل ؼب ػػا في ػػو ػػن اؼبص ػػلمة للم ػرهة يف ص ػػو ها ػ الن ػػاس وع ػػدـ
القضاا  ،راعاة عدـ الضرر نها حل ف بعب النساا ضرىن اغببوب.
ؾبم ػوع فتػػاوى الهػػيخ /عبػػدالعزيز بػػن بػػاز –رضبػػو اهلل، -اعبػػزا اػبػػا عهػػر ،
ص (. )201

اٌصٚ َٛظؼف اٌجٕ١خ
الس ا  :م ل سؤ تين ال أسؤتطيع الصؤيام بسؤبب ديؤوني المترتبؤج علؤي ايؤا
أصاب بإلبوط في الضغط ،كما أني أعمل خارج الم ز صباااً مما يجعؤل

صيامي صعباً وأ عر بآالم في الرأس ديدة ،مؤع العلؤم أنؤي أصؤوم رمضؤان
وأ عر بإللا اإلاساس بادئ ا مر تم أتعود ،ولكن في غير رمضؤان أعؤاني
كثيراً وأدفع كفارة ما أفطرت ،أراو أن تفيدوني هؤل اؤرام نؤي ال أصؤوم،

أو ليس بإمكاني الصؤوم الاقؤاً ن اسؤمي ضؤعيف وب يتؤي ضؤعيفج؟ ولكؤم
ازيل الصكر.
اَّيب د .هضبد بن ؿبمد اػبضاي
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اعبواب:
اغبمد هلل رب العاؼبني ،والصالة والسالـ على نبيو الكرأل.
يبكن ػػك هف ػػاملل الص ػػياـ الوامل ػػب علي ػػك قض ػػااً إذل الوقػ ػ ال ػػلي ال يهػ ػ
علي ػػك في ػػو الص ػػياـ ،ػػل هي ػػاـ اله ػػتاا ،هو ا ي ػػاـ الػ ػ ه ػػعرين فيه ػػا بالنه ػػاط
والقوة ،ويبكنك هف فرق ا ياـ على ئسب ػا طيقػني ،واهلل عػاذل ال يكلػ
نفس ػاً إال وسػػعها ،وائرص ػ علػػى هف نته ػ ػػن صػػياـ ىػػله ا يػػاـ قبػػل ئلػػوؿ
ر ضػػاف القػػادـحل ػػن هملػػل هال ك ػػر عليػػك ا يػػاـ الػ هبػػب قضػػاؤىا ،فيصػػعب
عليك القضاا بعد ذلك.

ص َٛاٌّؼزٚ ٖٛفبلذ اٌزاوشح...
السؤ ؤ ؤ ا  :ه ؤ ؤؤل يج ؤ ؤؤب الص ؤ ؤؤيام علؤ ؤ ؤ فاق ؤ ؤؤد ال ؤ ؤؤلاكرة والمعت ؤ ؤؤوه والص ؤ ؤؤبي
والمج ون؟
اَّيب ؿبمد بن صاحل الع يمني -رضبو اهلل -
اعبواب:
إف اهلل –سػػبمانو و عػػاذل -هوملػػب علػػى اؼبػػرا العبػػادات إذا كػػاف هى ػالً للوملػػوب
ب ػػأف يك ػػوف ذا عق ػػل ي ػػدرؾ ب ػػو ا ش ػػياا ،وه ػػا ػػن ال عق ػػل ل ػػو ،فإن ػػو ال لز ػػو
العبادات ،وُّػلا ال لػزـ اَّنػوف ،وال لػزـ الصػغا الػلي ال يبيػز ،وىػلا ػن رضبػة
اهلل –سبمانو و عاذل ،-و لو اؼبعتوه اللي هُصيب بعقلو على وملو دل يبلغ ئػد
اعبنوف.
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و لػػو هيض ػاً :الكبػػا الػػلي بلػػغ فقػػداف الػػلاكرة كمػػا قػػاؿ ىػػلا السػػا ل ،فإنػػو ال
هبب عليو صوـ وال صالة وال طهارةحل ف فاقد الػلاكرة ىػو دبنزلػة الصػيب الػلي
دل يبيز ،فتسق عنو التكالي فال يلزـ بطهارة ،وال يلزـ بصػالة ،وال يلػزـ هيضػاً
بصياـ.
وه ا الواملبات اؼبالية ،فإظػا ذبػب يف الػو وإف كػاف يف ىػله اغبػاؿ ،فالزكػاة ػ الً
هبب على ن يتوذل ه ره هف ىبرملهػا ػن ػاؿ ىػلا الرملػل الػلي بلػغ ىػلا اغبػدحل
ف وملوب الزكاة يتعلػ باؼبػاؿ كمػا قػاؿ اهلل – عػاذل":-خػل ػن ه ػواؽبم صػدقة
طهػػرىم و ػػزكيهم ُّ ػػا" [التوب ػػة ،]103:ق ػػاؿ":خ ػػل ػػن ه ػواؽبم" ودل يق ػػل خ ػػل
نهم.
وقػػاؿ النػػيب –صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم -ؼبعػػاذ ئينمػػا بع ػػو إذل الػػيمن":هعلمهػػم هف
اهلل فرض عليهم صدقة يف ه واؽبم اخل ن هغنيا هم فرتد على فقرا هم".
فق ػػاؿ":ص ػػدقة يف ه ػ ػواؽبم" فب ػػني هظ ػػا يف اؼب ػػاؿ وإف كان ػ اخ ػػل ػػن ص ػػائب
اؼباؿ.
وعلى كل ئاؿ :الواملبات اؼبالية ال سق عن ش ص ىله ئالو.
ه ػػا العبػػادات البدنيػػة كالصػػالة والطهػػارة والصػػوـحل فإظػػا سػػق عػػن ػػل ىػػلا
الرملل نو ال يعقل.
وه ا ن زاؿ عقلو بإغماا ن رض فإنػو ال ذبػب عليػو الصػالة علػى قػوؿ هك ػر
هىػػل العلػػم ،فػػإذا هُغمػ علػػى اؼبػريب ؼبػػدة يػػوـ هو يػػو ني فػػال قضػػاا عليػػوحل نػػو
لػػي لػػو عقػػل ولػػي كالنػػا م الػػلي قػػاؿ فيػػو الرسػػوؿ –عليػػو الصػػالة والسػػالـ-
 ":ن ناـ عن صالة هو نسيها فليصلها إذا ذكرىا"حل ف النا م عػو إدراؾ دبعػث
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هنػػو يسػػتطي هف يسػػتيقظ إذا هوقػػظ وه ػػا ىػػلا اؼبغمػػى عليػػو فإنػػو ال يسػػتطي هف
يفي إذا هوقظ ىلا إذا كاف ا غماا لي بسبب نو.
ه ػػا إذا ك ػػاف ا غمػػاا بس ػػبب نػػو كال ػػلي هغم ػ علي ػػو ػػن الب ػػنب فإنػػو يقض ػ
الصالة ال ض عليو وىو يف ئالة الغيبوبة.
[فتاوى الهيخ :ؿبمد بن ع يمني –رضبو اهلل.])491-490/1( -

إٌ١خ ف ٟاٌصَٛ
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ئفطبس اٌصبئُ ثبٌٕ١خ!
السؤ ا  :ك ؤؤا فؤؤي مجلؤؤس علؤؤم (دورة أسؤبوعيج لحفؤؤل القؤؤرآن الكؤؤريم وفؤؤي
أاد أيام العصر من ذي الحجج) ،وكان أغلب الحاضرات صائمات ،وكؤلا
ملقي ؤؤج ال ؤؤدرس ،وق ؤؤد كان ؤؤت تص ؤؤرح ازئي ؤؤج معي ؤؤج ،ف ؤؤأذن المؤ ؤ ذن لص ؤؤالة
المغرب فقالت ( :إذا ممكن يا أخوات أفطروا بال يج ،واعتبروا ا ذان بعؤد
مررن ؤؤا ؤؤيلاً م ؤؤن التمي ؤؤرات بي ؤؤا
رب ؤؤع س ؤؤاعج ،ورعك ؤؤزوا مع ؤؤي ا ن) ،واي م ؤؤا ّ
تضايقت كثيؤراً ،وقالؤت بؤأن هؤلا يت ؤاف مؤع آداب مجلؤس العلؤم ،ولؤم ت ِؤم
الؤؤدرس إال بعؤؤد ربؤؤع سؤؤاعج تقريب ؤاً مؤؤن ا ذان ،واي مؤؤا ناقصؤؤتإلا فؤؤي ذلؤؤك

قالت :إنم دفع عل المفسدتين (وهي ضياه التركيز عل هله المعلومج)
بأدناهما وهي تأخير اإلفطار ،فأاببت التأكد من ذلك ،وما أصل اإلفطؤار
بال يؤؤج؟ وهؤؤل لؤؤم مسؤؤت د ؤؤرعي؟ علم ؤاً أن الؤؤدرس مؤؤن بعؤؤد صؤؤالة العصؤؤر

وات صالة العصات .

اَّيب د .هضبد بن ؿبمد اػبليل
اعبواب:
ك ػػاف ا وذل -فيم ػػا هرى -اؼبب ػػادرة إذل ا فط ػػارحل لق ػػوؿ الن ػػيب  -ص ػػلى اهلل علي ػػو
وسػ ػ ػػلم " :-ال ي ػ ػ ػزاؿ النػ ػ ػػاس خبػ ػ ػػا ػ ػ ػػا عجل ػ ػ ػوا الفطػ ػ ػػر" الب ػ ػ ػػاري(،)8957
و سػػلم( )8098تف ػ عليػػو ،و ف اؼببػػادرة إذل الفطػػر فػػوت خبػػالؼ الػػدرس
فإنػػو يبكػػن اس ػػتدراكو فيمػػا بع ػػد ،وا فطػػار بالنيػػة إمب ػػا يكػػوف عن ػػد عػػدـ ومل ػػود
الطعػػاـ ،ه ػػا ػ وملػػود هك ػل هو شػػرب فػػإف ا فطػػار بالنيػػة ال هصػػل لػػو ولػػي
دبهروعحل ف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم" -كػاف يفطػر علػى رطبػات قبػل هف
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يصػػل  ،فػػإف دل يكػػن رطبػػات فتمػرات ،فػػإف دل يكػػن سبػرات ئسػػا ئسػوات ػػن
ػػاا" الرت ػػلي( ،)696وهب ػػو داود( ،)2356وغانب ػػا ،وق ػػاؿ ا لب ػػاين ئس ػػن
صميح ،كما قاؿ هن بن الك -رض اهلل عنو. -
وعلػػى كػػل ئػػاؿ ػػل ىػػله ا ػػور ينبغ ػ اسػػتعماؿ الرف ػ فيهػػا ،لقػػوؿ النػػيب -
صلى اهلل عليو وسلم " :-ا كاف الرف يف ش ا إال زانو " سلم(.)2594
ً٘ اٌؼضَ ػٍ ٝاٌفطش ِفطِّش؟
الس ا  :مرضت قبل يوم ،وع د صالة الفجر لؤم أسؤتطع القيؤام فؤي الركعؤج
ا ول ؤ  ،والسؤؤت وأاسسؤؤت بدوخؤؤج ونويؤؤت الفطؤؤر وبعؤؤد الصؤؤالة عزمؤؤت
علؤ الصؤؤرب ،ولكؤؤن وهلل الحمؤؤد ع ؤؤدما وصؤؤلت البيؤؤت نمؤؤت إلؤ ال إلؤؤر،
وأاسسؤت بالتحسؤؤن وواصؤؤلت الصؤيام .والسؤ ا  :هؤؤل علؤي إتؤؤم أو كفؤؤارة
لعزمي عل الفطر ولم أفطر؟ أفتونا مأاورين.
بن عبد العزيز اؼباملد

اَّيب سا
اعبواب:
اغبمد هلل ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،ه ا بعد:
فما د ػ هنػك قػد نويػ الفطػر بعػد طلػوع الفجػر فقػد فسػد صػو كحل ف يف
ذلك قط لنية الصوـ ال هرتط است دا تها ئىت غروب الهم .
ه ػا ا ُث فػالحل نػك قػد نويػ الفطػر وعز ػ علػى الهػرب ؼبرضػك ،ال لهػػهوة
يف نفسك.
وهب ػػب علي ػػك هف قض ػ ذل ػػك الي ػػوـ ،وص ػػلى اهلل عل ػػى نبين ػػا ؿبم ػػد وعل ػػى ول ػػو
وصمبو وسلم.
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اٌغّغ ث١ٔ ٓ١خ إٌزس ٚص َٛسِعبْ
الس ؤ ا  :هؤؤل يجؤؤزئ صؤؤيام ال ؤؤلر فؤؤي رمضؤؤان بؤؤأن أنؤؤوي نيتؤؤين :نيؤؤج صؤؤيام
رمضان وقضات ال لر؟ وازاكم اهلل خيراً.
اَّيب عبد الرضبن بن عبداهلل العجالف
اعبواب:
ال هبوز لك هف نوي صياـ ر ضاف صياـ النلر هو واملب وخر.
ً٘ ِٓ ٔ ٜٛاإلفطبس ٠فطش؟
الس ا  :قولإلم :ومن نوى اإلفطار أفطر ،هل هو وايم؟
اَّيب عبد الرضبن السعدي
اعبواب:
نع ػػم ىػ ػػو ومليػ ػػو ،وذل ػػك هف الصػ ػػياـ رك ػػب ػ ػػن ئقيقتػ ػػني :النيػ ػػة و ػػرؾ صبي ػ ػ
اؼبفطرات ،فإذا نوى ا فطار ،فقػد اختلػ اغبقيقػة ا وذل وىػ هعتػم قو ػات
العبادة ،فا عماؿ كلها ال قوـ إال ُّا.
و ع ػػث قػ ػػوؽبم :هفطػ ػػر ،عنػ ػػاه :هنػ ػػو ئكػ ػػم لػ ػػو بعػ ػػدـ الصػ ػػياـ ،ال دبنزلػ ػػة اآلكػ ػػل
والهارب ،كما فسروا رادىم.
ولػػللك لػػو نػػوى ا فطػػار وىػػو يف نفػػلُ ،ث بعػػد ذلػػك هراد هف ينػػوي الصػػياـ قبػػل
هف وبػػدث شػػيلاً ػػن اؼبفطػرات ،ملػػاز لػػو ذلػػك ،لكػػن هملػػره وصػػيا و اؼب ػػاب عليػػو
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ن وق نيتو فق  ،وإف كاف اللي نػوى ا فطػار يف فػرض ،فػإف ذلػك اليػوـ ال
هبز ػػو ولػػو هعػػاد النيػػة قبػػل هف يفعػػل فط ػراً ،ف الفػػرض شػػرطو هف النيػػة هػػمل
صبيعو ن طلوع فجره إذل غروب مشسو ،خبالؼ النفل.
وىا ىنا فا دة وبسن التنبيو عليها ،وى هف قط نية العبادة نوعاف:
نػػوع ال يضػػره ش ػ ا :وذلػػك بعػػد كمػػاؿ العبػػادة ،فلػػو نػػوى قط ػ الصػػالة بعػػد
فراغه ػػا هو الص ػػياـ ،هو الزك ػػاة ،هو اغب ػػب هو غاى ػػا بع ػػد الفػ ػراغ  ،دل يض ػػر ظ ػػا
وقع وئل ؿبلها ،و لها لو نوى قط نية طهارة اغبػدث ا كػ هو ا صػغر
بعد فراغو ن طهار و ،دل نتقب طهار و.
والنػػوع ال ػػاين :قط ػ نيػػة العبػػادة يف ئػػاؿ لبسػػو ُّػػا ،كقطعػػو نيػػة الصػػالة وىػػو
فيهػػا ،والصػػياـ وى ػػو فيػػو ،هو الطه ػػارة وىػػو فيه ػػا ،فهػػلا ال ص ػػح عباد ػػو و ػػىت
عرف الفرؽ بني ا رين ،زاؿ عنك ا شكاؿ.
[الفتاوى السعدية للهيخ عبد الرضبن السعدي (.])229 – 228
ٔ١خ اٌص١بَ
الس ا  :هل نيج الصيام كافيج عن نيج صوم كل يوم عل ادة؟
اَّيب ؿبمد بن صاحل الع يمني -رضبو اهلل -
اعبواب:
ن اؼبعلوـ هف كل ش ص يقوـ يف وخر الليل ويتسمر ،فإنو قد هراد الصػوـ وال
ش ػػك يف ى ػػلا ،ف ك ػػل عاق ػػل يفع ػػل الهػ ػ ا باختي ػػاره ال يبك ػػن هف يفعل ػػو إال
بإرادة.
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وا رادة ىػ النيػػة ،فا نسػػاف ال يأكػػل يف وخػػر الليػػل إال ػػن هملػػل الصػػوـ ،ولػػو
كاف راده ؾبرد ا كل دل يكػن ػن عاد ػو هف يأكػل يف ىػلا الوقػ  .فهػله ىػ
النية ولكن وبتاج إذل ل ىلا السااؿ فيما لو قػدر هف ش صػاً نػاـ قبػل غػروب
الهم يف ر ضاف وبق نا ماً دل يوقتو هئد ئىت طل الفجػر ػن اليػوـ التػارل
فإنػو دل ينػػو ػػن الليػػل لصػوـ اليػػوـ التػػارل فهػػل نقػوؿ إف صػػو و اليػػوـ التػػارل صػػوـ
صميح بناا على النية السابقة
هو نقوؿ :إف صو و غا صميح نو دل ينوه ن ليلتو
نقوؿ :إف صو و صميح ف القوؿ الراملح هف نية صياـ ر ضاف يف هولو كافيةحل
فػػال وبتػػاج إذل ذبديػػد النيػػة لكػػل يػػوـحل اللهػػم إال هف يوملػػد سػػبب يبػػيح الفطػػر
فيفطر يف هتناا الههر فمينلل البد ن نية ملديدة الستلناؼ الصوـ.
[الفتاوى البن ع يمني ،كتاب الدعوة (.])145-144/1
رج١١ذ إٌ١خ ف ٟاٌص١بَ
الس ؤ ا  :لؤؤم أاؤؤزم بتبييؤؤت ال يؤؤج مؤؤن اللي ؤل .فقلؤؤت فؤؤي نفسؤؤي إن ؤؤات اهلل
سأصوم غير اازم ،وأخبؤرت بأنؤم ال بؤد مؤن تبييؤت ال يؤج الجازمؤج للفريضؤج،
فإلل يصب لي في هله الحالج الصوم وازاكم اهلل خيراً.
اَّيب د .سليماف بن وا ل التوهبري
اعبواب:
صياـ الواملب ال بد فيو ن بيي النية ن الليػل ،دبعػث هف ا نسػاف يصػوـ ػا
بني طلوع الفجر إذل غروب الهم كا الً بنية ويكوف قػد نػوى هف يصػوـ ىػلا
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اليػػوـ صبيعػػو ػػن طلػػوع فجػػره إذل غػػروب مشسػػو ،وه ػػا صػػياـ النفػػل فػػإف ا نسػػاف
إذا دل يتعػػاط شػػيلاً ػػن اؼبفط ػرات بعػػد طلػػوع الفجػػر ،ونػػوى الصػػياـ بعػػد ذلػػك
صح نو وهملزهه.
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ِب ٠فغذ اٌصِٚ َٛب ال ٠فغذٖ
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اٌؼبدح اٌغش٠خ فٙٔ ٟبس سِعبْ
السؤ ا  :إذا تحركؤت ؤإلوة المسؤؤلم فؤي نإلؤار رمضؤؤان ولؤم يجؤد ريقؤاً إال

أن يستم ي فإلل يبطل صومم  ،وهل عليم قضؤات أو كفؤارة فؤي هؤله الحالؤج

؟
اَّيب اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا
بر اسة الهيخ عبدالعزيز بن باز-رضبو اهلل-
اعبواب:
االستمناا يف ر ضاف وغاه ئػراـ  ،ال هبػوز فعلػو حل لقولػو عػاذل  " :والػلين ىػم
لفروملهم ئافتوف  ،إال علػى هزواملهػم هو ػا لكػ هيبػاظم فػإظم غػا لػو ني
 ،فم ػػن ابتغ ػػى وراا ذل ػػك فأولل ػػك ى ػػم الع ػػادوف "  .وعل ػػى ػػن فعل ػػو يف ظ ػػار
ر ضاف وىو صا م هف يتوب إذل اهلل  ،وهف يقض صياـ ذلػك اليػوـ الػلي فعلػو
فيو  ،وال كفارة ف الكفارة إمبا وردت يف اعبماع خاصة .
(فتاوى اللجنة الدا مة للبمػوث العلميػة وا فتػاا فتػوى ( )2192اعبػزا العاشػر
ص (.) )256
االوزؾبي ٚلطشح اٌؼٌٍ ٓ١صبئُ
الس ا  :ما اكم االكتحا والقطرة والمرهم في العين؟
اَّيب ؿبمد بن صاحل الع يمني -رضبو اهلل -
اعبواب:
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ال ب ػػأس للص ػػا م هف يكتم ػػل وهف يقط ػػر يف عيني ػػو وهف يقط ػػر ك ػػللك يف هذني ػػوحل
ئىت وإف وملد طعمو يف ئلقو ،فإنو ال يفطػر ُّػلا ،نػو لػي بأكػل وال شػرب
وال دبعث ا كػل والهػرب ،والػدليل إمبػا ملػاا يف نػ ا كػل والهػرب فػال يلمػ
ُّمػػا ػػا لػػي يف عنانبػػا ،وىػػلا الػػلي ذكرنػػاه ىػػو اختيػػار شػػيخ ا سػػالـ ابػػن
يمية – رضبو اهلل  ،-وىو الصواب.
[فقو العبادات البن ع يمني (ص.])192 – 191 :
اٌؾمٕخ اٌششع١خ ٌٍصبئُ
الس ا  :ما اكم أخل الحق ج الصرايج ع د الصائم للحااج؟
اَّيب عبد العزيز بن باز  -رضبو اهلل -
اعبواب:
ئكمهػػا عػػدـ اغبػػرج يف ذلػػك إذا ائتػػاج إليهػػا اؼب ػريب يف هصػػح قػػورل العلمػػاا،
وىػو اختيػار شػيخ ا سػالـ ابػن يميػػة – رضبػو اهلل – وصبػ ك ػا ػن هىػل العلػػم
لعدـ هاُّتها لألكل والهرب.
[ربفػػة ا خ ػواف بأملوبػػة همػػة تعل ػ بأركػػاف ا سػػالـ ابػػن بػػاز رضبػػو اهلل عػػاذل
(ص.])182 :
اٌؾمٓ ٚاٌّغزٚ ٞاٌزؾٍ ً١فٙٔ ٟبس سِعبْ
الس ا  :هل اإلبر والحقن العالايج في نإلار رمضان ت تر عل الصيام؟
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اَّيب ؿبمد بن صاحل الع يمني -رضبو اهلل -
اعبواب:
ا بػػر العالمليػػة قسػػماف هئػػدنبا ػػا يقصػػد بػػو التغليػػة ويسػػتغث بػػو عػػن ا كػػل
والهػػرب ظػػا دبعنػػاه ،فتكػػوف فطػػرة ف نصػػوص الهػػرع إذا وملػػد اؼبعػػث الػػلي
هتمل عليو يف صػورة ػن الصػور ئكػم علػى ىػله الصػورة حبكػم ذلػك الػنص،
ه ا القسم ال اين وىو ا بر ال ال غلي هي ال يستغث ُّا عن ا كل والهرب
فهله ال فطػر نػو ال يناؽبػا الػنص لفتػاً وال عػث ،فهػ ليسػ هكػالً وال شػرباً
وال دبعث ا كل والهرب ،وا صل صمة الصياـ ئىت ي ب ا يفسده دبقتضى
الدليل الهرع .
[ابن ع يمني رضبو اهلل عاذل كتاب الدعوة (.])55/3
ً٘ ٠فغذ اٌص١بَ ئدخبي إٌّظبس ف ٟاٌّؼذح ؟
الس ا  :عملؤت والؤدتي فحصؤا يسؤم الم ؤار ،وقؤد تؤم إدخالؤم مؤن الفؤم
إل المعدة ،وقبل أن يعملؤوا لإلؤا هؤلا الفحؤا وضؤعوا لإلؤا م ؤ ضد ًرا موضؤعيًا
(ب اخ في بدايج الحلؤ ) وكؤإارات تحؤرزي وضؤعوا المغؤ ضلي مؤن دون تدفقؤم
داخل الجسم  ( ،أي مق ضفل) فما اكم صيامإلا ؟ ازاكم اهلل خيراً .

اَّيب ه.د .سليماف بن فهد العيسى
اعبواب:
اغبمػػد هلل وئػػده والصػػالة والس ػالـ علػػى ػػن ال نػػيب بعػػده وعلػػى ولػػو وصػػمبو،
وبع ػػد  .ف ػػاعبواب هف إدخ ػػاؿ اؼبنت ػػار إذل اؼبع ػػدة  -فقػ ػ  -للكهػ ػ ال يض ػػر

فتـاوى رمضــانية

67

الصػػياـ ،فالصػػياـ صػػميح وهيض ػاً الب ػػاخ يف اغبل ػ ال يضػػر ،فهػػو ػػل الب ػػاخ
الػػلي يس ػػتعملو اؼبص ػػاب ب ػػالربو ،ف ػػال يضػػر الص ػػياـحل ف إدخ ػػاؿ اؼبنت ػػار وك ػػلا
الب اخ باغبل لي بأكل هو شرب وال دبعنانبػا ،فالصػياـ عهمػا صػميح ،واهلل
هعلم .

ً٘ رمع ٟرٌه اٌَٛ١؟
الس ا  :أنا أست دم ابوب م ع الحمل ،وع دما بدأ رمضان قمت بصبك
الحب ؤؤوب أي اس ؤؤت دمت ؤؤريط اب ؤؤوب ت ؤؤان لك ؤؤي ال ت ؤؤأتي ي ال ؤؤدورة ف ؤؤي

رمضان ولكؤي أصؤوم مؤع ال ؤاس وأقؤرأ القؤرآن ،وأكثؤر مؤن الصؤالة ،وكؤللك
صالة التراويب ،وغيره من التزود بالطاعات التي تم ع ي الدورة من أدائإلؤا،
وف ؤؤي أا ؤؤد ا ي ؤؤام وأن ؤؤا ص ؤؤائمج قم ؤؤت وتوض ؤؤأت لص ؤؤالة العص ؤؤر وص ؤؤليت،
وبقيؤؤت عل ؤ وضؤؤوئي وصؤؤليت بؤؤم المغؤؤرب ،وبعؤؤد المغؤؤرب بحؤؤوالي نصؤؤف
ساعج ذهبت للحمام ووادت الدورة قؤد أتت ؤي ولؤم أاؤس بأعراضؤإلا ،مثؤل
المغا ،س الي أتابكم اهلل ،هل أقضؤي ذلؤك اليؤوم أم ال؟ مؤع العلؤم أنؤم ال
يواد لدي ظن يغلب عل ا خر ،أي هل أتت بعد المغرب أم قبلؤم ،وإذا
قضيت ذلك اليوم من باب االاتياط هل علي ؤيت؟ أفيؤدوني اؤزاكم اهلل
خيراً.
اَّيب د .عبدالرضبن بن هضبد بن فاي اعبرع
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اعبواب:
اغبمد هلل وئده ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،وبعد:
هوالً :ال يهػرع لػك هخػل اغببػوب لقطػ الػدورة يف ر ضػاف ،فإنػك عػلورة وقػ
نػػزوؿ الػػدـ عػػلراً شػػرعياً ،ويكتػػب لػػك – إف شػػاا اهلل – هملػػر ػػا كنػ فعلينػػو
عنػػد عػػدـ وملػػود الػػدـ ،لعمػػوـ قولػػو صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم" :إذا ػػرض العبػػد هو
سػػافر كتػػب اهلل – عػػاذل -لػػو ػػن ا ملػػر ػػل ػػا كػػاف يعمػػل صػػميماً قيم ػاً"
صميح اعبا (.)200/1
تانياً :ال يلز ك قضاا ذلك اليوـ اللي ورد يف السااؿحل لعدـ اليقني يف ئصوؿ
ال ػػدـ في ػػو ،ب ػػل ا ػػر ؾب ػػرد ش ػػك ،واله ػػك ال اعتب ػػار ب ػػو ىن ػػاحل ن ػػو يف قاب ػػل
ا صل ،وا صل صمة صوـ ذلك اليوـ اللي صمتيو .واهلل هعلم.
ً٘ ٌٍصبئُ ٚظغ أد٠ٚخ ف ٟفّٗ ٌٍؼالط
الس ا  :السالم عليكم.
مؤؤا الحكؤؤم فؤؤي وضؤؤع أدويؤؤج داخؤؤل الفؤؤم لمعالجؤؤج الجؤؤروح فؤؤي اللسؤؤان أو
الجإلؤؤج الداخليؤؤج مؤؤن الصؤؤفج أت ؤؤات الصؤؤيام؟ مؤؤع ا خؤؤل بكافؤؤج االاتيا ؤؤات

والحؤلر مؤؤن عؤؤدم وصؤؤو هؤلا الؤؤدوات إلؤ داخؤؤل الحلؤ  .لكؤؤن يصؤؤل تؤؤأتير
هلا الدوات إل المعدة .هل ذلك يفسد الصيام؟.
اَّيب سعد بن عبد العزيز الهويرخ
اعبواب:
اغبمد هلل وئده ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،وبعد:
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وض ػ العػػالج يف فػػم الصػػا م ال يعػػد ػػن اؼبفط ػرات ،وىػػلا بهػػرط هف يتماشػػى
وصوؿ ش ا ن ىلا الدواا إذل اؼبعدة ،وا وذل لػو ىػو ػأخا ىػلا ا ػر إذل ػا
بعػػد ا فطػػارحل ف النػػيب -صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم -يف ئػػديث لقػػي بػػن ص ػ ة
ِ
ِ ِ ِ
ص ػػا ِ ًما " هخرمل ػػو اػبمس ػػة :هضب ػػد
ق ػػاؿَ " :وبَػػال ْغ ِيف اال ْستْن َه ػػاؽ إَِجال هَ ْف َ ُك ػػو َف َ
( ،)16383وهب ػػو داود ( ،)142والرت ػػلي ( ،)788واب ػػن امل ػػو (،)407
والنسا ( )87بإسناد صميح.
فلػػوال هف اؼببالغػػة ػػاتر يف الصػػوـ ؼبػػا ظػػى عنهػػا النػػيب -صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم،-
و ف ىلا قد يكوف ذريعة إذل وصوؿ ش ا ن ىػلا الػدواا إذل ملػوؼ الصػا م،
للا فا وذل لو ىو أخا ىلا ا ر إذل ا بعد ا فطار .ه ا إف وصل ش ا ػن
ىلا الدواا إذل اؼبعدة فقد هفطر بللك .واهلل هعلم.
اٌّش٠ط ثبٌفشً اٌ ُىٍ ، ٞٛو١ف ٠ص َٛ؟
السؤ ا  :أنؤؤا مريضؤج بفصؤؤل كلؤؤوي  ،ويسؤتلزم مرضؤؤي هؤؤلا ت ؤاو عؤؤالج فؤؤي
أوقؤؤات م تلفؤؤج ،وال سؤؤيما بعؤؤد إارائؤؤي لعمليؤؤج زره كل ؤ  ،ايؤؤا نصؤؤح ي

ا ب ؤؤات بالمداوم ؤؤج علؤ ؤ الع ؤؤالج وإال تعرض ؤؤت لل ط ؤؤر  ،واي ؤؤا إن ؤؤي -

والحمد هلل -مسلمج ،وأريد أن أصوم إلر رمضان  ،ولكن مرضي يم ع ؤي
ل روف ت او الدوات في الصباح وال إلر والليؤل  ،وكؤل ات تؤي عصؤرة سؤاعج
 .لؤؤلا أراؤؤو إفتؤؤائي فؤؤي هؤؤلا ا مؤؤر  ،ومؤؤا هؤؤي كفؤؤارة صؤؤيامي الوااؤؤب علؤ ضؤي
أداؤها اا عدم تمك ي من الصوم ؟
اَّيب د .عبد اهلل بن عبد الرضبن بن مل ين
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اعبواب:
فمي ػػث إف ا طب ػػاا س ػػلموف ـبتص ػػوف  ،وق ػػد ا فقػ ػوا عل ػػى قري ػػر وائ ػػد  ،وهف
الصوـ يضر بالعمليػة  ،وهف الفطػر واملػب ئفاظػاً علػى الصػمة  ،فػال ػان ػن
ا فطار ُث القضػاا عنػد القػدرة  ،فػإف قػرروا هف الصػوـ ال يناسػب هبػداً ودا مػاً ،
فال بد ن الكفارة  ،وى إطعاـ سكني عن كل يوـ .
(اللالا اؼبكني ن فتاوى ابن مل ين فتوى رقم ( )213ص (. ) )155
ث ّخبؿ اٌشث ٛال ٠فطّـش
السؤ ا  :فؤي بعؤض الصؤيدليات ب ؤاخ يسؤتعملم بعؤض مرضؤ الربؤو  ،فإلؤؤل
يجوز للصائم استعمالم في نإلار رمضان ؟
اَّيب ؿبمد بن صاحل الع يمني -رضبو اهلل -
اعبواب:
اسػػتعماؿ ىػػلا الب ػػاخ ملػػا ز للصػػا م ،سػواا كػػاف صػػيا و يف ر ضػػاف هـ يف غػػا
ر ضاف حل وذلك ف ىلا الب اخ ال يصل إذل اؼبعدة ،وإمبػا يصػل إذل القصػبات
اؽبوا يػة فتنفػػتححل ؼبػا فيػػو ػن خاصػػية ،ويتػػنف ا نسػاف نفسػاً عاديػاً بعػػد ذلػػك،
فلي ىو دبعث ا كل والهرب ،وال هكالً وال شرباً يصل إذل اؼبعدة.
و علػػوـ هف ا صػػل صػػمة الصػػوـ ئػػىت يوملػػد دليػػل علػػى الفسػػاد ػػن كتػػاب ،هو
ُسنّة ،هو إصباع ،هو قياس صميح .
(كتاب الدعوة  ،اعبزا اػبا  ،ص )169
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غغ ً١اٌىٍٝ
الس ؤ ا  :يواؤؤد بعؤؤض المرض ؤ ؤؤفاهم اهلل تتعطؤؤل كالهؤؤم عؤؤن العمؤؤل ممؤؤا
يضطرهم إل ما يسم بالغسيل ويتمثؤل فؤي اسؤت دام كليؤج صؤ اعيج تقؤوم
بتطإليؤؤر الؤؤدم وت قيتؤؤم مؤؤن الصؤؤوائب ،وذلؤؤك فؤؤي ا سؤؤبوه مؤؤرتين أو تالتؤؤج،
بحيا ي رج دم اإلنسان كلم من اسده بأنبوب آخر بعد الت قيؤج ،مؤع أنؤم
يضؤؤاف للؤؤدم داخؤؤل الكليؤؤج الص ؤ اعيج بعؤؤض المؤؤواد المطإلؤؤرة ،ولؤؤو ال هؤؤلا
العمل  -بإذن اهلل  -تعال لتعرضؤت ايؤاة اإلنسؤان للمؤوت بسؤبب تعطؤل
الكل  ،فإللا ا مر ضروري.
والس ا  :هل ي تر الغسيل عل الصيام إذا كان اإلنسان صائماً؟ علماً بأن

هؤؤلا ضؤؤرورة بال سؤؤبج لؤؤم ويص ؤ عليؤؤم أن يفطؤؤر ويقضؤؤي واسؤؤمم ال يسؤؤتفيد

سوى ت قيج الدم مؤن الصؤوائب ،وقؤد كثؤر التسؤاؤ – أراؤو مؤن سؤمااتكم
اإلفادة ،ازاكم اهلل خيراً.
اَّيب اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا
بر اسة الهيخ عبد العزيز بن باز-رضبو اهلل-
اعبواب:
مل ػػرت الكتاب ػػة لك ػػل ػػن :س ػػعادة ػػدير سته ػػفى اؼبل ػػك فيص ػػل الت صصػ ػ
باػبط ػ ػػاب رق ػ ػػم  2/1756يف 1406/8/14ى ػ ػ ػ وس ػ ػػعادة ػ ػػدير سته ػ ػػفى
القػ ػ ػوات اؼبس ػ ػػلمة بالري ػ ػػاض باػبط ػ ػػاب رق ػ ػػم  2/1757يف 1406/8/4ىػ ػ ػػحل
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لففػػادة عػػن صػػفة وواق ػ غسػػيل الكلػػى ،وعػػن خلطػػو بػػاؼبواد الكيماويػػة ،وىػػل
هتمل على نوع ن الغلاا.
وقػػد وردت ا ملابػػة نهمػػا باػبطػػاب رقػػم  5693يف 1406/8/27ى ػ ورقػػم
 7807/16/10يف 1406/8/19ىػ ،دبا ضمونو :هف غسيل الكلى عبػارة
عن إخراج دـ اؼبريب إذل ولة (كلية صناعية) تػوذل نقيتػو ُث إعاد ػو إذل اعبسػم
بع ػػد ذلػ ػػك ،وهنػ ػػو ػ ػػتم إضػ ػػافة بعػ ػػب اؼب ػ ػواد الكيماويػ ػػة والغلا يػ ػػة كالسػ ػػكريات
وا الح وغاىا إذل الدـ.
وبعػػد دراسػػة اللجنػػة لالسػػتفتاا والوقػػوؼ علػػى ئقيقػػة الغسػػيل الكلػػوي بواسػػطة
هىل اػب ة هفت اللجنة بأف الغسيل اؼبلكور للكلى يفسد الصياـ.
وباهلل التوفي وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وولو وصمبو وسلم.
[اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا اعبزا  10ص]191 – 189 :

اٌمٟء ٌٍصبئُ
الس ا  :ما اكم القيت في نإلار إلر رمضان هل يبطل صومي بللك؟
اَّيب ؿبمد بن صاحل الع يمني -رضبو اهلل -
اعبواب:
سلل الهيخ ؿبمد بن صاحل الع يمني – رضبػو اهلل – عػن سػااؿ هػابو لسػاالك
نلكر لك فيما يل السااؿ وا ملابة.
ساارل عن الق ا يف ر ضاف ىل يفطر .
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اعبػواب :إذا قاا ا نساف تعمداً فإنو يفطر ،وإف قػاا بغػا عمػد فإنػو ال يفطػر،
والػػدليل علػػى ذلػػك ئػػديث هيب ىريػػرة –رض ػ اهلل عنػػو -هف النػػيب – صػػلى اهلل
علي ػػو وس ػػلم -ق ػػاؿ " :ػػن ذرع ػػو القػ ػ ا ف ػػال قض ػػاا علي ػػو ،و ػػن اس ػػتقاا عم ػػداً
فليقب" هخرملو هبو داود ( ،)2480والرت لي (.)720
فػػإف غلبػػك الق ػ ا فإنػػك ال فطػػر ،فلػػو هئ ػ ا نسػػاف بػػأف عد ػػو سبػػوج وهظػػا
سي رج ا فيها ،فهل نقوؿ :هبب عليك هف سبنعو هو ذبلبػو ال ،لكػن نقػوؿ:
ق ػ ػ وقف ػ ػاً ئيادي ػ ػاً ،ال س ػػتق ا وال سبن ػ ػ  ،ن ػػك إف اس ػػتقي هفط ػػرت ،وإف
نعػ ػ ض ػػررت ،فدع ػػو إذا خ ػػرج بغ ػػا فع ػػل ن ػػك ،فإن ػػو ال يض ػػرؾ وال فط ػػر
بللك.
اثزالع إٌخبِخ ٌٍصبئُ
الس ا  :ما اكم ابتاله ال امج؟ ومت يفطر الصائم إذا ابتلعإلا؟
اَّيب د .عبد اهلل بن عبد الرضبن بن مل ين
اعبواب:
وبػػرـ علػػى الصػػا م بلػػغ الن ا ػػة ،وذلػػك السػػتقلارىا ،والن ا ػػة ػػارة نػػزؿ ػػن
ال ػرهس إذل اغبل ػ  ،و ػػارة زبػػرج ػػن الصػػدر .ويف كلتػػا اغبػػالتني :فإنػػو وبػػرـ علػػى
الصػا م ابتالعهػػا .فػػإف هخرملهػػا ػػن صػػدره ػ الً ُث وصػػل إذل فمػػو ُث هعادىػػا،
فف ػ ىػػله اغبالػػة كػػوف فطػػرةحل نػػو قػػد ابتل ػ شػػيلاً لػػو ملػػرـ ػ الػػتمكن ػػن
إلقا هػػا ،و ػ كراىػػة ابتالعهػػا ئػػىت لغػػا الصػػا م فه ػ سػػتقلرة طبع ػاً .ه ػػا إف
نزل إذل ئلقو وابتلعها ريقو فال يفطر ُّا ،ربرأل ابتالعها يف الصياـ.
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[فتاوى الصياـ البن مل ين ،ص.]87 :
ثٍغ اٌصبئُ ٌٍش٠ك
السؤ ا  :هؤؤل يجؤؤوز لؤؤي فؤؤي نإلؤؤار رمضؤؤان وأنؤؤا صؤؤائم أن أبلؤؤع ريقؤؤي أم أنؤؤم
يفطر
اَّيب اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا
بر اسة الهيخ عبدالعزيز بن باز-رضبو اهلل-
اعبواب:
سلل اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا عن سااؿ هابو لساالك نلكر
لك فيما يل السااؿ واعبواب:
السػااؿ :ا ئكم ابتالع الري للصا م
اعبػواب :ابتالع الصا م ريقو ال يفسػد صػو و ولػو ك ػر ذلػك و تػاب يف اؼبسػجد
وغػػاه ،ولكػػن إذا كػػاف بلغمػاً غليتػاً كالن اعػػة فػػال بلعػػو ،بػػل هبصػػقو يف نػػديل
وكبػػوه،وإذا كن ػ يف اؼبسػػجد .وبػػاهلل التوفي ػ وصػػلى اهلل علػػى نبينػػا ؿبمػػد وولػػو
وصمبو وسلم.

ً٘ ٠ىشٖ اٌغٛان فٙٔ ٟبس سِعبْ؟
الس ا  :ما اكم السواك في نإلار رمضان ؟ ومؤا مع ؤ اؤديا الرسؤو –
صل اهلل عليؤم وسؤلم – فيمؤا مع ؤاه " ل لؤوف فؤم الصؤائم أ يؤب ع ؤد اهلل
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مؤؤن رائحؤؤج المسؤؤك " فإلؤؤل مع ؤ هؤؤلا أن الصؤؤائم يكؤؤره عليؤؤم السؤؤواك فؤؤي
نإلار رمضان ؟
اَّيب عبدالرضبن بن عبدالعزيز اَّيدؿ
اعبواب:
عث اغبديث هف را مة الصا م هطيب عند اهلل ن ريػح اؼبسػك  ،وىػلا الطيػب
يهمل الدنيا واآلخرة ،وذلك هنو ناشئ عن طاعػة اهلل –سػبمانو– ورا مػة الفػم
ص ػػدر ػػن اؼبع ػػدة ػبلوى ػػا ػػن الطع ػػاـ ،فالسػ ػواؾ ال ي ػػاتر يف ل ػػك الرا مػ ػة وال
يزيلهػا ،وقػد ملػػاا يف ػدح السػواؾ هنػػو طهػرة للفػم و رضػػاة للػرب ،فهػو رضػػاة
للرب يف كل وق  ،ويف الصميح قولو –صلى اهلل عليو وسلم" :-لوال هف هش
رهتم بالسواؾ عنػد كػل صػالة" هخرملػو الب ػاري ( ،)887و سػلم
على ه
( )252ػػن ئػػديث هيب ىريػػرة – رض ػ اهلل عنػػو  -وىػػو عػػاـ يف كػػل الهػػهور
فيهػػمل ر ضػػاف وغػػاه ،وه ػػا ئػػديث" إذا صػػمتم فاسػػتاكوا بالغػػداة وال سػػتاكوا
بالعه " هي بعد الزواؿ فهو ئديث ضعي انتر السلسلة الضعيفة (.)401

اٌص١بَ ٚظشٚسح اعزؼّبي اٌذٚاء
الس ا  :السالم عليكم ورامج اهلل وبركاتم.
أخي مريض بمرض بيم بالقولون ،يسم (كرون) .وهو عبارة عن التإلاب
في المعدة وفقد الكثيؤر مؤن وزنؤم ،مؤا يقؤارب  22كيلؤو أو أكثؤر وهؤو ا ن
مجبؤؤر عل ؤ أخؤؤل الؤؤدوات فؤؤي وقتؤؤم .وع ؤؤدما يقلؤؤل مؤؤن نسؤؤبج ا دويؤؤج تسؤؤوت
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االتم كثيراً وهو يبلا ا ن  16س ج ،فماذا يفعل في رمضان هل يطعم عن
كؤؤل يؤؤوم ويقضؤؤي بعؤؤد ذلؤؤك علمؤاً بؤؤأن المؤؤرض قؤؤد يطؤؤو  ،أفيؤؤدونا رامكؤؤم

اهلل.

اَّيب د .ؿبمد بن سليماف اؼبنيع
اعبواب:
إذا قرر طبيباف سلماف هف هخاؾ هبب هف يأخل الدواا يف واعيده وهف صيا و
يض ػػره ف ػػال ب ػػأس بفط ػػرهُ ،ث يقضػ ػ ػػا هفط ػػره ػػن هي ػػاـ إف ك ػػاف ىن ػػاؾ ه ػػل يف
شػفا و ،وإف دل يكػن ُث ه ػل يف الهػفاا بػل ىػو ػرض ػز ن هي دا ػم فػإف عليػو
ا طعػػاـ عػػن كػػل يػػوـ يفطػػره لقولػػو عػػاذل" :وعلػػى الػػلين يطيقونػػو فديػػة طعػػاـ
سكني" [البقرة.]184 :
ثٍغ اٌصبئُ س٠مٗ ػٕذ اٌزغٛن
الس ا  :هل بلع ري الصائم اللي بم آتار السواك مبطل للصيام؟.
اَّيب د .سليماف بن وا ل التوهبري
اعبواب:
إذا كػػاف الس ػواؾ لػػو طعػػم بػػأف يكػػوف الس ػواؾ ملديػػداً ،فكونػػو يبل ػ ريقػػو ،وفيػػو
طعػم السػواؾ ىػػلا بلػ لهػ ا ػػن السػواؾ ،وعلػػى ىػػلا فإنػو يفطَجػػر ،ه ػػا إذا كػػاف
السواؾ ال طعم لو ،ولي فيو ػادة تعػدى فػإف اسػتعماؿ السػواؾ سػنة للصػا م
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يف كػػل وقػ  ،ولكػػن إذا كػػاف ىنػػاؾ شػ ا يتملػػل ػػن السػواؾ ويبتلعػػو ا نسػػاف
فإنو يفطَجره ،وال هبوز لو هف يبتلعو ،بل هبب عليو هف يلفتو ويت لص نو.

اعزؼّبي اٌصبئُ ٌّؼطش اٌفُ
الس ا  :يواد في الصيدليات معطر خؤاص بؤالفم ،وهؤو عبؤارة عؤن ب ؤاخ،
فإلل يجوز استعمالم خال نإلار رمضان إلزالج الرائحج من الفم؟.
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اَّيب د .صاحل بن فوزاف الفوزاف
اعبواب:
يكف عن استعماؿ الب اخ للفم يف ئالة الصياـ استعماؿ السواؾ اللي ئػث
علي ػػو – ص ػػلى اهلل عليػ ػػو وس ػػلم ،-وإذا اس ػػتعمل الب ػ ػػاخ ودل يص ػػل ش ػ ػ ا إذل
ئلقػػو ،فػػال بػػأس بػػو ،ػ هف را مػػة فػػم الصػػا م الناذبػػة عػػن الصػػياـ ينبغػ هف ال
كره ،ظا هتػر طاعػة وؿببوبػة هلل عػز وملػل ،ويف اغبػديث" :خلػوؼ فػم الصػا م
هطي ػ ػػب عن ػ ػػد اهلل ػ ػ ػػن ري ػ ػػح اؼبس ػ ػػك" هخرملػ ػ ػػو الب ػ ػػاري ( ،)7492و سػ ػ ػػلم
( )1151ن ئديث هيب ىريرة – رض اهلل عنو . -

اعزؼّبي اٌّغٛان ثٕىٙبد ِخزٍفخ
الس ا  :ما اكم استعما المسواك ب كإلات م تلفج كؤالليمون وغيؤره فؤي
نإلار رمضان؟
اَّيب د .عبد الوىاب بن ناصر الطريري
اعبواب:
ال هبوز استعماؿ اؼبسواؾ بنكهات الليموفحل ظا طعمة بو ،فإذا بلعػو الصػا م
هفطرحل ف الليموف وكبوه ن الفواكو واػبضروات فطر إذا وملد الصا م طعمػو
يف ئلقو.
رزٚق اٌصبئُ ٌٍطؼبَ

فتـاوى رمضــانية

79

الس ا  :بعض ال اس  ،أي العلمات أاازوا لتلو للمرأة الطعام في الصيام
إذا كانت تريد أن تعرف مدى صالايج الطعام  ،هل هؤلا صؤحيب وقؤالوا :
بصرط أالّ يصل الطعام إل الحل .
اَّيب اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا
بر اسة الهيخ عبدالعزيز بن باز-رضبو اهلل-
اعبواب:
ال ئ ػػرج يف ػػلوؽ ا نس ػػاف للطع ػػاـ يف ظ ػػار الص ػػياـ عن ػػد اغبامل ػػة  ،وص ػػيا و
صميح إذا دل يتعمد ابتالع ش ا نو .
(فتاوى اللجنة الدا مة للبمػوث العلميػة وا فتػاا فتػوى ( )9845اعبػزا العاشػر
ص (.) )332

رجشع اٌصبئُ ثبٌذَ
الس ا  :ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعؤاف ونحؤوه؟ وهؤل يجؤوز
للصائم التبره بدمم أو سحب يت م م للتحليل؟
اَّيب عبد العزيز بن باز  -رضبو اهلل -
اعبواب:
خػػروج الػػدـ ػػن الصػػا م كالرعػػاؼ واالستماضػػة وكبونبػػا ال يفسػػد الصػػوـ ،وإمبػػا
يفسد الصوـ اغبيب والنفاس واغبجا ة.
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وال ئػػرج علػػى الصػػا م يف ربليػػل الػػدـ عنػػد اغباملػػة إذل ذلػػك ،وال يفسػػد الصػػوـ
بللك.
ه ػػا التػ ع بالػػدـ فػػا ئوط أمليلػػو إذل ػػا بعػػد ا فطػػار ،نػػو يف الغالػػب يكػػوف
ك ااً ،فيهبو اغبجا ة .واهلل ورل التوفي .
[ؾبموع فتاوى ظبائة الهيخ عبد العزيز بن باز (.])253/3

رمج ً١اٌضٚعخ فٙٔ ٟبس سِعبْ
الس ؤ ا  :إذا قبؤؤل الراؤؤل امرأتؤؤم فؤؤي نإلؤؤار رمضؤؤان أو داعبإلؤؤا ،ه ؤل يفسؤؤد
صومم أم ال؟ أفيدونا أفادكم اهلل.
اَّيب عبد العزيز بن باز  -رضبو اهلل -
اؼبف العاـ للمملكة العربية السعودية سابقاً
اعبواب:
قبيل الرملل ا ره و و داعبتو ؽبا و باشر و ؽبػا بغػا اعبمػاع وىػو صػا م كػل ذلػك
ملا ز وال ئرج فيوحل ف النيب – صلى اهلل عليو وسلم – كاف يقبػل وىػو صػا م
ويباشر وىػو صػا م ،ولكػن إف خهػ الصػا م الوقػوع فيمػا ئػرـ اهلل عليػو لكونػو
سري الههوة ،كػره لػو ذلػك ،فػإف ه ػث لز ػو ا سػاؾ والقضػاا وال كفػارة عليػو،
عند صبهور هىل العلم ،ه ػا اؼبػلي فػال يفسػد بػو الصػوـ يف هصػح قػورل العلمػاا،
ف ا صػػل السػػال ة وعػػدـ بطػػالف الصػػوـ ،و نػػو يه ػ التمػػرز نػػو ،واهلل ورل
التوفي .
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[الفتاوى البن باز رضبو اهلل عاذل ،كتاب الدعوة (.])165-164/2

وفبسح اٌغّبع فٙٔ ٟبس سِعبْ
الس ؤ ا  :قبؤؤل عصؤؤرين س ؤ ج تقريب ؤاً اؤؤامع ي زواؤؤي فؤؤي رمضؤؤان بعؤؤد صؤؤالة

الفجؤؤر  ،وك ؤؤت صؤؤغيرة فؤؤي السؤؤن ال أاسؤؤن أن أقؤؤو ( :ال) فؤؤي واإلؤؤم ،

وربمؤا ك ؤت ضؤعيفج اإليمؤان آنؤلاك  ،وا ن وقؤد بؤدأت اإلاسؤاس بالؤؤلنب
فقد سؤألت زواؤي عمؤا فعلؤم لتكفيؤر ذلؤك  ،فقؤؤا لؤي  :إنؤم أعطؤ إاؤدى
الجمعيؤؤات ال يريؤؤج مبلؤؤا كفؤؤارة إ عؤؤام سؤؤتين مسؤؤكي اً ،وع ؤؤدما سؤؤألتم أن

الكفؤؤارة بالتتؤؤالي هؤؤي  :عتؤ رقبؤؤج  ،أو صؤؤيام ؤؤإلريين متتؤؤابعين  ،أو إ عؤؤام

ستين مسكي اً ر ضد بقولؤم  :إنؤم ال يقؤدر علؤ ا ولؤ السؤتحالتإلا االيؤاً  ،وال

الثانيج ل روف عملم  ،وصعوبج التكفير بالصيام لواود ا خرين فؤي فطؤر ،

و ن ا عمؤؤا فؤؤي غيؤؤر رمضؤؤان ال تقلؤؤا سؤؤاعات دوامإلؤؤا لؤؤلا ومؤؤع التوبؤؤج
ال صؤؤوح  -إن ؤؤات اهلل  -اكتف ؤ بال يؤؤار الثالؤؤا أم ؤالً أن يتقبؤؤل اهلل م ؤؤا

اميعاً .

والس ا هو مع قدرتي عل الصيام  -إن ات اهلل  -هل إذا مرضت  ،أو
أتت ي العادة الصإلريج أواصل إلكما ما تبق مؤن صؤيامي  ،وإذا تعبؤت مؤن

الصيام هل لي التصد عل ستين مسكي اً والتكفير عن هلا اللنب ؟
اَّيب ه.د .سليماف بن فهد العيسى
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اعبواب:
لي لك العدوؿ عن الصياـ إذل ا طعػاـ إال يف ئػاؿ عػدـ االسػتطاعة  .وؾبػرد
التعب ن الصياـ لي دب ر لالنتقاؿ إذل ا طعػاـ  .ولػك هف صػو الهػهرين
يف وقػ الهػػتاا ئيػػث بػػرودة الطقػ  ،وقصػػر النهػػار  .ىػػلا وإذا سػػافرت  ،هو
رض ػ ػ  ،هو ه ت ػػك الع ػػادة اله ػػهرية  ،هو النف ػػاس فتفط ػػري يف ك ػػل ذل ػػك  ،مت
كمل صػيا ك إذ ىػلا عػلر شػرع ال يقطػ التتػاب  ،ىػلا إذا كنػ طاوعػة
لزوملػػك يف اعبمػػاع وعاؼبػػة بتمريبػػو  ،ه ػػا إذا كنػ كرىػػة  ،هو ملاىلػػة بػػالتمرأل
فال ش ا عليك عند ك ا ن هىل العلم .
ه ا بالنسبة لزوملك فعليو الصياـ هيضاً ا داـ ال هبد رقبة  ،وال هبوز لو العدوؿ
إذل ا طع ػػاـ إال عن ػػد ع ػػدـ اس ػػتطاعة الص ػػوـ  ،ى ػػلا وظ ػػروؼ عمل ػػو  ،وص ػػعوبة
الصػػياـ ليسػػا دب ػ رين للعػػدوؿ إذل الصػػياـ  ،ولػػو هف يصػػوـ يف وق ػ الهػػتاا كمػػا
قدـ فصيلو  .واهلل هعلم .

اٌغّبع فٙٔ ٟبس سِعبْ
الس ا  :في إلر رمضان المبارك أ غت ؤي ؤإلوتي علؤ زواتؤي بعؤد صؤالة
الفجر واامعتإلا فما الحكم ؟
اَّيب اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا
بر اسة الهيخ عبدالعزيز بن باز-رضبو اهلل-
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اعبواب:
ئيػػث ذكػػر اؼبسػػتف هنػػو هطغتػػو شػػهو و فجػػا زوملتػػو بعػػد الفجػػر يف ر ضػػاف
فالواملب عليو عت رقبة فإف دل يستط فصػياـ شػهرين تتػابعني فػإف دل يسػتط
فإطعػػاـ سػػتني سػػكيناً لكػػل سػػكني ػػد ( بُػ ّػر ) وعليػػو قضػػاا اليػػوـ بػػدالً عػػن
ذلك اليوـ  ،وه ا اؼبرهة فإف كان طاوعة فمكمها ئكػم الرملػل  ،وإف كانػ
كرىة فلي عليها إال القضاا .
وا صل يف وملوب الكفارة على الرملل  :ا رواه هبو ىريرة – رضػ اهلل عنػو –
قػػاؿ (:بينمػػا كبػػن مللػػوس عنػػد النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم – إذ ملػػااه رملػػل
فقاؿ  :يا رسوؿ اهلل ىلكػ قػاؿ  " :الػك " قػاؿ  :وقعػ علػى ا ػرهأ وهنػا
صا م  ،فقاؿ صػلى اهلل عليػو وسػلم  " :ىػل ذبػد رقبػة عتقهػا " قػاؿ :ال  ،قػاؿ
 ":فهػػل سػػتطي هف صػػوـ شػػهرين تتػػابعني " قػػاؿ  :ال  ،قػػاؿ  " :فهػػل ذبػػد
إطعػػاـ سػػتني سػػكيناً " قػػاؿ  :ال  ،قػػاؿ  :فمكػػث النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو
وسػػلم – قػػاؿ  :فبينمػػا كبػػن علػػى ذلػػك هأ النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم –
بعرؽ فيو سبر – والعرؽ اؼبكتل – فقاؿ  " :هين السػا ل " فقػاؿ  :هنػا  ،فقػاؿ
 " :خله فتصدؽ بو " .
ه ػا إهبػاب قضػاا يػػوـ كػاف اليػوـ الػلي ملػػا زوملتػو فيػو ؼبػا يف روايػػة هيب داود
وابن املو  ":وصم يو اً كانو "  .وه ا إهباب الكفارة والقضاا علػى اؼبػرهة إذا
كانػ طاوعػػة حل فألظػػا يف عػػث الرملػػل  ،وه ػػا عػػدـ إهبػػاب الكفػػارة عليهػػا يف
ئاؿ ا كراه حل فلعموـ قولو صلى اهلل عليو وسلم –  " :عُفػ ػ عػن اػبطػأ
والنسياف و ا استكرىوا عليو "
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االؽزالَ فٙٔ ٟبس سِعبْ
الس ا  :سلل سمااج الصي عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز -رامم اهلل -
.
السؤ ا  :إذا ااتلم الصائم في نإلؤار رمضؤان هؤل يبطؤل صؤومم أم ال؟ وهؤل
تجب عليم المبادرة بالغسل؟
اَّيب عبد العزيز بن باز  -رضبو اهلل -
اعبواب:
االئػػتالـ ال يبطػػل الصػػوـ نػػو لػػي باختيػػار الصػػا م وعليػػو هف يغتسػػل غسػػل
اعبنابةحل إذا رهى اؼبااحل وىو اؼبِن.
ولو ائتلم بعػد صػالة الفجػر وهخػر الغسػل إذل وقػ صػالة التهػر فػال بػأس ..
وىكػػلا لػػو ملػػا هىلػػو يف الليػػل ودل يغتسػػل إال بعػػد طلػػوع الفجػػر دل يكػػن عليػػو
ئػػرج يف ذلػػك فقػػد تبػ عػػن النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم – هنػػو كػػاف يصػػبح
ملنب ػاً ػػن صبػػاع ُث يغتسػػل ويصػػوـ ،انتػػر ػػا رواه الب ػػاري ( ،)1926و سػػلم
( )1109ن ئديث عا هة وهـ سلمة – رض اهلل عنهما .-
وىكلا اغبا ب والنفساا لو طهر ا يف الليل ودل غتسال إال بعػد طلػوع الفجػر دل
يك ػػن عليهم ػػا ب ػػأس يف ذل ػػك وص ػػو هما ص ػػميح  ..ولك ػػن ال هب ػػوز ؽبم ػػا وال
للجن ػػب ػػأخا الغس ػػل هو الص ػػالة إذل طل ػػوع اله ػػم ب ػػل هب ػػب عل ػػى اعبميػ ػ
البدار بالغسل قبل طلوع الهم ئىت يادوا الصالة يف وقتها.
وعلػػى الرملػػل هف يبػػادر بالغسػػل ػػن اعبنابػػة قبػػل صػػالة الفجػػر ئػػىت يػػتمكن ػػن
الصالة يف اعبماعة  ...واهلل ورل التوفي .

فتـاوى رمضــانية

85

[فتاوى ر ضاف ]441/2
ثبشش فأٔضي فٙٔ ٟبس سِعبْ
الس ا  :أنا موظف مقيم بإادى المدن ،وتزوات م ؤل سؤتج ؤإلور تقريبؤاً،
وزواتؤؤي تقؤؤيم م قت ؤاً مؤؤع أهلؤؤي فؤؤي م طقؤؤج تبعؤؤد تقريب ؤاً خمسؤؤملج كلؤؤم ،وال
أستطيع اللهاب إال يومي ال ميس والجمعج

نم ليست لدي إاؤازة ،وال

أستطيع أن أفؤتب بيتؤاً  ،ايؤا إن ظروفؤي وظؤروف أهلؤي الماديؤج ال تسؤمب

بللك ،فقمت في رمضان وزرت أهلي ،وفي نإلار رمضان نمت مع زواتي

ايا إن الصيطان ا ضرك غريزتي وغريزتإلا ،ولمؤس فراؤي فراإلؤا ونؤز م ؤي
الم ي ايا إن ي لم أفطر ،فما الحكم في ذلك؟ ازاكم اهلل خيراً.
بن عبد العزيز اؼباملد

اَّيب سا
اعبواب:
اغبمد هلل ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،ه ا بعد:
يف اؼبسألة فصيل:
هوالً :بالنسبة لزوملتك:
ػب اغبهػػفة ئػػىت هنزلػ ْ
فػػإف كنػ قػػد باشػرهتا ػػن غػػا هف يلتقػ اػبتانػػاف و تغيَجػ َ
ى ػ  ،فلػػي عليه ػػا س ػوى القضػػاا ،وينبغ ػ ؽبػػا ا ك ػػار ػػن النػػدـ واالس ػػتغفار
والتنفل بصاحل ا عماؿ ،عسى اهلل هف يبمو ئوبتها ويقبل وبتها.
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وإف كنػ ػ َ ق ػػد باشػ ػرهتا ػػن دوف إي ػػالج فل ػػم ُن ػ ػ ِزؿ ىػ ػ فل ػػي عليه ػػا قض ػػاا،
ػرت يف ذل ػػك الي ػػوـ بأك ػػل هو ش ػػرب ،هو
وص ػػو ها ص ػػميح ،الله ػػم إال إذا هفط ػ ْ
قطع نية صو ها لتنها فساد صو ها ،فعليها ئينلل القضاا.
وإف كن ػ َ قػػد ملا عتهػػا حبيػػث التقػػى اػبتانػػاف و غيَج ػػب اغبهػػفة ،فعليهػػا ػ إف
ٍ
ػياـ
كرىػػة ػ القضػػااُ ػ عت ػ رقبػػة ،فػػإ ْف دل ذبػػد فعليهػػا صػ ُ
كان ػ ـبتػػارة غػػا ُ َ
ػيب هو نفػػاس ،فهػػلا ه ػػر قػػد
شػػهرين تتػػابعني ،وال يقط ػ التتػػاب إف زبللهػػا ئػ ٌ
كتبو اهلل عليها وال اختيار ؽبا فيو.
تانياً :بالنسبة لك:
ػرت هو ملا عػ َ فلػي عليػك شػ اٌ سػوى قضػاا ذلػك اليػوـ ،ولػي
فسواا باش َ
عليك كفارة اعبماع طلقاًحل نك يف ئكم اؼبسػافر ػ كمػا يتهػر ػن إفاد ػك ػ،
وللمسػػافر هف يفطػػر دبػػا يهػػاا ،إف شػػاا با كػػل هو الهػػرب ،وإف شػػاا باعبمػػاع
(به ػ ػرط هف كػ ػػوف زوملتُػ ػػو فبػ ػػن هبػ ػػوز ؽبػ ػػا الفطػ ػػر يف ظػ ػػار ر ضػ ػػاف بغػ ػػا عػ ػػلر
شرب.
اغبيب) ،وال يهرتط هف يتقدـ َ
هكل هو ٌ
صباعو ٌ
لكػػن عليػػك التوبػػة واالسػػتغفار وا ك ػػار ػػن النوافػػلحل نػػك باشػػرت زوملتػػك يف
ز ن ال وبل ؽبا الفطر فيو ،فتسبَجب َ يف إفساد صو ها.
واهلل هعلم ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وعلى ولو وصمبو وسلم .

االعزّٕبء فٙٔ ٟبس سِعبْ
السؤ ا  :أنؤؤا ؤؤاب َمؤ ضن اهلل علؤؤي بالتوبؤؤج إن ؤؤات اهلل ،ايؤؤا ك ؤؤت فؤؤي سؤؤن
المراهقج ال أستطيع مسك نفسي عن العادة السريج في بعض أيام رمضان.
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مؤاذا أفعؤؤل وهؤل أقضؤؤي هؤله ا يؤؤام مؤع أن ؤؤي ال أعلؤم عؤؤددها؟ واؤؤزاكم اهلل
خيراً .
اَّيب د .فيماف بن شارل اؼبطاي
اعبواب:
ىلا العمػل الػلي قمػ بػو ـبػال للهػرع بػل ىػو ؿبػرـ با فػاؽ هىػل العلػمحل ف
اهلل – ع ػػز ومل ػػل – ئص ػػر قض ػػاا اله ػػهوة يف الزومل ػػة واؼبملوك ػػة ،وذك ػػر هف ػػن
طلػػب قضػػاا الػػوطر يف غػػا ىػػلين فقػػد بغػػى وطغػػى ،ودبػػا هف اهلل قػػد ػ َجػن عليػػك
بالتوبة فأسأؿ اهلل رل ولك ال بات ئىت اؼبمات.
ه ػا ا يػػاـ ػن ر ضػػاف الػ عملػ فيهػا العػػادة السػرية فهػػلا وبتػاج إذل فصػػيل،
وىو هف يقػاؿ إذا كنػ صػلياً يف ذلػك الوقػ فعليػك هف ذبتهػد يف عرفػة قػدر
ا يػػاـ و قضػػيها وال كفػػارة عليػػك ،إال هف كػػوف قػػد هخػػرت القضػػاا إذل ر ضػػاف
القادـ واللي بعده وىكلا الػلي ضػى ػ القػدرة علػى ذلػك ،فػتطعم عػن كػل
يػػوـ سػػكيناً بعػػدد ا يػػاـ لكػػل سػػكني نص ػ صػػاع ،ه ػػا إذا دل كػػن صػػلياً
ئػػاؿ اسػػتعمالك العػػادة السػرية فػػال قضػػاا عليػػكحل ف ػػارؾ الصػػالة كػػافر عنػػد
ك ا ن هىل العلم.
واهلل اؼبوف واؽبادي إذل سواا السبيل.

عبفش ثضٚعزٗ فٙٔ ٟبس سِعبْ ٤عً أْ ٠أرٙ١ب
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الس ا  :راؤل كؤان يجؤامع زواتؤم فؤي نإلؤار رمضؤان ،ولكؤن بعؤد أن يصؤرب
قليالً من المات ،مؤع العلؤم أنإلمؤا سؤافرا لمكؤان يبعؤد عؤن بيؤتإلم أو سؤك إلم

مسافج  92كيلو فماذا عليإلما؟

سبب هلا العمل هو قوة الصؤإلوة وال ؤوف مؤن الحؤرام ،مؤع العلؤم أن هؤلا
العمل كان في أو

إلر لإلما بعد عقد القران.

اَّيب د .سليماف بن وا ل التوهبري
اعبواب:
هوالً :هنصػػح هي شػػاب وشػػابة هال يكػػوف دخػػوؿ ا نسػػاف بزوملتػػو قبيػػل دخػػوؿ
شػػهر ر ضػػاف ،وإمبػػا يػػاخره إذل ش ػواؿ لػػلال وبصػػل نهمػػا ػػل ػػا ئصػػل ؽبػػلا
السا ل.
تانيػاً :الواملػػب علػػى ا نسػػاف إذا كػػاف يعػػرؼ ػػن نفسػػو الهػػهوة ،هال يبيػ ػ
زوملتو وق الصياـ ،وإمبا هبعل لو فراشاً وؽبا فراشاً ،دفعاً ؽبله اؼبغريات.
تال ا :ىلا ا نساف إذا كاف فطره ئصل وق السفر الهرع كما ذكر فبا يبيح
الفطػػر يف ئػػدود سػػعني كيلػػو ػػرت هو قريب ػاً نهػػا فػػإف ىػػلا الفطػػر صػػميح وال
يرت ب عليػو ضػررحل ف ا نسػاف اؼبسػافر هبػوز لػو هف يفطػر فػإذا هنػو هفطػر بأكػل
هو شرب هو صباع فال إُث عليو وال وزر ،ويقض ىلا اليوـ.
وبعػػب هىػػل العلػػم قػػالوا :إف ا نسػػاف إذا سػػافر ملػػل هف يفطػػر فػػإف سػػفره ىػػلا
يعت ػ سػػفر عصػػية وؿبػػرـ ،خبػػالؼ ا نسػػاف الػػلي سػػافر ُث هفطػػر ،وسػػفره كػػاف
لغرض ن ا غػراض اؼبهػروعة ووبػل لػو ئينلػل الفطػر ،ه ػا ا نسػاف الػلي سػافر
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مل ػػل هف يفط ػػر ف ػػإف س ػػفره ى ػػلا يعت ػ قص ػػوداً ب ػػو قص ػػداً هولي ػاً هف وبص ػػل ل ػػو
انتهػػاؾ ئر ػػة الهػػهر ،فمن ػ ػػن ىػػلا ك ػػا ػػن هىػػل العلػػم ،وعلػػى كػػل فالػػلي
هبب على ا نساف هف يتق اهلل عػاذل ،وهف وبتػاط ؼب ػل ىػله ا ػور وال يعػرض
نفسو للوقوع فيمػا ئػرـ اهلل ،فػإف الػوطا يف ظػار ر ضػاف ،ػن غػا عػلر شػرع
يبػػيح لػػو الفطػػر كالسػػفر واؼبػػرض  -يعتػ ػػن الكبػػا ر العتػػاـ ،ويرت ػػب عليػػو هنػػو
يلز ػػو قض ػػاا ى ػػلا الي ػػوـ ،ويلز ػػو الكف ػػارة وى ػ عت ػ رقب ػػة ،ف ػػإف دل هب ػػد فص ػػياـ
شػػهرين تتػػابعني ،فػػإف دل يسػػتط فإطعػػاـ سػػتني سػػكيناً ،ونسػػأؿ اهلل – ملػػل
وعال – للجمي اؽبداية والتوفي  ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وعلى ولو وصمبو
هصبعني.

اٌصبئُ ؽ٠ ٓ١غت أ٠ ٚشزُ
الس ا  :في رمضان إذا غضب اإلنسان من يت وفي االج غضبم نإلر أو
تم فإلل يبطل ذلك صيامم أم ال ؟
اَّيب اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا
بر اسة الهيخ عبدالعزيز بن باز-رضبو اهلل-
اعبواب:
ال يبطل ذلك صو و  ،ولكنو ينقص هملره فعلى اؼبسلم هف يضب نفسو ووبفظ
لسػػانو ػػن السػػب والهػػتم والغيبػػة والنميمػػة وكبػػو ذلػػك فبػػا ئػػرـ اهلل يف الصػػياـ
وغاه  ،ويف الصػياـ هشػد ووكػد ؿبافتػة علػى كمػاؿ صػيا و  ،وبعػداً عمػا يػاذي
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الن ػػاس  ،ويك ػػوف س ػػبباً يف الفتن ػػة والبغض ػػاا والفرق ػػة حل لقول ػػو  -ص ػػلى اهلل علي ػػو
وسػػلم  ": -فػػإذا كػػاف يػػوـ صػػوـ هئػػدكم فػػال يرفػػث يو لػػل وال يس ػ ب  ،فػػإف
سابّو هئد هو قا لو فليقل إين ا رؤ صا م " .
(فتػػاوى اللجنػػة الدا مػػة للبمػػوث العلميػػة وا فتػػاا فتػػوى( )7825اعبػزا العاشػػر
ص (.))332
إٌ١خ اٌغبصِخ ٌٍفطش د ْٚأوً أ ٚششة
الس ا  :هل يفطر الصائم بال يج الجازمج للفطر دون أكل أو رب؟
اَّيب ؿبمد بن صاحل الع يمني -رضبو اهلل -
اعبواب:
ن اؼبعلوـ هف الصوـ ملا بني النية والرتؾ ،فينوي ا نساف بصو و التقرب إذل
اهلل – عػػز وملػػل – بػػرتؾ اؼبفط ػرات ،فػػإذا عػػزـ علػػى هنػػو قط ػ صػػو و فع ػالً فػػإف
الص ػػوـ ينقطػ ػ  ،ولكن ػػو إذا ك ػػاف يف ر ض ػػاف هب ػػب علي ػػو ا س ػػاؾ ئ ػػىت غي ػػب
الهم  ،ف كل ن هفطر يف ر ضاف بغا عػلر لز ػو ا سػاؾ والقضػاا ،وه ػا
إذا دل يعزـ ولكن ردد فموض خالؼ بػني العلمػاا ،ػنهم ػن قػاؿ :إف صػو و
يبطل ف الرتدد ينايف العزـ ،و نهم ن قاؿ :إنو ال يبطػل ف ا صػل بقػاا نيػة
الصوـ ئىت يعزـ على ركها وإزالتها.
[فتاوى الهيخ ؿبمد بن صاحل الع يمني (])475– 474/1
ا٤فعً رمذ ُ٠اٌغؾٛس ػٍ ٝاالغزغبي ٌٍغٕبثخ
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الس ا  :إذا قرب الفجر في رمضان وعلؤي غسؤل ا ابؤج وال يكفؤي الوقؤت
للغسؤؤل وأكلؤؤج السؤؤحور فإلؤؤل أقؤؤدم االغتسؤؤا ويفؤؤوت ي السؤؤحور أم أقؤؤدم
السحور وال أغتسل إال بعد الفجر؟
اَّيب د .عبد اهلل بن عبد الرضبن بن مل ين
اعبواب:
ا فضل هف يقدـ السمور ف النيب – صلى اهلل عليو وسػلم – قػاؿ " :سػمروا
فػ ػ ػػإف يف الس ػ ػ ػػمور برك ػ ػ ػػة" الب ػ ػ ػػاري ( ،)1923و س ػ ػ ػػلم ( ،)1095وي ػ ػ ػػاخر
االغتسػػاؿحل ف وقتػػو واسػ فػػإذا طلػ الفجػػر وىػػو دل يغتسػػل اغتسػػل وصػػلى ودل
يضر ذلك بصو و.
فقد تب عن عا هة وهـ سلمة – رض اهلل عاذل عنهما " :-هف رسوؿ اهلل –
ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم – ك ػػاف يدرك ػػو الفج ػػر وى ػػو ملن ػػب ػػن هىل ػػو ُث يغتس ػػل
ويصوـ" رواه الب اري ( )1925و سلم (.)1109
[فتاوى الصياـ البن مل ين (ص.])68:
وفبسح ِٓ صٔذ فٙٔ ٟبس سِعبْ
الس ا  :ما كفارة من زنت في نإلار رمضان ؟
اَّيب د .رياض بن ؿبمد اؼبسيماي
اعبواب:

فتـاوى رمضــانية

92

اغبمػػد هلل وبعػػد  ،ينبغػ ؼبػػن عػػاطى الزنػػا – والعيػػاذ بػػاهلل – يف ر ضػػاف هو غػػاه
هف يسػػترت بسػػرت اهلل عليػػو وهالّ يفهػ سػػره ئػػد ػ االملتهػػاد اغب يػػث التػػاـ يف
التوبة واالستغفار وهف يك ر ن االنطػراح بػني يػدي اهلل – عػاذل – طالبػاً العفػو
والص ػػفح اعبمي ػػل كم ػػا يُه ػػرع ويتأك ػػد -يف ئق ػػو خاص ػػة -ا ك ػػار ػػن العم ػػل
الصػػاحل ونوافػػل العبػػادات قػػاؿ اهلل – عػػاذل " : -إف اغبسػػنات يػػلىس السػػيلات
" [ى ػػود ]114وتب ػ عن ػػو – علي ػػو الص ػػالة الس ػػالـ -هن ػػو ق ػػاؿ  ... " :وه بػ ػ
السيلة اغبسنة سبمها  "...رواه هضبد ( )21354والرت لي( )1987والدار
( . )2833وال ريب هف الزنا كباة ن كبا ر اللنوب بل ن هك الكبا ر كما
تبػ يف الصػػميح ػػن ئػديث ابػػن سػػعود – رضػ اهلل عنػو – قػػاؿ رملػػل  :يػػا
رسػػوؿ اهلل هي الػػلنب هك ػ عنػػد اهلل قػػاؿ  :هف ػػدعو هلل نػػداً وىػػو خلقػػك ،
هي ،قػاؿ  :هف قتػل ولػدؾ ـبافػة هف يطعػم عػك ،قػاؿ ُ :ث هي قػاؿ
قاؿُ :ث ّ
 :هف ػزاين ئليلػة ملػػارؾ – اغبػديث وىػلا لفػػظ سػلم ( ،)86ويف الصػػميمني
( الب ػػاري  ،6810و سػػلم  )57ػػن ئػػديث هيب ىريػػرة – رض ػ اهلل عنػػو –
قاؿ عليو الصالة السالـ  " :ال يػزين الػزاين ئػني يػزين وىػو ػا ن  " ..اغبػديث
.
وللا افرتض اهلل اغبد الهرع اؼبغلظ على ن وقػ يف الزنػا وىػو ؿبصػن هال وىػو
الػػرملم باغبجػػارة ئػػىت اؼبػػوت وفػػرض اعبلػػد لػػة مللػػدة و غريػػب عػػاـ علػػى ػػن
عػػاطى الزنػا وىػػو بكػػر ػػن الػػلكور وا نػػاث علػػى خػػالؼ يف ىػػله اؼبسػػألة لػػي
ىلا كاف حب و .
واغباصػػل هف ػػن ابتل ػ ُّػػلا الفعػػل الهػػني سػػيما يف الػػز ن اله ػري كر ضػػاف
وكبوه فعليو هف هبتهد بالتوبة النصوح وشروطها طبسة :
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01ا خالص
 02هف كوف يف ز ن ا هػاؿ هي قبػل الغرغػرة وىػ وصػوؿ الػروح إذل اغبلقػوـ
وىلا يف ئ وئاد الناس ه ا عمو هم فلػو وقػ وخػر وىػو طلػوع الهػم ػن
وسنة نبينا ؿبمد -عليو السالـ .-
غرُّا كما ى داللة القروف ُ
 03ا قالع عن اللنب إقالعاً ا اً .
 04الندـ على ا ئصل نو ن التفري واالملرتاا على ئدود اهلل .
 05العزـ ا كيد الصادؽ بعدـ العودة إذل اللنب تانية .
واهلل نسػػأؿ هف وبفتن ػػا واؼبسػػلمني كاف ػػة ػػن ؾب ػػاوزة ئػػدوده هو ع ػػاط هس ػػباب
غضػػبو إنػػو مل ػواد كػػرأل  .واهلل هعلػػم  ،وصػػلى اهلل وسػػلم علػػى نبينػػا ؿبمػػد وول ػػو
وصمبو .
أؽّش اٌشفبٖ ً٘ ٠فغذ اٌص١بَ ؟
الس ا  :هل أامر الصفاه يبطل الصوم ؟
اَّيب عبد الرضبن بن عبداهلل العجالف
اعبواب:
إذا كاف على الهفة اػبارملية  ،وال يدخل الفم  ،وال يصل اغبل نو ش ا فػال
بأس بو .
اٌؼبدح اٌغش٠خ فٙٔ ٟبس سِعبْ
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السؤ ا  :إذا تحركؤت ؤإلوة المسؤؤلم فؤي نإلؤار رمضؤؤان ولؤم يجؤد ريقؤاً إال

أن يستم ي فإلل يبطل صومم  ،وهل عليم قضؤات أو كفؤارة فؤي هؤله الحالؤج

؟
اَّيب اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا
بر اسة الهيخ عبدالعزيز بن باز-رضبو اهلل-
اعبواب:
االستمناا يف ر ضاف وغاه ئػراـ  ،ال هبػوز فعلػو حل لقولػو عػاذل  " :والػلين ىػم
لفروملهم ئافتوف  ،إال علػى هزواملهػم هو ػا لكػ هيبػاظم فػإظم غػا لػو ني
 ،فم ػػن ابتغ ػػى وراا ذل ػػك فأولل ػػك ى ػػم الع ػػادوف "  .وعل ػػى ػػن فعل ػػو يف ظ ػػار
ر ضاف وىو صا م هف يتوب إذل اهلل  ،وهف يقض صياـ ذلػك اليػوـ الػلي فعلػو
فيو  ،وال كفارة ف الكفارة إمبا وردت يف اعبماع خاصة .
(فتاوى اللجنة الدا مة للبمػوث العلميػة وا فتػاا فتػوى ( )2192اعبػزا العاشػر
ص (.) )256
اٌغجبؽخ فٙٔ ٟبس سِعبْ
الس ا  :أ  :هل تجوز السبااج في رمضان ؟

ب  :هؤؤل إذا اؤؤرح اإلنسؤؤان فؤؤي رمضؤؤان فؤؤي يؤؤده أو قدمؤؤم – مؤؤثالً -فإلؤؤل
هلا يفسدالصيام ؟

ج :هؤؤل إذا أخؤؤل اإلنسؤؤان بعؤؤض العطؤؤور ووضؤؤعإلا فؤؤي اسؤؤمم فإلؤؤل هؤؤلا
يفسدالصيام؟
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د :هل الصتم والسب يفسد الصيام ؟
اَّيب اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا
بر اسة الهيخ عبدالعزيز بن باز-رضبو اهلل-
اعبواب:
ه.ذبوز السبائة يف ظػار ر ضػاف  ،ولكػن ينبغػ للسػابح هف يػتمفظ ػن دخػوؿ
اؼباا إذل ملوفو .
ب .إذا ملرح الصا م يف يده هو قد و وخرج نو دـ فإنو ال يفطر بللك .
ج .إذا طي ػػب الص ػػا م ملس ػػمو هو توب ػػو بطي ػػب فإن ػػو ال يفط ػػر ب ػػللك لك ػػن ل ػػو
استعطػو يف هنفو فإنو يفطر .
د.ال هبػػوز اله ػػتم هو الس ػػب ال ػػن الص ػػا م وال ػػن غ ػػاه ولك ػػن يتأك ػػد ربريب ػػو
بالنسبة للصا م وإذا وق نو وىو صا م فإنو ال يفطر ولكنو يأُث .
(فتاوى اللجنة الدا مة للبمػوث العلميػة وا فتػاا فتػوى ( )6483اعبػزا العاشػر
ص (.))280
اإلفطبس لجً ا٤راْ ٚثؼذ اٌغشٚة
الس ؤ ا  :بعؤؤض اإلخؤؤوة يفطؤؤرون فؤؤي رمضؤؤان بعؤؤد غيؤؤاب قؤؤرص الصؤؤمس
وذهؤؤاب ضؤؤوئإلا عؤؤن الجبؤؤا العاليؤؤج ،فإلؤؤل هؤؤلا اؤؤائز؟ مؤؤع العلؤؤم أن أذان
المغرب يتأخر أكثؤر مؤن عصؤر دقؤائ عؤن هؤلا الوقؤت الؤلي يفطؤرون فيؤم،
واجتإلم أن مؤن السؤ ج اإلسؤراه باإلفطؤار ،وأن المؤ ذنين ال يراعؤون مغيؤب
الصمس ،إنما ي ذنون اسب التوقيت الفلكي المكتوب في المفكرات.
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اَّيب عبد الرضبن بن عبداهلل العجالف
اعبواب:
اغبمد هلل وئده ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ..وبعد:
إذا كاف إفطػارىم بعػد غيػاب الهػم فصػيا هم صػميححل لقولػو صػلى اهلل عليػو
ِ
ػار ِ ػػن ىاَ ُىنَػػا ،و َغَربَػ ْ َج
وسػػلم" :إذَا هَقْػبَػ َػل اللَجْيػ ِػل ػ ْػن ىاَ ُىنَػػا ،وه َْدبَػ َػر النػ َ
َجهػ ُ
الهػ ْػم ُ
الصػػا ِ ُم" تفػ عليػػو ،انتػػر صػػميح الب ػػاري ( ، )1954وصػػميح
فَػ َقػ ْد هَفْطَػ َػر َج
سػػلم ( .)1100وال وبسػػن اػبػػالؼ يف ػػل ىػػلا ،وإمبػػا ا ئسػػن التأكػػد ػػن
غ ػ ػػروب اله ػ ػػم  ،ويك ػ ػػوف الفط ػ ػػر يف العم ػ ػػوـ ال ل ػ ػػبعب الن ػ ػػاس دوف بع ػ ػػب،
فاػبالؼ شر ،واال فاؽ على اغب رضبة وسعادة .واهلل هعلم.
اٌغفش ٌٍص١بَ ف ٟثٍذ ٔٙبسٖ لص١ش
الس ا  :هل يجوز أن يسافر الصائم من بلؤده الحؤار إلؤ بلؤد بؤارد أو إلؤ
بلد نإلاره قصير؟
اَّيب ؿبمد بن صاحل الع يمني -رضبو اهلل -
اعبواب:
فأملػاب :ال ئػرج عليػػو يف ذلػك إذا كػاف قػػادراً علػى ىػلا الهػ ا ،فإنػو ال ئػػرج
هف يفعػػلحل ف ىػػلا ػػن فعػػل ػػا ىبف ػ العبػػادة عليػػو ،وفعػػل ػػا ىبف ػ العبػػادة
عليو ه ر طلوب.
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وقػػد كػػاف النػػيب – عليػػو الصػػالة والسػػالـ – يصػػب علػػى رهسػػو اؼبػػاا ػػن العطػػو
هو ن اغبر وىو صا م .انتر :هبو داود ( ،)2365وهضبد (.)15903
وكاف ابن عمر رض اهلل عنو يبل توبو وىو صا م.
وذكر عن هن بن الك رض اهلل عنو هنو كاف عنده ئوض ن اؼباا ينػزؿ فيػو
وىو صا م.
كػػل ىػػلا ػػن هملػػل زبفيػ هعبػػاا العبػػادة ،وكلمػػا خفػ العبػػادة علػػى اؼبػػرا كػػاف
هنه لفعلها ،وفعلها وىو طملن سرتيح.
وؽب ػػلا ظ ػػى الن ػػيب علي ػػو الص ػػالة والس ػػالـ هف يص ػػل ا نس ػػاف وى ػػو ئ ػػاقنحل هي
ؿبصػػور بػػالبوؿ فقػػاؿ عليػػو الصػػالة والسػػالـ" :ال يصػػل حبضػػرة الطعػػاـ وال وىػػو
يدافعو ا خب اف" سلم (.)560
كل ذلك ن هملل هف يادي ا نساف العبػادة وىػو سػرتيح طمػلن قبػل علػى
ربو.
وعلى ىلا :فال ان ن هف يبقػى الصػا م ئػوؿ اؼبكيػ  ،ويف غرفػة بػاردة ،و ػا
هشبو ذلك.
فتاوى الهيخ ؿبمد الصاحل الع يمني (.)506 – 505/1
اعزغالة اٌذٚسح اٌشٙش٠خ
الس ا  :السالم عليكم.
أختؤؤي تبعؤؤا إلؤؤيكم وتقؤؤو  :إنإلؤؤا فؤؤي الثام ؤؤج عصؤؤرة مؤؤن عمرهؤؤا كانؤؤت فؤؤي

رمضان تتعمد أن تحمل أوزاناً تقيلج إلنزا الدورة الصإلريج ،وبالفعل ت ؤز ،
وهي تسأ هل هي تعمدت في أن تفطر؟ وما هي الكفارة؟.
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اَّيب د .خالد بن عل اؼبهيقح
اعبواب:
بسم اهلل الرضبن الرئيم
اغبمػػد هلل رب العػػاؼبني ،والصػػالة والسػػالـ علػػى نبينػػا ؿبمػد ،وعلػػى ولػػو وصػػمبو
هصبعػػني ،وبعػػد :إذا كان ػ ىػػله اؼب ػرهة ربمػػل ىػػله ا شػػياا لك ػ ينػػزؿ عليهػػا دـ
الػػدورة و فطػػر فإظػػا وشبػػة ،وال هبػػوز ؽبػػا ذلػػك ؼبػػا فيػػو ػػن التميػػل علػػى إبطػػاؿ
العبادة ،وعليها هف توب إذل اهلل – عز وملل -وهف قض ىلا اليوـ.

