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B  عامة:أحكام  

 فضل الصيام وحقيقته: 

رشب واجلامع، وغايته حتقيق كل شهواهتا خاصة األكل والالنفس عن وهو كف 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٹ) قال تعاىل: ى؛التقو

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ڳ ڳ ڱ ڱ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ې ې ى

ٱ ٻ ٻ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
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ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 سورة البقرة.(  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

بصيام شهر رمضان عند رؤية هالله، والفطر عند رؤية هالل شوال،  أمر الشارع

ل وحال اهلال عن ثالثني، وإن غم  والشهر ال يقل عن تسعة وعرشين ليلة، وال يزيد 

ية اهلالل يام قبل رؤعن الصي نهى صام متام الثالثني، ودون رؤيته غيم أو غبار، في  

قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي هريرة، ابن عمر وأيب  كام يف الصحيح عن ؛ودخول الشهر

فْ " ، َواَل ت  وا َحتَّى َتَرْوه  وم  وَن َلْيَلًة، اَل َتص  ْهر  تِْسٌع َوِعرْش  ،الشَّ وا َحتَّى َتَرْوه  ر 
إاِلَّ َأْن  طِ

وا َله   ْم َفاْقِدر  مَّ َعَلْيك  ْم، َفإِْن غ  َغمَّ َعَلْيك  وا" :، ويف رواية"ي  ر  وهذا  "َثاَلثنِيَ  َله   َفاْقد 

وه  ":  . ولفظ أيب هريرةعمر لفظ ابن وا، َوإَِذا َرَأْيت م  وم  اَلَل َفص 
إَِذا َرَأْيت م  اهْلِ

وا، َفإِ  ر 
وا َثاَلثنَِي َيْوًماَفَأْفطِ وم  ْم َفص  مَّ َعَلْيك   .متفق عليهام "ْن غ 

جنة ووقاية لتحقيق الغاية منه وهي التقوى، وذلك بالصوم عن  يف حقيقتهالصوم و

املباح من الطعام والرشاب واجلامع، هنار رمضان؛ ليكون الصائم عىل اجتناب 

 ك جنة ووقاية وتقوى، وجيباحلرام يف سائر األوقات أقدر، وعنها أبعد، فيكون ذل

عىل الصائم اإلمساك عنه من طلوع الفجر إىل غروب الشمس، ومها شهوة األكل 

والرشب، وشهوة اجلامع والرفث، فيدخل فيهام كل مقدماهتام التي تكون عن 

جيب عىل الصائم ترك شهوة النفس باالنتقام عند السباب واملشامتة، كام شهوة، 
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القولية من سب وكذب وغيبة ونميمة، وكف اليد عن وكف اللسان عن املحرمات 

من و املقاتلة واالعتداء، وكف النفس عن الرش واإلثم، وهو حقيقة الصوم وغايته، 

عظيم ثواب الصوم أنه هلل وحده، فهو من عبادات الرس التي ال يطلع عليها إال اهلل 

كام جيزي  ادات األخرى،وحده، ومل يعبد به إال اهلل، ومل يقع فيه رشك كام وقع يف العب

اهلل الصائم أجرا ال حد له، إذ هو من الصرب عىل ترك املباح طاعة هلل، كالصرب عىل 

َوَفَّ  إِنَّاَم ﴿ :فيه هلالج لجقضاء اهلل وقدره، الذي قال  ونَ  ي  ابِر  مْ  الصَّ ﴾، اب  ِحَس  بَِغرْيِ  َأْجَره 

الصائم ثواب  دعند لقاء اهلل حيث جي ةبالفرح يوم القيام الصائمنيملسو هيلع هللا ىلص وبرش النبي 

خلدري وأيب أيب سعيد ا عن؛ كام يف الصحيح صومه يوم القيامة بام ال خيطر عىل قلبه

لُّ عمِل اْبِن آَدَم له  "ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل ولرس ، واللفظ له، قال ريرةه : ك  َقاَل اهللَّ َعزَّ وجلَّ

نٌَّة، فَ  يام ج  يام، َفإِنَّه  ِِل وَأَنا َأْجِزي بِِه، والصِّ ْم َفاَل إاِلَّ الصِّ إِذا َكاَن يْوم  صْوِم َأحِدك 

د   ْل: إِِّنِّ َصائٌم. والَِّذي َنْفس حمَمَّ ، َفْليق  ه  َأحٌد َأْو قاَتَله  يْرف ْث َوالَ َيْصَخْب، َفإِْن سابَّ

ام ه  ائِم َفْرَحَتاِن يْفرح  ائِم َأْطيب  ِعنْد اهللَِّ ِمْن ِريِح املِْسِك، للصَّ : بِيِدِه خَل ل وف  َفِم الصَّ

ه  فِرح بِصْوِمهِ  اية متفٌق عليه من حديث أيب هريرة، ويف رو "إِذا َأْفطَر َفِرَح بِفْطِرِه، وإَذا َلقي ربَّ

َيام  ِِل، َوَأَنا َأْجِزي بِِه َواحلََسنَة  " :للبخاري اَبه  َوَشْهَوَته  ِمْن َأْجِِل، الصِّ ك  َطَعاَمه  َورَشَ َيْْت 