اعزخذاَ اٌصبئُ ٌالصك إٌ١ىٛرٓ١
الس ا  :السالم عليكم ورامج اهلل وبركاتم.
ُسللت عن مانع التدخين ،وهؤو عبؤارة عؤن الصؤ يحتؤوي علؤ كميؤج قليلؤج

من ال يكوتين تدخل إل الجسؤم عبؤر مسؤامات الجلؤد لتسؤاعده علؤ تؤرك

التؤؤدخين ،وهؤؤي علؤ مرااؤؤل تقؤؤل نسؤؤبج ال يكؤؤوتين فؤؤي كؤؤل مرالؤؤج تؤؤدريجيا
ات يقلع عن التدخين نإلائيا ،الس ا هل است دام الصائم لإلؤلا الالصؤ
مفطرا؟
يعد ً
اَّيب د .عبدالرضبن بن هضبد بن فاي اعبرع
اعبواب:
اغبمد هلل وئده ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،وبعد:
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وعليكم السالـ ورضبة اهلل وبركا و.
ىله اؼبادة اؼبسماة بالنيكو ني ليس قا مػة قػاـ الطعػاـ هو الهػراب ،ودل اخػل
عن طري ينفل إذل اعبوؼ بهكل باشر ،فال يتهر رل هظا فطٍّرة .واهلل هعلم.
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ص َٛ٠ َٛاٌشه
الس ا  :مازا ال اس ي تلفون في أمر صوم رمضان فبعضإلم يصوم لرؤيج
الإلال ويفطر لرؤيتم أخلاً بقولم – صل اهلل عليم وسؤلم –" :إذا رأيتمؤوه
فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غؤم علؤيكم فاقؤدروا لؤم" وبعضؤإلم يصؤوم
قبؤؤل رؤيتؤؤم ،ويواف ؤ صؤؤومإلم يؤؤوم لؤؤوه هؤؤال رمضؤؤان ،والحؤؤا أن ذلؤؤك
خالف ظاهر الحديا وقد أ كل علي ا ا مر ،فأفتونا مأاورين.
اَّيب اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا
بر اسة الهيخ عبدالعزيز بن باز-رضبو اهلل-
اعبواب:
ن صاـ يوـ ال التني ن شػعباف دوف تبػوت الرؤيػة الهػرعية ووافػ صػو و ذلػك
اليػػوـ هوؿ دخػػوؿ ر ضػػاف فػػال هبز ػػوحل لكونػػو دل يػػس صػػو و علػػى هسػػاس شػػرع ،
و نو يوـ الهك ،وقد دل السنة الصميمة علػى ربػرأل صػو و ،وعليػو قضػاؤه،
قاؿ ابن قدا ة رضبو اهلل يف ذلك :وعن هضبد رواية تال ػة :ال هبػب وال هبز ػو عػن
ر ضػ ػػاف إف صػ ػػا و ،وىػ ػػو قػ ػػوؿ هك ػ ػػر هى ػػل العلػ ػػمحل ػ ػػنهم هبػ ػػو ئنيفػ ػػة و الػ ػػك
والهػػافع و ػػن ػػبعهمحل ؼبػػا روى هبػػو ىريػػرة –رضػ اهلل عنػػو  -قػػاؿ :قػػاؿ رسػػوؿ
اهلل – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم – "صػػو وا لرؤيتػػو وهفطػػروا لرؤيتػػو فػػإف غػػم علػػيكم
فأكملوا عدة شعباف تالتني" رواه الب اري ،وعن ابن عمػر – رضػ اهلل عنهمػا
– هف رسوؿ اهلل – صلى اهلل عليو وسلم – قاؿ" :صػو وا لرؤيتػو وهفطػروا لرؤيتػو
فإف غم عليكم فاقدروا لو تالتني" رواه سػلم ،وقػد صػح هف النػيب – صػلى اهلل
عليػػو وسػػلم – ظػػى عػػن صػػوـ يػػوـ الهػػك تف ػ عليػػو ،وىػػلا ي ػوـ شػػكحل و ف
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ا صل بقاا شعباف فال ينتقل عنو بالهك (انتهى) اؼبغِن .وباهلل التوفيػ وصػلى
اهلل على نبينا ؿبمد وولو وصمبو وسلم.
[اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا ]118-117/10

اٌصبئُ ٠أوً أ٠ ٚششة ٔبع١ب
الس ا  :ما اكم من أكل أو رب في نإلار الصيام ناسيا؟
اَّيب عبد العزيز بن باز  -رضبو اهلل -
اعبواب:
لي عليو بأس وصو و صميح لقػوؿ اهلل – سػبمانو – وخػر سػورة البقػرة "ربنػا
ال ااخلنا إف نسينا هو هخطأنا" [البقرة.]286 :
وصػػح عػػن رسػػوؿ اهلل – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم – هف اهلل – سػػبمانو – قػػاؿ:
"قد فعل " وؼبا تب عػن هيب ىريػرة – رضػ اهلل عنػو – عػن النػيب – صػلى اهلل
عليػػو وسػػلم – هنػػو قػػاؿ " :ػػن نس ػ وىػػو صػػا م فأكػػل هو شػػرب فليػػتم صػػو و،
فإمبا هطعمو اهلل وسقاه" تف على صمتو.
وىكػػلا لػػو ملػػا ناسػػياً فصػػو و صػػميح يف هصػػح قػػورل العلمػػاا ل يػػة الكريبػػة
وؽب ػػلا اغب ػػديث اله ػري  ،ولقول ػػو – ص ػػلى اهلل علي ػو وس ػػلم  " :-ػػن هفط ػػر يف
ر ضاف ناسياً فال قضاا عليو وال كفارة" خرملو اغباج وصممو.
وىلا اللفظ يعم اعبماع وغاه ن اؼبفطػرات إذا فعلهػا الصػا م ناسػياً ،وىػلا ػن
رضبة اهلل وفضلو وإئسانو ،فلو اغبمد والهكر على ذلك.
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[ربفػػة ا خ ػواف بأملوبػػة همػػة تعل ػ بأركػػاف ا سػػالـ لسػػمائة الهػػيخ ابػػن بػػاز
ص.]176 :

ئرا أوً اٌصبئُ ٔبع١ب فٕ٠ ًٙجٗ؟
الس ا  :إذا رؤي صائم يأكل أو يصرب في نإلار رمضان ناسؤياً فإلؤل يؤلكر

أم ال؟

اَّيب ؿبمد بن صاحل الع يمني -رضبو اهلل -
اعبواب:
ن رهى صا ماً يأكل هو يهرب يف ظار ر ضاف فإنو هبب عليو هف يلكره لقولو
– ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم – ئ ػػني س ػػها يف ص ػػال و" :ف ػػإذا نس ػػي ف ػػلكروين"،
وا نس ػػاف الناس ػ ع ػػلور لنس ػػيانو ،ف ا نس ػػاف ال ػػلاكر ال ػػلي يعل ػػم هف ى ػػلا
الفعل بطل لصو و ودل يدلو عليو يكوف قصراً ف ىلا هخوه فيجب هف وبػب
خيو ا وبب لنفسو.
واغباص ػػل :هف ػػن رهى ص ػػا ماً يأك ػػل هو يه ػػرب يف ظ ػػار ر ض ػػاف ناس ػػياً فإن ػػو
يلكره ،وعلى الصا م هف يبتن ن ا كل فوراً.
وال هبوز لو هف يتمادى يف هكلو هو شربو ،بل لو كاف يف فمػو ػاا هو شػ ا ػن
طعػػاـ فإنػػو هبػػب عليػػو هف يلفتػػو ،وال هبػػوز لػػو ابتالعػػو بعػػد هف ذكػػر هو ذٍُّكػػر هنػػو
صا م.
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وإنػػِن ُّػػله اؼبناسػػبة هود هف هب ػني هف اؼبفط ػرات ال ػ فطػػر الصػػا م ،ال فطػػره يف
تالث ئاالت:
( )1إذا كاف ناسياً ( )2إذا كاف ملاىالً )3( .وإذا كاف غا قاصد.
فػإذا نسػ فأكػػل هو شػرب فصػػو و ػػاـ لقػػوؿ النػيب – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم :-
" ن نس وىو صا م فأكل هو شرب فليتم صو و فإمبا هطعمو اهلل وسقاه".
وإذا هكػػل هو شػػرب يتػػن هف الفجػػر دل يطلػ هو يتػػن هف الهػػم قػػد غربػ ُث
بني هف ا ػر خػالؼ ظنػو فػإف صػو و صػميح غبػديث هظبػاا بنػ هيب بكػر –
رض اهلل عنهما – قال " :هفطرنا يف عهد النيب – صلى اهلل عليو وسلم – يف
ي ػػوـ غ ػػيم ُث طلع ػ ػ اله ػػم  ،ودل ي ػػأ رىم الن ػػيب – ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم –
بالقضاا".
ولػو كػػاف القضػاا واملبػاً ػرىم بػػو ولػو ه ػػرىم بػو ،لنقػػل إلينػا نػػو إذا ه ػرىم بػػو
صار ن شريعة اهلل ،وشريعة اهلل البد هف كوف ؿبفوظة بالغة إذل يوـ القيا ة.
وكػللك إذا دل يقصػػد فعػل ػػا يفطػر فإنػػو ال يفطػػر ،كمػا لػػو سبضػمب فنػػزؿ اؼبػػاا
إذل ملوفو فإنو ال يفطر بللك نو غا قاصد.
وكما لو ائتلم وىو صا م فأنزؿ فإنو ال يفسد صو و نو نا م غػا قاصػد وقػد
ق ػػاؿ اهلل – ع ػػز ومل ػػل " :-ولَػػي علَ ػػي ُكم ملن ػ ِ
َخطَػ ػأْ ُْمت بِ ػ ِػو َولَ ِك ػ ْػن َ ػػا
يم ػػا ه ْ
َ ْ َ َ ْ ْ َُ ٌ
ػاح ف َ
ت قُػلُوبُ ُك ْم" [ا ئزاب.]5 :
َػ َع َجم َد ْ
[الفتاوى البن ع يمني كتاب الدعوة (.])166-164/1
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ِب ٠غزؾت ٌٍصبئُ ِٚب ٠ىشٖ
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رشن اٌغؾٛس ِغ ثذء ا٤راْ
الس ؤ ا  :هؤؤل يجؤؤب علي ؤؤا الكؤؤف عؤؤن السؤؤحور ع ؤؤد بؤؤدت أذان الفجؤؤر ،أم
يجوز ل ا ا كل والصرب ات ي تإلي الم ذن؟
اَّيب عبد العزيز بن باز  -رضبو اهلل -
اعبواب:
إذا كػػاف اؼبػػاذف عروف ػاً بأنػػو ال ينػػادي إال علػػى الصػػبح فإنػػو هبػػب الك ػ عػػن
ا كل والهرب وسا ر اؼبفطرات ن ئني ياذف.
ه ا إذا كاف ا ذاف بػالتن والتمػري ئسػب التقػاوأل فإنػو ال ئػرج يف الهػرب هو
ا كػػل وق ػ ا ذاف ،ؼبػػا تب ػ عػػن النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم – هنػػو قػػاؿ:
"إف بالال ياذف بليل ،فكلوا واشربوا ئىت ينادي ابن هـ كتوـ".
قاؿ الراوي يف وخر ىلا اغبديث" :وكاف ابن هـ كتػوـ رملػالً هعمػى ،ال ينػادي
ئىت يقاؿ لو :هصبم هصبم " تف على صمتو.
وا ئػػوط للمػػا ن واؼبا نػػة اغبػػرص علػػى إظػػاا السػػمور قبػػل الفجػػر عمػالً بقػػوؿ
النػػيب – ص ػػلى اهلل عليػػو وس ػػلم " :-دع ػػا يريب ػػك إذل ػػا ال يريب ػػك" وقول ػػو –
صلى اهلل عليو وسلم  " -ن ا قى الهبهات فقد است ه لدينو وعرضو".
ه ػا إذا علػم هف اؼبػاذف ينػادي بليػل لتنبيػو النػاس علػى قػرب الفجػر ،كفعػل بػػالؿ
فإنو ال ئرج يف ا كل والهرب ئىت ينادي اؼباذنوف اللين ياذنوف على الصبح
عمالً باغبديث اؼبلكور.
[ربفػػة ا خػواف بأملوبػػة همػػة تعلػ بأركػػاف ا سػػالـ ،لسػػمائة الهػػيخ ابػػن بػػاز
ص])170( :
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غغً اٌفُ ثؼذ اٌغؾٛس
الس ؤ ا  :هؤؤل يجؤؤب غسؤؤل الفؤؤم بعؤؤد السؤؤحور وفؤؤي االؤؤج مؤؤا إذا تسؤؤحرت
علي القضات أم ال ؟
ونمت إل الصباح ولم أغسل الفم هل ّ
اَّيب عبد الرضبن بن عبداهلل العجالف
اعبواب:
ال هبػػب غسػػل الفػػم بعػػد السػػمور ،وإمبػػا ستمسػػن اؼبضمضػػة ػػن بػػاب النتافػػة
لتطها الفم فبا عل فيو ن هتر الطعاـ.
واؼبسػػتمب ي ػػا هخ ػ ػػأخا الس ػػمور إذل قبيػػل الفج ػػر وبع ػػده القي ػػاـ إذل ص ػػالة
الفجػػر  ،الرملػػاؿ يف اؼبسػػجد ػ اؼبسػػلمني ،والنسػػاا يف البيػػوت كمػػا ى ػ سػػنة
رسػػوؿ اهلل – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم -فلػػم يكػػن بػػني صػػالة رسػػوؿ اهلل – صػػلى
اهلل عليػو وسػػلم -صػػالة الفجػػر والسػػمور إال قليػلحل قػػدر ػػا يقػره الرملػػل طبسػػني
هو ستني وية كما نقل لنػا ذلػك زيػد بػن تابػ – رضػ اهلل عنػو  ،-يف صػميح
الب اري ( ،)575وصميح سلم (.)1097

اٌفطش أَ ِزبثؼخ اٌّإرْ؟
الس ا  :هل ه اك دعؤات مؤأتور عؤن ال بؤي – صؤل اهلل عليؤم وسؤلم  -ع ؤد
وقؤؤت اإلفطؤؤار ومؤؤا هؤؤو وقتؤؤم؟ وهؤؤل يتؤؤابع الصؤؤائم الم ؤ ذن فؤؤي ا ذان أم
يستمر في فطره؟
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اَّيب ؿبمد بن صاحل الع يمني -رضبو اهلل -
اعبواب:
نقوؿ إف وق ا فطار وطن إملابة للدعاا نو يف وخػر العبػادة و ف ا نسػاف
هشد ا يكوف غالباً ن ضع النف عند إفطاره.
وكلمػػا كػػاف ا نسػػاف هضػػع نفس ػاً وهرؽ قلبػاً كػػاف هقػػرب إذل ا نابػػة وا خبػػات
إذل اهلل عز وملل.
والدعاا اؼبأتور" :اللهم لك صم وعلى رزقك هفطرت".
و نو هيضاً قوؿ النيب عليو الصالة والسالـ" :ذىب التمأ وابتل العروؽ وتب
ا ملر إف شاا اهلل".
وىلاف اغبدي اف ،وإف كاف فيهما ضع لكن بعب هىل العلم ئسنهما.
وعلى كل ئاؿ :فػإذا دعػوت بػللك ،هو بغػاه عنػد ا فطػار فإنػو ػوطن إملابػة،
وه ا إملابة اؼبػاذف وهنػ فطػر فػنعم هػروعةحل ف قولػو عليػو الصػالة والسػالـ:
"إذا ظبعتم اؼباذف فقولوا لمػا يقػوؿ" يهػمل كػل ئػاؿ ػن ا ئػواؿ إال ػا دؿ
الػػدليل علػػى اسػػت نا و ،والػػلي دؿ علػػى اسػػت نا و إذا كػػاف يصػػل وظب ػ اؼبػػاذفحل
ف يف الصالة شغال ،كما ملاا بو اغبديث.
على هف شيخ ا سالـ ابن يمية – رضبة اهلل عليػو – يقػوؿ :إف ا نسػاف هبيػب
اؼباذف ولو كاف يف الصالة لعموـ اغبديث ،و ف إملابة اؼباذف ذكر هػروع ولػو
هف ا نساف عط وىو يصل يقوؿ :اغبمػد هلل ،ولػو بهػر بولػد هو بنجػاح ولػد
وىػػو يصػػل يقػػوؿ :اغبمػػد هلل ،نعػػم يقػػوؿ اغبمػػد هلل وال بػػأس ،وإذا هصػػابك نػػزغ
ن الهيطاف وفتح عليك باب الوساوس فتستعيل باهلل نو وهن صل .
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للا نأخل ػن ىػلا قاعػدة :وىػو هف كػل ذكػر وملػد سػببو يف الصػالة فإنػو يقػاؿحل
ف ىله اغبوادث يبكن هف نأخل نها عند التتب قاعدة.
لكن سألة إملابة اؼباذف – وشيخ ا سالـ ابن يمية يقوؿ ُّا – هنا يف نفس
نها ش ا ،ؼباذا
ف إملاب ػػة اؼب ػػاذف طويل ػػة ومل ػػب انه ػػغاؿ ا نس ػػاف يف ص ػػال و انه ػػغاالً ك ػ ػااً
والصالة ؽبا ذكر خاص ال ينبغ الهغل عنو.
فنقوؿ :إذا كن فطر وظبع ا ذاف ذبيب اؼباذف.
بػػل قػػد نقػػوؿ :إنػػو يتأكػػد عليػػك هك ػػر نػػك تمتػ اآلف بنعمػػة اهلل وملػزاا ىػػله
النعمػػة الهػػكر و ػػن الهػػكر إملابػػة اؼبػػاذف فتجيػػب اؼبػػاذف ولػػو كن ػ أكػػل وال
ئرج عليك يف ىلا.
وإذا فرغ ن إملابة اؼباذف فصل على النػيب – صػلى اهلل عليػو وسػلم – وقػل:
اللهػػم رب ى ػػله ال ػػدعوة التا ػػة والص ػػالة القا م ػػة وت ؿبم ػػداً الوس ػػيلة والفض ػػيلة
وابع و قا اً ؿبموداً اللي وعد و.
[فتاوى الهيخ ؿبمد الصاحل الع يمني (.])532 – 531/1

رمذ ُ٠ا٤راْ ف ٟسِعبْ
الس ا  :ما اكم اللين يتقدمون في ا ذان في رمضان؟
اَّيب ؿبمد بن صاحل الع يمني -رضبو اهلل -
اعبواب:
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اللين َج
يتقد وف يف ا ذاف يف هياـ الصوـ يتسرعوف يف هذاف الفجر ويزعموف هظم
وبتاطوف بللك للصياـ وىم يف ذلك ـبطلوف لسببني:
السػػبب ا وؿ :هف االئتيػػاط يف العبػػادة ىػػو لػػزوـ ػػا ملػػاا بػػو الهػػرع ،والنػػيب –
صلى اهلل عليو وسلم – يقوؿ" :كلػوا واشػربوا ئػىت يػاذف ابػن هـ كتػوـ فإنػو ال
يػػاذف ئػػىت يطل ػ الفجػػر" و ػػا قػػاؿ ئػػىت يقػػرب طلػػوع الفجػػر ،إذاً فاالئتيػػاط
للماذنني :هف ال ياذنوا ئىت يطل الفجر.
الس ػػبب ال ػػاين :ق ػػد هخط ػػأ ى ػػاالا اؼباذن ػػوف ال ػػلين ياذن ػػوف للفج ػػر قب ػػل طل ػػوع
الفجر ،وزعموا هظم وبتاطوف ر ائتياطهم فيػو غػا صػميح ،لكػنهم يفرطػوف
يف ه ر هبب عليهم االئتيػاط لػو وىػو صػالة الفجػر ،فػإظم إذا هذنػوا قبػل طلػوع
الفج ػػر ص ػػلى الن ػػاس وخصوص ػ ػاً الػ ػػلين ال يصػ ػػلوف يف اؼبسػ ػػاملد ػ ػػن نس ػػاا هو
عػػلورين عػػن اعبماعػػة صػػالة الفجػػر ،وئينلػػل يكػػوف هداؤىػػم لصػػالة الفجػػر قبػػل
وقتها.
وىػػلا خطػػأ عتػػيم!! ؽبػػلا هوملػػو النصػػيمة خ ػواين اؼبػػاذنني هف ال ياذن ػوا إال إذا
ب ػػني الص ػػبح وظه ػػر ؽب ػػم ،ف ػػإذا ظه ػػر ؽب ػػم س ػ ػواا ش ػػاىدوا ب ػػأعينهم هو علمػ ػػوه
باغبساب الدقي فإظم ياذنوف ،وينبغػ للمػرا هف يكػوف سػتعداً لف سػاؾ قبػل
الفجػػر خػػالؼ ػػا يفعلػػو بعػػب النػػاس إذا قػػرب الفجػػر ملػػداً قػػدـ سػػموره زاعمػاً
هف ىػػلا ىػػو ه ػػر الرسػػوؿ – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم – بتػػأخا السػػمور ،ولكػػن
لي بصميح فإف أخا السمور إمبا ينبغػ إذل وقػ يػتمكن ا نسػاف فيػو ػن
التسمر قبل طلوع الفجر ،واهلل هعلم.
[فتاوى الهيخ ؿبمد الصاحل الع يمني (.])530 – 529/1
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ً٘ اٌغؾٛس ٚاعت؟
الس ؤ ا  :هؤؤل السؤؤحور وااؤؤب؟ ومؤؤا المؤؤراد بالبركؤؤج فؤؤي قولؤؤم – صؤؤل اهلل
عليم وسلم  :-فإن في السحور بركج"؟
اَّيب د .عبد اهلل بن عبد الرضبن بن مل ين
اعبواب:
السمور ىو ا كلة قبيل ا ساؾ وىو ستمب ،يقوؿ عليو الصالة والسػالـ:
" سمروا فإف يف السمور بركة" الب اري ( ،)1923و سلم (.)1095
وا ػػر يف قولػػو " :سػػمروا" لفرشػػاد ،و ملػػل ذلػػك عللػػو بال كػػة ال ػ ى ػ ك ػػرة
اػبا.
وروي هنو – صػلى اهلل عليػو وسػلم – ػرؾ السػمور ؼبػا كػاف يواصػل ،فػدؿ علػى
هنو لي بفرض ،و ن ا ئاديث الدالػة علػى اسػتمباب السػمور :هنػو – صػلى
اهلل عليو وسلم – ه ر هصػمابو – رضػواف اهلل علػيهم – هف يتسػمروا ولػو بتمػرة
هو دبلقة لس ئىت يتم اال ت اؿ.
ويقوؿ – صلى اهلل عليو وسلم " :-فصػل ػا بػني صػيا نا وصػياـ هىػل الكتػاب
هكلة السمر" سلم (.)1096
واؼبػراد بال كػػة ال ػ يف اغبػػديث هف الػػلي يتسػػمر يبػػارؾ لػػو يف عملػػو فيوف ػ ف
يعمػ ػػل هعمػ ػػاالً صػ ػػاغبة يف ذلػ ػػك الي ػ ػػوـ ،حبيػ ػػث إف الصػ ػػياـ ال ي قلػ ػػو ع ػ ػػن هداا
الص ػػلوات ،وال ي قل ػػو ع ػػن ا ذك ػػار وع ػػن ا ػػر ب ػػاؼبعروؼ والنهػ ػ ع ػػن اؼبنك ػػر
خب ػػالؼ ػػا إذا ػػرؾ الس ػػمور ف ػػإف الص ػػياـ ي قل ػػو ع ػػن ا عم ػػاؿ الص ػػاغبة لقل ػػة
ا كل ،ولكونو ا عهد ا كل إال يف هوؿ الليل.
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[فتاوى الصياـ ،البن مل ين ص.])17– 16( :

رؼغ ً١اٌفطش ف ٟسِعبْ
الس ا  :السالم عليكم.
إخوة اإليمان :وبعد:
أريؤؤد أن أسؤؤأ فؤؤي مؤؤا ي ؤؤا تعجيؤؤل اإلفطؤؤار فؤؤي رمضؤؤان الكؤؤريم ،وقؤؤد
وردت أااديؤؤا الرسؤؤو -صؤؤل اهلل عليؤؤم وسؤؤلم -كثيؤؤرة فؤؤي هؤؤلا البؤؤاب،
ومن ارات هلا الس ا قد وقع ع دنا خالف كبيؤر فؤي هؤله المسؤألج مؤ إلم
مؤؤن ذهؤؤب إلؤ أنؤؤم بعؤؤد غيؤؤاب قؤؤرص الصؤؤمس يبا ؤؤر اإلفطؤؤار مسؤؤت داً إلؤ

اؤؤديا الرسؤؤو –صؤؤل اهلل عليؤؤم وسؤؤلم -إذا رأيؤؤتم قؤؤرص الصؤؤمس غؤؤرب
فقؤؤد أفطؤؤر الصؤؤائم ،والجمؤؤع الكبيؤؤر مؤؤن المسؤؤلمين العلمؤؤات والمتعلمؤؤون

ذهؤؤب إلؤ اؤؤديا الرسؤؤو – صؤؤل اهلل عليؤؤم وسؤؤلم -وهؤؤو ذهؤؤاب ال إلؤؤار
وإتيان الليل وغياب قرص الصمس ،أفيؤدونا وفصؤلوا ل ؤا فؤي هؤله المسؤألج
رامكم اهلل ،والسالم عليكم ورامج اهلل وبركاتم.
اَّيب د .ؿبمد بن عبد اهلل القناص
اعبواب:
اغبمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم .وبعد:
وعليكم السالـ ورضبة اهلل وبركا و.
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السنة للصا م هف يعجل الفطر إذا ربق ن غػروب الهػم  ،ففػ الصػميمني
[ الب اري ح (  ،) 1954و سلم ح (  ]) 1100ن ئديث عمر -رض
ػاؿ رس ُ ِ
صػلَجى اللَجػوُ َعلَْي ِػو َو َسػلَج َم" :-إِذَا هَقْػبَ َػل اللَجْي ُػل ِ ْػن
ػوؿ اللَجػو َ -
اهلل عنو -قػاؿ :قَ َ َ ُ
الصػػا ِ ُم" .ويف
ػار ِ ػ ْػن َىػػا ُىنَػػاَ ،و َغَربَػ ْ َج
الهػ ْػم ُ  ،فَػ َق ػ ْد هَفْطَػ َػر َج
َىػػا ُىنَػػا َوه َْدبَػ َػر النػ َ
َجهػ ُ
الص ػػميمني [الب ػػاري ح (  ) 1955و س ػػلم ح (  ]) 1101ػػن ئ ػػديث
ِ ِ
صػلَجى اللَجػوُ َعلَْي ِػو
َعْب ِد اللَج ِو بْ ِن هَِيب ه َْو ََف َر ِض َ اللَجوُ َعْنوُ قَ َ
ػاؿُ :كنَجػا َ ػ َ َر ُسػوؿ اللَجػو َ -
وسلَجمِ -يف س َف ٍر وىو ِ
ػاؿ لِػبَػ ْع ِ
ب الْ َق ْػوِـ يَػا فُ َػال ُف قُ ْػم
َجم ُ قَ َ
َ ََُ َ
صا ٌم فَػلَ َجما َغَربَ ْ اله ْ
ََ َ
ػوؿ
ػاؿ يَػا َر ُس َ
امل َػد ْح لَنَػا قَ َ
وؿ اللَج ِو :لَ ْو هَْ َسْي َ قَ َ
امل َد ْح لَنَا فَػ َق َاؿ يَا َر ُس َ
ػاؿ انْػ ِزْؿ فَ ْ
فَ ْ
ِ
ػاؿ" :انْػ ِزْؿ
ػارا ،قَ َ
امل َػد ْح لَنَػا" ،قَ َ
ػاؿ :إِ َجف َعلَْي َ
اللَجو :فَػلَ ْو هَْ َسْي َ قَػاؿ "َ:انْػ ِزْؿ فَ ْ
ػك نَػ َه ً
صلَجى اللَجوُ َعلَْي ِو َو َسلَج َمُُ -ثَج قَ َاؿ إِذَا
فَ ْ
ب النَِجيب َ -
امل َد ْح لَنَا" ،فَػنَػَزَؿ فَ َج َد َح َؽبُ ْم فَ َه ِر َ
الصػا ِ ُم ،.ويف ىػلين اغبػدي ني دليػل
َرهَيْػتُ ْم اللَجْي َل قَػ ْد هَقْػبَ َػل ِ ْػن َىػا ُىنَػا فَػ َقػ ْد هَفْطََػر َج
علػى اسػػتمباب عجيػػل الفطػػر ،وهنػو ال هبػػب إ سػػاؾ ملػػزا ػن الليػػل طلقػاً بػػل
ىت ربق غروب الهم ئل الفطر ،وقد ػرملم عليهمػا الب ػاري بقولػو :بػاب
ػػىت وبػػل فطػػر الصػػا م ،وهفطػػر هبػػو سػػعيد اػبػػدري ئػػني غػػاب قػػرص الهػػم "
قػػاؿ اغبػػافظ ابػػن ئجػػر :غػػرض ىػػله الرتصبػػة ا شػػارة إذل هنػػو ىػػل هبػػب إ سػػاؾ
ملػػزا ػػن الليػػل لتمقػ ضػ النهػػار هـ ال وظػػاىر صػػنيعو يقتضػ ػػرمليح ال ػػاين
لػػلكره هتػػر هيب س ػػعيد يف الرتصبػػة ،لك ػػن ؿبلػػو إذا ربق ػ غ ػػروب الهػػم " [ف ػػتح
الباري (.])196/4
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ػٍٙ١ب لعبء أ٠بَ ِٓ سِعبْ ٚال رؼٍُ ػذد٘ب
الس ا  :أفطرت في رمضان أياماً ال أعلم عددها بالضبط ربما  4أو  5أو

 ،6وذلؤؤك اي مؤؤا ك ؤؤت فؤؤي أو سؤ ي البلؤؤون ظ ؤاً م ؤؤي أن الحؤؤائض عؤؤدتإلا

يجؤؤب أن تكؤؤون سؤؤبعج أيؤؤام كاملؤؤج ،أي أن ؤؤي ك ؤؤت آكؤؤل وأ ؤؤرب وأنؤؤا قؤؤد
إلؤؤرت مؤؤن الؤؤدورة ات ؤ أكمؤؤل عؤؤدة سؤؤبعج ا يؤؤام  .س ؤ الي هؤؤو أن ؤؤي لؤؤم

أقضإلا وال أعلم عددها فكيف أتصرف ؟
اَّيب د .سعد بن رك اػب الف
اعبواب:
اؼبكلّػ ػ إذا هفط ػػر هيا ػ ػاً ػػن ر ض ػػاف بع ػػد س ػػن التكليػ ػ ف ػػإف الوامل ػػب علي ػػو
قضاؤىا ولو بعػد ضػ ػدة طويلػة  ،وا خػ السػا لة ػلكر هظػا هفطػرت هيا ػاً
ػػن ر ض ػػاف بع ػػد س ػػن البل ػػوغ ودل قض ػػها ئ ػػىت اآلف فنق ػػوؿ  :الوامل ػػب علي ػػك
اؼببادرة إذل قضا ها يف هسرع وقػ ،وه ػا عػددىا فتبػِن علػى اليقػني ربقيقػاً لػ ااة
الل ة ،فإذا ا كن هكني ىل ى هربعة هياـ هو طبسة هو ستة فاملعليها سػتة،
وه ا ا طعاـ فال هبب عليك إطعاـ لكونك ملاىلة باغبكم .

ػٍٙ١ب لعبء أ٠بَ ِٓ سِعبْ ٚرخش ٝػٍ ٝعٕٕٙ١ب
علي قضات أيؤام مؤن رمضؤان الماضؤي  ،وأخرتؤم  .وأنؤا ا ن اامؤل
الس ا  :ض
في الصإلر التاسع ،وقد قضيت بعؤض هؤله ا يؤام أت ؤات الحمؤل فأاسسؤت

بمصؤؤقج وخفؤؤت عل ؤ الج ؤؤين ،وأخص ؤ أن يؤؤدخل رمضؤؤان القؤؤادم قبؤؤل أن
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أتمكؤؤن مؤؤن القضؤؤات  .فإلؤؤل يكفي ؤؤي اإل عؤؤام عؤؤن ا يؤؤام المتبقيؤؤج؟ أفيؤؤدوني
وفقكم اهلل تعال .
اَّيب د .الهري ضبزة بن ئسني الفعر
اعبواب:
عليػػك صػػياـ ا يػػاـ اؼبتبقيػػة ولػػو بعػػد ر ضػػاف وال ئػػرج عليػػك "ال يكل ػ اهلل
نفساً إال وسعها" و لك ل اؼبريب اللي يفطر فإنو يقضػ ػىت ػا اسػتطاع،
وال هبز ك ا طعاـ عن ا ياـ ال دل قضيها إالّ إذا عجزت عن الصوـ بالكليّة
.

وبْ ٠فطش ف ٟثؼط أ٠بَ سِعبْ ،فّب ٠غت ػٍٗ١؟
الس ا  :السالم عليكم ورامج اهلل وبركاتم ،أما بعد:
أنؤؤا ا ن راؤؤل تائؤؤب ،وبمؤؤا أن ؤؤا فؤؤي هؤؤله ا يؤؤام المباركؤؤج وأردت أن أسؤؤأ
س االً أخل ايرة ديدة في نفسي أال وهو :ك ت في ا يام ال ؤوالي مؤن
بدايؤؤج فتؤؤرة البلؤؤون ال أصؤؤوم بعؤؤض أيؤام رمضؤؤان والعيؤؤاذ بؤؤاهلل ،وال أدري كؤؤم

يوماً أفطرت ،بعاً ك ت أفطر بدون أي علر ،وأعرف اكمم في اإلسالم،
ولكن ما سبيل ال جاة ازاكم اهلل خيراً؟ وماذا علي أن أفعل وأنا ا ن رال

تائب إل اهلل سبحانم وتعال ؟ وازاكم اهلل خيراً.
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اَّيب د.هضبد بن ؿبمد اػبليل
اعبواب:
وعليكم السالـ ورضبة اهلل وبركا و.
اغبمد هلل اللي وفَجقك للتوبة ونسأؿ اهلل لنا ولك ال بات.
إذا كنػ فطػػر تعمػداً ػػن غػػا عػلر فهػػلا ؿبػل خػػالؼ بػػني هىػل العلػػم ،فقيػػل
إف ن هفطر تعمداً بدوف عػلر فعليػو التوبػة فقػ دوف القضػاا ،ف عملػو ػن
الكب ػػا ر فالقض ػػاا ال يك ػػوف قب ػػوالً ن ػػو ،فعلي ػػو كم ػػا س ػػب التوب ػػة وا ك ػػار ػػن
ا عماؿ الصاغبة.
وق ػػاؿ بع ػػب العلم ػػاا ب ػػل علي ػػو القض ػػاا ػ ػ التوب ػػة لعم ػػوـ ا دل ػػة عل ػػى ومل ػػوب
القضاا.
وإذا هردت هف ربتػػاط و صػػوـ القضػػاا وال ػػدري كػػم يو ػاً هفطػػرت ،فإنػػك ذبتهػػد
و تم ػػرى يف ع ػػدد ل ػػك ا ي ػػاـ ُث ص ػػوـ ع ػػدد ا ي ػػاـ الػ ػ ػػرملح عن ػػدؾ ػػرؾ
صو ها ،وال ش ا عليك بعد ذلك ،واهلل هعلم.
لعبء اٌص َٛػٓ اٌٛاٌذ اٌّزٛفٝ
الس ا  :توفي أبي في العصر ا واخر من رمضان تقريباً م ل ست س ين –
رامؤؤم اهلل -وعليؤؤم عصؤؤرة أيؤؤام تقريب ؤاً ،س ؤ الي :هؤؤل أصؤؤوم ع ؤؤم؟ وإذا كؤؤان
الجواب :نعم ،هل يكون الصيام لي براً أم ماذا؟ وازاكم اهلل خيراً.
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اَّيب عبد الرضبن بن عبداهلل العجالف
اعبواب:
إذا كػػاف قػػد فطػػر ىػػله ا يػػاـ ؼبػػرض ،واسػػتمر عػػو اؼبػػرض ئػػىت وفػػاه اهلل فػػال
قضاا ،وال إطعاـ نو دل يػتمكن ػن القضػاا ،فأ ػا إف شػف بعػد فطػره وه كنػو
القضاا ودل يقب ُث ات فيصوـ عنو وليو ،هو يطعم عنو عن كل يوـ سكيناً.
ػٍٙ١ب صٔ َٛزس  ،ف ًٙرص ٟ٘ٚ َٛؽبًِ ؟
الس ؤ ا  :زواتؤؤي نؤؤلرت أن تصؤؤوم ؤؤإلراً كؤؤامالً إذا تحق ؤ أمؤؤر مؤؤا  ،ولمؤؤا
تحق ؤ صؤؤامت أسؤؤبوعاً ،ولك ؤؤي م عتإلؤؤا مؤؤن الصؤؤيام

نإلؤؤا اامؤؤل ،فمؤؤاذا

يجب عليإلا؟

اَّيب د .ضبد بن إبراىيم اغبيدري
اعبواب:
ينتػػر إف كانػ نػػلرت شػػهراً وهطلقػ  ،هي :دل نػ ِو التتػػاب  ،فيجزؤىػػا هف صػػوـ
تالت ػػني يو ػ ػاً ول ػػو تفرق ػػة  ،وإف كانػ ػ ن ػػوت ص ػػوـ ش ػػهر تتابعػ ػاً ف ػػال ب ػػد هف
سػػتأن ػػن ملديػػد ،و صػػوـ شػػهر كػػا الً تتابع ػاً ،وى ػ ـبػ ّػاة بػػني هف صػػوـ
تالت ػػني يو ػ ػاً تتابع ػػة ،وب ػػني هف ص ػػوـ حبس ػػب اؽب ػػالؿ ،و ال هبزؤى ػػا هف ص ػػوـ
شهر ر ضاف عن نلرىا  ،واهلل هعلم.
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فطش  َٛ٠اٌؼ١ذٚ ،أ٠بَ اٌزشش٠ك ً٘ ٠مطغ رزبثغ ص َٛاٌىفبسح؟
الس ا  :إذا كان علي كفارة صيام إلرين متتابعين عن الفطر بالجمؤاه فؤي
نإلار رمضان فإلل يجب علي الفطر يوم العيد وأيام التصري ? أم أنؤم يجؤب
صومإلا ات ال ي قطع التتابع ؟
اَّيب عمر بن عبد اهلل اؼبقبل
اعبواب:
إف ك ػػاف علي ػػو ص ػػياـ ش ػػهرين تت ػػابعني فإن ػػو ال هب ػػوز ل ػػو هف يص ػػوـ ا ي ػػاـ اا ػػرـ
صو ها كيػو العيػدين ،وإذا كػاف ىػلا كػللك فػإف وقفػو عػن الصػياـ ىػو بػأ ر
اهلل عز وملل .
رخص يف صػػيا ها إال
و ػػل هيػػاـ العيػػد يف ربػػرأل صػػو ها هيػػاـ التهػري  ،فإنػػو دل يػ ّ
ؼبن دل هبد اؽبدي كما يف الب اري عن ابن عمر ،وعا هة وقوفاً عليهما .
ػتم ػػا بقػ عليػػو وال ينقطػ
وعليػو فيواصػػل صػػيا و بعػد هيػػاـ التهػري باشػرة ،ويػ ّ
بللك تاب ا ياـ واهلل هعلم .

رأخ١ش لعبء سِعبْ
السؤ ا  :زواتؤؤي أتتإلؤؤا العؤؤادة الصؤؤإلريج فؤي ؤؤإلر رمضؤؤان المبؤؤارك مؤؤن العؤؤام
الماضي ،فأفطرت مدة  5أيام من الصإلر ،وبعدها املت ولؤم تؤتمكن مؤن
القض ؤؤات خص ؤؤيج أن يؤ ؤ تر ص ؤؤومإلا علؤ ؤ الج ؤؤين ،وقب ؤؤل م ؤؤا يق ؤؤارب الص ؤؤإلر
ونصف وضعت المولود والحمد هلل ،وبعد انقضات فترة ال فاس لم يتبؤ إال
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أي ؤؤام مع ؤؤدودات قب ؤؤل رمض ؤؤان ،وال ص ؤؤيج أن ال تس ؤؤتطيع قض ؤؤاتها ،وذل ؤؤك
خوفؤؤا مؤؤن أن يؤ تر الصؤؤيام علؤ الرضؤؤاعج ،ون ؤؤراً القت ؤراب الصؤؤإلر المبؤؤارك
أفيدونا ما العمل أتابكم اهلل؟ ولكم ازيل الصكر.

اَّيب عبد الرضبن بن عبداهلل العجالف
اعبواب:
الواملػػب عليهػػا القضػػاا قبػػل ر ضػػاف القػػادـ ،فػػإف ملػػاا ر ضػػاف وى ػ دل قػػب
فتصػػوـ ر ضػػاف اغباضػػر وبعػػده – إف شػػاا اهلل – بػػادر بالقضػػاا بنيػػة القضػػاا
لألياـ السابقة ،وإذا كاف التأخا لعلر كما ذكرت فلػي عليهػا سػوى القضػاا،
وإذا كػػاف التػػأخا سػػاىالً ئػػىت ملػػاا ر ضػػاف ال ػػاين فعليهػػا ػ القضػػاا إطعػػاـ
سكني عن كػل يػوـ ،فػإذا كانػ ا يػاـ طبسػة هيػاـ فػتطعم طبسػة سػاكني ػ
القضاا ،لكل سكني كيلو ونص ن قوت البلد.

ػٍ ّ ٟأ٠بَ ِٓ سِعبْ ال أروش ػذد٘ب
السؤ ؤ ا  :أفط ؤؤرت ف ؤؤي إا ؤؤدى السؤ ؤ وات ا ي ؤؤام الت ؤؤي ت ؤؤأتي فيإل ؤؤا ال ؤؤدورة
الصؤؤإلريج ،ولؤؤم أتمكؤؤن مؤؤن الصؤؤيام ات ؤ ا ن  ،وقؤؤد مض ؤ علؤ ضؤي س ؤ وات
علي من دين الصيام  ،ولكؤن ال أعؤرف كؤم عؤدد
كثيرة ،وأود أن أقضي ما ض

علي  ،فماذا أفعل ؟
ا يام التي ض
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اَّيب عبد العزيز بن باز  -رضبو اهلل -
اعبواب:
تالتة ه ور:
ا ػ ػػر ا وؿ :التوبػ ػػة إذل اهلل ػ ػػن ىػ ػػلا التػ ػػأخا  ،والنػ ػػدـ علػ ػػى ػ ػػا ضػ ػػى ػ ػػن
التسػاىل  ،والعػػزـ علػػى هال عػػودي ؼب ػػل ىػػلا حل ف اهلل يقػػوؿ  " :و وبػوا إذل اهلل
صبيعاً هيو اؼبا نوف لعلكم فلموف"  ،وىلا التأخا عصية  ،والتوبػة إذل اهلل ػن
ذلك واملبة.
ا ر ال اين :البدار بالصوـ على ئسب التن  ،ال يكل اهلل نفساً إال وسعها
 ،فاللي تنني هنػك ركتيػو ػن هيػاـ عليػك هف قضػيو  ،فػإذا ظننػ هظػا عهػرة
فصو عهرة هياـ  ،وإذا ظنن هظا هك ر هو هقل فصػو علػى قتضػى ظنػك
حل لقوؿ اهلل –سبمانو" : -ال يكل اهلل نفسػاً إال وسػعها" وقولػو -عػز وملػل-
":فا قوا اهلل ا استطعتم".
ا ر ال الث :إطعاـ سكني عن كػل يػوـ إذا كنػ قػدرين علػى ذلػك يصػرؼ
كلػػو ولػػو ؼبسػػكني وائػػد  ،فػػإف كن ػ فقػػاة ال سػػتطيعني ا طعػػاـ  ،فػػال ش ػ ا
علي ػك يف ذلػػك سػػوى الصػػوـ والتوبػػة ،وا طعػػاـ الواملػػب عػػن كػػل يػػوـ نص ػ
صاع ن قوت البلد  ،و قداره كيلو ونص يف ئ ن قدر على ذلك.
ؾبمػػوع فتػػاوى و قػػاالت تنوعػػة لهػػيخ/عبػػدالعزيز بػػن بػػاز-رضبػػو اهلل ، -اعبػػزا
اػبا عهر  ،ص (.)342

أفطش ف ٟسِعبْ ثغ١ش ػزس
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الس ا  :في إلر رمضان المبارك في العام قبل الماضي ،أي :قبؤل سؤ تين
أفطرت في بعض ا يام لعلر غيؤر ؤرعي ،وا ن قؤد مضؤ اؤوالي سؤ تين،
وال أدري كم عدد ا يؤام التؤي أفطرتإلؤا علؤ واؤم التحديؤد لكؤي أقضؤيإلا،
ومؤاذا يجؤؤب علؤؤي فؤؤي القضؤؤات؟ وإذا كؤان يجؤؤب علؤؤي إ عؤؤام مسؤؤكين ،فمؤؤا
هو الطعام المعتبر في الكفارة؟ وما مقداره؟
اَّيب عبد الرضبن بن عبداهلل العجالف
اعبواب:
وبرـ على اؼبسلم هف يفطر ن ر ضاف ولو يو اً وائداً دوف علر شرع  ،وعليػو
اؼبب ػػادرة بالتوب ػػة ،وي ػػرى بع ػػب العلم ػػاا هف ػػن هفط ػػر دوف ع ػػلر ال يص ػػح ن ػػو
هخ ػػر
القض ػػاا ،وي ػػرى بعض ػػهم هف علي ػػو القض ػػاا وإطع ػػاـ س ػػكيناً ع ػػن ك ػػل ي ػػوـ َج
قضااه ك ر ن سنة دوف علر ،فعليك اؼببادرة بالتوبة إذل اهلل –ملل وعػال،-
وقضاا لك ا ياـ.
وإذا كنػ ػ ال ػػدري ك ػػم ع ػػددىا فعلي ػػك باالئتي ػػاط ئ ػػىت عل ػػم هن ػػك قض ػػي
ُخ ػػر قض ػػاؤه
الوامل ػػب علي ػػك هو هك ػػر ،وعلي ػػك إطع ػػاـ س ػػكني ع ػػن ك ػػل ي ػػوـ ه ّ
ك ر ن سنة دوف علر ،وإطعاـ اؼبسػكني نصػ الصػاع ،هي :كيلػو ونصػ
ن قوت البلد ن ا رز هو التمر هو ال  ،هو غاىا عن كل يوـ.
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رأخ١ش لعبء سِعبْ
الس ا  :زواتي عليإلا صيام أربعج أيام من رمضان السؤاب لؤم تقضؤإلا ،هؤل
ع د قضائإلا يتواب عليإلا إ عام ستين مسكي اً عن كؤل يؤوم أم ال؟ اؤزاكم

اهلل خيراً.

اَّيب عبد الرضبن بن عبداهلل العجالف
اعبواب:
إذا كان ىله ا ياـ يف ر ضػاف القريػب الػلي دل يبػر عليػو ئػوؿ ،فلػي عليهػا
إال القضػػاا فقػ  ،وإذا كانػ ىػػله ا يػػاـ ػػن ر ضػػاف الػػلي ضػػى عليهػػا هك ػػر
ػػن ئػػوؿ ،كػػأف كػػوف ػػن ر ضػػاف عػػاـ  1421هو ػػا قبلػػو ،و ػػأخر القضػػاا
لعػػلر كمػػرض ،هو ضبػػل ،هو رضػػاع ،فكػػللك لػػي عليهػػا إال القضػػاا فقػ  ،ه ػػا
إذا كان ىله ا ياـ ن ر ضاف عاـ  1421هو ا قبلو ،وكػاف ػأخا القضػاا
بػػدوف عػػلر ،فعليهػػا القضػػاا وإطعػػاـ سػػكني وائػػد فق ػ عػػن كػػل يػػوـ ،وقػػدر
ُخػػر قضػػاؤه ك ػػر ػػن
ا طعػػاـ نصػ صػػاع ،هي :كيلػػو ونصػ عػػن كػػل يػػوـ ه ٍّ
سنة ،فإذا كان هربعة هياـ فعليها إطعاـ هربعة سػاكني ،هي :سػتة كيلػوات ػن
قوت البلد.

و١ف ألع ٟاٌذٚ ٓ٠اٌصَٛ؟
الس ؤ ا  :م ؤؤد اؤؤوالي سؤؤت س ؤ وات وأنؤؤا أعؤؤاني مؤؤن مؤؤرض مؤؤزمن لؤؤم يفإلؤؤم
أصؤؤم م ؤؤل ذلؤؤك الوقؤؤت
ا بؤؤات مسؤؤبباتم ،وال عؤؤالج لؤؤم .لؤؤم ُ

ن ا بؤؤات
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أمروني بللك ،وس الي هو :كيؤف أقضؤي الؤدين الؤلي علؤ كؤاهلي ،وربمؤا
لن أستطيع أن أصوم مرة أخرى؟.
اَّيب د .سليماف بن وا ل التوهبري
اعبواب:
ا نسػػاف إذا كػػاف ريضػاً وال يسػػتطي قضػػاا ىػػلا الصػػوـ ،و رضػػو سػػتمر ػػز ن
كمػػا ملػػاا يف الس ػااؿ -فإنػػو يطعػػم عػػن كػػل يػػوـ سػػكيناً ،فهػػهر ر ضػػاف إذاكػاف تالتػني يو ػاً يطعػم ()45كيلػو ػػن طعػاـ البلػد الػػلي يعػيو فيػو ،إذا كػػاف
طعػػا هم قمم ػاً ىبػػرج قمم ػاً ،وإذا كػػاف طعػػا هم هرزاً ىبػػرج هرزاً ،اؼبهػػم هف ينف ػ
عن كل يوـ طعاـ سكني ،سواا هخرملها دفعة وائػدة وهعطاىػا هسػرة هو هسػراً،
هو كل يوـ يف يو و ،فا ر فيو سعة وال ش ا عليو –إف شاا اهلل.-

رمذ ُ٠اٌمعبء ػٍ ٝص َٛاٌغذ
الس ؤ ا  :هؤؤل يجؤؤوز صؤؤيام سؤؤتج مؤؤن ؤؤوا قبؤؤل صؤؤيام مؤؤا علي ؤؤا مؤؤن قضؤؤات
رمضان؟
اَّيب عبد العزيز بن باز  -رضبو اهلل -
اعبواب:
قػػد اختل ػ العلمػػاا يف ذلػػك ،والص ػواب هف اؼبهػػروع قػػدأل القضػػاا علػػى صػػوـ
السػ وغاىػػا ػػن صػياـ النفػػلحل لقػػوؿ النػػيب – صػلى اهلل عليػػو وسػػلم  " : -ػػن
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ص ػػاـ ر ض ػػاف ُث ه بع ػػو س ػػتاً ػػن شػ ػواؿ ك ػػاف كص ػػياـ ال ػػدىر" خرمل ػػو س ػػلم يف
صػميمو .و ػػن قػػدـ السػ علػػى القضػاا دل يتبعهػػا ر ضػػاف ،وإمبػػا ه بعهػػا بعػػب
ر ضػػاف ،و ف القضػػاا فػػرض ،وصػػياـ الس ػ طػػوع ،والفػػرض هوذل باالىتمػػاـ
والعناية .وباهلل التوفي .
[ؾبموع فتاوى و قاالت ابن باز رضبو اهلل عاذل (.])392/15
ِبد ٚػٍ ٗ١صَٛ
الس ا  :السالم عليكم ورامج اهلل وبركاتم ،وبعد:
رال كان مريضاً لفترة ويلج وكان يقدر عل الصوم ولكن في آخر سؤ تين
من عمره ا تد عليم مرضم فلم يصم ؤإلر رمضؤان فؤي هؤاتين السؤ تين مؤن
عمؤؤره وأب ائؤؤم مواؤؤودون فؤؤلكرهم فؤؤي آخؤؤر سؤ ج مؤؤن عمؤؤره أنؤؤم لؤؤم يصؤؤم تؤؤم
مات فما اكمم؟ وهل عليم يت؟
اَّيب د .خالد بن عل اؼبهيقح
اعبواب:
وعليكم السالـ ورضبة اهلل وبركا و ،وبعد:
ال ىبلو رض ىلا الرملل ن ه رين:
ا وؿ :هف يكػػوف رض ػاً ال يرملػػى بػػرؤه فهػػلا هبػػب علػػى ورتتػػو هف يطعم ػوا ػػن
ركتػػو إف خل ػ ركػػة سػػكيناً عػػن كػػل يػػوـ ػػرؾ صػػيا و ،هو يصػػو وا عنػػو وىػػلا
ستمب هي الصياـ عنو.
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ال ػػاين :هف يكػػوف رضػاً يرملػػى بػػرؤه فػػإف دل يقػػدر علػػى القضػػاا السػػتمرار رضػػو
ئىت ات فال ش ا عليو لقولو عاذل" :فعدة ػن هيػاـ هخػرى" [البقػرة.]185:
وىػػلا دل يقػػدر علػػى عػػدة ػػن هيػػاـ هخػػر .وإف قػدر ودل يقػػب فيسػػتمب وليا ػػو
هف يصو وا عنو .وباهلل التوفي .

أدٌخ ٚصٛي صٛاة اٌص١بَ ٌٍّ١ذ
الس ا  :ما هو دليل وصو الصيام للميت؟
اَّيب د .عبد اهلل بن عبد الرضبن بن مل ين
اعبواب:
إذا كػػاف عليػػو صػػياـ ،فػػإف دليلػػو قولػػو – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  " : -ػػن ػػات
ػياـ صػػاـ عنػػو وليػػو" رواه الب ػػاري ( ،)1952و سػػلم ( )1147ػػن
وعليػػو صػ ٌ
ئ ػػديث عا ه ػػة – رضػ ػ اهلل عنه ػػا -وى ػػلا ع ػػاـ يف ص ػػياـ الف ػػرض ويف ص ػػياـ
النػػلر ،وكػػللك ملػػاا يف قصػػة اؼبػرهة الػ ركبػ البمػػر وقالػ  :إف قبػػاين اهلل ػػن
ى ػػلا البم ػػر فلل ػػو عل ػ هف هص ػػوـ ش ػػهراً فس ػػأل بنته ػػا الن ػػيب – ص ػػلى اهلل علي ػو
وسلم – فأ رىا هف صوـ عنها ،وشبو ذلك بالدين  " ،لو كاف على ه ك دين
هكنػ قاضػػيتو " قالػ  :نعػػم ،قػػاؿ" :فػػدين اهلل هئػ هف يقضػػى" انتػػر ػػا رواه
هبػػو داود ( ،)3310وغػػاه ػػن ئػػديث ابػػن عبػػاس –رض ػ اهلل عنهمػػا -وه ػػا
بقيػػة التطوعػػات فإظػػا لمػ بػػللك إذا نػػوى هف هملػػر ىػػلا الصػػياـ ؼبيتػػو ،هو كمػػا
لو نوى هف هملر ىله اغبجة هو العمرة ؼبيتو يصلو ذلك.
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أفطش ِزؼّذا فّب اٌؾىُ؟
الس ا  :رال ع دما كان في ال دمج العسكريج أفطر عمداً أيامؤاً مؤن ؤإلر

رمضان بسبب ن ام الثك ج الصارم وقلج الطعام في وابج الفطور في أغلب

ا ايان ،فإلل تجب عليم الكفارة؟ أم لؤيس عليؤم إال القضؤات؟ واؤزاكم اهلل
خيراً.
اَّيب د .عبداهلل بن ناصر السلم
اعبواب:
إذا كاف قد هفطر با كل والهرب وكبو ذلك ،فإمبػا هبػب عليػو الكفػارة إذا كػاف
قػػد ملػػاا ر ضػػاف اآلخػػر وىػػو دل يصػػم ،ويطعػػم عػػن كػػل يػػوـ سػػكني كمػػا هفػػىت
بػػللك ابػػن عبػػاس وهبػػو ىريػػرة رض ػ اهلل ع ػنهم ،ويصػػوـ ا يػػاـ ال ػ ركهػػا ،وإف
كػػاف قػػد ملػػااه ر ضػػاف ال ػػاين وىػػو دل يصػػمها ،فإنػػو هبػػب عليػػو ػ الصػػياـ هف
يطعػػم عػػن كػػل يػػوـ سػػكيناً وىػػلا يف ئ ػ ػػا لػػو هفطػػر يف كػػل ش ػ ا ػػا عػػدا
اعبمػػاع ،ه ػػا لػػو هفط ػػر باعبمػػاع فإنػػو ذبػػب علي ػػو الكفػػارة اؼبغلتػػة ،وى ػ كف ػػارة
التهار قضاا الصياـ والتوبة ،واهلل هعلم.
لطغ اٌززبثغ ف ٟص١بَ اٌىفبسح
الس ا  :رال عليم كفؤارة قتؤل ال طؤأ ،وهؤي صؤيام ؤإلرين متتؤابعين لعؤدم
الق ؤؤدرة علؤ ؤ عتؤ ؤ الرقب ؤؤج ،والسؤ ؤ ا ه ؤؤو :إذا ص ؤؤادف التت ؤؤابع ي ؤؤوم عي ؤؤد
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ا ضح وأيام التصري فماذا يعمل الرال؟ أيفطر يوم العيد ويتابع صومم،
أم يفطر يوم العيد وأيام التصري ؟.
ومؤا هؤؤي الحؤؤاالت التؤؤي يجؤؤوز لؤؤم فيإلؤؤا تؤؤرك التتؤؤابع دون اإلخؤؤال بكفارتؤؤم؟
وازاكم اهلل خيراً.
اَّيب عبد الرضبن بن عبداهلل العجالف
اعبواب:
إذا كاف على اؼبسلم كفارة عن قتل اػبطأ فعليو الكفارة على الرت يب هوالً :عتػ
رقبػػة  ،فػػإف دل هبػػد فعليػػو صػػياـ شػػهرين تتػػابعني ،وال يػػاتر علػػى التتػػاب إفطػػاره
ي ػػوـ عي ػػد الفط ػػر هو عي ػػد ا ض ػػمى حل ف الفط ػػر فيهم ػػا وامل ػػب  ،فل ػػو ابت ػػده
الكفارة ن شعباف ُث دخل ر ضاف يصوـ ر ضاف وال ياتر على تاب الكفػارة،
ويفط ػػر ي ػػوـ العي ػػد وال ي ػػاتر عل ػػى ت ػػاب الكف ػػارةُ ،ث يكم ػػل ص ػػياـ س ػػتني يو ػ ػاً
(شػػهرين)  ،وكػػلا إذا بػػده بالصػػياـ قبػػل دخػػوؿ شػػهر ذي اغبجػػة فػػإف عليػػو هف
يفطػػر يػػوـ عيػػد ا ضػػمى حل ف فطػػره واملػػب ووبػػرـ صػػيا و ،وه ػػا هيػػاـ الته ػري
فق ػػاؿ بع ػػب العلم ػػاا :إذا هفطرى ػػا انقطػ ػ التت ػػاب حل ن ػػو ال هب ػػب فطرى ػػا كي ػػوـ
النم ػػر ،وبع ػػب العلم ػػاا ق ػػاؿ :يفطرى ػػا حل ن ػػو يك ػػره ص ػػيا ها ،ولع ػػل ا وذل هف
يصػػو ها لػػلال ينقط ػ عليػػو التتػػاب حل نػػو يصػػح صػػيا ها عػػن ػػن دل هبػػد ىػػدياً،
يصػػوـ ال التػػة ا يػػاـ يف اغبػػب الػ ىػ يػػوـ اغبػػادي عهػػر وال ػػاين عهػػر وال الػػث
عهر حل نو رخص لو يف ذلك إذا دل هبد ىدياً.
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ف ػػا وذل هف يص ػػوـ هي ػػاـ التهػ ػري  ،وك ػػللك بالنس ػػبة للمػ ػرهة ال يقطػ ػ التت ػػاب إذا
هفطػرت غبػػيب هو هفطػرت لنفػػاس ،وكػلا الرملػػل واؼبػرهة ال يقطػ التتػاب إذا هفطػػر
ػػن همل ػػل ػػرض يب ػػيح ل ػػو الفط ػػر هو هفط ػػر ػػن همل ػػل س ػػفر يب ػػيح ل ػػو الفط ػػر يف
ر ضاف ،وكػل ػا هبػاح لػو الفطػر يف ر ضػاف لػو هف يفطػره يف صػياـ الكفػارة ،وال
يقط عليو التتاب .

لعبء اٌص َٛػٓ اٌّ١ذ
الس ؤ ا  :لقؤؤد تؤؤوفي والؤؤدي – رامؤؤم اهلل – بعؤؤد مؤؤرض الزمؤؤم ؤؤوا

ؤؤإلر

رمضؤؤان فحؤؤا بي ؤؤم وبؤؤين الصؤؤيام ،فكيؤؤف والده القضؤؤات ع ؤؤم مؤؤع العلؤؤم
أنإلم ستج ،خمسج أب ات وب ت وزواتم؟ أي إن كؤان القضؤات بالصؤوم فكيؤف
سم ا يؤام بيؤ إلم؟ وهؤل يصؤب أن يصؤوموها فؤي أيؤام متزام ؤج ،وإن لؤزمإلم
تق ض
عام فكيف يكون ،وهل نطعم بما ترك من ما فيكون أفضل لم؟.
إ ٌ
اَّيب د.هضبد بن ؿبمد اػبليل
اعبواب:
إذا كػػاف ىػػلا اؼبػػرض فبػػا يرملػػى زوالػػو وبػػرؤه لكػػن قػػدَجر اهلل هف يسػػتمر بػػو اؼبػػرض
ئىت ات فهلا ال ش ا عليو طلقاًحل ف الواملب عليو القضاا و ات قبػل هف
يدركو ،ه ا إذا كاف اؼبرض فبػا ال يرملػى زوالػو فالواملػب إخػراج عػن كػل يػوـ كبػو
كيلػػو ونصػ ػػن الػػرز هو التمػػر هو هي طعػػاـ فبػػا ملػػرت العػػادة بأكلػػو عنػػدكم،
ويكوف ا طعاـ ن اؿ اؼبي  .رئم اهلل ه وات اؼبسلمني هصبعني.
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اٌىفبسح ثبإلغؼبَ ِغ اعزطبػخ اٌص١بَ
الس ؤ ا  :راؤؤل وقؤؤع عل ؤ زواتؤؤم فؤؤي نإلؤؤار رمضؤؤان ،ويريؤؤد أن يطعؤؤم سؤؤتين
مسؤؤكي اً مؤؤع أنؤؤم يسؤؤتطيع الصؤؤيام ،وهؤؤل عل ؤ زواتؤؤم كفؤؤارة مثلؤؤم ،مؤؤع أنإلؤؤا
أ اعتم في هله الم الفج؟.

اَّيب د .سليماف بن وا ل التوهبري
اعبواب:
هوالً ينبغ ػ لفنس ػػاف هف يتقػ ػ اهلل – ع ػػاذل – يف ص ػػيا و ،وهف يعل ػػم هف ص ػػياـ
ر ضػػاف ركػػن ػػن هركػػاف ا سػػالـ ،وهف الواملػػب عليػػو هف يبتعػػد عمػػا ينقضػػو ػػن
اؼبفط ػرات ،فػػإذا كػػاف وق ػ علػػى زوملتػػو يف ظػػار ر ضػػاف فػػإف الواملػػب عليػػو ىػػو
عتػ رقبػػة ،وإف دل هبػػد فصػػياـ شػػهرين تتػػابعني ،فػػإف دل يسػػتط فإطعػػاـ سػػتني
سػػكيناً ،فػػإذا هطعػػم وىػػو يسػػتطي الصػػياـ فػػإف إطعا ػػو ال يعتػػد بػػو وال يعت ػ ،
وكأنو دل يطعم وىو هدرى بنفسو ،وزوملتو إذا كان طاوعة لو غا كرىة فإنو
يلز ه ػػا هيض ػ ػاً الكف ػػارة ل ػػو ،وعليه ػػا عت ػ ػ رقب ػػة ،ف ػػإف دل ذب ػػد فص ػػياـ ش ػػهرين
تتابعني ،فإف دل ستط فإطعاـ ستني سكيناً .

اٌزٛثخ ِٓ اٌفطش ف ٟسِعبْ
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الس ا  :أنا اب َم ضن اهلل علي بالإلدايج وهلل الحمد والم ؤج ،وقبؤل االلتؤزام
ك ؤؤت ال أصؤؤوم فؤؤي رمضؤؤان إال بعؤؤض ا يؤؤام ،غفلؤؤج وتإلاونؤاً وعصؤؤياناً ،فإلؤؤل
أقضي وقد مر علي وأنا في االلتزام س تان؟

اَّيب د .رياض بن ؿبمد اؼبسيماي
اعبواب:
قػد هسػػعدين ك ػااً هف َ ّػن اهلل – عػػاذل -عليػػك باؽبدايػة وااللتػزاـ ،وإين شػػاركك
ػن هعمػػاؽ قلػػيب شػػعورؾ بالرضػػا والطمأنينػة يػػوـ اكتهػػف الطريػ الصػػميح إذل
س ػػعادة ال ػػدنيا ونع ػػيم اآلخ ػػرة ،فأبه ػػر –رع ػػاؾ اهلل -بانهػ ػراح الص ػػدر ،وُّج ػػة
القلب ،وعزة النف يف كن اهلل ورعايتو.
ُث اعلػم –ئفتػػك اهلل -هف ػا سػػأل عنػػو وبتػاج إذل شػ ا ػن التفصػػيل ،فػػإف
كنػ قػػد ركػ ػ الصػػوـ الصػػالة –ال ظبػػح اهلل -فػػال داعػ لقضػػاا الصػػوـحل
ف رؾ الصالة بالكلية ردة عػن ا سػالـ نفسػو ،ال ينفػ عػو صػوـ ،وال زكػاة،
وال ئب.
وإف كن فػاعالً للصػالة اديػاً ؽبػا يف هوقاهتػا بانتتػاـ فرتكػ شػيلاً ػن الصػياـ،
فعليك بالتوبة النصوح ،وا ك ار ن اغبسنات ونوافل العبادات ػ قضػاا عػدد
ا ياـ ال هفطرهتا ،فإف دل علم عددىا فاملتهد يف قديرىا وزد عليها ائتياطاً،
ُث اعل ػػم –هعان ػػك اهلل -هن ػػو ال يه ػػرتط قض ػػاؤىا تتابع ػػة ،ب ػػل ئس ػػب الوس ػ ػ
والطاقة ،ولو يف هوقات العطل وهياـ ال د اغبلر –ضبػاؾ اهلل -ػن التسػوي
وك رة التأمليل.
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قاؿ ابن قدا ة يف (اؼبغِن " :)366/4ال ىبتل القضاا بالعلر وعد و" ا.ىػ.
ىػػلا واهلل اؼبسػػاوؿ هف ي بتنػػا وإيػػاؾ علػػى اغب ػ  ،وهف هبعػػل لنػػا ػػن ه رنػػا رشػػداً،
ونستودعك اللي ال ضي ودا عو ،والسالـ عليكم.

ٌُ رمط ِب أفطشد أ٠بَ ؽ١عزٙب
الس ا  :أمي كانت تفطر في رمضان وقت دورتإلا م ل اوالي أربعين س ج،
ولم تكن تقضي هله ا يام لجإللإلا ولعدم علمإلا بالواوب واسؤتمر الحؤا
قراب ؤؤج تماني ؤؤج رمض ؤؤانات ،ت ؤؤم علم ؤؤت ب ؤؤالواوب م ؤؤل ا ؤؤوالي تالت ؤؤين سؤ ؤ ج،
ولك إلا لم تقض ا يام السابقج ،مع العلم أنإلا تصوم أيام االت ين وال ميس
م ؤؤل اؤؤوالي أربؤؤع س ؤ وات ؤؤوا العؤؤام ،وعمرهؤؤا ا ن سؤؤتون س ؤ ج ،فمؤؤاذا
يجب عليإلا؟ وإن كان ه اك إ عام فكيف يؤوزه؟ وهؤل يعطؤ

هؤل البيؤت

الوااد دفعج واادة؟ أفتونا مأاورين.
اَّيب د.هضبد بن ؿبمد اػبليل
اعبواب:
اللي يتهر هف عليها قضػاا لػك ا يػاـحل ف ىػلا ا ػر هػهور و عػروؼ بػني
اؼبسػػلمني –هي وملػػوب القضػػاا علػػى ال ػ فطػػر بسػػبب العػػادة الهػػهرية -وقػػد
سػػاىل ملػػداً يف عػػدـ الس ػااؿ عػػن ػػل ىػػلاُ ،ث إظػػا ؼبػػا علم ػ بػػالوملوب دل
قب هيضاً وىلا فبا يدؿ على ساىلها.
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ف ػػإف كان ػ ال س ػػتطي الص ػػياـ اآلف لك ى ػػا وعجزى ػػا ع ػػن الص ػػوـ ،فعليه ػػا هف
طعم عن كل يوـ سػكيناً نصػ كيلػو وعهػر غرا ػات ػن طعػاـ البلػد كػا رز
وكبوه ،واهلل هعلم.

ص١بَ اٌمعبء  َٛ٠ػشفخ
الس ا  :أفطرت يوماً من رمضان لصدة المرض ،فإلل يجؤوز لؤي أن أقضؤيم

يوم عرفج يوم الحج؟ علماً بأني قد صمتم.

اَّيب اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا
بر اسة الهيخ عبدالعزيز بن باز-رضبو اهلل-
اعبواب:
إذا كن صم يوـ عرفة قضاا عن اليوـ اللي هفطر و ن ر ضاف فإنػو هبز ػك
قضػػاا عػػن اليػػوـ الػػلي فطر ػػو ،لكػػن ا فضػػل هف يقض ػ ا نسػػاف ػػا عليػػو ػػن
الصوـ يف غا يوـ عرفةحل ليتفرغ فيػو للػلكر والػدعاا وكبونبػا ػن النسػك إذا كػاف
ئاملػاً ،ويصػػو و طوعػاً إذا كػػاف غػػا ئػػاج ،فيجمػ بػػللك بػػني فضػػيلة التطػػوع
بالصوـ يوـ عرفة ،وفريضة القضاا يف يوـ وخػر ،وخروملػاً ػن اػبػالؼ يف كراىػة
القضاا يف سعة ا ياـ ا وذل ن شهر ذي اغبجة.
وباهلل التوفي وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وولو وصمبو وسلم.
[اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا (.])398/10
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ً٘ ٠مع ٟػٓ أِٗ ص١بَ سِعبْ؟
الس ا  :ي ي الفاضل ..أمي عليإلا دين صيام تمانيج أ ؤإلر مؤن رمضؤان،
أعاقإلا المرض المتزامن مع مجيت كؤل رمضؤان ،والسؤ ا  :مؤا العمؤل؟ هؤل

أقضيم ع إلا؟ أذهبوا ايرتي ازاكم اهلل خيراً.

اَّيب عبد الرضبن بن عبداهلل العجالف
اعبواب:
إذا كان ستطي القضاا ولو دل يكن بالتتاب فعليها القضػاا ،وإذا هيسػ ػن
القدرة على القضاا فعليها هف طعػم عػن كػل يػوـ سػكيناً ،لكػل سػكني كيلػو
ونص ن قوت البلد .واهلل هعلم.

اٌفذ٠خ ثذي اٌص١بَ
الس ا  :بسم اهلل الرامن الرايم ،السالم عليكم ورامج اهلل وبركاتم.
وبعؤؤد :علؤؤي صؤؤيام ؤؤإلرين بسؤؤبب الحمؤؤل والرضؤؤاعج ،وقؤؤدرتي الجسؤؤديج ال
تعي ي عل ذلؤك ،ايؤا إنؤي مصؤابج بمؤرض فؤي القلؤب ،فإلؤل أسؤتطيع أن
أخرج الفديج بدال من الصيام؟ وهؤل يجؤوز أن أنفؤ هؤله الفديؤج فؤي إ عؤام
أسؤؤرتي؟ ايؤؤا إنؤؤي لسؤؤت مكلفؤؤج باإلنفؤؤا علؤؤيإلم ،أم أنؤؤم يجؤؤب أن أنفقإلؤؤا
عل المساكين؟ وازاكم اهلل خيراً.
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اَّيب عبد الرضبن بن عبداهلل العجالف
اعبواب:
إذا كاف أخا ىلا الصياـ عن شهري ر ضاف بسبب اغبمػل والرضػاعة والوضػ
فعليك القضػاا ولػو بغػا انتتػاـ ،فػال يلػزـ التتػاب  ،وال هبػوز لػك إخػراج الفديػة،
إال إذا هيسػ ػ ػػن الق ػػدرة عل ػػى القض ػػاا بقي ػػة ئيا ػػك بس ػػبب اؼب ػػرض ،وذل ػػك
بتقرير طبيبني سلمني تقتػني وئينلػل عليػك الكفػارة ،وىػ إطعػاـ سػكني عػن
كل يوـ ،وقدره كيلو ونص ن قوت البلػد ،واؼبسػكني ىػو ػن ذبػوز لػو الزكػاة
ن غا والديك وهوالدؾ و ن رتينو ن ا قارب.

وفبسح رغؼخ سِعبٔبد
الس ا  :لقد ك ت فؤي رمضؤان فؤي السؤ وات الماضؤيج مؤن العمؤر  14سؤ ج
إل ؤ  22س ؤ ج ال أصؤؤوم الصؤؤإلر كلؤؤم أ لؤؤب مؤؤن فضؤؤيلتكم إيجؤؤاد اؤؤل وال
أستطيع إ عام ستين مسكي اً في اليوم الوااد هل بإمكاني أن أدخر الما

عؤؤن كؤؤل يؤؤوم وأعطيؤؤم مؤؤثالً لؤؤديار الرامؤؤج أو لمسؤؤكين وااؤؤد عؤؤن كؤؤل يؤؤوم؟

وازاكم اهلل خيراً.

اَّيب عمر بن عبد اهلل اؼبقبل
اعبواب:
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هىنلػ ػػك علػ ػػى رغبتػ ػػك يف التوبػ ػػة إذل اهلل ػ ػػن ىػ ػػلا الػ ػػلنب العتػ ػػيم ،وهوصػ ػػيك
با ك ار ن االستغفار وصياـ ا يسر ن النوافل – إذا انتهي ن القضػاا-
.
تانياً :اللي عليو ا مة ا ربعة يف ل ئالك ،هنك قض عن كل ا يػاـ الػ
هفطرهتػػا و طعػػم عػػن كػػل يػػوـ سػػكيناً ،وال يلز ػػك التتػػاب يف قضػػا ها ،فم ػىت ػػا
استطع الصياـ فصم ئىت نته ا ياـ ال هفطرهتػا وبالنسػبة لفطعػاـ يبكنػك
في ػ ػػو هف ذبم ػ ػ ػ ك ػ ػػل عه ػ ػػرة صبيع ػ ػ ػاً هو ك ػ ػػل عه ػ ػ ػرين ،هو ك ػ ػػل طبس ػ ػػة ئسػ ػ ػػب
اسػػتطاعتك ،وهنػ ـبػػا بػػني هف عطػ كػػل وائػػد ػػنهم نصػ صػػاع ػػن ا رز
كيلو ونص قريباً ،وإف وضع عػو شػيلاً ػن ا داـ –إف كنػ قػدر -فهػو
ئسن ،ىله طريقة.
وىناؾ طريقة هخرى وى هف صن طعا اً يف بيتك هو لىب إذل هئد اؼبطاعم
فتػػدعو إليػػو عهػػرة فقػراا هو عهػرين هو ئسػػب اسػػتطاعتك إذل هف نتهػ ا يػػاـ
الػ هفطرهتػػا ،وىكػػلا كلمػػا هطعمػ اؼبسػاكني سػػق عنػػك ػػن ئسػػاب ا يػػاـ،
هسأؿ اهلل عاذل هف يتوب علينا ،وهف يتقبل نا صاحل العمل.
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ص َٛاٌزطٛع

فتـاوى رمضــانية

139

ص١بَ  َٛ٠اٌغجذ
السؤ ا  :أراؤؤو إفادت ؤؤا عؤؤن اكؤؤم صؤؤيام يؤؤوم السؤؤبت ايؤؤا اصؤؤل خؤؤالف
بين مجموعج من لبج العلم او صيامم نفالً ؟
اَّيب عبد الرضبن بن عبداهلل العجالف
اعبواب:
اغبمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل وبعد :
فقػػد فػػرض اهلل علػػى ا ػػة اامديػػة صػػياـ شػػهر ر ضػػاف ،ور ّغػػبهم فيػػو ،وئ ػ هم
عليو  ،ووعدىم با ملر اعبزيل على صيا و ،وقد كلم ك ا ن هىل العلػم عػن
فوا د الصياـ  ،و زاياه ،كابن القػيم – رضبػو اهلل – يف زاد اؼبعػاد ،وغػاه  .وئػىت
بقػػى ا ػػة ر بطػػة ُّػػله الفوا ػػد ال ػ ربصػػل ؽبػػا ػػن ملػ ّػراا الصػػياـحل ورد اغبػػث
على صياـ ا ٍ
ياـ هُخر يف ناسبات تفاو و ن العاـ  ،ال على سبيل الفػرض ،
ولكػػن علػػى سػػبيل االسػػتمباب والسػػنيَجةحل كصػػياـ سػػتة ػػن شػواؿ  ،ويػػوـ عرفػػة ،
وشهر ؿبرـ  ،والتاس والعاشر نو على وملو اػبصوص ،وصػياـ هك ػر شػعباف ،
وتالت ػػة هي ػػاـ ػػن ك ػػل ش ػػهر  ،وا وذل هف ك ػػوف هيػ ػػاـ الب ػػيب ،وص ػػوـ ا تنػ ػػني
واػبمػػي  ،وصػػوـ يػػوـ وإفطػػار يػػوـ ،وصػػوـ بػػاق عهػػر ذي اغبجػػة – عػػدا يػػوـ
العيد – لدخوؽبا يف عموـ العمل الصاحل.
وال شك هنو سيدخل يف ىله ا ياـ ال ُصاـ  :يوـ السب حل ؼبوافقتو هئياناً.
الص َجػماا ،عػن النػيب صػلى
وقد ورد ئديث عبد اهلل بن بسر السلم  ،عن هختػو َج
اهلل عليو وسػلم قػاؿ ( :ال صػو وا يػوـ السػب إال فيمػا اف ُػرتض علػيكم ،وإف دل
هبد هئدكم إال غباا ِعنَبَ ٍة ،هو عود شجرة ،فليمضغو) هخرملو هصماب السػنن.
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وق ػػد اختل ػ هى ػػل العل ػػم يف ص ػػمتو ،وهك ػػر ا م ػػة الع ػػارفني بعل ػػل ا ئادي ػػث
ئسػنو ػنهم ضبلػو علػى كراىيػة
هعلّوه باالضػطراب ،والهػلوذ ،و ػن صػممو هو َج
زبصيصػػو بالصػػوـحل نػػو يػػوـ ُعتمػػو اليهػػود ،وه ػػا إف واف ػ صػػيا اً كػػاف يصػػو و
اله ص ويعتاده ،فالكراىة ر فعة عنو عندىم.
ودل هملػػد هئػػداً ػػن هىػػل العلػػم ظػػى عػػن صػػو و إذا وافػ عػػادة الهػ ص ،سػػوى
الهيخ ناصر الدين ا لباين – رضبو اهلل – فإنو ئ ّػرـ صػو و يف النفػل سػواا كػاف
يف سػ ػػن شػواؿ هو وافػ عرفػػة  ،هو التاسػ والعاشػػر ػػن ؿبػػرـ ،هو صػػوـ يػػوـ
وإفطػػار يػػوـ ،هو غػػا ذلػػك ،وىػػلا شػ ا دل يُسػػب إليػػو فيمػػا علمػ  ،وقػػد هطػػاؿ
هىػػل العلػػم يف الكػػالـ عػػن اغبػػديث ػػن ئيػػث صػػمتو ػػن عػػد ها ،و ػػن ئيػػث
داللت ػػو ،وق ػػد صبعته ػػا يف حب ػػث ف ػػرد ،ػػن هراد االس ػػتزادة فليطالع ػػو .وص ػػلى اهلل
على نبينا ؿبمد وعلى ولو وصمبو هصبعني.

لعبء  َٛ٠ػبشٛساء
الس ا  :من أت عليإلا عا ورات وهي اائض هل تقضؤي صؤيامم؟ وهؤل مؤن
قاعدة لما يقضي من ال وافل؟ وما ال يقضي؟ ازاك اهلل خيراً.
اَّيب ؿبمد بن صاحل الع يمني -رضبو اهلل -
اعبواب:
النواف ػػل نوع ػػاف :ن ػػوع ل ػػو س ػػبب ،ون ػػوع ال س ػػبب ل ػػو .فال ػػلي ل ػػو س ػػبب يف ػػوت
بفوات السبب وال يُقض  ،اؿ ذلك :ربية اؼبسجد ،لو ملاا الرملل ومللػ ُث
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ط ػػاؿ مللوس ػػو ُث هراد هين ي ػػأأ بتمي ػػة اؼبس ػػجد ،دل ك ػػن ربي ػػة للمس ػػجد ،ظ ػػا
صػػالة ذات سػػبب ،ربوطػػة بسػػبب ،فػػإذا فػػات فا ػ اؼبهػػروعية ،و ػػل ذلػػك
فيمػػا يتهػػر يػػوـ عرفػػة ويػػوـ عاشػػوراا ،فػػإذا هخػػر ا نسػػاف صػػوـ يػػوـ عرفػػة ويػػوـ
عاشوراا بال عػلر فػال شػك هنػو ال يقضػ وال ينتفػ بػو لػو قضػاه ،هي ال ينتفػ
بو على هنو يوـ عرفة ويوـ عاشوراا.
وه ػػا إذا ػػر عل ػػى ا نسػػاف وى ػػو عػػلور كػػاؼبرهة اغب ػػا ب والنفسػػاا هو اؼب ػريب،
فالتػاىر هيضػاً هنػو ال يقضػ  ،ف ىػػلا خػص بيػػوـ عػػني يفػوت ئكمػػو بفػوات
ىلا اليوـ.
[ؾبمػػوع فت ػػاوى ورسػػا ل فض ػػيلة اله ػػيخ /ؿبمػػد ب ػػن صػػاحل الع يم ػػني -رضب ػػو اهلل
(])43/20

ؽىُ اعزّزبع اٌضٚط ثضٚعزٗ أصٕبء ص١بَ اٌزطٛع
الس ؤ ا  :مؤؤا اكؤؤم اسؤؤتمتاه الؤؤزوج ،بزواتؤؤم وهؤؤو صؤؤائم ،وذلؤؤك فؤؤي غيؤؤر
القبل؟
اَّيب د.هضبد بن ؿبمد اػبليل
اعبواب:
االستمتاع بالزوملة دبا دوف اعبماع يف القبل فيو فصيل  ،فيكوف ملػا زاً إف كػاف
ي ػػأ ن عل ػػى نفس ػػو هف يفس ػػد ص ػػو و باعبم ػػاع ،ووب ػػرـ إذا غل ػػب عل ػػى ظن ػػو هن ػػو
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سين ػػزؿ ،س ػواا ك ػػاف ا ن ػزاؿ ب ػػأف هب ػػا هو ػػن اؼبباش ػػرة فق ػ  ،وى ػػلا التفص ػػيل
يصدؽ على الصوـ الواملب.
ه ا التطوع فال وبرـ عليو ولو غلب على ظنو هنو سينػزؿحل نو هبوز لفنساف هف
يقط صوـ التطوع ولو بدوف سبب.

ئفشاد اٌغّؼخ ثبٌص١بَ
يوما من صؤوم
الس ا  :هل أستطيع أن أصوم الجمعج عل انفراد باعتبارها ً

ستج أيام من وا ؟

اَّيب د.هضبد بن ؿبمد اػبليل
اعبواب:
قاؿ النيب صلى اهلل عليػو وسػلمَ" :ال يصػو َجن هَئػ ُد ُكم يػػوـ ْ ِ
اعبُ ُم َعػة إَِجال يَػ ْوً ػا قَػْبػلَػوُ
َ ُ َ َ ْ ََْ
ه َْو بَػ ْع ػ ػ ػ َػدهُ" .تف ػ ػ ػ ػ علي ػ ػ ػػو :ص ػ ػ ػػميح الب ػ ػ ػػاري ( )1985وص ػ ػ ػػميح س ػ ػ ػػلم
ص نو إال صور اف:
( .)1144وىلا ظ صريح عن صياـ يوـ اعبمعة ،ودل ُىبَ ّ
ا وذل :إذا صاـ قبلو هو بعده.
ػادا ،كمػػا يف ئػػديث سػػلم ()1144
ال انيػػة :إذا واف ػ يػػوـ اعبمعػػة صػػوً ا عتػ ً
ِ
صلَجى اللَجوُ َعلَْي ِو َو َسلَج َم قَ َاؿَ" :ال َزبْتَصوا
َع ْن هَِيب ُىَريْػَرَةَ ،رض َ اللَجوُ َعْنوَُ ،ع ْن النِ ٍّ
َجيب َ
اعبمع ِػة بِ ِ
صػيَ ٍاـ ِ ْػن بَػ ْ ِ
اعبُم َع ِة بِِقيَ ٍاـ ِ ْن بَػ ْ ِ
ػني اْ َيَج ِػاـ
ني اللَجيَ ِػارلَ ،وَال َزبُصػوا يَػ ْػوَـ ُْ ُ َ
لَْيػلَةَ ْ ُ
إَِجال هَ ْف ي ُكػػو َف ِيف ٍ
َئ ػ ُد ُك ْم" .والػػلي يتهػػر بنػػاا علػػى ذلػػك هنػػو ال
صػ ْػوـ يَ ُ
َ
صػػوُوُ ه َ
َ
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ػػن ش ػواؿحل لعػػدـ اندراملػػو

ص١بَ اٌغذ ف ٟغ١ش شٛاي
الس ا  :هل صحيب أنم يجؤوز صؤيام السؤت فؤي غيؤر ؤوا

لواؤود روايؤج

تقو  " :من صام رمضان وأتبعم بست " من دون تحديد وا ؟
اَّيب د .ؿبمد بن رك الرتك
اعبواب:
ال يهرع هف يصوـ ا نساف الس ن شواؿ يف غا شػهر شػواؿحل ف اغبػديث
ملاا بت صيص ىله ا ياـ السػتة يف شػهر شػواؿ فقػ  ،كمػا يف اغبػديث الػلي
عند سلم ( )1164وغاه ن ئديث هيب هيوب ا نصػاري – رضػ اهلل عنػو
 " ن صاـ ر ضاف ُث ه بعو سػتاً ػن شػواؿ" ،وه ػا ػا ملػاا يف بعػب الروايػات" وسػػتة هيػػاـ بعػػده" انتػػر ػػا رواه ابػػن املػػة ( )1715والػػدار (،)1755
وهضب ػػد ( )21906ػػن ئ ػػديث توب ػػاف ب ػػن ػػدد – رضػ ػ اهلل عن ػػو  -فه ػ ػ
ؿبمولة على هظا ن شواؿحل لورود زبصيصها يف الروايات ا خرى ،وُّلا وبصل
اعبم بني الروايات  ،واهلل هعلم .
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ص١بَ اٌغذ ِٓ شٛاي
الس ا  :ما الدليل عل استحباب صيام ستج أيام من وا  ،وما الحكمج
من ذلك ؟
اَّيب د .عبد الوىاب بن ناصر الطريري
اعبواب:
نورد لك خالصة ا ذكره اغبافظ ابػن رملػب يف كتابػو ( لطػا اؼبعػارؼ ) ص
(.)389
الدليل على هروعيتو :
خرج سػلم ػن ئػديث هيب هيػوب ا نصػاري – رضػ اهلل عنػو – عػن النػيب –
صلى اهلل عليو وسلم -قاؿ  " :ن صاـ ر ضافُ ،ث ه بعو ستاً ن شواؿ ،كػاف
كصياـ الدىر ".
وإمبػػا كػػاف صػػياـ ر ضػػاف وإ باعػػو بس ػ ػػن ش ػواؿ يعػػدؿ صػػياـ الػػدىر حل ف
اغبسنة بعهر ه اؽبا ،وقد ملاا ذلك فسراً ن ئديث توباف – رض اهلل عنػو
– عن النيب – صػلى اهلل عليػو وسػلم – قػاؿ  " :صػياـ ر ضػاف بعهػرة هشػهر ،
وصياـ سػتة هيػاـ بهػهرين  ،فػللك صػياـ سػنة " يعػِن ر ضػاف وسػتة هيػاـ بعػده،
خرملو ا اـ هضبد ( )280/5وابن ئباف يف صميمو (.)3627
وقاؿ ا اـ هضبد  :لي يف هئاديث الباب هصح نو .
ولعل ن اغبكم يف ذلك :
هوالً :هف صياـ ستة هياـ ن شواؿ بعد ر ضاف يسػتكمل ُّػا اؼبسػلم هملػر صػياـ
الدىر كلو .
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تاني ػاً :هف صػػياـ ش ػواؿ وشػػعباف كصػػالة السػػنن الروا ػػب قبػػل الصػػالة اؼبفروضػػة
وبعػدىا ،فيكمػل بػػللك ػا ئصػػل يف الفػرض ػػن خلػل ونقػػص حل فػإف الفػرا ب
كمػ ُػل بالنوافػػل يػػوـ القيا ػػة  ،وهك ػػر النػػاس يف صػػيا و للفػػرض نقػػص وخلػػل ،
فيمتاج إذل ا هب ه ويكملو ن ا عماؿ .
تال ػاً :هف صػػياـ ر ضػػاف يوملػػب غفػػرة ػػا قػػدـ ػػن الػػلنوب  ،فمعػػاودة الصػػياـ
شكر ؽبله النعمة  ،فال نعمة هعتم ن غفرة اللنوب .
بعد الفطر ٌ
بهػػكر نعمػػة صػػياـ ر ضػػاف بإظهػػار
وقػػد ه ػػر اهلل – سػػبمانو و عػػاذل – عبػػاده ُ
ذكره ،وغا ذلك ن هنواع شكره  ،فقاؿ  " :ولتكملوا العدة ولتكػ وا اهلل علػى
اىداكم ولعلكم هكروف " [البقرة ،]185 :فمن صبلة شكر العبد لربّو علػى
وفيقػػو لصػػياـ ر ضػػاف وإعانتػػو عليػػو  ،و غفػػرة ذنوبػػو هف يصػػوـ لػػو شػػكراً عقيػػب
ذلك .
رابعاً :هف ا عماؿ ال كاف العبد يتقرب ُّا إذل ربػو يف شػهر ر ضػاف ال نقطػ
بإنقضػػاا ر ضػػاف  ،بػػل ى ػ باقيػػة ػػا داـ العبػػد ئي ػاً ،فالعا ػػد إذل الصػػياـ بعػػد
كره بو .
فطره ي ّدؿ ُ
عوده على رغبتو يف الصياـ وهنو دل يبلَجو ودل يست قلو وال ّ

شٙش شٛاي وٍٗ ِؾً ٌص١بَ اٌغذ
الس ا  :هل يجوز لإلنسان أن ي تار صيام ستج أيؤام فؤي ؤإلر ؤوا  ،أم
أن صيام هله ا يام لإلا وقت معلوم ؟ وهل إذا صامإلا تكون فرضاً عليم ؟
اَّيب عبد العزيز بن باز  -رضبو اهلل -

فتـاوى رمضــانية

146

اعبواب:
تب عن رسوؿ اهلل – صلى اهلل عليو وسلم – هنو قاؿ  " :ن صاـ ر ضاف ُث
ه بعػػو سػتًّا ػػن شػواؿ كػػاف كصػػياـ الػػدىر " خرملػػو ا ػػاـ سػػلم يف الصػػميح ،
وىله ا ياـ ليس عينة ن الهػهر بػل ىبتارىػا اؼبػا ن ػن صبيػ الهػهر  ،فػإذا
شػػاا صػػا ها يف هولػػو  ،هو يف هتنا ػػو ،هو يف وخػػره  ،وإف شػػاا فرقهػػا  ،وإف شػػاا
ابعهػػا  ،فػػا ر واس ػ حبمػػد اهلل  ،وإف بػػادر إليهػػا و ابعهػػا يف هوؿ الهػػهر كػػاف
ذلػك هفضػػل حل ف ذلػػك ػػن بػػاب اؼبسػارعة إذل اػبػػا  ،وال كػػوف بػػللك فرضػاً
علي ػػو  ،ب ػػل هب ػػوز ل ػػو ركه ػػا يف هي س ػػنة  ،لك ػػن االس ػػتمرار عل ػػى ص ػػو ها ى ػػو
ا فضػػل وا كمػػل حل لقػػوؿ النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  " : -هئػػب العمػػل
إذل اهلل ا داوـ عليو صائبو وإف قل " واهلل اؼبوف .
[ ؾبمػػوع فتػػاوى و قػػاالت تنوعػػة لسػػمائة الهػػيخ :عبػػدالعزيز بػػن بػػاز – رضبػػو
اهلل -اعبزا  15ص ]390

ال ٠شزشغ اٌززبثغ ف ٟص١بَ عذ شٛاي
الس ا  :هل يلزم في صؤيام السؤت مؤن ؤوا أن تكؤون متتابعؤج أم ال بؤأس
من صيامإلا متفرقج خال الصإلر ؟
اَّيب عبد العزيز بن باز  -رضبو اهلل -
اعبواب:
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صػػياـ س ػ ػػن ش ػواؿ سػػنة تابتػػة عػػن رسػػوؿ اهلل – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم –
وهبوز صيا ها تتابعة و تفرقػة حل ف الرسػوؿ – صػلى اهلل عليػو وسػلم – هطلػ
صيا ها ودل يلكر تابعاً وال فريقاً  ،ئيث قػاؿ – صػلى اهلل عليػو وسػلم " : -
ػػن صػػاـ ر ضػػاف ُث ه بعػػو سػػتاً ػػن ش ػواؿ كػػاف كصػػياـ الػػدىر " هخرملػػو ا ػػاـ
سلم يف صميمو  .وباهلل التوفي .
[ ؾبمػػوع فتػػاوى و قػػاالت تنوعػػة لسػػمائة الهػػيخ :عبػػدالعزيز بػػن بػػاز – رضبػػو
اهلل – اعبزا  15ص ]391

ص َٛاٌغذ ِٓ شٛاي لجً لعبء سِعبْ
الس ؤ ا  :هؤؤل يجؤؤوز صؤؤيام سؤؤتج مؤؤن ؤؤوا قبؤؤل صؤؤيام مؤؤا علي ؤؤا مؤؤن قضؤؤات
رمضان ؟
اَّيب عبد العزيز بن باز  -رضبو اهلل -
اعبواب:
قػػد اختل ػ العلمػػاا يف ذل ػك ،والص ػواب هف اؼبهػػروع قػػدأل القضػػاا علػػى صػػوـ
الس وغاىا ن صياـ النفل حل لقوؿ النيب – صلى اهلل عليو وسػلم  " : -ػن
صػػاـ ر ضػػاف ُث ه بعػػو سػػتّاً ػػن ش ػواؿ كػػاف كصػػياـ الػػدىر " خرملػػو سػػلم يف
صميمو  .و ن قدـ الس علػى القضػاا دل يتبعهػا ر ضػاف ،وإمبػا ه بعهػا بعػب
ر ضػػاف حل و ف القضػػاا فػػرض ،وصػػياـ السػ طػػوع  ،والفػػرض هوذل باالىتمػػاـ
والعناية  .وباهلل التوفي .
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[ ؾبمػػوع فتػػاوى و قػػاالت تنوعػػة لسػػمائة الهػػيخ :عبػػدالعزيز بػػن بػػاز – رضبػػو
اهلل -اعبزا  15ص ]392

اٌزطٛع ثص١بَ شٙشِ ٓ٠ززبثؼٓ١
الس ا  :هل يجوز الصؤوم كؤل يؤوم بؤدون انقطؤاه لمؤدة ؤإلرين أو أكثؤر -
مثالً -تطوعاً هلل  -سبحانم وتعال  ، -وبدون أي سبب ككفارة – مؤثالً-
 ،وبارك اهلل فيكم عل مجإلوداتكم.
اَّيب عمر بن عبد اهلل اؼبقبل
اعبواب:
ال شػػك هف الصػػوـ عبػػادة ػػن هفضػػل العبػػادات ،وقػػد كػػاف لرسػولنا – صػػلى اهلل
عليو وسلم – ئظ وافر ن ىػله العبػادة ،إال هنػو  -بػأيب ىػو وه ػ  -دل يصػم
شهراً كا الً ق غا ر ضاف ،كما قال عا هػة – رضػ اهلل عنهػا  " : -كػاف
رسوؿ اهلل – صلى اهلل عليو وسلم – يصوـ ئػىت نقػوؿ ال يفطػر  ،ويفطػر ئػىت
نقػػوؿ ال يصػػوـ  ،فمػػا رهي ػ رسػػوؿ اهلل – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم – اسػػتكمل
ص ػػياـ ش ػػهر إال ر ض ػػاف و ػػا رهيت ػ ػو هك ػ ػػر ص ػػيا اً نػ ػػو يف شػ ػػعباف "  ،هخرمل ػػو
الب اري ( )50/2ح ( ،)1969و سلم ( )810/2ح (. )1156
وروى س ػ ػ ػػلم يف ص ػ ػ ػػميمو ( )514 – 513/1ح( )746ع ػ ػ ػػن عا ه ػ ػ ػػة -
رضػ اهلل عنهػػا – هيضػاً هظػػا قالػ – يف ضػػمن بيػػاف ىػػدي النػػيب – صػػلى اهلل
عليو وسلم – يف عدة ه ور  ": -وال هعلػم نػيب اهلل  -صػلى اهلل عليػو وسػلم –
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قػره القػػروف كلػػو يف ليلػػة  ،وال صػػلى ليلػػة إذل الصػػبح ،وال صػػاـ شػػهراً كػػا الً غػػا
ر ضاف " .
وال ىبفى هف صػياـ شػهرين تتػابعني ،دل يػرد يف الهػرع إال ػورد الكفػارة اؼبغلتػة
يف قتل النف خطأ ،هو يف كفارة التهار ،هو يف كفارة اعبماع يف ظار ر ضاف.
وخػا اؽبػدي ىػدي ؿبمػد – صػلى اهلل عليػو وسػلم  ، -واالقتصػار علػى ػػا ورد
ىو اػبا وال كة ،ن صػياـ تالتػة هيػاـ ػن كػل شػهر ( و نهػا  :ا يػاـ البػيب)،
هو االتنني واػبمي  ،هو س ن شواؿ ،وإف نهػ وقػوي فصػياـ يػوـ وإفطػار
يوـ.
وعليو فال يهرع للمسلم هف يواصل صياـ شهرين تتابعني هو هك ر ،ا دل يكن
ىناؾ سبب شرع  ،و نو إذا واصل هك ر ن ذلك في هى هف يتصل بو ا ر
إذل صػػياـ الػػدىر ،وىػػو نهػ عنػػو كمػػا يف الصػػميمني ( الب ػػاري " " 1975
و سػػلم "  ) "1159ػػن ئػػديث عبػػد اهلل بػػن عمػػرو بػػن العػػاص – رض ػ اهلل
عنو – واهلل هعلم .

ً٘ صؼ ف ٟص١بَ اٌؼشش ِٓ ر ٞاٌؾغخ ؽذ٠ش؟
الس ا  :هل تبت في الحا عل صيام أيؤام العصؤر مؤن ذي الحجؤج ؤيت
م صؤؤوص؟ تؤؤم إن لؤؤم يثبؤؤت م إلؤؤا ؤؤيت فإلؤؤل يع ؤؤي هؤؤلا عؤؤدم مصؤؤروعيج
صيامإلا؟
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اَّيب عمر بن عبد اهلل اؼبقبل
اعبواب:
ملػاا يف فضػػل العمػل يف هيػػاـ العهػر – دوف ربديػػد نوعػو ،ال صػػياـ وال غػػاه –
اغبديث الصميح الػلي هخرملػو الب ػاري  ،306/1بػاب فضػل العمػل يف هيػاـ
التهػ ػري ح ( ،)969واللفػػظ لػػو ،وهبػػو داود  ،815/2بػػاب يف صػػوـ العهػػر
ح(، )2438والرت ػ ػػلي  ،130/3بػ ػػاب ػ ػػا ملػ ػػاا يف العمػ ػػل يف هيػ ػػاـ العهػ ػػر
ح( ،)757واب ػػن امل ػػو  ،550/1ب ػػاب يف ص ػػياـ العه ػػر ح ( )1727ػػن
طػػرؽ عػػن سػػعيد بػػن ملبػػا عػن ابػػن عبػػاس – رضػ اهلل عنهمػػا – عػػن النػػيب –
صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  -قػػاؿ " :ػػا العمػػل يف هيػػاـ العهػػر هفضػػل ػػن العمػػل يف
ىػػله .قػػالوا :وال اعبهػػاد قػػاؿ :وال اعبهػػاد إالَج رملػػل خػػرج ىبػػاطر بنفسػػو و الػػو،
فلم يرمل به ا ".
وه ا الػنص علػى الصػياـ ،فجػاا فيػو ئػديث عػن بعػب هزواج النػيب – صػلى اهلل
علي ػػو وس ػػلم  -قال ػ  " :ك ػػاف رس ػػوؿ اهلل – ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم  -يص ػػوـ
سػ ذي اغبجػػة  ،ويػػوـ عاشػػوراا  ،وتالتػػة هيػػاـ ػػن كػػل شػػهر  :هوؿ اتنػػني ػػن
اله ػػهر واػبم ػػي " هخرمل ػػو هب ػػو داود وغ ػػاه كم ػػا س ػػيأأ فص ػالً وى ػػو ئ ػػديث
ضعي .وعن هيب ىريرة ":ا ن هي ٍػاـ هئػب إذل اهلل هف يتعبػد لػو فيهػا ػن عهػر
ذي اغبجػػة ،يعػػدؿ صػػياـ كػ ٍّػل يػػوـ نهػػا بصػػياـ سػػنة .وقيػػاـ كػ ٍّػل ليلػػة نهػػا بقيػػاـ
ليلة القدر "هخرملو الرت لي وغاه وىو ئديث ضػعي هيضػاً .وىنػاؾ هئاديػث
هخر وكلها ضعيفة هو وضوعة ،كما هشػار إذل ذلػك ابػن رملػب يف "اللطػا "
بقولػ ػػو – بعػ ػػد هف ذكػ ػػر ئػ ػػديث البػ ػػاب ،وهئاديػ ػػث هخػ ػػر " :-ويف اؼبضػ ػػاعفة
هئاديػػث رفوعػػة ،لكنهػػا وض ػػوعة ،فلػػللك هعرضػػنا عنه ػػا وعمػػا هشػػبهها ػػن
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اؼبوضػػوعات يف فضػػا ل العهػػر ،وى ػ ك ػػاة  ...وقػػد روي يف خصػػوص ص ػػياـ
هيا و ،وقياـ لياليو ،وك رة اللكر فيو ،ا ال وبسن ذكره لعدـ صمتو" ا ىػ  ،واهلل
هعلم.
وبعػػد :فػػإف ضػػع ىػػله ا ئاديػػث ال ػواردة خبصػػوص اغبػػث علػػى صػػياـ هيػػاـ
العهػػر ،ال يلغ ػ هػػروعية صػػيا ها حل ظػػا بػػال شػػك ػػن صبلػػة العمػػل الصػػاحل
اللي ذكره النيب – صلى اهلل عليو وسلم  -يف ئديث ابن عباس اللي هخرملو
الب اري وغاه ػ كما سػب ونفػاً ػ .فػإف قيػل  :ػا عبػواب عػن قػوؿ عا هػة رضػ
اهلل عنها ػ اللي سب قريباً ػ  " :ػا رهيػ رسػوؿ اهلل – صػلى اهلل عليػو وسػلم -
صا ماً العهػر قػ " هفػال يػدؿ ذلػك علػى اسػت ناا الصػياـ فػاعبواب ػن تالتػة
هوملو :
ا وؿ  :هف النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  -ردبػػا ػػرؾ العمػػل خهػػية هف يفػػرض
على ه تو ػ كما يف الصميمني ن ئديث عا هة ػ هو لعلة هخػرى قػد ال تهػر
لنػػا ،كرتكػػو قيػػاـ الليػػل ،وكرتكػػو ىػػدـ الكعبػػة وبنا هػػا علػػى قواعػػد إب ػراىيم عليػػو
الصالة والسالـ ،وه لة ذلك ك اة.و ن صبلة ىله اؼبوان ،هف ركو – صلى اهلل
عليػػو وسػػلم  -لصػػياـ العهػػر قػػد يكػػوف ف الصػػياـ فيػػو نػػوع كلفػػة ،ولديػػو –
ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم  -ػػن اؼبه ػػاـ العتيم ػػة اؼبتع ػػدي نفعه ػػا لأل ػػة ػػن بلي ػػغ
الرسػػالة ،واعبهػػاد يف سػػبيلو ،واسػػتقباؿ الوفػػود ،وإرسػػاؿ الرسػػل ،وكتابػػة الكتػػب
،وغاىػػا ػػن ا عمػػاؿ اعبسػػاـ،فلو صػػاـ كػػل ىػػله ا يػػاـ لردبػػا ئصػػل فيهػػا نػػوع
هقة ،بل تب يف الصميمني ن ئديث عبد اهلل بن عمرو هنػو ؼبػا سػأؿ عػن
صياـ يوـ وإفطار يوـ قاؿ" وددت هين طوق ذلك".
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ال ػػاين  :هف العم ػػل يكف ػ ل بػػوت ه ػػروعيتو هي ن ػػص تاب ػ ،وال يل ػػزـ ن ػػو هف
يعملػػو ىػػو – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  -فهػػاىم النػػاس يصػػو وف سػػتاً ػػن ش ػواؿ
اعتمػػاداً علػػى ئػػديث هيب هيػػوب اؼبهػػهور ،وغػػاه ػػن ا ئاديػػث ،ػ هنػػو ػ
ئسب علمػ ػ دل ي بػ ئػديث وائػد يػدؿ علػى هنػو – صػلى اهلل عليػو وسػلم
 يصو و ،فهػل يبكػن ئػد هف يقػوؿ ال يهػرع صػوـ السػ نػو – صػلى اهللعليو وسلم  -دل ي ب عنو صو ها ! ال هعلػم هئػداً يقػوؿ ُّػلا بنػاا علػى ىػلا
اؼبأخل ا صورل ،وه ا خالؼ ا اـ الك ػ رضبو اهلل ػ فلػم يكػن يػرى هػروعية
صػػيا ها ،لػػي بنػػاا علػػى ىػػلا اؼبأخػػل ،وإمبػػا سػػباب هخػػرى علو ػػة عنػػد هىػػل
العلػػم ،ولػػي ىػػلا اؼبقػػاـ ناسػػبا لػػلكرىا .وقػػل ػػل ىػػلا يف سػػنن ك ػػاة العمػػدة
فيه ػػا عل ػػى عمو ي ػػات قولي ػػة ،دل ي بػ ػ عن ػػو – ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم -فعله ػػا
بنفسو ،كصياـ يوـ وإفطار يوـ ،وصياـ يوـ عرفة ػ الػلي ىػو هئػد هيػاـ العهػر ػ
وغاىا ن ا عماؿ الصاغبة.
ال الث  :وىو بِن على ا سػب ،هف الصػياـ ػن هفضػل ا عمػاؿ الصػاغبة ،بػل
ىػو العمػل الوئيػد الػلي اخػتص اهلل عػاذل زا ػو ػ فرضػاً ونفػالً ػ وورد يف فضػل
نوافلػػو هئاديػػث ك ػػاة يبكػػن ؼب ػػن هراد الوقػػوؼ علػػى بعضػػها ،هف يطػػال ري ػػاض
الصػػاغبني للنػػووي ،هو ملػػا ا صػػوؿ الب ػن ا تػػا ،وغاىػػا ػػن الكتػػب .وقػػد
راملع ك ااً ن كتب الفقهاا ،وإذا ىم يلكروف ن صبلػة ػا يسػتمب صػيا و
صياـ هياـ العهر ػ هي سوى العيد كما ىو علوـ ػ ودل هر هئداً ذكر هف صيا ها
ال يه ػػرع هو يك ػػره ،ب ػػل إف اب ػػن ئ ػػزـ – رضب ػػو اهلل – عل ػػى ظاىريتػ ػػو قػ ػػد قػ ػػاؿ
باستمباب صياـ هياـ العهػر .والػلي دعػاين لفطالػة يف ىػلا اؼبقػاـ ػ ػ ظهػوره
ووضػوئو ػ ىػو هنػِن وقفػ علػى كػالـ لػبعب إخػواين ػن طلبػة العلػم ،ذكػر فيػو
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هف ػػن صبلػػة هخطػػاا النػػاس يف العهػػر صػػياـ ىػػله ا يػػاـ !! ئػػىت هئػػدث كال ػػو
ىلا بلبلة عند بعب العا ة اللين بلغهم ىػلا الكػالـ ،وال هعلػم هئػداً قػاؿ ُّػلا
ن هىػل العلػم يف القػروف الغػابرة ػ ئسػب ػا وقفػ عليػو ػ ،وال هدري ػا الػلي
هخرج الصػياـ ػن صبلػة العمػل الصػاحل .ودبػا قػدـ فصػيلو يبكػن اعبػواب عمػا
استهكلو ذلك ا خ وغاه ،واهلل عاذل هعلم .ه ا ا ئاديث اػباصة  ،فسأذكر
ئاؽبػػا به ػ ا ػػن ا صبػػاؿ ػوالتفصيل ال ربتملػػو ىػػله الفتوى ػ فللتفصػػيل وض ػ
وخر ،وذلػك كمػا يلػ  :هوالً  :قػاؿ هبػو داود  815/2بػاب يف صػوـ العهػر ح
(  : ) 2437ئػدتنا سػدد  ،ئػدتنا هبػػو عوانػة  ،عػن اغبػّػر بػن الصػيّاح  ،عػػن
ىنيػػدة بػػن خالػػد  ،عػػن ا ره ػػو  ،عػػن بعػػب هزواج النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم
 قال  " :كاف رسوؿ اهلل – صلى اهلل عليو وسلم  -يصوـ س ذي اغبجة ،ويوـ عاشوراا  ،وتالتة هياـ ن كل شػهر  :هوؿ اتنػني ػن الهػهر واػبمػي "
.
زبرهبو *:هخرملو النسا  205/4باب صوـ النيب – صػلى اهلل عليػو وسػلم -
ح (،)2372ويف ب ػػاب كي ػ يص ػػوـ تالت ػػة هي ػػاـ ػػن ك ػػل ش ػػهر ح (،2417
، )2418وهضبد  288،423/271،6/5ن طرؽ عن هيب عوانة بػو بنمػوه
 ،إالّ هف يف هلفػػاظهم  " :هوؿ اتنػػني وطبيسػػني "  ،وىػػلا ىػػو اؼبواف ػ لقوؽبػػا " :
تالتػػة هيػػاـ "  ،وه ػػا روايػػة هيب داود فقػػد سػػب ا شػػارة إذل هظػػا يف بعػػب روايػػات
السػػنن  " :واػبمػػي واػبمػػي " بػػالتكرار *.وهخرملػػو النسػػا ، 220/4بػػاب
كيػ يصػػوـ تالتػػة هيػػاـ ػػن كػػل شػػهر ح ( ، )2416وهضبػػد  ، 287/6وابػػن
ئب ػػاف  332 / 14ح (  ) 6422ػػن طريػ ػ هيب إس ػػماؽ ا ش ػػجع ،ع ػػن
عمرو بن قي اؼبال ،والنسػا يف " الكػ ى "  ، 135/2بػاب صػياـ تالتػة
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هي ػػاـ ػػن ك ػػل ش ػػهر ح (  ) 2723ػػن طري ػ زى ػػا ب ػػن عاوي ػػة هيب خ يم ػػة ،
والنسا يف " الك ى "  ،135/2بػاب كيػ يصػوـ تالتػة هيػاـ ػن كػل شػهر
ح(  ، )2722ػن طريػ شػريك  ،تالتػتهم ( عمػرو  ،وزىػػا  ،وشػريك ) عػػن
اغبػػر بػػن الصػػياح  ،عػػن ىنيػػدة  ،عػػن ئفصػػة ،إالّ هف لفػػظ عمػػرو ىػػو ":هربػ دل
يكػػن يػػدعهن النػػيب –صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم :-صػػياـ عاشػػوراا ،والعهػػر ،وتالتػػة
هياـ ن كل شهر  ،وركعتني قبػل الغػداة "  ،ولفػظ زىػا  " :كػاف رسػوؿ اهلل –
صلى اهلل عليو وسلم  -يصػوـ ػن كػل شػهر تالتػة هيػاـ  ،هوؿ اتنػني ػن الهػهر
ُ ،ث اػبمػػي ُ ،ث اػبمػػي الػػلي يليػػو" ،ورواه ش ػريك فجعلػػو ػػن سػػند اب ػػن
عمر بلفظ ئديث زىا* .وهخرملػو هبػو داود  ، 822/2بػاب ػن قػاؿ االتنػني
واػبم ػػي ح (  ) 2452ع ػػن زى ػػا ب ػػن ئ ػػرب  ،والنس ػػا  ، 221/4ب ػػاب
كي ػ يص ػػوـ تالت ػػة هي ػػاـ ػػن ك ػػل ش ػػهر ح( )2419ع ػػن إب ػراىيم اعب ػػوىري ،
وهضبد  ، 310 ، 289/6تالتتهم ( زىا ،واعبػوىري ،وهضبػد ) عػن ؿبمػد بػن
فضػػيل  ،والطػ اين يف " الكبػػا "  ، 420 ، 216/23ػػن طريػ عبػػد الػػرئيم
بن سليماف ،كالنبا ( ابن فضػيل  ،وعبػد الػرئيم ) عػن اغبسػن بػن عبيػد اهلل ،
عػن ىنيػدة  ،عػن ػ ه ػو – دل يقػل عػن ا ره ػو – عػن هـ سػلمة فػلكر كبػوه  ،إالّ
هنو لي يف ئديث اغبسن بن عبيػد اهلل ذكػر لصػياـ سػ ذي اغبجػة  ،وصػياـ
يوـ عاشوراا  ،بػل اقتصػر علػى ا ػر بصػياـ تالتػة هيػاـ ػن كػل شػهر قػاؿ زىػا
يف ئدي ػ ػو  " :هوؽب ػ ػػا االتن ػ ػػني واػبم ػ ػػي " ،ولف ػ ػػظ اعب ػ ػػوىري " :هوؿ طب ػ ػػي ،
واالتنني واالتنني " بالتكرار  ،ولفظ هضبد ":هوؽبا االتنني واعبمعة واػبمي " .
اغبكػ ػػم عليػ ػػو :إسػ ػػناد هيب داود رملالػ ػػو تقػ ػػات ،إالّ هنػ ػػو وق ػ ػ يف إسػ ػػناده و تنػ ػػو
اخػػتالؼ علػػى ىنيػػدة ،الػػلي ػػدار اغبػػديث عليػػو ،ووق ػ فيػػو فػػرد هيب إسػػماؽ
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ا شجع  ،عػن عمػرو بػن قػي اؼبال ػ  ،عػن اغبػر ،عػن ىنيػدة ،عػن ئفصػة ،
و ػػل ى ػػلا بعيػ ػػد هف يص ػػمح ئدي ػػو إذا انفػ ػػرد ،فكي ػ ػ وق ػػد وق ػ ػ في ػػو ىػ ػػله
االاختالؼ يف إسناده و تنو .
وفبا يضع بو ئديث البػاب إضػافة إذل ػا سػب  ،هف ػا ضػمنو ػن ا خبػار
عن صياـ النيب – صػلى اهلل عليػو وسػلم  -لتسػ ذي اغبجػة  ،ـبػال ؼبػا تبػ
يف ص ػ ػػميح س ػ ػػلم  833/2ح (  ، )1176وهيب دواد  ، 816/2ب ػ ػػاب يف
فط ػػر العه ػػر ح (  ، ) 2439والرت ػػلي  ،129/3ب ػػاب ػػا مل ػػاا يف ص ػػياـ
العهػػر ح (  ، ) 756ولفػػظ سػػلم عػػن عا هػػة رض ػ اهلل عنهػػا  " :ػػا رهي ػ
رس ػػوؿ اهلل – ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم  -ص ػػا ماً العه ػػر قػ ػ "  ،ولف ػػظ س ػػلم
اآلخر  " :هف النيب – صلى اهلل عليو وسلم  -دل يصم العهػر "  .ويضػاؼ إذل
ذلك هيضاً  :السماع  ،فلي يف ش ا نو التصريح بالتمديث سوى رواية ه ػو
عن هـ سلمة رض اهلل عنها  ،واهلل هعلم .
تانياً :قاؿ الرت لي  131/3باب ا ملػاا يف العمػل يف هيػاـ العهػر ح()758
 :ئػػدتنا هبػػو بكػػر بػػن نػػاف البصػػري ،ئػػدتنا سػػعود بػػن واصػػل ،عػػن ظػػاس بػػن
ْقهم ،عن قتادة ،عن سعيد بن اؼبسيب ،عن هيب ىريرة ":ػا ػن هي ٍػاـ هئػب إذل
اهلل هف يتعبػػد لػػو فيهػػا ػػن عهػػر ذي اغبجػػة ،يعػػدؿ صػػياـ كػ ٍّػل يػػوـ نهػػا بصػػياـ
سػػنة .وقيػػاـ كػ ٍّػل ليلػػة نهػػا بقيػػاـ ليلػػة الق ػدر ".قػػاؿ هبػػو عيسػػى :ىػػلا ئػػديث
غريب ال نعرفو إالَج ػن ئػديث سػعود بػن واصػل ،عػن النهػاس ،قػاؿ :وسػأل
ؿبمػػداً عػػن ىػػلا اغبػػديث فلػػم يعرفػػو ػػن غػػا ىػػلا الوملػػو ػػل ىػػلا  ،وقػػاؿ :قػػد
روي عػػن قتػػادة  ،عػػن سػػعيد بػػن اؼبس ػيَجب عػػن النػػيب– صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم -
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رس ػالً ش ػ اً ػػن ىػػلا ،وقػػد كلػػم وب ػ ىي بػػن سػػيعد يف ظػػاس بػػن قهػػم ػػن قبػػل
ئفتو.
زبرهب ػ ػػو*:هخرمل ػ ػػو اب ػ ػػن امل ػ ػػو  ،551/1ب ػ ػػاب ص ػ ػػياـ العه ػ ػػر ح(، )1728
واػبطي ػ ػ ػ ػػب يف " ػ ػ ػ ػػاريخ بغ ػ ػ ػ ػػداد"  208/11ػ ػ ػ ػػن طري ػ ػ ػ ػ ؿبم ػ ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػ ػػن ـبل ػ ػ ػ ػػد
العطار،كالنبا (ابن املو ،والعطار) عن عمر بن شبة  ،عن سعود بن واصل
بو بنموه*.وهخرملو الرت ػلي يف العلػل الكبػا ص( )120ح( )206ػن طريػ
ؿبمػػد بػػن عمػػرو عػػن هيب سػػلمة  ،وعلقػػو الػػدارقطِن يف "العلػػل"  200/9عػػن
ا عمو عن هيب صاحل،كالنبا (هبو سلمة ،وهبو صاحل ) عن هيب ىريػرة بنمػوه،
ولفػظ هيب سلمة  ":ا ن هياـ هئػب إذل اهلل العمػل فػيهن ػن عهػر ذي اغبجػة
 :التمميد ،والتكبا،والتسبيح والتهليل".
اغبكم عليو :إسناد الرت لي فيو سعود ،والنهاس ،وكالنبا ضػعي  ،وقػد قػاؿ
ا ػػاـ ال ػػدارقطِن يف "العل ػػل" " :199/9وى ػػو ئ ػػديث ف ػػرد ب ػػو س ػػعود ب ػػن
واصل ،عن النهاس بن قهم  ،عن قتادة ،عن ابن اؼبسيب ،عن هيب ىريرة ".
و ىلا التفرد يف وصلو ،فإف بعب ا مػة ص َجػوبوا كونػو عػن قتػادة ،عػن سػعيد
بػػن اؼبسػػيب رس ػالً كمػػا هشػػار إذل ذلػػك الب ػػاري – فيمػػا نقلػػو عنػػو الرت ػػلي
عق ػػب إخراملػ ػػو للمػ ػػديث – وقػ ػػاؿ الػ ػػدارقطِن يف "العلػ ػػل"  " :200/9وىػ ػػلا
اغبديث ،إمبا روي عن قتادة عن سعيد بن اؼبسػيب رسػالً".وىػلا اؼبرسػل الػلي
صػ َجػوبو ا مػػة ػػن روايػػة قتػػادة ،عػػن سػػعيد بػػن اؼبسػػيب ،سلسػػلة ملعلهػػا اغبػػافظ
ابن رملب – كما يف شػرح العلػل  – 845/2ػن ا سػانيد الػ ال ي بػ نهػا
ش ػ ا ،هو ال ي ب ػ نهػػا إالَج ش ػ ا يسػػا ،هنػػو قػػد روي ُّػػا هك ػػر ػػن ذلػػك،
ونق ػػل ع ػػن ال دهب ػ ػ قول ػػو – عػ ػػن ى ػػله السلس ػػة –" :ىػ ػػله ا ئاديػ ػػث كلهػ ػػا
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علولػػة،ولي عنػػد شػػعبة نهػػا شػ ا،وعند سػػعيد بػػن هيب عروبػػة نهػػا ئػػديث،
وعند ىهاـ نها وخر ،وفيهما نتر" ا ىػ.
وقد بني ا اـ هضبد سبب ضعفها هيضاً – فيمػا نقلػو عنػو هبػو داود يف سػا لو
( – )304بقولو" :هئاديث قتادة عن سعيد بن اؼبسيب ػا هدري كيػ ىػ
ػاؿ ال يعرفػػوف".وه ػػا الطري ػ ال ػ
قػػد هدخػػل بينػػو وبػػني سػػعيد كب ػواً ػػن عهػػر رملػ ْ
صوب الدارقطِن – يف العلل  – 200/9إرساؽبا.
رواىا هبو صاحل ،فقد َج
وه ا رواية اغبديث ن طري ؿبمد بن عمرو عن هيب سلمة ،فقد سأؿ الرت ػلي
ا ػا ني الب ػػاري ،وهبػا عبػػدالرضبن الػدار عنػػو ،فلػم يعرفػػاه ػن ئػػديث ؿبمػػد
بن عمرو عن هيب سلمة ،عن هيب ىريرة.وقػاؿ الدارقطِن يف "العلػل" ":200/9
فرد بو هضبد بن ؿبمد بػن نيػزؾ – وىػو شػيخ الرت ػلي يف ىػلا اغبػديث – عػن
ا سود بن عا ر ،عن صاحل بن عمر ،عن ؿبمد بن عمػر ،عػن هيب سػلمة ،عػن
هيب ىريرة رفعو ".
وكػػالـ الػػدارقطِن يف "العلػػل" كلػػو يػػدور علػػى هف اغبػػديث ال يصػػح رفوع ػاً ػػن
ئ ػػديث هيب ىري ػػرة ،ب ػػل ى ػػو رس ػػل  ،وعل ػػى إرس ػػالو ػػن رواي ػػة قت ػػادة ع ػػن اب ػػن
اؼبسيب  ،وى سلسلة طروئة .
وقد ضع اغبديث صباعة ن هىل العلم ،و نهم :
 -1اغبافظ ابن رملب ،يف "لطا اؼبعػارؼ" ص ( ،)459ويف "فػتح البػاري"
.16،17/9
 -2اغبافظ ابن ئجػر ،يف "الفػتح"  534/2ح(.)969واهلل هعلػم وصػلى اهلل
وسلم على نبيا ؿبمد وعلى ولو وصمبو هصبعني .
ص١بَ  َٛ٠ػبشٛساء
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يواؤم ال ؤاس
الس ا  :أسأ عن اكم صيام عا ورات ،وصؤفج صؤومم ،وهؤل ّ

إل تح عري هال

إلر المحرم؟

اَّيب عبد العزيز بن باز  -رضبو اهلل -
اعبواب:
صياـ يوـ عاشوراا سنة يستمب صيا وحل صا و النػيب –صػلى اهلل عليػو وسػلم-
وصػػا و الصػػمابة ،وصػػا و وسػػى قبػػل ذلػػك شػػكراً هلل –عػػز وملػػل-حل و نػػو يػػوـ
قبَجػى اهلل فيػو وسػى وقو ػو ،وهىلػك فرعػوف وقو ػو ،فصػا و وسػى وبنػو إسػرا يل
شكراً هلل –عز ومللُ ،-ث صا و النيب –صلى اهلل عليػو وسػلم -شػكراً هلل –عػز
وملل -و أسياً بنػيب اهلل وسى ،وكاف هىل اعباىلية يصو ونو هيضاً ،و َج
هكده النيب
–صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم-علػػى ا ػػة ،فلمػػا فػػرض اهلل ر ضػػاف قػػاؿ ":ػػن شػػاا
صػػا و و ػػن شػػاا ركػػو" رواه الب ػػاري و سػػلم واللفػػظ لػػو .وهخػ –عليػػو الصػػالة
والسالـ -هف صيا و يكفٍّر اهللُ بو السنةَ ال قبلو.
وا فضػػل هف يصػػاـ قبلػػو يػػوـ هو بعػػده يػػوـ خالف ػاً لليهػػودحل ؼبػػا ورد عنػػو –عليػػو
الصػػالة والسػػالـ ":-صػػو وا يو ػاً قبلػػو هو يو ػاً بعػػده" رواه هضبػػد ،ويف لفػػظ":
صو وا يو اً قبلػو ويو ػاً بعػده" فػإذا صػاـ يو ػاً قبلػو هو بعػده يو ػاً ،هو صػاـ اليػوـ
الػػلي قبلػػو واليػػوـ الػػلي بعػػده ،هي صػػاـ تالتػػة هيػػاـ فكلػػو طيػػب ،وفيػػو ـبالفػػة
عداا اهلل اليهود.
ه ػػا ربػػري ليلػػة عاشػػوراا فهػػلا ه ػػر لػػي بػػالالزـحل نػػو نافلػػة لػػي بالفريضػػة .فػػال
يلزـ الدعوة إذل ربري اؽبالؿحل ف اؼبا ن لو هخطأه فصاـ بعػده يو ػاً وقبلػو يو ػاً
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ال يضػػره ذلػػك ،وىػػو علػػى هملػػر عتػػيم .وؽبػػلا ال هبػػب االعتنػػاا بػػدخوؿ الهػػهر
ن هملل ذلكحل نو نافلة فق .
[ؾبمػػوع فتػػاوى و قػػاالت تنوعػػة لسػػمائة الهػػيخ :عبػػدالعزيز بػػن بػػاز –رضبػػو
اهلل -اعبزا اػبا عهر ص (])401

ٚافك ربعٛػبء  َٛ٠اٌغجذ ،ف٠ ًٙصبَ؟
الس ا  :السالم عليكم ورامج اهلل وبركاتم ،وبعد:
كمؤؤا تعلمؤؤون – اف كؤؤم اهلل – وافؤؤ هؤؤلا العؤؤام يؤؤوم التاسؤؤع مؤؤن مح ؤؤرم
1415ه ؤ ؤ ي ؤؤوم الس ؤؤبت ،وك ؤؤان ي ؤؤوم العا ؤؤر ي ؤؤوم ا ا ؤؤد اس ؤؤب تق ؤؤويم أم
القرى ،وعمالً بالحديا " :للن عصت إل قابل صوم ضن التاسع والعا ر"

الحؤؤديا أو كمؤؤا قؤؤا – صؤؤل اهلل عليؤؤم وسؤؤلم  ،-صؤؤمت يؤؤومي السؤؤبت

وا اد.

وقؤؤد استصؤؤكل بعضؤؤإلم صؤؤوم السؤؤبت تطوعؤاً فؤأراو مؤؤن سؤؤمااتكم إيضؤؤاح

هلا اإل كا مع ذكر الحؤديا ومؤدى صؤحتم ،ومؤا نصؤيحتكم اؤو هؤلا
الموضوه؟ واهلل يحف كم.
اَّيب عبد العزيز بن باز  -رضبو اهلل -
اعبواب:
وعليكم السالـ ورضبة اهلل وبركا و ،وبعد:
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اغبديث اؼبلكور عروؼ و وملود يف بلوغ اؼبراـ يف كتػاب الصػياـ ،وىػو ئػديث
ض ػػعي ش ػػاذ وـب ػػال لألئادي ػػث الص ػػميمة ،و نه ػػا قول ػػو – ص ػػلى اهلل علي ػػو
وس ػػلم " :-ال ص ػػو وا ي ػػوـ اعبمع ػػة إال هف ص ػػو وا يو ػ ػاً قبل ػػو هو يو ػ ػاً بع ػػده"
و علوـ هف اليوـ اللي بعده ىو يوـ السب  ،واغبػديث اؼبػلكور يف الصػميمني.
وكاف – صلى اهلل عليو وسلم – يصوـ يوـ السب ويػوـ ا ئػد ويقػوؿ" :إظمػا
يو ػػا عيػػد للمهػػركني فأئػػب هف هخػػالفهم" .وا ئاديػػث يف ىػػلا اؼبعػػث ك ػػاة،
كلهػػا ػػدؿ عل ػػى مل ػواز ص ػػوـ يػػوـ الس ػػب طوع ػاً .وف ػ اهلل اعبمي ػ  ،والس ػػالـ
عليكم ورضبة اهلل وبركا و.
[ؾبمػػوع فتػػاوى و قػػاالت تنوعػػة ابػػن بػػاز – رضبػػو اهلل عػػاذل – (-412/15
.])413

اعزئزاْ اٌّشأح صٚعٙب ف ٟص١بَ اٌزطٛع
الس ا  :هؤل يلؤزم المؤرأة أن تأخؤل إذنؤاً مؤن زواإلؤا أت ؤات صؤيام التطؤوه ومؤا
اكم هلا الصيام؟

اَّيب د .صاحل بن فوزاف الفوزاف
اعبواب:
نعم .ال هبوز للمرهة هف صوـ طوعاً وزوملها شاىد إال بإذنو ف لو عليها ئ
العهػػرة واالسػػتمتاع فػػإذا صػػا فإظػػا سبنعػػو ػػن ئقوقػػو ،فػػال هبػػوز ؽبػػا ذلػػك وال
يصح صو ها نفالً إال بإذنو.
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[اؼبنتقى ن فتوى الفوزاف (.])74-73/4

ا٠٤بَ إٌّ ٟٙػٓ ص١بِٙب
الس ا  :ما ا يام التي يكره الصيام فيإلا؟
اَّيب عبد العزيز بن باز  -رضبو اهلل -
اعبواب:
ا يػػاـ ال ػ ينهػػى عػػن الصػػياـ فيهػػا يػػوـ اعبمعػػة ،ئي ػث ال هبػػوز هف يصػػوـ يػػوـ
اعبمعػػة فػػرداً يتطػػوع بػػللكحل ف الرسػػوؿ – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم – ظػػى عػػن
ذلك.
وىكػػلا ال يفػػرد يػػوـ السػػب طوع ػاً ،لكػػن إذا صػػاـ اعبمعػػة و عهػػا السػػب هو
عها اػبمي فال بأس ،كما ملاات بللك ا ئاديث عػن رسػوؿ اهلل – صػلى
اهلل عليو وسلم .-
وكػػللك ينهػػى عػػن صػػوـ يػػوـ عيػػد الفطػػر وذلػػك ؿبػػرـ .وكػػللك يػػوـ عيػػد النمػػر
وهياـ التهري كلها ال صػاـحل ف الرسػوؿ – صػلى اهلل عليػو وسػلم – ظػى عػن
ذلك ،إال هف هياـ التهري قد ملاا ا يدؿ على ملواز صو ها عن ىدي التمت
والقراف خاصة ؼبن دل يستط اؽبديحل ؼبا تبػ يف الب ػاري عػن عا هػة – رضػ
اهلل عنها – وابن عمر – رض اهلل عنهما – قاال" :دل يػرخص يف هيػاـ التهػري
هف يصػػمن إال ؼبػػن دل هبػػد اؽبػػدي" ،ه ػػا كوظػػا صػػاـ طوع ػاً هو سػػباب هخػػرى
فال هبوز كيوـ العيدحل وىكلا يػوـ ال التػني ػن شػعباف إذا دل بػ رؤيػة اؽبػالؿ،
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فإنو يوـ شك ال هبوز صو و يف هصح قورل العلماا سواا كػاف صػمواً هو غيمػاًحل
لألئاديث الصميمة الدالة على النه عن ذلك ،واهلل ورل التوفي .
[ؾبمػوع فتػػاوى و قػاالت تنوعػػة ابػن بػػاز – رضبػو اهلل عػػاذل – (– 407/15
.])408

ئفشاد  َٛ٠اٌغّؼخ ثبٌص١بَ
الس ا  :هل يجوز صيام يوم الجمعج م فرداً قضات؟
اَّيب عبد العزيز بن باز  -رضبو اهلل -
اعبواب:
صػػياـ يػػوـ اعبمعػػة نفػػرداً ظػػى عنػػو النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم – إذا كػػاف
صو و ػبصوصيتوحل نو – صلى اهلل عليو وسلم – دخػل علػى ا ػرهة ػن نسػا و
فوملدىا صا مة يوـ اعبمعػةحل فقػاؿ" :هكنػ صػم ه ػ " قالػ  :ال ،فقػاؿ:
"ه ريػػدين هف صػػو غػػداً " قالػ  :ال ،قػػاؿ" :فػػأفطري" ،ويف الصػػميمني عػػن
هيب ىريػػرة – رض ػ اهلل عنػػو – عػػن النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم – هنػػو قػػاؿ:
"ال يصو ن هئدكم يوـ اعبمعة إال هف يصوـ يو اً قبلو هو يو اً بعده" .لكػن إذا
صػػادؼ يػػوـ اعبمعػػة يػػوـ عرفػػة فصػػا و اؼبسػػلم وئػػده فػػال بػػأس بػػللكحل ف ىػػلا
الرملل صا و نو يوـ عرفة ال نو يوـ اعبمعة ،وكللك لو كاف عليػو قضػاا ػن
ر ضػػاف وال يتسػػث لػػو فػراغ إال يػػوـ اعبمعػػة فإنػػو ال ئػػرج عليػػو هف يفػػردهحل وذلػػك
نػػو يػػوـ فراغػػو ،وكػػللك لػػو صػػادؼ يػػوـ اعبمعػػة يػػوـ عاشػػوراا فصػػا و فإنػػو ال
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ئػػرج عليػػو هف يفػػردهحل نػػو صػػا و نػػو يػػوـ عاشػػوراا ال نػػو يػػوـ اعبمعػػة ،وؽبػػلا
قػػاؿ النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم – "ال زبصػوا يػػوـ اعبمعػػة بصػػياـ وال ليلتهػػا
بقياـ" ،فنص على الت صيص ،هي على هف يفعل ا نساف ذلػك ػبصػوص يػوـ
اعبمعة هو ليلتها.
[ؾبم ػ ػػوع فت ػ ػػاوى و ق ػ ػػاالت تنوع ػ ػػة اب ػ ػػن ب ػ ػػاز رضب ػ ػػو اهلل ع ػ ػػاذل (-414/15
.])415

اٌص١بَ ثٕ١خ اٌزطٛع ٚاٌمعبء
السؤ ا  :هؤؤل يجؤؤوز صؤؤيام التطؤؤوه ب يتؤؤين :نيؤؤج قضؤؤات ونيؤؤج سؤ ج؟ ومؤؤا اكؤؤم
الصوم بال سبج للمسافر والمريض؟ إذا كانا قادرين عل الصؤيام فإلؤل يقبؤل
م إلما أم ال؟
اَّيب اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا
بر اسة الهيخ عبدالعزيز بن باز-رضبو اهلل-
اعبواب:
ال هبػػوز صػػياـ التطػػوع بنيتػػني ،نيػػة القضػػاا ونيػػة السػػنة ،وا فضػػل للمسػػافر سػػفر
قصػػر هف يفطػػر ،ولكنػػو لػػو صػػاـ هملػزهه ،وا فضػػل ؼبػػن يهػ عليػػو الصػػوـ هػػقة
فادئة ؼبرضو هف يفطر ،وإف علػم هو غلػب علػى ظنػو هنػو يصػيبو ضػرر هو ىػالؾ
بصو و وملب عليو الفطرحل دفعاً للمرج والضرر ،وعلى كل ن اؼبسػافر واؼبػريب
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قضػاا صػياـ ػػا هفطػره ػن هيػػاـ ر ضػاف يف هيػاـ هخػػر ،ولكنػو لػو صػػاـ ػ اغبػػرج
هملزهه .وباهلل التوفي وصلى اهلل على نبينا ؿبمد.
[فتاوى اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا (.])383/10

ِٛاالح ص١بَ اٌغذ
السؤ ا  :هؤؤل صؤؤيام ا يؤؤام السؤؤتج يلؤؤزم بعؤؤد ؤؤإلر رمضؤؤان عقؤؤب يؤؤوم العيؤؤد
مبا ؤؤرة أو يجؤؤوز بعؤؤد العيؤؤد بعؤؤدة أيؤؤام؟ عل ؤ أن تصؤؤام متتاليؤؤج فؤؤي ؤؤإلر
وا ؟
اَّيب اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا
بر اسة الهيخ عبدالعزيز بن باز-رضبو اهلل-
اعبواب:
ال يلز ػػو هف يصػػو ها بعػػد عيػػد الفطػػر باشػػرة ،بػػل هبػػوز هف يبػػده صػػو ها بعػػد
العيػػد بيػػوـ هو هيػػاـ ،وهف يصػػو ها تتاليػػة هو تفرقػػة يف شػػهر ش ػواؿ ئسػػب ػػا
يتيسر لو ،وا ر يف ذلك واس  ،وليس فريضة بل ى سنة.
وباهلل التوفي وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وولو وصمبو وسلم.
[اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا (.])391/10
ئفشاد  َٛ٠اٌغّؼخ ثبٌص١بَ
السؤ ا  :أريؤؤد أن أصؤؤوم يؤؤوم الجمعؤؤج بمفؤؤرده عؤؤن يؤؤوم مؤؤن أيؤؤام السؤؤت مؤؤن
وا  ،هل هلا داخل في ال إلي؟ أفيدونا مأاورين.
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اَّيب د .ؿبمد بن سليماف اؼبنيع
اعبواب:
ال بػػأس بػػإفراد يػػوـ اعبمعػػة بصػػياـ عػػن قضػػاا فريضػػة هو نػػلر هو صػػياـ سػ ػػن
شواؿ ،غبديث ملابر عن النيب –صلى اهلل عليو وسلم":-ال زبصػوا ليلػة اعبمعػة
بقياـ ن بني الليػارل وال زبصػوا يػوـ اعبمعػة بصػياـ ػن بػني ا يػاـ إال هف يكػوف
يف صوـ يصو و هئدكم" رواه سلم ( )1144وغاه.

لعبء ص َٛإٌبفٍخ
الس ا  :أصؤوم تالتؤج أيؤام مؤن كؤل ؤإلر ،وفؤي أاؤد ا ؤإلر أصؤاب ي مؤرض
فلم أصمإلا ،فإلل علي قضات أو كفارة؟
اَّيب اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا
بر اسة الهيخ عبدالعزيز بن باز-رضبو اهلل-
اعبواب:
صوـ النافلة ال يقضػى ولػو ػرؾ اختيػاراً ،إال هف ا وذل باؼبسػلم اؼبداو ػة علػى ػا
كػػاف يعملػػو ػػن عمػػل صػػاحلحل لقػػوؿ النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم " :-هئػػب
ا عمػػاؿ إذل اهلل ػػاداوـ عليػػو صػػائبو وإف قػػل" فػػال قضػػاا عليػػك يف ذلػػك ،وال
كفارة ،علماً هف ا ركو ا نساف ن عمل صاحل كاف يعملو ؼبػرض هو عجػز هو
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سػػفر وكبػػو ذلػػك يكتػػب لػػو هملػػرهحل غبػػديث" :إذا ػػرض العبػػد هو سػػافر ُكتػػب لػػو
ل ا كاف يعمل قيماً صميماً" رواه الب اري يف صميمو.
وباهلل التوفي وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وولو وصمبو وسلم.
[اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا (.])403-402/10

أفعً ا٠٤بَ ٌٍزطٛع ثبٌص١بَ
الس ا  :ما خير ا يام لصيام التطوه وأفضل الصإلور إلخراج الزكاة؟
اَّيب اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا
بر اسة الهيخ عبدالعزيز بن باز-رضبو اهلل-
اعبواب:
هفضػػل ا يػػاـ لصػػياـ التطػػوع :ا تنػػني واػبمػػي  ،وهيػػاـ البػػيب ،وى ػ  :ال الػػث
عهػػر والرابػ عهػػر واػبػػا عهػػر ػػن كػػل شػػهر ،وعهػػر ذي اغبجػػة ،وخاصػػة
يوـ عرفة ،والعاشر ػن شػهر ؿبػرـ ،ػ صػياـ يػوـ قبلػو هو يػوـ بعػده ،وسػتة هيػاـ
ن شواؿ.
ه ا الزكاة فت رج بعد سباـ اغبوؿ إذا بلغ اؼباؿ نصاباً يف هي شهر.
وباهلل التوفي وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد.
[اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا (.])385/10
ٔ ٜٛاٌص َٛثؼذ اٌضٚاي
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السؤ ا  :إنؤم فؤي يؤوم اإلت ؤين اسؤتيق ت ع ؤد صؤالة ال إلؤر ،فإلؤل يجؤوز أن
أكمؤؤل اليؤؤوم وأصؤؤوم؟ مؤؤع العلؤؤم أن ؤؤي لؤؤم تكؤؤن ع ؤؤدي نيؤؤج الصؤؤيام فؤؤي هؤؤلا
اليوم ،و كراً.
اَّيب سعد بن عبد العزيز الهويرخ
اعبواب:
إذا كاف الصوـ نفالً هبوز لو هف ينويو ن النهار ،ؼبا روى سػلم ( )1154ػن
ئديث عا هة – رض اهلل عنها  -قال  :دخػل علػ َج النػيب – صػلى اهلل عليػو
وس ػػلم – ذات ي ػػوـ فق ػػاؿ" :ى ػػل عن ػػدكم شػ ػ ا فقلن ػػا :ال ،ق ػػاؿ" :ف ػػإين إذف
صػػا م" ،قػػوؿ النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم " :-فػػإين إذف صػػا م" عليػػل ؽبػػلا
اغبكم بعدـ وملود ش ا يف البي  ،وىلا اغبديث طل دل يقيد دبػا قبػل الػزواؿ
هو بعد الزواؿ ،فيجوز هف ينوي صياـ ىلا اليوـ قبل الزواؿ وكػللك بعػد الػزواؿ،
إال هف ا ملػر وبسػػب لػو ػػن ئػػني النيػة ،فلػػي ػن نػػوى قبػػل الػزواؿ كمػػن نػػوى
بعد الػزواؿ ،وكػللك ملػاات اآلتػار الك ػاة عػن الصػمابة – رضػ اهلل عػنهم -
ل ا ملاا عن هيب الدرداا وعػن هيب طلمػة وعػن هنػ وعػن ئليفػة وعػن ابػن
سعود هظم صا وا بنية ن النهار- ،رض اهلل عنهم -هصبعني.
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اٌص١بَ ف ٟشٙش شؼجبْ
الس ا  :ما اكؤم الصؤيام فؤي ؤإلر ؤعبان ،وهؤل ليؤوم ال صؤف م ؤم وليلتؤم
مزيج خاصج ،وما اكم ما يقوم بم بعض ال اس مؤن توزيؤع لا عمؤج والإلؤدايا
في الم تصف م م؟.
اَّيب ؿبمد بن صاحل الع يمني -رضبو اهلل -
اعبواب:
اخرتنػػا لػػك هخػ الكػػرأل إملابػػة شػػا لة لسػاالك بػػإذف اهلل لفضػػيلة الهػػيخ /ؿبمػػد
بن صاحل الع يمػني – رضبػو اهلل – فإليػك ػا قالػو الهػيخ  -رضبػو اهلل – يف ىػلا
اؼبوضوع:
بسم اهلل الرضبن الرئيم اغبمد هلل رب العاؼبني ،والعاقبة للمتقػني ،وال عػدواف إال
علػ ػػى التػ ػػاؼبني اؼبعتػ ػػدين ،وهشػ ػػهد هف ال إلػ ػػو إال اهلل وئػ ػػده ال ش ػ ػريك لػ ػػو رب
الع ػػاؼبني ،وهش ػػهد هف ؿبم ػػداً عب ػػده ورسػ ػولو ا ػػني ص ػػلى اهلل علي ػػو وعل ػػى ول ػػو
وهصمابو ،والتابعني ؽبم بإئساف إذل يوـ الدين ،وسلَجم سليماً ك ااً.
ه ا بعد :فهله كلمات يساة يف ه ور تعل بههر شعباف.
ا ر ا وؿ :يف فضل صيا و.
فف الصميمني عن عا هة ػ رض اهلل عنها ػ قال  « :ا رهي النيب صلى اهلل
علي ػػو وس ػػلم اس ػػتكمل ص ػػياـ ش ػػهر ق ػ إال ر ض ػػاف ،و ػػا رهيت ػػو يف ش ػػهر هك ػػر
صػيا اً نػو يف شػػعباف» الب ػاري ( ،)1969و سػلم ( .)1156ويف الب ػػاري
( )1970يف روايػػة« :كػػاف يصػػوـ شػػعباف كلػػو» .ويف سػػلم يف روايػػة« :كػػاف
يصوـ شعباف إال قليالً» .وروى ا اـ هضبد ( ،)21753والنسا ()2357
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ن ئديث هسا ة بن زيد ػ رض اهلل عنهما ػ قاؿ« :دل يكن (يعػِن النػيب صػلى
اهلل عليػػو وسػػلم) يصػػوـ ػػن الهػػهر ػػا يصػػوـ ػػن شػػعباف» ،فقػػاؿ لػػو :دل هرؾ
صػوـ ػن الهػهر ػا صػوـ ػن شػػعباف قػاؿ« :ذاؾ شػهر يغفػل النػاس عنػو بػػني
رملب ور ضاف ،وىو شهر رف فيو ا عمػاؿ إذل رب العػاؼبني عػز وملػل فأئػب
هف يرفػ ػ عملػ ػ وهن ػػا ص ػػا م» ق ػػاؿ يف الف ػػروع (ص  120ج  3ط وؿ ت ػػاين):
وا سناد مليد.
ا ر ال اين :يف صياـ يوـ النص نو.
فقػػد ذكػػر ابػػن رملػػب  -رضبػػو اهلل عػػاذل  -يف كتػػاب اللطػػا (ص  341ط
دار إئيػػاا الكتػػب العربيػػة) هف يف سػػنن ابػػن املػػة ( )1388بإسػػناد ضػػعي
عػن علػ ػ رضػ اهلل عنػو ػ هف النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلم قػاؿ« :إذا كػاف ليلػة
النص ػ ػػن شػػعباف فقو ػوا ليلهػػا ،وصػػو وا ظارىػػا ،فػػإف اهلل ينػػزؿ فيهػػا لغػػروب
اله ػػم إذل ظب ػػاا ال ػػدنيا فيق ػػوؿ :هال ػػن س ػػتغفر رل ف ػػأغفر ل ػػو ،هال س ػػرتزؽ
فأرزقو ،هال بتلى فأعافيو ،هال كلا ،هال كلا ئىت يطل الفجر».
قلػ ػ  :وى ػػلا اغب ػػديث ئك ػػم علي ػػو ص ػػائب اؼبن ػػار بالوضػ ػ  ،ئي ػػث ق ػػاؿ (ص
ػػن ؾبمػػوع فتاويػػو) :والص ػواب هنػػو وضػػوع ،فػػإف يف
 226يف اَّلػػد اػبػػا
إسناده هبا بكر بن عبػد اهلل بػن ؿبمػد ،اؼبعػروؼ بػابن هيب سػ ة ،قػاؿ فيػو ا ػاـ
هضبد ووب ىي بن عني :إنو كاف يض اغبديث.
وبناا على ذلك فػإف صػياـ يػوـ النصػ ػن شػعباف خبصوصػو لػي بسػنة ،ف
ا ئكػػاـ الهػػرعية ال ب ػ بأخبػػار دا ػػرة بػػني الضػػع والوض ػ با فػػاؽ علمػػاا
اغبػػديث ،اللهػػم إال هف يكػػوف ضػػعفها فبػػا ينجػ بك ػػرة الطػػرؽ والهػواىد ،ئػػىت
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ير ق ػ اػب ػ ُّػػا إذل درملػػة اغبسػػن لغػػاه ،فيعمػػل بػػو إف دل يكػػن تنػػو نك ػراً هو
شاذًّا.
وإذا دل يكن صو و سنة كػاف بدعػة ،ف الصػوـ عبػادة فػإذا دل بػ هػروعيتو
كاف بدعة ،وقد قاؿ النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلم« :كػل بدعػة ضػاللة» هخرملػو
سلم ( )867ن ئديث ملابر – رض اهلل عنو . -
ا ر ال الث :يف فضل ليلة النص نو.
وقد وردت فيو هخبار قاؿ عنها ابػن رملػب يف اللطػا بعػد ذكػر ئػديث علػ
السػػاب  :إنػػو قػػد اختلػ فيهػػا ،فضػػعفها ا ك ػػروف ،وصػػمح ابػػن ئبػػاف بعضػػها
وخرملهػا يف صػميمو .و ػن ه لتهػا ئػديث عا هػة  -رضػ اهلل عنهػا  -وفيػػو:
"هف اهلل عػػاذل ينػػزؿ ليلػػة النصػ ػػن شػػعباف إذل ظبػػاا الػػدنيا ،فيغفػػر ك ػػر ػػن
ع ػػدد ش ػػعر غ ػػنم كل ػػب" .خرمل ػػو ا ػػاـ هضب ػػد ( )26018والرت ػػلي ()739
وابػن املػػة ( ،)1389وذكػػر الرت ػػلي هف الب ػاري ضػ َجػعفوُ ،ث ذكػػر ابػػن رملػػب
هئاديث ُّلا اؼبعث وقاؿ :ويف الباب هئاديث هخر فيها ضع  .اىػ.
وذكر الهوكاين هف يف ئديث عا هة اؼبلكور ضعفاً وانقطاعاً.
وذكػػر الهػػيخ عبػػدالعزيز بػػن بػػاز –رضبػػو اهلل عػػاذل -هنػػو ورد يف فضػػلها هئاديػػث
ض ػػعيفة ال هب ػػوز االعتم ػػاد عليه ػػا ،وق ػػد ئ ػػاوؿ بع ػػب اؼبت ػػأخرين هف يص ػػممها
لك رة طرقها ودل وبصل على طا ػل ،فػإف ا ئاديػث الضػعيفة إذا قػدر هف ينجػ
بعضها ببعب فإف هعلى را بها هف صل إذل درملػة اغبسػن لغػاه ،وال يبكػن هف
صل إذل درملة الصميح كما ىو علوـ ن قواعد صطلح اغبديث.
ا ر الراب  :يف قياـ ليلة النص ن شعباف ،ولو تالث را ب:
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اؼبر بػػة ا وذل :هف يصػػلى فيهػػا ػػا يصػػليو يف غاىػػا ،ػػل هف يكػػوف لػػو عػػادة يف
قياـ الليل فيفعل يف ليلة النص ػا يفعلػو يف غاىػا ػن غػا هف ىبصػها بزيػادة،
عتقداً هف لللك زية فيها على غاىا ،فهلا ه ر ال بأس بو ،نو دل وبػدث يف
دين اهلل ا لي نو.
اؼبر ب ػػة ال اني ػػة :هف يص ػػلى يف ى ػػله الليل ػػة ،هع ػػِن ليل ػػة النص ػ ػػن ش ػػعباف دوف
غاىػػا ػػن الليػػارل ،فهػػلا بدعػػة ،نػػو دل يػػرد عػػن النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم هنػػو
ه ر بو ،وال فعلو ىو وال هصمابو.
وه ا ئديث عل ػ رض اهلل عنو ػ اللي رواه ابن املة« :إذا كاف ليلة النص
ن شعباف فقو وا ليلها وصو وا ظارىا» .فقػد سػب عػن ابػن رملػب هنػو ض َجػعفو،
وهف ؿبمد رشيد رضا قاؿ :إنو وضوع ،و ل ىلا ال هبوز إتبات ئكػم شػرع
بػػو ،و ػػا رخػػص فيػػو بعػػب هىػػل العلػػم ػػن العمػػل بػػاػب الضػػعي يف الفضػػا ل،
فإنػو هػػروط بهػروط ال تمقػ يف ىػػله اؼبسػألة ،فػػإف ػن شػػروطو هف ال يكػػوف
الضػػع شػػديداً ،وىػػلا اػبػ ضػػعفو شػػديد ،فػػإف فيػػو ػػن كػػاف يضػ اغبػػديث،
كما نقلناه عن ؿبمد رشيد رضا رضبو اهلل عاذل.
اله ػػرط ال ػ ػاين :هف يك ػػوف وارداً فيم ػػا تبػ ػ هص ػػلو ،وذل ػػك هن ػػو إذا تبػ ػ هص ػػلو
ووردت في ػػو هئادي ػػث ض ػػعفها غ ػػا ش ػػديد ك ػػاف يف ذل ػػك نه ػػي لل ػػنف عل ػػى
العم ػػل ب ػػو ،رمل ػػاا لل ػ ػواب اؼب ػػلكور دوف القطػ ػ ب ػػو ،وى ػػو إف تبػ ػ ك ػػاف كس ػػباً
للعا ل ،وإف دل ي ب دل يكػن قػد ضػره بهػ ا ل بػوت هصػل طلػب الفعػل .و ػن
اؼبعلوـ هف ا ر بالصالة ليلة النص ن شعباف ال يتمق فيو ىلا الهػرط ،إذ
لي ؽبا هصل تاب عن النيب صلى اهلل عليو وسلم كما ذكره ابن رملب وغاه.
ق ػػاؿ اب ػػن رمل ػػب يف اللط ػػا (ص  :)541فك ػػللك قي ػػاـ ليل ػػة النص ػ ػ ػػن
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شػػعباف دل ي بػ فيهػػا عػػن النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم وال عػػن هصػػمابو شػ ا.
وقػاؿ الهػػيخ ؿبمػد رشػػيد رضػا (ص  857يف اَّلػػد اػبػا ) :إف اهلل عػػاذل دل
يهػػرع للمػػا نني يف كتابػػو وال علػػى لسػػاف رس ػولو صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم وال يف
خاصا ُّله الليلة اىػ.
سنتو عمالً ًّ
وقػػاؿ الهػػيخ عبػػدالعزيز بػػن بػػاز :ػػا ورد يف فضػػل الصػػالة يف لػػك الليلػػو فكلػػو
وضوع .اىػ.
وغاية ا ملػاا يف ىػله الصػالة ػا فعلػو بعػب التػابعني ،كمػا قػاؿ ابػن رملػب يف
اللطا (ص  : )441وليلة النص ن شعباف كاف التابعوف ػن هىػل الهػاـ
يعتموظا وهبتهدوف فيها يف العبادة ،وعنهم هخل الناس فضلها و عتيمها ،وقػد
قيػػل :إظػػم بلغهػػم يف ذلػػك وتػػار إسػرا يلية ،فلمػػا اشػػتهر ذلػػك عػػنهم يف البلػػداف
اختلػ النػػاس يف ذلػػك :فمػػنهم ػػن قبلػػو ووافقهػػم علػػى عتيمهػػا ،وهنكػػر ذلػػك
هك ر علماا اغبجاز ،وقالوا :ذلك كلو بدعة .اىػ.
وال ريػػب هف ػػا ذىػػب إليػػو علمػػاا اغبجػػاز ىػػو اغبػ الػػلي ال ريػػب فيػػو ،وذلػػك
ف اهلل عػ ػػاذل يقػ ػػوؿ" :ٱلْيَ ػ ػ ْػوَـ هَ ْك َم ْل ػ ػ ُ لَ ُكػ ػ ْػم ِديػ ػػنَ ُك ْم َوهَْسبَ ْم ػ ػ ُ َعلَػ ػ ْػي ُك ْم نِ ْع َمػ ػ ِػىت
َوَر ِضي ُ لَ ُك ُم ٱ ْسالَ َـ ِدينػاً" [اؼبا ػدة ]3:ولػو كانػ الصػالة يف لػك الليلػة ػن
دي ػػن اهلل ع ػػاذل لبيَجنه ػػا اهلل ع ػػاذل يف كتاب ػػو ،هو بيَجنه ػػا رس ػػوؿ اهلل ص ػػلى اهلل علي ػػو
وسلم بقولو هو فعلػو ،فلمػا دل يكػن ذلػك علػم هظػا ليسػ ػن ديػن اهلل ،و ػا دل
ػح عػن النػيب صػلى اهلل عليػو وسػلم هنػو قػاؿ« :كػل
يكن نو فهو بدعة ،وقػد ص ّ
بدعة ضاللة».
اؼبر بػػة ال ال ػػة :هف يصػػلى يف لػػك الليلػػة صػػلوات ذات عػػدد علػػوـ ،يكػػرر كػػل
عػػاـ ،فهػػله اؼبر بػػة هشػػد ابتػػداعاً ػػن اؼبر بػػة ال انيػػة وهبعػػد عػػن السػػنة .وا ئاديػػث
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الواردة فيها هئاديث وضوعة ،قػاؿ الهػوكاين يف الفوا ػد اَّموعػة (ص  15ط
ورتػػة الهػػيخ نصػػي ) :وقػػد روي ػ صػػالة ىػػله الليلػػة ،هعػػِن ليلػػة النص ػ ػػن
شعباف على هكباا ـبتلفة كلها باطلة و وضوعة.
ا ر اػبا  :هنو اشتهر عند ك ا ن الناس هف ليلة النص ن شعباف يقػدر
فيها ا يكوف يف العاـ.
وىلا باطل ،فإف الليلػة الػ يقػدر فيهػا ػا يكػوف يف العػاـ ىػ ليلػة القػدر ،كمػا
ب ٱلْمبِػ ػ ِ
ِ ِ
َنزلْنَ ػ ػوُ َِف لَْيػلَ ػ ٍػة بَ ػ ػَرَك ٍة إِنَجػػا ُكنَج ػػا
ني * إِنَجػػَ ه َ
ق ػػاؿ اهلل ع ػػاذل" :ئ ػػم * َوٱلْكتَ ػ ػ ُ
ِِ
ِ ِ
نػ ِػل ِر ِ
ِ
ني * َر ْضبَػةً
ين * ف َيهػػا يػُ ْفػَػر ُؽ ُكػػل هَْ ػ ٍر َئكػػي ٍم * هَْ ػراً ٍّ ػ ْػن عْنػػدنََ إِنػَجػا ُكنَجػػا ُ ْرسػػل َ
ُ َ
ِ
ػك إِنػَجػو ىػػو َج ِ
ػيم" [الػػدخاف – ]6وىػػله الليلػػة ال ػ هنػػزؿ فيهػػا
ٍّ ػػن َجربٍّػ َ ُ ُ َ
ٱلسػػمي ُ ٱلْ َعلػ ُ
َنزلْنَػ ػوُ َِف لَْيػلَػ ِػة ٱلْ َق ػ ْد ِر" وى ػ يف
القػػروف ى ػ ليلػػة القػػدر ،كمػػا قػػاؿ عػػاذل" :إِنَجػػا ه َ
ضػا َف ٱلَج ِػلى هُنػ ِزَؿ
ر ضاف ،ف اهلل عاذل هنػزؿ القػروف فيػو ،قػاؿ عػاذلَ " :شػ ْه ُر َرَ َ
فِ ِيو ٱلْ ُق ْرو ُف" [البقرة ]185:فمن زعم هف ليلة النص ن شعباف يقػدر فيهػا ػا
يكوف يف العاـ ،فقد خال ا دؿ عليو القروف يف ىله االيات.
ا ر السادس :هف بعػب النػاس يصػنعوف هطعمػة يف يػوـ النصػ يوزعوظػا علػى
الفقراا ويسموظا عهيات الوالدين.
وىػػلا هيضػاً ال هصػػل لػػو عػػن النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم ،فيكػػوف زبصػػيص ىػػلا
اليوـ بو ن البدع ال َج
ئلر نها رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلم ،وقػاؿ فيهػا:
«كل بدعة ضاللة».
وليعلم هف ن ابتدع يف دين اهلل ا لي نو فإنو يق يف عدة ؿباذير نها:
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االور ا وؿ :هف فعلو يتضمن كليب ا دؿ عليو قػوؿ اهلل عػز وملػل" :ٱلْيَػ ْػوَـ
هَ ْك َم ْل ُ لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم "[اؼبا دة ،]3:ف ىلا اللي هئدتو واعتقده ديناً دل يكن
ن الدين ئني نزوؿ االية ،فيكوف الدين دل يكمل على قتضى بدعتو.
ااػػلور ال ػػاين :هف ابتداعػػو يتضػػمن التقػػدـ بػػني يػػدي اهلل ورسػولو ،ئيػػث هدخػػل
يف ديػػن اهلل عػػاذل ػػا لػػي نػػو .واهلل سػػبمانو قػػد شػػرع اله ػرا وئ ػ ّد اغبػػدود
َج
وئلر ن عديها ،وال ريب هف ن هئدث يف الهريعة ا لي نها فقػد قػدـ
بػػني يػػدي اهلل ورس ػولو ،و عػػدى ئػػدود اهلل ،و ػػن يتعػػد ئػػدود اهلل فأوللػػك ىػػم
التاؼبوف.
ااػلور ال الػث :هف ابتداعػو يسػتلزـ ملعػػل نفسػو شػريكاً ػ اهلل عػاذل يف اغبكػػم
بني عباده ،كما قاؿ اهلل عاذل" :ه َْـ َؽبُ ْم ُشَرَكااُ َشَرعُواْ َؽبُ ْم ٍّ َن ٱلدٍّي ِن َ ػا َدلْ يَػأْذَف
بِِو ٱللَجوُ" [الهورى.]21:
ااػػلور الراب ػ  :هف ابتداعػػو يسػػتلزـ وائػػداً ػػن ه ػرين ،ونبػػا :إ ػػا هف يكػػوف النػػيب
صلى اهلل عليو وسلم ملاىالً بكوف ىلا العمػل ػن الػدين ،وإ ػا هف يكػوف عاؼبػاً
بللك ولكن كتمو ،وكالنبا قدح يف النيب صلى اهلل عليو وسػلم ،ه ػا ا وؿ فقػد
ر اه باعبهل بأئكاـ الهريعة ،وه ػا ال ػاين فقػد ر ػاه بكتمػاف ػا يعلمػو ػن ديػن
اهلل عاذل.
ااػػلور اػبػػا  :هف ابتداعػػو يػػادي إذل طػػاوؿ النػػاس علػػى ش ػريعة اهلل عػػاذل،
وإدخ ػػاؽبم فيه ػػا ػػا ل ػػي نه ػػا ،يف العقي ػػدة والق ػػوؿ والعم ػػل ،وى ػػلا ػػن هعت ػػم
العدواف اللي ظى اهلل عنو.
ااػلور السػػادس :هف ابتداعػو يػػادي إذل فريػ ا ػػة و هػتيتها وازبػػاذ كػل وائػػد
هو طا فػػة نهج ػاً يسػػلكو ويػػتهم غػػاه بالقصػػور ،هو التقصػػا ،فتق ػ ا ػػة فيمػػا
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َج ِ
ٱختَػلَ ُف ػواْ ِ ػػن بَػ ْعػ ِػد َ ػػا َملػػَاَ ُى ُم
ين َػ َفَجرقُػواْ َو ْ
ظػػى اهلل عنػػو بقولػػوَ " :والَ َ ُكونُػواْ َكَّلػػل َ
ِ
ػيم" [وؿ عمػ ػراف ،]105:وفيم ػػا ئ ػػلر ن ػػو
ٱلْبَػيٍّػنَ ػ ػ ُ َوه ُْولَ ػ ػلِ َ
ك َؽبُػ ْػم َعػ ػ َل ٌ
اب َعت ػ ٌ
ِ َج ِ
ين فَػَجرقُواْ ِدينَػ ُه ْم َوَكانُواْ ِشيَػ ًعا لَج ْس َ ِ ْنػ ُه ْم ِيف َش ٍا إَِجمبَػَ هَْ ُػرُى ْم إِ َذل
بقولو" :إ َجف ٱلل َ
ٱللَج ِو ُُثَج يػُنَبٍّلُػ ُهم ِدبَا َكانُواْ يَػ ْف َعلُو َف" [ا نعاـ.]159 :
االور الساب  :هف ابتداعو يادي إذل انهغالو ببدعتو عما ىػو هػروع ،فإنػو ػا
ابتدع قوـ بدعة إال ىد وا ن الهرع ا يقابلها.
وإف فيمػػا ملػػاا يف كتػػاب اهلل عػػاذل ،هو صػػح عػػن رس ػولو صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم
ػػن اله ػريعة لكفاي ػػة ؼبػػن ىػػداه اهلل ع ػػاذل إليػػو واسػػتغث ب ػػو عػػن غػػاه ،ق ػػاؿ اهلل
ػاس قَػ ْد َملػػَاَْ ُك ْم َج ْو ِعتَػةٌ َج ػػن َجربٍّ ُكػ ْػم َو ِش ػ َفااٌ لٍّ َمػػا َِف ٱلصػ ُػدوِر
عػػاذل" :يَأَيػ َهػػا ٱلنَجػ ُ
ِ
ِِ
ك فَػ ْليَػ ْفَر ُئػواْ ُى َػو َخْيػ ٌػر ٍّفبَجػا
ني * قُ ْل بَِف ْ
ض ِػل ٱللَج ِػو َوبَِر ْضبَتِ ِػو فَبِػ َلل َ
َوُى ًدى َوَر ْضبَةٌ لٍّْل ُم ْا ن َ
َهبمعو َف" .وقاؿ اهلل عاذل" :فَِإ َجا يأِْيػنَج ُكم ٍّ ٍِّن ى ًدى فَم ِن ٱػَجب ى َداي فَالَ ي ِ
ضػل
َ ََ ُ
ُ
َُْ
َ
ََ
َوالَ يَ ْه َقى " [طو.]123:
هسػػأؿ اهلل عػػاذل هف يهػػدينا وإخواننػػا اؼبسػػلمني ص ػراطو اؼبسػػتقيم ،وهف يتوالنػػا يف
الدنيا واالخرة إنو ملواد كرأل ،واغبمد هلل رب العاؼبني.
[ؾبمػ ػػوع فتػ ػػاوى ورسػ ػػا ل فضػ ػػيلة الهػ ػػيخ ؿبمػ ػػد ب ػػن صػ ػػاحل الع يمػ ػػني رضبػ ػػو اهلل
.]33-25/20

فتـاوى رمضــانية

176

ص١بَ  َٛ٠اٌغجذ ئرا ٚافك  َٛ٠ػشفخ
الس ا  :كثر الس ا او موضوه صيام يوم عرفج وقد وافؤ يؤوم السؤبت
هلا العام ،ويستصكل بعضإلم أنؤم ورد فؤي صؤيام يؤوم السؤبت عؤن ال بؤي -
صل اهلل عليم وسلم  -أنم قا " :ال تصوموا يؤوم السؤبت إال فيمؤا افتؤرض
عليكم" .أفتونا مأاورين ،وازاكم اهلل خيراً.
اَّيب عبد العزيز بن باز  -رضبو اهلل -
اعبواب:
سلل فضيلة الهيخ /عبد العزيز بن بػاز  -رضبػو اهلل  -عػن ىػلا اغبػديث فإليػك
نص اعبواب:
اغبديث اؼبلكور عروؼ و وملود يف بلوغ اؼبراـ يف كتػاب الصػياـ ،وىػو ئػديث
ض ػػعي ش ػػاذ وـب ػػال لألئادي ػػث الص ػػميمة ،و نه ػػا قول ػػو – ص ػػلى اهلل علي ػػو
وس ػػلم " :-ال ص ػػو وا ي ػػوـ اعبمع ػػة إال هف ص ػػو وا يو ػ ػاً قبل ػػو هو يو ػ ػاً بع ػػده"
و علوـ هف اليوـ اللي بعده ىو يوـ السب  ،واغبػديث اؼبػلكور يف الصػميمني.
انتر صميح الب ػاري ( ,)1985وصػميح سػلم ( .)1144وكػاف – صػلى
اهلل عليػػو وس ػػلم – يصػػوـ ي ػػوـ الس ػػب ويػػوـ ا ئ ػػد ويق ػػوؿ" :إظمػػا يو ػػا عي ػػد
للمهركني فأئب هف هخالفهم" .انتػر سػند هضبػد ( ,)26750وصػميح ابػن
ئباف ( .)3616وا ئاديث يف ىلا اؼبعث ك اة ،كلهػا ػدؿ علػى ملػواز صػوـ
يوـ السب طوعاً .وف اهلل اعبمي  ،والسالـ عليكم ورضبة اهلل وبركا و.
[ؾبمػػوع فتػػاوى و قػػاالت تنوعػػة ابػػن بػػاز – رضبػػو اهلل عػػاذل – (-412/15
.])413
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ص١بَ ا٠٤بَ اٌج١ط
الس ا  :السالم عليكم ورامج اهلل وبركاتم.
هؤؤل صؤؤب اؤؤديا فؤؤي فضؤؤل صؤؤيام البؤؤيض ،أم أن مؤؤا صؤؤب هؤؤو صؤؤيام تالتؤؤج
أيام من كل إلر بدون تحديد؟
اَّيب عمر بن عبد اهلل اؼبقبل
اعبواب:
اغبمد هلل وئده ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،وبعد.
وعليكم السالـ ورضبة اهلل وبركا و.
الريب هف ا صح ىو ا ورد يف صياـ تالتة هياـ ن كل شهر ن غا ربديد-
كمػػا تب ػ ذلػػك يف صػػميح سػػلم ( )1160ػػن ئػػديث عا هػػة ،رض ػ اهلل
عنها.
و ىلا فإف صياـ ا ياـ البيب ا ئاديث فيهػا مليػدة ،وهقواىػا ئػديث ملريػر
ماح
عند النسا ( ،)2420ويقوي ىله ا ئاديػث ػا عضػدىا ػن وتػار صػ ٍ
عػػن الصػػمابة ،رض ػ اهلل عػػنهم ،وعلػػى رهسػػهم الفػػاروؽ عمػػر ،رض ػ اهلل عنػػو،
فقػػد روى اغبػػارث بػػن هيب هسػػا ة يف سػػنده ( -340بغيػػة) بسػػند صػػميح هف
عمر ،رض اهلل عنو ،كاف يصوـ ا ياـ البيب ،و ل ىلا ال يفعلو عمر ،رض
اهلل عنػ ػػو ،إال عػ ػػن وقي ػ ػ  ،واهلل هعلػ ػػم .وإذا ضػ ػػممنا إذل ذلػ ػػك -علػ ػػى سػ ػػبيل
االستلناس -ا هتبتو الطػب ػن هف الػدـ يف الليػارل القمريػة وبصػل لػو شػ ا ػن
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اغبرك ػػة الزا ػػدة ،فإن ػػو ق ػػد تب ػ ػ هف الص ػػوـ يضػ ػػي ؾب ػػاري ال ػػدـ ،فبهػ ػػلا لتق ػ ػ
اعبهتاف :الطبية الهرعية .وىلا -كما قلػ  -يُػلكر علػى سػبيل االسػتلناس،
وإال فالهػػرع ال ي بػ دب ػػل ىػػله اآلراا اَّػػردة .وبػػاهلل التوفيػ  .وصػػلى اهلل وسػػلم
على نبينا ؿبمد.
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أؽىبَ االػزىبف ٚاٌؼشش اٚ٤اخش
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ً٘ ٌٍ١خ اٌمذس رخزٍف ثبخزالف اٌجٍذاْ؟!
السؤ ؤ ا  :قؤؤؤا رسؤ ؤؤو اهلل – صؤ ؤؤل اهلل عليؤؤؤم وس ؤؤلم -عؤ ؤؤن ليل ؤؤج القؤ ؤؤدر:
"التمسؤؤوها فؤؤي الؤؤوتر مؤؤن العصؤؤر ا واخؤؤر مؤؤن رمضؤؤان" ،ون ؤؤراً الخؤؤتالف
التقؤؤويم بؤؤين الؤؤبالد اإلسؤؤالميج ،فت تلؤؤف الليؤؤالي الؤؤوتر مؤؤن بلؤؤد إل ؤ آخؤؤر،

فمؤؤثالً هؤؤلا العؤؤام يواؤؤد اخؤؤتالف بؤؤين مصؤؤر والسؤؤعوديج فؤؤي بدايؤؤج الصؤؤإلر،

فتكون الليالي الوتر بمصر ليست وتراً في السعوديج ،فكيف يكؤون ذلؤك؟
وهؤؤل ليلؤؤج القؤؤدر هؤؤي وااؤؤدة فقؤؤط؟ -واؤؤزاكم اهلل خيؤؤر الج ؤزات ،-واع ؤل

ذلك في ميزان اس اتكم.
اَّيب د .سليماف بن وا ل التوهبري
اعبواب:
الػػلي يتهػػر رل هظػػا ال تكػػرر ،وإمبػػا ىػ ليلػػة وائػػدة يف السػػنة ،والنػػيب – صػػلى
اهلل علي ػ ػ ػ ػػو وس ػ ػ ػ ػػلم -ق ػ ػ ػ ػػاؿ" :التمس ػ ػ ػ ػػوىا يف العه ػ ػ ػ ػػر ا واخ ػ ػ ػ ػػر يف ال ػ ػ ػ ػػو ر" رواه
الب ػػاري( ،)2016و سػػلم( )1167ػػن ئػػديث هيب سػػعيد اػبػػدري –رض ػ
اهلل عنػػو ،-فكػػل العهػػر ؿبػػل ف قػ فيهػػا ليلػػة القػػدر ػػن و ػػر وغػػاه ،وىػػو ؼبػػا
قاؿ" :يف الو ر" ،دل يلػغ االلتمػاس يف غػا الػو ر ،كمػا هنػو قػاؿ" :التمسػوىا ليلػة
سػػب وعه ػرين" انتػػر ػػا رواه سػػلم( )762ػػن ئػػديث هُيب بػػن كعػػب-رض ػ
اهلل عنػػو -هو" :هرى رؤيػػاكم قػػد واطػػأت يف السػػب ا واخػػر فمػػن كػػاف تمريهػػا
فليتمرى ػػا يف الس ػػب ا واخ ػػر" رواه الب ػػاري( ،)2015و س ػػلم( )1165ػػن
ئػػديث ابػػن عمػػر-رضػ اهلل عنهمػػا ،"-وقػػاؿ" :التمسػػوىا يف سػػب يبضػػني ،هو
س ػ ػ ػ ػػب يبق ػ ػ ػ ػػني" انت ػ ػ ػ ػػر ػ ػ ػ ػػا رواه الب ػ ػ ػ ػػاري( ،)2021وى ػ ػ ػ ػػلا اللف ػ ػ ػ ػػظ عن ػ ػ ػ ػػد
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ػن

هضبد( ،)2539ن ئديث ابن عباس –رض اهلل عنهما ،-وىػلا ىبتلػ
الههر كونو س وعهرين هو تالتني ،وعلػى ىػلا فهػ ليلػة وائػدة ،فػإذا كانػ
– ال -ليلة السب وعهرين يف السعودية فه ليلة شباف وعهرين يف صػر ،هو
إذا كان ػ ليلػػة سػػب وعه ػرين يف صػػر فه ػ ليلػػة س ػ وعه ػرين يف السػػعودية
بالنسبة لر ضاف ىػله السػنة ،وا نسػاف طلػوب نػو هف هبتهػد يف العهػر كلهػا،
وى ليلة خفية دل يعلم ا ى بالتمديد ،وؽبلا كاف – عليو الصالة والسالـ-
يعتك يف العهػر ا واخػرحل طلبػاً ل واُّػا وإدراكهػا ،وىػو علػى ئػاؿ يكػوف فيهػا
هئسػػن ػػا يكػػوف ػػن التقػػرب إذل اهلل – عػػاذل -وئسػػن اؼبناملػػاة لػػو .واهلل ورل
التوفي .

االػزىبف ٚأؽىبِٗ
الس ا  :ما هو االعتكاف ؟ وإذا أراد اإلنسؤان أن يعتكؤف فمؤاذا عليؤم أن
يفع ؤؤل وم ؤؤاذا علي ؤؤم أن يمت ؤؤع؟ وه ؤؤل يج ؤؤوز للم ؤؤرأة أن تعتك ؤؤف ف ؤؤي البي ؤؤت

الحرام؟ وكيف يكون ذلك؟

اَّيب عبد العزيز بن باز  -رضبو اهلل -
اعبواب:
االعتكاؼ  :عبادة وسنة وهفضػل ػا يكػوف يف ر ضػاف يف هي سػجد قػاـ فيػو
صالة اعبماعة  ،كما قاؿ عاذل  " :وال باشروىن وهنتم عاكفوف يف اؼبساملد "
ف ػػال ػػان ػػن االعتك ػػاؼ يف اؼبس ػػجد اغب ػراـ واؼبس ػػجد النب ػػوي اله ػري  ،ػػن
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الرملػػل واؼب ػرهة  ،إذا كػػاف ال يضػػر باؼبصػػلني وال يػػاذي هئػػداً فػػال بػػأس بػػللك ،
واللي على اؼبعتك هف يلزـ عتكفو ويهتغل بلكر اهلل والعبادة  ،وال ىبرج إال
غباملة ا نسػاف كػالبوؿ والغػا وكبػو ذلػك هو غباملػة الطعػاـ إذا كػاف دل يتيسػر
لو ن وبضر لػو الطعػاـ في ػرج غباملتػو فقػد كػاف النػيب – صػلى اهلل عليػو وسػلم
– ىب ػػرج غباملتػ ػػو  ،وال هبػ ػػوز للم ػ ػرهة هف يأ يهػ ػػا زوملهػ ػػا وى ػ ػ يف االعتكػ ػػاؼ ،
وكللك اؼبعتك لي لو هف يأأ زوملتو وىو عتك حل ف اهلل عاذل قاؿ " :
وال باشروىن وهنتم عاكفوف يف اؼبسػاملد " وا فضػل لػو هال يتمػدث ػ النػاس
ك ػااً ب ػػل يه ػػتغل بالعب ػػادة والطاع ػػة  ،لك ػػن ل ػػو زاره بع ػػب إخوان ػػو هو زار اؼب ػرهة
بعػػب ؿبار ه ػػا هو بعػػب هخواهت ػػا يف اهلل وربػػدت عه ػػم هو عهػػن ف ػػال ب ػػأس ،
وكاف النيب – صلى اهلل عليو وسلم – يزوره نسػاؤه يف عتكفػو ويتمػدث عهػن
ُث ينصرفن فدؿ ذلك على هنو ال ئرج يف ذلك.
واالعتكاؼ ىو اؼبكث يف اؼبسػجد لطاعػة اهلل عػاذل سػواا كانػ اؼبػدة ك ػاة هو
قليلة حل نو دل يرد يف ذلك فيما هعلم ا يدؿ على التمديد ال بيوـ وال بيػو ني
وال دبا ىو هك ر ن ذلك  ،وىو عبادة هروعة إال إذا نلره صار واملبػاً بالنػلر
وىػ ػػو يف ئ ػ ػ اؼب ػ ػرهة والرملػ ػػل س ػ ػواا  ،وال يهػ ػػرتط هف يكػ ػػوف عػ ػػو صػ ػػوـ علػ ػػى
الصميح فلو اعتك الرملل هو اؼبرهة ونبا فطراف فال بأس يف غا ر ضاف .
ؾبمػػوع فتػػاوى الهػػيخ /عبػػد العزيػػز بػػن بػػاز –رضبػػو اهلل، -اعبػػزا اػبػػا عهػػر ،
ص (. )440
اٌّؼزىف ٚاعزخذاَ اٌٙبرف
الس ا  :هل يجوز للمعتكف االتصا بالإلاتف لقضات اوائج المسلمين؟
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اَّيب ؿبمد بن صاحل الع يمني -رضبو اهلل -
اعبواب:
نعم هبوز للمعتك هف يتصػل باؽبػا لقضػاا بعػب ئػوا ب اؼبسػلمني إذا كػاف
اؽبا يف اؼبسجد اللي ىو عتك فيو حل نو دل ىبػرج ػن اؼبسػجد  ،ه ػا إذا
كػػاف خػػارج اؼبسػػجد فػػال ىبػػرج لػػللك  ،وقضػػاا ئ ػوا ب اؼبسػػلمني إذا كػػاف ىػػلا
الرملػل عنيػاً ُّػا ال يعتكػ حل ف قضػػاا ئػوا ب اؼبسػػلمني هىػم ػػن االعتكػػاؼ
ف نفعهػػا تعػػد  ،والنف ػ اؼبتعػػدي هفضػػل ػػن النف ػ القاصػػر إال إذا كػػاف النف ػ
القاصر ن همات ا سالـ وواملبا و .
(كتاب الدعوة  ،اعبزا ال الث  ،ص )61

ٌٍ١ـخ اٌمـــذس
الس ا  :اعتاد بعض المسلمين وصف ليلج سبع وعصرين من رمضان بأنإلا
ليلج القدر  ،فإلل لإللا التحديد أصل وهل عليم دليل ؟
اَّيب ؿبمد بن صاحل الع يمني -رضبو اهلل -
اعبواب:
نعم  ،ؽبلا التمديد هصل وىو هف ليلة سب وعهرين هرملى ا كوف ليلة للقدر
ُيب بػػن كعػػب – رضػ اهلل عنػػو
كمػػا ملػػاا ذلػػك يف صػػميح سػػلم ػػن ئػػديث ه ّ
– ولكن القوؿ الػراملح ػن هقػواؿ هىػل العلػم الػ بلغػ فػوؽ هربعػني قػوالً  :هف
ليلة القػدر يف العهػر ا واخػر  ،وال سػيما يف السػب ا واخػر نهػا  ،فقػد كػوف
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ليلة سب وعهرين  ،وقد كوف ليلػة طبػ وعهػرين  ،وقػد كػوف ليلػة السػادس
والعهرين  ،وقد كوف ليلة الراب والعهرين ولللك ينبغ لفنساف هف هبتهد يف
كل الليارل ئىت ال وبرـ ن فضلها وهملرىػا  ،فقػد قػاؿ اهلل عػاذل  " :إنػا هنزلنػاه
يف ليلة باركة إنا كنا نلرين " وقػاؿ  -عػز وملػل ": -إنػا هنزلنػاه يف ليلػة القػدر
 .و ػػا هدراؾ ػػا ليلػػة القػػدر  .ليلػػة القػػدر خػػا ػػن هل ػ شػػهر .ن ػػزؿ اؼبال كػػة
والروح فيها بإذف رُّم ن كل ه ر  .سالـ ى ئىت طل الفجر " .
(كتاب الدعوة  ،اعبزا اػبا  ،ص .)204

ػًّ اٌّغٍُ فٍ١ٌ ٟخ اٌمذس
الس ا  :كيف يكون إايات ليلج القدر؟ أبالصالة أم بقراتة القرآن والسؤيرة
ال بويج والوعل واإلر اد واالاتفا لللك في المسجد؟
اَّيب اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا
بر اسة الهيخ عبدالعزيز بن باز-رضبو اهلل-
اعبواب:
هوالً :كػػاف رسػػوؿ اهلل –صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم -هبتهػػد يف العهػػر ا واخػػر ػػن
ر ضاف اال هبتهد يف غاىا بالصػالة والقػرااة والػدعاا ،فػروى الب ػاري و سػلم
عػػن عا هػػة –رض ػ اهلل عنهػػا -هف الن ػػيب –صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم":-ك ػػاف إذا
دخل العهر ا واخر هئيا الليل وهيقظ هىلو وشد اؼبلزر" ،و ضبد و سلم":كاف
هبتهد يف العهر ا واخر اال هبتهد يف غاىا".

فتـاوى رمضــانية

185

تانياً :ئث النيب –صلى اهلل عليو وسلم -على قياـ ليلة القدر إيباناً وائتسػاباً،
فعػ ػػن هيب ىريػ ػػرة –رض ػ ػ اهلل عنػ ػػو -عػ ػػن النػ ػػيب –صػ ػػلى اهلل عليػ ػػو وسػ ػػلم -هنػ ػػو
قاؿ ":ن قاـ ليلة القدر إيباناً وائتساباً غفر لو ا قدـ ن ذنبػو" رواه اعبماعػة
إال ابن املو ،وىلا اغبديث يدؿ على هروعية إئيا ها بالقياـ.
تال ػاً :ػػن هفضػػل ا دعيػػة ال ػ قػػاؿ يف ليلػػة القػػدر ػػا علمػػو النػػيب –صػػلى اهلل
عليػو وسػلم -عا هػػة –رضػ اهلل عنهػػا ،-فػروى الرت ػلي وصػػممو عػن عا هػػة
–رض اهلل عنها -قال ":قلػ  :يػا رسػوؿ اهلل ،هرهيػ إف علمػ هي ليلػة ليلػة
القدر ا هقوؿ فيها " قاؿ":قورل :اللهم إنك عفو ربب العفو فاع عِن".
رابعاً :ه ا زبصيص ليلة ن ر ضاف بأظا ليلة القدر فهلا وبتاج إذل دليػل يعينهػا
دوف غاى ػػا ،ولك ػػن هو ػػار العه ػػر ا واخ ػػر هئ ػػرى ػػن غاى ػػا والليل ػػة الس ػػابعة
والعهروف ى هئرى الليارل بليلة القدرحل ؼبا ملاا يف ذلك ػن ا ئاديػث الدالػة
على ا ذكرنا.
خا ساً :وه ا البدع فغا ملا زة ال يف ر ضاف وال يف غاه ،فقد تبػ عػن رسػوؿ
اهلل –صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم -هنػػو قػػاؿ ":ػػن هئػػدث يف ه رنػػا ىػػلا ػػا لػػي نػػو
فهو رد" ،ويف رواية ":ن عمل عمالً لي عليو ه رنا فهو رد".
فمػػا يفعػػل يف بعػػب ليػػارل ر ضػػاف ػػن االئتفػػاالت ال نعلػػم لػػو هص ػالً ،وخػػا
اؽبدي ىدي ؿبمد –صلى اهلل عليو وسلم ،-وشر ا ور ؿبدتاهتا.
وباهلل التوفي وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وولو وصمبو وسلم.
[اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا (.])413-412/10
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ششٚغ االػزىبف
السؤ ؤ ا  :م ؤؤا ه ؤؤي ؤؤروط االعتكؤ ؤؤاف ،وه ؤؤل الص ؤؤيام م إل ؤؤا ،وه ؤؤل يجؤؤؤوز
للمعتكؤؤف أن يؤؤزور مريض ؤاً ،أو يجيؤؤب دعؤؤوة ،أو يقضؤؤي اؤؤوائج أهلؤؤم ،أو
يتبع ا ازة ،أو يلهب إل عمل؟

اَّيب اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا
بر اسة الهيخ عبدالعزيز بن باز-رضبو اهلل-
اعبواب:
يهػػرع االعتكػػاؼ يف سػجد قػػاـ فيػػو صػػالة اعبماعػػة ،وإف كػػاف اؼبعتكػ فبػػن
ذبػػب علػػيهم اعبمعػػة ويت لػػل ػػدة اعتكافػػو صبعػػة فاالعتكػػاؼ يف سػػجد قػػاـ
فيػػو اعبمعػػة هفضػػل ،وال يلػػزـ لػػو الصػػوـ ،والسػػنة هال يػػزور اؼبعتك ػ ريض ػاً هتنػػاا
اعتكاف ػػو ،وال هبي ػػب دع ػػوة ،وال يقض ػ ػ ئػ ػوا ب هىل ػػو ،وال يه ػػهد ملن ػػازة ،وال
يػػلىب إذل عملػػو خػػارج اؼبسػػجدحل ؼبػػا تبػ عػػن عا هػػة –رضػ اهلل عنهػػا -هظػػا
قال ":السنة على اؼبعتك هال يعود ريضاً ،وال يههد ملنػازة ،وال يبػ ا ػرهة،
وال يباشرىا ،وال ىبرج غباملة إال ؼبا ال بد نو".
[اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا (.])411-410/10

رأِ١ش شخص ػٍِ ٝغّٛػخ ف ٟاالػزىبف
الس ا  :ما اكم الصره فؤي أن يؤ ضمر ؤ ا علؤ مجموعؤج مؤن الصؤباب

ف ؤؤي االعتك ؤؤاف؟ بحي ؤؤا يق ؤؤوم بت ؤؤيم وق ؤؤتإلم ف ؤؤي ق ؤؤراتة الق ؤؤرآن وبع ؤؤض
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ال ؤ ؤؤدروس العلمي ؤ ؤؤج المفي ؤ ؤؤدة .وه ؤ ؤؤل ذل ؤ ؤؤك م ؤ ؤؤالف لقص ؤ ؤؤد الص ؤ ؤؤاره م ؤ ؤؤن
االعتكؤؤاف وهؤؤو ال لؤؤوة لؤؤلكر اهلل  -عؤؤز واؤؤل  -والتعبُّؤؤد لؤؤم  -سؤؤبحانم

وتعال . -أفتونا ازاكم اهلل خيراً.

اَّيب د.هضبد بن ؿبمد اػبليل
اعبواب:
اغبمد هلل ،وبعد:
اللي ملاا يف السنة التأ ا يف السفر فقػ دوف االملتماعػات ا خػرى انتػر ػا
رواه هبػػو داود ( )2608ػػن ئػػديث هيب سػػعيد اػبػػدري – رضػ اهلل عنػػو ، -
ولللك ال يهرع فيمػا يتهػر رل هف يػاَج ر شػ ص علػى اَّموعػة اؼبعتكفػة ،لكػن
ال ان ن ملعل وائد نهم نتماً للمجموعػةحل ئيػث يقػوـ برت يػب ا وقػات
اػباصػػة با كػػل هو النػػوـ هو االسػػتفادة العا ػػة وكبػػو ذلػػك ،ػػن غػػا هف يكػػوف
ه ااً لزـ طاعتو يف ىلا االملتماع ،واهلل هعلم.

االػزىبف ف ٟغ١ش اٌّغبعذ اٌضالصخ
الس ا  :هل يجوز االعتكاف في غير المسااد الثالتج؟ وما الدليل؟
اَّيب ؿبمد بن صاحل الع يمني -رضبو اهلل -
اعبواب:

فتـاوى رمضــانية

188

نعم هبوز االعتكاؼ يف غا اؼبساملد ال التة – اؼبسجد اغبراـ و سجد النيب –
صلى اهلل عليو وسلم  ،-واؼبسجد ا قصى.
اشػػروى َجن وهَنْػػتم عػػاكِ ُفو َف ِيف الْمسػ ِ
ِ
ػامل ِد"
ودليػػل ذلػػك :عمػػوـ قولػػو عػػاذلَ " :وال ُػبَ ُ ُ َ ُ ْ َ
ََ
[البقرة.]187 :
فإف ىله اآلية خطاب عبمي اؼبسلمني ،ولو قلنػا إف اؼبػراد ُّػا اؼبسػاملد ال التػة،
لكػػاف هك ػػر اؼبسػػلمني ال ىبػػاطبوف ُّػػله اآليػػةحل ف هك ػػر اؼبسػػلمني خػػارج كػػة
واؼبدينة والقدس.
وعلػػى ىػػلا فنقػػوؿ :إف االعتكػػاؼ ملػػا ز يف صبيػ اؼبسػػاملد ،وإذا صػػح اغبػػديث
بأنػ ػػو "ال اعتكػ ػػاؼ إال يف اؼبسػ ػػاملد ال التػ ػػة" فػ ػػاؼبراد هنػ ػػو االعتكػ ػػاؼ ا كمػ ػػل
وا فضل ،وال شك هف االعتكاؼ يف اؼبساملد ال التة هفضل ن غػاه ،كمػا هف
الصالة يف اؼبساملد ال التة هفضل ن غاىا.
فالصػػالة يف اؼبسػػجد اغبػراـ دبا ػػة هلػ صػػالة ،والصػػالة يف اؼبسػػجد النبػػوي خػػا
ػػن هل ػ صػػالة فيمػػا عػػداه إال اؼبسػػجد اغب ػراـ ،والصػػالة يف اؼبسػػجد ا قصػػى
خبمسما ة صالة.
ى ػػلا – هي ا مل ػػر – فيم ػػا يفعل ػػو ا نس ػػاف يف اؼبس ػػاملد ،كص ػػالة اعبماع ػػة يف
الفريضػػة ،ويف صػػالة الكسػػوؼ ،وكػػللك ربيػػة اؼبسػػجد ،وه ػػا الروا ػػب والنوافػػل
ال فعلها غا قيد باؼبسجد فصال ك يف البي هفضل.
وؽبػػلا نقػػوؿ يف كػػة :صػػال ك الروا ػػب يف بيتػػك هفضػػل ػػن صػػال ك إياىػػا يف
اؼبسجد اغبراـ.
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وكللك ا ر بالنسبة للمدينػةحل ف النػيب – صػلى اهلل عليػو وسػلم – قػاؿ وىػو
باؼبدينة" :هفضل صالة اؼبرا يف بيتو إال اؼبكتوبة" وكػاف – صػلى اهلل عليػو وسػلم
– يصل النوافل يف بيتو.
ه ػػا الػ ػرتاويح ،فإظ ػػا ػػن الص ػػلوات الػ ػ ه ػػرع يف اؼبس ػػاملد ،ظ ػػا ه ػػرع فيه ػػا
اعبماعة.
[فتاوى ابن ع يمني (.])549 – 548/1

االػزىبف ِٛ٠ب أٓ١ِٛ٠ ٚ
الس ؤ ا  :ن ؤؤراً ل ؤؤروف عمل ؤؤي فؤؤإني ال أس ؤؤتطيع االعتكؤؤاف يل ؤؤج العص ؤؤر
ا واخر ،فإلل يجوز لي أن أعتكف يوماً أو يومين؟.
اَّيب د .خالد بن عل اؼبهيقح
اعبواب:
اغبمد هلل ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،وبعد:
نعم ال بأس هف يعتك ا نساف يو اً هو يػو ني ،فأقػل االعتكػاؼ يػوـ هو ليلػةحل
كمػػا ورد هف عمػػر – رض ػ اهلل عنػػو – سػػأؿ النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم –
هنو نلر هف يعتك ليلة يف اؼبسجد اغبراـ ،فقاؿ النػيب – صػلى اهلل عليػو وسػلم
" :هوؼ بنػلرؾ" ،فأقػل االعتكػاؼ يػوـ هو ليلػػة ،ىػلا ػا ورد يف الهػرع ،لكػػنالسنة يعتك العهر كا لة.
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صذلخ اٌفطش
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ؽىُ صوبح اٌفطش
الس ا  :ما اكم صدقج الفطؤر ؟ وهؤل يلؤزم فيإلؤا ال صؤاب ؟ وهؤل ا نؤواه
التؤؤي ت ؤؤرج محؤؤددة؟ وإن كانؤؤت كؤؤللك فمؤؤا هؤؤي ؟ وهؤؤل تلؤؤزم الراؤؤل عؤؤن
أهل بيتم بما فيإلم الزواج وال ادم ؟
اَّيب عبد العزيز بن باز  -رضبو اهلل -
اعبواب:
زكاة الفطر فرض على كل سلم  ،صغا هو كبا  ،ذكر هو هن ى  ،ئر هو عبػد
حل ؼبػػا تب ػ عػػن ابػػن عمػػر – رض ػ اهلل عنهمػػا – قػػاؿ  " :فػػرض رسػػوؿ اهلل –
صلى اهلل عليو وسلم – زكاة الفطر صاعاً ن سبر  ،هو صػاعاً ػن شػعا  ،علػى
الػػلكر وا ن ػػى  ،والصػػغا والكبػػا ،واغبػػر والعبػػد ػػن اؼبسػػلمني  ،وه ػػر هف ػػادى
قبل خروج الناس للصالة "  .تف على صمتو .
ولػػي ؽبػػا نصػػاب  ،بػػل هبػػب علػػى اؼبسػػلم إخراملهػػا عػػن نفسػػو وهىػػل بيتػػو ػػن
هوالده وزوملا و وفباليكو إذا فضل عن قو و وقوهتم يو و وليلتو .
ه ػػا اػبػػادـ اؼبسػػتأملر فزكا ػػو علػػى نفسػػو  ،إال هف يت ػ ع ُّػػا اؼبسػػتأملر هو هػػرتط
عليو  ،ه ا اػبادـ اؼبملوؾ فزكا و على سيده  ،كما قدـ يف اغبديث .
والواملػػب إخراملهػػا ػن قػػوت البلػػد سػواا كػػاف سبػراً هو شػػعااً هو بػ َجػر َ ا هو ذرة هو
غػػا ذلػػك  ،ويف هصػػح قػػورل العلمػػاا حل ف رسػػوؿ اهلل – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم
– دل يهرتط يف ذلك نوعاً عيناً و ظا واسػاة  ،ولػي علػى اؼبسػلم هف يواسػ
ن غا قو و .
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ؾبموع فتاوى الهيخ /عبد العزيز بػن بػاز –رضبػو اهلل، -اعبػزا الرابػ عهػر  ،ص
(. )197

صوبح اٌفطش ػٓ اٌغٕٓ١
الس ا  :هل الطفل اللي ببطن أمم تدفع ع م زكاة الفطر أم ال ؟
اَّيب اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا
بر اسة الهيخ عبدالعزيز بن باز-رضبو اهلل-
اعبواب:
يستمب إخراملها عنو لفعل ع ماف – رض اهلل عنو –  ،وال ذبػب عليػو لعػدـ
الدليل على ذلك .
(فتػػاوى اللجنػػة الدا مػػة للبمػػوث العلميػػة وا فتػػاا فتػػوى( )1474اعبػػزا التاسػ
ص )366

ئخشاط صوبح اٌفطش ٔمذا
الس ا  :هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدالً من الطعام  ،وذلك لحااج
ال اس ا ن إل ال قد أكثر من الطعام ؟

اَّيب ه.د .سعود بن عبداهلل الفنيساف
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اعبواب:
إخراج القيمة يف زكاة الفطر اختل فيها العلماا على قولني :
ا وؿ :اؼبن ػ ػػن ذلػػك .قػػاؿ بػػو ا مػػة ال التػػة الػػك  ،والهػػافع ،
وهضبػد  ،وقػاؿ بػو التاىريػػة هيضػاً ،واسػتدلوا حبػػديث عبػد اهلل بػن عمػػر
يف الصػػميمني " فػػرض رسػػوؿ اهلل زكػػاة الفطػػر صػػاعاً ػػن سبػػر ،هو صػػاعاً
ػػن بػػر ،هو صػػاعاً ػػن شػػعا( ،ويف روايػػة هو صػػاعاً ػػن هقػ ) ،علػػى
الصغا والكبا ن اؼبسلمني .ووملو اسػتدالؽبم ػن اغبػديث :لػو كانػ
القيمػػة هبػػوز إخراملهػػا يف زكػػاة الفطػػر لػػلكرىا رسػػوؿ اهلل – صػػلى اهلل
عليو وسلم – وال هبوز ػأخا البيػاف عػن وقػ اغباملػة  ،وهيضػاً نػص
يف اغبػػديث اآلخػػر " هغنػػوىم يف ىػػلا اليػػوـ" ،وقػػالوا :غػػث الفق ػراا يف
ى ػػلا الي ػػوـ ي ػػوـ العي ػػد يك ػػوف فيم ػػا ي ػػأكلوف ئ ػػىت ال يض ػػطروا لسػ ػااؿ
الناس الطعاـ يوـ العيد .
والقوؿ ال اين  :هبوز إخراج القيمة (نقوداً هو غاىا) يف زكاة الفطر ،
ق ػػاؿ ب ػػو ا ػػاـ هب ػػو ئنيف ػػة وهص ػػمابو ،وق ػػاؿ ب ػػو ػػن الت ػػابعني س ػػفياف
ال وري  ،واغبسػن البصػري  ،واػبليفػة عمػر ابػن عبػد العزيػز ،وروي عػن
بعب الصمابة كمعاوية بن هيب سفياف ،ئيػث قػاؿ ":إين رى ػدين
ػػن ظب ػراا الهػػاـ عػػدؿ صػػاعاً ػػن سبػػر "  ،وقػػاؿ اغبسػػن البصػػري "ال
بأس هف عطى الدراىم يف صػدقة الفطػر " ،وكتػب اػبليفػة عمػر بػن
عب ػػد العزي ػػز إذل عا ل ػػو يف البص ػػرة :هف يأخ ػػل ػػن هى ػػل ال ػػديوف ػػن
هعطيػػاهتم ػػن كػػل إنسػػاف نص ػ درىػػم  ،وذكػػر ابػػن اؼبنػػلر يف كتابػػو
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(ا وس ) :إف الصمابة هملػازوا إخػراج نصػ صػاع ػن القمػححل ظػم
رهوه عادالً يف القيمة للصاع ن التمر ،هو الهعا.
وفب ػػا س ػػب يتب ػػني هف اػب ػػالؼ ق ػػدأل ويف ا ػػر س ػػعة  ،ف ػػإخراج هئ ػػد
ا ص ػػناؼ اؼب ػػلكورة يف اغب ػػديث يك ػػوف يف ئ ػػاؿ ػػا إذا ك ػػاف الفق ػػا
يسد ئاملتػو الطعػاـ يف ذلػك اليػوـ يػوـ العيػد  ،وإخػراج القيمػة هبػوز
يف ئػػاؿ ػػا إذا كانػ النقػػود هنفػ للفقػػا كمػػا ىػػو اغبػػاؿ يف عتػػم
بل ػ ػػداف الع ػ ػػادل الي ػ ػػوـ  ،ولع ػ ػػل ئ ػ ػػديث رس ػ ػػوؿ اهلل –ص ػ ػػلى اهلل علي ػ ػػو
وسلم– "هغنوىم يف ىلا اليػوـ" ،يايػد ىػلا القػوؿحل ف ئاملػة الفقػا
اآلف ال قتص ػػر عل ػػى الطع ػػاـ فقػ ػ  ،ب ػػل تع ػػداه إذل اللب ػػاس وكب ػػوه، ..
ولعػػل العلػػة يف عيػػني ا صػػناؼ اؼبػػلكورة يف اغبػػديث ،ى ػ  :اغباملػػة إذل
الطعػػاـ واله ػراب ونػػدرة النقػػود يف ذلػػك العصػػر  ،ئيػػث كان ػ هغلػػب
علتو
بايعاهتم باؼبقايضة ،وإذا كاف ا ر كللك فإف اغبكم يدور
وملػػوداً وعػػد اً ،فيجػػوز إخ ػراج النقػػود يف زكػػاة الفطػػر للماملػػة القا مػػة
واؼبلموسة للفقا اليوـ .واهلل هعلم .

ؽىُ صوبح اٌفطش
الس ؤ ا  :هؤؤل اؤؤديا ( ال يرفؤؤع صؤؤوم رمضؤؤان ات ؤ تعط ؤ زكؤؤاة الفطؤؤر )
صحيب ؟ وإذا كان المسلم الصائم محتااؤاً ال يملؤك نصؤاب الزكؤاة  ،هؤل

يتواب عليم دفع زكاة الفطر لصحج الحديا أم لغيؤره مؤن ا دلؤج الصؤرعيج
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اَّيب اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا
بر اسة الهيخ عبدالعزيز بن باز-رضبو اهلل-
اعبواب:
صدقة الفطر واملبة علػى كػل سػلم لز ػو انػة نفسػو إذا فضػل عنػده عػن قو ػو
وقوت عيالو يوـ العيد وليلتو  :صاع  ،وا صػل يف ذلػك ػا تبػ عػن ابػن عمػر
– رض اهلل عنهما – قاؿ ( :فرض رسوؿ اهلل – صلى اهلل عليو وسلم – زكاة
الفطر صاعاً ن سبر  ،هو صاعاً ن شعا  ،علػى العبػد واغبػر  ،والػلكر وا ن ػى
 ،والصػػغا والكبػػا ػػن اؼبسػػلمني  ،وه ػػر ُّػػا هف ػػادى قب ػػل خػػروج الن ػػاس إذل
الصالة) تف عليو واللفظ للب اري .
و ا روى هبو سعيد اػبدري – رضػ اهلل عنػو – قػاؿ  ( :كنػا لبػرج زكػاة الفطػر
إذ كاف فينا رسوؿ – صلى اهلل عليػو وسػلم – صػاعاً ػن طعػاـ  ،هو صػاعاً ػن
سبر ،هو صاعاً ن شعا  ،هو صاعاً ن زبيب ،هو صاعاً ن هق ) تف عليو.
وهبػػزئ صػػاع ػػن قػػوت بلػػده ػػل ا رز وكبػػوه  ،واؼبقصػػود بالصػػاع ىنػػا  :صػػاع
النيب – صلى اهلل عليو وسلم –  ،وىو هرب ئفنات بكف رملل عتدؿ اػبلقة
 .وإذا ػػرؾ إخ ػراج زكػػاة الفطػػر هُث ووملػػب عليػػو القضػػاا  ،وه ػػا اغبػػديث الػػلي
ذكر و فال نعلم صمتو .
ونسػػأؿ اهلل هف يػػوفقكم  ،وهف يصػػلح لنػػا ولكػػم القػػوؿ والعمػػل  ،وبػػاهلل التوفي ػ
وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وولو وصمبو وسلم .
فتػػاوى اللجنػػة الدا مػػة للبمػػوث العلميػػة وا فتػػاا فتػػوى( )5733اعبػػزا التاس ػ
ص. ) 464
ٚلذ ئخشاط صوبح اٌفطش
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الس ا  :هل وقت إخراج زكاة الفطر مؤن بعؤد صؤالة العيؤد إلؤ آخؤر ذلؤك
اليوم ؟
اَّيب اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا
بر اسة الهيخ عبدالعزيز بن باز-رضبو اهلل-
اعبواب:
ال يبده وق زكاة الفطر ن بعد صالة العيد  ،وإمبا يبده ن غروب مش وخر
يوـ ػن ر ضػاف  ،وىػو هوؿ ليلػة ػن شػهر شػواؿ  ،وينتهػ بصػالة العيػد حل ف
النػػيب – ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم – ه ػػر بإخرامله ػػا قب ػػل الص ػػالة  ،وؼب ػػا رواه اب ػػن
عباس – رض اهلل عنهما – هف النػيب – صػلى اهلل عليػو وسػلم – قػاؿ  " :ػن
هداىػا قبػػل الصػػالة فهػ زكػػاة قبولػػة  ،و ػن هداىػػا بعػػد الصػػالة فهػ صػػدقة ػػن
الصدقات " وهبوز إخراملها قبل ذلك بيػوـ هو يػو ني ؼبػا رواه بػن عمػر  -رضػ
اهلل عنهم ػػا – ق ػػاؿ  ( :ف ػػرض رس ػػوؿ اهلل – ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم – ص ػػدقة
الفطػػر ػػن ر ضػػاف  ، ) ..وقػػاؿ يف وخػػره ( وكػػانوا يعطػػوف قبػػل ذلػػك بيػػوـ هو
يػػو ني )  .فمػػن هخرىػػا عػػن وقتهػػا فقػػد هُث وعليػػو هف يتػػوب ػػن ػػأخاه  ،وهف
ىبرملها للفقراا .
( فتاوى اللجنة الدا مة للبمػوث العلميػة وا فتػاا فتػوى( )2896اعبػزا التاسػ
ص) 373

رأخ١ش صوبح اٌفطش ػٓ ٚلزٙب

فتـاوى رمضــانية

199

الس ا  :ك ت في سفر ونسيت دفع الفطرة ولم أخرج الفطرة ات ا ن،
وع ؤؤدنا مص ؤ ع ومزرعؤؤج فيإلؤؤا عمؤؤا ويتقاضؤؤون أاؤؤرة ،فإلؤؤل ل ؤؤا أن نصؤؤرف
الفطرة ع إلم أم يصرفونإلا هم عن أنفسإلم؟
اَّيب اللجنة الدا مة للبموث العلمية وا فتاا
بر اسة الهيخ عبدالعزيز بن باز-رضبو اهلل-
اعبواب:
إذا هخر اله ص زكاة الفطر عن وقتها وىو ذاكر ؽبا هُث  ،وعليػو التوبػة إذل اهلل
والقضػػاا حل ظػػا عبػػادة  ،فلػػم سػػق خبػػروج الوق ػ كالصػػالة  ،وئيػػث ذكػػرت
عن السا لة هظا نسي إخراملها يف وقتها فال إُث عليها  ،وعليها القضػاا  ،ه ػا
كوظا ال إُث عليها فلعموـ هدلة إسقاط ا ُث عن الناس  ،وه ا إلزا ها بالقضػاا
فلما سب ن التعليل .
تاني ػاً  :العم ػػاؿ ال ػػلين يتقاض ػػوف همل ػػرة قاب ػػل ػػا يادون ػػو ػػن عم ػػل يف اؼبص ػػن
واؼبزرعة ىم اللين ىبرملوف زكاة الفطر عن هنفسهم حل ف ا صل وملوُّا عليهم
.
فتػػاوى اللجنػػة الدا مػػة للبمػػوث العلميػػة وا فتػػاا فتػػوى( )2867اعبػػزا التاس ػ
ص ) 372
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ِزٚ ٝأ ٓ٠رٛصع صوبح اٌفطش؟
الس ا  :بال سبج للفطرة ،هل توزه عل فقرات بلؤدت ا أم علؤ غيؤرهم؟ وإذا
ك ا نسافر قبل العيد بثالتج أيام ماذا نفعلم تجاه الفطرة؟
اَّيب عبد العزيز بن باز  -رضبو اهلل -
اعبواب:
السػػنة وزي ػ زكػػاة الفطػػر بػػني فق ػراا البلػػد صػػباح يػػوـ العيػػد قبػػل الصػػالة ،وهبػػوز
وزيعهػػا قبػػل ذلػػك بيػػوـ هو يػػو ني ابتػػداا ػػن اليػػوـ ال ػػا ن والعهػرين ،وإذا سػػافر
ن عليو زكاة الفطر قبل العيد بيو ني هو هك ر هخرملها يف البالد ا سال ية ال
يسػػافر إليهػػا ،وإف كان ػ غػػا إسػػال ية الػػتم بعػػب فق ػراا اؼبسػػلمني وسػػلمها
ؽبػػم ،وإف كػػاف سػػفره بعػػد ملػواز إخراملهػػا فاؼبهػػروع لػػو وزيعهػػا بػػني فقػراا بلػػدهحل
ف اؼبقصػػود نهػػا واسػػاهتم وا ئسػػاف إلػػيهم وإغنػػاؤىم عػػن سػااؿ النػػاس هيػػاـ
العيد.
[فتاوى ابن باز –رضبو اهلل -كتاب الدعوة (.])154/4
ئخشاط صوبح اٌفطش ٌؾّب
الس ا  :بعض أهل البوادي ليس ع دهم عام ي راونؤم لزكؤاة الفطؤر فإلؤل
يجوز لإلم اللبب من الموا ي وتوزيعإلا عل الفقرات؟
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اَّيب ؿبمد بن صاحل الع يمني -رضبو اهلل -
اعبواب:
ال يصػػح ذلػػكحل ف النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم – فرضػػها صػػاعاً ػػن طعػػاـ
واللمػػم يػػوزف وال يكػػاؿ ،قػػاؿ ابػػن عمػػر – رضػ اهلل عنهمػػا " : -فػػرض رسػػوؿ
اهلل – صلى اهلل عليو وسلم – زكاة الفطر صاعاً ن سبر وصاعاً ن شعا".
وقػػاؿ هبػػو سػػعيد – رضػ اهلل عنػػو " :-كنػػا لبرملهػػا يف ز ػػن النػػيب – صػػلى اهلل
عليو وسلم – صاعاً ن طعػاـ ،كػاف طعا نػا التمػر والهػعا والزبيػب وا قػ " ،
وؽب ػػلا ك ػػاف الق ػػوؿ الػ ػراملح ػػن هقػ ػواؿ هى ػػل العل ػػم هف زك ػػاة الفط ػػر ال ذبػ ػزئ يف
الدراىم وال ن ال ياب وال ن الفرش.
وال ع ة بقوؿ ن قاؿ ن هىل العلم إف زكاة الفطػر ذبػزئ ػن الػدراىم نػو ػا
داـ بػػني هيػػدينا نػػص عػػن النػػيب – عليػػو الصػػالة والسػػالـ – فإنػػو ال قػػوؿ ئػػد
بعػػده وال استمسػػاف للعقػػوؿ يف إبطػػاؿ الهػػرع ،واهلل – عػػز وملػػل – ال يسػػألنا
عػػن قػػوؿ فػػالف هو فػػالف يػػوـ القيا ػػة وإمبػػا يسػػألنا عػػن قػػوؿ الرسػػوؿ – صػػلى اهلل
ِ
علي ػػو وس ػػلم – لقول ػػو ع ػػاذل" :ويػ ػػوـ يػنَ ػ ِ
ني"
ػادي ِه ْم فَػيَػ ُق ػ ُ
َملْب ػػتُ ُم الْ ُم ْر َس ػػل َ
ػوؿ َ ػػاذَا ه َ
ََ ْ َ ُ
[القصص.]65:
فتصػػور نفسػػك واقف ػاً بػػني يػػدي اهلل يػػوـ القيا ػػة وقػػد فػػرض عليػػك علػػى لسػػاف
رسولو – صلى اهلل عليو وسلم – هف ادي زكاة الفطر ن الطعاـ فهل يبكنػك
إذا سػػلل يػػوـ القيا ػػة :ػػاذا هملب ػ رسػػوؿ اهلل – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم – يف
فرض ىله الصدقة فهل يبكنك هف داف عن نفسك و قوؿ واهلل ىلا لىب
فالف وىلا قوؿ فالف اعبواب :ال ولو هنك قل ذلك دل ينفعك.
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فالصواب بال شك هف زكاة الفطر ال ذبزئ إال ػن الطعػاـ وهف هي طعػاـ يكػوف
قو ػاً للبلػػد فإنػػو ؾبػػزئ وإذا رهيػ هقػواؿ هىػػل العلػػم يف ىػػله اؼبسػػألة وملػػدت هظػػا
طرفاف ووس :
فطرؼ يقوؿ :هخرملها ن الطعاـ ،وهخرملهػا ػن الػدراىم ،وطػرؼ وخػر يقػوؿ:
ال زبرملها ن الدراىم وال زبرملها ن الطعاـ إال ن طبسة هصناؼ فقػ وىػ
ال والتمر والهعا والزبيب وا ق  ،وىلاف القوالف تقابالف.
وه ا القوؿ الوس فيقػوؿ :هخرملهػا ػن كػل ػا يطعمػو النػاس وال زبرملهػا فبػا ال
يطعمػػو النػػاس ،فأخرملهػػا ػػن ال ػ والتمػػر وا رز والػػدخن والػػلرة ،إذا كن ػ يف
كػػاف يقتػػات النػػاس فيػػو الػػلرة و ػػا هشػػبو ذلػػك ،ئػػىت ل ػو فػػرض هننػػا يف هرض
يقتات هىلها اللمم فإننا لبرملها ن اللمم.
وبنااً على ذلػك يتبػني هف ػا ذكػره السػا ل ػن إخػراج هىػل البػوادي للمػم بػدالً
عن زكاة الفطر ال هبزئ عن زكاة الفطر.
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ؽىُ اٌزٕٙئخ ثشٙش سِعبْ
الس ؤ ا  :مؤؤا اكؤؤم التإل لؤؤج بقؤؤدوم ؤإلر رمضؤؤان المبؤؤارك ايؤؤا سؤؤمع ا مؤؤن
ي كر ذلك  ،ويرى أنم من البده ؟ نراو اإلفادة مصكورين .
اَّيب عمر بن عبد اهلل اؼبقبل
اعبواب:
اغبمد هلل والصالة والسالـ على عبده ورسولو و صطفاه ،نبينػا ؿبمػد وعلػى ولػو
وصمبو و ن وااله ،ه ا بعد :
فهلا حبث ـبتصر ئوؿ :ئكم التهنلة بدخوؿ شهر ر ضاف ،ئاول هف هصبػ
فيو هطرافو ،راملياً ن اهلل عاذل التوفي والسداد .
وقبل البدا بلكر ئكم اؼبسألة ال بد ن أصيل وضوع التهنلة
فيقػػاؿ  :التهػػاين ػ ػػن ئيػػث ا صػػل ػ ػػن بػػاب العػػادات ،والػ ا صػػل فيهػػا
ا بائة ،ئىت يأأ دليل ىبصها ،فينقل ئكمها ن ا بائة إذل ئكم وخر.
ويدؿ لللك ػ ا سيأأ ػ ن هتنلة بعب الصمابة بعضاً يف ا عياد ،وهظم كانوا
يعتادوف ىلا يف ل لك اؼبناسبات.
يقػوؿ العال ػة السػعدي ػ رضبػو اهلل ػ بينػاً ىػلا ا صػل يف ملػواب لػو عػن ئكػم
ػ كم ػػا يف "الفت ػػاوى" يف اَّموع ػػة الكا لػ ػة ؼبالفا ػػو
الته ػػاين يف اؼبناس ػػبات
( )348ػ :
" ىػػله اؼبسػػا ل و ػػا هشػػبهها بنيػػة علػػى هصػػل عتػػيم نػػاف ،وىػػو هف ا صػػل يف
صبيػ العػػادات القوليػػة والفعليػػة ا بائػػة واعبػواز ،فػػال وبػػرـ نهػػا وال يكػػره إال ػػا
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ظػى عنػػو الهػارع ،هو ضػػمن فسػػدة شػرعية ،وىػػلا ا صػػل الكبػا قػػد دؿ عليػػو
الكتاب والسنة يف واض  ،وذكره شيخ ا سالـ ابن يمية وغاه .
فهله الصور اؼبساوؿ عنها و ػا هشػبهها ػن ىػلا القبيػل ،فػإف النػاس دل يقصػدوا
التعبػػد ُّػػا ،وإمبػػا ىػ عوا ػػد وخطابػػات وملوابػػات ملػػرت بيػػنهم يف ناسػػبات ال
ؿبػػلور فيهػػا ،بػػل فيهػػا صػػلمة دعػػاا اؼبػػا نني بعضػػهم لػػبعب بػػدعاا ناسػػب
،و َل القلوب كما ىو هاىد .
ه ػػا ا ملابػػة يف ىػػله ا ػػور ؼبػػن ابتػػده به ػ ا ػػن ذلػػك ،فالػػلي نػػرى هنػػو هبػػب
عليو هف هبيبو باعبواب اؼبناسب ل ا ملوبة بينهم  ،ظا ن العدؿ ،و ف رؾ
ا ملابة يوغر الصدور ويهوش اػبواطر .
ُث اعلػػم هف ىاىنػػا قاعػػدة ئسػػنة ،وىػ  :هف العػػادات واؼببائػػات قػػد يقػػرتف ُّػػا
ػػن اؼبصػػاحل واؼبنػػاف ػػا يلمقهػػا بػػا ور اابوبػػة هلل ،حبسػػب ػػا ينػػتب عنهػػا و ػػا
م ػػره ،كم ػػا هن ػػو ق ػػد يق ػػرتف ب ػػبعب الع ػػادات ػػن اؼبفاس ػػد واؼبض ػػار ػػا يلمقه ػػا
با ور اؼبمنوعة ،وه لة ىله القاعدة ك اة ملداً " ا ىػ كال و .
وقد طب الهيخ ػ رضبو اهلل ػ ىلا عملياً ئينما هرسل لميػله الهػيخ عبػداهلل ابػن
عقيػػل خطاب ػاً لػػو يف هوا ػػل شػػهر ر ضػػاف ػػن عػػاـ 1370ىػ ػ  ،وضػػمنو التهنلػػة
بالههر الكػرأل فػرد الهػيخ عبػدالرضبن ػ رضبػو اهلل ػ ُّػلا اعبػواب يف هوؿ رده علػى
رسالة لميله " :يف هسر الساعات وصلِن كتابك رقػم  9/19فتلو ػو سػروراً ،
دبػػا فيػػو ػػن التهنلػػة ُّػػلا الهػػهر  ،نرملػػو اهلل هف هبعػػل لنػػا ولكػػم ػػن خػػاه هوفػػر
اغبظ والنصيب  ،وهف يعيده عليكم هعوا ػاً عديػدة صػموبة بكػل خػا ػن اهلل
وص ػ ػ ػ ػػالح " اى ػ ػ ػ ػ ػ  .كم ػ ػ ػ ػػا يف ا ملوب ػ ػ ػ ػػة النافع ػ ػ ػ ػػة (ص ،)280:ويف ص ػ ػ ػ ػػفمة
()284ضمن الهيخ رسالتو اؼبباركة يف العهر اآلواخر.
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وللهيخ ػ رضبو اهلل ػ كالـ يف نتو ة القواعد ػ كما يف اَّموعة الكا لة ؼبالفػات
الهػػيخ عبػػد الػػرضبن السػػعدي  143/1ػ يقػػرر فيػػو ىػػلا اؼبعػػث ،وللمزيػػد ينتػػر
(اؼبوافقػػات) للهػػاطيب  212/2ػ  246ففيػػو حبػػوث وسػػعة ئػػوؿ العػػادات
وئكمها يف الهريعة .
فػػإذا قػػرر هف التهػػاين ػػن بػػاب العػػادات ،فػػال ينكػػر نهػػا إالّ ػػا هنكػػره الهػػرع،
ولػػلا  :ػ ّػرر ا سػػالـ صبلػػة ػػن العػػادات ال ػ كان ػ عنػػد العػػرب ،بػػل رغػػب يف
وئرـ بعضها ،كالسجود للتمية .
بعضهاّ ،
وبعد ىله التوطلة يبكن هف يقاؿ عن التهنلة بدخوؿ الههر الكرأل :
قد ورد يف التهنلة بقدو و بعب ا ئاديث عن النيب – صػلى اهلل عليػو وسػلم-
هذكرى ػػا صبل ػػة نه ػػا ،وىػ ػ هق ػػوى ػػا وقف ػ علي ػػو ،وكله ػػا ال زبل ػػو ػػن ض ػػع
،وبعب هشد ضعفا ن اآلخر :
 -1ئػػديث هيب ىريػػرة – رضػ اهلل عنػػو  -هف النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم-
قاؿ " :ه ػاكم ر ضػاف ،شػهر بػارؾ ،فػرض اهلل عػز وملػل علػيكم صػيا و  ،فػتح
فيو هبواب السماا ،و غل فيو هبواب اعبميم ،و غل فيو ػردة الهػياطني ،هلل فيػو
ليل ػػة خ ػػا ػػن هل ػ ػ ش ػػهر ػػن ئ ػػرـ خاى ػػا فق ػػد ئ ػػرـ "  .هخرملػ ػػو النسػ ػػا
 129/4ح(، )2106وهضبػػد  425، 385، 230/2ػػن طػػرؽ عػػن هيػػوب
،عن هيب قالبة ػ واظبو عبد اهلل بػن زيػد اعبر ػ ػ عػن هيب ىريػرة – رضػ اهلل عنػو
.واغبػػديث رملالػػو رملػػاؿ الهػػي ني إال هف روايػػة هيب قالبػػة عػػن هيب ىريػػرة رسػػلة،
هي هف يف ا سناد انقطاعاً ينتر :ربفة التمصيل يب زرعة العراق (. )176
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واغب ػػديث هص ػػلو يف الص ػػميمني ػ الب ػػاري  30/2ح(، )1899و س ػػلم
 758/2ح( )1079ػ ػ ولف ػػظ الب ػػاري " :إذا دخ ػػل ش ػػهر ر ض ػػاف فتم ػ ػ
هبػواب السػػماا ،وغلقػ هبػواب ملهػػنم ،وسلسػػل الهػػياطني " ولفػػظ سػػلم :
"إذا ملػػاا ر ضػػاف فتمػ هبػواب اعبنػػة ػ ويف لفػػظ ( الرضبػػة ) ػ وغلقػ هبػواب
النار  ،وصفدت الهياطني " .
ق ػػاؿ اب ػػن رمل ػػب (رضب ػػو اهلل) يف "اللط ػػا " ( " : )279وك ػػاف الن ػػيب ح يبه ػػر
هصمابو بقدوـ ر ضػاف ُ ... ،ث سػاؽ ىػلا اغبػديث ُ ،ث قػاؿ  :قػاؿ العلمػاا :
هصل يف هتنلة الناس بعضهم بعضاً يف شهر ر ضاف " .
ىلا اغبديث ٌ
 -2ئديث هن – رض اهلل عنو  -قاؿ  :دخل ر ضاف ،فقاؿ رسػوؿ اهلل –
صلى اهلل عليو وسلم " : -إف ىلا الههر قد ئضركم ،وفيو ليلة خا ن هلػ
شهر  ،ن ئر ها فقد ئرـ اػبا كلو ،وال وبرـ خاىا إال ؿبروـ" .
هخرملػػو ابػػن املػػو ح( )1644ػػن طريػ ؿبمػػد بػػن بالؿ،عػػن عمػراف القطػػاف،
عن قتادة ،عن هن – رض اهلل عنو . -
وىلا ا سناد ضعي لوملهني :
الوملو ا وؿ  :هف فيو ؿبمد بن بالؿ البصري  ،التمار .
قاؿ هبو داود  :ا ظبع إالَج خااً  ،وذكره ابن ئباف يف ال قات ،وقاؿ العقيل
ػ يف "الضػعفاا " 37 / 4رصبػة ( )1584ػ  " :بصػري يهػم يف ئدي ػو ك ػااً "
،وقػػاؿ ابػػن عػػدي ػ يف "الكا ػػل" 134/6ػ" :لػػو غػػا ػػا ذكػػرت ػػن اغبػػديث
،وىػػو يغػػرب عػػن عمػراف القطػػاف ،لػػو عػػن غػػا عم ػراف هئاديػػث غرا ػػب ،ولػػي
ئدي و بالك ا ،وهرملو هنو ال بأس بو " .
وئديث الباب ن روايتو عن عمراف ،فلعلو فبا هغرب بو على عمراف .
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وقػػد ػبػػص اغبػػافظ ابػػن ئجػػر ئالػػو بقولػػو يف "التقريػػب" (" : )5766صػػدوؽ
يغرب " .
داور  ،هبػػو الع ػواـ القطػػاف  ،كػػاف وبػػ ىي
الوملػػو ال ػػاين  :هف يف سػػنده عم ػراف بػػن َ
القطػػاف ال وبػػدث عنػػو  ،وقػػد ذكػػره يو ػاً فأئسػػن ال نػػاا عليػػو ػ ولعػػل تنػػاا عليػػو
كػاف بسػبب صػالئو وديانتػو ،صبعػاً بػني قولػو وهقػواؿ ا مػة اآل يػة ػ ،لكػن قػاؿ
هضبػػد ( هرملػػو هف يكػػوف صػػاحل اغبػػديث ) ،وقػػاؿ ػػرًة ( لػػي بػػلاؾ ) ،وضػػعفو
ابن عني ،وهبو داود ،والنسا ،وقاؿ الدار قطِن  :ك ا الوىم واؼب الفة ،وقد
ذكره ابن ئباف يف ال قات  .ينتر :
"سػااالت اغبػػاكم للػػدار قطػِن" ( 261رقػػم "،) 445هتػػليب الكمػػاؿ" / 22
"، 329اؼبيزاف "  " ، 236 / 3وسػوعة هقػواؿ ا ػاـ هضبػد يف الرملػاؿ " / 3
. 121
وقػػاؿ اغبػػافظ ابػػن ئجػػر ل صػاً هقػواؿ ػػن سػػب " :صػػدوؽ يهػػم ،ور ػ بػرهي
اػبوارج" كما يف "التقريب"(. )5150
وعم ػراف ىػػلا روى اغبػػديث عػػن قتػػادة  ،ودل هق ػ لػػو علػػى تػػاب ،فهػػلا تنػػة
الضع والغرابة .
وذكػػر ا ػػاـ ال دهب ػ كال ػاً قوي ػاً يبػػني فيػػو ئكػػم ا ئاديػػث ال ػ يتفػػرد فيهػػا
ه ػاؿ ىػاالا الػرواة عػن ا مػػة اغبفػاظ ،فػيمكن هف ينتػر " :شػرح العلػػل " / 2
، 654،697البن رملب ،وكبوه عن ا اـ سلم يف قد ة صميمو. 7/1
وقتػػادة بػػال ريػػب ػػن كبػػار اغبفػػاظ يف ز انػػو  ،روى عنػػو صبػ ٌ كبػػا ػػن ا مػػة ،
كم ػػا ق ػػاؿ ال ػػلىيب يف "الس ػػا" ": 270/5روى عن ػػو ه م ػػة ا سػ ػػالـ  ،هيػ ػػوب
السػ تياين وابػػن هيب عروبػػة  ،و عمػػر بػػن راشػػد  ،وا وزاعػ  ،و سػػعر بػػن كػػداـ،
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وعمرو بػن اغبػارث اؼبصػري وشػعبة ُ ". . .،ث ذكػر صبلػة ػنهم فػأين ىػاالا ػن
ىلا اغبديث
 -3ئػػديث سػػلماف – رضػ اهلل عنػػو  -قػػاؿ :خطبنػػا رسػػوؿ اهلل – صػػلى اهلل
عليو وسلم -يف وخر ٍ
يوـ ن شعباف ،فقاؿ "هيها الناس قد هظلكم شهر عتيم
،شػػهر بػػارؾ ،شػػهر فيػػو ليلػػة خػػا ػػن هل ػ شػػهر ،ملعػػل اهلل صػػيا و فريضػػة ،
وقيػاـ ليلػػو طوعػػا  ،ػػن قػػرب فيػػو خبصػلة ػػن اػبػػا كػػاف كمػػن هدى فريضػػة فيمػػا
س ػواه  ،و ػػن هدى فيػػو فريضػػة كػػاف كمػػن هدى سػػبعني فريضػػة فيمػػا س ػواه ،وىػػو
شهر الصػ ،والصػ توابػو اعبنػة  ،وشػهر اؼبواسػاة ،وشػهر يػزداد فيػو رزؽ اؼبػا ن
 ،ػػن فطػػر فيػػو صػػا ما كػػاف غفػػرة للنوبػػو ،وعتػ رقبتػػو ػػن النػػار ،وكػػاف لػػو ػػل
هملره ن غا هف ينتقص ن هملره ش ا " .
قػػالوا لػػي كلنػػا قبػػد ػػا يفطػػر الصػػا م ! فقػػاؿ " :يعط ػ اهلل ىػػلا ال ػواب ػػن
فط ػػر ص ػػا ما عل ػػى سب ػػرة ،هو ش ػربة ػػاا ،هو لق ػػة ل ػػس ،وى ػػو ش ػػهر هول ػػو رضب ػػة،
وهوسطو غفرة ،ووخره عت ن النار ،ن خف عن فبلوكػو غفػر اهلل لػو وهعتقػو
ػػن الن ػػار ،واس ػػتك روا في ػػو ػػن هربػ ػ خص ػػاؿ  ،خص ػػلتني رض ػػوف ُّم ػػا ربك ػػم
،وخصػػلتني ال غػػث بكػػم عنهمػػا ،فأ ػػا اػبصػػلتاف اللتػػاف رضػػوف ُّمػػا ربكػػم :
فه ػ ػػهادة هف ال إل ػ ػػو إال اهلل  ،و س ػ ػػتغفرونو ،وه ػ ػػا اللت ػ ػػاف الغ ػ ػػث بك ػ ػػم عنه ػ ػػا :
فتسألوف اهلل اعبنة ،و عوذوف بػو ػن النػار ،و ػن هشػب فيػو صػا ما سػقاه اهلل ػن
ئوض شربة ال يتمأ ئىت يدخل اعبنة " .
هخرملو يف صميمو 191/3ح ( ، )1887وىو ئديث ال يصح ،فقد سػلل
هبػػو ئػػامت عنػػو –"العلػػل" البنػػو  – 249/1فقػػاؿ" :ىػػلا ئػػديث نكػػر"،وقػػاؿ
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ابػن خزيبػة ػ يف اؼبوضػ السػاب ػ" :إف صػح اػبػ " ،وقػاؿ ابػن ئجػر يف إربػاؼ
اؼبهرة " :561/5و داره على عل بن زيد ،وىو ضعي ".
وخالصة ضعي ىاالا ا مة ؽبلا اػب عود إذل ه رين :
ػ ضع عل بن زيد .
ػ و ضعفو فقد فرد بو ،كما قاؿ اغبافظ ابن ئجر .
وُّا ني العلتني يتضح وملو استنكار هيب ئامت ػ رضبو اهلل ػ .
وقػػد ذىػػب اعبمهػػور ػػن الفقهػػاا إذل هف التهنلػػة بالعيػػد ال بػػأس ُّػػا ،بػػل ذىػػب
بعضهم إذل هروعيتها ،وفيها هرب روايات عن ا اـ هضبد (رضبػو اهلل) ،ذكرىػا
ابػػن فل ػػح (رضبػػو اهلل) يف (اآلداب اله ػػرعية  )219/3وذكػػر هف ػػا روي عن ػػو
ن هظا ال بأس ُّا ى هشهر الروايات عنو .
وقاؿ ابن قدا ة يف "اؼبغِن" " : 294/3قاؿ ا اـ هضبد (رضبو اهلل) قولو  :وال
بأس هف يقوؿ الرملل للرملل يوـ العيد :قبّل اهلل نا و نػك ،وقػاؿ ئػرب :سػلل
هضبػػد عػػن قػػوؿ النػػاس :قبػػل اهلل نػػا و ػػنكم قػػاؿ :ال بػػأس ،يرويػػو هىػػل الهػػاـ
عن هيب ه ا ة ،قيػل :وواتلػة بػن ا سػق  ،قػاؿ :نعػم ،قيػل :فػال كػره هف يقػاؿ:
(ىلا يوـ العيد)  ،قاؿ :ال. "....
فيقػػاؿ :إذا كان ػ التهنلػػة بالعيػػد ى ػػلا ئكمهػػا ،فػػإف ملوازىػػا يف دخػػوؿ ش ػػهر
ر ضػ ػػاف الػ ػػلي ىػ ػػو وسػ ػ ٌػم ػ ػػن هعتػ ػػم واسػ ػػم الطاعػ ػػات ،و ن ػ ػػزؿ الرضبػ ػػات،
و ضاعفة اغبسنات ،والتجارة اهلل ..ن باب هوذل ،واهلل هعلم .
ستدؿ بو على ملواز ذلك هيضاً  :قصة كعب بػن الػك – رضػ اهلل عنػو
وفبا يُ َ
 ال ابت ػػة يف الص ػػميمني ػػن البه ػػارة ل ػػو ولص ػػائبو بتوب ػػة اهلل عليهم ػػا ،وقي ػػاـطلمة (رض اهلل عاذل عنو) إليو.
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قػػاؿ ابػػن القػػيم ػ رضبػػو اهلل ػ ضػػمن سػػياقو لفوا ػػد لػػك القصػػة يف "زاد اؼبعػػاد"
: 585/3
" وفيػػو دليػػل علػػى اسػػتمباب هتنلػػة ػػن ذبػػددت لػػو نعمػػة دينيػػة ،والقيػػاـ إليػػو إذا
هقبل ،و صافمتو ،فهله سنة ستمبة ،وىو ملا ز ؼبن ذبددت لو نعمػة دنيويػة،
وهف ا َْوذل هف يقػػاؿ :يهنػػك دبػػا هعطػػاؾ اهلل ،و ػػا ػ ّػن اهلل بػػو عليػػك ،وكبػػو ىػػلا
الكالـ ،فإف فيو ولية النعمة رُّّا ،والدعاا ؼبن ناؽبا بالتهِن ُّا " .
وال ريب هف بلوغ شهر ر ضاف وإدرا َكو نعمةٌ دينية ،فه هوذل وهئرى بأف يُهنّػأ
اؼبسلم على بلوغها ،كي وقد هتر عن السل هظم كانوا يسألوف اهلل عػز وملػل
ستة هشهر هف يبلغهم ر ضاف ،ويف الستة ا خػرى يسػألونو القبػوؿ  ،وكبػن نػرى
العهرات ونسم عن هضعافهم فبن يبو وف قبل بلوغهم الههر .
وقػػاؿ اغبػػافظ ابػػن ئجػػر ػ رضبػػو اهلل ػ  " :ووبػػتب لعمػػوـ التهنلػػة ؼبػػا وبػػدث ػػن
نعم ػػة ،هو ين ػػدف ػػن نقم ػػة  :دبه ػػروعية س ػػجود اله ػػكر ،والتعزي ػػة ػ ك ػػلا يف
اؼبوسػوعة الفقهيػة الػ نقلػ عنهػا ػ  ،ودبػا يف الصػميمني عػن كعػب بػن الػك
 )...نق ػالً عػػن اؼبوسػػوعة الفقهيػػة الكويتيػػة99/14 ،ػ ػ ،100وينتػػر  :وصػػوؿ
ا اين ،للسيوط وقد حب ػ عػن كػالـ اغبػافظ يف تنتػو ودل اىتػد إليػو ،وينتػر
 :وصوؿ ا اين( 83/1 ،ضمن اغباوي للفتاوى).
خالصة اؼبسألة:
وبعػػد ىػػلا العػػرض اؼبػػوملز يتهػػر هف ا ػػر واس ػ يف التهنلػػة بػػدخوؿ الهػػهر ،ال
ُيبن نها ،وال ينكر على ن ركها ،واهلل هعلم .
ىلا ،وقد سأل شي نا ا اـ عبػد العزيػز بػن ابػن بػاز ػ رضبػو اهلل ػ عنهػا قػاؿ :
"طيبة" ،وكللك سأل شي نا العال ة (ؿبمد بن صاحل الع يمني) رضبو اهلل عن
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التهنل ػػة ب ػػدخوؿ ش ػػهر ر ض ػػاف ،فق ػػاؿ( :طيب ػػة مل ػ ػ ّداً) ،وذل ػػك يف ي ػػوـ ا ئ ػػد
1416/9/8ىػ ،ئاؿ حب يف ىله اؼبسألة .
وقػد سػلل العال ػة ؿبمػد ا ػني الهػنقيط ػ رضبػو اهلل ػ (صػائب ا ضػواا) عػن
الصػػفة الهػػرعية للتهنلػػة بر ضػػاف واؼبناسػػبات ا خػػرى كالعيػػدين فأملػػاب رضبػػو
اهلل واب طوؿ ،خالصتو  :هنو ال يعلم صفة عينة يف ىلا الهػأف إال ػا ورد
يف العيػدين ػ كمػا سػػب نقلػو ػ وهف ا نسػػاف إذا اقتصػر علػػى الػوارد كػػاف هفضػػل
،لكػػن لػػو ابتػػدهه غػػاه فػػال ئػػرج هف هبيبػػو ػػن بػػاب رد التميػػة خبػػا نهػػا ،فلػػو
ا صػػل ا نسػػاف علػػى هخيػػو ،هو زاره وقػػاؿ لػػو  :نسػػأؿ اهلل هف هبعػػل ىػػلا الهػػهر
عونا علػى طاعتػو ،هو يعيننػا وإيػاكم علػى صػيا و وقيا ػو ،فػال ئػرج إف شػاا اهلل
 ،ف الػػدعاا كلػػو خػػا وبركػػة ،لكػػن ال يلتػػزـ بػػللك لفت ػاً ـبصوص ػاً ،وال هتنلػػة
ـبصوصة .نقالً ن شري  ( :وداب االستللاف ) .
هسأؿ اهلل عاذل هف ينف ُّلا البمث ،و ا كاف فيو ن صواب،فإف كاف كػللك
فمػ ػػن اهلل وئػ ػػده ،وإف هخطػ ػػأت فأنػ ػػا هىػ ػ ٌػل لػ ػػللك ،وهسػ ػػتغفر اهلل وه ػ ػػوب إليػ ػػو
،وهصل وهسلم على نبينا ؿبمد وولو وصمبو هصبعني .
كت ػ ػػب هص ػ ػػلو يف ش ػ ػػهر ش ػ ػػعباف ع ػ ػػاـ 1417ى ػ ػ ػ ،وهعي ػ ػػدت كتابت ػ ػػو وص ػ ػػياغتو
بإضافات ك اة يف 1422/8/27ىػ
صؾخ ؽذ٠ش ٔ ٟٙإٌج ٟاٌصبئُ ػٓ االوزؾبي
الس ا  :ما صحج اديا أن ال بي  -صل اهلل عليؤم وسؤلم -أمؤر باإلتمؤد
المروح ع د ال وم وقا  " :ليتقم الصائم " ؟
اَّيب عمر بن عبد اهلل اؼبقبل
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اعبواب:
ا ئاديث الواردة يف ا ر هو النه عن الكمل يف الصوـ :
ورد يف ىلا الباب عدة هئاديث نها ا رواه هبو داود ػ وغاه كمػا سػأذكر ػ يف
 775/2ب ػػاب يف الكم ػػل ع ػػن الن ػػوـ للص ػػا م ح (  ) 2377فق ػػاؿ  :ئ ػػدتنا
النفيل  ،ئدتنا عل بن تابػ  ،ئػدتِن عبػد الػرضبن بػن النعمػاف بػن عبػد بػن
ىػػوذة ،عػػن هبيػػو ،عػػن ملػػده ،عػػن النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم هنػػو ه ػػر با شبػػد
اؼبروح عند النوـ وقاؿ  " :ليتقو الصا م " .
ق ػػاؿ هب ػػو داود  :ق ػػاؿ رل وب ػػ ىي ب ػػن ع ػػني  :ى ػػو ئ ػػديث نك ػػر  ،يع ػػِن ئ ػػديث
الكمل.
زبرهبو :
ػروح عنػد
*هخرملو هضبد  499/3عػن علػ بػن تابػ بػو بلفػظ " ه ػر با شبػد اؼب ّ
النوـ " وملعلو ن سند ىوذة.
*وهخرملو هضبد  476/3عن هيب هضبد الزباي (ؿبمػد بػن عبػد اهلل بػن الػزبا) ،
والدار  ، ) 1684 ( 441/1والب اري يف " التػاريخ الكبػا " ، 398/7
والبيهق  262/4ػن طريػ هضبػد بػن يوسػ  ،تالتػتهم (الػدار  ،والب ػاري،
وهضبد بن يوس ) عن هيب نعيم الفضل بن دكػني  ،كالنبػا ( هبػو هضبػد الػزباي
،وهبػو نعػيم ) عػن عبػد الػرضبن بػن النعمػػاف ،عػن هبيػو عػن ملػده ولفػظ الػزباي "
ػروح  ،فإنػػو هبلػػو البصػػر وينبػ الهػػعر " ولفػػظ هيب نعػػيم كبػػوه
اكتملػوا با شبػػد الػ ّ
إال هف فيو قصة عبد يف سح النيب  -صلى اهلل عليو وسلم-رهسو  .وفيػو ػ هي
ئديث هيب نعيم ػ هف عبػد الػرضبن بػن النعمػاف قػاؿ  :ئػدتِن هيب ،عػن ملػدي :
فهلا صريح يف هف اغبديث ن سند عبد ال ن سند ىوذة  ،واهلل هعلم .
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اغبكم عليو :
يف س ػ ػػند هيب داود عبػ ػ ػػد الػ ػ ػػرضبن بػ ػ ػػن النعمػ ػ ػػاف ػ ػ ػػتكلم فيػ ػ ػػو  ،وهبػ ػ ػػوه النعمػ ػ ػػاف
ؾبهوؿ،وقػػد ئكػػى هبػػو داود عػػن ابػػن عػػني هنػػو نكػػر ،وكػػلا هنكػػره ا ػػاـ هضبػػد
كما يف سا ل هيب داود(. )298
وقػػاؿ الرت ػػلي  105/3يف "اعبػػا " " :وال يصػػح النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم
يف ىلا الباب ش ا"  ،وقاؿ ابن القيم عن ىػلا اغبػديث "زاد اؼبعػاد" : 63/2
" وال يصح " ،وكاف قاؿ قبل ذلك  " : 60/2وال يصح عنو يف الكمل ش ا
"  ،وقاؿ ابن ئجر ػ عن ئديث الباب ػ يف عجيػل اؼبنفعػة  " : 333/2وىػو
ئديث نكر " .
ويف البػػاب عػػن هنػ ،وعا هػػة ،وهيب رافػ وغػػاىم ،ونتػراً غبكػػم ىػػاالا اغبفػػاظ
على صبي هئاديث الباب بالنكارة ،فال ئاملة لفطالة يف سردىا  ،وقد حب ػ
ىلا ا ئاديث ال التة ،فوملدت كالـ ا مة تفقاً ئاؽبا ،إذ ى ػن قبيػل
الضعاؼ واؼبناكا .
بق ػ هف يقػػاؿ  :إف االكتمػػاؿ بػ ٍ
ػاؽ علػػى ا صػػل ،وىػػو إبائتػػو للصػػا م ،لعػػدـ
الػدليل اؼبػان نػو ،كمػا قػاؿ ابػن خزيبػة ػ رضبػو اهلل ػ يف بويبػو غبػديث هيب رافػ
ػح اػبػ ،
اؼبهار إليو ونفاً ،ئيث قػاؿ":بػاب الرخصػة يف اكتمػاؿ الصػا م إف ص ّ
وإف دل يصػػح اػبػ ػػن ملهػػة النقػػل  ،فػػالقروف داؿ علػػى إبائتػػو  ،وىػػو قػػوؿ اهلل
عػػز وملػػل":فػػاآلف باشػػروىن" اآليػػة ،داؿ علػػى إب ػائة الكمػػل للصػػا م.ا ىػػ ،واهلل
هعلم .
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صؾخ ؽذ٠ش اعز١بن إٌج ٛ٘ٚ  ٟصبئُ
الس ا  :ما صحج اديا  " :رأيت رسؤو اهلل – صؤل اهلل عليؤم وسؤلم –
يستاك ماال أاصي وهو صائم "
اَّيب عمر بن عبد اهلل اؼبقبل
اعبواب:
ىػػلا اغبػػديث رواه هبػػو داود – وغػػاه كمػػا سػػيأأ  ،فقػػاؿ يف ( )768/2بػػاب
السواؾ للصا م ح( : )2364ئدتنا ؿبمد بػن الصػبّاح  ،ئػدتنا شػريك /ح،/
وئدتنا سػدد  ،ئػدتنا وبػ ىي عػن سػفياف ،عػن عاصػم بػن عبيػد اهلل  ،عػن عبػد
اهلل بػػن عػػا ر بػػن ربيعػػة  ،عػػن هبيػػو قػػاؿ  ":رهي ػ رسػػوؿ اهلل -صػػلى اهلل عليػػو
وسلم – يستاؾ وىو صا م"  ،زاد سدد  " :ا ال هعد وال هئص ".
زبرهبػػو :
هخرمل ػػو (الرت ػػلي  )104/3ب ػػاب ػػا مل ػػاا يف السػ ػواؾ للص ػػا م ح(، )725
و(هضبػػد  ، )445،446 ،248/3و(ابػػن هيب شػػيبة  )295/2ح ()9148
و(اغبمي ػ ػ ػ ػ ػػدي  )77/1ح (( )141اب ػ ػ ػ ػ ػػن خزيب ػ ػ ػ ػ ػػة  248)/3ح(، )2007
و(الب ػػاري ( عليق ػاً )  ، )39/2بػػاب س ػواؾ الرطػػب واليػػاب للصػػا م  ،عػػن
عا ر بن ربيعة – رض اهلل عنو – بصيغة التمريب .
اغبكم عليو :
إسناد اغبديث ضعي ن هملل عاصم –كما سب بياف ئالو – وللا قاؿ هبو
ملعفػػر العقيل ػ يف ( الضػػعفاا  – )334/3عقػػب إخراملػػو اغبػػديث ػػن طري ػ
ال ػػوري عػػن عاصػػم  " :وال يػػروى بغػػا ىػػلا ا سػػناد  ،إال بإسػػناد لػػني " ا.ى ػ .

فتـاوى رمضــانية

216

وقػػاؿ الػػدارقطِن عقػػب إخراملػػو اغبػػديث ( )162/2ح(" )2344عاصػػم بػػن
عبي ػػد اهلل غ ػػاه هتب ػ ن ػػو " ا.ى ػ ػ وق ػػاؿ – كم ػػا يف (إرب ػػاؼ اؼبه ػػرة الب ػػن ئج ػػر
" )393/6عاصم لي بقوي " ا.ىػ وقد سػق ىلا الكالـ ن اؼبطبوع .
وقاؿ (البيهق  )272/4ؼبا هخرملو ن طريػ عاصػم  " :عاصػم لػي بػالقوي
"  ،ويف وض ػ ػ ػ وخػ ػ ػػر قػ ػ ػػاؿ عػ ػ ػػن عاصػ ػ ػػم  " : 12/2ضػ ػ ػػعي "  ،وقػ ػ ػػاؿ يف
 " : 24/10روايات عاصم فيهػا ضػعي " .وهشػار ابػن عبػد الػ إذل ضػعيفو
بقولو يف ( االستلكار  " : )254/10وقد روي عنو  " ..ا.ىػ  .وقاؿ اؼبنلري
يف ( اختصار سػنن هيب داود  – )241/3عقػب ئكايػة ربسػني الرت ػلي – "
ويف إسناده عاصم بن عبيد اهلل  ،وقد كلم فيو غا وائد "  .وقاؿ ابػن ئجػر
يف ( التغلي  : )159/3وه ا إ اـ هىل الصنعة ؿبمد بن إظباعيل فعل ئدي و
بصػػيغة التم ػريب للػػني فيػػو " ا.ىػ ػ و ػ ذلػػك فقػػد ئسػػن إسػػناده اغبػػافظ يف (
التل يص . )62/1
وه ا ابن خزيبة فقد قاؿ عقب إخراملو لو  " :وهنا برئ ػن عهػدة عاصػم – ..
ُث قاؿ  ": -كن ال هخرج ئػديث عاصػم بػن عبيػد اهلل يف ىػلا الكتػاب ُ ،ث
نترت فإذا شعبة وال وري قد رويا عنو ووب ىي بػن سػعيد وعبػد الػرضبن بػن هػدي
 ،ونبا إ ا ا هىػل ز اظمػا قػد رويػا عػن ال ػوري عنػو  ،وقػد روى عنػو الػك خػ اً
يف غا اؼبوطأ "ا.ىػ .
ودبػػا سػػب يعلػػم هف يف ربسػػني الرت ػػلي وابػػن ئجػػر يف ( التل ػػيص  )62/1لػػو
نتػػر  ،واهلل هعلػػم ودل هقػ علػػى ػػا يهػػهد ؼبػػا دؿ عليػػو ئػػديث البػػاب ػػن ك ػػرة
السػواؾ للصػػا م إال هنػػو ملػػاا ئػػديث عػػن عا هػػة رفوعػاً  " :ػػن خػػا خصػػاؿ
الصػػا م السػواؾ " وىػػو ئػػديث ضػػعي حل نػػو ػػن روايػػة ؾبالػػد بػػن سػػعيد ،عػػن
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الهعيب ،عن سروؽ  ،عن عا هة – رض اهلل عنهػا – وؾبالػد لػي بػالقوي ،
ويف روايتػػو عػػن الهػػعيب – خاصػػة – ضػػع – كمػػا نػػص عليػػو ا ػػاـ هضبػػد –
رضبو اهلل – فينتر صبلػة كبػاة ػن هقػواؿ ا مػة فيػو يف رصبتػو عنػد العقيلػ يف (
الضػػعفاا  )233/4ولػػلا قػػاؿ ابػػن ئجػػر يف ( التل ػػيص ) عػػن ىػػلا اغبػػديث
( " : )68/1ضػػعي " وال زبلػػو هئاديػػث البػػاب – الػ وقفػ عليهػػا – ػػن
ضع وبعضها شديد الضع .
وبع ػػد  :ف ػػإف ض ػػع ا ئادي ػػث ال ػ ػواردة يف الب ػػاب  ،ال يع ػػِن ع ػػدـ ه ػػروعية
الس ػ ػواؾ للصػ ػػا م  ،بػ ػػل اؼبهػ ػػروعية تابتػ ػػة با ئاديػ ػػث العا ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػػدؿ علػ ػػى
ػرهتم
هػػروعية الس ػواؾ يف كػػل وق ػ كمػػديث  ":لػػوال هف هش ػ علػػى ه ػ
بالسواؾ عند كل صالة " هخرملو الب اري ح( )887و سلم ح( .)252وقػد
ئك ػػى اب ػػن الق ػػيم – رضب ػػو اهلل – اس ػػتمباب السػ ػواؾ يف ك ػػل وقػ ػ ع ػػن هك ػػر
العلماا  ،كما يف (هتليب السنن .)241/3
ولعل ن اؼبناسب ىنا هف هشا إذل هشهر ئدي ني سبسك ُّمػا – فيمػا هعلػم –
ن كره السواؾ بعد الزواؿ :
اغبديث ا وؿ :
ئديث عل وخباب – رض اهلل عنهما – اللي هخرملػو (البػزار 83-82/6
) ح( )2138،2137والط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اين يف (الكب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا  ) 78/4ح(، )3696
والػػدارقطِن يف (السػػنن  )204/2والبيهق ػ يف (الك ػ ى  )274/4ػػن طري ػ
كيساف هيب عمر القصار  ،عن يزيد بن بػالؿ ،عػن علػ – رضػ اهلل عنػو ، -
وتنػػا كيسػػاف عػػن عمػػرو بػػن عبػػد الػػرضبن  ،عػػن خبػػاب – رض ػ اهلل عنػػو -عػػن
الن ػػيب – ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم – ق ػػاؿ  " :إذا ص ػػمتم فاس ػػتكاوا بالغ ػ ػداة وال

فتـاوى رمضــانية

218

ستاكوا بالعه حل فإنو لي ػن صػا م يػب شػفتاه بالعهػ إال كػاف نػوراً بػني
عينيو يوـ القيا ة "  .ىػلا لفػظ الطػ اين  ،وقػاؿ بعػده  " :دل يرفعػو علػ " هي:
هنػػو وقػػوؼ علػػى علػ – رضػ اهلل عنػػو – ػػن قولػػو  ،وىػػلا اغبػػديث ػػداره –
كم ػػا ػػرى – عل ػػى كيس ػػاف هيب عم ػػر القص ػػار  ،وق ػد ض ػػعفو هضب ػػد واب ػػن ع ػػني
والسػ ػػامل وق ػ ػػاؿ ال ػ ػػدارقطِن " :ل ػ ػػي ب ػ ػػالقوي"  ،كم ػ ػػا يف (هت ػ ػػليب الته ػ ػػليب
.)396/8وقػػاؿ الػػدارقطِن – عقػػب إخراملػػو اغبػػديث يف سػػننو " : -كيسػػاف
هبػػو عمػػر لػػي بػػالقوي و ػػن بينػػو وبػػني علػ غػػا عػػروؼ " ،ووافقػػو علػػى ذلػػك
ال ػػلىيب يف هتليب ػػو للس ػػنن الكػ ػ ى للبيهقػ ػ  1650/4ح( ،)7203وض ػػعفو
ابن ئجر يف ( التل يص .)62/1
اغبديث ال اين :
ئ ػ ػ ػػديث هيب ىري ػ ػ ػػرة – رضػ ػ ػ ػ اهلل عن ػ ػ ػػو – هخرمل ػ ػ ػػو (ال ػ ػ ػػدارقطِن ، )203/2
و(البيهقػ  )274/4ػػن طريػ عمػػرو بػػن قػػي  ،عػػن عطػػاا عػػن هيب ىريػػرة –
رض ػ اهلل عنػػو – قػػاؿ " :لػػك الس ػواؾ إذل العصػػر  ،فػػإذا صػػلي العصػػر فألقػػو
،ف ػػإين ظبع ػ ػ رس ػػوؿ اهلل – ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم – يق ػػوؿ  " :خل ػػوؼ ف ػػم
الصا م هطيػب عنػد اهلل ػن ريػح اؼبسػك "  ،ويف إسػناده عمػرو بػن قػي  ،قػاؿ
عنػػو ابػػن ئبػػاف يف ( اَّػػروئني  )85/2يػػروي عػػن عطػػاا  ،وكػػاف فيػػو دعابػػة ،
ويقلب ا سانيد ويروي عن ال قػات ػا ال يهػبو ئػديث ا تبػات "  ،ولػلا قػاؿ
اللىيب يف عليقو على سنن (البيهق  )1651-1650/4ح (" : )7204
عمرو واهٍ "
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صؾخ ؽذ٠ش رج١١ذ إٌ١خ ٌٍص١بَ
الس ا  :ماصحج اديا "من لم يبيت الصيام من الليل فال صيام لم".
اَّيب عمر بن عبد اهلل اؼبقبل
اعبواب:
ئديث ن دل يبي الصياـ ن الليل فال صياـ لو .
هخرملو هبو داود وغاه ػ كما سيأأ ػ فقاؿ يف ،823/2باب النية يف الصياـ ح
( : ) 2454
ئدتنا هضبد بن صاحل  ،ئدتنا عبد اهلل بن وىب  ،ئدتِن ابن ؽبيعة ،ووب ىي بن
هيوب عن عبد اهلل بن هيب بكر بػن ئػزـ  ،عػن ابػن شػهاب ،عػن سػادل بػن عبػد
اهلل  ،عػن هبيػػو ،عػػن ئفصػػة زوج النػػيب هف رسػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم قػػاؿ
 ":ن دل هبم الصياـ قبل الفجر فال صياـ لو" .
زبرهبو :
*هخرملػػو ابػػن خزيبػػة  212/3ح (  ) 1933عػػن ؿبمػػد بػػن عبػػد اهلل بػػن عبػػد
اغبكم ،ويون بن عبد ا على  ،كالنبا عن عبد اهلل بن وىب بو بنموه .
*وهخرملػػو هضب ػػد  287/6ع ػػن ئس ػػن ب ػػن وس ػػى ا ش ػػيب  ،والطم ػػاوي يف "
شػ ػػرح اؼبعػ ػػاين "  ، 54/2والط ػ ػ اين يف " الكبػ ػػا "206/23ح ( )367ػ ػػن
طري ػ عبػػد اهلل بػػن يوس ػ  ،كالنبػػا ( ئسػػن  ،وعبػػد اهلل ) عػػن ابػػن ؽبيعػػة بػػو
بنموه ،إالّ هف ئسن بن وسى دل يلكر ابن عمر .
*وهخرملو الرت لي  ، 108/3باب ا ملاا " ال صياـ ؼبن يعزـ ػن الليػل " ح
(  ) 730ػػن طريػ ػ س ػػعيد ب ػػن هيب ػػرأل  ،والنس ػػا  ، 196/4ب ػػاب ذك ػػر
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اختالؼ الناقلني ػب ئفصة (  ، ) 2339والػدار  431/1ح ( 1650
) ػػن طريػ سػػعيد بػػن شػػرئبيل  ،والنسػػا ح (  ) 2332ػػن طريػ شػػعيب
بن الليث بن سعد  ،كالنبا ( سعيد  ،وشػعيب ) عػن الليػث سػعد  ،والنسػا
ح (  ) 2333ػػن طريػ ػ هش ػػهب  ،واب ػػن ئب ػػاف يف " اَّ ػػروئني " ، 46/2
والػػدارقطِن  135/2ح (  ، ) 2193والبيهق ػ  203/4ػػن طري ػ عبػػد اهلل
بن عباد اؼبصري ،عػن اؼبفضػل بػن فضػالة  ،هربعػتهم ( ابػن هيب ػرأل  ،والليػث ،
وهشػػهب  ،واؼبفضػػل ) عػػن وبػػ ىي بػػن هيػػوب بػػو بنمػػوه إالّ هف سػػعيد بػػن شػػرئبيل
هسق ابن شهاب يف ئدي و  ،وقاؿ اؼبفضل يف ئدي و  :عن وبػ ىي بػن هيػوب ،
عن وب بن سعيد ا نصاري ،عن عمرة ،عن عا هة  ،ويف رواية هشهب قاؿ :
عن وب ىي ووخر .
*وهخرمل ػػو اب ػػن هيب ش ػػيبة  292/2ح (  ) 9111ػ ػ و ػػن طريق ػػو اب ػػن امل ػػو
 542/1ب ػػاب ػ ػػا ملػ ػػاا يف ف ػػرض الصػ ػػوـ ػػن اللي ػػل واػبيػ ػػار يف الصػ ػػوـ ح (
 ) 1700ػ عػػن خالػػد بػػن ـبلػػد القطػواين  ،عػػن إسػػماؽ بػػن ئػػازـ  ،عػػن عبػػد
اهلل بن هيب بكر بو بنموه  ،إالّ هنو دل يلكر الزىري يف ئدي و .
*وهخرمل ػ ػػو ال ػ ػػك يف " اؼبوط ػ ػػأ "  288/1ح (  ، ) 5و ػ ػػن طريق ػ ػػو النس ػ ػػا
 197/4ح ( . ) 2341
والنسػػا  197/4ح (  ) 2338 ، 2337ػػن طري ػ ابػػن اؼببػػارؾ  ،وعبػػد
الػػرزاؽ  275/4ح (  ) 7786ػػو ن طريقػػو الب ػػاري يف " التػػاريخ ا وس ػ "
 . 252/2كالنب ػ ػػا (اب ػ ػػن اؼبب ػ ػػارؾ  ،وعب ػ ػػد ال ػ ػػرزاؽ ) ع ػ ػػن عم ػ ػػر  ،والنس ػ ػػا
 197/4ح (  ) 2334ػ ػػن طري ػ ػ اب ػ ػػن مل ػ ػريب  ،والنس ػ ػػا  197/4ح (
 ) 2335ػػن طريػ عبيػػد اهلل بػػن عمػػر  ،والنسػػا  197/4ح ( ) 2338
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ػػن طري ػ ابػػن اؼببػػارؾ  ،عػػن ابػػن عيينػػة  ،والب ػػاري يف " ا وس ػ " 253/2
ػػن طري ػ عب ػػد ال ػػرضبن ب ػػن إس ػػماؽ اؼب ػػدين ،وعقي ػػل س ػػبعتهم ( ال ػػك  ،واب ػػن
ملريب  ،وعبد اهلل  ،و عمر  ،وابن عيينػة  ،وعبػد الػرضبن ،وعقيػل ) عػن الزىػري
بو بنموه إالّ هظم صبيعاً – سوى ابن ملريب – ملعلوه وقوفاً على ئفصة  ،ودل
يػػلكر عم ػػر – فيم ػػا رواه عن ػػو عب ػػد ال ػػرزاؽ – اب ػػن عم ػػر يف ئدي ػػو ،وق ػػاؿ هي
عمػر ػ فيمػا رواه عنػو ابػن اؼببػارؾ – وابػن عيينػة  :عػن ابػن شػهاب  ،عػن ضبػزة
بػػن عبػػد اهلل ابػػن عمػػر ،عػػن هبيػػو عػػن ئفصػػة قوؽبػػا  ،وزاد عقيػػل  :وابػػن عمػػر ،
وملعلو الك :عن الزىري عن ئفصة وعا هة قوؽبما .
*وهخرمل ػ ػػو الطم ػ ػػاوي يف " ش ػ ػػرح اؼبع ػ ػػاين "  55/2ػ ػػن طري ػ ػ ص ػ ػػاحل ب ػ ػػن هيب
ا خضػػر  ،والب ػػاري – علق ػاً – يف " التػػاريخ ا وس ػ "  253/2عػػن عبػػد
الرضبن بن مبر  ،كالنبا (صاحل ،وابن مبر) عن سادل ،عن هبيو وقوفاً عليو .
*ورواه ال ػ ػ ػ ػػك يف " اؼبوط ػ ػ ػ ػػأ "  288/1ح (  ، ) 5و ػ ػ ػ ػػن طريق ػ ػ ػ ػػو النس ػ ػ ػ ػػا
 198/4ح (  ، ) 2343والنس ػ ػ ػػا  192/4ح (  ) 2342ػ ػ ػػن طريػ ػ ػ ػ
اؼبعتمر بن سليماف  ،وعبد الرزاؽ  275/4ح (  ، ) 7787كالنبا ( اؼبعتمر
 ،وعبد الرزاؽ ) عن عبيد اهلل بن عمر  ،وعبػد الػرزاؽ ح (  ) 7787عػن ابػن
ملريب  ،والطماوي يف " شرح اؼبعاين "  55/2ن طري وسى بن عقبة ،
هربعػػتهم ( الػػك  ،وعبيػػد اهلل  ،وابػػن مل ػريب  ،و وسػػى ) عػػن نػػاف  ،عػػن ابػػن
عمر قولو ،إالّ هف ابن ملريب وعبيد اهلل بن عمر – فيما رواه عنو عبد الرزاؽ –
ملعاله عن ئفصة وقوفاً عليها .
اغبكم عليو :
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إسػػناد هيب داود تصػػل ورملالػػو تقػػات  ،سػػوى وبػػ ىي بػػن هيػػوب  ،فإنػػو صػػدوؽ ،
ضع .
وابن ؽبيعة وىو ّ
وقد بػني ػن الت ػريب السػاب هنػو وقػ اخػتالؼ علػى عبػد اهلل بػن هيب بكػر بػن
ئزـ يف إسقاط ذكر الزىري ن ا سناد  ،والصواب ن هتبتو  ،ف اللػلين
هس ػػقطاه نب ػػا  :إس ػػماؽ ب ػػن ئ ػػازـ  ،ووب ػػ ىي ب ػػن هي ػػوب – فيم ػػا رواه س ػػعيد ب ػػن
شػػرئبيل  ،عػػن الليػػث بػػن سػػعد عنػػو – وكالنبػػا صػػدوؽ  ،وقػػد خولفػػا  :فأ ػػا
إسماؽ بن ئازـ ف الصة ئالو ا ذكره ابن ئجر يف التقريب ( " : ) 100
صػػدوؽ كلػػم فيػػو للقػػدر " وقػػد خػػال ػػن ىػػو هوت ػ نػػو  ،وه ػػا سػػعيد بػػن
ش ػػرئبيل فه ػػو " ص ػػدوؽ " هيض ػاً  ،كم ػػا يف التقري ػػب (  ، ) 237وق ػػد خالف ػػو
شعيب بن الليث  ،وابن وىب يف روايتهما عن الليػث  ،ونبػا هوتػ نػو  ،ولع ّػل
ىػ ػػلا االضػػطراب ػػن قبػػل وبػػ ىي بػػن هيػػوب نفسػػو  ،فقػػد سػػب كػػالـ ا مػػة يف
ئفتو  ،ئىت قاؿ فيو ا اـ هضبد  :سيئ اغبفظ .
فاافوظ إذف يف ئديث عبد اهلل بن هيب بكر  ،ىو ذكر الزىري بينو وبني سادل
،فيبقى االختالؼ يف رف اغبديث ووقفو .
وقد ظهر ن الت ريب الساب هف عبد اهلل بن هيب بكر  ،و ن ابعو عػن الزىػري
– وىػػو ابػػن ملػريب – قػػد خولفػػا يف رفػ ىػػلا اغبػػديث إذل النػػيب صػػلى اهلل عليػػو
وس ػػلم  ،ئي ػػث رواه ا ك ػػروف ػػن هص ػػماب الزى ػػري وقوفػ ػاً عل ػػى ئفص ػػة ،
وبعضػػهم هبعلػػو وقوف ػاً علػػى ابػػن عمػػر  ،وبعضػػهم هبم ػ بينهمػػا  ،وى ػلا بيػػاف
رواياهتم ػ ل صاً ػ :
 – 1الزىري عن سادل عن ابن عمر عن ئفصة وقوفاً عليهػا  :وقػد روى ىػلا
الوملػػو عنػػو الػػك  ،وعبيػػد اهلل  ،وعبػػد الػػرضبن بػػن إسػػماؽ اؼبػػدين  ،وعقيػػل ،

فتـاوى رمضــانية

223

ويػػون ،و عمػػر  -فيمػػا رواه عنػػو عبػػد الػػرزاؽ  ، -إالّ هنػػو – هي عمػػر – دل
يػػلكر ( ابػػن عمػػر ) يف ئدي ػػو  ،وزاد عقيػػل  :وابػػن عمػػر ػ ئفصػػة  ،وملعلػػو
الك  :عن الزىري  ،عن ئفصة ،وعا هة قوؽبما .
 – 2الزى ػػري ع ػػن س ػػادل ع ػػن اب ػػن عم ػػر قول ػػو  :وق ػػد رواه عن ػػو ص ػػاحل ب ػػن هيب
ا خضر ،وعبد الرضبن بن مبر  ،ويون ،وعقيل ا يلياف.
وقد اب ساؼباً – فيمػا رواه اعبماعػة علػو وقوفػاً علػى ابػن عمػر هو ئفصػة –
راوياف وخراف ونبا :
 – 1ن ػػاف  ،وق ػػد رواه ع ػػن اب ػػن عم ػػر وقوف ػ ػاً علي ػػو – فيم ػػا رواه عن ػػو ال ػػك
و وسى بن عقبة  ،وعبيد اهلل بػن عمػر – فيمػا رواه عنػو اؼبعتمػر بػن سػليماف -
 ،ورواه نػػاف  ،عػػن ابػػن عمػػر  ،عػػن ئفصػػة وقوفػاً عليهػػا ػ فيمػػا رواه عنػػو ابػػن
ملريب وعبيد اهلل بن عمر ػ فيما رواه عنو عبد الرزاؽ ػ .
 – 2ضبػزة بػػن عبػػد اهلل بػػن عمػػر  ،عػػن هبيػو  ،عػػن ئفصػػة وقوفػاً عليهػػا  :وقػػد
رواه عنو سفياف بن عيينة  ،و عمر – فيمػا رواه عنػو ابػن اؼببػارؾ – عػن الزىػري
عنو . -
و ملل تػاب ىػاالا اغبفػاظ ػن هصػماب الزىػري علػى روايػة ىػلا الوملػو  ،فقػد
نص صباعة ن ا مة على رمليح الوملو اؼبوقوؼ و نهم :
ّ
 – 1ا اـ هضبد  :ئيث قاؿ  " :الو عندي ذلك ا سناد  ،إال هنو عػن ابػن
عمر وئفصة إسناداف مليداف " ا ىػ  .نقلو عنو اؼبيموين  ،كما يف شرح العمػدة
لهيخ ا سالـ ابن يمية  ، 183/1وابن عبد اؽبادي يف التنقيح . 282/2
 – 2الب ػػاري  :ئيػػث قػػاؿ يف " التػػاريخ ا وس ػ " " : 253/2غػػا اؼبرفػػوع
هصح " ا ىػ .
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ونقػػل الرت ػػلي عنػػو يف " العلػػل الكبػػا " ( )118ح (  ) 202هنػػو خطػػأه –
هي رفوعاً – ُث قاؿ " :وىػو ئػديث فيػو اضػطراب  ،والصػميح عػن ابػن عمػر
وقوؼ ،ووب ىي بن هيوب صدوؽ " ا ىػ .
 – 3هبو ئامت الرازي  :فقد نقل عنو ابنو يف " العلل "  225/1قولو  " :وقد
روي عن الزىري عن ضبزة عػن ابػن عمػر عػن ئفصػة قوؽبػا  ،وىػلا عنػدي هشػبو
" ا ىػ .
 – 4النس ػػا  :فف ػ ػ " التمف ػػة " للم ػػزي  286/11هن ػػو ق ػػاؿ  " :الص ػ ػواب
عن ػػدنا وق ػػوؼ  ،ودل يص ػػح رفع ػػو – واهلل هعل ػػم – ف وب ػػ ىي ب ػػن هي ػػوب ل ػػي
بالقوي  ،وئديث ابن ملريب ،عن الزىري غا ؿبفوظ " ا ىػ .
 – 5الرت ػػلي  " : 108/3ئ ػػديث ئفص ػػة [ غري ػػب ] ال نعرف ػػو رفوعػ ػاً إالّ
ن ىلا الوملو  ،وقػد روي عػن نػاف عػن ابػن عمػر قولػو  ،وىػو هصػح  ،وىكػلا
هيضاً روي عن الزىري رفوعاً  ،وال نعلم هئداً رفعو إالّ وب ىي بػن هيػوب … " ا
ىػ.
 – 6الطماوي يف شرح اؼبعاين . 55/2
 – 7الػػدارقطِن كمػػا يف " العلػػل " [ /5ؽ  ] 166ئيػػث قػػاؿ  " :رفعػػو غػػا
تاب " ا ىػ .
 – 8ابن عبد ال  ،كما نقلو عنو العنيِن يف " عمدة القاري " . 305/10
 – 9ابن الرتكماين  ،كما يف " اعبوىر النق " . 202/4
 – 10اؼبزي كما يف التمفة . 285/11
 – 11ابن القيم  ،كما يتهر ن كال و يف هتليب السنن . 331/3
 – 12ابن عبد اؽبادي يف " التنقيح " . 280/2
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 – 13ابػ ػػن ك ػ ػػا يف زب ػ ػريب هئاديػ ػػث ـبتصػ ػػر ابػ ػػن اغباملػ ػػب ص ( )306ح
(.) 247
وقد خال ىاالا ا مة وخروف فصمموه رفوعاً و نهم :
 – 1ابن خزيبة  - ،كما قدـ . -
 - 3/2نقل اغبافظ ابن ئجر يف الفتح  169/4ح( ) 1924هف ابن ئباف
واغباكم صمماه  ،ودل هملدنبا يف اؼبطبوع ن صميمهما .
 – 4البيهق  202/4ئيث قػاؿ  " :وىػلا ئػديث قػد اختلػ علػى الزىػري
يف إسػػناده  ،ويف رفعػػو إذل النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  ،وعبػػد اهلل ب ػن هيب بكػػر
هقاـ هسناده ورفعو  ،وىو ن ال قات ا تبات " ا ىػ ُ .ث ساؽ طري ابن ملػريب
ال ػ ػػاب فيهػػا ابػػن هيب بكػػر علػػى الرف ػ – وىػػلا – فيمػػا يتهػػر يػػل نػػو إذل
رمليح اؼبرفوع .
 – 5اػبطّايب  ،كما يف " اؼبعادل " . 332/3
 – 6ابن ئزـ يف االى . 161/6
 – 7النووي يف " اَّموع " . 289/6
فهلا ا يتعل باالختالؼ يف رفعو ووقفو  ،علػى هف يف اغبػديث اختالفػاً هوسػ
ػػن ىػػلا لكػػن ػػا ذكر ػػو ىػػو غالػػب اػبػػالؼ فيػػو ،و ػػا دل اذكػػره فهػػو عا ػػد إليػػو،
واهلل هعلم .
وه ا ا يتعل باالختالؼ يف إسناده على الزىري :
فقػػد رواه ا ػػاـ الػػك ،عػػن الزىػػري ،عػػن عا هػػة وئفصػػة قوؽبمػػا – فلػػم يػػلكر
ساؼباً – و ا رواه عن ناف ،عن ابن عمر قولو  ،و ابعو عليو عبيد اهلل بن عمر ػ
كمػػا قػػدـ ػ فهػػلاف الوملهػػاف كالنبػػا ؿبفػػوظ عػػن ا ػػاـ الػػك  ،إالّ هف روايػػة
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الزىري ،عن عا هة وئفصة نقطعة  ،نو دل يدركهما رض اهلل عنهما  ،وللا
قاؿ النسا – كما يف التمفة  285/11ػ  " :هرسلو الك بن هن " .
وه ػػا الطريػ الػ رواىػػا عبػػد اهلل بػػن عبػػاد اؼبصػػري عػػن الفضػػل بػػن فضػػالة ،عػػن
وب ىي بن هيوب ،عن وب ىي بن سعيد ا نصاري ،عن عمرة ،عػن عا هػة رفوعػاً "
ن دل يبي … " فال صلح شاىداً للوملػو اؼبرفػوع ،ف ىػلا ا سػناد قلػوب
– كما قػاؿ ابػن ئبػاف – والصػواب فيػو :عػن وبػ ىي بػن هيػوب ،عػن عبػد اهلل بػن
هيب بكر ،عن الزىري ،عن سادل ،عن هبيو ،عن ئفصة ،ووفة ىلا ا سناد ،ىػو
عب ػػد اهلل ب ػػن عب ػػاد اؼبص ػػري  ،ق ػػاؿ عنػ ػػو اب ػػن ئبػ ػػاف يف " اَّ ػػروئني " 46/2
":ش ػػيخ يقل ػػب ا خب ػػار ،روى ع ػػن اؼبفض ػػل ب ػػن فض ػػالة …ُث س ػػاؽ اغب ػػديث
الساب – ُث قاؿ :روى عنو روح بن الفرج ،هبو الزنباع نس ة وضوعة ".ا ىػ.
وئديث عا هة ىلا ن رواية روح عنو،وىو على ضػعفو،فقد فػرد بػو كمػا قػاؿ
الدارقطِن .
وقػػد ملػػاا ئػػديث وخػػر ػػن ئػػديث يمونػػة بن ػ سػػعد رفوع ػاً بنمػػو ئػػديث
البػػاب هخرملػػو الػػدارقطِن  136/2ح (  ) 2197لكنػػو ػػن روايػػة الواقػػدي ،
وىو رتوؾ ،ينتر نصب الراية . 435/4
واػبالصة فبا قدـ ا يل :
 – 1هف الصواب عن عبد اهلل بن هيب بكر  ،ىو إتبات الزىري بينو وبػني سػادل
.
 – 2هف اغبػػديث اختل ػ يف رفع ػػو ووقف ػػو علػػى الزى ػػري  ،وهف ال ػراملح وقف ػػو ،
ف اؼبتقنػػني غبػػديث الزىػػري والعػػارفني بػػو  ،رووه وقوفػاً  ،وىػػم هيضػاً هك ػػر ػػن
ال ػػلين رفعػ ػػوه ،وهف ئ ػػلاؽ ا م ػػة – كمػ ػػا ق ػػاؿ اب ػػن عب ػػد اؽبػ ػػادي يف التنقػ ػػيح
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 – 280/2ن اؼبتقد ني على ػرمليح اؼبوقػوؼ  ،إ ػا علػى ابػن عمػر ،هو علػى
ئفصة رض اهلل عنهم  ،وسند اؼبوقوؼ صميح .
 – 3هف ػػا روي رفوع ػاً يف ىػػلا البػػاب ،عػػن عا هػػة هو يمونػػة بن ػ سػػعد ،
فإنو ال يصح  ،واهلل هعلم .
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صؾخ ؽذ٠ش " ٌ١ظ ِٓ اٌجش اٌص١بَ ف ٟاٌغفش"
الس ا  :ما صحج اديا  " :ليس من البر الصيام في السفر" ؟
اَّيب عمر بن عبد اهلل اؼبقبل
اعبواب:
ئ ػػديث " ل ػػي ػػن الػ ػ الص ػػياـ يف الس ػػفر" رواه ع ػػن الن ػػيب –ص ػػلى اهلل علي ػػو
وسلم -عدة ن الصػمابة -رضػ اهلل عػنهم، -وسػأكتف ىنػا بػبعب ػا تبػ
ن ذلك ،و نو ئديث ملػابر بػن عبػداهلل – رضػ اهلل عنػو -قػاؿ :كػاف رسػوؿ
اهلل – ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم -يف س ػػفر ف ػرهى زئا ػػا ،ورمل ػالً ق ػػد ظل ػػل علي ػػو،
فقػػاؿ :ػػا ىػػلا فق ػػالوا :صػػا م ،فق ػػاؿ " :لػػي ػػن ال ػ الص ػػياـ يف الس ػػفر ".
هخرمل ػػو (الب ػػاري  ، )44/2ب ػػاب ق ػػوؿ الن ػػيب – ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم -ؼب ػػن
ظلػػل عليػػو واشػػتد اغبػػر " :لػػي ػػن ال ػ  ،)1946( "...و( سػػلم )786/2
ح( ،)1115و(هبػ ػ ػ ػ ػ ػػوداود  ،)766/2بػ ػ ػ ػ ػ ػػاب اختيػ ػ ػ ػ ػ ػػار الفطػ ػ ػ ػ ػ ػػر (،)2407
و(النس ػ ػ ػػا  )177/4ح( ،)2262ويف (الك ػ ػ ػ ػ ى  )100/2ح(،)2570
و(هضبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد  ،)399 ،319 ،317 ،299/3و(ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدار )434/1
ح( )1661ن طرؽ ملابر –رض اهلل عنو. -
صؾخ ؽذ٠ش "ِٓ أفطش ِٛ٠ب ِٓ سِعبْ"...
الس ؤ ا  :مؤؤا صؤؤحج اؤؤديا " :مؤؤن أفطؤؤر يوم ؤاً مؤؤن رمضؤؤان لؤؤم يجؤؤزه صؤؤيام
الدهر ،وإن صامم " ؟
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اَّيب عمر بن عبد اهلل اؼبقبل
اعبواب:
ىػلا ئػػديث رواه هبػػو داود ػ وغػػاه كمػػا سػػأبني ػ يف  ، 788/2بػػاب التغلػػيظ
فيمن هفطر عمداً  ،ح (  ) 2397 ، 2396ئدتنا سلمياف بن ئرب  ،قاؿ
 :ئدتنا شعبة  /ح  /وئدتنا ؿبمد بن ك ا  ،قاؿ  :هخ نا شػعبة ،عػن ئبيػب
بن هيب تاب ،عن عمارة بن عما ،عن ابن طوس ،عن هبيو ػ قػاؿ ابػن ك ػا :
عن هيب اؼبطػوس عػن هبيػو ػ عػن هيب ىريػرة قػاؿ :قػاؿ رسػوؿ اهلل -صػلى اهلل عليػو
وس ػػلم " : -ػػن هفط ػػر يو ػ ػاً ػػن ر ض ػػاف يف غ ػػا رخص ػػة رخص ػػها اهلل ل ػػو  ،دل
يقب عنو صػياـ الػدىر "ئػدتنا هضبػد بػن ئنبػل  ،ئػدتنا وبػ ىي بػن سػعيد  ،عػن
سػػفياف  ،ئػػدتِن ئبيػػب  ،عػػن عمػػارة  ،عػػن ابػػن اؼبطػػوس  ،قػػاؿ  :فلقيػ ابػػن
اؼبط ػ ّػوس  ،فم ػػدتِن ،ع ػػن هبي ػػو ،ع ػػن هيب ىري ػػرة ق ػػاؿ  :الن ػػيب -ص ػػلى اهلل علي ػػو
وسلم -ل ئديث ابن ك ا وسليماف  .قاؿ هبو داود  :واختل على سفياف
اؼبطوس .
اؼبطوس  ،وهبو ّ
وشعبة عنهما  :ابن ّ
زبرهبو :
*هخرملػػو النسػػا يف  :الكػ ى "  245/2ح (  ) 3282وهضبػػد ، 380/2
وابن خزيبة  238/3ح (  ) 1987ن طري ؿبمد بن ملعفر اؼبعروؼ بغندر
 ،وهبػػو داود الطيالس ػ يف سػػنده ص ( ) 331ػ ػ و ػػن طريقػػو  :النسػػا يف "
الك ػ ػ ى "  245/2ح (  ، ) 3283وابػ ػػن خزيبػ ػػة  238/3ح ( ) 1988
ػ ػػ،والنسا يف " الك ػ ػ ى "  245/2ح (  ) 3282ػ ػػن طري ػ ػ ابػ ػػن عليػ ػػة ،
وهضبد ،386/2ويف  458/2عن ُّز بن هسد ،على هنو قرنو يف اؼبوض ال ػاين
بغنػػدر  ،والػػدار 436/1ح( )1667عػػن هيب الوليػػد الطيالس ػ (ىهػػاـ بػػن
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عب ػ ػػد اؼبل ػ ػػك) ،واب ػ ػػن خزيب ػ ػػة  238/2ح (  ) 1987ػ ػػن طريػ ػ ػ خال ػ ػػد ب ػ ػػن
اغبارث،وابن هيب عدي  ،والطمػاوي يف " شػرح اؼبهػكل "  179/4ػن طريػ
سػػعيد بػػن عػػا ر  ،شبػػانيتهم (غنػػدر ،وهبػػو داود ،وابػػن عليػػة ،وُّػػز ،وهبػػو الوليػػد
،وخال ػػد ،واب ػػن هيب ع ػػدي ،وس ػػعيد ب ػػن ع ػػا ر) ع ػػن ش ػػعبة ب ػػو بنم ػػوه  ،إالّ هف
بعضهم قاؿ :عػن ابػن اؼبطػوس ،وبعضػػهم قػاؿ :عػن هيب اؼبطػوس  ،ويف ئػديث
هيب داود الطيالس قاؿ ئبيب  :وقد رهي هبا اؼبطوس ،ويف ئػديث سػعيد بػن
عا ر،دل يلكر عمارة بن عما بني ئبيب وهيب اؼبطوس .
*وهخرملو الرت لي  ، 101/3باب ػا ملػاا يف ا فطػار عمػداً ح ( ، ) 723
والنسا يف "
الكػ ى "  245/2ح (  ، ) 3279كالنبػا عػػن ؿبمػد بػػن بهػار ( بنػػدار ) ،
وهضبػػد  470/2ػ و ػػن طريق ػػو هب ػػو داود  788/2ح (  ) 2397ػ ػ كالنب ػػا
(بنػػدار  ،وهضبػػد ) عػػن ابػػن هػػدي  ،ووبػػ ىي القطػػاف  ،إال هف هبػػا داود دل ىبػػرج
ئديث ابن هدي .
والنسػا يف " الكػ ى "  ، 244/2ح (  ، ) 3278وهضبػد  ، 470/2ػػن
طريػ ػ هيب نع ػػيم الفض ػػل ب ػػن دك ػػني  ،والنس ػػا  245/2ح (  ) 3280ػػن
طري ػ ػ ػ عبػ ػ ػػد الػ ػ ػػرزاؽ [ وىػ ػ ػػويف صػ ػ ػػنفو  198/4ح ( ،] ) 7474وهيب داود
الطيالس ػ ػ ػ  ،وابػ ػ ػػن هيب شػ ػ ػػيبة  348/2ح (  ) 9783ػ ػ ػ ػ وعنػ ػ ػػو ابػ ػ ػػن املػ ػ ػػو
 ، 535/1باب املاا يف كفػارة ػن هفطػر يو ػاً ػن ر ضػاف ح (  ) 1672ػ
 ،وابػػن املػػو  535/1ح (  ) 1672عػػن علػ بػػن ؿبمػػد  ،وهضبػػد 442/2
 ،تالتتهم ( ابن هيب شيبة  ،وعلػ  ،وهضبػد ) عػن وكيػ  ،وهضبػد  470/2عػن
يزي ػػد ب ػػن ى ػػاروف ،وال ػػدار  435/1ح (  ) 1666ع ػػن ؿبم ػػد ب ػػن يوسػ ػ
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الفريػ ػػايب  ،شبػ ػػانيتهم ( ابػ ػػن هػ ػػدي  ،والقطػ ػػاف  ،ابػ ػػو نعػ ػػيم  ،وعبػ ػػد الػ ػػرزاؽ ،
والطيالس  ،و وكي ،ويزيد ،والفريايب ) عن سفياف ال وري ،عن ئبيب بن هيب
تاب ػ بػػو بنمػػوه  ،إالّ هف وكيع ػاً  ،ويزيػػد بػػن ىػػاروف ،وعبػػد الػػرزاؽ  ،وهبػػا داود
الطيالس  ،وابن هدي ،والقطاف – فيما رواه عنهما بندار – كلهم دل يلكروا
عمػػارة بػػن عمػػا بػػني ئبيػػب  ،وهيب اؼبطػػوس ،وبعضػػهم قػػاؿ  :هبػػو اؼبطػ ّػوس ،
اؼبطوس .
وبعضهم قاؿ  :ابن ّ
*وعلقػػو الب ػػاري  40/2بػػاب إذا ملػػا يف ر ضػػاف ،وقػػاؿ  :ويُػػلكر عػػن هيب
ىريرة رفعو…فلكر كبوه .
*وهخرملػ ػػو النسػ ػػا يف " الك ػ ػ ى  246/2 ،ح (  ) 3284ع ػػن ى ػػالؿ بػ ػػن
العالا،عػػن هبيػػو ،عػػن عبيػػد اهلل بػػن عمػػرو الرق ػ  ،عػػن زيػػد بػػن هيب هنيسػػة ،عػػن
ئبيػػب بػػن هيب تابػ  ،عػػن علػ ابػػن اغبسػػني  ،عػػن هيب ىريػػرة  :هف رملػالً هفطػػر
يف شهر ر ضاف ،فأ ى هبا ىريرة فقاؿ :ال يقبل نو صوـ سنة .
*وهخرملػ ػػو النس ػ ػػا يف " الك ػ ػ ى "  ) ( 246/2ح (  ) 3285ػ ػػن طري ػ ػ
شريك عن العالا بن عبد الرضبن ،عن هبيو ،عػن هيب ىريػرة وقوفػاً بلفػظ  ":ػن
هفطر يو ا ن ر ضاف دل يقضو يوـ ن هياـ الدنيا " .
اغبكم عليو :
اؼبطوس  ،هو هبو اؼبطوس  :ىو يزيد ،
إسناد هيب داود رملالو تقات  ،سوى ابن ّ
وقيػل عبػػداهلل بػػن اؼبطػػوس وتقػػو ابػػن عػػني  ،وقػػاؿ هضبػػد  :ال هعرفػػو  ،وال هعػػرؼ
ئدي و عن غاه ،وقاؿ الب اري  :ال هعرؼ لو غػا ئػديث الصػياـ  ،وال هدري
ظب ػ هبػػوه ػػن هيب ىريػػرة هـ ال ،وقػػاؿ ابػػن ئبػػاف  :يػػروي عػػن هبيػػو ػػاال يتػػاب
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عليػػو  ،ال هبػػوز االئتجػػاج بػػأفراده ،عل ػ ابػػن ئجػػر – علق ػاً علػػى كػػالـ ابػػن
ئباف ":-وإذا دل يكن لو إالّ ىلا اغبديث فال عث ؽبلا الكالـ ".
قػػاؿ الػػلىيب " :وت ػ " ،ويف "اؼبي ػزاف" " :ال يعػػرؼ ال ىػػو وال هبػػوه" ،و قػػاؿ ابػػن
ئجر" :لني غبديث " .
ينتػػر  :اؼبيػزاف  ، 574/4الكاشػ  ، 461/1هتػػليب التهػػليب 214/12
 ،التقريب . 674 /
وه ا هبوه فمجهوؿ ،ينتر  :اؼبيزاف  ، 574/4التقريب . 535 /
ضع ئديث الباب صباعة و نهم :
وقد ّ
 – 1اب ػػن خزيب ػػة يف " ص ػػميمو "  ،ئي ػػث ق ػػاؿ  " :إف ص ػػح اػب ػ  ،ف ػػإين ال
اؼبطوس وال هباه "  ،وبو يتبػني هف نسػبة ابػن خزيبػة إذل صػميح ىػلا
هعرؼ ابن ّ
اػب فيو نتر  ،كما فعل العيِن يف " العمدة " . 23/11
 – 2البيهق ،ئيث قاؿ يف "اؼبعرفة" ": 268/6ودل ي ب يف الكفػارة بػالفطر
بغا اعبماع
ئديث"اىػ.
 – 3ابػػن عبػػد ال ػ يف " التمهيػػد "  ، 173/7ئيػػث قػػاؿ  " :وىػػو ئػػديث
ضعي ال وبتب بو " اىػ .
وقد هعل اػب بعدة علل غا ا قدـ  ،وى كما يل :
 – 1الهػػك يف ظبػػاع اؼبطػ ّػوس ػػن هيب ىريػػرة  ،كمػا قالػػو الب ػػاري  ،وقػػد نقلػ
كال و قريباً .
 – 2التفرد باغبديث ن هيب اؼبطوس ،كما ذكػر ذلػك ك ٌػل ػن ا ػاـ هضبػد –
فيمػ ػػا نقلػ ػػو العيػ ػػِن يف " العمػ ػػدة " ، – 23/11وكػ ػػللك هعلػ ػػو بػ ػػالتفرد ا ػ ػػاـ
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الب ػػاري – فيمػػا نقلػػو هبػػو عيسػػى الرت ػػلي يف " العلػػل الكبػػا "ص ()116ح
( – )199وكللك هعلو بالتفرد هبو عل
الطوس  ،نقلو عنو العيِن هيضاً  ،وكللك هعلو اللىيب بػالتفرد كمػا يف ( اؼبيػزاف
)574/4
 – 3االنقطػػاع بػػني ئبيػػب و هيب اؼبطػػوس  ،وهنػػو روه فق ػ ودل يسػػمعو  ،كمػػا
ذكر ا اـ شعبة – فيما نقلو الدارقطِن يف العلل  267/8ػ .
وهمليب عن ىله العلة بػأف ئبيبػاً ص ّػرح بالتمػديث عنػد ا ػاـ هضبػد يف اؼبسػند
470./2
 – 4االختالؼ الك ا يف إسناده  ،كما هعلو بللك صباعة و نهم :
ه-ا ػػاـ هضبػػد كمػػا يفهػػم ػػن روايػػة هنػػا الػػلي سػػأؿ ا ػػاـ هضبػػد عػػن ىػػلا
اغبديث فلكر
االخػػتالؼ يف سػػنده ُ ،ث قػػاؿ  :ال هعػػرؼ اؼبطػػوس …  ،كمػػا يف " العمػػدة "
للعيِن . 23/11
ب -ابػ ػ ػ ػ ػ ػػن ئجػ ػ ػ ػ ػ ػػر يف " الفػ ػ ػ ػ ػ ػػتح "  191/4ح ( . ) 1935وهمليػ ػ ػ ػ ػ ػػب هف
االخػػتالؼ قػػد وقػ يف إسػػناده إالّ هف ا وملػػو ليسػ تكافلػػة فقػػد رملػػح ا ػػاـ
هبػػو ئػػامت الػرازي – كمػػا يف العلػػل البنػػو  – 245/1طريػ ال ػػوري عػػن ئبيػػب
،وكػػلا الػػدارقطِن يف " العلػػل "  ، 269/8ئيػػث قػػاؿ  " :وهضػػبطهم لفسػػناد
وب ىي القطاف و ن ابعو عن ال وري " ا ىػ .
إالّ هنػػو و ػ ذلػػك  ،فكػػوف ا سػػناد تمػػد اؼب ػػرج  ،علػػى ملهالػػة يف راوايػػو ،
ويق فيو ىلااالضطراب  ،فإف ىلا فبا يزيد القدح يف اػب  ،واهلل هعلم .
-5هنو روي وقوفاً على هيب ىريرة رض اهلل عنو  ،كما قدـ يف الت ريب .
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وهمليب بأف ىله العلة غا قادئة ف الوملو اؼبوقوؼ – اللي سب زبرهبو عن
النسا –
ال ي ب  ،وبياف ذلك كما يل :
ه ا الوملو اللي رواه النسا عن ىالؿ بػن العػالا ،عػن هبيػو ،عػن عبيػد اهلل بػن
عمػرو الرقػ ،عػن زيػػد بػن هيب هنيسػة ،عػػن ئبيػب ،عػن علػ بػن اغبسػني  ،عػػن
هي ىريرة  ،فقد هعلو هبو ئامت الرازي – كما يف العلل البنػو  – 254/1بقولػو
 " :إمبا ىو ئبيب ،عن عمارة بن عما  ،عن هيب اؼبطوس  ،عن هيب ىريرة عن
النيب-صلى اهلل عليو وسلم… فلكره ".
وكال و رضبو اهلل فيو إعالؿ ؽبلا الوملو ن وملهني :
ا وؿ  :دلي ئبيب .
ال ػػاين  :هف اافػػوظ عػػن ئبيػػب إمبػػا ىػػو روايػػة اعبماعػػة ػ يعػػِن ئػػديث سػػفياف
،وشعبة ػ .
يعل ىلا الوملو هيضاً بعلة تال ة وى :
ويبكن هف ّ
هف فيو العالا بن ىالؿ  ،قاؿ عنو هبػو ئػامت :نكػر اغبػديث ،ضػعي اغبػديث
 ،عنده عن يزيد بن زري هئاديث وضوعة  .وقاؿ النسا  :ىالؿ بن العالا
بن ىالؿ  ،روى عن هبيو غا ئديث نكر  ،فػال هدري نػو ه ػى  ،هو ػن هبيػو
كمػػا يف هتػػليب الكمػػاؿ  ، 545/22وعليػػو فلعػػل اػبطػػأ يف ىػػلا ا سػػناد ػػن
العالا  ،واهلل هعلم .
ه ا الوملو ال اين ،وىو اللي رواه شريك ،عن العالا بن عبد الرضبن ،عن هبيػو ،
عن هيب ىريرة  ،ففيو فرد شػريك و ػن بعػده – ئسػب ػا وقفػ عليػو – و ػ
ذلك  ،فهو هقوى إسناداً ن ا سناد اؼبرفوع .
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وكلم ػػة البيهق ػ ػ اؼبتقد ػػة وى ػ ػ هن ػػو ال ي ب ػ ػ يف الكف ػػارة ب ػػالفطر غ ػػا اعبم ػػاع
ئديث  ،دؿ على هنو ال ئاملة عبم الهػواىد اؼبرفوعػة  ،وقػد ذكػر صبلػة نهػا
 ،العيػػِن يف " عمػػدة القػػاري "  ، 23/11وقػػد كلػػم عليهػػا  ،وكلهػػا ػػن روايػػة
اَّاىيل واؼبرتوكني والضعفاا .

صؾخ ؽذ٠ش " ئرا عّغ أؽذوُ إٌـذاء ٚ ،اإلٔبء ػٍ٠ ٝذٖ "...
السؤ ا  :مؤؤا صؤحج اؤؤديا " إذا سؤمع أاؤؤدكم ال ؤؤدات  ،واإلنؤؤات علؤ يؤؤده،
فال يضعم ات يقضي اااتم مؤ م "؟
اَّيب عمر بن عبد اهلل اؼبقبل
اعبواب:
رواه هبػو داود ػ وغػاه كمػا سػيأأ ػ يف  ، 761/2بػاب يف الرملػل يسػم النػداا
وا ناا
على يده ح ( )2350فقاؿ :ئدتنا عبػد ا علػى بػن ضبػاد ،ئػدتنا ضبػاد ،عػن
ؿبمػػد بػػن عمػػرو،عن هيب سػػلمة عػػن هيب ىريػػرة – رض ػ اهلل عنػػو ;61556 -
قػػاؿ :قػػاؿ رسػػوؿ اهلل –صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم" : ;61541 -إذا ظبػ هئػػدكم
النػداا،وا ناا على يده،فال يضعو ئىت يقض ئاملتو ػنو " .
زبرهبو :
*هخرملو الدارقطِن  128/2ح (  ) 2162ن طري هيب داود .
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*وهخرملػو اغبػاكم  426/1ػن طريػ اغبسػن بػن سػفياف ،عػن عبػد ا علػى بػػن
ضباد بو بلفتو.
*وهخرملو هضبد ، 510/2ويف  ، 423/4واغبػاكم  203،205/1ػن طػرؽ
عن ضباد بن سلمة بو بلفتو .
*وهخرمل ػ ػػو هضب ػ ػػد  ، 510/2واب ػ ػػن ملري ػ ػػر  175/2ع ػ ػػن هضب ػ ػػد ب ػ ػػن إس ػ ػػماؽ
ا ىػوازي  ،والبيهق ػ  218/4ػػن طري ػ هضبػػد بػػن عبيػػد اهلل النرس ػ  ،وؿبمػػد
بػن هضبػد الريػػائ  ( ،هضبػد  ،وا ىػوازي  ،والنرسػ  ،والريػػائ ) عػن روح بػػن
عبػػادة ،عػػن ضبػػاد بػػن سػػلمة  ،عػػن عمػػار بػػن هيب عمػػار  ،عػػن هيب ىريػػرة رفوعػاً
بلفت ػػو  ،لك ػػن زاد هئػ ػػمد  ،وا ىػ ػوازي ،والري ػػائ يف ئ ػػدي هم":وك ػػاف اؼب ػػاذف
ياذف إذا بزغ الفجر".
*وعلقو ابن ئػزـ يف االػى  233/6عػن ضبػاد بػن سػلمة ،عػن ضبيػد  ،عػن هيب
راف هو غاه  ،عن هيب ىريرة وقوفاً بلفظ  ":هنو ظب النداا  ،وا نػاا علػى يػده
 ،فقاؿ  :هئرزهتا ورب الكعبة " .
*وهخرملػػو هضبػػد  423/2عػػن غسػػاف بػػن الربي ػ البصػػري ،عػػن ضبػػاد بػػن سػػلمة
عن يون بن عبيد  ،عن اغبسن رسالً بلفتو .
اغبكم عليو :
إسػػناد هيب داود تصػػل ورملالػػو تقػػات ،سػػوى ؿبمػػد بػػن عمػػرو ،فإنػػو صػػدوؽ لػػو
هوىاـ .
وئػػديث البػػاب صػػممو اغبػػاكم  ،وملػ ّػود إسػػناده ش ػيخ ا سػػالـ ابػػن يميػػة يف
شرح العمدة . 52/1
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وقاؿ هبو ئامت الرازي – كما يف العلل البنػو 257-256 ، 124-123/1
عػػن طريػ ضبػػاد عػػن ؿبمػػد بػػن عمػػرو  " :لػػي بصػػميح "  ،ودل يبػػني هبػػو ئػػامت
سػػبب ذلػػك  ،وىنػػاؾ هسػػباب يبكػػن هف يعػػزى إليهػػا عػػدـ صػػميمو للمػػديث
وى :
 – 1فرد ضباد عن ؿبمد بن عمرو بن علقمة باغبديث .
 – 2روايػػة اغبػػديث عػػن ضبػػاد علػػى هوملػػو ـبتلفػػة وى ػ هربعػػة – كمػػا قػػدـ يف
الت ريب .
 – 3خطأ ضباد يف ا سناد اآلخر  ،وىو روايتو عن عمار بن هيب عمػار  ،قػاؿ
هبو ئامت :
" ه ا ئديث عمار فعن هيب ىريرة وقوؼ  ،وعمار تقة " ا ىػ .
فهله إشارة ن هيب ئامت إذل وىم ضباد يف رفعػو – واهلل هعلػم – ويايػد ىػلا هف
ضباداً قد اختل عليو – كما قدـ – فكأنو دل يضب ىلا اغبديث .
وه ا قوؿ شعبة  :كاف ضباد يفيدين عن عمار بن هيب عمار  ،وقوؿ ابػن اؼبػديِن
 :ى ػ ػ ػػو هعل ػ ػ ػػم الن ػ ػ ػػاس ب اب ػ ػ ػ ػ  ،وعم ػ ػ ػػار ب ػ ػ ػػن هيب عم ػ ػ ػػار – كم ػ ػ ػػا يف الس ػ ػ ػػا
 – 445،446/7فال يناَف ا ذىب إليو هبو ئامت ن عليػل الوملػو اؼبرفػوع ،
إذ وبمل تناا شعبة وابن اؼبديِن عليو على العموـ  ،وكالـ هيب ئامت ست ث ػن
ىلا العموـ ليتم اعبم بني هقواؿ ا مة ا داـ ذلك فبكناً .
ىلا  ،وقد ملاا عث ىلا اغبديث عن صباعة ن الصمابة و نهم :
 – 1ملابر بن عبد اهلل رض اهلل عنهما :
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هخرملو هضبد  348/3ػن طريػ ابػن ؽبيعػة ،عػن هيب الػزبا قػاؿ  :سػأل ملػابراً
عن الرملل يريػد الصػياـ  ،وا نػاا علػى يػده ليهػرب نػو  ،فيسػم النػداا قػاؿ
ملابر  :كنا نتمدث هف النيب –صلى اهلل عليو وسلم -قاؿ  :ليهرب " .
وىػػلا إسػػناد ضػػعي ػػن هملػػل ابػػن اؽبيعػػة  ،وقػػد قػػدـ الكػػالـ عليػػو ػراراً ،ودل
هق على ن ابعو .
 – 2بالؿ بن رباح رض اهلل عنو :
هخرملػػو هضبػػد  12/6وغػػاه ػػن طريػ هيب إسػػماؽ السػػبيع  ،عػػن عبػػد اهلل بػػن
عقػػل اؼبػػزين  ،ويف  13/6ػػن طريػ شػػداد ػػوذل عيػػاض بػػن عػػا ر  ،كالنبػػا (
عبػد اهلل  ،وشػداد ) عػػن بػالؿ ػ رضػ اهلل عنػو – " هنػو ملػػاا إذل النػيب –صػػلى
اهلل عليػػو وسػػلم -ياذنػػو بالصػػالة  ،فوملػػده يتسػػمر يف سػػجد بيتػػو " ىػػلا لفػػظ
ئديث شداد .
وإسػ ػػنادا ا ػ ػػاـ هضبػ ػػد فيهمػ ػػا ضػ ػػع  ،ه ػ ػػا الطري ػ ػ ا وؿ  ،ففيػ ػػو عنعنػ ػػة هيب
إسػػماؽ وىػػو ػػدل  ،ودل هق ػ لػػو علػػى طري ػ صػ ّػرح بالسػػماع  ،وهيض ػاً فلػػم
هق على ا يبني إداراؾ عبد اهلل بن عقل لبالؿ .
وه ػا الطريػ ال ػػاين فهػو نقطػ  ،ف شػداداً دل يػدرؾ بالالً،كمػػا قػاؿ هبػػو داود
وغ ػػاه ،وى ػػو هيضػ ػاً ال يع ػػرؼ  ،كم ػػا نقل ػػو اب ػػن ئج ػػر ع ػػن ال ػػلىيب يف هت ػػليب
التهليب . 291/4
وللا قاؿ اغبافظ يف التقريب  " : 264/قبوؿ  ،يرسل " .
وقصة بالؿ ىله ملاات ن سند عبد اهلل بػن عمػر رضػ اهلل عنهمػا  ،ئيػث
قػػاؿ  :كػػاف علقمػػة بػػن عالتػػة عنػػد رسػػوؿ اهلل –صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم -فجػػاا
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بػػالؿ ياذنػػو بالصػػالة  ،فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم " :-رويػػداً يػػا
بالؿ  ،يتسمر علقمة  ،وىو يتسمر برهس " .
هخرمل ػ ػ ػػو الطيالس ػ ػ ػ ص (، )258والط ػ ػ ػ اين يف " الكب ػ ػ ػػا " كم ػ ػ ػػا يف اَّم ػ ػ ػ
 -153/3ويف سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنده قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن الربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ عنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو اغبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػافظ يف
التقريػب(":)457صػػدوؽ غػػا ؼبػػا كػ  ،وهدخػػل عليػو ابنػػو ػػا لػػي ػػن ئدي ػػو
فم ّدث بو " .
 – 3هن بن الك -رض اهلل عنو: -
هخرملو البزار  467/1ح (  ) 983كه – ن طري طيػ بػن راشػد،عن
وبػػة العن ػ ي هنػػو ظب ػ هن ػ بػػو الػػك يقػػوؿ  ،قػػاؿ رسػػوؿ اهلل –صػػلى اهلل عليػػو
وسػػلم " :-انتػػر َ ػ ْػن يف اؼبسػػجد فادعػػو ،فػػدخل ػ يعػػِن اؼبسػػجد – فػػإذا هبػػو
بكر وعمر رض اهلل عنهما فدعوهتما  ،فأ يتو به ا فوضعػتو
بػػني يديػػو ،فأكػػل وهكل ػوا ُ ،ث خرمل ػوا ،فص ػلّى ُّػػم رس ػػوؿ اهلل –صػػلى اهلل عليػػو
وسلم -صالة الغداة " .
قػػاؿ البػزار  " :ال نعلػػم هسػػند وبػػة عػػن هنػ إالّ ىػػلا وئػػدي اً وخػػر  ،وال روانبػػا
عنو إالّ طيػ " ا ى ػ  .و طيػ بػن راشػد ال يعػرؼ  ،كمػا قػاؿ الػلىيب يف اؼبيػزاف
 ، 130/4ويف التقريػػب ( ")535قبػػوؿ "  ،وىػػو علػػى ضػػعفو فػػرد بػػو عػػن
وبة العن ي .
 – 4هبو ه ا ة الباىل رض اهلل عنو :
هخرملو ابن ملرير  175/2ن طري اغبسني بن واقد ،عن هيب غالب ،عن هيب
ه ا ػػة قػػاؿ  :هقيمػ الصػػالة وا نػػاا يف يػػد عمػػر ،قػػاؿ  :هشػرُّا يػػا رسػػوؿ اهلل
قاؿ  :نعم  ،فهرُّا ".
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ويف إسناده اغبسني بن واقد  ،وقد رصبتػو يف اغبػديث ا وؿ  ،وهف ا ػاـ هضبػد
ق ػػد اس ػػتنكر بع ػػب ئدي ػػو  ،وى ػػو فب ػػن ي ػػدل كم ػػا وص ػػفو ب ػػللك ال ػػدارقطِن
واػبليل  ،وقد عنعن يف ىلا ا سناد .
ضعفو ابػن سػعد ،وهبػو ئػامت ،والنسػا  ،وابػن
و هبو غالب صائب هيب ه ا ةّ ،
ئبػػاف ،ووتق ػػو ال ػػدارقطِن  ،وق ػػاؿ اب ػػن عػػني  :ص ػػاحل اغب ػػديث كم ػػا يف هت ػػليب
الكم ػ ػ ػ ػػاؿ ،170/34وق ػ ػ ػ ػػد ػب ػ ػ ػ ػػص ابػ ػ ػ ػ ػن ئج ػ ػ ػ ػػر ى ػ ػ ػ ػػله ا قػ ػ ػ ػ ػواؿ بقول ػ ػ ػ ػػو يف
التقريب( " : )664صدوؽ ىبط ا " .
ويف البػػاب وتػػار عػػن صباعػػة ػػن الصػػمابة ،ذكػػر صبلػػة نهػػا ابػػن هيب شػػيببة يف
اؼبصػػن ،278 – 276/2وابػػن ئػػزـ يف االػػى ، 233 – 232/6 :وابػػن
ئجػ ػػر يف فػ ػػتح البػ ػػاري  161/4ح (  162/4 ، ) 1917ح (، )1918
واهلل هعلم .

صؾخ ؽذ٠ش " ٔؼُ عؾٛس اٌّإِٓ اٌزّش"
الس ا  :ما صحج اديا  " :نعم سحور الم من التمر" ؟
اَّيب عمر بن عبد اهلل اؼبقبل
اعبواب:
ئديث " نعم سمور اؼبا ن التمر"
هخرملو هبو داود ػ كما سيأأ ػ يف (، )758/2باب ن ظبى السمور الغػداا ،
ح ( : ) 2345
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ن طري ؿبمد بن وسى ،عن سعيد اؼبق ي  ،عن هيب ىريرة عن النيب –صلى
اهلل عليو وسلم -قاؿ  " :نعم سمور اؼبا ن التمر " .
و دار اغبديث على ؿبمػد بػن وسػى الفطػري ،وتّقػو هضبػد بػن صػاحل اؼبصػري ،
والرت ػػلي  ،وذك ػػره اب ػػن ئبػ ػػاف يف (ال ق ػػات) ،وق ػػاؿ الب ػػاري " :ال بػ ػػأس ب ػػو
قػػارب اغبػػديث"  ،وقػػاؿ هبػػو ئػػامت " :صػػدوؽ صػػاحل اغبػػديث ،كػػاف يتهػػي " ،
وقػػاؿ الطمػػاوي  :ؿبمػػود يف روايتػػو ،وقػػد ػبػػص اغبػػافظ ىػػله ا ق ػواؿ بقولػػو "
صدوؽ  ،ر بالتهي " .
ينتر ( :علل الرت ػلي الكبػا  ) 32ح(( ، )17هتػليب الكمػاؿ )523/26
( ،هتليب التهليب ( ، )413/9التقريب . )509 /
زبرهبػػو :
*هخرمل ػػو (اب ػػن ئبػ ػػاف  )253/8ح ( ، ) 3475و(البيهق ػ ػ  )236/4ػ ػػن
طرؽ عن ؿبمد بن وسى بو بلفتو .
اغبكم عليو :
سػ ػػنده ئسػ ػػن -إف شػ ػػاا اهلل، -ؼبػ ػػا يف ؿبمػ ػػد بػ ػػن وسػ ػػى الفطػ ػػري ،واغبػ ػػديث
صػممو ابن ئباف .واهلل هعلم .
ويف الباب هئاديث عن صباعة ن الصمابة -رض اهلل عنهم ، -و نها :
 – 1ملابر بن عبد اهلل ػ رض اهلل عنهما ػ :
هخرمل ػ ػ ػػو (البػ ػ ػ ػزار  )465/1ح (  - ) 978كهػ ػ ػ ػ  ، -واب ػ ػ ػػن ع ػ ػ ػػدي يف (
الكا ػػل  ، )229/3وهب ػػو نع ػػيم يف (اغبلي ػػة  ، )350/3ػػن طريػ ػ ز ع ػػة ب ػػن
صاحل ،عن عمرو بن دينار عن ملابر رفوعاً بنموه .
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وقاؿ البزار " :ال نعلمو عن ملابر إال ُّلا ا سػناد"  ،وقػاؿ هبػو نعػيم " :غريػب
ن ئديث عمرو  ،فرد بو عنو ز عة" .ا ىػ .
وز ع ػػة ب ػػن ص ػػاحل ى ػػلا  " :ض ػػعي  ،وئدي ػػو عن ػػد س ػػلم ق ػػروف " كم ػػا يف
(التقريب .)217
 – 2عقبػػة بػػن عػػا ر –رض ػ اهلل عنػػو : -هف النػػيب –صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم-
سمور للمسلم " .
هخل ئفنة ن سبر  ،فقاؿ  " :نعم
ٌ
هخرملػػو الط ػ اين يف ( الكبػػا  )282/17ح (  ) 778وفيػػو ابػػن ؽبيعػػة  ،وىػػو
ضعي بسبػب سوا ئفتو .
 – 3السػػا ب بػػن يزيػػد –رضػ اهلل عنػػو : -هف النػػيب –صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم-
قاؿ  " :نعم السمور التمر " ،وقاؿ " :يرئم اهلل اؼبتسمرين " .
هخرمل ػ ػ ػػو (الط ػ ػ ػ ػ اين  )159/7ح (  ، ) 6689وق ػ ػ ػػاؿ اؽبي م ػ ػ ػ ػ يف (اَّم ػ ػ ػ ػ
 " :)151/3وفيو يزيد بن عبد اؼبلك النوفل ،وىو ضعي "  .ا ىػ .
وفي ػػو خال ػػد ب ػػن يزي ػػد العم ػػري  ،كلب ػػو اب ػػن عني،وهب ػػو ئ ػػامت ،كم ػػا يف (اعب ػػرح
والتعديل  ،)360/3وعليو فال يصلح ىلا شاىداً غبديث الباب .واهلل هعلم.
صؾخ ؽذ٠ش "ِٓ فطّش صبئّب وبْ ٌٗ ِضً أعشٖ"
الس ا  :ما صحج اديا  ":من فطر صائماً كان لم مثل أاره".
اَّيب عمر بن عبد اهلل اؼبقبل
اعبواب:
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خرملػو ا ػاـ هبػو عيسػى الرت ػلي وغػاه -كمػا سػيأأ -فقػاؿ يف
ىػلا اغبػديث ّ
كتاب الصوـ ( )171/3باب ا ملاا يف فضل ن فطَجر صا مػاً ح(:)807
ئدتنا ىناد ،ئدتنا عبدالرئيم ،عن عبداؼبلك بن هيب سليماف ،عن عطاا ،عن
زيػػد بػػن خالػػد اعبهػػِن ،قػػاؿ  :قػػاؿ رسػػوؿ اهلل-صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم " : -ػػن
فطَجر صا ماً،كاف لو ُل هملره ،غا هنو ال ينقص ن هملر الصا م شيلاً ".
قاؿ هبو عيسى :ىلا ئديث ئسن صميح.
عطاا بن هيب رباح "تقة فقيو فاضل ،لكنو ك ا ا رساؿ"( ،التقريب.)391
زبرهبو:
*هخرملػ ػ ػػو النسػ ػ ػػا يف (الك ػ ػ ػ ى  )256/2بػ ػ ػػاب ت ػ ػ ػواب ػ ػ ػػن فطػ ػ ػػر صػ ػ ػػا ماً
ح(، )3331و(اب ػ ػ ػػن امل ػ ػ ػػة  )555/1ب ػ ػ ػػاب يف ت ػ ػ ػواب ػ ػ ػػن فط ػ ػ ػػر ص ػ ػ ػػا ماً
ح(،)1746ويف ( )922/2ب ػ ػػاب ػ ػػن مله ػ ػػز غازيػ ػ ػاً ح( ،)2759و(هضب ػ ػػد
، )114،116/4ويف (، )152/5و(ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدار  )432/1ح(، )1654
و(اب ػ ػػن خزيب ػ ػػة  )277/3ح(،)2064و(اب ػ ػػن ئب ػ ػػاف  )216/8ح()3429
 ،ن طرؽ عبد اؼبلػك بػن هيب سػليماف بػو بنمػوه ،ويف ئػديث بعضػهم زيػادة يف
وخػػره ،وى ػ  " :و ػػن ملهػػز غازي ػاً فلػػو ػػل هملػػره ػػن غػػا "...واقتصػػر بعضػػهم
على قولو " :و ن ملهز غازياً" ...اغبديث .
*وهخرمل ػ ػػو (الرت ػ ػػلي  )145/4ب ػ ػػاب ػ ػػا مل ػ ػػاا يف فض ػ ػػل ػ ػػن مله ػ ػػز غازيػ ػ ػاً
ح(، )1629والنس ػػا يف (الك ػ ى  )256/2ب ػػاب ت ػواب ػػن فط ػػر ص ػػا ماً
ح( ، )3330و(ابػ ػ ػػن املػ ػ ػػة  )555/1بػ ػ ػػاب يف ت ػ ػ ػواب ػ ػ ػػن فطػ ػ ػػر صػ ػ ػػا ماً
ح(، )1746و(ابػػن خزيبػػة  )277/3ح( ، )2064ػػن طػػرؽ عػػن ؿبمػػد بػػن
عب ػػدالرضبن اب ػػن هيب ليلػ ػػى ،و(اب ػػن امل ػػة  )555/1ح( ،)1746ػ ػػن طري ػ ػ
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ئج ػػاج ب ػػن هرط ػػاة ،والطػ ػ اين يف ( الكب ػػا  )257/5ح( )5275ػػن طريػ ػ
سػ ػ ػػعيد بػ ػ ػػن ئفػ ػ ػػص النفيل ػ ػ ػ عػ ػ ػػن عقػ ػ ػػل ابػ ػ ػػن عبيػ ػ ػػداهلل ،تالتػ ػ ػػتهم (ابػ ػ ػػن هيب
ليلى،وئجاج ،و عقل) عن عطاا بن هيب رباح بػو بنمػوه إالَج هف بعضػهم اقتصػر
علػى فضػل التجهيػػز ،ويف ئػديث عقػل زاد ػ عطػاا ،عكر ػة وىػػو ابػن خالػػد
اؼب زو .
اغبكم عليو :
إسػػناد الرت ػػلي رملالػػو تقػػات ،وقػػد صػػممو الرت ػػلي ،وابػػن خزيبػػة ،وابػػن ئبػػاف
ػص
،إال هف يف ا سػػناد انقطاعػاً ،فػػإف عطػػااً دل يسػػم ػػن زيػػد بػػن خالػػد كمػػا نػ َج
عليػػو ابػػن اؼبػػديِن يف (العلػػل) لػػو ( /66رقػػم ، )88ولعػ َجػل ىػػلا ىػػو السػػبب يف
عدـ إخراج الهي ني غبديث " ن ملهز غازياً " ن طري عطاا ابػن هيب ربػاح
 ،إخراملهما لو ن ئديث زيد ،لكن ن غا طري عطاا .
وه ا الطري ال فيها قرف عكر ة بن خالد اؼب زو ػ عطػاا ،فإظػا ػن روايػة
سػػعيد بػػن ئفػػص النفيلػ  ،وىػػو صػػدوؽ غػػا يف وخػػر عمػػره ،كمػػا يف (التقريػػب
 ،)234ودل هق ػ عل ػػى ػػن ابع ػػو وال ػػن ػػاب ش ػػي و عل ػػى ىلا،وهيضػ ػاً ى ػػو
نقط بني عكر ػة بػن خالػد وزيػد بػن خالػد ،فلػم يصػرح بالتمػديث ،ودل يػلكر
زيػػد بػػن خالػػد اعبهػػِن يف شػػيوخ عكر ػػة ،ودل يػػلكر عكر ػػة يف ال يػػل زيػػد بػػن
خالد كما يف (هتليب الكماؿ .)249/20 ،64/10
وعلي ػػو ف ػػال وبك ػػم ؽب ػػلا الس ػػند باال ص ػػاؿ والص ػػمة ،لع ػػدـ تب ػػوت الس ػػماع ب ػػني
التلميل وشي و .واهلل هعلم.
ىلا وقد ملاا عث ىلا اغبديث عن صباعة ن الصمابة ،و نهم:
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 -1س ػػلماف الفارسػ ػ -رضػ ػ اهلل عن ػػو ،-هف الن ػػيب –ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم-
قاؿ ":ن فطر صا ماً يف ر ضاف ن كسب ئالؿ صل عليو اؼبال كة ".
هخرمل ػ ػػو (اب ػ ػػن خزيب ػ ػػة  )192 ،191/3ح( ،)1887والط ػ ػ ػ اين يف (الكب ػ ػػا
 )261/6ح( ،)6161واللفػظ لػػو ،وابػػن ئبػاف يف (اَّػػروئني  )247/1ػػن
طرؽ عن عل بن زيػد بػن ملػدعاف ،عػن ابػن اؼبسػيب ،عػن سػلماف -رضػ اهلل
عنػػو -بػػو ،ولفػػظ ابػػن خزيبػػة  ":ػػن فطػػر فيػػو صػػا ماً كػػاف غفػػرًة للنوبػػو ،وعت ػ
رقبتػػو ػػن النػػار ،وكػػاف لػػو ػػل هملػػره ػػن غػػا هف يػػنقص ػػن هملػػره شػ ا، " ...
وىو عند ابن خزيبة طوؿ .
وقػػد سػػلل هبػػو ئػػامت عنػػو –(العلػػل) البنػػو ( – )249/1فقػػاؿ" :ىػػلا ئػػديث
نكػػر"،وقػػاؿ ابػػن خزيبػػة" :إف صػػح اػب ػ " ،وقػػاؿ ابػػن ئجػػر يف (إربػػاؼ اؼبهػػرة
" :)561/5و داره على عل بن زيد ،وىو ضعي ".
وخالصة ضعي ىاالا ا مة ؽبلا اػب عود إذل ه رين :فرد عل بن زيػد بػو
،و فرده فهو ضعي  ،كما قاؿ اغبافظ ابن ئجر .
 -2ئػػديث عا ه ػػة –رض ػ اهلل عنهم ػػا -قال ػ  :ق ػػاؿ رس ػػوؿ اهلل –ص ػػلى اهلل
عليػػو وسػػلم " :-ػػن فطػػر صػػا ماً كػػاف لػػو ػػل هملػػره ،ػػن غػػا هف ينػػتقص ػػن
هملره ش ا ".
هخرمل ػػو الط ػ ػ اين يف (ا وس ػ ػ  )255/8ح( )8438ػػن طري ػ ػ اغبك ػػم ب ػػن
عبداهلل ا يل ،عن الزىري ،عن سعيد بن اؼبسيب ،عن عا هة بو.
وفيػػو اغبكػػم ا يلػ  ،قػػاؿ عنػػو هضبػػد :هئادي ػػو كلهػػا وضػػوعة ،و َج
كلبػػو هبػػو ئػػامت
واعبوزملاين ،نقل ذلك كلو اللىيب يف (اؼبيزاف . )572/1
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وقػػد روي وقوف ػاً عليهػػا عنػػد النسػػا يف (الك ػ ى  )256/2بػػاب ت ػواب ػػن
فطر صا ماً ح( )3332ن طري عطاا عنها بلفظ :
" ن فطر صا ماً كاف لو ل هملره ن غا هف ينقص ن هملر الصا م شيلاً".
لكن قاؿ ا اـ هضبد – فيما رواه ا ترـ –" :ورواية عطاا عػن عا هػة ال وبػتب
ُّا إالَج هف يقوؿ  :ظبع " وىنا دل يصرح دبا يفيػد السػماع ،وعليػو ففػ ا سػناد
علَجة ،وى  :ائتماؿ دلي عطاا ،واهلل هعلم .
 -3ع ػػن هيب ىري ػػرة –رض ػ اهلل عن ػػو -ق ػػاؿ :ق ػػاؿ رس ػػوؿ اهلل –ص ػػلى اهلل علي ػػو
وسلم ":-ن ئب عن ي فلللي ئب عنو ل هملره ،و ػن فطػر صػا ماً فلػو
ل هملره ،و ن َج
دؿ على خا كاف لو ل هملر فاعلو ".
هخرملو الط اين يف (ا وس  )127/6ح( )5818ن طريػ علػ بػن ُّػراـ،
عن عبداؼبلك بن هيب كريبة  ،عن ابن ملريب ،عن عطاا ،عن هيب ىريرة بو.
قاؿ الط اين" :دل يػرو ىػلا اغبػديث عػن ابػن ملػريب إالَج عبػداؼبلك بػن هيب كريبػة،
فرد بو عل ُّراـ" .
وفيػػو عنعنػػة ابػػن ملػريب فإنػػو ك ػػا التػػدلي عػػن الضػػعفاا واَّهػولني – كمػا ذكػػر
ذلػػك الػػدارقطِن ،كمػػا يف (هتػػليب التهػػليب  ،– )355/6وقػػد ذكػػره اغبػػافظ
ابن ئجر يف (التعري ) يف اؼبر بة ال ال ة (. )141
ويف ا سػػناد :علػ بػػن يزيػػد بػػن ُّػراـ ،دل هظفػػر لػػو برتصبػػة ،وقػػد قػػاؿ اؽبي مػ يف
(اَّم ػ " :)282/3فيػػو عل ػ بػػن يزيػػد بػػن ُّ ػراـ ،ودل هملػػد ػػن رصبػػو ،وبقيػػة
رملالو تقات".
 -4عن ابن عبػاس -رضػ اهلل عنهمػا -قػاؿ :قػاؿ رسػوؿ اهلل -صػلى اهلل عليػو
وسلم ":-ن فطر صا ماً فلو ل هملره ".
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هخرملػػو الطػ اين يف ( الكبػػا  )187/11ح( )11449ػػن طريػ اغبسػػن بػػن
رشيد عن ابن ملريب ،عن عطاا  ،عن ابن عباس بو.
ويف إسػػناده اغبسػػن بػػن رشػػيد ،قػػاؿ الػػلىيب يف (اؼبي ػزاف " :)490/1فيػػو لػػني"،
وقاؿ هبو ئامت" :ؾبهوؿ" ،وبو ضعفو اؽبي م يف (اَّم .)157/3
ويف الباب وتار عن بعب الصمابة ،نها:
عن هيب ىريرة –رض اهلل عنػو ": -ػن فطَجػر صػا ماً،هطعمو وسػقاه،كاف لػو ػل
هملره" .
هخرملو( عبدالرزاؽ  )311/4ح( )7906قاؿ ":هخ نا ابػن ملػريب عػن صػاحل
وذل التوه ة قاؿ :ظبع هبا ىريرة فلكره".
ويف ا سناد عنعنة ابن ملريب ،وقد سب الكالـ فيها قبل قليل .
وقػػد روى عبػػدالرزاؽ كب ػواً ػػن ىػػلا ( )311/4ح( )7908عػػن هيب ىريػػرة –
وفيػػو قصػػة – لكنػػو ػػن روايػػة عمػػر بػػن راشػػد اليمػػا ،عػػن وبػػ ىي بػػن هيب ك ػػا،
وقد قاؿ ا ا اف هضبد ،والب اري :إف هئادي و عن وبػ ىي نكػرة ضػطربة ،كمػا
يف (هتليب الكماؿ .)340/21
وبعد :فهلا ا وقف عليو ن هئاديث ووتار يف عث هو لفظ ئديث البػاب،
وكلهػػا ال زبلػػو ػػن قػػاؿ ،وبعضػػها شػػديد الضػػع  ،وهئسػػنها ئػػديث البػػاب،
على ضع ٍ فيو ،واهلل هعلم.
و ىلا يقاؿ :
إف ىلا اغبديث ػ وإف كاف سنده نقطعاً ػ فضعفو لي بالهديد،وكلا ك ا ػن
ا دلػػة الػ سػػب ذكرىػػا ،وهدلػػة اله ػريعة ا خػػرى ػػدؿ علػػى صػػمة عنػػاه ،فف ػ
صميح ا اـ ( سػلم  )1506/3ح( )1892ػن طريػ هيب عمػرو الهػيباين
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،عػػن هيب سػػعود البػػدري –رض ػ اهلل عنػػو -قػػاؿ  :قػػاؿ رسػػوؿ اهلل –صػػلى اهلل
عليو وسلم " : -ن دؿ على خا فلو ل هملر فاعلو " .
وال ريػػب هف فطػػا الصػػا مني ػػن خصػػاؿ اػبػػا ،ؼبػػا يرت ػػب عليػػو ػػن اؼبصػػاحل
العتيمػػة  ،وعلػػى رهسػػها  :زيػػادة التػػَل بػػني اؼبسػػلمني ػ باعػػد هقطػػارىم ،
و نػػا ديػػارىم ،وىػػلا لعمػػر اهلل ػػن قاصػػد اله ػريعة العتيمػػة ،واهلل – عػػاذل-
هعلم .

صؾخ ؽذ٠ش رؼغ ً١اٌفطش
الس ا  :مؤا صؤحج اؤديا  ":ال تؤزا أمتؤي ب يؤر مؤا عجلؤوا الفطؤر"  ،ومؤا
ا ااديا ا خرى التي اات فيإلا الحا عل تعجيل الفطر ؟
اَّيب عمر بن عبد اهلل اؼبقبل
اعبواب:
ئديث " :ال زاؿ ه خبا ا عجلوا الفطر " .
ىػػلا اغبػػديث ُّػػلا اللفػػظ تف ػ علػػى صػػمتو ،فقػػد هخرملػػو (الب ػػاري )47/2
،ب ػ ػػاب عجي ػ ػػل ا فط ػ ػػار ح ( ، ) 1957و( س ػ ػػلم  )771/2ح ()1098
،و(الرت لي ،) 82/3باب املاا يف عجيل ا فطػارح ( ،)699و(ابػن املػة
 ، )541/1ب ػػاب ػػا مل ػػاا يف عجي ػػل ا فط ػػار ح ( ، )1697ػػن طريػ ػ هيب
ئػػازـ ،عػػن سػػهل بػػن سػػعد -رض ػ اهلل عنهمػػا : -هف النػػيب –صػػلى اهلل عليػػو
وسلم -قاؿ " :ال يزاؿ الناس خبا ا عجلوا الفطر " .
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وقد ملاا اغبث على عجيل الفطر يف هئاديث هخرى  ،نها:
 –1عا هة -رض اهلل عنها : -فعن الك بػن عػا ر هيب عطيػة قػاؿ  :دخلػ
هنا و سروؽ على عا هة فقلنا  :يا هـ اؼبا نني  :رملػالف ػن هصػماب ؿبمػد –
ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم ، -هئ ػػدنبا يعج ػػل ا فط ػػار ويعج ػػل الص ػػالة  ،واآلخ ػػر
يػػاخر ا فطػػار ،ويػػاخر الصػػالة  ،قال ػ  :هيهمػػا الػػلي يعجػػل ا فطػػار ويعجػػل
الصػػالة قػػاؿ لنػػا:عبػػد اهلل ( يعػػِن ابػػن سػػعود )،قال ػ  :كػػللك كػػاف يصػػن
رسوؿ-صلى اهلل عليو وسلم. -زاد هبو كريب  :واآلخر هبو وسى .
هخرملو ( سلم  )771/2ح (  ) 1099واللفظ لو ،و(هبو داود ، )763/2
بػػاب ػػا يسػػتمب ػػن عجيػػل الفطػػر ح (  ، ) 2354و(الرت ػػلي ، )83/2
بػػاب ػػا ملػػاا يف عجيػػل ا فطػػار ح ( ،)702و(النسػػا )144 ،143/4
ح ( 2158ػ 2159ػ 2160ػ ) 2161بػػاب ذكػػر االخػػتالؼ علػػى سػػليماف
بن هراف يف ئديث عا هة .
 -2هبو ىريرة –رض اهلل عنو : -فعن قرة بن عبدالرضبن ،عن الزىري ،عن هيب
سلمة ،عػن هيب ىريػرة قػاؿ :قػاؿ رسػوؿ اهلل-صػلى اهلل عليػو وسػلم " :-قػاؿ اهلل
إرل هعجلهم فطراً ".
عز وملل :-هئب عبادي َجهخرملػ ػػو (الرت ػ ػػلي  )83/3بػ ػػاب ػ ػػا ملػ ػػاا يف عجي ػ ػػل ا فط ػ ػػار ح(، )700
و(هضبػ ػ ػػد  ، )237،329/2و(ابػ ػ ػػن خزيبػ ػ ػػة  )276/3ح( ،)2062و(ابػ ػ ػػن
ئباف  )276/8ن طرؽ عن قرة بن عبدالرضبن بو .
واغبديث داره على قرة بن عبدالرضبن :ابن ئيويل- ،على وزف مل يل. -
كاف ا وزاعػ يقػوؿ :ػا هئػد هعلػم بػالزىري ػن قػرة بػن عبػدالرضبن بػن ئيويػل
،لكػػن عقػػب ابػػن ئبػػاف كلمػػة ا وزاعػ  ،فقػػاؿ يف (ال قػػات)  " :وكيػ يكػػوف
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قػػرة بػػن عبػػدالرضبن هعلػػم النػػاس بػػالزىري وكػػل ش ػ ا روى عنػػو ،ال يكػػوف سػػتني
ئدي اً ،بل ه قن الناس يف الزىري الك و عمر ..اخل" ا ىػ.
وتق ػػو يعق ػػوب ب ػػن س ػػفياف ،وذك ػػره اب ػػن ئب ػػاف يف ال ق ػػات ،وص ػػرح بتوتيق ػػو يف
صميمو .
قاؿ ابن عني  ،وهضبد ػ يف رواية ػ  :ضعي اغبػديث ،وقػاؿ هضبػد ػ يف روايػة ػ :
نكر اغبػديث ملػداً ،وقػاؿ هبػو زرعػة :ا ئاديػث الػ يرويهػا نػاكا ،وقػاؿ هبػو
ئامت والنسػا :لػي بقػوي ،وقػاؿ هبػو داود  :يف ئدي ػو نكارة،وقػاؿ العجلػ :
يكتب ئدي ػو ،وقػاؿ ابػن عػدي:دل هر لػو ئػدي اً نكػراً ملػداً،وهرملو هنػو ال بػأس
بو ،وقاؿ الدارقطِن  :لي بقوي يف اغبديث .
وقػػد ػبػػص ئالػػو اغبػػافظ بقولػػو " :صػػدوؽ لػػو نػػاكا "،ولعلػػو دوف ذلػػك .واهلل
هعلم .
ينت ػػر  ( :س ػػا ل اب ػػن ى ػػانئ) لف ػػاـ هضب ػػد (( ،)190/2ص ػػميح اب ػػن ئب ػػاف
( ،)276/8تق ػ ػػات اب ػ ػػن ئب ػ ػػاف  ،)343/7س ػ ػػنن (ال ػ ػػدار قط ػ ػػِن ،)181/1
(هتليب التهليب ( ،)323/8التقريب.)455/
وإسناد ىلا اغبديث ضعي لعلتني :
 -1هف قرة بن عبدالرضبن إذل الضع هقرب ،كما ىو قوؿ هكابر اغبفاظ .
 -2ف ػػرد ق ػػرة ُّ ػػلا اغب ػػديث ع ػػن الزى ػػري،إ ْذ دل هق ػ – بع ػػد البم ػػث – عل ػػى
تاب ٍ لو ،وىػلا النػوع ػن التفػرد ُّػله الصػورة ،ىػو الػلي عنػاه ا ػاـ سػلم يف
قد ة صػميمو ( ،)7/1وظبػاه نكػراً ،وقػاؿ عػن ػل ىػلا" :فغػا ملػا ٍز قبػوؿ
ئديث ىلا الضرب ن الناس" ا ىػ.
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و ملل ىلا فقد هشار الرت لي إذل ضعفو بقولو" :ىلا ئػديث ئسػن غريػب"،
بينمػػا صػػممو ابػػن خزيبػػة  ،وابػػن ئبػػاف ،و صػػميمهما ؽبػػلا اػبػ ػ ػػا قػػدـ
ن العلل ،فيو نتر ،واهلل هعلم .

صؾخ ؽذ٠ش ِٓ صبَ سِعبْ
الس ا  :زيادة (وماتأخر) في اؤديا  ":مؤن صؤام رمضؤان إيمانؤاً وااتسؤاباً

غفر لم ماتقدم من ذنبم " هل هله الزيادة تابتج ؟

اَّيب عمر بن عبد اهلل اؼبقبل
اعبواب:
" ن صاـ ر ضاف إيباناً وائتساباً غفر لو ا قدـ ن ذنبو"
هخرملو (الب ػاري  )31/2ح(، )1901و( سػلم  )523/1ح ( )760عػن
هيب ىريرة –رض اهلل عنو -قاؿ  :قاؿ رسػوؿ اهلل –صػلى اهلل عليػو وسػلم" : -
ن صاـ ر ضاف إيباناً وائتساباً غفر لو ا قدـ ن ذنبو ،و ػن قػاـ ليلػة القػدر
إيباناً وائتساباً غفر لو ا قدـ ن ذنبو " .
ولك ػػن روى النسػ ػػا يف (الك ػ ػ ى  )88/2ح( )2512وغ ػػاه زيػ ػػادة " :و ػػا
أخر " ،فهل ى تابتة هـ ال .
واعبواب ػ على وملو ا صباؿ ػ :
هف ىػػله اللفتػػة شػػاذة ،غػػا ؿبفوظػػة ،فػػإف اغبػػديث رواه عػػن هيب ىريػػرة –رض ػ
اهلل عنو -اتناف ن هصمابو :
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 -1هبو سلمة بن عبدالرضبن ،وقػد رواه عػن هيب سػلمة صباعػة ،وىػم  :وبػ ىي بػن
هيب ك ػػا ،وؿبمػػد ابػػن عمػػرو ،والزىػػري ،ووبػػ ىي بػػن سػػعيد ا نصػػاري ،وكلهػػم ػ
سوى الزىري ػ دل يلكر يف ئدي هم ىله اللفتة .
ه ػػا الزىػػري ،فقػػد رواه عنػػو هك ػػر هصػػمابو الكبػػار  :الػػك ،و عمػػر ،ويػػون ،
وغاىم ،فلم يلكروا ىله اللفتة ،ورواه عنو ابن عيينة ،واختلػ عليػو يف إتباهتػا
وعد ػػو ،فػػأك ر هصػػمابو دل يػػلكروىا عنػػو ،وعلػػى رهسػػهم اغبميػػدي ،والهػػافع
،وابن راىويو ،وعمرو بن عل الفالس ،وغاىم ،بينمػا ذكرىػا قتيبػة ابػن سػعيد،
وهربعة وخروف ن هصمابو .
 -2ا عرج  :وعنو هبو الزناد ،ودل يلكرىا هيضاً .
وُّلا يتبني هف ذكر ىله اللفتة وىم ن بعػب الػرواة ،وهف الػراملح عػدـ ذكرىػا
،وؽبلا هعػرض الهػي اف ػ الب ػاري و سػلم ػ عنهػا ،ودل ىبرملاىػا يف صػميميهما
هنبيتها ،وكوف بعب رواهتا ن اغبفاظ ،إال هظما هعرضا عنها ؼبا سب ،وىو
هف هك ػر رواة اغبػديث ػ وفػيهم ه مػة كبػار ػ دل يػلكروىا ،واهلل هعلػم  ،ويبكػن هف
ينتر كالـ اغبػافظ ابػن ئجػر عليهػا يف (اػبصػاؿ اؼبكفػرة  )63-56ػ عليػ
ااق .

صؾخ ؽذ٠ش "أفطش اٌؾبعُ ٚاٌّؾغ" َٛ
الس ا  :نراو بيان دراج اديا  " :أفطر الحاام والمحجوم "
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اَّيب عمر بن عبد اهلل اؼبقبل
اعبواب:
ىػػلا اغبػػديث روي عػػن النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم -ػػن طػػرؽ ك ػػاة  ،لكػػن
هصح ا ورد فيها بنص صب ن ا مة ئدي اف  ،ونبا :
اغبديث ا وؿ  :ئديث توباف – رض اهلل عنو –
وقد هخرملو هبو داود  :وغاه ن ا مة كما سيأأ  :قاؿ هبو داود 770/2 :
بػػاب يف الصػػا م وبػػتجم ح ( )2367ئػػدتنا سػػدد  ،ئػػدتنا وبػػ ىي عػػن ىهػػاـ
/ح /ئدتنا هضبد بن ئنبل  ،ئدتنا ئسن بػن وسػى  ،ئػدتنا شػيباف صبيعػاً ،
عن وب ىي  ،عن هيب قالبة  ،عن هيب هظباا ،يعِن الرئيب  ،عن توباف عن النيب –
صلى اهلل عليو وسلم  " : -هفطر اغباملم وااجوـ ".
قػػاؿ شػػيباف  :هخ ػ ين هبػػو قالبػػة  ،هف هبػػا هظبػػاا الػػرئيب ئدتػػو هف توبػػاف ػػوذل
رسػػوؿ اهلل – صػػلى اهلل علي ػو وسػػلم – هخ ػ ه هنػػو ظب ػ النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو
وسلم  ،-وقبل هف هذكر زبرهبػو والكػالـ عليػو فصػالً  ،هذكػر خالصػة ػا ظهػر
رل يف ىلا البمث وى كما يل :
 01هف اغبديث روي عن توباف ن هربعة طرؽ  ،وهف ىله الطػرؽ هك رىػا عػل
 ،وهقواىا الطري ال رواىا سدد  ،عن وب ىي القطاف  ،عن ىهاـ الدسػتوا ،
عػػن وبػػ ىي ابػػن هيب ك ػػا  ،عػػن هيب قالبػػة عػػن هيب هظبػػاا الػػرئيب  ،عػػن توبػػاف –
رض اهلل عنو _.
 02هف هك ػػر ه مػػة اغبػػديث كأضبػػد والب ػػاري والػػدار وغػػاىم علػػى صػػميح
اغبػػديث وخػػال يف ذلػػك إ ا ػػاف  ،ونبػػا  :وبػػ ىي بػػن عػػني وهبػػو ئػػامت ال ػرازي ،
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ولعل سبب إعالؽبما لػو ىػو ػا وقػ فيػو ػن اضػطراب سػيأأ اعبػواب عنػو -إف
شاا اهلل. -
 03هف صػػميح اغبػػديث ال يكف ػ يف اغبكػػم بػػو وئػػده علػػى سػػألة اغبجا ػػة
للصػػا م  ،فحل يف اؼبسػػألة هئاديػػث ك ػػاة ػػدؿ علػػى هف ىػػلا اغبػػديث نسػػوخ
وبإ كػػاف القػػارئ الفاضػػل هف يرامل ػ تػػاف ىػػله اؼبسػػألة ػػن كتػػب الهػػروح ،
والفقو ا شارة إذل هف لىب صباىا هىل العلم على عػدـ الفطػر باغبجا ػة
.
زبريب اغبديػث :
اغبديث يف سند هضبد 283/5
وهخرمل ػػو النس ػػا يف ( الكػ ػ ى  ، )217/2ب ػػاب ذك ػػر االخ ػػتالؼ عل ػػى هيب
قالبػػة ح ( )3137وهضبػػد ( )282/5ويف ( )277/5و(الػػدار )440/1
ح ( )1682واغبػػاكم ( )427/1ػػن طػػرؽ عػػن ىهػػاـ الدسػػتوا بػػو بنمػػوه
إال هف يف ئديث هصماب ىهاـ صبيعاً – سوى ابن علية -قصة يف هولو .
وهخرملو (ابن املو  )537/1باب ا ملاا يف اغبجا ػة للصػا م ح ()1680
و(عب ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػػرزاؽ  )209/4ح ( )7522و(هضب ػ ػ ػػد  )280/5و(اب ػ ػ ػػن خزيب ػ ػ ػػة
 )226/3ح( )1962وا(ب ػ ػ ػ ػ ػػن ئب ػ ػ ػ ػ ػػاف  )301/8ح( )3532و(اغب ػ ػ ػ ػ ػػاكم
 )427/1ن طرؽ عن وب ىي بن هيب ك ا بو بنموه ويف ئديث بعضػهم قصػة.
وهخرمل ػػو النس ػػا يف (الكػ ػ ى  )217/2ح( )3139ػػن طريػ ػ عاص ػػم ب ػػن
ى ػ ػ ػػالؿ ،ويف ح( )3140،3141ػ ػ ػػن طريػ ػ ػ ػ عب ػ ػ ػػاد ب ػ ػ ػػن نص ػ ػ ػػور  .ويف ح
( )3142ػػن طري ػ ملريػػر بػػن ئػػازـ  .ويف ح ( )3143ػػن طري ػ ضبػػاد بػػن
زي ػ ػػد  ،ويف ح (  )3144ػ ػػن طريػ ػ ػ اب ػ ػػن عيين ػ ػػة وعب ػ ػػد ال ػ ػػرزاؽ  209/4ح
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( )7519عن عمر  ،ستتهم ( عاصم  ،وعباد  ،وملريػر ،وضبػاد  ،وابػن عيينػو
 ،و عمػ ػػر ) ع ػػن هيػ ػػوب  ،عػ ػػن هيب قالبػ ػػة ب ػػو بنمػ ػػوه إال هف عبػ ػػاد ب ػػن نصػ ػػور
اض ػػطرب فجعل ػػو ػػرة كم ػػديث الب ػػاب  ،و ػػرة ملعل ػػو ع ػػن هيب قالب ػػة ،ع ػػن هيب
ا شعث ،عن شداد  ،ويف ئديث ملرير :عن هيب قالبة عن شداد وتوبػاف  ،دل
يلكر هبا هظباا  ،وقاؿ ملرير  :عرض على هيػوب كتابػاً يب قالبػة ،فػإذا فيػو :
عن شػداد وتوبػاف ىػلا اغبػديث ،قػاؿ  :عرضػتو عليػو فعرفػو  ،ويف ئػديث ضبػاد
وابن عيننو  :عن هيب قالبة عن شداد فمسب  ،لي فيو هبو هظباا وال توباف ،
ويف ئديث عمر  :عن هيب قالبة ،عن هيب ا شعث ،عن هيب هظبػاا عػن شػداد
ويف ئديث عاصم  :عن هيب قالبة عن هيب هظباا  ،عن شداد وهخرملو النسػا
يف (الك ػ ى  )216/2ب ػػاب ػػن اله ػػيخ ح( )3136ػػن طري ػ راش ػػد ب ػػن
داود  ،و(هضبػ ػ ػػد  )282/5و ػ ػ ػػن طريقػ ػ ػػو (هبػ ػ ػػو داود  )772/2ح ()2370
و(النسا  )216/2ح( )3135،3134ن طري عػن ابػن ملػريب  .و(هبػو
داود  )273/2ح ( )2371و(النس ػػا  )216/2ح ( )3135ػػن ط ػػرؽ
الع ػػالا ب ػػن اغب ػػارث و(النس ػػا  )217/2ح ( )3137ػػن طري ػ س ػػعيد ب ػػن
عبد العزيز تالتتهم ( ابن ملريب  ،والعالا  ،وسعيد ) عن كموؿ  .كالنبػا (
راشد  ،و كموؿ ) عن هيب هظباا الرئيب بو بنموه  ،ويف ئديث ابن ملريب ،
وسػػعيد بػػن عبػػد العزيػػز عػػن شػػيخ ػػن اغب ػ  ،وقػػد ظبػػاه العػػالا بػػن اغبػػارث يف
ئدي ػػو وهنػػو كمػػوؿ  ,وهخرملػػو (النسػػا  )221/2ح( )3157ػػن طري ػ
نباـ بن وب ىي ويف  222/2ح ( )3158وهضبد  ، 282/5ن طريػ ابػن هيب
عروبة و(هضبػد  )286/5ػن طريػ شػعبة  ،تالتػتهم ( نبػاـ ،وابػن هيب عروبػة ،
وشعبة ) عن قتادة  ،عن شهر بن ئوشب عن عبد الرضبن بن غنم و(النسػا
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يف  ، )222/2بػػاب االخ ػػتالؼ عل ػػى خال ػػد اغب ػػلاا ح( ، )3159والط ػ اين
يف " الكب ػػا "  91/2ح( )1406ػػن طري ػ ػ بك ػػا ب ػػن هيب الس ػػمي  ،ع ػػن
قتػ ػػادة ع ػ ػػن س ػ ػػادل ب ػ ػػن هيب اعبع ػ ػػد ع ػ ػػن ع ػ ػػداف ب ػ ػػن هيب طلم ػ ػػة  ،والنس ػ ػػا يف
 222/2ح ( )3160و(ابػن خزيبػة  )236/3ح( ، )1984والطػ اين يف (
ا وسػ  )153/57ح( )4720ػػن طريػ الليػػث  ،عػن قتػػادةف عػػن اغبسػػن
 .تالتتهم ( ابن غنم  ،و عداف  ،واغبسن ) عن توباف بو بنموه  ،إال هف نبا اً
دل يلكر عبد الرضبن بن غنم  ،بل ملعلو عن شهر عن توباف .
دراستو واغبكم عليو :
إسناد هيب داود صميح  ،و ا ىبهى ن إرساؿ هيب قالبة زاؿ بتصروبو بالسماع
كمػػا نقػػل ذلػػك هبػػو داود عػػن شػػيباف عػػن هيب قالبػػة نفسػػو  ،وه ػػا ػػا وق ػ يف
ئديث ابن ملريب وسعيد بن عبد العزيز ن قوؽبما  :عن شيخ ػن اغبػ ،فقػد
صػ ّػرح العػػالا بػػن اغبػػارث يف روايتػػو عػػن كمػػوؿ بأنػػو هبػػو هظبػػاا الػػرئيب  ،وقػػد
ن ػػص عل ػػى اظب ػػو هيض ػاً هب ػػو ئ ػػامت – كم ػػا يف ( العل ػػل) البن ػػو  238/1ول ػػللك
ملعػل اؼبػزي يف (التمفػػة  )143/2ئػديث توبػػاف ىػلا فيمػا رواه عنػػو هبػو هظبػػاا
ئيث هئاؿ عليو عند قولو " :ئديث شيخ ن اغب "  .وقد بني ن الت ريب
الساب هف اغبديث رواه عن توباف هربعة :
 01هبو هظباا الرئيب  ،وعنو تالتة  :كموؿ  ،وراشد بن داود  ،وهبو قالبػة ،
وقد اختل على هيب قالبة :
ه.فرواه وب ىي بن هيب ك ا  ،عن هيب قالبة  ،عن هيب هظباا عن توباف.
ب.ورواه هيوب  ،عن قالبة  ،واختل عليو :
 -فرواه عباد بن نصور ،عن هيوب ،عن هيب قالبة ،عن هيب هظباا ،عن توباف.
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 ورواه عبػػاد نفسػػو ،عػػن هيػػوب ،عػػن هيب قالبػػة ،عػػن هيب ا شػػعث الصػػنعاين،عن شداد ،عن هوس.
–ورواه ملري ػػر ب ػػن ئ ػػازـ  ،ع ػػن هي ػػوب  ،ع ػػن هيب قالب ػػة  ،ع ػػن ش ػػداد وتوب ػػاف ،
رسالً ،فلم يلكر هبو قالبة هئداً بينو وبني توباف وال شداد .
–ورواه ضبػػاد بػػن زيػػد  ،وابػػن عيينػػة  ،عػػن هيػػوب  ،عػػن هيب قالبػػة  ،عػػن شػػداد
فأرساله عن هيب قالبة .
–ورواه عمر  ،عن هيوب  ،عػن هيب قالبػة  ،عػن هيب ا شػعث  ،عػن هيب هظبػاا
،عن شداد
–ورواه عاصػػم بػػن ىػػالؿ  ،عػػن هيب هيػػوب  ،عػػن هيب قالبػػة  ،عػػن هيب هظبػػاا ،
عن شداد.
ه ػػا رواي ػة عبػػاد بػػن نصػػور ،فقػػد قػػاؿ عنهػػا النسػػا ( " : )217/2عبػػاد بػػن
نص ػػور صبػ ػ ب ػػني اغب ػػدي ني  ،فق ػػاؿ  :ع ػػن هيب هظب ػػاا  ،ع ػػن توب ػػاف  ،ع ػػن هيب
ا شعث عن شػداد ُ " :ث قػاؿ عقػب ذلػك ( " : )218/2وعبػاد بػن نصػور
لي حبجة يف اغبديث  ،وقيل إف روباف بن سعيد – الراوي عنو – لي بقدأل
السماع نو "  .وقوؿ النسا ىنا  ( :لي حبجة) فس ٌػر بقولػو يف ( الضػعفاا
) ص ( )214رقػػم ( " : )414ضػػعي  ،وكػػاف هيض ػاً قػػد غػػا " ا.ىػ ػ  .ه ػػا
رواية عمػر  ،فهػ ػن روايتػو عػن البصػريني  ،وىػ ػتكلم فيهػا عنػد ا مػة –
كمػػا يف رصبتػػو ػػن (هتػػليب الكمػػاؿ  . )303/28وه ػػا روايػػة ملريػػر  ،فجريػػر
وإف كاف تقة  ،إال هف ا اـ هضبد قاؿ – كما يف شرح علل الرت لي 699/2
– " يروي عن هيوب عجا ب " ا.ىػ  ،و ذلك فقد خول ن قبل ضباد بن
زيػػد  ،وسػػفياف  ،وضبػػاد خاصػػة ػ ػػن هتبػ النػػاس يف هيػػوب  ،كمػػا نػػص علػػى
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ذلك صب ن ا مػة – كمػا يف شػرح العلػل  -699/2ولػللك هشػار النسػا
إذل رمليح رواية ضباد بن زيد على غاه بقولو – يف (السػنن الكػ ى )218/2
 " :ابعو ضباد بن زيد على إرسالو عن شداد وىو هعلم الناس بأيوب"ا.ىػ وه ػا
روايػ ػػة عاصػ ػػم  ،فعاصػ ػػم قػ ػػاؿ عنػ ػػو هبػ ػػو زرعػ ػػو – كمػ ػػا يف هسػ ػػللة ال ذع ػ ػ لػ ػػو
( " : - )536/2ئدث عن هيػوب بأئاديػث نػاكا" ا.ى ػ فلعػل ىػلا نهػا ،
واهلل هعلم .
وىنػػاؾ اخػػتالؼ هوس ػ ػػن ىػػلا علػػى هيػػوب  ،سػػيأأ ذكػػره يف ئػػديث شػػداد
التػػارل – إف ش ػػاا اهلل ع ػػاذل – فتبػػني إذاً هف ال ػراملح ع ػػن هيػػوب  ،ى ػػو ػػا رواه
ضبػػاد بػػن زيػػد ،وابػػن زيػػد  ،وابػػن عيينػػو  ،و ابعهمػػا ملريػػر بػػن ئػػازـ علػػى بعػػب
ذلك  ،عػن هيػوب عػن هيب قالبػة عػن هيػوب  ،فرملػ ئػديث هيػوب إذل ئػديث
شػػداد  ،وسػػيأأ الكػػالـ علػػى ئػػديث شػػداد يف اغبػػديث التػػارل – إف شػػاا اهلل
عاذل  . -ه ا بقية الراوة عن توباف فهم تالتة  ،وىم :
 01عػػداف بػػن هيب طلمػػة  :وقػػد رواه عنػػو سػػادل بػػن هيب اعبعػػد  ،وعػػن سػػادل،
بكا بن هيب السمي .
 02اغبسن البصري  :وقد رواه عنو قتادة  ،وعػن قتػادة  ،الليػث بػن سػعد وقػد
سػػلل هبػػو ئػػامت ال ػرازي – كمػػا يف (العلػػل) البنػػو ( )226/1عػػن طري ػ الليػػث
فقػػاؿ  ":ىػػلا خطػػأ  ،رواه قتػػادة  ،عػػن اغبسػػن  ،عػػن النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو
وسػػلم -وىػػو رسػػل ورواه هشػػعب بػػن عبػػد اؼبلػػك عػػن اغبسػػن  ،عػػن هسػػا ة بػػن
زيد " ا.ىػ  .وقاؿ النسا عن ىلين الطريقني  " :ا علم هئداً اب الليػث
 ،وال بكا بن هيب السمي على روايتهما  ،واهلل هعلم " ا.ىػ وقػاؿ ابػن خزيبػة :
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" اغبسػػن دل يسػػم ػػن توبػػاف " ا.ى ػ وقػػاؿ الطػ اين يف ( ا وسػ )  " :دل يػػرو
ىلا اغبديث عن قتادة عن اغبسن عن توباف إال الليث بن سعد " ا.ىػ .
 03عبػػد الػػرضبن بػػن غػػنم  :قػػد رواه عنػػو شػػهر بػػن ئوشػػب وعػػن شػػهر ،قتػػادة
واختل عليو:
ه.فػػرواه ابػػن هيب عروبػػة  ،وشػػعبة  ،عػػن قتػػادة ،عػػن شػػهر  ،عػػن عبػػد الػػرضبن بػػن
غنم ،عن توباف .
ب .ورواه نبػاـ بػػن وبػ ىي  ،عػػن قتػادة  ،عػػن شػهر  ،عػػن توبػاف  ،لػػي فيػو ذكػػر
عبد الرضبن بن غنم.
وقد قاؿ هبو ئامت – كما يف (العلل) البنو ( " – )226/1وه ا ئديث توباف
،فػػإف سػػعيد بػػن هيب عروبػػة يرويػػو عػػن قتػػادة  ،عػػن شػػهر بػػن ئوشػػب عػػن عبػػد
الػػرضبن بػػن غػػنم عػػن توبػػاف عػػن النػػيب -صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم – ورواه بكػػا بػػن
هيب السمي  ،عن قتادة  ،عن سادل بػن هيب اعبعػد  ،عػن عػداف بػن هيب طلمػة
 ،عن توباف  ،عن النيب – صلى اهلل عليو وسلم – ورواه يزيد بن ىػاروف  ،عػن
هيػػوب هيب العػػالا  ،عػػن قتػػادة  ،عػػن شػػهر بػػن ئوشػػب عػػن بػػالؿ عػػن النػػيب –
صلى اهلل عليو وسلم – ورواه قتادة عن هيب قالبػة  ،عػن هيب هظبػاا  ،عػن توبػاف
عن النيب – صلى اهلل عليو وسلم – " ا.ىػ .
وكالـ ا اـ هيب ئامت  ،يهػا إذل هف يف اغبػديث اضػطراباً  ،وهف قتػادة اختلػ
عليو يف ذلك ك ااً  ،ويبكن هف يقاؿ :إف ىلا االضػطراب الػلي وقػ يف الطػرؽ
إذل شهر  ،إمبا ى ػن شػهر نفسػو  ،نػو ػتكلم يف ئفتػو وضػبطو  ،كمػا يف
رصبتو ن (هتليب الكماؿ  . )587/12واهلل هعلم .
وبنػػاا علػػى ػػا قػػدـ ػػن نقػػد الطػػرؽ إذل توبػػاف فإظػػا كلهػػا علولػػة سػػوى الطريػ
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ا وذل ال ػ هخرملهػػا هبػػو داود  .وقػػد صػػمح ئػػديث البػػاب صب ػ ػػن ا مػػة ،
نهم :
 01ابن اؼبديِن  ،كما نقلو عنو الرت لي يف ( العلل الكبا ) ص ( .)123
 02هضبد  :فف سا ل هيب داود ص ( )311قاؿ هضبد  " :كػل شػ ا يػروى
عن توباف فهو صميح  ،يعِن ئديث كموؿ ىلا " ا.ىػ .
ويف سا ل ابنو عبد اهلل ( )626/2قاؿ  :شيباف صب اغبدي ني صبيعػاً  ،يعػِن:
ئػػديث توبػػاف  ،وئػػديث شػػداد بػػن هوس " ا.ى ػ وقػػد نػػص هضبػػد علػػى اغبػػدي ني
– هي توبػػاف وشػػداد – كمػػا يف (طبقػػات اغبنابلػػة  )206/1ويف سػػا ل (ابػػن
ىػػانئ  )131/1نػػص علػػى هف هقػػوى ئػػديث عنػػده ىػػو ئػػديث توبػػاف  .ونقػػل
ابن ئجر يف ( الفتح  )209/4عن ع ماف الدرا هنو قاؿ  " :صػح ئػديث
هفطر اغباملم وااجوـ  ،ن طري توباف  ،وشداد  ،قػاؿ  :وظبعػ هضبػد يػلكر
ذلك  ،وؼبا قيل ضبد  :إف وب ىي بن عني قاؿ  :لي فيو ش ا ي ب  ،قاؿ :
ىله ؾبازفة " انتهى بتصرؼ "
 03ع ماف الدرا  ،وقد قدـ ونفاً .
 04الب اري  :نقلو الرت لي يف ( العلل الكبا ) ص (، )122فأورد الرت لي
عليو ا فيو ن االضطراب فقاؿ  :كالنبا عندي صميح حل ف وب ىي بن هيب
ك ػػا  ،روى عػػن هيب قالبػػة عػػن هيب هظبػػاا  ،عػػن توبػػاف  ،وعػػن هيب ا شػػعث ،
عػػن شػػداد بػػن هوس  ،روى اغبػػدي ني صبيع ػاً ا.ىػ ػ  .قػػاؿ ابػػن ئجػػر علق ػاً علػػى
ذلػػك يف ( الفػػتح  )209/4يعػػِن فػػانتفى االضػػطراب  ،و عػػني اعبم ػ بػػللك "
ا.ىػ .
( 05ابن خزيبة . )226/3
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( 06ابن ئباف . ) 301/8
( 07اغباكم . )427/1
 08ابن ئزـ يف ( االى . )203/6
 09النووي يف ( اَّموع . )350-349/6
 010شيخ ا سالـ بن يمية يف ( ؾبموع الفتاوى . )255/25
011اب ػػن الق ػػيم  :كم ػػا ي ػػدؿ علي ػػو كال ػػو يف (هت ػػليب الس ػػنن  )243/3و ػػا
بعدىا وغاىم ن هىل العلم – رضبهم اهلل صبيعاً –
وكػػالـ ا ػػاـ هيب ئػػامت ال ػرازي يف ( العلػػل ) البنػػو ( ، )249/1يػػدؿ علػػى هف
اغبػػديث عنػػده غل ػ  ،ئيػػث قػػاؿ – ؼبػػا سػػلل عػػن ئػػديث راف ػ بػػن خػػديب "
هفطػػر اغبػػاملم وااجػػوـ" الػػلي روى ػػن طريػ عمػػر  ،عػػن وبػػ ىي بػػن هيب ك ػػا ،
عػن إبػراىيم بػن عبػػد اهلل بػن قػػارظ عػػن السػا ب بػػن يزيػد عػػن رافػ – قػػاؿ رضبػػو
اهلل  " :إمبا يروي ىلا اغبديث عن وب ىي بن هيب ك ػا  ،عػن هيب قالبػة  ،عػن هيب
هظباا عن توباف  ،واغرت هضبد بػن ئنبػل بػأف قػاؿ :اغبػدي اف عنػده  ،وإمبػا يػروى
بللك ا سناد عن النيب – صلى اهلل عليو وسلم – هنو ظى عن كسػب اغبجػاـ
و هر البغ  ،وىلا اغبديث يف يفطر اغباملم وااجوـ عندي باطل " ا.ىػ.
و راد هيب ئامت – رضبػو اهلل – هف الػراملح يف ئػديث رافػ ىػو قولػو -صػلى اهلل
عليو وسلم – "كسب اغبجاـ خبيث " الػلي هخرملػو سػلم وغػاه هنػو " هفطػر
اغب ػػاملم وااج ػػوـ "  .وه ػػا رد هيب ئ ػػامت ؽب ػػلا اغب ػػديث كل ػػو – كم ػػا يفه ػػم ػػن
كال ػػو – فلعػػل سػػبب رده ىػػو هنػػو يػػرى هف اغبػػديث ضػػطرب ا سػػناد ،إال هف
ػص بعضػػهم علػػى هف اغبػػديث عػػن
هبػػا ئػػامت خول ػ ػػن بعػػب ا مػػة الػػلي نػ ّ
توباف و شداد – ؿبفوظ ال اضطراب فيو كما قدـ ونفاً . -واهلل هعلم .
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اغبديث ال اين  :ئديث شداد بن هوس :
والبمث فيو كالبمث يف سابقو ن ئيث ك رة االختالؼ فيػو  ،وطػوؿ الكػالـ
عليو  ،وللا سأكتف عػن إيػراده حبػديث توبػاف – رضػ اهلل عنػو – و ػا ئصػل
في ػػو ػػن فص ػػيل  ،إال هن ػػو وبس ػػن ىن ػػا هف هملي ػػب عل ػػى إي ػراد ق ػػد ي ػػورده بع ػػب
الفضػػالا ،هال وىػػو  :هال وبتمػػل هف ئػػديث توبػػاف  ،وشػػداد كالنبػػا ضػػطرب حل
ف دار اغبدي ني على رملل وائد  ،وىو هبو قالبة
واعب ػواب  :هنػػو قػػدـ ػػن كػػالـ ا ػػاـ هضبػػد  ،والب ػػاري – يف ئػػديث توبػػاف
السػػاب – ػػا يبػػني هف كػػال اغبػػدي ني ؿبفػػوظ  ،وقػػد بعهمػػا علػػى ىػػلا اعبػواب حل
(اب ػ ػ ػػن ئب ػ ػ ػػاف  ، )303/8و(اغب ػ ػ ػػاكم ، )427/1واب ػ ػ ػػن ئج ػ ػ ػػر يف ( الف ػ ػ ػػتح
 ، )209/4بػػل يقػػاؿ  :إف صبي ػ ا مػػة الػػلين تب ػ عػػنهم صػػميح اغبػػدي ني
يقول ػػوف ب ػػللك  ،إذ ل ػػو تبػ ػ االض ػػطراب يف اغب ػػديث عن ػػد هئ ػػدىم ،دل يق ػػل
بتصميح اغبدي ني .
ىلا وقد صمح ئديث شداد ىػلا صبػ ػن ا مػة  ،و ػنهم ػن قػدـ ذكػرىم
يف ئػػديث توبػػاف وىػػم  :ابػػن اؼبػػديِن  ،وهضبػػد ،وع مػػاف الػػدار  ،والب ػػاري،
وابػػن خزيبػػة  ،وابػػن ئبػػاف  ،واغبػػاكم  ،وغػػاىم  ،ويضػػاؼ إلػػيهم ىنػػا :ا ػػاـ
إسماؽ بن راىوية  ،كما نقلو اغباكم ( ، )428/1ئيث قاؿ  " :ىلا إسػناد
صميح  ،قوـ بو اغبجػة  ،وىػلا اغبػديث قػد صػح بأسػانيد  ،وبػو نقػوؿ ا.ى ػ ،
وكلا صممو هبو ملعفر العقيل يف ( الضعفاا  )456/4واهلل عاذل هعلم.
بقػ ػ هف يق ػػاؿ  :إف ص ػػميح اغب ػػديث  ،ال يكفػ ػ يف اغبك ػػم ب ػػو وئ ػػده عل ػػى
س ػػألة اغبجا ػػة للص ػػا محل ف يف اؼبس ػػألة هئادي ػػث ك ػػاة ملعلػ ػ هى ػػل العل ػػم
ىبتلفػوف يف ئكػػم الفطػر باغبجا ػػة فمػنهم ػػن يػرى هف ىػػلا اغبػديث نسػػوخ،
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وهف اغبجا ػػة ال فطػػر كمػػا ىػػو ػػلىب صبػػاىا هىػػل العلػػم  ،و ػػنهم ػػن هخػػل
حبديث الباب فقاؿ  :إف اغبجا ػة فطػر  ،وىػو اؼبهػهور ػن ػلىب اغبنابلػة ،
ونصره ن فقهاا اغبديث ابن خزيبة  ،وابن اؼبنلر  ،وىو اختيػار شػيخ ا سػالـ
ابن يمية و لميله – رئم اهلل اعبمي – .
ويف اؼبسػألة فاصػيل عنػد بعضػهم ػن ئيػث عليػ اغبكػم بتػأتا اغبجا ػة علػػى
إض ػػعاؼ الص ػػا م وعد ػػو  ،وبإ ك ػػاف الق ػػارئ الفاض ػػل هف يراملػ ػ ت ػػاف ى ػػله
اؼبسألة ن كتب الهروح  ،والفقو  ،و نها :
(اؼبغ ػػِن الب ػػن قدا ػػو ( ،) 350/4البم ػػر الرا ػ  ، )294/2و(ش ػػرح الزرق ػػاين
علػػى ـبتصػػر خليػػل  ، )92/1و(فػػتح البػػاري  )205/4عنػػد شػػرح البػػاب رقػػم
( )32ن كتاب الصياـ  ،وىو  :باب اغبجا ة والقئ للصا م .واهلل هعلم .

صؾخ ؽذ٠ش دػٛح اٌصبئُ ػٕذ فطشٖ
ؤرد دعؤؤوتإلم  )...وذكؤؤر م ؤ إلم (:
الس ؤ ا  :مؤؤا صؤؤحج ا ؤديا ( :تالتؤؤج ال تؤ ّ
والصائم ات يفطر) ؟

اَّيب عمر بن عبد اهلل اؼبقبل
اعبواب:
ئديث  " :تالتة ال رد دعوهتم : "...
ىلا اغبديث رواه ا اـ (الرت لي  )580/4كتاب صفة اعبنػة ،بػاب ػا ملػاا
يف صفة اعبنة ونعيمها ح( )2526فقاؿ:

فتـاوى رمضــانية

264

ئ ػػدتنا هب ػػو كري ػػب ،ئ ػػدتنا ؿبم ػػد ب ػػن فض ػػيل  ،ع ػػن ضب ػػزة الزي ػػات  ،ع ػػن زي ػػاد
الطا  ،عن هيب ىريرة -رض اهلل عنو -قػاؿ  :قلنػا يػا رسػوؿ اهلل ،النػا إذا كنػا
عنػػدؾ رقػ قلوبنػػا ،وزىػػدنا يف الػػدنيا  ،وُكنَجػػا ػػن هىػػل اآلخػػرة ،فػػإذا خرملنػػا ػػن
عنػػدؾ فَنسػػنا هىالينػػا ،ومشمنػػا هوالدنػػا هنكرنػػا هنفسػػنا ،فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل –صػػلى
اهلل عليػػو وسػػلم" :لػػو هنكػػم كونػػوف إذا خػػرملتم ػػن عنػػدي كنػػتم علػػى ئػػالكم
ذلػػك ،ل ػزار كم اؼبال كػػة يف بيػػو كم ،ولػػو دل ػػلنبوا عبػػاا اهلل خبل ػ ٍ ملديػػد ك ػ
يلنبوا فيغفر ؽبم "  ،قاؿ :قل يا رسوؿ اهلل ّػم ُخلِػ اػبلػ قػاؿ " :ػن اؼبػاا
"  ،قلنػػا :اعبنػػة ػػا بناؤىػػا قػػاؿ " :لبنػػة ػػن فضػػة ولبنػػة ػػن ذىػػب ،وِ الطهػػا
اؼبسك ا ذفػر ،وئصػباؤىا اللالػا واليػاقوت ،و ربتهػا الزعفػراف ،ػن دخلهػا يػنعم
وىبلَجد وال يبػوت ،ال بلػى تيػاُّم ،وال يفػث شػباُّم"ُ ،ث قػاؿ ":تالتػة
وال ييأسُ ،
ال رد دعوهتم :ا اـ العادؿ ،والصا م ئني يفطر ،ودعػوة اؼبتلػوـ يرفعهػا فػوؽ
الغماـ  ،و فتح ؽبا هبواب السماا ،ويقوؿ الرب -عز وملػل :-وعػزأ نصػرن ِ
َجك
ولو بعد ئني ".
قػػاؿ هبػػو عيسػػى :ىػػلا ئػػديث لػػي إسػػناده بػػلاؾ القػػوي ،ولػػي ىػػو عنػػدي
ٍ
بإسناد وخر عن هيب ُدلَجة ،عن هيب ىريػرة  ،عػن
دبتصل ،وقد روي ىلا اغبديث
النيب –صلى اهلل عليو وسلم.-
وقبل هف ذكر الكالـ عليو فصالً  ،هذكر خالصة اغبكم  ،فأقوؿ :
 -1اغبػديث ػداره ػ علػى الػراملح ػ علػى هيب دلػة ،عػن هيب ىريػرة –رضػ اهلل
عنو.-
 -2إف هبا دلة يف عداد اَّاىيل ،ودل يتابعو هئد فيما وقف عليو .
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 -3هنػو قػد ورد عػث ىػػلا اغبػديث عػن هنػ –رضػ اهلل عنػو -وفيػػو ضػع
كما سأبينو ػ .
 -4هف ا ئاديػث الػواردة يف إملابػة دعػوة اؼبسػافر ػ وإف كانػ ضػعيفة ػ إال هف
ذلك ال يعِن رؾ الصا م للدعاا  ،فإف الدعاا هروع يف كل وق  ،بل دعاا
ا نساف عند لبسو بالعبادة هرملى يف ا ملابة  ،واهلل هعلم .
زبرهبو:
*هخرملػػو ابػػن اؼببػػارؾ يف "الزىػػد" ( )380ح( )1075عػػن ضبػػزة الزيػػات ،عػػن
سعد الطا  ،عن ٍ
فسمى شيخ ضبزة :سعداً .
رملل  ،عن هيب ىريرة بو بنموهَ ،ج
*وهخرمل ػ ػ ػ ػػو (الرت ػ ػ ػ ػػلي  )539/5يف ال ػ ػ ػ ػػدعوات ،ب ػ ػ ػ ػػاب يف العف ػ ػ ػ ػػو والعافي ػ ػ ػ ػػة
ح( )3598ػػن طريػ عبػػداهلل بػػن مبػػا ،و(ابػػن املػػة  )557/1بػػاب الصػػا م
ال ػ ػ ػػرد دعو ػ ػ ػػو ح( ،)1752و(هضبػ ػ ػػد  )443،477/2ػ ػ ػػن طري ػ ػ ػ وكي ػ ػ ػ ،
و(ال ػػدار يف  )789/2ح( )2717ع ػػن هيب عاص ػػم النبي ػػل  ،تالت ػػتهم (اب ػػن
مبػػا ،ووكي ػ  ،وهبػػو عاصػػم) عػػن سػػعداف بػػن بهػػر ،والطيالس ػ ص (، )337
وهضبػػد  304/2عػػن هيب كا ػػل ،وهيب النضػػر ،وهضبػػد  305/2عػػن ئسػػن بػػن
وس ػػى ،والط ػ اين يف "ال ػػدعاا" ( )1414/3ح( )315ػػن طريػ ػ هضب ػػد ب ػػن
يػػون  ،و(ابػػن ئبػػاف  )214/8ح ( ،)3428ويف  396/16ح ()7387
ن طري فرح – باغباا اؼبهملة – ابن روائة ،سػتتهم (الطيالسػ  ،وهبػو كا ػل،
وهبػػو النضػػر ،وئسػػن ،وهضبػػد بػػن يػػون  ،وفػػرح) عػػن زىػػا بػػن عاويػػة ،و(ابػػن
خزيبػػة  )199/3ح( )1901ػػن طري ػ ؿبمػػد بػػن عبػػد الػػرضبن ااػػاريب ،عػػن
عمرو بن قي اؼبال  ،تالتتهم (سعداف ،وزىا ،وعمرو) عػن هيب ؾباىػد سػعد
بػػن عبي ػػد الط ػػا  ،ع ػػن هيب دلّػػة  ،ع ػػن هيب ىري ػػرة ب ػػو بنم ػػوه ،إالَج هف وكيع ػاً ،
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والطيالس ػ ػ  ،وعم ػػرو ب ػػن قػ ػػي اقتص ػػر ئ ػػدي هما عل ػػى قولػ ػػو( :تالت ػػة ال ػػرد
دعػػوهتم ...اخل) ،ويف اؼبوض ػ ال ػػاين – عنػػد (هضبػػد  – )477/2قػػاؿ وكي ػ يف
ئدي ػػو( :الص ػػا م ال ػػرد دعو ػػو) فمسػػب ،ويف اؼبوض ػ ا وؿ عنػػد هضب ػػد ع ػػن
وكيػ ػ ( )443/1اقتص ػػر ئدي ػػو عل ػػى قول ػػو( :ا ػػاـ الع ػػادؿ ال ػػرد دعو ػػو )
فمسػػب ،ولفػػظ ئػػديث فػػرح يف اؼبوض ػ ا وؿ كبػػو ئػػديث الطيالس ػ وعمػػرو
اؼبال  ،واقتصر ئديث هيب عاصم على صفة بناا اعبنة .
*وهخرمل ػػو (الب ػ ػزار  )38/4ح( – )3139كه ػ ػ – ػػن طري ػ ػ إب ػ ػراىيم ب ػػن
خي م بن عراؾ بن الك  ،عن هبيو  ،عن ملده  ،عن هيب ىريػرة بنمػوه ،إالَج هنػو
قاؿ" :واؼبسافر ئىت يرمل " بدالً ن "ا اـ العادؿ".
اغبكم عليو :
وقػػد بػػني ػػن الت ػريب هف اغبػػديث رواه عػػن هيب ىريػػرة اتنػػاف ،ونبػػا :زيػػاد (هو
سػػعد) الطػػا – كمػػا سػػيأأ ربريػػره – وهبػػو دلػػة ،ولكػػن عنػػد التأ ػػل والنتػػر
يتبني هظما وائد ،وبياف ذلك هف يقاؿ :
إف ؿبمد بن فضيل  ،رواه عػن ضبػزة الزيػات  ،عػن زيػاد الطػا  ،عػن هيب ىريػرة،
وخالفو ابن اؼببارؾ ،فرواه عن ضبزة عن سعد الطا – اللي ىػو هبػو ؾباىػد –
ئدتػػو  ،عػػن رملػػل  ،عػػن هيب ىريػػرة فػػلكره بنمػػوه ،وروايػػة ابػػن اؼببػػارؾ هرملػػح ػػن
وملهني :
ا وؿ :هف ابػػن اؼببػػارؾ تقػػة تب ػ فقيػػو عػػادل – كمػػا يف التقريػػب ( ،)320وابػػن
فضيل لي يف نزلتو  ،على هف يف روايتو ـبالفةً هخرى ػ كما سيأأ ػ .
ال ػاين :هف الػرواة اآلخػرين عػن هيب ؾباىػػد رووه كػللك عنػو عػن هيب دلػة  ،فعػػاد
ئديث ضبزة إذل رواية اعبماعة .
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و شبة ـبالفة هخػرى ػن ابػن فضػيل البػن اؼببػارؾ يف إسػناده ،وىػو هف ابػن فضػيل
قػػد هسػػق الواسػػطة بػػني هيب ىريػػرة وزيػػاد الطػػا  ،بينمػػا رواه ابػػن اؼببػػارؾ بػػلكر
الواسطة.
وقػد سػلل الػدارقطِن ػ كمػا يف (العلػل  )235/11ػ عػن ىػلا اغبػديث فقػاؿ –
بع ػػد إش ػػار و إذل ال ػػرواة ع ػػن هيب ؾباى ػػد ال ػػلين س ػػب ذك ػػرىم – " :ورواه ضب ػػزة
الزي ػػات  ،ع ػػن س ػػعد الط ػػا هيب ؾباى ػػد ،وق ػػاؿ :ع ػػن رمل ػػل  ،ع ػػن هيب ىري ػػرة،
وهئسبو دل وبفظ كنيتو ،فقاؿ :عن رملل ،وهراد هبػا دلَجػة ،واهلل هعلػم ،واغبػديث
ؿبفوظ" ا ىػ.
فا ػػاـ الػػدارقطِن،دل يهػػر إذل ـبالفػػة ابػػن فضػػيل يف إسػػناده ،فكأنػػو دل يلتف ػ
إليهػػا ،وإمبػػا هشػػار إذل روايػػة ابػػن اؼببػػارؾ فمسػػب،وإذل ىػػلا هشػػار الرت ػػلي بقولػػو
عػػن الطري ػ ال ػ رواىػػا ابػػن فضػػيل ":ىػػلا ئػػديث لػػي إسػػناده بػػلاؾ القػػوي،
ولػي ىػو عنػدي دبتصػل ،وقػد روي ىػلا اغبػديث بإسػناد وخػر عػن هيب دلَجػة ،
عن هيب ىريرة عن النيب –صلى اهلل عليو وسلم. -
فكأنػػو يقػػوؿ – رضبػػو اهلل – :إف ىػػلا ىػػو اافػػوظ يف ئػػديث هيب دلػػة عػػن هيب
وى ػػم ،وُّ ػػلا يبك ػػن هف فس ػػر كلم ػػة ال ػػدارقطِن بقول ػػو:
ىري ػػرة ،وهف س ػػمية زي ػػاد ْ
"واغبديث ؿبفوظ" هي ن ئديث هيب دلة عن هيب ىريرة ،واهلل هعلم .
وإذا بػني هف ػدار اغبػػديث علػى هيب ؾباىػد ،عػػن هيب دلػة ،عػن هيب ىريرة،فقػػد
ئسػػنو الرت ػػلي ح(، )3598وصػػممو ابػػن خزيبػػة ،وابػػن ئبػػاف ،وئسػػنو ابػػن
ئجر – كما يف "الفتوئات الربانية" البن عالف (.– )338/4
وابػػن خزيبػػة – رضبػػو اهلل – قػػد صػػمح اغبػػديث ػػن طريػ ؿبمػػد بػػن عبػػدالرضبن
اااريب عن عمرو بن قػي اؼبال ػ  ،عػن هيب ؾباىػد بػو ،وقػد قػاؿ الػدارقطِن –
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كما يف (هطراؼ الغرا ػب  ":– )297/5فػرد بػو ااػاريب ؿبمػد بػن عبػدالرضبن
 ،عن عمرو بن قي ٍ بطولو  ،وروي عن قُػَجراف بن سباـ  ،عن عمر بعضو" ا ىػ.
وهب ػػو دلَجػػة – ال ػػلي ػػدار اغب ػػديث علي ػػو – ق ػػاؿ عن ػػو اب ػػن اؼب ػػديِن – كم ػػا يف
(هتػػليب التهػػليب  " :– )204/12هبػػو دلػػة ػػوذل عا هػػة ال يعػػرؼ اظبػػو،
ؾبهوؿ ،دل يرو عنو غا هيب ؾباىد" ا ىػ.
ويف التقري ػػب ( :)671قب ػػوؿ ،و ػػل ى ػػلا ال وبس ػػن ئدي ػػو ،خاصػ ػةً وهن ػػو دل
يتاب – فيما وقف عليو – واهلل هعلم.
وفيم ػػا يتعلػ ػ ب ػػالطري الػ ػ هخرمله ػػا البػ ػزار ،فهػ ػ ال ص ػػلح ،ف يف إس ػػنادىا
إبراىيم بن خي م  ،قاؿ عنو النسا  " :رتوؾ" كما يف "اؼبيزاف" .30/1
وىلا اغبديث قد اشػتمل علػى عػدة فقػرات ،إالَج هنػِن دل هملػد ػا يهػهد لػو ُّػلا
السػػياؽ ،وه ػػا اؼبعػػث الػػلي مللػػو ذكػػر اغبػػديث ىهنػػا ىػػلا اغبػػديث وىػػو قولػػو:
"ت ػػالث دعػ ػوات ...و نه ػػا :والص ػػا م ئ ػػىت يفطػ ػر" فق ػػد وقفػ ػ عل ػػى ئ ػػديث
هخرملػػو (البيهق ػ  ،)345/3والضػػياا يف (اؼب تػػارة  )74/6ح( )2057ػػن
طري ػ إب ػراىيم بػػن بكػػر اؼبػػروزي  ،عػػن عبػػداهلل بػػن بكػػر السػػهم  ،عػػن ضبيػػد
الطوي ػػل  ،ع ػػن هن ػ -رض ػ اهلل عن ػػو -ق ػػاؿ :ق ػػاؿ رس ػػوؿ اهلل-ص ػػلى اهلل علي ػػو
وسلم " :-تػالث دعػوات ال ػرد :دعػوة الوالػد ،ودعػوة الصػا م ،ودعػوة اؼبسػافر
".
ويف إسػػناده إب ػراىيم بػػن بكػػر ،دل هظفػػر لػػو -بعػػد البمػػث – برتصبػػة ،ػ هنػػو يف
طبقػػة ا ػػاـ هضبػػد بػػن ئنبػػل حل ف عبػػداهلل بػػن بكػػر السػػهم يف طبقػػة شػػيوخ
هضبػػد ،فقػػد ػػويف سػػنة 208ىػػ ،كمػػا يف التقريػػب ( ،)293و ػػل ىػػلا لػػو كػػاف
ههوراً  ،هو لػو عنايػة باغبػديث لرتصبػو ا مػة هو بعضػهم ،ولكػن دل هملػد شػيلاً
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ػن ىػػلا ،إالَج هف ابػن اعبػػوزي قػػاؿ – كمػا نقلػػو عنػو الػػلىيب يف "اؼبيػزاف" 24/1
– ":وإب ػراىيم بػػن بكػػر سػػتة ،ال نعلػػم فػػيهم ضػػعفاً سػػوى ىػػلا " يعػػِن الهػػيباين
ا عػػور ،قػػاؿ الػػلىيب علق ػاً  ":قل ػ  :ولػػو ظبػػاىم فادنػػا ،فمػػا ذكػػر ابػػن هيب
رد لكلمػػة ابػػن اعبػػوزيحل ظػػم لػػو
ئػػامت ػػنهم هئػػداً " اى ػ ،فكلمػػة الػػلىيب فيهػػا ٌ
كانوا عروفني حبمل العلم لرتصبهم ا مة .
ويف ا سناد هيضاً عنعنة ضبيد ،وىو ك ا التػدلي ئػىت قيػل إف عتػم ػا يرويػو
ع ػ ػػن هنػ ػ ػ  ،رواه بواس ػ ػػطة تابػ ػ ػ وقت ػ ػػادة – كم ػ ػػا يف عريػ ػ ػ هى ػ ػػل التق ػ ػػدي
( – )133،134ودل هق على غا ىلا اغبديث .
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أؽبد٠ش ّ
اٌز ْوـش ػٕذ اإلفطبس
الس ا  :ما صحج ا ااديا الواردة في ا ذكار المستحبج ع د الفطر ؟
اَّيب عمر بن عبد اهلل اؼبقبل
اعبواب:
وقف ػ علػػى صبلػػة ػػن ا ئاديػػث ورد فيهػػا هذكػػار خاصػػة قػػاؿ عنػػد الفطػػر ،
وى كما يل :
 -1ئديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص -رض اهلل عنو -اللي هخرملو (ابػن
امل ػ ػػة  ،)557/1ب ػ ػػاب يف الص ػ ػػا م ال ػ ػػرد دعو ػ ػػو ح( )1753ػ ػػن طريػ ػ ػ
إسػػماؽ بػػن عبيػػد اهلل اؼبػػدين  ،قػػاؿ  :ظبع ػ عبػػد اهلل بػػن هيب ليكػػة يقػػوؿ :
ظبعػ عبػػد اهلل بػػن عمػػرو بػػن العػػاص يقػػوؿ  :قػػاؿ رسػػوؿ اهلل -صػػلى اهلل عليػػو
وسلم " : -إف للصا م عند فطره لدعوة ا رد " .
قػػاؿ ابػػن هيب ليكػػة  :ظبع ػ عبػػد اهلل بػػن عمػػرو يقػػوؿ إذا هفطػػر ( :اللهػػم إين
هسألك برضبتك ال وسع كل ش ا هف غفر رل).
واغبديث ػداره علػى إسػماؽ بػن عبيػداهلل اؼبػدين  :ىػو إسػماؽ بػن عبػداهلل بػن
هيب ليكة التيم .
ىلا ىو ا رملح يف رصبة ىلا الراوي  ،وىلا ىو اللي اختاره ا مة الب ػاري،
وهبوئػػامت  ،وهبػػو زرعػػة ،وابػػن هيب ئػػامت  ،واؼبػػزي  ،والػػلىيب  ،بينمػػا ذىػػب ابػػن
عسػػاكر  ،و بعػػو غلطػػاي  ،وابػػن ئجػػر إذل هف ال ػراوي ىنػػا ىػػو  :إسػػماؽ بػػن
عبيداهلل بن هيب اؼبهاملر .
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وعلى كل ئاؿ فكال الرمللني يف عداد اَّاىيل  ،وقد قاؿ اللىيب عػن إسػماؽ
بن عبيداهلل اؼبدين  " :قبوؿ"  ،وقاؿ ابن ئجر " :ؾبهوؿ اغباؿ" .
ينت ػ ػػر ( :الت ػ ػػاريخ الكب ػ ػػا ( ،)398/1اعب ػ ػػرح والتع ػ ػػديل ( ،)228/2هت ػ ػػليب
الكم ػ ػ ػ ػػاؿ ( )456/2الكاشػ ػ ػ ػ ػ  ،)237/1هت ػ ػ ػ ػػليب الته ػ ػ ػ ػػليب ،220/1
التقريب .102/
زبرهبو :
* هخرمل ػ ػ ػػو اغب ػ ػ ػػاكم  ، 422/1والبيهق ػ ػ ػ يف " فض ػ ػ ػػا ل ا وق ػ ػ ػػات " ()300
ح( )142ن طري إسماؽ بو بنموه.
* وهخرملػػو هبػػوداود الطيالسػ  ،عػػن هيب ؿبمػػد اؼبليكػ  ،عػػن عمػػرو بػػن شػػعيب،
عن هبيو ،عن ملده بلفظ  ":للصا م عند إفطاره دعوة ستجابة ،فكاف عبػداهلل
بن عمرو إذا هفطر دعا هىلو وولده ،ودعا" .
اغبكم عليو :
إسػػناد ابػػن املػػو تصػػل ،ورملالػػو تقػػات  ،سػػوى إسػػماؽ بػػن عبيػػداهلل  ،فإنػػو
ؾبهػػوؿ اغبػػاؿ ،ولػػلا فػػإف قػػوؿ البوصػػاي يف "اؼبصػػباح"  ،310/1ويف "إربػػاؼ
اػباة" " : 443/3إسناده صميح" فيو نتر  ،والسبب يف صػميمو لفسػناد
ىػػو هنػػو ظػػن هف إسػػماؽ بػػن عبيػػداهلل بػػن اغبػػارث الػػلي وتقػػو هبػػو زرعػػة  ،وقػػاؿ
النسا فيو  :البأس بو  ،كما نقل ىو ذلك يف كال و  ،ولي ا ػر كػللك ،
بل الراوي ىو إسماؽ بن عبيداهلل بن هيب ليكة كما قدـ بياف ذلك .
وه ا الطري ال رواىا هبوداود الطيالس فه عن هيب ؿبمد اؼبليكػ  ،ودل هظفػر
ؽبػػلا الرملػػل برتصبػػة ػ بعػػد البمػػث ػ فػػال وبكػػم ؽبػػله اؼبتابعػة بهػ ا ئػػىت يعػػرؼ
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ئالو  ،وعليو فهو طريػ ضػعي  ،السػيما وقػد فػرد بػو عػن عمػرو بػن شػعيب
ك رة هصمابو  ،إ ْذ دل هق ػ بعد البمث ػ على تاب ٍ لو .
وقد ضعَج ئديث الباب صباعة ن هىل العلم  ،و نهم :
اؼبنػػلري يف "الرتغيػػب والرتىيػػب"  ،89/2وهشػػار ابػػن القػػيم إذل ضػػعفو بقولػػو يف
"ال ػزاد" " : 52/2ويػُػلكر عنػػو ُ "...ث ذكػػره  ،فص ػ ّدره بصػػيغة التم ػريب  ،وقػػد
ئسػػن اغبػػديث اغبػػافظ ابػػن ئجػػر ػ كمػػا يف الفتوئػػات الربانيػػة" البػػن عػػالف
342./4
 -2ئديث ابن عمر -رض اهلل عنو: -
هخرملو هبػو داود  765/2بػاب القػوؿ عنػد ا فطػار ح (  ) 2357ػن طريػ
رواف ػ يعِن ابػن سػادل اؼبقفػ ػ قػاؿ  :رهيػ ابػن عمػر يقػبب علػى غبيتػو فيقطػ
ازاد على الك  ،وقاؿ  :كاف رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسػلم ;-إذا هفطػر
قاؿ  " :ذىب التمأ وابتل العروؽ  ،وتب ا ملر إف شاا اهلل " .
واغبديث داره على رواف بػن سػادل اؼبف ّقػ  :بفػاا ُث قػاؼ تقيلػة  ،كػلا ضػبطو
ابن ئجر يف التقريب عند ذكر اظبو  ،ويف هتليب التهليب  ،ويف ا لقاب ن
التقريب بػ ( اؼبقف ) قاؼ ُث فػاا .ويف النػػزىة ضػبطو ب ػ ( اؼبقنػ ) قػاؼ ُث نػوف
 ،وىو كللك يف اؼبستدرؾ للماكم.
والػػلي يف سػػنن هيب داود ،والسػػنن الكػ ى للنسػػا  ،وسػػنن الػػدارقطِن  ،وسػػنن
البيهق  ،وربفة ا شراؼ  ،وهتليب الكماؿ  ،ورد بقاؼ ُث فاا .واهلل هعلم.
ذكره ابن ئباف يف ال قات  ،وللا قػاؿ الػلىيب  " :وتػ "  ،واغبػافظ ابػن ئجػر
" قبوؿ " .

فتـاوى رمضــانية

273

ينتػػر  :السػػنن الك ػ ى للنسػػا ، 82/6 ،255/2سػػنن الػػدارقطِن 146/2
 ،س ػ ػػتدرؾ اغب ػ ػػاكم  ، 422/1س ػ ػػنن البيهق ػ ػ  ، 239/4هت ػ ػػليب الكم ػ ػػاؿ
 ، 390/27ربف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ا ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراؼ  ،46/6الكاش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،253/2
التقريب ، 526،725/نزىة ا لباب .191،92/2
زبرهبو :
*هخرمل ػ ػ ػػو النس ػ ػ ػػا يف " الك ػ ػ ػ ى "  255/2ب ػ ػ ػػاب ػ ػ ػػا يق ػ ػ ػػوؿ إذا هفط ػ ػ ػػر ح
( ،)3329ويف  82/6كتػػاب عمػػل اليػػوـ والليلػػة ،بػػاب ػػا يقػػوؿ إذا هفطػػر ح
( ، )10131وال ػ ػ ػ ػ ػ ػػدارقطِن  146/2ح (  ، ) 2256واغب ػ ػ ػ ػ ػ ػػاكم 422/1
،والبيهق  239/4ن طرؽ عن عل بن اغبسن بن شقي بو بنموه .
وإسػػناده ضػػعي ػػن هملػػل ػػرواف اؼبقف ػ  ،فإنػػو يف عػػداد اَّاىيػػل  ،وقػػد قػػاؿ
الدارقطِن عقب إخراج اغبديث  " :فرد بو اغبسػني بػن واقػد  ،وإسػناده ئسػن
" ا ىػ  ،وصممو اغباكم .
ونق ػػل اؼب ػػزي يف هت ػػليب الكم ػػاؿ  391/27ع ػػن اب ػػن ن ػػده هن ػػو ق ػػاؿ " :ى ػػلا
ئديث غريب ،دل نكتبو إال ن ئديث اغبسني بن واقد " .
وقػػد قػػدـ يف رصبػػة اغبسػػني هف لػػو هوىا ػاً يف ئدي ػػو  ،فلعػػل ىػػلا نهػػا  ،ويايػػد
نصػا علػى فػرد اغبسػني بػو .
ىلا كالـ ا ا ني الػدارقطِن  ،وابػن نػده اللػلين ّ
واهلل هعلم.
ودل هق – بعد البمث – على شواىد غبديث الباب اؼبرفوع اللي فيو الػدعاا
عند ا فطػار  ،إالّ هف البيهقػ يف شػعب ا يبػاف  407/3روى ػن طريػ عبػد
العزيػػز بػػن هيب ّرواد ،عػػن نػػاف قػػاؿ ابػػن عمػػر  :كػػاف يقػػاؿ إف لكػػل ػػا ن دعػػوة
ستجابة عند إفطاره إ ا هف يعجل لػو يف دنيػاه هو يػدخر لػو يف وخر ػو  ،قػاؿ :
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فكاف ابن عمر –رض اهلل عنهما -يقوؿ عند إفطاره :يا واس اؼبغفرة اغفر رل
.
ويف إسناده ؿبمد بن يزيد بن خني – الراوي عن ابن هيب رواد – قاؿ عنو هبو
ئػػامت الػرازي ؼبػػا سػػلل  :كػػاف شػػي اً صػػاغباً ،كتبنػػا عنػػو دبكػػة  ،وكػػاف فبتنعػاً ػػن
التمديث ،هدخلنا عليو ابنػو  ،قػاؿ ابػن هيب ئػامت  ،فقيػل يب فمػا قولػك فيػو
قاؿ  :تقة ػ كما يف اعبػرح  – 127/8وقػاؿ ابػن ئبػاف  :كػاف ػن خػا النػاس
 ،ردب ػػا هخط ػػأ  ،هب ػػب هف يعتػ ػ حبدي ػػو  ،إذا ب ػ ّػني الس ػػماع يف خػ ػ ه – كم ػػا يف
(هتليب الكماؿ  )17/27وىو ىنا دل يبني السماع بل قاؿ  :قاؿ عبػد العزيػز
بن هيب ّرواد  .وقاؿ اللىيب " :ىو وس " كما يف (اؼبيزاف . )68/4
ويف ا س ػػناد هيضػ ػاً اب ػػن هيب ّرواد  ،وى ػػو ص ػػدوؽ عاب ػػد ردب ػػا وى ػػم ػ كم ػػا يف
فرد بو عن ناف  ،إ ْذ دل هق على ن ابعو ،
التقريب( ، )357وىو ىلا ّ
وقػػد كلػػم فيػػو بعػػب النقػػاد خبصػػوص روايتػػو عػػن نػػاف  ،فقػػاؿ ابػػن ئبػػاف يف (
اَّروئني  " : )136/2وكاف فبن غلػب عليػو التقهػ ئػىت كػاف ال يػدري ػا
ػديث صػناعتو إذا ظبعهػا،
وبدث بو  ،فػروى عػن نػاف هشػياا  ،ال يه ّ
ػك َ ػن اغب ُ
هظػػا وضػػوعة  ،كػػاف وبػػدث ُّػػا ونبػاً ال عمػػداً ُ ، " ..ث ذكػػر ابػػن ئبػػاف بعػػد
ذلك هنو روى نس ة وضوعة ال وبل ذكرىا إالّ على سبيل االعتبار .
 – 3عن هن ػ رض اهلل عنو ػ قاؿ " :كاف النيب -صلى اهلل عليو وسػلم -إذا
هفطر قاؿ :بسم اهلل  ،اللهم لك صم  ،وعلى رزقك هفطرت ".
هخرمل ػ ػ ػػو الط ػ ػ ػ ػ اين يف ( ا وس ػ ػ ػ ػ  )347/7ح (  ، ) 7549ويف (الصػ ػ ػ ػػغا
 )51/2ن طري داود بن الزبرقاف  ،عن شػعبة ،عػن تابػ  ،عػن هنػ فػلكره
.
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ويف ا سناد علتاف ونبا :
ا وذل :داود بن الزبرقاف  ،وىو رتوؾ اغبديث  ،كما يف التقريب(. )198
ال انيػػة  :هنػػو علػػى ضػػعفو الهػػديد ،فػػرد بػػو عػػن شػػعبة ،كمػػا قالػػو الط ػ اين يف
اؼبوضعني السابقني ،ولللك قاؿ ابن ئجر يف (التل يص  " : )202/2بسػند
ضعي " ا ىػ ،وىو دوف ذلك بك ا ،واهلل هعلم .
 – 4عػػن ابػػن عبػػاس ػ رض ػ اهلل عنهمػػا ػ قػػاؿ:كػػاف النػػيب -صػػلى اهلل عليػػو
وسػػلم -إذا هفطػػر قػػاؿ  ":لػػك صػػم وعلػػى رزقػػك هفطػػرت  ،فتقبػػل ػػِن إنػػك
هن السمي العليم " .
هخرمل ػ ػ ػ ػ ػػو الط ػ ػ ػ ػ ػ ػ اين يف (الكب ػ ػ ػ ػ ػػا  )146/12ح (،)12720و(ال ػ ػ ػ ػ ػػدارقطِن
)147/2ح (  ) 2257ن طري عبد اؼبلك بػن ىػاروف بػن عنػرتة  ،عػن هبيػو
 ،عن ملده  ،عن ابن عباس .
وعبػػد اؼبل ػػك ىػػلا ق ػػاؿ عن ػػو ابػػن ع ػػني وا زدي  :ك ػػلاب  ،وقػػاؿ هب ػػو ئ ػػامت :
ػػرتوؾ ذاىػػب اغبػػديث  ،وقػػاؿ ابػػن ئبػػاف  :يض ػ اغبػػديث  ،كمػػا يف (اؼبي ػزاف
. )666/2
ويف الباب هيضاً وتار عن بعب السل يف الدعاا عند الصوـ و نها :
هتػر الربيػ بػن خ ػيم  ،وىػو تقػة عابػد ـبضػرـ ػ كمػا يف التقريػب ( )206ػ فقػػد
كاف يقوؿ  " :اغبمد هلل اللي هعانِن فصم  ،ورزقِن فأفطرت " .
هخرملػػو اب ػػن فض ػػيل يف كت ػػاب "الػػدعاا" ()238رق ػػم (  ، ) 67وعن ػػو اب ػػن هيب
شػيبة ()344/2ح( )9744عػن ئصػػني بػن عبػػد الػرضبن السػػلم قػاؿ :كػػاف
الربي بن خ يم يقوؿ  :فلكره  .واهلل هعلم .
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وبعد :فإف ىله ا ئاديث ػ كما يالئظ القارئ الفاضل ػ نها ا ضػعفو يسػا
ئس ػػنو بع ػػب هى ػػل العل ػػم  ،و نه ػػا ػػا ى ػػو دوف ذل ػػك  ،وؾبموعه ػػا ػ ػ
 ،ب ػػل ّ
اخػ ػػتالؼ ـبارملهػ ػػا ،ي ػػدؿ -بػ ػػال ري ػػب -ػ ػ دالل ػػة الق ػػروف كمػ ػػا سػ ػػيأأ علػ ػػى
هروعية الدعاا يف ىله اؼبواطن الهريفة .
والػػدعاا -كمػػا ىػػو علػػوـ -هػػروع يف كػػل وق ػ  ،فكي ػ با ز نػػة وا كنػػة
الفاضلة ى بال شك هوذل وهئرى حل لكوظا تنة ا ملابة .
در اغبػػافظ ابػػن ك ػػا -رضبػػو اهلل -ئػػني قػػاؿ عنػػد فسػػا قولػػو – عػػاذل: -
وهلل ّ
"وإذا سػػألك عبػػادي عػػِن فػػإين قريػػب همليػػب دعػػوة الػػداع إذا دعػػاف "[البقػػرة :
 ]186ػ (:)208/1
" ويف ذك ػػره – ع ػػاذل -ى ػػله اآليػ ػػة الباع ػػة علػ ػػى ال ػػدعاا ت للػ ػػة ب ػػني هئكػ ػػاـ
الصياـ ،إرشاد إذل االملتهاد يف الدعاا عند إكمػاؿ العػدة ،بػل وعنػد كػل فطػر،
كمػ ػ ػػا رواه ا ػ ػ ػػاـ هبػ ػ ػػو داود الطيالس ػ ػ ػ يف سػ ػ ػػنده ُ "...ث ذكػ ػ ػػر صبلػ ػ ػػة ػ ػ ػػن
ا ئاديث السابقة .

صؾخ ؽذ٠ش ثبة اٌش٠بْ
الس ا  :ما صحج اديا  ":إن في الج ج باباً يقا لم الريان ال يدخلؤم إال
الصائمون" ؟
اَّيب عمر بن عبد اهلل اؼبقبل
اعبواب:
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ئديث " :إف يف اعبنة باباً يقاؿ لو الرياف ال يدخلو إال الصا موف " .
ىػػلا اغبػػديث هخرملػػو الهػػي اف ػ (الب ػػاري  )29/2ح(، )1896و( سػػلم
 )808/2ح( )1152ػ ػػن طريػ هيب ئػػازـ ،عػػن سػػهل بػػن سػػعد السػػاعدي
–رض اهلل عنو، -عن النيب –صلى اهلل عليو وسلم -قػاؿ  " :إف يف اعبنػة بابػاً
يقاؿ لو الرياف ،يدخل نو الصا موف يوـ القيا ة ،ال يػدخل عهػم هئػد غػاىم
،يقاؿ  :هين الصا موف فيدخلوف نو ،فإذا دخل وخرىم هغل فلم يدخل نو
هئد" .

رصؾُّ ٛا)
صؾخ ؽذ٠ش (صِٛٛا ِ
الس ا  :نراوا بيان صحج اديا  :صوموا ِ
تص ُّحوا :
اَّيب عمر بن عبد اهلل اؼبقبل
اعبواب:
ىلا اغبديث روي عن صباعة ن الصمابة – رض اهلل عنهم – نهم :
 01هب ػػو ىري ػػرة – رض ػ اهلل عن ػػو  : -هخ ػػرج ئدي ػػو العقيل ػ يف " الض ػػعفاا "
 92/2يف رصبة زىا بػن ؿبمػد التميمػ  ،والطػ اين يف " ا وسػ " 213/8
ح (  )8312ن طري زىا بن ؿبمد  ،عن سهيل بن هيب صاحل  ،عن هبيو ،
عػػن هيب ىريػػرة – رضػ اهلل عنػػو – بلفػػظ  " :اغػػزوا غنمػوا  ،وصػػو وا صػػموا ،
وسافروا ستغنوا " .
قاؿ العقيل عقب إخراملو  " :ال يتاب عليو إال ن وملو فيو لني " .
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وقاؿ الط اين  " :دل يرِو ىلا اغبديث عن سهيل ُّلا اللفظ إال زىا "
وضعفو العراق يف " زبريب ا ئياا" 115/3
 02عل – رضػ اهلل عنػو – هخرملػو ابػن عػدي يف " الكا ػل "  357/2ػن
طري ئسني بن عبد اهلل بن ضماة بن هيب ضػماة  ،عػن هبيػو عػن ملػده  ،عػن
علػ – رضػ اهلل عنػػو – قػػاؿ :قػاؿ رسػػوؿ اهلل – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم " : -
صػػو وا صػػموا " وإسػػناده ػػال حل ف ئسػػيناً ىػػلا ػػرتوؾ اغبػػديث كمػػا قالػػو
هضبد والنسا وغانبا  ،وقاؿ عنو الب اري  :نكػر اغبػديث  ،كمػا ذكػر ذلػك
ابن عدي عنهم.
 03عػػن ابػػن عبػػاس – رض ػ اهلل عنػػو  : -هخرملػػو ابػػن عػػدي يف " الكا ػػل "
 57/7ن طري ظهل بن سعيد عن الضػماؾ  ،عػن ابػن عبػاس – رضػ اهلل
عنػو – قػاؿ  :قػػاؿ رسػوؿ اهلل – صػػلى اهلل عليػو وسػػلم  " : -سػافروا صػػموا ،
وصو وا صموا  ،واغزوا غنموا " .
وإسػػناده ضػػعي ملػػداً ،إف دل يكػػن وض ػوعاً حل ف ظهػػل بػػن سػػعيد قػػاؿ عنػػو
ابن راىويو  :كاف كلاباً  ،وقاؿ النسا  :رتوؾ اغبديث .
وخالصة القوؿ :
هف اغبػػديث روي عػػن صباعػػة ػػن الصػػمابة – رض ػ اهلل عػػنهم  ، -وال يصػػح
نهػػا عػػن اؼبعصػػوـ – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم – ش ػ ا  ،وال يعػػِن ذلػػك بطػػالف
عن ػػاه حل ف ا طب ػػاا يتم ػػدتوف ك ػ ػااً ع ػػن فوا ػػد الص ػػياـ الص ػػمية  ،وى ػػو ه ػػر
هػػاىد و عػػروؼ  ،بػػل ىػػو – هي الصػػياـ – ػػن ا سػػاليب ال ػ يسػػت د ها
بعب ا طباا لعالج بعب ا عراض  ،ولكن ىنا ينبغ التنبو رين:
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ا وؿ  :هف ااػػدتني يهتمػػوف ببيػػاف صػػمة اغبػػديث عػػن النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو
وس ػػلم  ، -وى ػػل ى ػػو تاب ػ عن ػػو ػػن ذل ػػك الطري ػ هـ ال وق ػػد يك ػػوف عن ػػاه
صػػميماً  ،هو صػػح وقوف ػاً عػػن بعػػب الصػػمابة – رض ػ اهلل عػػنهم – إال هف
صػػمة اؼبعػػث هو تبو ػػو عػػن الصػػمايب ش ػ ا  ،وصػػمة نسػػبتو للنػػيب – صػػلى اهلل
عليو وسلم – ش ا وخر .
ال اين  :هف بعب النػاس ئينمػا يتمػدث عػن فوا ػد بعػب العبػادات الصػمية هو
الطبيػػة  ،يوغػػل يف ذلػػك ويبػػالغ بالغػػة غػػا ؿبمػػودة  ،ئػػىت إنػػو لي يػػل لػػبعب
اؼبستمعني هف لك العبادة إمبا شرع ؽبله الفوا د الطبية هو لك  ،وىلا خطػأ
! ف الغاية العتمػى ػن هػروعية العبػادات ىػ عبيػد النػاس لػرب العػاؼبني –
ملػػل ملاللػػو – وئصػػوؿ التػػللل لػػو -سػػبمانو -وزيػػادة ا يبػػاف با قبػػاؿ عليػػو –
بػػارؾ و عػػاذل  ، -وئصػػوؿ التأس ػ بػػالنيب – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم – الػػلي
شػػرع وبػػني تػػو ىػػله العبػػادات العتيمػػة  ..نعػػم  ،يف العبػػادات فوا ػػد صػػمية
وبدنيػة  ،لكنهػا بػ  ،وليسػ هصػالً  ،فينبغػ هف عطػى ئجمهػػا الال ػ ُّػػا ،
واهلل هعلم .
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ِغبئً ِزفشلخ ف ٟاٌص١بَ
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اٌفطش لجً أراْ اٌّغشة
الس ا  :لي أصدقات يقومون باإلفطؤار قبؤل أذان المغؤرب بمؤا يعؤاد عصؤر
دقائ ويحتجون بحؤديا "إذا أقبؤل الليؤل مؤن هؤا ه ؤا وأدبؤر ال إلؤار مؤن هؤا
ه ا أفطر الصؤائم" ،وهؤل أذان المغؤرب إعؤالم بوقؤت اإلفطؤار أم ال؟ أفتونؤا
مأاورين.
بن عبد العزيز اؼباملد

اَّيب سا
اعبواب:
اغبمد هلل ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،ه ا بعد:
فإذا كاف اؼباذنوف ياخروف ا ذاف بعد غروب الهم دبقدار ىلا الوق (عهر
دق ػػا ) ،فص ػػياـ ى ػػاالا ص ػػميححل ف الع ػ ػ ة بغ ػػروب اله ػػم  ،ول ػػي ب ػػأذاف
اؼباذف.
يتعمػػدوف ػػأخا ا ذاف بعػػد غػػروب الهػػم دب ػػل
وينبغػ عزيػػر اؼبػػاذنني الػػلين ّ
ىػػلا الوق ػ  ،ولػػو بقصػػد االئتيػػاطحل إذ عملهػػم ىػػلا ػػن التػػورع البػػارد اؼبػػل وـ
الػلي ال ينبغػ حبػاؿ ،وىػو ابتػداع يف الػدين ،فػإف ازبػاذىم ىػلا العمػل عػادة –
عمد أخا ا ذاف عن غروب الهم بعهر دقا هو كبوىا -يُلػب علػى
ن ّ
النػػاس ديػػنهم ،فيعتقػػد الع ػواـ هف غػػروب الهػػم دبجػػرده ال يبػػيح الفطػػر ،وىػػلا
ـبػػال لقولػػو –صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم":-إذا هقبػػل الليػػل ػػن ىاىنػػا وهدبػػر النهػػار
ػػن ىػػا ىنػػا وغربػ الهػػم فقػػد هفطػػر الصػػا م" هخرملػػو الب ػػاري (،)1954
و سلم ( )1100ن ئديث عمر – رض اهلل عنو .-
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وعلى ىلا فإف الع ة بالتمق ن غروب الهم  ،وه ا ا ذاف فإمبػا ىػو عال ػة
علػػى ذلػػك ،فلػػو هخطػػأ اؼبػػاذف فػػأذف قبػػل الغػػروب دل هبػػز للصػػا م الفطػػر ،ولػػو
أخر بعد غروب الهم دل يلزـ الصا م ا ساؾ إذل هف يسم ا ذاف ،بل لو
ّ
الفطر دبجرد يقنو ن غروب الهم .
ه ا إذا كاف اؼباذنوف ال ياذنوف إال عند غروب الهم وال ياخرونػو ،فػال شػك
هف هصػػمابك قػػد هفطػػروا يف ظػػار ر ضػػاف ،وذلػػك بتقػػديبهم ا فطػػار قبػػل غروُّػػا
بعهر دقا .
فعليهم التوبة إذل اهلل ن ىلا الصني  ،وقضاا ا هفطروه ن لك ا ياـ.
فػػإف ك ػػانوا ال يعلمػػوف ع ػػدد ػػا هفطػػروه ػػن ا ي ػػاـ ،فعلػػيهم هف يتم ػػروا ع ػػددىا
باالملتهػػاد والتقػػدير ،وعسػػى اهلل هف يتػػوب علػػيهم ،وصػػلى اهلل علػػى نبينػػا ؿبمػػد
وعلى ولو وصمبو وسلم.

دػبء دخٛي شٙش سِعبْ
الس ا  :هل ه اك أدعيؤج م صصؤج ع ؤد دخؤو ؤإلر رمضؤان المبؤارك مؤن
الس ج؟ وماذا يجب علؤ المسؤلم أن يؤدعو بؤم فؤي تلؤك الليلؤج أفيؤدوني -
بارك اهلل فيكم-؟
اَّيب د .صاحل بن فوزاف الفوزاف
اعبواب:
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ال هعلم دعااً خاصاً يقاؿ عند دخوؿ شهر ر ضاف ،وإمبا ىو الدعاا العاـ عػن
سػػا ر الهػػهور ،فػػإف النػػيب  -صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  -كػػاف إذا رهى اؽبػػالؿ يف
ر ضاف ويف غاه يقوؿ  ":اللهم هىلو علينا باليمن وا يباف ،والسال ة وا سػالـ
ىالؿ خا ورشد ريب وربك اهلل " ويف بعب الروايات هنػو صػلى اهلل عليػو وسػلم
كػػاف يقػػوؿ ":اهلل هك ػ اللهػػم هىلػػو علينػػا بػػا ن وا يبػػاف ،والسػػال ة وا سػػالـ
ريب وربػػك اهلل " ىػػلا الػػدعاا ال ػوارد عنػػد رؤيػػة اؽبػػالؿ لر ضػػاف ولغػػاه ،ه ػػا هف
ىبتص ر ضاف بأدعية قاؿ عنػد دخولػو فػال هعلػم شػيلاً يف ذلػك ،لكػن لػو دعػا
اؼبسلم بأف يعينو اهلل على صوـ الههر وهف يتقبلو نػو فػال ئػرج يف ذلػك ،لكػن
ال يتعني دعاا ـبصص .اؼبنتقى ن فتػاوى فضػيلة الهػيخ/صػاحل الفػوزاف  ،اعبػزا
الراب ص ( )92فتوى رقم (. )91
أفطشٔب صُ ألٍؼذ اٌطبئشح فشإٔ٠ب اٌشّظ
الس ا  :في إلر رمضان يكون إقاله بعض الراالت وقت أذان المغرب
ف فطؤؤر ونحؤؤن علؤ ا رض  ،وبعؤؤد اإلقؤؤاله واالرتفؤؤاه عؤؤن مسؤؤتوى ا رض
نصاهد قرص الصمس ظاهراً ،فإلل نمسك أم نكمل إفطارنا ؟
اَّيب ؿبمد بن صاحل الع يمني -رضبو اهلل -
اعبواب:
هكمػػل إفطػػارؾ  ،والسبسػػك حل نػػك هفطػػرت دبقتضػػى الػػدليل الهػػرع حل لقولػػو -
عػػاذلُ ": -ث هسب ػوا الصػػياـ إذل الليػػل "[البقػػرة ،]187:وقولػػو -صػػلى اهلل عليػػو
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وسلم":-إذا هقبػل الليػل ػن ىاىنػا ،وهشػار إذل اؼبهػرؽ وهدبػر النهػار ػن ىاىنػا،
وهشار إذل اؼبغرب وغرب الهم فقد هفطر الصا م".
ؾبم ػ ػػوع فت ػ ػػاوى ورس ػ ػػا ل اله ػ ػػيخ/ؿبم ػ ػػد ب ػ ػػن ع يم ػ ػػني-رضب ػ ػػو اهلل -فت ػ ػػوى رق ػ ػػم
(. )1174

فزؼ اٌّطبػُ فٙٔ ٟبس سِعبْ
الس ا  :أنؤا مسؤ و فؤي امعيؤج إسؤالميج بفرنسؤا ،والجمعيؤج تملؤك مطعمؤاً
للوابؤؤات السؤؤريعج فإلؤؤل يجؤؤوز ل ؤؤا فؤؤتب المطعؤؤم وتقؤؤديم الوابؤؤات للزبؤؤائن

خال

إلر رمضان نإلاراً؟ علماً أن عامج الزبؤائن فؤي نإلؤار رمضؤان مؤن غيؤر

المسلمين ،وربما بعض أب ات الجاليج اإلسالميج غير الملتزمين.

ونصير إل أن القوانين تم ع التفرقج بين الزبائن فمؤثالً :ال نسؤتطيع تقؤديم

الوابات لغير المسلمين ،واالمت اه عن تقديمإلا لبعض من يتقدم مؤن أب ؤات
المسلمين وازاكم اهلل خيراً.
بن عبد العزيز اؼباملد

اَّيب سا
اعبواب:
وعليكم السالـ ورضبة اهلل وبركا و.
نعػػم ،هبػػوز لكػػم هف بيع ػوا ىػػله الوملبػػات يف ظػػار ر ضػػاف للكفػػارحل ظػػم غػػا
ػػأ ورين بالصػػياـ ابتػػدااً ،وال يصػػح ػػنهم ئػػاؿ كفػػرىم ،وال ااخػػلين برتكػػو يف
الدنيا ،ولكن ال هبوز هف يباع ؽبم ا ىػو ؿبػرـ يف ذا ػو كلمػم اػبنزيػر هو اػبمػر،
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وه ػا اؼبنتسػبوف لفسػالـ فػإف كػاف النتػاـ ػ كمػا ػلكر ػ يبنػ التفرقػة بػني الزبػا ن،
وغلب على ظنكم هظم سيهكونكم إذل النتاـ إف ا تنعتم عن بيعهم فػأرى هف
ذ ػ ػػتكم ػ ػ ه بنصػ ػػمكم ؽبػ ػػم وإنكػ ػػاركم علػ ػػيهم الفطػ ػػر يف ظػ ػػار ر ضػ ػػاف ،فػ ػػإف
استجابوا فاغبمد هلل ،وإف دل يسػتجيبوا فعلػيهم إشبهػم .والغالػب الػلي يهػهد لػو
الواق هنو ال يتجاسر على الفطر يف ظار ر ضاف ن اؼبنتسػبني لفسػالـ إال ػن
ىو على رؾ الصالة ػ ال ركهػا بالكليػة كفػر ػ هشػد ذباسػراً ئػىت ال يكػاد يركػ
هلل ركعػ ػةً س ػػوى اعبمػ ػ وا عي ػػاد ،ب ػػل الغال ػػب عل ػػى ى ػػاالا هظ ػػم هش ػػد عتيمػ ػاً
للصياـ نهم للصالة ،وللا قبدىم وبرصوف على الصالة يف ر ضاف ملل هظم
صػػا موف ،فػػا ظهر هف ىػػاالا الػػلين تمرملػػوف ػػن البي ػ ؽبػػم ػػن هبنػػاا اعباليػػة
اؼبسػػلمة ،هظػػم ال يعرفػػوف ػػن ا سػػالـ إال اظبػػو ،فهػػم ؿبتػػاملوف إذل الػػدعوة إذل
ا سالـ قبل كل ش ا ،ىلا التفصيل فيما إذا كان الوملبػات الػ بيعوظػا قػد
ملػػرت عػػادة النػػاس هظػػا اكػػل يف ئينهػػا وال ربتمػػل التػػأخا ،ه ػػا إذا كانػ ىػػله
الوملبات وا طعمة فبا يستطاب هكلػو ولػو بعػد ػدة ،فهػله هبػوز بيعهػا يف ظػار
ر ضاف للمسلمني كللك ،وال يدخل يف باب ا عانة على ا ُثحل نو ال يُقط
بػػأف هػػرتيها يأكلهػػا يف اغبػػاؿ ،وقػػد ملػػرت عػػادة اؼبسػػلمني قػػديباً وئػػدي اً علػػى
بيعها يف ظار ر ضاف ن غا نكا.
واهلل هعلم ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وعلى ولو وصمبو وسلم.
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االخزالف ثٚ ٓ١لذ اإلِغبن ٚٚلذ ا٤راْ
الس ا  :أعيش ا ن في دولج مسيحيج وع ؤد قؤدوم ؤإلر رمضؤان يقؤوم دار
اإلفتات بتوزيع أورا تعلم ا بمواقيت ا ذان واإلقامؤج باإلضؤافج إلؤ أوقؤات
اإلمساك ،فإلل هلا يع ي أن يمت ع اإلنسان عن ت او أي يت ابتؤدات مؤن
وقت اإلمساك؟ هؤلا فؤي ؤإلر رمضؤان ،وإذا أردت الصؤوم فؤي أيؤام أخؤرى
فمت يجب علي االمت اه عن ا كل والصرب؟ و كراً.
بن عبد العزيز اؼباملد

اَّيب سا
اعبواب:
اغبمد هلل ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،ه ا بعد:
فػػإف وقػ ا سػػاؾ ال ىبتلػ يف صػوـ الفػػرض عنػػو يف صػػوـ النافلػػة ،وىػػو ػػن
طلوع الفجر اللي ىو هوؿ وق صالة الفجر.
فػػإذا كػػاف اؼبػػاذف يػػاذف عنػػد طلػػوع الفجػػر وال يتػػأخر إذل ا سػػفار ،فػػال هبػػب
عليك ا ساؾ إال عند ا ذاف.
و ا يوملد يف بعب التقػاوأل ػن ملعػل وقػ خ ٍ
ػاص لف سػاؾ يسػب وقػ هذاف
عمل ال هصل لو يف الهرع ،وىو ن التكل
الفجر بعهر دقا هو كبوىا فهو ٌ
والتنط ػ  ،وقػػد قػػاؿ اهلل يف كتابػػو و ػراً رس ػولو –صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم":-قػػل ػػا
هسػػألكم عليػػو ػػن هملػػر و ػػا هنػػا ػػن اؼبتكلفػػني" [ص ،]86 :وقػػاؿ –صػػلى اهلل
عليو وسلم":-ىلك اؼبتنطعوف" سلم(.)2670
فاغباصل هنو ال هبب عليك ا ساؾ إال عند دخوؿ وق صالة الفجر.
واهلل هعلم ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وعلى ولو وصمبو وسلم .
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ٔظش اٌصبئُ ٌٍصٛس اٌفبرٕخ
الس ا  :هل متابعج اإلذاعج المرئيؤج فؤي ؤإلر رمضؤان غيؤر مفطؤر؟ (بسؤبب
الم اظر المثيرة في بعض البرامج.)،
اَّيب ؿبمد بن صاحل الع يمني -رضبو اهلل -
اعبواب:
سلل الهيخ ؿبمد بن صاحل الع يمني ئفتو اهلل:
النتر إذل النساا وا والد اؼبرد ىل ياتر على الصياـ
فأملاب :نعم كل عصية فإظا اتر على الصياـحل ف اهلل عاذل إمبا فػرض علينػا
َج ِ
َج ِ
ِ
ِ
ين
ب َعلَْي ُك ُم ٍّ
ب َعلَى الل َ
الصيَ ُاـ َك َما ُكت َ
ين و َ نُوا ُكت َ
الصياـ للتقوى" :يَا هَيػ َها الل َ
ِ ْن قَػْبلِ ُك ْم لَ َعلَج ُك ْم َػتَجػ ُقو َف" [البقرة.]183:
وق ػػاؿ الن ػػيب – ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم  " :-ػػن دل ي ػػدع ق ػػوؿ ال ػػزور والعم ػػل ب ػػو
واعبهل فلي هلل ئاملة هف يدع طعا و وشرابو" هخرملو الب اري ( )6057ن
ئديث هيب ىريرة – رض اهلل عنو .-
وىلا الرملل الػلي ابتلػ ُّػله البليػة نسػأؿ اهلل هف يعافيػو نهػا ىػلا ال شػك هنػو
يفعل اغبراـ فإف النتر سهم ن سهاـ إبلي والعياذ باهلل.
وكػػم ػػن نتػػرة هوقعػ يف قلػػب صػػائبها الباليػػا فصػػار  -والعيػػاذ بػػاهلل  -هسػاا
ؽبا ،كم ن نترة هترت على قلب ا نساف ئىت هصبح هسااً يف عه الصور.
وؽبلا هبب علػى ا نسػاف إذا ابتلػ ُّػلا ا ػر هف يرملػ إذل اهلل – عػز وملػل –
بالدعاا بأف يعافيو نو ،وهف يعرض عن ىلا وال يرف بصره إذل هئد ن النساا
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هو هئد ن اؼبرد ،وىو االستعانة باهلل عاذل واللجوا إليػو وسػااؿ العافيػة ػن
ىلا الداا سوؼ يزوؿ عنو إف شاا اهلل عاذل.

الس ا :

ئفطبس اٌّغبفش ئرا لذَ صبئّب
ا كان مسافرا لمدة تالتؤج أيؤام وأت ؤات عودتؤم ت ؤاو السؤحور

قبل ما يقارب  422كيلو من مدي تم التي يقيم فيإلا وكان ي وي الصيام في
اليوم التالي ،ولك م تأخر في الطري ولؤم يصؤل إلؤ م زلؤم إال قرابؤج السؤاعج
التاسؤؤعج صؤؤبااا وكؤؤان الطري ؤ متعبؤؤا لؤؤم اؤؤدا ومرهق ؤاً ايؤؤا لؤؤم ي ؤ م وع ؤؤد

وصولم إل بيتم استقبلتم زواتم وبعد الحديا واال مل ان عل ا والد قام

بجمؤاه المؤرأة بحجؤج أنؤؤم مفطؤر
الجماه .افيدونا ازاكم اهلل خيراً.

نؤم كؤان مسؤؤافراً وأكمؤل ذلؤك اليؤوم بعؤؤد

اَّيب د.ؿبمد العروس عبدالقادر
اعبواب:
اغبمد هلل ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،ه ا بعد:
فإف ن كاف بو علر يبيح لو الفطر يف ر ضاف كمسافر هو ريب ُث زاؿ العلر
هتناا النهار ،كأف يصح اؼبريب ويقدـ اؼبسافر ففيهما ىل العلم قوالف:
فالهافع و الك يقوالف :ال يلز و ا ساؾ.
وقال اغبنفية ورواية عند اغبنابلة :يلز و ا ساؾ.
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فإف كاف هئد الزوملني ن هئد ىاالا واآلخر ال علر لو ُث ئصل صباع فلكل
وائد ئكم نفسو ،فإف قلنا يلز و ا ساؾ ،فعليػو وعلػى الزوملػة الكفػارة صػياـ
شػػهرين هو إطعػػاـ سػػتني سػػكيناً ،وإف كػػاف هئػػدنبا ػػن هئػػد ىػػاالا واآلخػػر ال
عػػلر لػػو فلكػػل وائػػد ئكػػم نفسػػو ،والسػػا ل ال يػػدخل يف ىػػلا اغبكػػم ،فإنػػو دل
يكػػن فطػراً ُث زاؿ عػػلره بػػل هصػػبح صػػا ماً ووصػػل قػػر إقا تػػو وىػػو صػػا م فػػال
هبوز لو الفطر ،وإف شعر بتعب فإف اللي يبيح لو الفطر ىو اػبوؼ ن اؼبرض
هو زياد و ،وه ا ؾبا عتو لزوملو يف ر ضاف فتجب فيها الكفارة :صياـ شهرين هو
إطعاـ ستني سكيناً.
وقػػد هخطػػأ يف إفسػػاد صػػياـ زوملػػو فيتػػوب إذل اهلل ويسػػتغفر اهلل ،وعليهػػا الكفػػارة
ظا طاوعة لو –ولو كاف كرىاً ؽبا -كان كفارهتا عليو ،واهلل هعلم.

ل١بَ اًٌٍ١
الس ا ( :)14775السالم عليكم
صدي لي يسأ عن الدليل عل قيام ا ئمج بالدعات في الركؤوه والسؤجود
مطولج.
في ليالي العصر ا واخر من رمضان بصورة ّ

وقد ق ّدمت لصديقي اديثاً عن ال بي -صؤل اهلل عليؤم وسؤلم -فيؤم أذكؤار
م تلف ؤؤج ف ؤؤي الرك ؤؤوه والس ؤؤجود ،وأن اإلنس ؤؤان يك ؤؤون أق ؤؤرب إلؤ ؤ رب ؤؤم ف ؤؤي
السجود فلللك ي بغي عليم أن يدعو.

لكؤؤن صؤؤديقي يرغؤؤب فؤؤي الحصؤؤو علؤ اؤؤديا محؤ ضدد يوضؤؤب ويثبؤؤت أن
ال بي -صل اهلل عليم وسلم -كان يطيل صالة التراويب في الليالي العصر
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ا خيؤؤرة مؤؤن رمضؤؤان .فإلؤؤل ه ؤؤاك اؤؤديا بإلؤؤلا ال صؤؤوص؟ واؤؤزاكم اهلل
خيراً.
همل ػػاب ع ػ ػن الس ػ ػااؿ :اله ػ ػيخ /د .ؿبم ػػد ب ػػن عب ػػد اهلل القن ػػاص ( عض ػػو ىيل ػػة
التدري ا عة ا اـ ؿبمد بن سعود ا سال ية)
اعبواب:
اغبمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل وولو وبعد:
كػػاف ػػن ىػػدي النػػيب -صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم -إطالػػة الصػػالة بالليػػل ،و طويػػل
القػرااة ،وكػػاف يػػداوـ علػػى قيػػاـ الليػػل يف ر ضػػاف وغػػاه ،وقػػد ملػػاا يف هئاديػػث
ك اة وص صالة النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يف قياـ الليل ،نها ا يأأ:
ِ
ِ
 عػػن هَِيب َسػلَ َمةَ بْػ ِن َعْبػػد الػ َجػر ْضبَ ِن هَنػَجػوُ َسػأ ََؿ َعا َهػةَ  -رضػ اهلل عنهػػا َ -كْيػ ََكانَػ صػ َػالةُ رسػ ِ ِ
ضػػا َف  ،قَالَػ ْ  َ :ػػا َكػػا َف
ػوؿ اللَجػػو صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم ِيف َرَ َ
ْ َ َُ
رسػ ُ ِ
ضػػا َفَ ،وَال ِيف َغ ػ ِْػاهِ َعلَػػى إِ ْئ ػ َػدى
ػوؿ اللَجػػو ص ػػلى اهلل عليػػو وس ػػلم يَِزي ػ ُػد ِيف َرَ َ
َُ
ِِ
ِ
صػلٍّ ه َْربَػ ًعػا فَ َػال
صػلٍّ ه َْربَػ ًعػا فَ َػال َ ْسػأ َْؿ َع ْػن ُئ ْسػن ِه َجن َوطُػوؽب َجنُُ ،ثَج يُ َ
َع ْهَرَة َرْك َعػةً ،يُ َ
ِِ
ِ
صلٍّ تََالتًا  " ....هخرملو الب اري ()1147
َ ْسأ َْؿ َع ْن ُئ ْسن ِه َجن َوطُوؽب َجنُُ ،ثَج يُ َ
و سلم (.)738
وعن َعب ِد اللَج ِو ب ِن َش ِقي ٍ قَ َاؿ :سأَلْ ُ َعا ِ َهةَ َعن ص َالةِ رس ِ
وؿ اللَج ِػو صػلى اهلل
ْ
 َْ ْْ َ َُ
َ
عليو وسلم عن َطَو ِع ِو  ،فَػ َقالَ َ ":كػا َف يصػلٍّ ِ ػن اللَجي ِػل ِسػ رَكع ٍ
ػات فِػي ِه َجن
ْ
َ
ْ ْ َََْ
َُ
الْػ ِوْػر ،وَكػػا َف يص ػلٍّ لَػػي ًال طَػ ِو ًيال قَا ِمػػا ،ولَػػي ًال طَػ ِو ًيال قَ ِ
اعػ ًػداَ ،وَكػػا َف إِذَا قَػ َػرهَ َوُىػ َػو
ً َْ
ُ َ َُ ْ
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اعػ ًػدا رَك ػ وسػػج َد وىػػو قَ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اع ػ ٌد َوَكػػا َف إِ َذا
قَػػا ٌم َرَك ػ َ َو َسػ َ
ػج َد َوُىػ َػو قَػػا ٌمَ ،وإ َذا قَػ َػرهَ قَ َ َ َ َ َ َ ُ َ
صلَجى َرْك َعتَػ ْني" هخرملو سلم ()730
طَلَ َ الْ َف ْج ُر َ
ص ػلٍّ
 وعنهػػا –رض ػ اهلل عنهػػا -هف رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم َكػػا َف يُ َِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ػني
ػني ه َْو ه َْربَع َ
َملال ًسا ،فَػيَػ ْقَرهُ َوُى َو َملال ٌ  ،فَِإ َذا بَق َ ْن قَرااَ و قَ ْد ُر َ ا يَ ُكػو ُف تََالت َ
ِ
ػك.
ويَةً ،قَ َاـ فَػ َقَرهَ َوُى َو قَا ِ ٌمُُ ،ثَج َرَك َ ُُ ،ثَج َس َج َد ُُثَج يَػ ْف َع ُل ِيف َج
الرْك َع ِػة الَجانِيَ ِػة ِ ْ َػل َذل َ
هخرملو الب اري ( ، )1119و سلم (.)731
ػيب صػلى اهلل عليػو وسػلم
صلَجْي ُ َ َ النَجِ ٍّ
 وعن ئليفة –رض اهلل عنو -قاؿ َ :ِ
ِ
ٍ
صػلٍّ
ات لَْيػلَػػة ،فَػػافْػتَتَ َح الْبَػ َقػَػرَة ،فَػ ُق ْلػ ُ  :يَػ ْرَكػ ُ عْنػ َػد الْ ِماَػػةُُ ،ثَج َ َ
َذ َ
ضػػى ،فَػ ُق ْلػ ُ  :يُ َ
ِ
ِ
ٍ
وؿ
ٍّسػػااَ فَػ َقَره ََىػػاُُ ،ثَج افْػتَػػتَ َح َ
ُّػَػا ِيف َرْك َعػػة ،فَ َم َ
ضػػى ،فَػ ُق ْلػ ُ  :يَػ ْرَكػ ُ ُّػَػاُُ ،ثَج افْػتَػػتَ َح الن َ
ِ ٍِ
ِ
يح َس ػبَج َحَ ،وإِذَا َ ػ َجػر بِ ُسػ َػا ٍاؿ
ع ْمػ َػرا َف فَػ َقَره ََىػػا ،يَػ ْقػ َػرهُ ُتَػَر ٍّسػ ًػال ،إِذَا َ ػ َجػر بَيَػػة ف َيهػػا َ ْس ػبِ ٌ
يب الْ َع ِتػػي ِم "،
َس ػأ ََؿَ ،وإِ َذا َ ػ َجػر بِتَػ َعػػوٍذ َػ َعػ َجػو َذُُ ،ثَج َرَك ػ َ  ،فَ َج َعػ َػل يَػ ُقػ ُ
ػوؿُ " :سػ ْػب َما َف َرٍَّ
فَ َكػػا َف رُكوعػػو َْكبػػوا ِ ػػن قِيا ِ ػ ِػوُُ ،ثَج قَػ َ ِ
ِ ِ
ػاـ طَػ ِو ًيال
ػاؿَ " :ظب ػ َ اللَجػػوُ ل َمػ ْػن َضبػ َػدهُ "ُُ ،ثَج قَػ َ
ُ ُُ ً ْ َ
ودهُ قَ ِريبًا ِ ْن
قَ ِريبًا ِفبَجا َرَك َ ُُ ،ثَج َس َج َد فَػ َق َاؿُ " :سْب َما َف َر ٍَّ
يب اْ َْعلَى " ،فَ َكا َف ُس ُج ُ
قِيَا ِ ِو .هخرملو سلم (.)772
 وعػن عبػد اهلل بػن سػعود –رضػ اهلل عنػو -قػاؿ  " :صػلَجي ُ ػ رس ِػوؿ اللَج ِػو
َ ْ ََ َُ
ِ ِ ٍ
ِ
يل َوَ ػا َنبَ ْمػ َ بِ ِػو
صلى اهلل عليو وسلم فَأَطَ َاؿ َئ َجىت َنبَ ْم ُ بأَ ْ ر َس ْوا ،قَ َاؿ :ق َ
َمللِ َ َوه ََد َعوُ " هخرملو سلم (.)773
قَ َاؿَ :نبَ ْم ُ هَ ْف ه ْ
وع ػ ْػن ابْػ ػ ِن َعبَج ػ ٍ
ػاس –رضػ ػ اهلل عنهم ػػا -قَػ َ
ػاؿ :بِػ ػ ِيف بَػْيػ ػ ِ َخ ػػالَِ َ ْي ُمونَػ ػةَ
 َِ
فَػبػ َقي َكي يصلٍّ رس ُ ِ
ػاؿ ُُثَج َغ َس َػل
ػاـ فَػبَ َ
صلَجى اللَجوُ َعلَْيو َو َسلَج َم قَ َاؿ :فَػ َق َ
وؿ اللَجو َ
َ ْ ُ ْ َ ُ َ َُ
ِ
ِ ِ
ِ
اعبَْفنَ ػ ِػة ه َْو
ػب ِيف ْ
ص ػ َج
ػاـ إِ َذل الْق ْربَ ػػة فَػ ػأَطْلَ َ ش ػػنَاقَػ َها ُُثَج َ
ػاـ ُُثَج قَ ػ َ
َو ْمل َه ػػوُ َوَكفَْجي ػػو ُُثَج نَ ػ َ
صػلٍّ
ص َع ِة فَأَ َكبَجوُ بِيَ ِػدهِ َعلَْيػ َهػا ُُثَج َػ َو َج
ػني الْ ُو ُ
ضػأَ ُو ُ
ضػواًا َئ َسػنًا بَػ ْ َ
الْ َق ْ
ػاـ يُ َ
ضػواَيْ ِن ُُثَج قَ َ
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َخ ػ َلِين فَأَقَػػا َ ِِن َعػ ْػن َيبِينِػ ِػو
فَ ِجْل ػ ُ فَػ ُق ْم ػ ُ إِ َذل َملْنبِػ ِػو فَػ ُق ْم ػ ُ َعػ ْػن يَ َسػػا ِرهِ ،قَػ َ
ػاؿ :فَأ َ
ِ ِ
ث َع ْهَرَة َرْك َعةً ُُثَج نَ َاـ َئ َجىت
صلَجى اللَجوُ َعلَْي ِو َو َسلَج َم تََال َ
ص َالةُ َر ُسوؿ اللَجو َ
فَػتَ َكا َ لَ ْ َ
نَػ َف ػػخ وُكنَجػػا نَػع ِرفُػػو إِذَا نَػػاـ بِنَػ ْف ِ ػ ِػو ُُثَج خ ػػرج إِ َذل َج ِ
ػوؿ ِيف
صػ ػلَجى فَ َج َع ػ َػل يَػ ُق ػ ُ
ََ ْ ُ
الص ػ َػالة فَ َ
َ
َ ََ
ِِ
ِ
ِِ
ػورا
ص َال و ه َْو ِيف ُس ُجوده :اللَج ُه َجم ْ
ػورا َوِيف بَ َ
َ
صػ ِري نُ ً
امل َع ْل ِيف قَػ ْلِيب نُ ًورا َوِيف ظبَْعػ نُ ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػورا
ػورا َوَْربػ ِ نػُ ً
ػورا َوفَػ ْػوق نػُ ً
ػورا َو َخ ْلفػ نُ ً
ػورا َوهََ ػا نُ ً
ػورا َو َع ْػن مشَ ِػارل نػُ ً
َو َع ْػن َيبي ِػِن نػُ ً
ػورا .هخرملػػو الب ػػاري (  ، ) 117و سػػلم (
ػورا ه َْو قَػ َ
ػاؿ َو ْ
َو ْ
امل َع ْلػ ِػِن نػُ ً
امل َعػ ْػل ِرل نػُ ً
.) 763
وع ْن ابْ ِن َعبَج ٍ
صػلَجى اللَجػوُ َعلَْي ِػو َو َسػلَج َم
اس َ -ر ِض َ اللَجوُ َعْنػ ُه َمػا -قَ َ
 َػاؿَ :كػا َف النَجِػيب َ
السػػمو ِ
ات َواْ َْر ِ
ض
ػك ْ
إِ َذا َػ َه َججػ َػد ِ ػ ْػن اللَجْيػ ِػل قَػ َ
ػاؿ :اللَج ُهػ َجػم َربػَجنَػػا لَػ َ
اغبَ ْمػ ُػد هَنْػ َ قَ ػيٍّ ُم َج َ َ
ِ
الس ػػمو ِ
ات َواْ َْر ِ
ػور
ػك ْ
ػك ْ
ض َوَ ػ ْػن ف ػػي ِه َجن َولَػ َ
َولَػ َ
اغبَ ْم ػ ُػد هَنْ ػ َ نُػ ُ
اغبَ ْم ػ ُػد هَنْ ػ َ َرب َج َ َ
اغب ػ ووعػػد َؾ ْ ِ
السػػمو ِ
ات َواْ َْر ِ
ػاؤ َؾ
ض َوَ ػ ْػن فِػػي ِه َجن هَنْ ػ َ ْ
ػك َْ َ َ ْ ُ
اغبَػ َول َقػ ُ
اغبَػ َوقَػ ْولُػ َ
َج َ َ
اغبَ ػ َو ْ
ْ
ػار َئ ػ ٌّ َو َج
َس ػلَ ْم ُ َوبِػ َ
ػاعةُ َئ ػ ٌّ اللَج ُه ػ َجػم لَػ َ
الس ػ َ
ػك و َ ْن ػ ُ
ػك ه ْ
اعبَنَج ػةُ َئ ػ ٌّ َوالنَجػ ُ
ػك َئا َك ْمػ ػ ُ فَػػا ْغ ِف ْر ِرل َ ػػا قَػ َجػد ْ ُ َوَ ػػا
اص ػ ْػم ُ َوبِػ َ
ػك َػ َوَجك ْلػ ػ ُ َوإِلَْي ػ َ
َو َعلَْي ػ َ
ػك َخ َ
ت َوه َْعلَْنػ ػ ُ َ ،وَ ػػا هَنْػ ػ َ ه َْعلَ ػ ُػم بِ ػ ِػو ِ ػ ٍّػِن َال إِلَ ػػوَ إَِجال هَنْػ ػ َ  .هخرمل ػػو
ه َج
َس ػ َػرْر ُ
َخ ػ ْػر ُ
ت َوه ْ
الب اري ( ، )7442و سلم ( .) 769
 عػػن عا ِ َه ػةَ –رض ػ اهلل عنهػػا -قَالَػ  :فَػ َق ػ ْدت رسػ َ ِص ػلَجى اللَجػػوُ َعلَْيػ ِػو
ْ
َْ َ
ػوؿ اللَجػػو َ
ُ َُ
َو َس ػ ػلَج َم لَْيػلَػ ػةً ِ ػ ْػن الْ ِف ػ َػر ِ
اش فَالْتَ َم ْس ػػتُوُ فَػ َوقَػ َع ػ ػ ْ يَ ػ ِػدي َعلَ ػػى بَطْػ ػ ِن قَ َد َ ْي ػ ِػو َوُى ػ َػو ِيف
الْمسػ ػ ِػج ِد و ُنبػ ػػا ْنصػ ػػوبػتَ ِ
ك
اف َوُىػ ػ َػو يَػ ُقػ ػ ُ
ضػ ػ َ
ػاؾ ِ ػ ػ ْػن َس ػ ػ َ ِط َ
ػوؿ":اللَج ُهػ ػ َجػم هَعُػ ػػوذُ بِ ِر َ
ََ َ ُ َ
َْ
ػك َال هُئ ِ
ػك هَنْػ ػ َ َك َم ػػا
صػ ػ تَػنَ ػػااً َعلَْي ػ َ
ػك ِ ْن ػ َ
ػك َوهَعُ ػػوذُ بِػ َ
ػك ِ ػ ْػن عُ ُقوبَتِ ػ َ
َوِدبَُعافَا ِػ َ
ْ
ك" .هخرملو سلم ( .) 486
هَتْػنَػْي َ َعلَى نَػ ْف ِس َ
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ِ ِ
 َعػ ْػن َعلِػ ٍّ بْػ ِن هَِيب طَالِػ ٍص ػلَجى اللَجػػوُ َعلَْيػ ِػو
ػب –رض ػ اهلل عنػػوَ -عػ ْػن َر ُسػػوؿ اللَجػػو َ
ِ ِِ
السػماو ِ
ات
الص َػالةِ قَ َ
ػاـ إِ َذل َج
َو َسلَج َم هَنَجػوُ َكػا َف إِ َذا قَ َ
ػاؿَ :و َجمل ْهػ ُ َو ْملهػ َ للَجػلي فَطََػر َج َ َ
ِ
ِ
ِ
واْ َر ِ
ني إِ َجف َ ِ
ب
اي َوفبََ ِاأ لِلَج ِػو َر ٍّ
ض َئني ًفا َوَ ا هَنَا ْن الْ ُم ْه ِرك َ
َ ْ َ
ص َالأ َونُ ُسك َوَْؿبيَ َ
ِ
ِ
يك لَػػو وبِػ َللِ َ ِ
ِِ
ِ
ػك َال
ني اللَج ُهػ َجػم هَنْػ َ الْ َملػ ُ
ت َوهَنَػػا ػ ْػن الْ ُم ْسػػلم َ
ك هُ ػ ْػر ُ
الْ َعػػالَم َ
ني َال َشػ ِر َ ُ َ
إِلَوَ إَِجال هَنْ َ هَنْ َ َرٍّيب َوهَنَا َعْب ُد َؾ ظَلَ ْم ُ نَػ ْف ِس َو ْاعتَػَرفْ ُ بِ َلنِْيب فَا ْغ ِف ْر ِرل ذُنُ ِويب
ِ
ِ ِ
ِ
َخػ ػ َػال ِؽ َال يَػ ْهػ ػ ِػدي
َئ َس ػ ػ ِن اْ ْ
وب إَِجال هَنْ ػ ػ َ َو ْاىػ ػػدِين ْ
َصب ًيعػ ػػا إِنػَج ػػوُ َال يَػ ْغفػ ػ ُػر الػ ػػلنُ َ
ِ ِ
ػك
اص ػ ِر ْ
ص ػ ِر ُ
ؼ َعػ ٍّػِن َس ػيٍّلَػ َها إَِجال هَنْػ َ لَبَجػْيػ َ
ؼ َعػ ٍّػِن َس ػيٍّلَػ َها َال يَ ْ
َئ َس ػن َها إَِجال هَنْػ َ َو ْ
ْ
ك َو َج
ك َو ْ
ػك َوإِلَْي ػ َ
ػك هَنَػػا بِػ َ
اله ػػر لَػ ْػي َ إِلَْي ػ َ
اػبَْيػ ػ ُػر ُكل ػػوُ ِيف يَػ َػديْ َ
َو َس ػ ْػع َديْ َ
ػك َػبَ َارْكػ ػ َ
وَػعالَيػ ه ِ
ػك َوإِ َذا َرَكػ َ قَػ َ
ػك َرَك ْعػ ُ َوبِػ َ
ػاؿ :اللَج ُهػ َجػم لَػ َ
ػوب إِلَْيػ َ
ػك و َ ْنػ ُ
ََْ َ ْ
َسػتَػ ْغف ُرَؾ َوهَُػ ُ
ػك هَسػلَم خ َهػ لَػ َ ِ
ِ
ػاؿ
صػِػيب َوإِذَا َرفَػ َ قَػ َ
صػ ِري َوُـبٍّػ َو َعتْمػ َو َع َ
ػك ظبَْعػ َوبَ َ
َولَػ َ ْ ْ ُ َ َ
السماو ِ
ك ْ ِ
ات َوِ ْػلاَ اْ َْر ِ
ض َوِ ْػلاَ َ ػا بَػْيػنَػ ُه َمػا َوِ ْػلاَ َ ػا
اللَج ُه َجم َربػَجنَا لَ َ
اغبَ ْم ُد ْلاَ َج َ َ
ٍ
ِ ِ
ِ
ػك
ػج َد قَػ َ
ػك و َ ْن ػ ُ َولَػ َ
ت َوبِػ َ
ػاؿ اللَج ُهػ َجػم لَػ َ
ػج ْد ُ
ػك َسػ َ
شػ ْػل َ ػ ْػن َش ػ ْ ا بَػ ْعػ ُػد َوإ َذا َسػ َ
ِِ
َئ َس ُػن
صَرهُ َػبَ َارَؾ اللَجػوُ ه ْ
هْ
ص َجوَرهُ َو َش َج ظبَْ َعوُ َوبَ َ
َسلَ ْم ُ َس َج َد َو ْمل ِه للَجلي َخلَ َقوُ َو َ
ػوؿ ب ػػني الت ِ
اػبػػالِِقني ُُثَج ي ُكػػو ُف ِ ػػن ِ
َجسػػلِي ِم :اللَج ُهػ َجػم ا ْغ ِفػ ْػر ِرل َ ػػا
وخػ ِر َ ػػا يَػ ُقػ ُ َ ْ َ َ
ْ
َْ َ َ
َجهػػهد َوالت ْ
َس َػرفْ ُ َوَ ػا هَنْػ َ ه َْعلَ ُػم بِ ِػو ِ ٍّػِن
قَ َجد ْ ُ َوَ ا ه َج
َس َػرْر ُ
َخ ْػر ُ
ت َوَ ػا ه َْعلَْنػ ُ َوَ ػا ه ْ
ت َوَ ػا ه ْ
ٍّـ َوهَنْ ػ َ الْ ُمػ َػا ٍّخ ُر َال إِلَػػوَ إَِجال هَنْ ػ َ  .هخرملػػو سػػلم (  ،) 771ىػػله
هَنْ ػ َ الْ ُم َقػػد ُ
بعب ا ئاديث ال وصف قياـ النيب صلى اهلل عليو وسلم بالليل  ،و ػا كػاف
يقولػػو يف ركوعػػو وسػػجوده  ،وقػػد صػػلى النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم يف ر ضػػاف
هناس ن هصمابو ُث رؾ الصالة ُّم خهية هف فرض عليهم ،
وصلى بصال و ٌ
ِ ِ
صلَجى اللَجػوُ َعلَْي ِػو َو َسػلَج َم
ص ْمنَا َ َ َر ُسوؿ اللَجو َ
فعن هَِيب َذر –رض اهلل عنو -قَ َاؿُ :
ِ
ِ
َجػه ِر فَػ َق َ ِ
ػب تػُلُ ُ
ص ٍّل بِنَػا َئ َجػىت بَقػ َ َس ْػب ٌ ْػن اله ْ
ػث اللَجْي ِػل ُُثَج َدلْ
فَػلَ ْم يُ َ
ػاـ بنَػا َئ َجػىت ذَ َى َ
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الس ِادسػ ِػة وقَػػاـ بِنَػػا ِيف ْ ِ ِ
ػب َشػطُْر اللَجْيػ ِػل فَػ ُق ْلنَػػا لَػػوُ :يَػػا
يَػ ُقػ ْػم بِنَػػا ِيف َج َ َ َ
اػبَا َسػػة َئػ َجػىت َذ َىػ َ
ِ
ؼ
وؿ اللَج ِو لَ ْو نَػ َجف ْلتَػنَا بَِقيَجةَ لَْيػلَتِنَا َى ِلهِ فَػ َق َ
َر ُس َ
صػ ِر َ
ػاـ َ ػ َ اِْ َ ػاـ َئ َجػىت يَػْن َ
ػاؿ إِنَجػوُ َ ْػن قَ َ
ِ
ٍ
ِ
ص ػلَجى بِنَػػا ِيف
ث ِ ػ ْػن َج
صػ ٍّػل بِنَػػا َئػ َجػىت بَِق ػ َ تػَ َػال ٌ
اله ػ ْه ِر َو َ
ػاـ لَْيػلَػػة ُُثَج َدلْ يُ َ
ػب لَػػوُ قيَػ ُ
ُكتػ َ
ِ
ِِ
ػاـ بِنَػػا َئػ َجػىت َزبََجوفْػنَػػا الْ َفػ َػال َح قُػ ْلػ ُ لَػػوَُ :وَ ػػا الْ َفػ َػال ُح
الَجالَػػة َوَد َعػػا ه َْىلَػػوُ َون َسػػااَهُ فَػ َقػ َ
ور .هخرملو الرت لي ( ،)806وقاؿ :ئديث ئسن صميح.
قَ َاؿ الس ُم ُ
َف رسػ َ ِ
 وعػػن عا ِ َه ػةَ ه ٍُّـ الْمػ ْػاِ نِ ِص ػلَجى اللَجػػوُ َعلَْيػ ِػو
َْ َ
ُ َ
ػوؿ اللَجػػو َ
ني َرض ػ َ اللَجػػوُ َعْنػ َهػػا ه َج َ ُ
وس ػلَجم ص ػلَجى ذَات لَيػلَػ ٍػة ِيف الْمسػ ِػج ِد فَص ػلَجى بِ ِِ
ص ػلَجى ِ ػ ْػن الْ َقابِلَػ ِػة
َ ْ
ػاس ُُثَج َ
َ
َ
ََ َ َ
صػ َػال و نػَ ٌ
َْ
ػوؿ اللَجػ ِػو
الرابِ َعػ ِػة فَػلَ ْػم َىبْػ ُػر ْج إِلَ ْػي ِه ْم َر ُسػ ُ
املتَ َمعُػوا ِ ػ ْػن اللَجْيػلَ ِػة الَجالَِػ ِػة ه َْو َج
ػاس ُُثَج ْ
فَ َك ُػ َػر النَجػ ُ
ِ
ِ
صػنَػ ْعتُ ْم َوَدلْ يبَْنَػ ْع ِػِن ِ ْػن
َصػبَ َح قَ َ
صلَجى اللَجػوُ َعلَْيػو َو َسػلَج َم فَػلَ َجمػا ه ْ
ػاؿ :قَػ ْد َرهَيْػ ُ الَجػلي َ
َ
ِ
وج إِلَػػي ُكم إَِجال ه ٍّ ِ
ض ػػا َف .هئرمل ػػو
ْ
ض َعلَػ ْػي ُك ْم َوذَل ػ َ
ػك ِيف َرَ َ
َين َخه ػػي ُ هَ ْف ُػ ْف ػ َػر َ
اػبُػ ُػر ِ ْ ْ
الب اري (  ، ) 1129و سلم (  .) 761ىلا واهلل هعلم.
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رٕبٌٚذ اٌغؾٛس ثؼذ دخٛي ٚلذ اٌفغش
الس ا ( :)18696السالم عليكم
ؤت
ؤت السؤؤحور وكؤؤان فراغؤؤي مؤؤن ا كؤؤل بعؤؤد دخؤؤو وقؤؤت الفجؤؤر بسؤ ّ
ت اولؤ ُ
دقائ  .فإلل صومي صحيب؟
هملاب على السااؿ :الهيخ /عبد العزيػز بػن هضبػد الػدريهم ( ر ػي كتابػة عػدؿ
اؼبزاضبية)
اعبواب:
وعليكم السالـ ورضبة اهلل وبركا و ،ه ا بعد:
فػػإف كن ػ هكل ػ بعػػد طلػػوع الفجػػر عاؼب ػاً بػػللك فصػػيا ك غػػا صػػميححل ف
الصػػياـ الهػػرع ىػػو ا سػػاؾ عػػن اؼبفط ػرات  -ػػن هكػػل وشػػرب وصبػػاع -ػػن
طلػػوع الفجػػر ال ػػاين إذل غػػروب الهػػم  ،فػػإذا هكػػل الصػػا م بعػػد خػػروج الفجػػر
ولو بدقيقة وائدة ،هو هكل قبل غروب الهم بدقيقة وائدة ،وكاف ذلك
العلػػم والػػلكر واالختيػػار دل يصػػح صػػو و ذلػػك اليػػوـ ػ وملػػوب التوبػػة ػػن ىػػله
اؼبعصػػية العتيمػػة .وبػػاهلل التوفيػ وصػػلى اهلل علػػى نبينػػا ؿبمػػد وعلػػى ولػػو وصػػمبو
وسلم.
اٌزأخش ػٓ االغزغبي ِٓ اٌغٕبثخ
الس ا  :السالم عليكم ورامج اهلل وبركاتم.
في إلر رمضان الماضي ،تؤأخرت أنؤا وزواؤي عؤن االغتسؤا مؤن الج ابؤج،
ات دخؤل وقؤت ال إلؤر وذلؤك لعؤدة أسؤباب ،م إلؤا أن ؤا ك ؤا نقؤيم فؤي بلؤد
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ؤؤديد البؤؤرودة ،ولؤؤم تكؤؤن لؤؤدي ا وسؤؤيلج لتدفلؤؤج المؤؤات البؤؤارد ،ولكؤؤن كؤؤان
بإمكان ؤؤا االغتسؤؤا فؤؤي بيؤؤت والؤؤد زواؤؤي ،ولك ؤؤا تأخرنؤؤا عؤؤن الؤؤلهاب إلؤ
ه اك إل أن دخل علي ا وقت ال إلر ،تؤم بعؤد ذلؤك اغتسؤل ا ،سؤ الي هؤو:
هؤؤل صؤؤيام ا مقبؤؤو  ،أم غيؤؤر مقبؤؤو فؤؤي ذلؤؤك اليؤؤوم؟ وإذا كؤؤان غيؤؤر مقبؤؤو
فإلل علي ا كفارة ،وما هي؟ أفيدوني بللك .وفقكم اهلل ال وعال.
هملاب عن السااؿ الهػيخ /سػا بػن عبػد العزيػز اؼباملػد (عضػو ىيلػة التػدري
ا عة ا اـ ؿبمد بن سعود ا سال ية).
اعبواب:
اغبمد هلل وئده ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،وبعد:
وعليكم السالـ ورضبة اهلل وبركا و.
صػػيا كما صػػميح – إف شػػاا اهلل ،-فلػػي ػػن شػػروط صػػمة الصػػياـ الطهػػارة
ػػن اعبنابػػة وال ػػن اغبػػدث ا صػػغر ،لكػػن هراكمػػا وقعتمػػا يف كبػػاة دل هػػعرا ُّػػا
وى أخا صالة الفجر عن وقتها عمػداًحل ف اعبمػاع وقػ نكمػا قبػل دخػوؿ
وق ػ الفج ػػرُ ،ث دخ ػػل عليكم ػػا وهنتم ػػا عل ػػى ملناب ػػة ،فك ػػاف الوامل ػػب عليكم ػػا
االغتساؿ ئىت اديا الصالة يف وقتها ،فإذا دل سػتطيعا االغتسػاؿحل لهػدة الػ د
وعدـ وملود ا س ناف بو اؼباا ،فالواملب ئينلل التيممُ ،ث هداا صػالة الفجػر
يف وقته ػػا ،وال يكلػ ػ اهلل نفسػ ػاً إال وس ػػعها ،وع ػػدـ الطه ػػارة ليسػ ػ ع ػػلراً يف
ػػأخا الصػػالة عػػن وقتهػػا طلقػاً ،والواملػػب هداا الصػػالة يف وقتهػػا ولػػو ػػن غػػا
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طهػػر باؼبػػاا ،فمػػا هوملػػب اهلل التػػيمم عنػػد فقػػد اؼبػػاا إال راعػػاة لوق ػ الصػػالة.
واهلل هعلم.
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ا٤وً فٙٔ ٟبس سِعبْ ٔغ١بٔب
السؤ ا ( :)61363السالم عليكم ورامج اهلل وبركاتم.
س الي في يوم من أيام رمضان المبؤارك وقبؤل اإلفطؤار ب ؤ ( 4أو  5دقؤائ )
قمؤؤت بأكؤؤل تمؤؤرة ،وذلؤؤك ونحؤؤن مجتمعؤؤون عل ؤ السؤؤفرة ،بواؤؤود ا هؤؤل،
وقؤؤد ك ؤؤت فؤؤي ؤؤده الغضؤؤب لتصؤؤرف أاؤؤد اإلخؤؤوة -هؤؤداه اهلل -بتصؤؤرف
غير مقبو إ القاً مع الوالد العزيز -اف ؤم اهلل ،-فؤأخبروني أنؤم لؤم يؤ ذن
الم ذن بعد ،وأنا لم أ عر بللك التصرف ن ي غضبان ادا ،وقد أعان ي

اهلل -عؤؤز واؤؤل -وقمؤؤت بقضؤؤات ذلؤؤك اليؤؤوم ،فإلؤؤل علؤؤي ؤؤيت مؤؤن اإلتؤؤم
ازاكم اهلل خير الجؤزات ،وتقبؤل م ؤا ومؤ كم سؤائر ا عمؤا آمي ؤؤن ،والسؤالم
عليكم.
هملػػاب عػػن الس ػااؿ الهػػيخ /عبػػد العزيػػز بػػن هضبػػد الػػدريهم(ر ػػي كتابػػة عػػدؿ
اؼبزاضبية)
اعبػواب:
اغبمػػد هلل وئػػده ،والصػػالة والسػػالـ علػػى رسػػوؿ اهلل وعلػػى ولػػو وصػػمبو وسػػلم،
ه ا بعد:
وعليكم السالـ ورضبة اهلل وبركا و.
فػإف صبيػ اؼبفطػرات ػن هكػل وشػرب ،وكبوىػا ،ال كػوف فطػرات إال بهػروط،
ى :
 )1العلم ،فاعباىل ال ئرج عليو السيما ا يبكن اعبهل بو.
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 )2اللكرحل فالناس إذا فعل ش ا ن اؼبفطرات ال شػ ا عليػوحل غبػديث" :عفػا
اهلل عن ه اػبطأ والنسياف و ا استكرىوا عليو".
 )3االختيػػارحل فػػاؼبكره ال ش ػ ا عليػػوحل للمػػديث السػػاب  ،وى ػله ال التػػة ا ػػور
داخل ػػة يف ػػل قول ػػو ع ػػاذل" :ال يكل ػ اهلل نفس ػاً إال وس ػػعها" اآلي ػػة ...وقول ػػو
عػػاذل " :ػػا ملعػػل علػػيكم يف الػػدين ػػن ئػػرج" اآليػػة ...وعليػػو فػػإف كػػاف هكلػػك
قبل ا ذاف نسياناً فلي عليك ش ا واغبمد هلل.
واهلل اؽبادي إذل سواا السبيل.

ص١بَ عزخ ِٓ شٛاي
الس ؤ ا ( :)62442هؤؤل يواؤؤد اؤؤديا أو فتؤوى تجيؤؤز البؤؤدت بصؤؤيام سؤؤتج
من وا في اليوم الثاني من عيد الفطؤر؟ اؤزاكم اهلل ع ؤي خيؤراً ،والسؤالم

عليكم.

همل ػػاب ع ػػن الس ػ ػااؿ اله ػػيخ /عم ػػر ب ػػن عب ػػد اهلل اؼبقب ػػل (عض ػػو ىيل ػػة الت ػػدري
ا عة ا اـ ؿبمد بن سعود ا سال ية).
اعبػواب:
اغبمد هلل وئده ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،وبعد:
السنة ؿبل للصياـ النافلة إال ا ياـ التالية:
فاعبواب هف صبي هياـ َ
 -1يو العيد ،وىلا با صباعحل غبديث عمر –رض اهلل عنو -وغاه.
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 -2هياـ التهري  ،وى اليوـ  13 ،12 ،11ن شػهر ذي اغبجػة ،وىػو قػوؿ
صب ػػاىا العلم ػػاا – وى ػػو الػ ػراملح-حل غب ػػديث اب ػػن عم ػػر وعا ه ػػة – رض ػ ػ اهلل
عنهم ،-ويست ث ن ذلك ن دل هبد اؽبدي ن اغبجاج ،فيجوز هف يصو ها.
 -3زبصػػيص يػػوـ اعبمعػػة بالصػػياـ ،علػػى القػػوؿ ال ػراملححل غبػػديث هيب ىريػػرة –
رضػ اهلل عنػػو -يف صػػميح سػػلم عػػن النػػيب – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم ج قػػاؿ:
"ال زبتصوا ليلة اعبمعة بقياـ ن بني الليػارل ،وال زبصػوا يػوـ اعبمعػة بصػياـ ػن
بني ا ياـ ،إال هف يكوف يف صوـ يصو و هئدكم".
 -4يػػوـ الهػػك ػػن شػػعباف ،الػػلي يسػػب ر ضػػافحل غبػػديث عمػػار يف السػػنن،
ويلم ػ ب ػػو ق ػػدـ ر ض ػػاف بي ػػوـ هو ي ػػو ني بقص ػػد االئتي ػػاط ،ف ػػإف واف ػ ص ػػيا اً
يصو و اله ص فال بأس.
وه ا بقية ا ياـ فيجوز صو ها ،و نها اليوـ ال اين ن شواؿ.
اإلفطبس ف ٟاٌطبئشح ٚاٌشّظ ال صاٌذ ف ٟا٤فك
السؤ ا ( :)58725السالم عليكم و رامج اهلل و بركاتم.
أخي :لدى س ا وهو :ك ت مسافرا عل مؤتن الطؤائرة ،وقؤد اؤان موعؤد

اإلفط ؤؤار يع ؤ ؤ أذان المغ ؤؤرب ،وه ؤؤو الس ؤؤاعج  ،5117وص ؤؤعدنا علؤ ؤ م ؤؤتن
الطؤؤائرة اؤؤوالي السؤؤاعج  ،5147وأقلعؤؤت الطؤؤائرة اؤؤوالي السؤؤاعج ،5152
الطؤؤائرة ا ن فؤؤي السؤؤمات ،وبعؤؤد مسؤؤيرة اؤؤوالي 8دقؤؤائ فؤؤي السؤؤمات يع ؤؤي
اؤؤوالي السؤؤاعج  5158أفطؤؤرت ،لكؤؤن الصؤؤمس مازالؤؤت فؤؤي ا ف ؤ  ،وهؤؤلا
بحكؤؤم ارتفاعإلؤؤا مؤؤع العلؤؤم سؤؤيدي فؤإن وقؤؤت اإلفطؤؤار تحؤؤت المدي ؤؤج التؤؤي
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نحؤؤن فوقإلؤؤا قؤؤد اؤؤان أو بؤؤا ارى قؤؤد أظلمؤؤت .أخؤؤي الكؤؤريم هؤؤل صؤؤيامي
صؤ ؤؤحيب أم ال؟ أريؤ ؤؤد إااب ؤ ؤج مؤ ؤؤن فضؤ ؤؤلكم .والسؤ ؤؤالم علؤ ؤؤيكم ورامؤ ؤؤج اهلل
وبركاتم.
هملاب عن السااؿ /عبد الرضبن بن إبراىيم الع ماف (عضو ىيلة التدري
ا عة ا اـ ؿبمد بن سعود ا سال ية).
اعبػواب:
اغبمػػد هلل وئ ػػده ،والصػػالة والس ػػالـ علػػى عب ػػده ورس ػولو ؿبم ػػد وولػػو وص ػػمبو،
وبعد:
وعليكم السالـ ورضبة اهلل وبركا و.
فاعبواب عن ىلا السااؿ ىو هنو:
هصب ػ هىػػل العلػػم علػػى هف الصػػوـ ػػن طلػػوع الفجػػر إذل غػػروب الهػػم لقولػػو
عػػاذل" :وكل ػوا واش ػربوا ئػػىت يتبػ ّػني لكػػم اػبػػي ا بػػيب ػػن اػبػػي ا سػػود ػػن
الفجر ُث هسبوا الصياـ إذل الليل" ،وؼبا تبػ عػن النػيب – صػلى اهلل عليػو وسػلم-
هنػو قػػاؿ" :إذا هقبػل الليػػل ػػن ىػا ىنػػا وهدبػر النهػػار ػػن ىاىنػا ،وغربػ الهػػم
فقػػد هفطػػر الصػػا م" ،ولكػػل صػػا م ئكػػم اؼبكػػاف الػػلي ىػػو فيػػو سػواا كػػاف علػػى
س ػػطح ا رض هـ ك ػػاف عل ػػى ط ػػا رة يف اعب ػػو ،ف ػػإذا هقلعػ ػ الط ػػا رة قب ػػل غ ػػروب
الهم بدقا واستمر عو النهار ،فال هبوز لو هف يفطر وال هف يصل اؼبغرب
ئػػىت غػػرب مش ػ اعبػػو الػػلي يسػػا فيػػو ،ئػػىت ولػػو ػ ّػر بسػػماا بلػػد هىلهػػا قػػد
هفطػػروا وىػػو يف ظبا هػػا يػػرى الهػػم  .وعليػػو فمػػن هفطػػر يف الطػػا رة بتوقيػ بلػػد
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وىػػو يعلػػم هف الهػػم دل غػػرب فصػػيا و فاسػػد ،وعليػػو قضػػاا ذلػػك اليػػوـ .واهلل
هعلم ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وولو وصمبو.
[ رامل فتاوى اللجنة الدا مة (.])296-295/10
ِب ػٍخ ئفطبس اٌؾبعُ خبصخ ِغ اعزخذاِٗ ٌ٣الد اٌؾذ٠ضخ؟
الس ؤ ؤ ا ( :)65621فض ؤؤيلج الص ؤؤي  :ق ؤؤد تك ؤؤون عل ؤؤج إفط ؤؤار المحج ؤؤوم
واضحج أما الحاام فإلل يفسد صؤومم مؤع اسؤت دام ا الت الحديثؤج بؤدال
مما هو معمو بؤم سؤابقا وهؤو مؤا الؤدم مضؤ ج دخؤو

ؤيت مؤن الؤدم فؤي

اوفم أم أن ا مر تعبدي صرف؟ .واهلل يحف كم ويرعاكم.
هملاب عن السػااؿ الهيخ /ه.د .سليماف بن فهد العيسى (هستاذ الدراسات
العليا ا عة ا اـ ؿبمد بن سعود ا سال ية).
اعبػواب:
اغبمػػد هلل وئػػده ،والصػػالة والسػػالـ علػػى ػػن ال نػػيب بعػػده ،وعلػػى ولػػو وصػػمبو
هصبعني ،وبعد:
فاعبواب :هف سالة إفطار الصا م باغبجا ة قد نػازع فيهػا العلمػاا ،وقػد بسػ
فيهػػا القػػوؿ غػػا وائػػد ػػن العلمػػاا ػػنهم شػػيخ ا سػػالـ ابػػن يميػػة –رضبػػو اهلل-
يف الفتػػاوى (صب ػ ابػػن قاسػػم) (ج  25ػػن ص 252إذل ص  ،)258وقػػاؿ:
إف الفطػ ػػر باغبجا ػ ػػة علػ ػػى وف ػ ػ ا صػ ػػوؿ والقيػ ػػاس ،وىػ ػػو قػ ػػوؿ هك ػ ػػر فقه ػ ػػاا
اغبديث.
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ه ػػا ػػا سػػأؿ عنػػو السػػا ل بقولػػو :قػػد كػػوف علػػة إفطػػار ااجػػوـ واضػػمة ،ه ػػا
اغباملم فهل يفسد صو و است داـ اآلالت اغبدي ة ...إخل.
فػػاعبواب :هنػػو يتهػػر رل والعلػػم عنػػد اهلل عػػاذل عػػدـ فطػػر اغبػػاملم إذا اسػػت دـ
اآلالت اغبدي ػػة ال س ػػيما وهف ىن ػػاؾ صب ػ ػ ػػن هى ػػل العل ػػم ي ػػروف ع ػػدـ الفط ػػر
باغبجا ة طلقا ،بل ىو قوؿ ا مة ال التة :اغبنفية واؼبالكية والهافعية.
ىػػلا و ػػا ذكر ػػو ىػػو ػػا يػػدؿ عليػػو كػػالـ شػػيخ ا سػػالـ ابػػن يميػػة – رضبػػو اهلل-
فق ػػد ق ػػاؿ رضب ػػو اهلل يف اؼبرملػ ػ الس ػػاب ( :الفت ػػاوى ج 25ص )258ػػا نص ػػو:
(وه ا الهارط فلي حباملم) ،وىلا اؼبعث نتفى فيو ،فال يفطر الهارط.
وكللك لو قػدر ئػاملم ال يبػص القػارورة بػل يبػتص غاىػا هو يأخػل الػدـ بطريػ
هخ ػػرى دل يفط ػػر .انته ػػى كال ػػو ،ى ػػلا وإين هوصػ ػ الق ػػارئ الك ػػرأل ب ػػالرملوع إذل
ؾبمػػوع الفتػػاوى البػػن يميػػة رضبػػو اهلل( -ج 25ػػن ص 252إذل ص ،)258
وهيضاً رسالتو اؼبسماة (ئقيقة الصياـ) .واهلل هعلم.
ً٘ ػٍٙ١ب ئصُ أر ٜإٌفظ؟
السؤ ا ( :)55699السالم عليكم ورامج اهلل وبركاتم.
أراو من سؤمااتكم مسؤاعدة صؤديقتي :أنؤا أعؤاني مؤن هبؤوط دائؤم بضؤغط
الدم وعلي أن أ ؤرب سؤوائل كثيؤرة ،اؤلرني ا بؤات م ؤل أن ك ؤت بؤالعرا
من الصوم لك ي ،أصوم تالتؤج أيؤام ،وع ؤدما أتعؤب كثيؤراً بحيؤا ال أسؤتطيع

أن أكمؤل واابؤؤاتي اتؤ الفطؤور يسؤؤاعدني زواؤؤي فؤي إعؤؤداده أفطؤؤر يؤؤومين
أسؤؤتعيد عؤؤافيتي وأراؤؤع ،وهكؤؤلا ..س ؤ الي :هؤؤل علؤؤي إتؤؤم أذى ال ؤ فس فؤؤي
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هله الحالج؟ علماً أن ا نرسل كفؤارة الصؤيام با يؤام التؤي أفطرهؤا للعؤرا مؤع
زكاة الفطر .وازاكم اهلل خيراً.

ا عػة

هملاب عن السااؿ الهيخ /د.زيد بن سػعد الغنػاـ (عضػو ىيلػة التػدري
ا اـ ؿبمد بن سعود ا سال ية).
اعبػواب:
اغبمد هلل وئده ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،وبعد:
وعليكم السالـ ورضبة اهلل وبركا و.
إذا كػػاف ػػرض ىػػله اؼبػرهة يرملػػى زوالػػو بعػػد فػػرتة ،فعليهػػا هف فطػػر و قضػ بعػػد
ذل ػػك ب ػػدوف إطع ػػاـ كف ػػارة ،ه ػػا إف ق ػػاؿ ا طب ػػاا إن ػػو ال يبك ػػن هف ي ػػزوؿ ،ب ػػل
سيسػػتمر عهػػا ،فلػػي عليهػػا صػػياـ ر ضػػاف ،وال هبػػب عليهػػا القضػػاا ،وعليهػػا
الكفػػارة عػػن كػػل يػػوـ إطعػػاـ سػػكني دبقػػدار كيلػػو ونصػ  ،و دفعػػو يف هي بلػػد
شاات بعد ر ضاف هو هتنااه ،ونسأؿ اهلل ؽبا الهفاا والعافية .واهلل هعلم.
لشَّس ا٤غجبء ِٕؼ ِٓ ٟاٌصِ َٛب اٌؼًّ؟
السؤ ا ( :)61273السالم عليكم ورامم اهلل وبركاتم .أما بعد:
س الي هو لقد أاريت لي عمليج قبؤل  3أ ؤإلر بسؤبب الطؤج فؤي ا معؤات
الدقيقؤؤج ،وسؤؤببت لؤؤي انفجؤؤار ونزيؤؤف داخلؤؤي ،وقؤؤد قؤؤرر ا بؤؤات م عؤؤي مؤؤن
الصوم لمدة س تان متتاليتان .فمؤا اكؤم ذلؤك؟ وكيؤف هؤي الكفؤارة إذا لؤم
أصم؟ وازاكم اهلل خيراً.
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هملػػاب عػػن الس ػااؿ الهػػيخ /عبػػد العزيػػز بػػن هضبػػد الػػدريهم(ر ػػي كتابػػة عػػدؿ
اؼبزاضبية).
اعبػواب:
وعليكم السالـ ورضبة اهلل وبركا و .ه ا بعد:
فإذا كاف الصياـ يضر اؼبريب كاف الصوـ ئرا اً عليو ،ويعلم الضرر باغب بػأف
يهػػعر اؼبػريب بتهػػور اؼبػػرض وزياد ػػو ،هو بػػاػب بػػأف ىبػ ه طبيػػب تقػػة عػػادل بػػأف
اؼبرض يضره ،فإف كاف اؼبرض عارضاً ويبكن الهفاا نو –بإذف اهلل عاذل -فإف
اؼبريب ينتتر ئىت يهفى ُث يقض ا عليو ن الصياـ ،وإف كػاف اؼبػرض فبػا ال
يرملػػى الهػػفاا نػػو ،فػػإف اؼب ػريب يطعػػم عػػن كػػل يػػوـ سػػكيناً ،وعليػػو فػػإف ىػػله
اؼبرهة نتتر سنتني ُث بده يف الصػياـ والقضػاا ،ولػي عليهػا ػ القضػاا شػ احل
ظا أخرت لعلر .وباهلل التوفي  ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد.
ً٘ ػٍ ٗ١لعبء ٘زا اٌَٛ١؟
السؤ ؤ ا ( :)61462فؤؤي رمضؤؤان قبؤؤل الماضؤؤي ك ؤؤت مسؤؤافراً إل ؤ اؤؤدة,

وبع ؤؤد ص ؤؤالة الفج ؤؤر نوي ؤؤت اإلفط ؤؤار لك ؤؤي أا ؤؤامع زوات ؤؤي ،ولك ؤؤن زوات ؤؤي

رفضؤؤت أن أاامعإلؤؤا فكملؤؤت صؤؤومي ولؤؤم أفطؤؤر ,فإلؤؤل علؤؤي قضؤؤات هؤؤلا
اليوم؟ .وازاكم اهلل خيراً.
هملػػاب عػػن الس ػااؿ الهػػيخ /عبػػد العزيػػز بػػن هضبػػد الػػدريهم (ر ػػي كتابػػة عػػدؿ
اؼبزاضبية).
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اعبػواب:
اغبمد هلل وئده ،والصالة والسالـ على ن ال نيب بعده ،وبعد:
ف ػػإف العم ػػل إمب ػػا يك ػػوف عب ػػادة هلل – ع ػػاذل -بني ػػة العا ػػل ،وإال ك ػػاف ع ػػادة ػػن
العػ ػػادات ،و ػ ػػن ذلػ ػػك الصػ ػػياـ ،فإنػ ػػو ال بػ ػػد لػ ػػو ػ ػػن نيػ ػػة قبػ ػػل الهػ ػػروع فيػ ػػو ُث
يستصمبها العمل ،دبعث ال يقطعها ،فإف نوى القط فسدت العبادة ،وىلا يف
صياـ الفرض وكد فال هبوز هف يبقى الصا م ملزااً ولو يسػااً ػن ظػاره بغػا نيػة
الصػػياـ ،ه ػػا صػػياـ النفػػل فػػا ر فيػػو هوسػ  ،ئيػػث يكتػػب لػػو ػػن ا ملػػر بقػػدر
صػػيا و ،وعلػػى ىػػلا فيجػػب علػػى السػػا ل و ػػن كان ػ ىػػله ئالػػو قضػػاا ىػػلا
اليوـ ،والسالـ عليكم ورضبة اهلل وبركا و.
اعزّٕ٠ ٌُٚ ..ٟصُ اٌ َٛ١اٚ٤ي ِٓ ػٛدرٗ
السؤ ا ( :)57927السالم عليكم.
لدي س الين:
ا و  :قبؤؤل خمسؤؤج عصؤؤر س ؤ ج وبعؤؤد صؤؤالة الفجؤؤر فؤؤي أاؤؤد أيؤؤام رمضؤؤان
ك ت أقوم بتلميس ذكري ،مما أدى إل ادوث استم ات.
الثاني :ك ت مسؤافراً ووصؤلت إلؤ البلؤد التؤي سؤافرت إليإلؤا ليلؤج رمضؤان،
ولكن لم أصم اليوم ا و .

هملاب عن السااؿ الهيخ /سعد بن عبد العزيز الهويرخ(عضو ىيلة التدري
ا عة ا اـ ؿبمد بن سعود ا سال ية)
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اعبػواب:
بسػػم اهلل الػػرضبن الػػرئيم ،واغبمػػد هلل رب العػػاؼبني ،وصػػلى اهلل وسػػلم علػػى نبين ػا
ؿبمد وعلى هىلو وصمبو هصبعني .ه ا بعد:
وعليكم السالـ ورضبة اهلل وبركا و.
ىنػػاؾ ملانبػػاف يتعلقػػاف بالس ػااؿ :اعبانػػب ا وؿ :هف السػػا ل قػػد فػ َجػرط فريط ػاً
عتيماً يف أخا السااؿ ؽبله الفرتة الطويلة ،وكاف الواملب عليو هف يسػأؿ عمػا
وقػ لػػو يف شػػهر ر ضػػاف يف ئينػػو ،وهال يػػاخر ىػػلا التػػأخا الفػػائو ،فالواملػػب
عليو التوبة ن ىلا الفعل ،وعدـ التأخا.
اعبانػػب ال ػػاين :هف ىػػلا السػػا ل قػػد ىتػػك ئر ػػة ىػػلا اليػػوـ وهفسػػده باالسػػتمناا
نػػو ملػػاا يف الصػػميمني ػػن ئػػديث هيب ىريػػرة-رض ػ اهلل عنػػو -هف اهلل -عػػز
وملل -قاؿ":يدع طعا و وشرابو وشهو و ن هملل " ،فمن عاين الصػياـ ا تنػاع
الصػػا م عػػن الهػػهوة وعػػن إنػزاؿ اؼبػػِن ،وعلػػى ىػػلا يكػػوف ىػػلا السػػا ل قػػد هفسػػد
هخػػر
ىػػلا اليػػوـ والواملػػب عليػػو ىػػو القضػػاا والتوبػػة إذل اهلل -عػػز وملػػل -وقػػد ّ
قضاا ىلا اليوـ ن غا علر فالواملب عليو القضاا ىو إطعاـ يوـ ؼبسكني
يطعمو ن غالب قوت البلد.
كن سافراً ووصل إذل البلد ال كن سافراً إليهػا يف هوؿ يػوـ ػن ر ضػاف
ولكن دل هصم اليوـ ا وؿ
ىػػو سػػافر ػػن بلػػده إذل بلػػد وخػػر ،ووصػػل إذل ىػػلا البلػػد اآلخػػر ويف الصػػباح دل
يص ػػم .الص ػػا م ي ػػرخص ل ػػو با فط ػػار يف شػ ػػهر ر ض ػػاف ف ػػإذا س ػػافر مل ػػاز ل ػػو
ا فطػػارحل نػػو تب ػ هف النػػيب -صػػلى اهلل عليػػو وس ػلم -فطػػر يف بعػػب هسػػفاره،
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وكللك قولو عاذل" :فمػن كػاف ريضػاً هو علػى سػفر فعػدة ػن هيػاـ وخػر" علػى
ىلا ال ئرج عليو يف إفطار ىلا اليوـ .واهلل هعلم.
رفع ً١لعبء سِعبْ ف ٟػشش ر ٞاٌؾغخ
السؤ ا ( :)14676السالم عليكم.
أراو التأكد من صحج هله الروايج الم سؤوبج لعمؤر بؤن ال طؤاب رضؤي اهلل
ع م وهي( :ليس ه اك أاؤب إلؤي مؤن أيؤام اقضؤي فيإلؤا مؤا فؤات ي مؤن صؤيام
فؤؤي رمضؤؤان مؤؤن صؤؤومإلا فؤؤي أيؤؤام عصؤؤر ذي الحجؤؤج) ،والروايؤؤج فؤؤي مصؤ ف
عبدالرزا وابن أبي يبج ،والس ن الكبرى للبيإلقي في فصل سؤماه (اؤواز

قضات ما فات من صيام رمضان في التسع أيام الفضيلج مؤن أو

ؤإلر ذي

الحجج.
هملاب عن السااؿ الهيخ /د .ؿبمػد بػن عبػد اهلل القنػاص(عضػو ىيلػة التػدري
ا عة ا اـ ؿبمد بن سعود ا سال ية).
اعبػواب:
اغبمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل وولو وبعد:
ا تػػر اؼبهػػار إليػػو يف السػااؿ هخرملػػو ابػػن هيب شػػيبة يف صػػنفو (  ،) 74/3عػػن
شػريك عػػن ا سػػود عػػن قػػي عػػن هبيػػو عػػن عمػػر قػػاؿ :ال بػػأس بقضػػاا ر ضػػاف
يف العه ػػر ،والبيهق ػ يف س ػػننو ( )285/4ػػن طري ػ س ػػفياف ع ػػن ا س ػػود ب ػػن
قػي بػو ولفتػو :هف عمػػر رضػ اهلل عنػو قػاؿ :ػػا ػن هيػاـ هئػب إرل هف هقضػ
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فيهػػا شػػهر ر ضػػاف ػػن هيػػاـ العهػػر  .وهخرملػػو سػػدد كمػػا يف اؼبطالػػب العاليػػة
( )4/6ػػن طريػ سػػالـ بػػن هيب طيػ عػػن ا سػػود بػػن قػػي بػػو ،وإسػػناد ىػػلا
ا تر ئسن ،رملالو تقات ،وقد روى ىلا ا تر إبراىيم بن إسماؽ الصػيِن عػن
قي بن الربي فرفعو وال يصح ،هخرملو الط اين يف اؼبعجم ا وس ( 374/5
) قػػاؿ :ئػػدتنا ؿبمػػد بػػن عبػػد اهلل اغبضػػر قػػاؿ ئػػدتنا إب ػراىيم بػػن إس ػػماؽ
الصيِن قاؿ ئدتنا قي بن الربي عن ا سػود بػن قػي عػن هبيػو عػن عمػر قػاؿ
كػػاف رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم :ال يػػرى بأسػػا بقضػػاا ر ضػػاف يف عهػػر
ذي اغبجػػة) ،قػػاؿ الط ػ اين عقبػػو( :ال ي ػػروى ىػػلا اغبػػديث ع ػػن عمػػر إال ُّ ػػلا
ا سػػناد فػػرد بػػو إب ػراىيم بػػن إسػػماؽ الصػػيِن  .ويف الصػػغا (  ) 63/2قػػاؿ:
(ئػػدتنا ؿبمػػد بػػن هضبػػد بػػن نصػػر هبػػو ملعفػػر الرت ػػلي الفقيػػو ئػػدتنا إبػراىيم بػػن
إسماؽ الصيِن ئدتنا قي بن الربيػ عػن ا سػود بػن قػي عػن هبيػو عػن عمػر
رض ػ اهلل عن ػػو ق ػػاؿ كػػاف رس ػػوؿ اهلل ص ػػلى اهلل علي ػػو وسػػلم إذا فا ػػو ش ػ ا ػػن
ر ضاف قضاه يف عهر ذي اغبجة) دل يػروه عػن ا سػود إال قػي وال يػروى عػن
عمػػر إال ُّػػلا ا سػػناد  .قػػاؿ اؽبي م ػ يف اَّم ػ ( ( : ) 179/3رواه الط ػ اين
يف ا وس ػ والصػػغا ،ويف إسػػناده إب ػراىيم بػػن إسػػماؽ الصػػيِن وىػػو ضػػعي )،
وقػػاؿ الػػلىيب يف اؼبي ػزاف ( ( :) 18/1قػػاؿ الػػدارقطِن :ػػرتوؾ اغبػػديث ،قل ػ :
فرد عن قي بػن الربيػ  ،عػن ا سػود بػن قػي  ،عػن هبيػو عػن عمػر قػاؿ :كػاف
رسوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلم إذا فا ػو شػ ا ػن ر ضػاف قضػاه يف عهػر ذي
اغبجػػة ،ال يػػروى عػػن عمػػر إال ُّػػلا ا سػػناد) ،وىػػلا ا تػػر عػػن عمػػر يػػدؿ علػػى
ملػ ػواز قض ػػاا ر ض ػػاف يف هي ػػاـ العه ػػر ػػن ذي اغبج ػػة ،وى ػػلا ق ػػوؿ س ػػعيد ب ػػن
اؼبسػػيب ،والهػػافع  ،وإسػػماؽ ،وروايػػة يف ػػلىب ا ػػاـ هضبػػد ،وذىػػب بعػػب
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العلمػػاا إذل كراىػػة قضػػاا ر ضػػاف يف هيػػاـ العهػػر ،وىػػو قػػوؿ اغبسػػن والزىػػري،
وي ػػروى ع ػػن عل ػ  ،ورواي ػػة يف ػػلىب ا ػػاـ هضب ػػد  .والق ػػوؿ ا وؿ هرمل ػػح ف
ا صػػل عػػدـ الكراىػػة ،واهلل هعلػػم [ .ينتػػر :الهػػرح الكبػػا ػ ا نصػػاؼ ( /7
.]) 505
"ٚاعؼٍٗ اٌٛاسس ِٕب"
الس ؤ ا ( :)58232مؤا مع ؤ القؤو فؤي دعؤؤات الق ؤوت" :وااعلؤم الؤؤوارث
م ا"؟ ما المقصود بالوارث ،وضمير الإلات هل عائد إل قوى اإلنسان؟
هملػػاب ع ػػن الس ػااؿ اله ػػيخ /ه .د .ياسػػني ب ػػن ناصػػر اػبطي ػػب(ا سػػتاذ بقس ػػم
القضاا ا عة هـ القرى).
اعبواب:
اغبمد هلل وئده ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل .وبعد:
ملاا يف سنن الرت لي ( )3502عن ابن عمر ،رضػ اهلل عنهمػا ،قػاؿ( :قَػلَج َمػا
ِ
َك ػػا َف رس ػ ُ ِ
ػوـ ِ ػ ْػن َْؾبلِ ػ ٍ َئ ػ َجػىت يَ ػ ْدعُ َو َُِّػ ُػاَال ِا
ص ػلَجى اللَجػػوُ َعلَْي ػػو َو َس ػلَج َم يَػ ُق ػ ُ
ػوؿ اللَجػػو َ
َُ
الػػدَجعو ِ
ات ِ َصػػمابِِو" :اللضإل ؤ ضم اق ِ
ك َمؤؤا يَ ُحؤؤو ُ بَؤ ْيؤَؤَؤؤا َوبَؤ ْؤي َن
ْسؤ ْؤم لََؤؤا ِمؤ ْؤن َخ ْصؤؤيَتِ َ
ُ
ْ َ
ََ
اص َ ِ
مع ِ
كَ ،وِم ْن الْيَ ِقي ِن َمؤا تُؤ َإل عؤو ُن بِ ِؤم َعلَْيؤَؤا
ك َما تُؤبَؤلعغَُا بِ ِم َاضتَ َ
اعتِ َ
يكَ ،وم ْن َ َ
ََ
ات الؤ ُّؤدنْؤيا ،ومتؤعع ؤؤا بِأ ِ
صؤؤيب ِ
ِ
اا َع ْل ؤؤمُ
َايَؤ ْيتَؤَؤؤاَ ،و ْ
صؤؤا ِرنَا َوقُؤ ضوتَِؤؤا َمؤؤا أ ْ
َ َ َ َْ ْ
َسؤ َؤماعَا َوأَبْ َ
ُم َ
الْؤؤوا ِر َ ِ
ادانَؤؤاَ ،وَال
صؤ ْؤرنَا َعلَؤ َمؤ ْؤن َع َ
ث مضؤؤاَ ،و ْ
اا َعؤ ْؤل تَأ َْرنَؤؤا َعلَؤ َمؤ ْؤن ظَلَ َمَؤؤاَ ،وانْ ُ
َ
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تَ ْجعل م ِ
صيبَتَؤَا فِي ِديَِاَ ،وَال تَ ْج َع ْل ُّ
الدنْؤيَا أَ ْكبَؤ َر َه عمَاَ ،وَال َم ْبؤلَؤ َا ِعل ِْمَؤا َوَال
َْ ُ
ِ
تُ ع
يث َئ َس ٌن.
يسىَ :ى َلا َئ ِد ٌ
َ
سل ْط َعلَْيؤَا َم ْن َال يَؤ ْر َا ُمَا" .قَ َاؿ هَبُو ع َ

ه ػ ػػا شػ ػػرح ػ ػػا س ػػأل عنػ ػػو فف ػ ػ ربف ػػة ا ئػ ػػوذي (ج ،9ص :)334و تعنػ ػػا
بأظباعن ػػا وهبص ػػارنا وقو ن ػػا ػػا هئييتن ػػا :هي املعلن ػػا تمتع ػػني و نتفع ػػني بأظباعن ػػا
وهبص ػػارنا .وقو نػ ػػا :هي بػ ػػأف نس ػػتعملها يف طاعت ػػك .ق ػػاؿ ابػ ػػن اؼبل ػػك :التمت ػ ػ
بالسػػم والبصػػر إبقاؤنبػػا صػػميمني إذل اؼبػػوت .ػػا هئييتنػػا :هي ػػدة ئيا نػػا.
واملعلػػو :هي اؼبػػلكور ػػن ا ظبػػاع وا بصػػار والقػػوة ،ال ػوارث :هي البػػاق نػػا –
هي بأف يبقى إذل اؼبوت .واهلل هعلم.

أعش اٌمبئُ ػٍ ٝخذِخ اٌّؼزىفٓ١
السؤ ا ( :)59974السالم عليكم ورامج اهلل و بركاتم.
مؤؤا تؤواب مؤؤن يعؤؤد عؤؤام السؤؤحور للمصؤؤلين أو القؤؤائمين فؤؤي المسؤؤجد ،أي
اللين يتإلجدون ,علماً أن اللين يقومون بإعؤداد السؤحور يقومؤون بإعؤداده

أت ؤات صؤؤالة التإلجؤؤد ،أي أنإلؤؤم ال يسؤؤتطيعون أن يتإلجؤؤدون مؤؤع المتإلجؤؤدين
النصؤؤغالإلم بالسؤؤحور وإعؤؤداده ,وهؤؤل صؤؤحيب أن تؤؤوابإلم مثؤؤل تؤؤواب مؤؤن
يصؤؤلي التإلجؤؤد ,علمؤؤا أن مؤؤن يعؤؤد السؤؤحور ال يتيسؤؤر لؤؤم إعؤؤداده إال فؤؤي
الوقت الملكور أعاله؟ أفيدونا ازاكم اهلل ع ا ال ير كلم.
هملاب عن السااؿ الهيخ /ه.د .سليماف بن فهد العيسى (هستاذ الدراسات
العليا ا عة ا اـ ؿبمد بن سعود ا سال ية).
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اعبػواب:
اغبمػػد هلل وئػػده ،والصػػالة والسػػالـ علػػى ػػن ال نػػيب بعػػده وعلػػى ولػػو وصػػمبو
هصبعني .وبعد:
وعليكم السالـ ورضبة اهلل وبركا و.
ف ػ ػػاعبواب :هف ػ ػػن ينه ػ ػػغل ع ػ ػػن التهج ػ ػػد ع ػ ػػداد طع ػ ػػاـ الس ػ ػػمور للص ػ ػػا مني
اؼبتهجدين لو ل هملر اؼبتهجد ،بل قد يكوف هعتم هملراً ،ويدؿ على ذلك ا
ملاا يف الصميمني عن هن – رض اهلل عنو -قاؿ :كنا النيب –صػلى اهلل
عليو وسلم -يف السفر ،فمنَجا الصا م و نّا اؼبفطر ،قاؿ :فنزلنا نزالً يف يوـ ئػار
هك رنا ظال صائب الكسػاا و نػا ػن يتقػ الهػم بيػده قػاؿ فسػق الصػواـ،
وقاـ اؼبفطروف فضربوا ا بنية وسقوا الركػاب ،فقػاؿ رسػوؿ اهلل – صػلى اهلل عليػو
وسلم" :-ذىب اؼبفطروف اليوـ با ملر" ،ويف اغبديث اآلخر " :ن ملهػز غازيػاً
فقػد غػزا" ،ىػلا وينبغػ ؼبػن يُعػ ّد السػمور هال يػرتؾ نصػيبو ػن التهجػد وإف كػػاف
يس ػااً ،كمػػا ينبغ ػ هف صػػلوا الػػو ر ػ ا ػػاـ إف كػػانوا يصػػلوف صباعػػة كمػػا يف
ر ضاف ليمصل ؽبم هملر قياـ ليلة ،وذلك بعملهم انصرافهم ا اـ.
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اإلغبٌخ ف ٟصالح اٌزشا٠ٚؼ
السؤ ا ( :)59326السالم عليكم ورامج اهلل.
لؤدي ا إمؤؤام يصؤؤلي التؤؤراويب ويطؤ عؤو اؤدا اتؤ يتجؤؤاوز م تصؤؤف الليؤؤل ،وقؤؤد
يبلا بإلا الثلا ا خير ،وي ؤتم فؤي كؤل أسؤبوه تقريبؤا ،معتقؤدا أن هؤله هؤي
السؤ ؤ ج ،ومس ؤؤتدال ب ؤ ؤ (ق ؤؤم اللي ؤؤل إال قل ؤؤيال ،نص ؤؤفم أو انقؤ ؤا م ؤؤم قل ؤؤيال)
واؤؤديا( :مؤؤن قؤؤام رمضؤؤان) قؤؤا  :ولؤؤم يقؤؤل مؤؤن قؤؤام اؤؤزتاً ً؟ مؤؤن الليؤؤل؟

والس ا  :ما صحج قو اإلمام وفعلم؟ علماً بأن من يصلي خلفم يعلم هؤلا

التطويؤؤل مسؤؤبقاً وال مصؤؤقج عليؤؤم م ؤؤم غالبؤاً .هؤؤل صؤؤب عؤؤن ال بؤؤي-صؤؤل اهلل
عليؤؤم وسؤؤلم -أو عؤؤن ال لفؤؤات الرا ؤؤدين-رضؤؤي اهلل ع ؤ إلم -أنإلؤؤم صؤؤلوا
التراويب بإلؤلا الطؤو  ،فقؤد بحثؤت فلؤم أاؤد سؤوى اؤديا أبؤي ذر-رضؤي
اهلل ع م( -اتؤ خصؤي ا الفؤالح) ومؤع أنؤم فؤي العصؤر ا واخؤر خؤارج محؤل
المسؤؤألج إال أن مؤؤتن الحؤؤديا وسؤ ده لؤؤم ي ؤؤل مؤؤن مقؤؤا أيضؤاً .هؤؤل يصؤؤب
االس ؤؤتدال بأاادي ؤؤا قي ؤؤام ال ب ؤؤي-ص ؤؤل اهلل علي ؤؤم وس ؤؤلم -اللي ؤؤل (بغي ؤؤر

رمض ؤؤان) علؤ ؤ قي ؤؤام رمض ؤؤان ،أم أنإل ؤؤا ص ؤؤالة مس ؤؤتقلج م صوص ؤؤج بأاك ؤؤام
تجعلإلا م تلفؤج عؤن قيؤام الليؤل المعؤروف؟ ولؤلا تحتؤاج دلؤج خاصؤج ،كمؤا
أنؤؤم ال يمكؤؤن أن نلح ؤ س ؤ ج العصؤؤات الراتبؤؤج بقيؤؤام الليؤؤل لتفردهؤؤا بأاكؤؤام
خاصج بإلا .كر اهلل لكم وسددكم والسالم.
هملاب عن السااؿ الهيخ /د .سليماف بن وا ل التوهبري (عضو ىيلة التدري
ا عة هـ القرى)
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اعبػواب:
بسم اهلل الرضبن الرئيم ،واغبمػد هلل رب العػاؼبني ،والصػالة والسػالـ علػى رسػوؿ
اهلل وعلى ولو وصمبو و ن وااله .ه ا بعد:
وعليكم السالـ ورضبة اهلل وبركا و.
صالة الليل إذا كاف ا نساف نفرداً فإنو يطوؿ ا شاا وقد كاف النيب صػلى اهلل
علي ػػو وس ػػلم يق ػػوـ اللي ػػل فيص ػػل يف الركع ػػة الوائ ػػدة هئيان ػاً ب ػػالبقرة ووؿ عم ػراف
والنسػػاا ،وكػػاف يق ػ ئػػىت تفطػػر قػػد اه و قػػوؿ لػػو عا هػػة رض ػ اهلل -عػػاذل-
عنهػػا هلػػي قػػد غفػػر اهلل لػػك ػػا قػػدـ ػػن ذنبػػك و ػػا ػػأخر فيقػػوؿ ؽبػػا عليػػو
الصػػالة والسػػالـ هفػػال هكػػوف عبػػداً شػػكورا وه ػػا ا نسػػاف الػػلي يصػػل بالنػػاس
إ ا اً دبعث هف ورااه هناس زبتل هئواؽبم وظروفهم وقدراهتم فإنو هبب عليو هف
يراع هئواؽبم ،وهال يطيل عليهم ،وإمبػا يصػل ُّػم صػالة تناسػب ػ صبػيعهم
و ئاملاهتم فيصل ُّم الصالة اؼبعتادة عند النػاس الػ يطيقوظػا صبيعػاً فػيهم
الضػعي وفػيهم ذو اغباملػػة وفػيهم اؼبػريب ،ئػىت ال وبػر هم ػػن الصػالة يصػػل
ُّػػم صػػالة عتدلػػة وال وبملهػػم ػػا ال يُطيقػػوف ولػػو هف بعضػػهم يقػػوؿ هنػػو يطي ػ
ذلػك وال هػػقة عليػػو إال هنػػو قػػد يوملػػد هنػاس وخػػروف علػػيهم هػػقة وقػػد يعػػرض
لبعضهم ئاملة ن ئاملة لللىاب لدورة اؼبياه هو غرض يعرض لػو فيمتػاج إذل
هف ينص ػػرؼ ػػن ص ػػال و ف ػػال يف ػػوت عل ػػى الن ػػاس اػب ػػا ،وا نس ػػاف إذا ق ػػاـ ػ
ا اـ ئىت ينصرؼ كتب لو قياـ ليلة ولو كاف قيا و يسااً دل يستغرؽ ساعة هو
نصفها.
ىلا وباهلل التوفي وصلى اهلل على نبينا ؿبمد.
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اإلؽشاَ ِٓ اٌؾ٠ٛخ أَ ِٓ اٌغ ً١اٌىج١ش؟
السؤ ا ( :)67876السالم عليكم ورامج اهلل وبركاتم .وبعد:
نحن أهل الحويج نبعد عن ميقؤات السؤيل الكبيؤر فؤي اؤدود  25كيلؤو إذا
نوي ؤؤا العمؤؤرة ،هؤؤل يجؤؤوز ل ؤؤا اإلا ؤرام مؤؤن الحويؤؤج دون الوقؤؤوف فؤؤي السؤؤيل
وهلا ما نفعلم ا ن؟ وسمع ا فيم فتوى تجيزه هل هلا صحيب؟
هملػػاب عػػن السػ ػااؿ الهػػيخ /ه.د .عبػػد اهلل بػػن ؿبمػػد الطيػػار (ا سػػتاذ ا عػػة
القصيم).
اعبػواب:
اغبمد هلل وئده ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،وبعد:
وعليكم السالـ ورضبة اهلل وبركا و.
فػػال ئػػرج علػػى اؼبسػػلم هف وبػػرـ قبػػل اؼبيقػػات لكػػن ا كمػػل وا فضػػل هف يكػػوف
ا ئراـ ن اؼبيقات نفسوحل لفعلو صلى اهلل عليو وسلم وىو القا ل" :خلوا عِن
ناس ػػككم" ويف ئج ػػو ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم وصبيػ ػ عُ َمػ ػ ِره ا ربػ ػ هئ ػػرـ ػػن

اؼبيقػػات ،وىػػلا فعػػل صػػمابتو – رض ػ اهلل عػػنهم -ػػن بعػػده ،لكػػن لػػو هئػػرـ
اغباج هو اؼبعتمر قبل اؼبيقات ن نزلو هو اؼبنزؿ اللي سكن فيو اقتاً فال ئرج
عليػػو ،والفقهػػاا –رضبهػػم اهلل -يقولػػوف( :ويكػػره ا ئ ػراـ قبػػل اؼبيقػػات) ،ولكػػن
ىػػله الكراىػػة ال دليػػل عليهػػا لػػو قيػػل :إف ا ئ ػراـ قبػػل اؼبيقػػات خػػالؼ ا وذل
لكاف هدؽ ،واهلل هعلم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد.
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ؽظ اٌزطٛع ٚاٌؼّشح ف ٟسِعبْ
السؤ ا  :)9723السالم عليكم.
ا اج الفريضج فماذا يكون أكثر أاراً لم القيام بالحج أو عمرة في

رمضان؟ مع الدليل .وازاكم اهلل خيراً.

هملػػاب عػػن الس ػااؿ الهػػيخ /عبػػد الػػرضبن بػػن عبػػد اهلل العجػػالف(اؼبػػدرس بػػاغبرـ
اؼبك ).
اعبػواب:
اغبمد هلل وئده ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،وبعد:
وعليكم السالـ ورضبة اهلل وبركا و.
لكل هملر ،إال هف اغبب هفضلحل لقولو صلى اهلل عليو وسلم :العمرة إذل العمرة
كفارة ؼبا بينهما ،واغبب اؼب ور لي لو ملزاا إال اعبنة" ،ولقولو صلى اهلل عليو
وسلم " :ن ئب ودل يرفث ودل يفس رمل كيوـ ولد و ه و" ،وقولو صلى اهلل
عليو وسلم" :عمرة يف ر ضاف عدؿ ئجة" ،ويف رواية " :ع " ويف كل خا،
وعلى اؼبسلم هف وبرص على قدأل العمل الصاحل كيفما يسر لو .واهلل هعلم.
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اٌمٕٛد ف ٟاٌٛرش
السؤ ا ( :)19655فؤؤي صؤؤالة الؤؤوتر هؤؤل ا ولؤ الؤؤدعات فؤؤي الق ؤؤوت ،أم
الؤدعات بعؤد التسؤليم؟ وإذا داوم الصؤ ا علؤ الؤدعات بعؤد التسؤليم وتؤؤرك
الق وت فإلل عليم يت؟ وازاكم اهلل خيراً.
هملاب عنو د .خالد بن عل اؼبهيقح
اعبواب:
بسم اهلل ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،ه ا بعد:
اؼبتأ ػػل لسػػنة النػػيب –صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم -هبػػد هف هك ػػر الػػلين وصػػفوا صػػالة
النػػيب –صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم -يف الليػػل دل يػػلكروا هنػػو كػػاف يقن ػ فيػػو ،وعلػػى
ى ػ ػػلا يك ػ ػػوف ا نس ػ ػػاف هغل ػ ػػب هئوال ػ ػػو ال يقنػ ػ ػ يف ال ػ ػػو ر ،ويقنػ ػ ػ يف بع ػ ػػب
ا ئيػػاف ،لػػورود ئػػديث اغبسػػن –رض ػ اهلل عنػػو":-علمػػِن رسػػوؿ اهلل –صػػلى
اهلل عليػػو وسػػلم -كلمػػات هقػػوؽبن يف قنػػوت الػػو ر "...هبػػو داود ( )1425وابػػن
امل ػػة ( )3830وغانب ػػا واغب ػػديث ص ػػممو ا لب ػػاين ،وهيض ػاً ئ ػػديث هيب ب ػػن
كع ػ ػػب –رض ػ ػ اهلل عن ػ ػػو -وإف ك ػ ػػاف في ػ ػػو ض ػ ػػع ":هف الن ػ ػػيب –علي ػ ػػو الص ػ ػػالة
والس ػػالـ -قنػ ػ يف ال ػػو ر" هب ػػو داود ( ،)1427فنق ػػوؿ :الغال ػػب عل ػػى ى ػػدي
ا نسػاف هنػػو ال يقنػ يف الػو ر ،لكػػن لػػو قنػ يف بعػب ا ئيػػاف فهػػلا ال بػػأس
بػػو ،ويكػػوف القنػػوت بعػػد الركػػوع هو قبػػل الركػػوع ،وإذا دل يقنػ هبعػػل دعػػااه يف
هتناا السجود ،هو بعد التههد ا خا وقبل السالـ.
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اٌغّغ ث ٓ١اٌؼشبئ ٓ١ف ٟسِعبْ
الس ؤ ا ( :)38276مؤا اكؤؤم الجمؤع بسؤؤبب سؤقوط المطؤؤر فؤي رمضؤؤان
وبالتحديؤؤد بؤؤين المغؤؤرب والعصؤؤات؟ وهؤؤل تصؤؤل صؤؤالة التؤؤراويب فؤؤي ذلؤؤك
اليوم أم ال؟.
هملاب عنو د .خالد بن عل اؼبهيقح
اعبػواب:
نع ػػم ،اعبمػ ػ ال ب ػػأس ب ػػو ،ئ ػػىت يف ر ض ػػاف ب ػػني العه ػػا ني ،وإذا صبػ ػ اؼبغ ػػرب
والعهاا ،فإنو يدخل وق الرتاويح،ووق الو ر بعد اعبم  ،وكاف النػيب –صػلى
اهلل عليػػو وسػػلم -يصػػل ػػا بػػني صػػالة العهػػاا إذل طلػػوع الفجػػر إئػػدى عهػػرة
ركعة هخرملو الب اري ( )994و سلم (.)736
ً٘ ٍ٠ضَ اٌصج ٟئرّبَ اٌؼّشح؟
الس ا ( :)69292السالم عليكم ورامج اهلل ،وبعد:
ع ؤؤدما ك ؤؤت فؤؤي الثانيؤؤج عصؤؤرة مؤؤن عمؤؤري -تقريب ؤاً قبؤؤل البلؤؤون -أارمؤؤت

للعمرة ،ولما ذهبؤت ووصؤلت الطؤائف مرضؤت ( قؤيت) ولؤم أتمؤم عمرتؤي؟
سؤؤر لؤؤي أدات العمؤؤرة عؤؤدة مؤؤرات بعؤؤد
فإلؤؤل يلزم ؤؤي ؤيت؟ علمؤاً بؤأني قؤؤد تي ض

هله المرة ،وازاكم اهلل خيراً عل ما تبللونم من اإلد فيم مصلحج ا مج.
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هملاب على السااؿ :الهيخ /عبد العزيػز بػن هضبػد الػدريهم ( ر ػي كتابػة عػدؿ
اؼبزاضبية)
اعبواب:
وعليكم السالـ ورضبة اهلل وبركا و ..ه ا بعد:
ىله اؼبسألة بنية على ا ذكره هىل العلم يف إئراـ الصػيب(هي غػا البػالغ) ىػل
يلز و إسباـ ا هئرـ بو هـ ال اختلػ هىػل العلػم فيهػا علػى قػولني :هصػمهما هنػو
ال هبب عليو ا سباـ ،وهنو يقبل ا ه ػى بػو يف الطاعػات ،وال يُلػزـ دبػا ركػوحل نػو
رملمػو العال ػة الفقيػو الهػيخ ؿبمػد
غا كل  ،وىلا لىب اغبنفية ،وىػو ػا َج
بن صاحل بن ع يمني رضبو اهلل رضبة واسعة.
وباهلل التوفي  ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد وعلى ولو وصمبو هصبعني.

الس ا :

أفطش ٌؼشعٗ صٍش سِعبْ
ا مقيم بالمملكج العربيج السعوديج ،تزوج قبل 25س ج ،وقد

زفت لم زواتم من بلده للمملكج في إلر رمضان المبارك ،وقؤد أفطؤر هؤو
وزواتم عصرة أيام (مع العلم أنإلما مقيمان وليسا مسافرين) ظ اّ م إلمؤا أنؤم

يسؤعإلما الفطؤر والقضؤؤات وقؤد قضؤؤوا ا يؤام التؤي أفطراهؤؤا فعؤالً .ولك ؤؤم ا ن

يسأ هل عليم يت آخر؟.
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هملاب عن السااؿ الهػيخ /د .سػليماف بػن وا ػل التػوهبري(عضػو ىيلػة التػدري
ا عة هـ القرى).
اعبواب:
اغبمد هلل وئده ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل .وبعد:
ىلا السااؿ دل يوضح فيو – السػا ل -ػا يتعلػ باعبمػاع ،وهظػن هف قصػده ػن
طرح ىلا السااؿ ىو هنو قد يكوف قػد واقػ زوملتػو يف ظػار ر ضػاف ،واؼبفطػرات
لػػي فيهػػا كفػػارة عػػدى اعبمػػاع يف ظػػار ر ضػػاف ،فػػإف كػػاف عا ػػداً هو ناسػػياً هو
س ػػاىياً ،وا نس ػػاف إذا مل ػػا يف الي ػػوـ الوائ ػػد يف ظ ػػار ر ض ػػاف فإن ػػو ي ػػأُث ُّ ػػلا
ويفطر وعليػو قضػاا ىػلا اليػوـ وعليػو كفػارة وىػ عتػ رقبػة ،فػإف دل هبػد فصػياـ
شػػهرين تتػػابعني ،فػػإف دل يسػػتط فإطعػػاـ سػػتني سػػكيناً ،وىػػلا ىػػو الػػلي ملػػاا
يف اغبديث اؼبتف عليو عن هيب ىريرة – رض اهلل عنو -قاؿ" :بينا كبن مللػوس
عنػ ػػد النػ ػػيب –صػ ػػلى اهلل عليػ ػػو وسػ ػػلم -إذ ملػ ػػااه رملػ ػػل فقػ ػػاؿ :يػ ػػا رسػ ػػوؿ اهلل:
ىلك  ،قاؿ " :الك " :قاؿ :وقعػ علػى ا ػرهأ وهنػا صػا م ،فقػاؿ رسػوؿ اهلل
–صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم" :-ىػػل ذبػػد رقبػػة عتقهػػا " ،قػػاؿ :ال ،قػػاؿ صػػلى اهلل
عليو وسلم" :فهل ستطي هف صوـ شهرين تتابعني " ،قػاؿ :ال ،قػاؿ" :فهػل
ذبػػد إطعػػاـ سػػتني سػػكيناً " ،قػػاؿ :ال ،قػػاؿ :فمكػػث النػػيب -صػػلى اهلل عليػػو
سلم -فبينػا كبػن علػى ذلػك هأ النػيب – صػلى اهلل عليػو وسػلم -بعػرؽ فيػو سبػر،
قػػاؿ :هيػػن السػػا ل قػػاؿ :هنػػا ،قػػاؿ :خػػل ىػػلا فتصػػدؽ بػػو ،فقػػاؿ الرملػػل :هعلػػى
هفقر ِن يػا رسػوؿ اهلل واهلل ػا بػني البيتهػا هىػل بيػ هفقػر ػن بيػ  ،فضػمك
النيب –صلى اهلل عليو وسلم -ئػىت بػدت هنيابػوُ ،ث قػاؿ :هطعمػو هىلػك" تفػ
عليو.
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فهػلا يػدؿ علػػى هف ا نسػاف إذا وقػ علػى زوملتػو يف ظػػار ر ضػاف هنػػو يلز ػو ػ
القضػػاا الكفػػارة علػػى الصػػورة الػ ػ ّػر ذكرىػػا يف اغبػػديث ،فػػإذا كػػاف وقػ عليهػػا
يف عهرة هياـ فكل يوـ وبتاج إذل كفارة فيلز و عهر كفػارات -كػللك زوملتػو-
 ،ىلا إذا كانا قيمني يف البلد ،ه ا إذا كانا ليسوا يف ؿبل إقا تهما وإمبا نبا يف
كاف لي كاناً لفقا ة وإمبػا ىػو اسػتقبل زوملتػو يف غػا البلػد الػلي ىػو ؿبػل
ا قا ػػة وىػ ال نػػوي ا قا ػػة عنػػده واالسػػتقرار فإظمػػا ئينلػػل يكونػػاف يف ئػػاؿ
سػػفر ،فػػال شػ ا عليهمػػا ،وه ػػا إذا كانػػا يف ؿبػػل ا قا ػػة فعملهمػػا ؿبػػرـ وعليهمػػا
القضاا ،وذكر هظما قضوا فعليهما الكفارة كل وائد يعت عهػرة رقػاب ،هو إف
عجػزا عػن ذلػك يصػو ا عهػرين شػهراً ،فػإف عجػزا فيطعمػوف عػن كػل يػوـ سػػتني
سػكيناً ،هي :سػػتة والؼ كيلػو ،ويف ىػػلا اؼبقػاـ هود هف هنبػػو – السػا ل -وغػػاه
إذل االىتمػػاـ بػػأ ر الػػدين والتفقػػو يف هئكػػاـ العبػػادات وهف ا نسػػاف هبػػب عليػػو
هف ينتبو ور دينو ن صالة وصياـ وزكاة وئب وعمرة وغاىا فال يتهاوف.
ا ر ال اين :هنصح ن هراد الػزواج هال يكػوف زواملػو يف ر ضػاف هو قبػل ر ضػاف
بيسا ،وإمبػا يكػوف بعػد ر ضػاف لػلال يقػ فيمػا وقػ فيػو – السػا ل -ىػلا وبػاهلل
التوفي .
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االػزىبف ٚاالعزٙبد ف ٟاٌؼجبدح
السؤ ا ( :)61921ما ا فضل :االعتكاف مع قل االاتإلاد في العبادة،
أم المكوث في المسجد ليالي العصر من المغرب إل الفجر مع االاتإلاد
في العبادة؟.
هملػػاب عػػن الس ػااؿ الهػػيخ /عبػػد العزيػػز بػػن هضبػػد الػػدريهم(ر ػػي كتابػػة عػػدؿ
اؼبزاضبية)
اعبػواب:
اغبمػػد هلل وئػػده ،والصػػالة والسػػالـ علػػى رسػػوؿ اهلل وعلػػى ولػػو وصػػمبو وسػػلم،
ه ا بعد:
فػػإف االعتكػػاؼ دل يهػػرع إال ػػن هملػػل االملتهػػاد يف العبػػادة والتفػػرغ الكا ػػل ؽبػػا
وا عػراض عمػػا يهػػغل عنهػػا ،فيكػػوف اؼبعتكػ تػػنقالً بػػني هنػػواع العبػػادات ػػن
صالة وقرااة للقروف ،وذكر هلل – عاذل ،-ودعاا ،و ضرع.
ه ػػا االعتكػػاؼ دبعػػث اؼبكػػوث يف اؼبسػػجد ػ إضػػاعة الوقػ فيمػػا ال ينفػ ػػن
هئاديث دنيوية ،هو اانسات ملانبية ،فهلا لي ن االعتكاؼ اؼبهروع.
وعليػػو نقػػوؿ :إذا كػػاف ا صػػلح لقلبػػك البقػػاا يف اؼبسػػجد ػػن اؼبغػػرب إذل الفجػػر
باملتهاد يف ىػلا الوقػ  ،فػال بػأس ،ويعتػ ىػلا اعتكافػاًحل نػو هبػوز االعتكػاؼ
اعبز ساعة هو ساعتني ،وكبو ذلك .وباهلل التوفي .
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ً٘ ٔ١زٙب ٌٍصِٕ َٛغؾجخ ػٍ ٝوً ا٠٤بَ
السؤ ا ( :)61736امرأة تصوم القضات في وا  ،ونوت في يؤوم ا اؤد
أال تقطؤ ؤؤع صؤ ؤؤيامإلا ات ؤ ؤ ت إليؤ ؤؤم ،وكانؤ ؤؤت كؤ ؤؤل ليلؤ ؤؤج إذا أكلؤ ؤؤت بالعصؤ ؤؤات
(السؤؤحور) ت ؤؤوي أنؤؤم لصؤؤيام يؤؤوم غؤؤد ،وإذا نسؤيت أن ت ؤؤوي بالعصؤؤات ت ؤؤوي
قبل نومإلا فؤي نفسؤإلا ،لكؤن فؤي يؤوم أكلؤت وابؤج العصؤات ولؤم ت ؤو نسؤياناً
م إلؤؤا ،ولؤؤم ت ؤؤو قبؤؤل نومإلؤؤا ،فإلؤؤل نيتإلؤؤا قبؤؤل تالت ؤج أيؤؤام صؤؤالحج ،وهؤؤي أن
تكمؤؤل وال تقطعؤؤم ،هؤؤل تفطؤؤره وتقضؤؤي بؤؤدال ع ؤؤم ،أم تكمؤؤل صؤؤيامم ويعتبؤؤر
يوما لإلا؟ أفيدونا.
هملاب عن السااؿ الهيخ /ه.د .سليماف بن فهد العيسى (هستاذ الدراسات
العليا ا عة ا اـ ؿبمد بن سعود ا سال ية).
اعبػواب:
اغبمػػد هلل وئػػده ،والصػػالة والسػػالـ علػػى ػػن ال نػػيب بعػػده وعلػػى ولػػو وصػػمبو
هصبعني .وبعد:
فاعبواب :هف العلماا – رضبهم اهلل -ذكروا هنو هبب عيني النية ن الليل لصوـ
ر ضاف هو قضا و ،هو نلر ،هو كفارة ،فمن دل يُبيٍّ الصػياـ قبػل طلػوع الفجػر،
فال صياـ لو .ىلا واؼبرهة السا لة ذكرت هظا نوت هال قط صػياـ قضػا ها ئػىت
نهيػػو ،وهظػػا إذا هكلػ العهػػاا نػػوي هنػػو لصػػياـ غػػد ،لكنهػػا يف يػػوـ هكل ػ ودل
نو شيلاً.
فنق ػػوؿ :ال ػػلي يته ػػر رل – واهلل هعل ػػم -ص ػػمة ص ػػو ها قض ػػااًحل ف عه ػػااىا
وال ػػلي ظبت ػػو س ػػموراً إمب ػػا ى ػػو عه ػػاا ػػن يري ػػد الص ػػوـ ،ب ػػل ق ػػد ظبت ػػو س ػػموراً،
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والسػػمور إمبػػا ىػػو ؼبػػن يريػػد الصػػياـ ،وقػػد قػػاؿ شػػيخ ا سػػالـ ابػػن يميػػة – رضبػػو
اهلل( :-ىو ئني يتعهى ،يتعهى عهاا ن يريد الصوـ ،وؽبلا يُفرؽ بني عهاا
ليلػػة العيػػد وعهػػاا ليػػارل ر ضػػاف ،وى ػػلا عػػث قػػوؽبم :ويكف ػ يف النيػػة ا ك ػػل
والهرب بنية الصوـ) انتهى كال و رضبو اهلل .واهلل هعلم.

اإلفطبس رجؼب  ً٘٤اٌجٍذ
سلل فضؤيلج الصؤي ابؤن عثيمؤين ؤ رامؤم اهلل تعؤال ؤ :إذا قؤدم اإلنسؤان مؤن

بلد تأخر صومم إل بلد تق ضدم صومم فمت يفطر؟

فأملػػاب فضػػيلتو بقولػػو :إذا قػػدـ ا نسػػاف ػػن بلػػد ػػأخر صػػو و إذل بلػػد قػ َجػدـ
صو و فإنو هبب عليو إذا هفطر هىػل البلػد الػلي قػدـ إليػو هف يفطػر عهػمحل ف
ىلا البلد تب فيو دخوؿ الههر ،فكػاف ىػلا اليػوـ يػوـ عيػد ،وقػد ظػى النػيب -
صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم -عػػن صػػياـ العيػػدين( ،)1وعلػػى ىػػلا فيجػػب علػػى ىػػلا
الرملل اللي قدـ ن بلد أخر صو و عن هىل ىلا البلد اللي قدـ إليػو ،هبػب
عليو هف يفطر هىل البلد اللي قدـ إليو ،و ػا نقػص فإنػو يقضػيو بعػد العيػد،
فػػإذا كػػاف قػػد صػػاـ شبانيػػة وعه ػرين يو ػاً ،فإنػػو إذا هفطػػر يقض ػ يو ػاً ،والعك ػ
بالعك  ،يعِن لو قدـ ن بلد صا وا قبل البلد اللي قػدـ إليػو فإنػو يبقػى ئػىت

) (1أخشعٗ اٌجخبس ،ٞوزبة اٌص ،َٛثبة ص َٛ٠ َٛاٌفطش (ِٚ ،)1990غٍُ ،وزبة اٌص١بَ ،ثبة إٌ ٟٙػٓ صَٛ
 َٛ٠اٌفطش  َٛ٠ٚا٤ظؾ.)1137( ٝ
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يفطػػروا ،لقػػوؿ النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم« :الصػػوـ يػػوـ يصػػوـ النػػاس ،والفطػػر
يوـ يفطر الناس(.»)2
سرا ،ف الههر ال يبكن
وقاؿ بعب العلماا :إنو إذا همت تالتني يو اً فإنو يفطر ًّ
هف يزيد على تالتني يو اً ،وال يعلن إفطارهحل ف الناس صا موف.
[ؾبموع فتاوى ورسا ل فضيلة الهيخ ؿبمد بن صاحل الع يمني (])73/19

ششٚغ ٚعٛة اٌصَٛ
سلل فضيلج الصي ابن عثيمين ؤ رامم اهلل تعال ؤ :عل من يجب الصوم؟
فأملاب فضػيلتو بقولػو :الصػياـ هبػب هدااً علػى كػل سػلم ،بػالغ ،عاقػل ،قػادر،
قيم ،خاؿ ن اؼبوان  ،فهله ستة هوصاؼ ،فأ ا الكافر فػال هبػب عليػو الصػوـ
وال غػػاه ػػن العبػػادات ،و عػػث قولنػػا :ال هبػػب عليػػو الصػػوـ هنػػو ال يلػػزـ بػػو ئػػاؿ
كفره ،وال يلز و قضاؤه بعد إسال و ،ف الكافر ال قبل نو عبادة ئاؿ كفره،
ِ
َجه ْػم َك َف ُػرواْ بَِّللَج ِػو َوبَِر ُسػولِِو
لقولو عاذلَ " :وَ ا َ نَػ َع ُه ْم هَف ُػ ْقبَ َػل ػْنػ ُه ْم نَػ َف َق ػتُػ ُه ْم إِالّ هَنػ ُ
ِ ِ
ين َك َفػ ُػرواْ إِف يَنتَػ ُه ػواْ
" وال يلز ػػو قضػػاا العبػػادة إذا هسػػلم ،لقولػػو عػػاذل" :قُػػل للَجػػل َ
يػُ ْغ َفػ ْػر َؽبػُ ْػم َجػػا قَػ ْد َس ػلَ َ " لكنػػو يعاقػػب علػػى ػػا ركػػو ػػن واملبػػات ئػػاؿ كفػػره،
لقولػػو عػػاذل عػػن هصػػماب اليمػػني وىػػم يتسػػاالوف عػػن اَّػػر ني " َ ػػا َسػلَ َك ُك ْم َِف
ك ِ ن ٱلْمصلٍّني * وَدل نَ ُ ِ ِ ِ
ك نُطْع ُم ٱلْم ْسػك َ
ني * َوُكنَجػا َلبُ ُ
َس َقَر * قَالُواْ َدلْ نَ ُ َ ُ َ َ َ ْ
ػوض َ ػ َ
) (2أخشعٗ أث ٛداٚد ،وزبة اٌص ،َٛثبة  َٛ٠أخطأ اٌم َٛاٌٙالي (ٚ ،)2323اٌزشِز ،ٞوزبة اٌص ،َٛثبة ِب عبء
اٌص َٛ٠ َٛرصٚ ،)697( ِْٛٛاثٓ ِبعٗ ،وزبة اٌص١بَ ،ثبة ِب عبء ف ٟشٙش ٞاٌؼ١ذ (ٚ ،)1660صؾؾٗ اٌ٤جبٟٔ
ف ٟصؾ١ؼ اٌغبِغ (.)4287
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ِ
ِ
ِِ
ػني" فػػلكر ػػرؾ الصػػالة
ب بِيَ ػ ْػوـ ٱلػػدٍّي ِن * َئػ َجػىت هََػ ػنَا ٱلْيَقػ ُ
ٱ ُػبََ ضػ َ
ػني * َوُكنَجػػا نُ َكػ ٍّػل ُ
وإطع ػػاـ اؼبس ػػكني ػػن هس ػػباب دخ ػػوؽبم الن ػػار ،ي ػػدؿ عل ػػى هف ل ػػللك ػػأتااً يف
دخػػوؽبم النػػار ،بػػل إف الكػػافر يعاقػػب علػػى كػػل ػػا يتمت ػ بػػو ػػن نعػػم اهلل ػػن
َج ِ
ٱلصػلِم ػ ِ
ِ
ين اَا َ نُػواْ َو َعملُػواْ َج َ
طعاـ وشراب ولباس ،لقولو عاذل" :لَ ْػي َ َعلَػى ٱلػل َ
ملنػ ِ
الصػلِ َمػ ػ ِ ُُثَج اَجػ َق ػواْ َواَا َ نُ ػواْ ُُثَج
يمػػا طَعِ ُمػػواْ إِ َذا َ ػػا ٱَجػ َق ػواْ َواا َ نُ ػواْ َو َع ِملُ ػواْ َج
َُ ٌ
ػاح ف َ
ِِ
ِ
ني " فنفػ اعبُنػػاح عػػن اؼبػػا نني فيمػػا طعمػوا
َئ َسػػنُواْ َوٱللَجػػوُ ُوبػػب ٱلْ ُم ْمسػػن َ
اَجػ َقػواْ َجوه ْ
يدؿ على تبػوت اعبُنػاح علػى غػا اؼبػا نني فيمػا طعمػوا ،ولقولػو عػاذل" :قُ ْػل َ ْػن
ِ ِِ
ئػ َجػرـ ِزينَػةَ ٱللَجػ ِػو ٱلَجػ ِػىت ه ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ين اَا َ نُػواْ َِف
ْ
َ َ
َخػ َػر َج لعبَػػاده َوالْطَجيٍّبَ ػ ػ َػن ٱلػ ٍّػرْزؽ قُػ ْػل ىػػى للَجػػل َ
ِ ِ
ِ
ْ ِ
ِ ِ
ٱغبَيَػ ػػوةِ ٱل ػػدنْػيَا
ين اَا َ نُػ ػواْ َِف ْ
ٱغبَيَػ ػػوة ٱل ػػدنْػيَا َخال َ
ص ػ ػةً يَػ ػ ْػوَـ ٱلْقيَ ػ ػ َمة" فقول ػػو" :للَج ػػل َ
ِ
صةً يَػ ْوَـ ٱلْ ِقيَػ َم ِة" يدؿ على هف اغبكم يف غا اؼبا نني ىبتلػ عػن اغبكػم يف
َخال َ
اؼب ػػا نني ،ولك ػػن إذا هس ػػلم الك ػػافر يف هتن ػػاا ر ض ػػاف دل يلز ػػو قض ػػاا ػػا س ػػب
إس ػػال و ،ف ػػإذا هس ػػلم ليل ػػة اػب ػػا عه ػػر ػ ػ الً فا ي ػػاـ ا ربع ػػة عه ػػر ال يلز ػػو
قضاؤىا ،وإذا هسػلم يف هتنػاا اليػوـ لز ػو ا سػاؾ دوف القضػاا ،فػإذا هسػلم عنػد
زواؿ الهػػم ػ الً قلنػػا لػػو :ه سػػك بقيػػة يو ػػك ،وال يلز ػػك القضػػاا .فنػػأ ره
با ساؾحل نو صار ن هىل الوملوب ،وال نأ ره بالقضاا ،نو قػاـ دبػا وملػب
عليو وىو ا ساؾ ،ودل يكن قبلو ن هىل الوملوب ،و ن قاـ دبػا هبػب عليػو دل
يكل إعادة العبادة رة تانية.
ه ا العقل وىو الوص ال اين لوملوب الصوـ ا وبصل بو التمييػز بػني ا شػياا،
فإذا دل يكن ا نساف عاقالً فإنو ال صوـ عليو ،كما هنو ال هبب عليو ش ا ػن
العبادات سوى الزكاة .و ن ىلا النوع هي فبن لػي لػو عقػل ،هف يبلػغ ا نسػاف
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س ػنًّا يس ػػق ع ػػو التميي ػػز ،وى ػػو ػػا يع ػػرؼ عن ػػد العا ػػة «باؽب ػػلرات» ف ػػال يل ػػزـ
اؼبهلري صوـ ،وال يلزـ عنو إطعاـحل نو لي ن هىل الوملوب.
ه ا الوص ال الث :فهو البلوغ ،ووبصل البلوغ بوائد ن ه وٍر تالتة:
إ ا بأف يتم ا نساف طب عهرة سنة ،هو هف يُنبػ العانػة ،وىػو الهػعر اػبهػن
اللي يكوف عند ال ُقبل ،هو ينزؿ اؼبِن بللة ،سوااً كاف ذلك بائتالـ هو بيقتة،
و زيد اؼبرهة ه راً رابعاً وىو اغبيب ،فإذا ئاض اؼبرهة بلغ  ،وعلى ىلا فمن مت
لو طب عهرة سنة ن ذكر هو هن ى فقد بلغ ،و ن نبت عانتو ولو قبػل طبػ
عهرة سنة ن ذكر هو هن ى فقد بلغ ،و ن هنزؿ نياً بللة ن ذكر هو هن ى ولػو
قبػل طبػ عهػرة سػػنة فقػد بلػػغ ،و ػػن ئاضػ ولػػو قبػل طبػ عهػرة سػػنة فقػػد
بلغ  ،وردبا ربيب اؼبػرهة وىػ بنػ عهػر سػنني ،وىنػا هبػب التنبػو ؽبػله اؼبسػألة
ال يغفل عنها ك ا ن الناس ،فإف بعب النسػاا ربػيب بكػرة ،وال ػدري هنػو
يلز ها الصوـ وغاه ن العبادات ال يتوق وملوُّا على البلوغحل ف ك ااً ػن
الناس يتن هف البلوغ إمبا يكوف بتماـ طب عهرة سنة ،وىلا ظن ال هصل لو.
فإذا دل يكن ا نساف بالغاً فإف الصوـ ال هبب عليو ،ولكػن ذكػر هىػل العلػم هف
ور بػػأف يػػأ ر وليػػو الصػػغا ػػن ذكػػر هو هن ػػى بالصػػوـ ليعت ػاده ،ئػػىت
الػػورل ػػأ ٌ
يتمػرف عليػو ويسػهل عليػو إذا بلػغ ،وىػلا ػا كػاف الصػمابة ػ رضػ اهلل عػنهم ػ
يفعلونو ،فإظم كػانوا يص ٍّػو وف هوالدىػم الصػغار ،ئػىت إف الوائػد ػنهم ليبكػ ،
فيعطى لعبة ن العهن يتلهى ُّا ئىت غرب الهم .
وه ػػا الوصػ الرابػ  :فهػػو هف يكػػوف ا نسػػاف قػػادراً علػػى الصػػوـ ،فػػإف كػػاف غػػا
قادر فال صوـ عليو ،ولكن غا القادر ينقسم إذل قسمني:
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ػتمرا دا م ػاً :كػػالكبا ،واؼب ػريب
القسػػم ا وؿ :هف يكػػوف عجػػزه عػػن الصػػوـ سػ ًّ
رضاً ال يرملى برؤه ،فهلا يطعم عن كل يوـ سػكيناً ،فػإذا كػاف الهػهر تالتػني
يو ػاً هطعػػم تالتػػني سػػكيناً ،وإذا كػػاف الهػػهر سػػعة وعهػرين يو ػاً هطعػػم سػػعة
وعهرين سكيناً ،ولفطعاـ كيفيتاف:
الكيفيػػة ا وذل :هف ىبػػرج ئبًّػػا ػػن هرز هو بػػر ،وقػػدره رب ػ صػػاع بصػػاع النػػيب -
صػلى اهلل عليػو وسػلم -هي ُطبُػ صػػاع بالصػاع اؼبعػروؼ ىنػا ،ويسػاوي -هعػػِن
صاع النيب صلى اهلل عليو وسلم -كيلوين وهربعني غرا اً بال اعبيد الػرزين ،يعػِن
هنػػك إذا وزنػ ػػن الػ الػػرزين الػػدملن ػػا يبلػػغ كيلػػوين وهربعػػني غرا ػاً فػػإف ىػػلا
صاع بصاع النيب -صلى اهلل عليػو وسػلم-والصػاع بصػاع النػيب -صػلى اهلل عليػو
وسػػلم -هربعػػة ه ػػداد فيكف ػ ربعػػة سػػاكني ،ووبسػػن يف ىػػلا اغبػػاؿ هف ذبعػػل
عػػو إذا دفعتػػو للفقػػا هف ذبعػػل عػػو شػػيلاً ياد ػػو ػػن غبػػم هو غػػاه ،ئسػػب ػػا
قتضيو اغباؿ والعرؼ.
والومل ػػو ال ػػاين ػػن ا طع ػػاـ :هف يص ػػن طعا ػ ػاً يكف ػ ل الت ػػني فق ػااً ،هو س ػػعة
وعهرين فقااً ئسب الههر ويدعوىم إليو ،كما ذكر ذلك عن هن بن الػك
ػ رض اهلل عنو ػ ئني كػ  ،وال هبػوز هف يطعػم ش صػاً وائػداً قػدار ػا يكفػ
ال التني ،هو التسعة والعهرينحل نو البد هف يكوف عن كل يوـ سكني.
القسم ال اين ن العجز عن الصوـ :فهو العجز اللي يرملػى زوالػو ،وىػو العجػز
الطػػارئ :كمػػرض ئػػدث علػػى ا نسػػاف يف هيػػاـ الصػػوـ ،وكػػاف يه ػ عليػػو هف
يضػا
يصوـ ،فنقوؿ لو :هفطر واقب يو ػاً كانػو ،لقػوؿ اهلل عػاذلَ " :وَ ػن َكػا َف َ ِر ً
ِ
ُخَر ".
ه َْو َعلَى َس َف ٍر فَع َجدةٌ ٍّ ْن هَيَج ٍاـ ه َ
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ه ػػا الوص ػ اػبػػا  :فهػػو هف يكػػوف قيم ػاً وضػػده اؼبسػػافر ،وىػػو الػػلي فػػارؽ
يضػػا ه َْو
وطنػػو فػػال يلز ػػو الصػػوـ ،وعليػػو القضػػاا ،لقػػوؿ اهلل عػػاذلَ " :وَ ػػن َكػػا َف َ ِر ً
ِ
ُخػ َػر" ولكػػن ا فضػػل هف يصػػوـ ،إال هف يه ػ عليػػو
َعلَػػى َس ػ َف ٍر فَعػ َجػدةٌ ٍّ ػ ْػن هَيَجػ ٍػاـ ه َ
فا فضػل الفطػر .لقػوؿ هيب الػدرداا ػ رضػ اهلل عنػو ػ :كنػا ػ النػيب -صػلى اهلل
عليػػو وسػػلم -يف ر ضػػاف يف يػػوـ شػػديد اغبػػر ،و ػػا فينػػا صػػا م إال رسػػوؿ اهلل -
صلى اهلل عليو وسلم -وعبد اهلل بن روائة ،ه ا إذا ش َج عليو الصػوـ فإنػو يفطػر
والبد ،ف النيب -صلى اهلل عليو وسػلمُ -شػك إليػو هف النػاس قػد شػ علػيهم
الصػػياـ فػػأفطرُ ،ث قيػػل لػػو :إف بعػػب النػػاس قػػد صػػاـ فقػػاؿ« :هوللػػك العُصػػاة،
هولل ػػك العص ػػاة» و ػػىت ب ػػرئ اؼب ػ ػريب ،هو ق ػػدـ اؼبس ػػافر إذل بل ػػده ومل ػػب عليػ ػػو
القضاا ،ولو أخاه إذل هف يبقى بينو وبني ر ضاف ال اين بقدر ا ياـ ال عليو.
ه ػػا الوص ػ السػػادس :فػػأف يكػػوف خالي ػاً ػػن اؼبوان ػ  ،هي ػػن وان ػ الوملػػوب،
وىلا ىبتص باؼبرهة ،فيهرتط يف وملوب الصوـ عليهػا هدااً هال كػوف ئا ضػاً وال
نفسػػاا ،فػػإف كانػ ئا ضػاً هو نفسػػاا فإنػػو ال يلز هػػا الصػػوـ ،وإمبػػا قضػ بػػدؿ
ا ياـ ال هفطرت ،لقػوؿ النػيب -صػلى اهلل عليػو وسػلم -قػرراً ذلػك« :هليسػ
إذا ئاضػ دل صػػل ودل صػػم» هي إذا ئاضػ اؼبػرهة فػػال صػػوـ عليهػػا ،ولكػػن
قضيو يف هياـ هخر :كاؼبريب.
وىنا سألتاف ينبغ التفطن ؽبما:
اؼبس ػػألة ا وذل :هف بع ػػب النس ػػاا طه ػػر يف وخ ػػر اللي ػػل ،و عل ػػم هظ ػػا طه ػػرت،
ولكنها ال صوـ ذلك اليوـ ظنًّا نها هظا إذا دل غتسػل فإظػا ال يصػح صػو ها،
ولي ا ر كللك ،بل صو ها يصح وإف دل غتسل إال بعد طلوع الفجر.
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وه ػا اؼبسػألة ال انيػة :فهػ هف بعػب النسػاا كػوف صػا مة ،فػإذا غربػ الهػػم
وهفطػػرت ملااىػػا اغبػػيب قبػػل هف صػػل اؼبغػػرب ،فػػبعب النسػػاا قػػوؿ :إظػػا إذا
ه اىػػا اغبػػيب بعػػد الفطػػر وقبػػل صػػالة اؼبغػػرب فػػإف صػػو ها ذلػػك النهػػار يفسػػد،
وكللك بعب النساا يبػالغ هيضػاً ويقػوؿ :إذا ملااىػا اغبػيب قبػل صػالة العهػاا
ف ػػإف ص ػػو ها ذل ػػك الي ػػوـ يفس ػػد ،وك ػػل ى ػػلا ل ػػي بص ػػميح ،ف ػػاؼبرهة إذا غابػ ػ
الهم وى دل ر اغبيب خارملاً فصو ها صميح ،ئىت لو خػرج بعػد غػروب
الهػػم بلمتػػة وائػػدة فصػػو ها صػػميح ،ىػػله سػػتة هوصػػاؼ إذا املتمعػ يف
ا نساف وملب عليو صوـ ر ضاف هدااً ،وال وبل لو هف يفطر ،فإف زبلَج وائػد
نها فاغبكم كما علم يف اعبواب ن التفصيل.
[ؾبمػػوع فتػػاوى ورسػػا ل فضػػيلة الهػػيخ ؿبمػػد بػػن صػػاحل الع يمػػني (-75/19
.])81

اإلِغبن ٌضٚاي اٌؼزس
سؤؤلل فضؤيلج الصؤؤي ابؤؤن عثيمؤؤين ؤ رامؤؤم اهلل تعؤؤال

ؤ :إذا أفطؤؤر اإلنسؤؤان

لعلر ،وزا العلر في نفس ال إلار ،فإلل يواصل الفطر أم يمسك؟
فأملػػاب فضػػيلتو بقولػػو :ال يلز ػػو ا سػػاؾحل ف ىػػلا الرملػػل اسػػتباح ىػػلا اليػػوـ
بدليل ػن الهػرع ،فمر ػة ىػلا اليػوـ غػا تابتػة يف ئػ ىػلا الرملػل ،ولكػن عليػو
هف يقضيو ،وإلزا نػا إيػاه هف يبسػك بػدوف فا ػدة لػو شػرعاً لػي بصػميح .و ػاؿ
ذلك :رملل رهى غريقاً يف اؼباا ،وقاؿ :إف شرب ه كنِن إنقاذه ،وإف دل هشرب
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دل هسبكن ن إنقاذه .فنقوؿ :اشرب وانقله .فإذا شرب وهنقله فهػل يأكػل بقيػة
يو و نعم يأكل بقية يو وحل ف ىلا الرملػل اسػتباح ىػلا اليػوـ دبقتضػى الهػرع،
فال يلز و ا ساؾ ،وؽبلا لو كاف عندنا إنساف ريب ،ىػل نقػوؿ ؽبػلا اؼبػريب:
ال أكػػل إال إذا ملعػ وال هػػرب إال إذا عطهػ ال ،ف ىػػلا اؼبػريب هبػػيح
لو الفطر.
فك ػػل ػػن هفط ػػر يف ر ض ػػاف دبقتض ػػى دلي ػػل ش ػػرع فإن ػػو ال يلز ػػو ا س ػػاؾ،
والعك بػالعك  ،لػو هف رملػالً هفطػر بػدوف عػلر ،وملػاا يسػتفتينا :هنػا هفطػرت
وفسد صو ىل يلز ِن ا ساؾ هو ال يلز ِن قلنا :يلز ك ا ساؾحل نػو ال
وبػػل لػػك هف فطػػر ،فقػػد انتهك ػ ئر ػػة اليػػوـ بػػدوف إذف ػػن الهػػرع ،فنلز ػػك
بالبقػػاا علػػى ا سػػاؾ ،وعليػػك القضػػااحل نػػك هفسػػدت صػػو اً واملب ػاً شػػرع
فيو.
[ؾبموع فتاوى ورسا ل فضيلة الهيخ ؿبمد بن صاحل الع يمني (])98/19
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ئغؼبَ اٌؼبعض ػٓ اٌصَٛ
سلل فضيلج الصؤي ابؤن عثيمؤين ؤ رامؤم اهلل تعؤال ؤ :راؤل مؤريض مرضؤاً ال

يرا برؤه ،وال يسؤتطيع الصؤوم ،فمؤا الحكؤم؟ أفتونؤا اؤزاكم اهلل ع ؤا وعؤن
المسلمين كل خير؟
فأمل ػػاب فض ػػيلتو بقول ػػو :اؼبػ ػريب رضػ ػاً ال يرمل ػػى زوال ػػو ال يلز ػػو الص ػػوـحل ن ػػو
عػػاملز ،ولكػػن يلز ػػو بػػدالً عػػن الصػػوـ هف يطعػػم عػػن كػػل يػػوـ سػػكيناً ،ىػػلا إذا
كاف عاقالً بالغاً ،ولفطعاـ كيفيتاف:
الكيفيػة ا وذل :هف يصػن طعا ػاً غػدااً هو عهػػااًُ ،ث يػدعو إليػػو اؼبسػاكني بقػػدر
ا يػػاـ الػ عليػػو كمػػا كػػاف هنػ بػػن الػك ػ رضػ اهلل عنػػو ػ يفعػػل ذلػػك ئػػني
ك (.)1
والكيفية ال انية :هف يوزع ئبًّا ن بر ،هو هرز ،و قدار ىلا ا طعاـ ػد ػن الػ
هو ػػن ا رز ،واؼب ػ ّد يعت ػ دب ػػد ص ػػاع النػػيب -ص ػػلى اهلل علي ػػو وسػػلم -وى ػػو رب ػ
الص ػػاع ،وص ػػاع الن ػػيب -ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم -يبل ػػغ كيل ػػوين وهربع ػػني غرا ػ ػاً،
فيكوف اؼب ّد نص كيلػو وعهػرة غرا ػات ،فػيطعم ا نسػاف ىػلا القػدر ػن ا رز
هو ن ال  ،وهبعل عو غبماً ياد و.
[ؾبموع فتاوى ورسا ل فضيلة الهيخ ؿبمد بن صاحل الع يمني (])110/19

) (1أخشعٗ اٌجخبسِ ٞؼٍمب ف ٟوزبة اٌزفغ١ش ،ثبة ل ( ٌٗٛأ٠بِب ِؼذٚداد فّٓ وبْ.)....
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اٌغفش ِٓ أعً اٌفطش
سؤلل فضؤيلج الصؤي ابؤن عثيمؤين ؤ رامؤم اهلل تعؤال ؤ :مؤا اكؤم السؤفر فؤي
رمضان من أال الفطر؟
فأملاب فضػيلتو بقولػو :الصػياـ يف ا صػل واملػب علػى ا نسػاف ،بػل ىػو فػرض
وركػػن ػػن هركػػاف ا سػػالـ كمػػا ىػػو علػػوـ ،واله ػ ا الواملػػب يف الهػػرع ال هبػػوز
لفنساف هف يفعل ئيلة ليسقطو عن نفسو ،فمن سافر ن هملػل هف يفطػر كػاف
السفر ئرا اً عليو ،وكاف الفطػر كػللك ئرا ػاً عليػو ،فيجػب عليػو هف يتػوب إذل

اهلل عز وملل ،وهف يرمل عن سفره ويصوـ ،فإف دل يرملػ وملػب عليػو هف يصػوـ
ول ػػو ك ػػاف س ػػافراً ،وخالص ػػة اعبػ ػواب :هن ػػو ال هب ػػوز لفنس ػػاف هف يتميَجػ ػل عل ػػى
ا فطار يف ر ضاف بالسفرحل ف التميل على إسقاط الواملػب ال يسػقطو ،كمػا
هف التميل على اارـ ال هبعلو بائاً.
[ؾبموع فتاوى ورسا ل فضيلة الهيخ ؿبمد بن صاحل الع يمني (])133/19

ص َٛاٌؾبًِ ٚاٌّشظغ
سلل فضيلج الصي ابن عثيمين ؤ رامم اهلل تعال ؤ :عن الحامل إذا خافؤت
عل نفسإلا أو خافت عل ولدها وأفطرت فما الحكم؟
فأملاب فضيلتو بقولو :ملوابنا على ىلا هف نقوؿ :اغبا ل ال زبلو ن ئالني:
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إئدانبا :هف كوف نهيطة قوية ال يلمقها هػقة وال ػأتا علػى ملنينهػا ،فهػله
اؼبرهة هبب عليها هف صوـحل ظا ال علر ؽبا يف رؾ الصياـ.
واغباؿ ال انية :هف كوف اغبا ل غا تمملة لصياـ :إ ا ل قل اغبمل عليهػا ،هو
لضػػعفها يف ملسػػمها ،هو لغػػا ذلػػك ،ويف ىػػله اغبػػاؿ فطػػر ،السػػيما إذا كػػاف
الض ػػرر عل ػػى ملنينه ػػا ،فإن ػػو ق ػػد هب ػػب الفط ػػر عليه ػػا ئينل ػػل .وإذا هفط ػػرت فإظ ػػا
كغاىػػا فبػػن يفطػػر لعػػلر هبػػب عليهػػا قضػػاا الصػػوـ ػػىت زاؿ ذلػػك العػػلر عنهػػا،
فإذا وضع وملب عليها قضاا الصوـ بعد هف طهر ن النفاس ،ولكن هئياناً
يزوؿ علر اغبمل ويلمقو علر وخر وىو عػلر ا رضػاع ،وهف اؼبرضػ قػد ربتػاج
إذل ا كل والهرب السيما يف هياـ الصي الطويلة النهار ،الهديدة اغبر ،فإظا
قػد ربتػػاج إذل هف فطػػر لتػتمكن ػػن غليػػة ولػػدىا بلبنهػا ،ويف ىػػله اغبػػاؿ نقػػوؿ
ؽبا هيضاً :هفطري ،فإذا زاؿ عنك العلر فإنك قضني ا فا ك ن الصوـ.
وقد ذكر بعب هىل العلم هنو إذا هفطرت اغبا ل واؼبرض ن هملل اػبوؼ على
الولد فقػ دوف ا ـ ،فإنػو هبػب عليهمػا ػ القضػاا إطعػاـ سػكني لكػل يػوـ،
يدفعػػو ػػن لز ػػو نفقػػة ذلػػك الطفػػل ،ويف عػػث ذلػػك ػ هي يف عػػث اغبا ػػل
واؼبرضػ الػ فطػر خوفػاً علػى الولػد ػ يف عػث ذلػك ػن هفطػر نقػاذ غريػ هو
ئري فبػن هبػب إنقػاذه فإنػو يفطػر ويقضػ  ،ػ الً :رهيػ النػار لػتهم بيتػاً ،وفيػو
هنػاس سػػلموف ،وال يبكػػن هف قػػوـ بالواملػػب( ،واملػػب ا نقػػاذ) إال إذا هفطػػرت
وشرب لتتقوى على إنقاذ ىاالا ،فإنو هبوز لك بل هبب عليك يف ىله اغبػاؿ
هف فطػػر نقػػاذىم ،و لػػو ىػػاالا الػػلين يهػػتغلوف با طفػػاا ،فػػإظم إذا ئصػػل
ئري ػ يف النهػػار وذىب ػوا نقػػاذه ،ودل يتمكن ػوا نػػو إال بػػأف يفطػػروا ويتنػػاولوا ػػا
قوى بو هبداظم ،فإظم يفطروف ويتنػاولوف ػا قػوى بػو هبػداظمحل ف ىػلا شػبيو
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سبا اً باغبا ل ال زباؼ على ملنينها ،واؼبرضػ الػ زبػاؼ علػى ولػدىا ،واهلل -
ب ػػارؾ و ع ػػاذل -ئك ػػيم ال يف ػػرؽ ب ػػني ش ػػيلني تم ػػاتلني يف اؼبع ػػث ،ب ػػل يك ػػوف
ئكمهمػػا وائػػد ،وىػػله ػػن كمػػاؿ اله ػريعة ا سػػال ية ،وىػػو عػػدـ التفري ػ بػػني
اؼبتماتلني ،وعدـ اعبم بني اؼب تلفني ،واهلل عليم ئكيم.
[ؾبموع فتاوى ورسا ل فضيلة الهيخ ؿبمد بن صاحل الع يمني (])162/19

ئِغبن ِٓ ٌُ ٠ؼٍُ ثشؤ٠خ اٌٙالي ٌ١ال
سلل فضيلج الصؤي ابؤن عثيمؤين ؤ رامؤم اهلل تعؤال ؤ :راؤل يقؤو  :إن ؤي فؤي
الليلج التي نتحؤرى فيإلؤا دخؤو

ؤإلر رمضؤان نمؤت تلؤك الليلؤج ،ولؤم أعلؤم

أنم قد دخل إلر رمضان ،وبعد خرواي في الصباح تبلغت أن ذلك اليوم
صؤؤيام ،فأمسؤؤكت بعؤؤد صؤؤالة الفجؤؤر قريؤؤب لؤؤوه الصؤؤمس ،فإلؤؤل صؤؤيامي
ذلك اليوم صحيب ،وهو ليس ب يج سابقج قبل الفجر؟

فأملػػاب فضػػيلتو بقولػػو :صػػيا ك صػػميححل ف النيػػة تبػ العلػػم ،وهنػ دل علػػم
بػػأف ىػػلا اليػػوـ ػػن ر ضػػاف وهن ػ نػػا م ،ونيتػػك كنيػػة كػػل سػػلم ،نيتػػك هنػػو إف
كػػاف غػػداً ػػن ر ضػػاف فأنػ صػػا م ،فمادا ػ ىػػله نيتػػك فقػػد مبػ علػػى نيػػة
صػ ػميمة ،وإف كان ػ ػ علَجق ػػة ،لك ػػن عليػ ػ ا ئك ػػاـ و علي ػ ػ الني ػػات و علي ػ ػ
الػػدعاا و ػػا هشػػبو ذلػػك ه ػػر تاب ػ شػػرعاً ،علي ػ ا ئكػػاـ الهػػرعية بالهػػروط
تابػ  ،و عليػ الػػدعاا بالهػػروط تاب ػ  ،و عليػ النيػػات هيض ػاً ػػل ذلػػك علي ػ
ا ئكاـ الهرعية.
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ملاات ضباعة بن الزبا ػ رضػ اهلل عنهػا ػ إذل النػيب -صػلى اهلل عليػو وسػلم-
فقالػ  :يػػا رسػػوؿ اهلل ،إين هريػػد اغبػػب ،وهملػػدين شػػاكية ،فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػلى
اهلل عليػػو وسػػلم« :ئج ػ واشػػرتط  :إف ؿبل ػ ئيػػث ئبسػػتِن .فػػإف لػػك علػػى
ربك ا است ني ِ ( »)1ىلا اشرتاط يف اغبكم ،االشػرتاط يف الػدعاا قػاؿ اهلل –
ع ػػاذل -يف وي ػػة اؼبتالعن ػػني" :فَ َهه ػ ػ َدةُ هَئ ػ ِػد ِىم هَرب ػ ػ َشه ػ ػ َد ٍ
ات بَِّللَج ػ ِػو إِنَجػػوُ لَ ِم ػ َػن
َ ْ َْ ُ َ
َ
ِ
َج ِ ِ
ِ
ِ ِ
ٱػبَا ِ َسةُ ه َج
ني" ىػلا دعػاا علَجػ
ني * َو ْ
َف لَ ْعنَةَ ٱللَجو َعلَْيو إِف َكا َف َن ٱلْ َكػلبِ َ
ٱلصػدق َ
ٱػبَا ِ َسػ ػةَ ه َج
ػب ٱللَج ػ ِػو َعلَْيػ َه ػػَ إِف َك ػػا َف ِ ػ َػن
به ػػرط ،وك ػػللك ق ػػوؿ ىػ ػ َ " :و ْ
َف َغ َ
ضػ َ
َج ِ ِ
ني" فالدعاا يصػح هف يعلػ بالهػرط ،وا ئكػاـ الهػرعية يصػح هف علَجػ
ٱلصػدق َ
بالهرط إال إذا ورد النص خبالفها .ىلا اؼبسلم اللي ناـ قبل هف يعلػم بػأف غػداً
ن ر ضاف ،نا م وىو عتقد يف نفسو وملازـ على إنو إف كاف ن ر ضاف فهو
ص ػػا م ،ف ػػإذا دل يس ػػتيقظ إال بع ػػد طل ػػوع الفج ػػر ،و ب ػػني ل ػػو هف ى ػػلا الي ػػوـ ػػن
ر ضاف فهو على صيا و ،وصيا و صميح.
[ؾبموع فتاوى ورسا ل فضيلة الهيخ ؿبمد بن صاحل الع يمني (])178/19

) (1أخشعٗ اٌجخبس ،ٞوزبة إٌىبػ ،ثبة ا٤وفبء ف ٟاٌذِ )5089( ٓ٠غٍُ ،وزبة اٌؾظ ،ثبة عٛاص اشزشاغ اٌّؾشَ
اٌزؾًٍ ثؼزس اٌّشض ٔٚؾ، )1207( ٖٛ
(.)105
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رج١١ذ إٌ١خ ف ٟص١بَ إٌفً
سلل فضيلج الصي ابؤن عثيمؤين ؤ رامؤم اهلل تعؤال ؤ :هؤل صؤيام السؤت مؤن
وا ويوم عرفج يكون لإلا اكم صيام الفرض ،فيصؤترط فيإلؤا تبييؤت ال يؤج
من الليل؟ أم يكون لإلا اكم صيام ال فل ،بحيا يجوز لإلنسؤان أن ي ؤوي
صيامإلا ولو وسط ال إلار؟ وهل يكؤون أاؤر الصؤيام وسؤط ال إلؤار كؤأار مؤن
تس ضحر وصام ال إلار إل آخره؟
فأملػػاب فضػػيلتو بقولػػو :نعػػم صػػياـ النفػػل هبػػوز بنيػػة ػػن هتنػػاا النهػػار ،بهػػرط هال
يكوف فعل فطراً قبل ذلك ،فم الً لو هف ا نساف هكل بعػد طلػوع الفجػر ،ويف
هتناا اليوـ نوى الصوـ نقوؿ ىنا :ال يبكن هف يصح صو و ،نو هكل ،لكن لو
كػػاف دل يأكػػل نػػل طل ػ الفجػػر ،ودل يفعػػل ػػا يفطػػرُ ،ث نػػوى يف هتنػػاا النهػػار
الصوـ وىو نافلة ،فنقوؿ :ىػلا ملػا زحل نػو وردت بػو السػنة عػن النػيب صػلى اهلل
عليػػو وسػػلم ،وذلػػك ئػػني دخػػل علػػى هىلػػو فطلػػب ػػنهم طعا ػاً ،فقػػالوا :لػػي
عندنا ش ا .فقاؿ« :إين إذاً صا م(.»)1

ولكػػن الوق ػ ال يكػػوف إال ػػن وق ػ النيػػة ،لقػػوؿ النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم:
«إمب ػػا ا عم ػػاؿ بالني ػػات( »)2فم ػػا قب ػػل الني ػػة ف ػػال يكت ػػب ل ػػو همل ػػره ،و ػػا بع ػػده
يكتب لو هملره ،وإذا كاف ا ملر ر باً على صوـ اليػوـ ،فػإف ىػلا دل يصػم اليػوـ
كا الً ،بل بعب اليوـ بالنية ،وبنااً علػى ذلػك لػو هف هئػداً قػاـ ػن بعػد طلػوع
) (1أخشعٗ ِغٍُ ،وزبة اٌص١بَ ،ثبة عٛاص ص َٛإٌبفٍخ ثٕ١ةخ ِةٓ إٌٙةبس لجةً اٌةضٚاي ٚعةٛاص فطةش اٌصةبئُ ٔفةال ِةٓ
غ١ش ػزس (.)169( )1154
) (2أخشعٗ اٌجخبس ،ٞوزبة ثةذء اٌةٛؽ ، ٟثةبة و١ةف وةبْ ثةذء اٌةٛؽ ٟئٌة ٝسعةٛي –صةٍ ٝػٍ١ةٗ ٚعةٍُ،)1( -
ِٚغٍُ ،وزبة اإلِبسح ،ثبة ل ٌٗٛصٍ ٝػٍٚ ٗ١عٍُ" : -ئّٔب ا٤ػّبي ثبٌٕ١بد" (.)1907
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الفجر ودل يأكل شيلاً ،ويف نص النهار نوى الصوـ علػى هنػو ػن هيػاـ السػ ،
ُث صاـ بعد ىلا اليوـ طبسة هياـ ،فيكوف قد صاـ طبسة هياـ ونصفاً ،وإف كاف
نػػوى بعػػد ض ػ رب ػ النهػػار ،فيكػػوف قػػد صػػاـ طبسػػة هيػػاـ وتالتػػة هربػػاعحل ف
ا عم ػ ػػاؿ بالني ػ ػػات ،واغب ػ ػػديث « ػ ػػن ص ػ ػػاـ ر ض ػ ػػاف ُث ه بع ػ ػػو س ػ ػػتة هي ػ ػػاـ ػ ػػن
شػواؿ( .»)3وئينلػػل نقػػوؿ ؽبػػلا ا خ :دل ربصػػل علػػى تػواب هملػػر صػػياـ ا يػػاـ
السػػتة ،نػػك دل صػػم سػػتة هيػػاـ ،وىػػلا يقػػاؿ يف يػػوـ عرفػػة ،ه ػػا لػػو كػػاف الصػػوـ
نفالً طلقاً ،فإنو يصح وي اب ن وق نيتو فق .
[ؾبموع فتاوى ورسا ل فضيلة الهيخ ؿبمد بن صاحل الع يمني (])184/19

ِفغذاد اٌصَٛ
سلل فضيلج الصي ابن عثيمين ؤ رامم اهلل تعال ؤ :ما هي المفطؤرات التؤي
تفطر الصائم؟
فأملػػاب فضػػيلتو بقولػػو :اؼبفط ػرات يف القػػروف تالتػػة :ا كػػل ،الهػػرب ،اعبمػػاع.
ِ
ػب ٱللَجػػوُ لَ ُك ػ ْػم َوُكلُػ ػواْ
ودلي ػػل ذل ػػك قول ػػو ع ػػاذل" :ف ػػاآلف بَػ ػه ُر ُ
وى َجن َوٱبْػتَػغُػ ػواْ َ ػػا َكتَػ َ
ٱػبػي ُ ٱ َب ػػيب ِ ػػن ْ ِ
َس َػوِد ِ ػ َػن ٱلْ َف ْجػ ِر ُُثَج هَِسبػواْ
َوٱ ْش َػربُواْ َئػ َجػىت يَػتَبَ ػ َج َ
ػني لَ ُكػ ُػم َْْ
ٱػبػَْػي ٱ ْ
َْ ُ َ
ٱلصيَ َاـ إِ َذل ٱلَجْي ِل".
ٍّ

) (3أخشعٗ ِغٍُ ،وزبة اٌص ،َٛثبة اعزؾجبة ص َٛعزخ أ٠بَ ِٓ شٛاي ارجبػب ٌشِعبْ ()204( )1164

فتـاوى رمضــانية

339

فبالنس ػػبة لألك ػػل واله ػػرب سػ ػواا ك ػػاف ئ ػػالالً هـ ئرا ػ ػاً ،وسػ ػواا ك ػػاف نافعػ ػاً هـ
ػارا ،وسػواا كػػاف قلػػيالً هـ ك ػااً ،وعلػػى ىػػلا فهػػرب الػػدخاف فطػػر ،ولػػو كػػاف
ضػ ًّ
ضارا ئرا اً.
ًّ
ئػػىت إف العلمػػاا قػػالوا :لػػو هف رمل ػالً بل ػ خػػرزة فطػػر .واػبػػرزة ال نف ػ البػػدف،
و ػ ذلػػك عتػ ػػن اؼبفطػرات .ولػػو هكػػل عجينػاً عجػػن بػػنج فطػػر ػ هنػػو
ضار.
ال الث :اعبماع ،وىو هغلظ هنواع اؼبفطرات ،لوملوب الكفارة فيو ،والكفارة ى
عتػ رقبػػة ،فػػإف دل هبػػد فصػػياـ شػػهرين تتػػابعني ،فػػإف دل يسػػتط فإطعػػاـ سػػتني
سكيناً.
الراب  :إنزاؿ اؼبِن بللة ،فإذا هخرملو ا نساف بللة فسد صو و ،ولكػن لػي فيػو
كفارة ،ف الكفارة كوف يف اعبماع خاصة.
اػبػػا  :ا بػػر الػ يسػػتغث ُّػػا عػػن الطعػػاـ والهػراب ،وىػ اؼبغليػػة ،ه ػػا ا بػػر
غػا اؼبغليػػة فػػال فسػد الصػػياـ ،سػواا هخػلىا ا نسػػاف بالوريػػد ،هو بالعضػػالت،
ظا ليس هكالً وال شرباً وال دبعث ا كل والهرب.
السادس :الق ا عمداً ،فإذا قيػأ ا نسػاف عمػداً فسػد صػو و ،وإف غلبػو القػ ا
فلي عليو ش ا.
الس ػػاب  :خ ػػروج دـ اغب ػػيب هو النف ػػاس ،ف ػػإذا خ ػػرج ػػن اؼبػ ػرهة دـ اغب ػػيب ،هو
النفاس ولػو قبػل الغػروب بلمتػة فسػد الصػوـ .وإف خػرج دـ النفػاس هو اغبػيب
صح صو ها.
بعد الغروب بلمتة وائدة َج
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ال ػػا ن :إخ ػراج الػػدـ باغبجا ػػة ،لقػػوؿ الرسػػوؿ ص ػػلى اهلل عليػػو وسػػلم« :هفط ػػر
اغبػاملم وااجػوـ( ،»)1فػإذا ائػتجم الرملػل وظهػر نػو دـ فسػد صػو و ،وفسػػد
ص ػػوـ ػػن ئجم ػػو إذا كانػ ػ بالطريق ػػة اؼبعروف ػػة يف عه ػػد الن ػػيب ص ػػلى اهلل علي ػػو
وس ػػلم ،وىػ ػ هف اغب ػػاملم يب ػػص ق ػػارورة ال ػػدـ ،ه ػػا إذا ئج ػػم بواس ػػطة االالت
اؼبنفصلة عن اغباملم ،فإف ااجوـ يفطر ،واغباملم ال يفطر.
وإذا وقعػ ىػػله اؼبفطػرات يف ظػػار ر ضػػاف ػػن صػػا م هبػػب عليػػو الصػػوـ بػػدوف
علر ،ر ب على ذلك هربعة ه ور:
ا ُث ،وفساد الصوـ ،ووملوب ا ساؾ بقية ذلك اليوـ ،ووملوب القضاا.
وإف كاف الفطر باعبماع ر ب على ذلك ه ر خا وىو الكفارة .ولكن هبب
هف نعلم هف ىله اؼبفطرات ال فسد الصوـ إال بهروط تالتة:
اله ػػرط ا وؿ :العل ػػم ،ف ػػإذا ن ػػاوؿ الص ػػا م ش ػػيلاً ػػن ى ػػله اؼبفطػ ػرات مل ػػاىالً،
فصػػيا و صػػميح ،س ػواا كػػاف ملػػاىالً بالوق ػ  ،هو كػػاف ملػػاىالً بػػاغبكم ،ػػاؿ
اعباى ػػل بالوقػ ػ  ،هف يق ػػوـ الرمل ػػل يف وخ ػػر اللي ػػل ،ويت ػػن هف الفج ػػر دل يطلػ ػ ،
فيأكػػل ويهػػرب ويتبػػني هف الفجػػر قػػد طل ػ  ،فهػػلا صػػو و صػػميححل نػػو ملاىػػل
بالوق .
و ػػاؿ اعباىػػل بػػاغبكم ،هف وبػػتجم الصػػا م وىػػو ال يعلػػم هف اغبجا ػػة فطػػرة،
فيقاؿ لو :صو ك صميح .والدليل على ذلك قولو عاذل" :ربػَجنَا الَ ُػا ِ
اخ ْلنَا إِف
َ
َ
ِ
َخطَأْنَا" ىلا ن القروف.
نَجسينَا ه َْو ه ْ
) (1أخشعٗ أث ٛداٚد ،وزبة اٌص ،َٛثبة ف ٟاٌصبئُ ٠ؾزغُ (ٚ ،)2369اثٓ ِبعٗ ،وزبة اٌص١بَ ،ثبة ِب عبء فٟ
اٌؾغبِخ ٌٍصبئُ (ٚ ،)1681اٌزشِز ،ٞوزبة اٌص ،َٛثبة ِب عبء ف ٟوشا٘١خ اٌؾغبِخ ٌٍصبئُ (ٚ ،)774لبي:
ؽغٓ ،صؾ١ؼٚ .غ١شُ٘.
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و ن السنة ئديث هظباا بن هيب بكر ػ رضػ اهلل عنهمػا ػ الػلي رواه الب ػاري
يف صميمو ،قال « :هفطرنا يوـ غيم على عهد النيب صلى اهلل عليو وسػلمُ ،ث
طلع ػ الهػػم » فصػػار إفطػػارىم يف النهػػار ،ولكػػنهم ال يعلمػػوف بػػل ظن ػوا هف
الهم قد غرب ودل يأ رىم النيب -صلى اهلل عليو وسلم -بالقضاا ،ولو كػاف
القضاا واملباً رىم بو ،ولو ه رىم بو لنقل إلينا ،ولكػن لػو هفطػر ظانًّػا غػروب
اله ػػم  -وظه ػػر هظ ػػا دل غ ػػرب ومل ػػب علي ػػو ا س ػػاؾ ئ ػػىت غ ػػرب ،وص ػػو و
صميح.
الهػرط ال ػاين :هف يكػوف ذاكػراً ،وضػد الػلكر النسػياف ،فلػو نسػ الصػا م فأكػل
ِ
ِ
َخطَأْنَػا"
هو شرب فصو و صميح ،لقولػو عػاذلَ " :ربػَجنَػا الَ ُػ َااخػ ْلنَا إِف نَجسػينَا ه َْو ه ْ
وقػػوؿ النػػيب -صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم -فيمػػا رواه هبػػو ىريػػرة رضػ اهلل عنػػو « :ػػن
نس وىو صا م فأكل هو شرب فليتم صو و ،فإمبا هطعمو اهلل وسقاه(.»)1
الهرط ال الث :ا رادة ،فلو فعل الصا م شيلاً ن ىله اؼبفطرات بغػا إرادة نػو
واختي ػػار فص ػػو و ص ػػميح ،ول ػػو هن ػػو سبض ػػمب ون ػػزؿ اؼب ػػاا إذل بطن ػػو ب ػػدوف إرادة
فصو و صميح.
ولػػو هكػػره الرملػػل ا ره ػػو علػػى اعبمػػاع ودل ػػتمكن ػػن دفعػػو ،فصػػو ها صػػميح،
ظا غا ريدة ،ودليل ذلك قولو عاذل فػيمن كفػر كرىػاً َ " :ػن َك َف َػر بَِّللَج ِػو ِ ػن
بَػ ْع ِد إيبػَنِ ِو إِالَج َ ْن هُ ْك ِرَه َوقَػ ْلبُوُ ُطْ َملِ ٌّن بَِّ ِ يبػَ ِن" االية.

) (1أخشعٗ اٌجخبس ،ٞوزبة اٌص ،َٛثبة اٌصبئُ ئرا أوً أ ٚششة ٔبع١ب (ِٚ ،)1933غٍُ ،وزبة اٌص ،َٛثبة أوً
إٌبعٚ ٟششثٗ ٚعّبػٗ ال ٠فطش ()1155
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فػػإذا هكػػره الصػػا م علػػى الفطػػر ،هو فعػػل فطػراً بػػدوف إرادة ،فػػال شػ ا عليػػو
وصو و صميح[ .ؾبموع فتاوى ورسا ل فضيلة الهيخ ؿبمد بن صاحل الع يمني
(])195/19

فغبد اٌص َٛثبٌمٟء
سلل فضيلج الصي ابن عثيمين ؤ رامم اهلل تعال ؤ :عؤن القؤيت فؤي رمضؤان
هل يفطر؟
فأملاب فضيلتو بقولو :إذا قػاا ا نسػاف تعمػداً فإنػو يفطػر ،وإف قػاا بغػا عمػد
فإنو ال يفطر ،والدليل على ذلك ئديث هيب ىريرة ػ رض اهلل عنو ػ هف النػيب -
صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم -قػػاؿ « :ػػن ذرعػػو القػ ا فػػال قضػػاا عليػػو ،و ػػن اسػػتقاا
عمداً فليقب(.»)2
فػػإف غلبػػك القػ ا فإنػػك ال فطػػر ،فلػػو هئػ ا نسػػاف بػػأف عد ػػو سبػػوج ،وهظػػا
سػػي رج ػػا فيهػػا ،فهػػل نقػػوؿ :هبػػب عليػػك هف سبنعػػو ال .هو ذبلبػػو ال .لكػػن
نقػػوؿ :قػ وقفػاً ئياديػًّػا ،ال سػػتق ا ،وال سبنػ  ،نػػك إف اسػػتقي هفطػػرت،
وإف نع ضررت .فدعو إذا خػرج بغػا فعػل نػك ،فإنػو ال يضػرؾ ،وال فطػر
بللك.
[ؾبموع فتاوى ورسا ل فضيلة الهيخ ؿبمد بن صاحل الع يمني (])231/19
فغبد اٌص َٛثجؼط اإلفشاصاد
) (2أخشعٗ أث ٛداٚد ،وزبة اٌص ،َٛثبة اٌصبئُ ٠غزمٟء ػبِذا (ٚ ،)2380اٌزشِز ٞوزبة اٌص ،َٛثبة ِب عبء
ف ّٓ١اعزمبء ػّذا (ٚ ،)720لبي :ؽغٓ رخش٠تٚ ،غ١شّ٘ب.
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سؤلل فضؤيلج الصؤي ابؤن عثيمؤين ؤ رامؤم اهلل تعؤال ؤ :هؤل يفسؤد الصؤوم مؤا
ي ز من الحامل من دم أو صفرة؟
فأملػػاب فضػػيلتو بقولػػو :اغبا ػػل ال يضػػرىا ػػا نػػزؿ نهػػا ػػن دـ هو صػػفرة ،نػػو
لػػي حبػػيب وال نفػػاس ،إال إذا كػػاف عنػػد الػػوالدة هو قبلهػػا بيػػوـ هو يػػو ني ػ
الطل ػ  ،فإن ػػو إذا ن ػػزؿ نه ػػا دـ يف ى ػػله اغب ػػاؿ ص ػػار نفاسػ ػاً ،وك ػػللك يف هوا ػػل
اغبمػل فػإف بعػب النسػاا ال تػأتر عػادهتن يف هوؿ اغبمػل فتسػتمر علػى طبيعتهػػا
وعادهتا ،فهله يكوف د ها دـ ئيب.
[ؾبموع فتاوى ورسا ل فضيلة الهيخ ؿبمد بن صاحل الع يمني (])263/19

اعزٕشبق اٌصبئُ ٌٍجخبس
سلل فضيلج الصي ابن عثيمين ؤ رامم اهلل تعؤال ؤ :مؤا اكؤم الجلؤوس فؤي
نإلؤار رمضؤؤان قؤؤرب أاإلؤزة لإلؤؤا ب ؤؤار أو دخؤؤان؟ وإذا كؤان ذلؤؤك مؤؤن صؤؤميم
عملي فما الحكم؟
فأملاب فضيلتو بقولو :اعبواب هف ىلا ال بأس بو ،ولكنو ال يتعمد ويتقصد هف
يستنهػ ىػػلا الػػدخاف هو ىػػلا الغبػػار ،فػػإذا دخػػل إذل ملوفػػو ػػن غػػا قصػػد وال
إرادة فإنو ال بأس بو وال يضره.
[ؾبموع فتاوى ورسا ل فضيلة الهيخ ؿبمد بن صاحل الع يمني (])281/19
ِمذِبد اٌغّبع ف ٟاٌصَٛ

فتـاوى رمضــانية

344

سلل فضيلج الصي ابؤن عثيمؤين ؤ رامؤم اهلل تعؤال ؤ :هؤل يجؤوز للصؤائم أن
يقبعل زواتم وأن يداعبإلا؟
فأملاب فضػيلتو بقولػو :هبػوز للصػا م هف يقبٍّػل زوملتػو ويػداعبها وىػو صػا م ،إال
هف ىبهى فساد صو و بإنزاؿ اؼبِن ،فػإف ه ػث ػن ذلػك فػإف صػو و يفسػد ،فػإف
كاف يف ظار ر ضاف لز و إ ساؾ بقية اليوـ ،ولز و قضػاا ذلػك اليػوـ ،وإف كػاف
يف غا ر ضاف فقد فسد صو و وال يلز و ا ساؾ ،لكن إف كػاف صػو و واملبػاً
وملػػب عليػػو قضػػاا ذلػػك اليػػوـ ،وإف كػػاف صػػو و طوعػاً فػػال ئػػرج عليػػو يف عػػدـ
القضاا.
[ؾبموع فتاوى ورسا ل فضيلة الهيخ ؿبمد بن صاحل الع يمني (])357/19

ص١بَ ا٠٤بَ اٌج١ط
سلل فضؤيلج الصؤي ابؤن عثيمؤين ؤ رامؤم اهلل تعؤال ؤ :مؤا الفضؤل الؤوارد فؤي
صيام ا يام البيض من كل إلر؟ وإذا صادف واؤود الؤدورة الصؤإلريج فإلؤل
يجوز للمرأة أن تصوم تالتج أيام بدالً م إلا من نفس الصإلر؟
فأملاب فضيلتو بقولو :هخ النيب -صلى اهلل عليػو وسػلم -هف صػياـ تالتػة هيػاـ
ن كل شهر صوـ الػدىر كلػو( ،)1ولكػن ا فضػل هف كػوف يف ا يػاـ البػيب:

) (1أخشعٗ ِغٍُ ،وزبة اٌص١بَ ،ثبة اعزؾجبة ص١بَ صالصخ أ٠بَ ِٓ وً شٙش (.)1162
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ال الػػث عهػػر ،والراب ػ عهػػر ،واػبػػا عهػػر .فػػإف دل يبكػػن بػػأف كان ػ اؼب ػرهة
ئا ضاً ،هو ئصل سفر ،هو ضي  ،هو لل ،هو رض يسا ،هو ا هشبو ذلك،
فإن ػػو وبص ػػل ا مل ػػر ؼب ػػن ص ػػاـ ى ػػله ا ي ػػاـ ال الت ػػة ،س ػواا كان ػ ا ي ػػاـ الب ػػيب
ال الث عهر ،والراب عهر واػبا عهر ،هو خالؿ هياـ الههر.
قالػ عا هػة ػ رضػ اهلل عنهػا ػ« :كػاف النػيب -صػلى اهلل عليػو وسػلم -يصػوـ
تالتػ ػػة هيػ ػػاـ ػ ػػن كػ ػػل شػ ػػهر ،ال يبػ ػػارل هصػ ػػا ها يف هوؿ الهػ ػػهر ،هو وسػ ػػطو ،هو
وخػػره( .»)2فػػا ر يف ىػػلا واسػ  ،فصػػياـ تالتػػة هيػػاـ ػػن كػػل شػػهر سػػنة سػواا
هوؿ الههر هو وسطو هو وخره .لكن كوظا يف ا يػاـ ال التػة هيػاـ البػيب هفضػل،
وإذا زبلَجػ ذلػػك لعػػلر هو ئاملػػة فإننػػا نرملػػو هف اهلل -سػػبمانو و عػػاذل -يكتػػب
ا ملر ؼبن كاف ن عاد و صو ها ولكن ركها لعلر.
[ؾبموع فتاوى ورسا ل فضيلة الهيخ ؿبمد بن صاحل الع يمني (]11/20

ص١بَ صالصخ أ٠بَ ِٓ وً شٙش
سؤلل فضؤيلج الصؤي ابؤن عثيمؤين ؤ رامؤم اهلل تعؤال ؤ :ورد فؤي الحؤديا أن
ال بؤي -صؤل اهلل عليؤم وسؤلم -أوصؤ أبؤا هريؤرة ؤ رضؤي اهلل ع ؤم ؤ بصؤيام
تالتج أيام من كل إلر ،فمت تصام هله ا يام؟ وهل هي متتابعج؟
فأملػػاب فضػػيلتو بقولػػو :ىػػله ا يػػاـ ال التػػة هبػػوز هف صػػاـ تواليػػة هو تفرقػػة،
وهبوز هف كوف ن هوؿ الههر ،هو ن وسطو ،هو ن وخره ،وا ػر واسػ وهلل
) (2أخشعٗ ِغٍُ ،وزبة اٌص١بَ ،ثبة اعزؾجبة ص١بَ صالصخ أ٠بَ ِٓ وً شٙش (.)1160
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اغبمػػد ،ئيػػث دل يعػػني رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم ،وقػػد سػػلل عا هػػة ػ
رض اهلل عنها ػ :هكاف رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم -يصوـ ن كل شػهر
تالتة هياـ قال « :نعم» .فقيل :ن هي الههر كاف يصوـ قالػ « :دل يكػن
يبػ ػػارل ػ ػػن هي الهػ ػػهر يصػ ػػوـ( .»)1لكػ ػػن اليػ ػػوـ ال الػ ػػث عهػ ػػر والراب ػ ػ عهػ ػػر
واػبا عهر هفضل ،ظا ا ياـ البيب.
[ؾبموع فتاوى ورسا ل فضيلة الهيخ ؿبمد بن صاحل الع يمني (]12/20

اٌزشش٠ه ف ٟإٌ١خ ث ٓ١إٌٛافً
سلل فضيلج الصي ابن عثيمين ؤ رامم اهلل تعؤال ؤ :هؤل يمكؤن الجمؤع فؤي
ال يؤؤج بؤؤين صؤؤيام الثالتؤؤج أيؤؤام مؤؤن الصؤؤإلر ،وصؤؤيام يؤؤوم عرفؤؤج؟ وهؤؤل نأخؤؤل
ا ارين؟
فأملاب فضيلتو بقولو :داخل العبادات قسماف:
قسم ال يصح :وىو فيما إذا كان العبادة قصودة بنفسها ،هو تابعػة لغاىػا،
فهػلا ال يبكػػن هف تػػداخل العبػػادات فيػػو ،ػاؿ ذلػػك :إنسػػاف فا تػػو سػػنة الفجػػر
ئػػىت طلعػ الهػػم  ،وملػػاا وقػ صػػالة الضػػمى ،فهنػػا ال ذبػػزئ سػػنة الفجػػر
عن صالة الضمى ،وال الضمى عن سنة الفجر ،وال اعبم بينهمػا هيضػاً ،ف
سػنة الفجػر سػػتقلة ،وسػنة الضػمى سػػتقلة ،فػال ذبػزئ إئػػدانبا عػن ا خػػرى،
كللك إذا كان ا خرى ابعة ؼبا قبلها ،فإظا ال داخل ،فلػو قػاؿ إنسػاف :هنػا
) (1أخشعٗ ِغٍُ ،وزبة اٌص١بَ ،ثبة اعزؾجبة ص١بَ صالصخ أ٠بَ ِٓ وً شٙش ()1160
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هريػػد هف هنػػوي بصػػالة الفجػػر صػػالة الفريضػػة والرا بػػة ،قلنػػا :ال يصػػح ىػػلاحل ف
الرا بة ابعة للصالة فال ذبزئ عنها.
والقسػم ال ػاين :هف يكػوف اؼبقصػود بالعبػػادة ؾبػرد الفعػل ،والعبػادة نفسػها ليسػ
قصػػودة ،فهػػلا يبكػػن هف تػػداخل العبػػادات فيػػو ،الػػو :رملػػل دخػػل اؼبسػػجد
والناس يصلوف صالة الفجػر ،فػإف ػن اؼبعلػوـ هف ا نسػاف إذا دخػل اؼبسػجد ال
هبل ئىت يصل ركعتني ،فإذا دخل ا ػاـ يف صػالة الفريضػة هملػزهت عنػو
الركعتافحل ف اؼبقصود هف صل ركعتني عند دخوؿ اؼبسجد ،وكللك لو دخػل
ا نس ػػاف اؼبس ػػجد وق ػ الض ػػمى وص ػػلى ركعت ػػني ين ػػوي ُّم ػػا ص ػػالة الض ػػمى،
همل ػزهت عن ػػو ربي ػػة اؼبس ػػجد ،وإف نوانب ػػا صبيعػ ػاً فأكم ػػل ،فه ػػلا ى ػػو الض ػػاب يف
ػػداخل العبػػادات ،و نػػو الصػػوـ ،فصػػوـ يػػوـ عرفػػة ػ الً اؼبقصػػود هف يػػأأ عليػػك
ىػلا اليػوـ وهنػ صػا م ،سػواا كنػ نويتػو ػن ا يػاـ ال التػة الػ صػاـ ػن كػل
شػػهر ،هو نويتػػو ليػػوـ عرفػػة ،لكػػن إذا نويتػػو ليػػوـ عرفػػة دل هبػػزئ عػػن صػػياـ ا يػػاـ
ال التة ،وإف نويتو يو اً ن ا ياـ ال التة هملزه عػن يػوـ عرفػة ،وإف نويػ اعبميػ
كاف هفضل.
[ؾبموع فتاوى ورسا ل فضيلة الهيخ ؿبمد بن صاحل الع يمني (]13/20

االػزىبف ف ٟغ١ش سِعبْ
سلل فضيلج الصي ابن عثيمؤين ؤ رامؤم اهلل تعؤال ؤ :هؤل يصؤره االعتكؤاف
في غير رمضان؟
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فأملػػاب فضػػيلتو بقولػػو :اؼبهػػروع هف يكػػوف يف ر ضػػاف فقػ  ،ف النػػيب -صػػلى
اهلل عليو وسلم -دل يعتك يف غا ر ضاف إال ا كاف نو يف شػواؿ ئػني ػرؾ
االعتك ػ ػػاؼ عا ػ ػ ػاً يف ر ض ػ ػػاف ف ػ ػػاعتك يف شػ ػ ػواؿ( ،)1ولك ػ ػػن ل ػ ػػو اعتكػ ػ ػ
ا نساف يف غا ر ضاف لكاف ىلا ملا زاً ،ف عمر ػ رض اهلل عنو ػ سأؿ النيب
ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم -فق ػػاؿ« :إين ن ػػلرت هف هعتك ػ ػ ليل ػػة ،هو يو ػ ػاً يفاؼبسجد اغبراـ ،فقاؿ رسوؿ اهلل عليػو الصػالة والسػالـ :هوؼ بنػلرؾ( »)2لكػن
ال يا ر ا نساف ،وال يطلب نو هف يعتك يف غا ر ضاف.
[ؾبموع فتاوى ورسا ل فضيلة الهيخ ؿبمد بن صاحل الع يمني (]159/20

االػزىبف ف ٟغ١ش اٌّغبعذ اٌضالصخ
سلل فضيلج الصي ابن عثيمين ؤ رامم اهلل تعؤال ؤ :هؤل يجؤوز االعتكؤاف
في غير المسااد الثالتج؟
فأملػػاب فض ػػيلتو بقول ػػو :هب ػػوز االعتك ػػاؼ يف غ ػػا اؼبس ػػاملد ال الت ػػة ،واؼبس ػػاملد
ال التػػة ى ػ  :اؼبسػػجد اغب ػراـ ،و سػػجد النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم ،واؼبسػػجد
ِ
وى َجن َوهَن ػػتُ ْم َع ػ ػ ِك ُفو َف ِيف
ا قص ػػى ،ودلي ػػل ذل ػػك عم ػػوـ قول ػػو ع ػػاذلَ " :والَ ُػبَ ػ ػه ُر ُ
ٱلْ َم َسػ ػ ِج ِد" ف ػػإف ىػػله االي ػػة خط ػػاب عبمي ػ اؼبس ػػلمني ،ول ػػو قلنػػا :إف اؼب ػراد ُّ ػػا
)(1أخشعٗ اٌجخبس ،ٞوزبة االػزىبف ،ثبة االػزىبف ف ٟشٛاي (ِٚ )2041غةٍُ ،وزةبة االػزىةبف ،ثةبة ِزة٠ ٝةذخً
()1173
) (2أخشعٗ اٌجخبس ،ٞوزبة االػزىبف ،ثبة االػزىةبف ٌة١ال (ِٚ ،)2032غةٍُ ،وزةبة اإلّ٠ةبْ ،ثةبة ٔةزس اٌىةبفش ِٚةب
٠فؼً ف ٗ١ئرا أعٍُ ()1656
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اؼبسػ ػػاملد ال التػ ػػة لكػ ػػاف هك ػ ػػر اؼبسػ ػػلمني ال ىبػ ػػاطبوف ُّػ ػػله االيػ ػػة ،ف هك ػ ػػر
اؼبسلمني خارج كة واؼبدينة والقدس ،وعلػى ىػلا فنقػوؿ :إف االعتكػاؼ ملػا ز
يف صبي ػ ػ اؼبس ػ ػػاملد ،وإذا ص ػ ػػح اغب ػ ػػديث هن ػ ػػو« :ال اعتك ػ ػػاؼ إال يف اؼبس ػ ػػاملد
ال التػػة( »)3فػػإف اؼبػراد االعتكػاؼ ا كمػػل وا فضػػل ،وال شػػك هف االعتكػػاؼ
يف اؼبساملد ال التة هفضػل ػن غػاه ،كمػا هف الصػالة يف اؼبسػاملد ال التػة هفضػل
ػػن غاىػػا ،فالصػػالة يف اؼبسػػجد اغب ػراـ دبلػػة هل ػ صػػالة ،والصػػالة يف سػػجد
النػػيب -ص ػػلى اهلل عليػػو وس ػػلم -خ ػػا ػػن هل ػ ص ػػالة فيمػػا ع ػػداه إال اؼبس ػػجد
اغبراـ ،والصالة يف اؼبسجد ا قصى خبمسما ة صالة.
[ؾبموع فتاوى ورسا ل فضيلة الهيخ ؿبمد بن صاحل الع يمني (]160/20

اٌخشٚط اٌمبغغ ٌالػزىبف
سؤؤلل فضؤؤيلج الصؤؤي ابؤؤن عثيمؤؤين ؤ رامؤؤم اهلل تعؤؤال ؤ :عؤؤن أقسؤؤام خؤؤروج
المعتكف من معتكفم؟
فأملاب فضيلتو بقولو :خروج اؼبعتك ن عتكفو ينقسم إذل تالتة هقساـ:
القسػػم ا وؿ :هف يكػػوف خرومل ػاً ؼبػػا ينػػايف االعتكػػاؼ ،كمػػا لػػو خػػرج ليجػػا
هىلو ،هو خرج ليبي ويهرتي و ػا هشػبو ذلػك فبػا ىػو ضػاد لالعتكػاؼ و ن ٍ
ػاؼ
لػػو ،فهػػلا اػبػػروج ال هبػػوز وىػػو بطػػل لالعتكػػاؼ ،سػواا شػػرطو هـ دل يهػػرتطو،
و عث قولنا« :ال هبوز» هنو إذا وق يف االعتكػاؼ هبطلػو ،وعلػى ىػلا فػإذا كػاف
) (3أخشعٗ ػجذ اٌشصاق فِ ٟصٕفٗ (ٚ ،)347/4اثٓ أث ٟش١جخ فِ ٟصٕفٗ ()911/3
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االعتكػػاؼ طوع ػاً ولػػي بواملػػب بنػػلر فإنػػو إذا خػػرج ال يػػأُث ،ف قطػ النفػػل
لي فيو إُث ولكنو يبطل اعتكافو فال يبث على ا سب .
القس ػػم ال ػػاين :ػػن خ ػػروج اؼبعتكػ ػ  :هف ىب ػػرج ػػر الب ػػد ل ػػو ن ػػو وى ػػو ه ػػر
سػػتمر ،كػػاػبروج لألكػػل إذا دل يكػػن لػػو ػػن يػ ِ
ػأت بػػو ،واػبػػروج لقضػػاا اغباملػػة
إذا دل يكػػن يف اؼبسػػجد ػػا يقضػ بػػو ئاملتػػو ،و ػػا هشػػبو ذلػػك ػػن ا ػػور الػ
البد نها ،وى ه ور طػردة سػتمرة ،فهػلا اػبػروج لػو هف يفعلػو ،سػواا اشػرتط
ذلك هـ دل يهرتطو ،نػو وإف دل يهػرتط يف اللفػظ فهػو هػرتط يف العػادة ،فػإف
كل ٍ
هئد يعرؼ هنو سي رج ؽبلا ا ور.
القسػم ال الػث :ػا ال ينػػايف االعتكػاؼ ،ولكنػو لػو نػػو بػد ،ػل اػبػروج لتهػػيي
ملنػػازة ،هو لعيػػادة ػريب ،هو لزيػػارة قريػػب ،هو ػػا هشػػبو ذلػػك فبػػا ىػػو طاع ػػة،
ولكنػػو لػػو نػػو بػػد ،فهػػلا يقػػوؿ هىػػل العلػػم :إف اشػػرتطو يف ابتػػداا اعتكافػػو فإنػػو
يفعلػو ،وإف دل يهػرتطو ،فإنػو ال يفعلػػو ،فهػلا ىػو ػا يتعلَجػ خبػروج اؼبعتكػ ػػن
اؼبسجد .واهلل هعلم.
[ؾبموع فتاوى ورسا ل فضيلة الهيخ ؿبمد بن صاحل الع يمني (]174/20
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ال شه ف ٟاخزالف اٌّطبٌغ فٔ ٟفغٙب ٚال أصش ػٍ ٝاٌصؾ١ؼ
ٌزٌه االخزالف ف ٟاٌؾىُ
من عبد العزيز بن عبؤد اهلل بؤن بؤاز إلؤ اضؤرة ا خ المكؤرم م.م.ح .وفقؤم
اهلل لكل خير ،ونفع بم المسلمين آمين.
سالم عليكم ورامج اهلل وبركاتم ،وبعد:
ٌ

كتؤ ؤؤابكم الكؤ ؤؤريم الم ؤ ؤ رخ فؤ ؤؤي 1383/12/13هؤ ؤ ؤ وصؤ ؤؤل -وصؤ ؤؤلكم اهلل

برضاه -وما تضم م من ا سللج كان معلوماً ،وإليك اوابإلا:

ا وؿ :إذا تبت ػ ػ رؤيػ ػػة اؽب ػػالؿ لهػ ػػهر ر ض ػػاف يف اغبجػ ػػاز فه ػػل يل ػػزـ ا قطػ ػػار
ا خػػرى هف صػػوـ ُّػػله الرؤيػػة ،وإذا كػػاف ىنػػاؾ اعتبػػار الخػػتالؼ اؼبطػػال فهػػل
يكػوف هك ػػر ػػن يػػوـ وائػػد وإذا صػػح ىػػلا االخػػتالؼ بالنسػػبة لهػػهر ر ضػػاف،
فه ػػل يك ػػوف ك ػػللك يف عي ػػد ا ض ػػمى ػ الً :إذا ا ض ػػح هف الوقػ ػ بعرف ػػة ي ػػوـ
ال التاا والعيد يوـ ا ربعاا كما ىو اغباؿ ىلا العاـ ،فهل هبوز لنا أخا صالة
العيػػد ليػػوـ اػبمػػي  ،ئيػػث إف رؤيػػة اؽبػػالؿ دل ب ػ عنػػدنا بالسػػوداف إال ليلػػة
ال التػػاا لسػػبب ػػا وىػػل هبػػوز قػػدير اؼبنػػازؿ بكػ اؽبػػالؿ وار فاعػػو يف السػػماا
و ا عث قولو –صلى اهلل عليو وسلم" :-فإف غم عليكم فاقدروا لو"( )1وىػل
هبوز االعتماد على الههادة ال أأ بواسطة القاض الهػرع بالسػوداف ،وقػد
يكػ ػػوف الهػ ػػاىد ال يصػ ػػوـ وال يصػ ػػل  ،وغالب ػ ػاً ال ىبلػ ػػو ػ ػػن دعػ ػػاا ا ش ػ ػ اص
واعتقاده فيهم مللب اؼبنفعة هو دف الضرر

) (1سٚاٖ اٌجخبس ٞف( ٟاٌص )َٛثبة ٘ةً ٠مةبي سِعةبْ أ ٚشةٙش سِعةبْ ثةشلُ (ِٚ ،)1767غةٍُ فة( ٟاٌصة١بَ) ثةبة
ٚعٛة ص َٛسِعبْ ٌشؤ٠خ اٌٙالي ثشلُ ()1799
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واعبواب :هف هقوؿ وبػاهلل اؼبسػتعاف :اغبمػد هلل والصػالة والسػالـ علػى رسػوؿ اهلل
وعلى ولو وهصمابو و ن اىتدى ُّداه.
ال ريػػب هف الرسػػوؿ –صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم -ه ػػر ه تػػو هف صػػوـ لرؤيػػة اؽبػػالؿ،
و فطػػر لرؤيتػػو .ىكػػلا ملػػاات ا ئاديػػث الصػػميمة اؼبستفيضػػة عنػػو صػػلى اهلل
علي ػػو وسػ ػػلم،وملاا عن ػػو صػ ػػلى اهلل علي ػػو وسػ ػػلم هيض ػ ػاً هنػ ػػو قػ ػػاؿ" :الصػ ػػوـ يػ ػػوـ
صػػو وف ،والفطػػر يػػوـ فطػػروف ،وا ضػػمى يػػوـ ضػػموف"()1فػػإذا تبت ػ رؤيػػة
اؽبػػالؿ رؤيػػة شػػرعية يف بلػػد ػػا وملػػب علػػى بقيػػة الػػبالد العمػػل ُّػػاحل ف النػػيب –
صػلى اهلل عليػػو وسػػلم -ئػػني قػػاؿ" :صػو وا لرؤيتػػو وهفطػػروا لرؤيتػػو"()2دل يقصػػد
هىل اؼبدينة فق  ،وإمبا قصد عموـ اؼبسلمني ،وبناا على ذلك فػإذا تبتػ رؤيتػو
يف اغبجػػاز وملػػب علػػى ػػن بلغهػػم اػب ػ يف سػػا ر ا قطػػار هف يعتمػػدىاحل ظػػا
دول ػ ػػة إس ػ ػػال ية ؿبكم ػ ػػة للهػ ػ ػريعة ،فيعم ػ ػػل بإتباهت ػ ػػا عمػ ػ ػالً بعم ػ ػػوـ ا ئادي ػ ػػث
وإطالقهػػا ،وىكػػلا اغبكػػم يف بقيػػة الػػدوؿ ال ػ ربكػػم اله ػريعة ،وال ىبفػػى ئػػاؿ
ال ػػدوؿ الي ػػوـ وإعراض ػػها ع ػػن ربك ػػيم الهػ ػريعة إال ػػن ش ػػاا اهلل ،ونس ػػأؿ اهلل هف
يهديهم للتمسك بالهريعة وربكيمها.
ه ا اؼبطال فال شك يف اختالفها يف نفسها ،ه ا اعتبارىا ن ئيث اغبكم فهو
ؿبل اختالؼ بني العلماا ،واللي يتهػر رل هف اختالفهػا ال يػاتر ،وهف الواملػب
ىو العمل برؤية اؽبالؿ صو اً وإفطػاراً و ضػمية ػىت تبتػ رؤيتػو تبو ػاً شػرعياً يف
هي بلػد ػاحل لعمػوـ ا ئاديػث كمػا قػدـ ،وىػو قػوؿ صبػ ك ػا ػن هىػل العلػػم،
وئيػػث قبػػل باعتبػػار اخػػتالؼ اؼبطػػال فالتػػاىر هنػػو ال يق ػ بػػأك ر ػػن يػػوـ ،وال
) (1سٚاٖ اٌزشِز ٞف( ٟاٌص )َٛثبة ِب عبء اٌص َٛ٠ َٛرصٚ ِْٛٛاٌفطش  َٛ٠رفطش.)697( ْٚ
) (2سٚاٖ ِغٍُ ف( ٟاٌص١بَ) ثبة ٚعٛة ص َٛسِعبْ ٌشؤ٠خ اٌٙالي ٚاٌفطش ٌشؤ٠زٗ (.)1081
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هب ػػوز للمس ػػلم هف يص ػػوـ هق ػػل ػػن  29يو ػاًحل ف اله ػػهر يف اله ػػرع اؼبطه ػػر ال
ي ػػنقص ع ػػن  29يو ػ ػاً ،وال يزي ػػد عل ػػى 30يو ػ ػاً ،وإذا قلن ػػا باعتب ػػار اخ ػػتالؼ
اؼبط ػػال يف اغبك ػػم هو دل نق ػػل ب ػػو ،فالت ػػاىر هف اغبك ػػم يف ر ض ػػاف وا ض ػػمى
سواا ،ال فرؽ بينهما فيما هعلمػو ػن الهػرع ،ولكػن ىنػاؾ سػألة ىا ػة واقعيػة،
وى ا إذا تب اؽبالؿ يف اغبجػاز ليلػة االتنػني ػ الً ،ودل ي بػ يف السػوداف إال
ليلػة ال التػاا ،ودل عمػل ئكو ػػة السػوداف دبػا تبػ يف اغبجػػاز ،فمػاذا يفعلػو ػػن
يف السػػوداف ػػن اؼبسػػلمني ،ىػػل يتػػاب ئكو تػػو هو يعتمػػد ػػا تبػ يف اغبجػػاز
ى ػػله س ػػألة عتيم ػػة ،وق ػػد ورد عل ػ ػ فيه ػػا هس ػػللة ػػن بع ػػب ال ػػبالد اَّ ػػاورة،
و لاكرت فيهػا ػ صباعػة ػن العلمػاا ،وإذل ئػني التػاريخ دل يطمػلن القلػب إذل
اغبكػػم فيهػػا ،وهسػػأؿ اهلل هف يبػػن علينػػا وعلػػيكم بػػالتوفي ؼبعرفػػة اغبػ وا باعػػو وال
سػػيما يف واض ػ االخػػتالؼ واالش ػػتباه ،وال ػػان ػػن ػراملعتكم لن ػػا يف ى ػػله
اؼبسألة خبصوصها يف وق وخر.
وه ػػا كػ ا ىلػػة وصػػغرىا وار فاعهػػا والبفاضػػها فلػػي عليػػو اعتبػػار وال يتعلػ بػػو
ئكػػمحل ف الهػػرع اؼبطهػػر دل يعت ػ ذلػػك فيمػػا نعلػػم .وه ػػا قولػػو صػػلى اهلل علي ػو
وس ػػلم" :ف ػػإف غ ػػم عل ػػيكم فاق ػػدروا ل ػػو" فمعن ػػاه عل ػػى هص ػػح القػ ػولني فع ػػدوا ل ػػو
تالتني ،كما ملاا ذلك صرئاً بو يف روايػة سػلم يف صػميمو بلفػظ" :فاقػدروا
لػػو تالتػػني"( )1ويف لفػػظ للب ػػاري" :فػػأكملوا العػػدة تالتػػني" وا ئاديػػث يفسػػر
بعضها بعضاً ويف روايػة للب ػاري ػن ئػديث هيب ىريػرة" :فػأكملوا عػدة شػعباف

) (1سٚاٖ ِغٍُ ف( ٟاٌص١بَ) ثبة ٚعٛة ص َٛسِعبْ ٌشؤ٠خ اٌٙالي ثشلُ (.)1796
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تالتػػني يو ػاً" وه ػػا قػػوؿ ػػن قػػاؿ" :فاقػػدروا لػػو" هي ضػػيقوا عليػػو ،واملعلػػوه سػػعاً
وعهرين" فهو قوؿ غا صميح ،وا ئاديث الصميمة بطلو ،واهلل هعلم.
وه ا االعتماد على الههادة ال أأ ن القاض الهرع بالسوداف ،وقد هبػوز
هف يك ػ ػػوف اله ػ ػػاىد فاس ػ ػػقاً هو ك ػ ػػافراً لرتك ػ ػػو الص ػ ػػالة ،هو دعا ػ ػػو ا ػ ػ ػوات ،هو
االستغاتة ُّم وكبو ذلك.
فػػاعبواب :هف يقػػاؿ :إف شػػرط قبػػوؿ الهػػهادة يف ىػػلا وغػػاه هف يكػػوف الهػػاىد
سلماً عدالً ،فإذا كاف القاض صائب وئيد وسنة -ويهتم بالههادة ويعتِن
بالههود ،وال يقبل إال العدوؿ -وملب اعتماد ا يرد نو ،ه ا إذا كػاف خبػالؼ
ذلك فلي على إتبا و عمػل ،وإمبػا يعتمػد يف ػل ىػلا علػى قػوؿ النػيب –صػلى
اهلل عليػػو وسػػلم" :-الصػػوـ يػػوـ صػػو وف ،والفطػػر يػػوـ فطػػروف وا ضػػمى يػػوـ
ضػ ػ ػػموف" ويف لف ػ ػ ػػظ الفط ػ ػ ػػر يػ ػ ػػوـ يفط ػ ػ ػػر الن ػ ػ ػػاس ،وا ضػ ػ ػػمى ي ػ ػ ػػوـ يض ػ ػ ػػم
النػػاس"()2وكلهػػا هئاديػػث صػػميمة .فػػإذا صػػاـ اؼبسػػلموف الػػلين هن ػ بيػػنهم
صػػم عهػػم ،وإذا هفطػػروا هفطػػرت عهػػم ،واغبمػػد اهلل علػػى يسػػاه و سػػهيلو،
والسػػر يف ذلػػك –واهلل هعلػػم -كراىػػة الهػريعة لالخػػتالؼ ،و رغيبهػػا يف اال فػػاؽ
واال ػ ػػتالؼ .ملعلػ ػػِن اهلل وإيػ ػػاكم ػ ػػن هىلهػ ػػا ،و ػ ػ َجػن اهلل علػ ػػى اؼبسػ ػػلمني صبيع ػ ػاً
بالتمسك ُّا وربكيمها والتماكم إليها ،إنو ظبي قريب.
نا ب ر ي اعبا عة ا سال ية
[ؾبموع فتاوى و قاالت تنوعة ،للهيخ ابن باز (])82-77/15

) (2سٚاٖ اٌزشِز ٞف( ٟاٌص )َٛثبة ِب عبء ف ٟاٌفطش ٚا٤ظؾ ٝثشلُ (.)802
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ؽىُ ص١بَ ِٓ ٠فمذ ٚػٗ١
الس ؤ ا  :م ؤريض أدرك بعؤؤض ؤؤإلر رمضؤؤان ،تؤؤم أصؤؤابم فقؤؤدان للؤؤوعي وال
يزا  ،هل يقضي ع م أب اؤه لو توفي؟ بارك اهلل فيكم.
اعبواب:
بس ػػم اهلل واغبم ػػد هلل ،ل ػػي علي ػػو القض ػػاا إذا هص ػػابو ػػا ي ػ ِ
ػلىب عقل ػػو ،هو ػػا
ػرتد وعيػ ػػو ال قضػ ػػاا علي ػػو ،فم لػ ػػو ػ ػػل اَّنػ ػػوف
يس ػػمى با غم ػػاا ،فإنػ ػػو إذا اسػ ػ ّ
واؼبعتػػوه ،ال قضػػاا عليػػو ،إال إذا كػػاف ا غمػػاا ػػدة يسػػاة كػػاليوـ هو اليػػو ني هو
ال الت ػػة عل ػػى ا ك ػػر ف ػػال ب ػػأس بالقض ػػاا ائتياطػ ػاً ،وه ػػا إذا طالػ ػ اؼب ػػدة فه ػػو
رد اهلل عقلػػو يبتػػدئ العمػػل ،وال علػػى هبنا ػػو –لػػو
كػػاؼبعتوه ال قضػػاا عليػػو ،وإذا ّ
ات -هف يقضوا عنو ،نسأؿ اهلل العافية والسال ة.
السؤ ؤ ا  :أب ؤؤو القاس ؤؤم م ؤؤن الري ؤؤاض ،يق ؤؤو  :را ؤؤل يغي ؤؤب ع ؤؤم وعي ؤؤم بض ؤؤع
ساعات ،فإلل عليم صيام؟
اعبواب:
إذا ك ػػاف وعي ػػو إمب ػػا يغي ػػب بع ػػب الس ػػاعات فعلي ػػو الص ػػوـ ،كال ػػلي ين ػػاـ بع ػػب
الوق  ،وكونو يغيب عنػو وعيػو بعػب ا ئيػاف يف هتنػاا النهػار هو يف هتنػاا الليػل
ال يبن وملوب الصوـ عليو .نسأؿ اهلل لو الهفاا والعافية.
[ؾبموع فتاوى و قاالت تنوعة للهيخ ابن باز ()210-209/15

فتـاوى رمضــانية

356

و١ف١خ ئِغبن ٚئفطبس ِٓ ٠طٛي ٔٙبسُ٘
السؤ ا  :كيؤؤف يصؤ ع مؤؤن يطؤؤو نإلؤؤارهم إلؤ إاؤؤدى وعصؤرين سؤؤاعج ،هؤؤل
يقؤؤدرون قؤؤدراً للصؤؤيام؟ وكؤؤلا مؤؤاذا يص ؤ ع مؤؤن يكؤؤون نإلؤؤارهم قصؤؤيراً اؤؤداً؟
وكللك من يستمر ع دهم ال إلار ستج أ إلر والليل ستج أ إلر؟
اعبواب:
ن عندىم ليل وظار يف ظرؼ هرب وعهرين ساعة فإظم يصو وف ظػاره ،سػواا
كاف قصااً هو طويالً ،ويكفيهم ذلك –واغبمد هلل -ولو كاف النهار قصااً.
ه ػػا ػػن طػػاؿ عنػػدىم النهػػار والليػػل هك ػػر ػػن ذلػػك كسػػتو هشػػهر فػػإظم يقػػدروف
للصياـ وللصالة قدرنبا ،كما ه ػر النػيب –صػلى اهلل عليػو وسػلم -بػللك يف يػوـ
الػػدملاؿ الػػلي كسػػنة ،وىكػػلا يو ػػو الػػلي كهػػهر هو كأسػػبوع ،يقػػدر للصػػالة
قدرىا يف ذلك.
وقػػد نتػػر ؾبلػ ىيلػػة كبػػار العلمػػاا يف اؼبملكػػة يف ىػػله اؼبسػػألة ،وهصػػدر القػرار
رقم  61و اريخ 1398/4/12ىػ ونصو ا يل :
اغبمد هلل ،والصالة والسالـ على رسولو وولو وصمبو وبعد:
فق ػػد ع ػػرض عل ػػى ؾبلػ ػ ىيل ػػة كب ػػار العلم ػػاا يف ال ػػدورة ال اني ػػة عه ػػرة اؼبنعق ػػدة
بالريػػاض يف ا يػػاـ ا وذل ػن شػػهر ربي ػ اآلخػػر عػػاـ 1398ىػ ػ كتػػاب عػػارل
ا ػ ػ ػػني العػ ػ ػػاـ لرابطػ ػ ػػة العػ ػ ػػادل ا سػ ػ ػػال دبكػ ػ ػػة اؼبكر ػ ػ ػػة رقػ ػ ػػم  555و ػ ػ ػػاريخ
1398/1/16ى ػ ػ ػ اؼبتض ػ ػػمن ػ ػػا مل ػ ػػاا يف خط ػ ػػاب ر ػ ػػي رابط ػ ػػة اعبمعي ػ ػػات
ا سػػال ية يف دينػػة ( ػػالو) بالسػػويد الػػلي يفيػػد فيػػو بػػأف الػػدوؿ ا سػػكندنافية
يطوؿ فيو النهار يف الصي  ،ويقصر يف الهتااحل نتراً لوضعها اعبغرايف ،كما هف
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اؼبنػاط الهػمالية نهػػا ال غيػب عنهػػا الهػم إطالقػاً يف الصػي  ،وعكسػػو يف
الهػ ػػتاا ،ويس ػػأؿ اؼبسػ ػػلموف فيهػ ػػا عػ ػػن كيفي ػػة ا فطػ ػػار وا سػ ػػاؾ يف ر ضػ ػػاف،
وكػػللك كيفيػػة ضػػب هوقػػات الصػػلوات يف ىػػله البلػػداف ،ويرملػػو عاليػػو إصػػدار
فتوى يف ذلك ليزودىم ُّا.ه.ىػ.
وعػػرض علػػى اَّلػ هيضػاً ػػا هعد ػػو اللجنػػة الدا مػػة للبمػػوث العلميػػة وا فتػػاا،
ونقػػوؿ هخػػرى عػػن الفقهػػاا يف اؼبوضػػوع ،وبعػػد االطػػالع والدراسػػة واؼبناقهػػة قػػرر
اَّل ا يل :
هوالً :ػػن كػػاف يقػػيم يف بػػالد يتمػػايز فيهػػا الليػػل ػػن النهػػار بطلػػوع فجػػر وغػػروب
مش  ،إال هف ظارىا يطوؿ ملداً يف الصي  ،ويقصر يف الهتاا ،وملب عليػو هف
يص ػػل الص ػػلوات اػبمػ ػ يف هوقاهت ػػا اؼبعروف ػػة ش ػػرعاًحل لعم ػػوـ قول ػػو ع ػػاؿ" :هق ػػم
الص ػػلواة ل ػػدلوؾ اله ػػم إذل غسػ ػ الي ػػل وق ػرااف الفج ػػر إف ق ػػروف الفج ػػر ك ػػاف
ههوداً"( ،)1وقولو عاذل" :إف الصالة كان على اؼبا نني كتاباً وقو ػاً"(،)2
وؼبػػا تب ػ عػػن بريػػدة –رض ػ اهلل عنػػو -عػػن النػػيب –صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم -هف
رملالً سألو عن وق الصالة ،فقاؿ لػو" :صػل عنػا ىػلين" يعػِن اليػو ني ،فلمػا
زالػ ػ اله ػػم ه ػػر ب ػػالالً ف ػػإذفُ ،ث ه ػػره فأق ػػاـ الته ػػرُ ،ث ه ػػره فأق ػػاـ العص ػػر
والهػػم ر فعػػة بيضػػاا نقيػػةُ ،ث ه ػػره فأقػػاـ اؼبغػػرب ئػػني غاب ػ الهػػم ُ ،ث
ه ػػره فأقػػاـ العهػػاا ئػػني غػػاب الهػػف ُ ،ث ه ػػره فأقػػاـ الفجػػر ئػػني طلػ الفجػػر،
فلمػػا هف كػػاف اليػػوـ ال ػػاين ه ػػره فػػأبرد بػػالتهر ،فػػأنعم هف يػ د ُّػػا ،وصػػلى العصػػر
والهم ر فعة هخرىا فوؽ اللي كػاف ،وصػلى اؼبغػرب قبػل هف يغيػب الهػف ،
) (1عٛسح اإلعشاء ،ا٠٢خ .78
) (2عٛسح إٌغبء ،ا٠٢خ .103

فتـاوى رمضــانية

358

وصلى العهاا بعد ا ذىب تلث الليل ،وصلى الفجر فأسفر ُّاُ ،ث قاؿ" :هيػن
السا ل عن وق الصالة" فقاؿ الرملل هنا يا رسػوؿ اهلل .قػاؿ" :وقػ صػال كم
بني ا رهيتم"( )3رواه الب اري و سلم.
وعػن عبػد اهلل بػن عمػرو بػن العػاص –رضػ اهلل عنهمػا -هف رسػوؿ اهلل –صػلى
اهلل علي ػػو وس ػػلم -ق ػػاؿ" :وقػ ػ الته ػػر إذا زالػ ػ اله ػػم  ،وك ػػاف ظ ػػل الرمل ػػل
كطولو ا دل وبضر العصػر ،ووقػ العصػر ػا دل صػفر الهػم  ،ووقػ صػالة
اؼبغػػرب ػػا دل يغػػب الهػػف  ،ووق ػ صػػالة العهػػاا إذل نص ػ الليػػل ا وس ػ ،
ووق صالة الصبح ن طلوع الفجر ا دل طل الهم فإذا طلع الهػم
فأ سػ ػػك عػ ػػن الصػ ػػالة فإظػ ػػا طل ػ ػ بػ ػػني قػ ػػرين شػ ػػيطاف"()4هخرملػ ػػو سػ ػػلم يف
صميمو .إذل غػا ذلػك ػن ا ئاديػث الػ وردت يف ربديػد هوقػات الصػلوات
اػبمػ قػػوالً وفعػالً ،ودل فػػرؽ بػػني طػػوؿ النهػػار وقصػػره وطػػوؿ الليػػل وقصػػره ػػا
دا ػ هوقػػات الصػػلوات تمػػايزة بالعال ػػات ال ػ بينهػػا رسػػوؿ اهلل –صػػلى اهلل
عليو وسلم.-
ىػػلا بالنسػػبة لتمديػػد هوقػػات صػػالهتم ،وه ػػا بالنسػػبة لتمديػػد هوقػػات صػػيا هم
ش ػػهر ر ض ػػاف فعل ػػى اؼبكلف ػػني هف يبس ػػكوا ك ػػل ي ػػوـ ن ػػو ع ػػن الطع ػػاـ والهػ ػراب
وسا ر اؼبفطرات ن طلوع الفجر إذل غػروب الهػم يف بالدىػم ػا داـ النهػار
يتمػايز يف بالدىػم ػػن الليػل ،وكػػاف ؾبمػوع ز اظمػػا هربعػاً وعهػرين سػاعة .ووبػػل
ؽب ػػم الطع ػػاـ واله ػراب واعبم ػػاع وكبوى ػػا يف ل ػػيلهم فقػ ػ  .وإف ك ػػاف قصػ ػااً ،ف ػػإف
شريعة ا سالـ عا ة للناس يف صبي البالد ،وقد قاؿ عاذل" :وكلوا واشربوا ئىت
) (3سٚاٖ ِغٍُ ف( ٟاٌّغبعذ ِٛٚاظغ اٌصالح) ثبة أٚلبد اٌصٍٛاد ،ثشلُ (.)613
) (4سٚاٖ ِغٍُ ف( ٟاٌّغبعذ ِٛٚاظغ اٌصالح) ثبة أٚلبد اٌصٍٛاد ،ثشلُ (.)612
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يتب ػػني لك ػػم اػب ػػي ا ب ػػيب ػػن اػب ػػي ا س ػػود ػػن الفج ػػر ُث هسب ػوا الص ػػياـ إذل
اللي ػػل" ( ،)1و ػػن عج ػػز ع ػػن إسب ػػاـ ص ػػوـ ي ػػوـ لطول ػػو ،هو عل ػػم با ػػارات هو
التجربػػة ،هو إخبػػار طبيػػب ه ػػني ئػػاذؽ ،هو غلػػب علػػى ظنػػو هف الصػػوـ يفض ػ
إذل إىالكػػو هو رضػػو رض ػاً شػػديداً ،هو يفض ػ إذل زيػػادة رضػػو هو ب ػ ا بر ػػو
هفط ػػر ،ويقض ػ ا ي ػػاـ ال ػ هفطرى ػػا يف هي ش ػػهر سبك ػػن في ػػو ػػن القض ػػاا .ق ػػاؿ
عاذل" :فمن شػهد ػنكم الهػهر فليصػمو و ػن كػاف ريضػاً هو علػى سػف ٍر فعػدة
ػػن هيػ ٍػاـ وخػػر"( ،)2وقػػاؿ عػػاذل" :ال يكلػ اهلل نفسػاً إال وسػػعها" ()3وقػػاؿ:
"و ا ملعل عليكم يف الدين ن ئرج"()4
تاني ػاً :ػػن كػػاف يقػػيم يف بػػالد ال غيػػب عنهػػا الهػػم صػػيفاً ،وال طل ػ فيهػػا
الهػػم شػػتاا ،هو يف بػػالد يسػػتمر ظارىػػا إذل سػػتة هشػػهر ،ويسػػتمر ليلهػػا سػػتة
هشػػهر ػ الً ،وملػػب علػػيهم هف يصػػلوا الصػػلوات اػبم ػ يف كػػل هرب ػ وعه ػرين
سػػاعة ،وهف يقػػدروا ؽبػػا هوقاهتػػا ،ووبػػددوىا عتمػػدين يف ذلػػك علػػى هقػػرب بػػالد
إلػػيهم تمػػايز فيهػػا هوقػػات الصػػلوات اؼبفروضػػة بعضػػها ػػن بعػػبحل ؼبػػا تب ػ يف
ئديث ا سراا واؼبعػراج ػن هف اهلل عػاذل فػرض علػى ىػله ا ػة طبسػني صػالة
كػػل يػػوـ وليلػػة ،فلػػم يػػزؿ النػػيب –صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم -يسػػأؿ ربػػو الت في ػ
ئىت قاؿ" :يا ؿبمد إظن طب صلوات كل يوـ وليلػة لكػل صػالة عهػر فػللك
طبسوف صػالة "( )1إذل وخػره ،وؼبػا تبػ ػن ئػديث طلمػة بػن عبيػد اهلل -
رض ػ اهلل عنػػو -قػػاؿ :ملػػاا رملػػل إذل رسػػوؿ اهلل –صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم -ػػن
) (1عٛسح اٌجمشح  ،ا٠٢خ .187
) (2عٛسح اٌجمشح ،ا٠٢خ .185
) (3عٛسح اٌجمشح ،ا٠٢خ .286
) (4عٛسح اٌؾظ ،ا٠٢خ .78
) (1سٚاٖ ِغٍُ ف( ٟاإلّ٠بْ) ثبة اإلعشاء ثشعٛي

–صٍٝ

ػٍٚ ٗ١عٍُ -ثشلُ (.)162
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هىل قبد تا ر الرهس ،نسم دوي صو و وال نفقو ا يقوؿ ،ئىت دنػا ػن رسػوؿ
اهلل –صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم -فػػإذا ىػػو يسػػأؿ عػػن ا سػػالـ ،فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل –
ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم" :-طبػ ػ ص ػػلوات يف الي ػػوـ والليل ػػة" ،فق ػػاؿ ى ػػل علػ ػ
غاىن فقاؿ" :ال  ،إال هف طوع )2("...اغبديث.
وؼبػػا تبػ ػػن ئػػديث هنػ بػػن الػػك –رضػ اهلل عنػػو -قػػاؿ" :ظينػػا هف نسػػأؿ
رسػػوؿ اهلل –صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم -عػػن ش ػ ا فكػػاف يعجبنػػا هف هب ػ ا الرملػػل
ن هىل البادية العاقل فيسألو وكبن نسم  ،فجاا رملل ن هىل البادية ،فقػاؿ:
يا ؿبمػد ،ه انػا رسػولك فػزعم هنػك ػزعم هف اهلل هرسػلك ،قػاؿ" :صػدؽ" إذل هف
قػاؿ :وزعػػم رسػولك هف علينػػا طبػ صػػلوات يف يو نػػا وليلتنػػا ،قػػاؿ" :صػػدؽ"،
قاؿ :فباللي هرسلك .وهلل ه رؾ ُّلا قاؿ" :نعم)3("....
وتب هف النيب –صػلى اهلل عليػو وسػلم -ئػدث هصػمابو عػن اؼبسػيح الػدملاؿ،
فقػػالوا :ػػا لب ػػو يف ا رض قػػاؿ" :هربعػػوف يو ػاً :يػػوـ كسػػنة ،ويػػوـ كهػػهر ،ويػػوـ
كجمعة ،وسا ر هيا و كأيا كم" فقيل :يا رسوؿ اهلل! اليوـ اللي كسنة هيكفينا
فيػو صػػالة يػوـ قػػاؿ :ال ،اقػػدروا لػو قػػدره"()4فلػم يعتػ اليػػوـ الػلي كسػػنة يو ػاً
وائػػداً يكف ػ فيػػو طب ػ صػػلوات ،بػػل هوملػػب فيػػو طب ػ صػػلوات يف كػػل هرب ػ
وعهرين ساعة ،وه رىم هف يوزعوىا على هوقاهتا اعتباراً با بعاد الز نيػة الػ بػني
هوقاهتػػا يف اليػػوـ العػػادي يف بالدىػػم ،فيجػػب علػػى اؼبسػػلمني يف الػػبالد اؼبسػػلوؿ
عن ربديد هوقات الصػلوات فيهػا هف وبػددوا هوقػات صػالهتم عتمػدين يف ذلػك
) (2سٚاٖ اٌجخبس ٞف( ٟاإلّ٠بْ ثبة اٌضوةبح ِةٓ اإلعةالَ ثةشلُ (ِٚ ،)46غةٍُ فة( ٟاإلّ٠ةبْ) ثةبة ث١ةبْ اٌصةٍٛاد اٌزةٟ
٘ ٟأؽذ أسوبْ اإلعالَ ثشلُ (.)11
) (3سٚاٖ ِغٍُ ف( ٟاإلّ٠بْ) ثبة اٌغإاي ػٓ أسوبْ اإلعالَ ثشلُ (.)12
) (4عٛسح اٌؾظ ،ا٠٢خ .78
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عل ػػى هق ػػرب ب ػػالد إل ػػيهم يتم ػػايز فيه ػػا اللي ػػل ػػن الن ػػار ،و ع ػػرؼ فيه ػػا هوق ػػات
الصلوات اػبم بعال اهتا الهرعية يف كل هرب وعهرين ساعة.
وكللك هبب عليهم صياـ شهر ر ضاف ،وعليهم هف يقدروا لصيا هم فيمػددوا
بدا شهر ر ضاف وظايتو ،وبدا ا ساؾ وا فطار يف كػل يػوـ نػو ببػدا الهػهر
وظايتو ،وبطلػوع فجػر كػل يػوـ وغػروب مشسػو يف هقػرب الػبالد إلػيهم يتميػز فيهػا
الليل ػن النهػار ،ويكػوف ؾبموعهمػا هربعػاً وعهػرين سػاعةحل ؼبػا قػدـ يف ئػديث
النيب –صػلى اهلل عليػو وسػلم -عػن اؼبسػيح الػدملاؿ ،وإرشػاده هصػمابو فيػو عػن
كيفيػػة ربديػػد هوقػػات الصػػلوات فيػػو ،إذ ال فػػارؽ يف ذلػػك بػػني الصػػوـ والصػػالة.
واهلل ورل التوفي  .وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وعلى ولو وصمبو.
ىيلة كبار العلماا
[ؾبموع فتاوى و قاالت تنوعة للهيخ ابن باز ()300-292/15
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ؽىُ اٌؾٍ١خ إلعمبغ وفبسح اٌغّبع
الس ا  :ا خ /ه.س .م .من الدمام يقو في س الم :ك ا في مجلؤس مؤع
بعض اإلخوة ،وكان الحديا او الصيام ومفسؤداتم ،فقؤا أاؤد اإلخؤوة:
إنم سمع آخر يقو  :إن اإلنسؤان لؤو اضؤطر لجمؤاه زواتؤم وهؤو صؤائم فؤي
نإلؤار رمضؤان فقؤام باإلفطؤار قبؤل ذلؤك علؤ أك ٍؤل أو ؤرب فإنؤم يسؤلم مؤؤن
الكفارة المترتبج عل اللي يجامع في نإلار رمضان .فإلل ما قالم هلا ا خ
صحيب؟ نراو اإلفادة.
اعبواب:
ىػػلا كػػل باطػػل ولػػي بصػػميح ،والواملػػب علػػى اؼبسػػلم اغبػػلر ػػن اعبمػػاع يف
ر ضاف إذا كاف قيماً صميماً ،وىكػلا اؼبػرهة إذا كانػ قيمػة صػميمة .ه ػا
اؼبسافر فػال ئػرج عليػو يف صبػاع زوملتػو اؼبسػافرة ،وىكػلا اؼبػريب ػ اؼبريضػة إذا
كاف يه ّ عليهما الصوـ .واهلل وؿ التوفي .
[ ؾبموع فتاوى و قاالت تنوعة للهيخ ابن باز])309 -308/15( /

فتـاوى رمضــانية

363

ؽىُ لعبء اٌغذ ثؼذ شٛاي
الس ؤ ا  :امؤؤرأة تصؤؤوم سؤؤتج أيؤؤام مؤؤن ؤؤإلر ؤؤوا كؤؤل س ؤ ج ،وفؤؤي إاؤؤدى
الس ؤ وات نفسؤؤت بمولؤؤود لإلؤؤا فؤؤي بدايؤؤج ؤؤإلر رمضؤؤان ،ولؤؤم تطإلؤؤر ال بعؤؤد
خؤروج رمضؤان ،تؤم بعؤد إلرهؤا قامؤت بالقضؤات ،فإلؤل يلزمإلؤا قضؤات السؤت
كللك بعد قضات رمضان ات ولو كان ذلك في غيؤر ؤوا  :أم ال يلزمإلؤا
سؤؤوى قضؤؤات رمضؤؤان؟ وهؤؤل صؤؤيام هؤؤله السؤؤتج ا يؤؤام مؤؤن ؤؤوا تلؤؤزم علؤ
الدوام أم ال؟
اعبواب:
ص ػػياـ سػ ػ ػػن شػ ػواؿ س ػػنة ،وليسػ ػ فريض ػػةحل لق ػػوؿ الن ػػيب –ص ػػلى اهلل علي ػػو
وسلم " :-ن صاـ ر ضاف ُث ه بعو ستاً ػن شػواؿ كػاف كصػياـ الػدىر" اخرملػو
ا اـ سلم يف صميمة .واغبديث اؼبلكور يػدؿ علػى هنػو ال ئػرج يف صػيا ها
تتابع ػ ػػة هو تفرق ػ ػػةحل ط ػ ػػالؽ لفت ػ ػػو .واؼبب ػ ػػادرة ُّ ػ ػػا هفض ػ ػػلحل لقول ػ ػػو س ػ ػػبمانو:
"وعجلػ إليػػك رب لرتضػى"( ،)1وؼبػػا دلػ عليػػو اآليػات القرونيػػة وا ئاديػػث
النبويػػة ػػن فضػػل اؼبسػػابقة واؼبسػػارعة إذل اػبػػا.وال ذبػػب اؼبداو ػػة عليهػػا ولكػػن
ذلػػك هفضػػل حل لقػػوؿ النػػيب –صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم" :-هئػػب العمػػل إذل اهلل ػػا
داوـ عليػػو صػػائبة وإف قػػل".وال يهػػرع قضػػاؤىا بعػػد انسػػالخ شػواؿحل ظػػا سػػنة
فات ؿبلهػا ،سػواا ركػ لعػلر هو لغػا عػلر .واهلل ورل التوفيػ [ .ؾبمػوع فتػاوى
و قاالت تنوعة للهيخ ابن باز(]389-388/15

) (1عٛسح غٗ ،ا٠٢خ .84
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الس ؤ ا  :مؤؤا رأي سؤؤمااتكم فؤؤي رأي مؤؤن يقؤؤو صؤؤيام عصؤؤر ذي الحجؤؤج
بدعج؟.
اعبواب:
ىلا ملاىل يُعلَجم ،فالرسوؿ –صلى اهلل عليو وسػلم -ئػب علػى العمػل الصػاحل
فيها ،والصياـ ن العمل الصاحلحل لقوؿ النيب –صلى اهلل عليو وسلم " :-ا ػن
هياـ العمػل الصػاحل فػيهن هئػب إذل اهلل ػن ىػله ا يػاـ العهػر" قػالوا :يػا رسػوؿ
اهلل وال اعبه ػػاد يف س ػػبيل اهلل ق ػػاؿ" :وال اعبه ػػاد يف س ػػبيل اهلل إال رمل ػػل خ ػػرج
بنفسو و الو ودل يرمل ن ذلك به ا"( )1رواه الب اري يف الصميح.
ولو كاف النيب –صػلى اهلل عليػو وسػلم -ػا صػاـ ىػله ا يػاـ ،فقػد روي عنػو –
صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم -هنػػو صػػا ها ،وروي عنػػو هنػػو دل يصػػمهاحل لكػػن العمػػدة
عل ػػى الق ػػوؿحل الق ػػوؿ هعت ػػم ػػن الفع ػل ،وإذا املتم ػ الق ػػوؿ والفع ػػل ك ػػاف وك ػػد
للسنةحل فالقوؿ يعتػ لوئػدهحل والفعػل لوئػده ،والتقريػر وئػده ،فػإذا قػاؿ النػيب –
ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم -ق ػػوالً هو عم ػ ػالً هو هق ػػر فع ػ ػالً كل ػػو س ػػنة ،لك ػػن الق ػػوؿ
هعتمها وهقواىا ُث الفعل ُث التقرير.
والنػػيب –صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم -قػػاؿ " :ػػا ػػن هيػػاـ العمػػل الصػػاحل فػػيهن هئػػب
إذل اهلل ن ىله ا ياـ" يعِن العهر ،فإذا صا ها هو صدؽ فيها فهو على خا
عتػػيم ،وىكػػلا يهػػرع فيهػػا التكبػػا والتمميػػد والتهليػػلحل لقولػػو -صػػلى اهلل عليػػو

) (1سٚاٖ اٌجخبس ٞف( ٟاٌغّؼخ) ثبة فعً اٌؼًّ ف ٟأ٠بَ اٌزشش٠ك ثشلُ (ٚ )969اٌزشِز ٞف( ٟاٌص )َٛثبة ِب
عبء ف ٟاٌؼًّ ف ٟأ٠بَ اٌؼشش ثشلُ (ٚ )757اٌٍفظ ٌٗ.
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وسلم " : -ا ن هياـ هعتم عند اهلل وال هئػب إليػو ػن العمػل فػيهن ػن ىػله
ا ياـ العهر ،فأك روا فيهن ن التهليل والتكبا والتمميد" وف اهلل اعبمي .
إٌٛافً ٠ضبة فبػٍٙب ٚال ٠أصُ ربسوٙب
السؤ ا  :ا خؤؤت التؤؤي رمؤؤزت السؤؤمإلا بؤؤأم يوسؤؤف مؤؤن مكؤؤج المكرمؤؤج تقؤؤو
في س الإلا :هل يأتم المرت بسبب ترك بعض ال وافل التؤي كؤان يؤداوم علؤ
أدائإلؤؤا؟ ن ؤؤي مؤؤثالً أت ؤؤات امل ؤؤي تركؤؤت ص ؤؤوم االت ؤؤين وال م ؤؤيس .أفتون ؤؤا

ازاكم اهلل خيراً.

اعبواب:
النوافل صبيعاً ي اب فاعلها وال يأُث اركهػا ،ػل صػوـ االتنػني واػبمػي  ،وتالتػة
هيػػاـ ػػن كػػل شػػهر ،وسػػنة الضػػمى ،والػػو ر ،ولكػػن يهػػرع للمػػا ن هف يواظػػب
ووبػػافظ علػػى السػػنن اؼباكػػدةحل ؼبػػا يف ذلػػك ػػن ا ملػػر العتػػيم وال ػواب اعبزيػػل،
و ف النوافل يكمل ُّا نقص الفرا ب .واهلل اؼبوف .
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الس ا  :هل يجوز في صيام التطوه أن يفطر الصائم مت
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ات؟

اعبواب:
نعػػم هبػػوز لػػو ذلػػك ،لكػػن ا فضػػل لػػو هف يكمػػل الصػػياـ ،إال هف كػػوف ىنػػاؾ
ئاملة لففطار ،كإكراـ ضي هو شدة ئر وكبو ذلكحل نو تبػ عػن النػيب –
صلى اهلل عليو وسلم -ن ئديث عا هة –رضػ اهلل عنهػا -ػا يػدؿ علػى ػا
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أصٕبف إٌبط ف ٟاٌص َٛأداء ٚلعبء
علؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ م ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤن يج ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤب الص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤيام؟
....................................
م ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤت يج ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤب الص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤيام علؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ الفت ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاة؟
.............................
مريض ال يستطيع الصيام .................................

28
31

34
39
42

فتـاوى رمضــانية

368

مريض بالسكر كيف يصوم؟ ..............................
صؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤيام الم ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤريض
.............................................
ال يس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤتطيع الص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤوم وال اإل ع ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤام ،فم ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤا الحك ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤم؟
................
صوم من يص عليم الصيام ...............................

دفؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤع المؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤريض فديؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤج لصؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤيامم

.................................
مسافر قدم مضطراً فإلل يمسك؟ ..........................

الس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤفر ف ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤي رمض ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤان

.........................................
الصوم أو الفطر للمسافر .................................
المؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤرأة إذا أاإلضؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤت فؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤي الصؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤإلر الثؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاني
........................
اسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤتعما أدويؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤج لتؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤأخير الحؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤيض فؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤي رمضؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤان
...................
الصوم وضعف الب يج .....................................

41
42
43
44
45
46
47
51
53
54
54

صوم المعتوه وفاقد اللاكرة............................. ..
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