لُّ َعمِل ابِن آَدَم ي َضاعف  احلَسنَة  بِعرْش َأْمَثاهِلَا إىِل " :ية ملسلمويف روا "بَِعرْشِ َأْمَثاهِلَا ك 

ْوَم َفإِنَّه  ِِل وَأنا َأْجزي بِِه: يدع  َشْهوَته  َوَطعاَمه   . َقاَل اهللَّ َتَعاىَل: إاِلَّ الصَّ
َسْبِعاِمئة ِضْعف 

 "ِمْن َأْجِل
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،  يكون صوم عادة ويميةاستحضار النية واحتساب األجر عند الصوم، فال وجيب

ر قيام لياِل رمضان، وحتري ليلة القد كام يستحببل صوم عبادة وطاعة وتقوى، 

عن  ،ة عن أيب هرير؛ كام يف الصحيح بإحيائها بالتهجد وصالة الْتاويح والقيام

َم ِمنْ ا واْحتِسابً َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِياَمنً "قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ِفَر َله  َما َتَقدَّ متفق  "ذْنبِهِ  ا، غ 

َم ِمْن َذْنبِهِ ا واْحتِسابً مْن َقاَم َرَمَضاَن إِيامنً ": ملسو هيلع هللا ىلصوقال عليه. ِفَر َله  َما َتَقدَّ . ق عليهمتف "ا غ 

م ِمْن ذْنبِهِ اا واْحتَِسابً َقاَم َلْيَلَة الَقْدِر إِيامنً َمْن ": ملسو هيلع هللا ىلصوقال ِفر َله  َما تقدَّ  ق عليهمتف "، غ 

أنه ال يفطر بذلك وال قضاء عليه،  ذا أكل أو رشبوحكم النايس يف هنار رمضان إ 

بخالف العامد فعليه اإلثم وقضاء ذلك اليوم، فإن كان انتهك حرمة الشهر باجلامع 

يف هنار رمضان عامدا وهو صائم فعليه مع القضاء كفارة صيام شهرين، فإن مل 

ن ممن مل يدع قول الزور والباطل والعمل به و .يستطع فإطعام ستني مسكينا

املحرمات القولية والفعلية، فال حاجة هلل يف أن يْتك طعامه ورشابه املباح، فالغاية 

: ملسو هيلع هللا ىلصقاليح كام يف الصح ى بْتك املباحات اتقاء للمحرمات.من الصوم حتقيق التقو

اَم َأْطَعَمه  اهللَّ َوَسقَ " ، َفإِنَّ َب، َفْليتِمَّ َصْوَمه  م، َفَأَكَل َأْو رَشِ ك   ق عليهمتف "اه  إِذا َنِِسَ َأَحد 

وِر والعَمَل بِِه، فَلْيَس هللَِّ َحاجٌة يف َأْن َيَدَع َطعاَمه  ": ملسو هيلع هللا ىلصوقال ْ َيدْع َقْوَل الزُّ َمْن مَل

ابه    .رواه البخاري "ورَشَ

 



- 8 - 

 

B 
 ..رمضان في نصيحة شيخ يا سألكأ

  فافعل، ؛أحد اهلل إىل فيه يسبقك أال استطعت إن

  إليه، السابقني مع كن وإال

 !املتأخرين من تكن فال ؛لبتغ فإن

 
 

 

 

 

 

 

                                                        

()  األسئلة والفتاوى من صفحة الشيخ عىل موقع اآلسكrhakemhttps://ask.fm/d 

https://ask.fm/drhakem
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ر  الحديث رواية تجوز  هل -
َ
نك

ُ
ه رحمة "أّوله كحديث امل

ُ
 ُيجّوز  من عند مغفرة..." وأوسط

ه أم والترهيب؟ والترغيب الفضائل يف الضعيف رواية
ّ
 فل  ؛الضعف دشدي النوع من أن

 تجوز؟

)إن صح اخلرب(، من  :، وقال٧٨٨١هذا احلديث رواه ابن خزيمة يف صحيحه ح رقم  

طريق يوسف بن زياد، عن مهام بن حييى، عن عِل بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن 

ان فذكر احلديث يف فضل رمض ملسو هيلع هللا ىلصاملسيب، عن سلامن الفاريس، قال خطبنا رسول اهلل 

 ة(.وفيه )وأوله ريمة وأوسطه مغفر

، ٧٠٤٣، وابن عدي يف الكامل يف الضعفاء رقم ٣٩٢املحامِل يف األماِل رقم  ورواه

كالمها من طريق عبد العزيز بن عبد اهلل اجلدعاِّن، حدثنا سعيد بن أيب عروبة، عن عِل 

 بن زيد به نحوه.

ذكره ابن عدي يف الضعفاء وقال ال يتابع عىل حديثه، وذكره ابن حبان يف  واجلدعاِّن،

قات وقال )يعترب حديثه إذا بني السامع(، وقد رصح هنا بالسامع، فتصلح روايته يف الث

 االعتبار.

بن زيد من أوعية العلم العدول الفقهاء، وإنام تكلم فيه من قبل حفظه، وقد قرنه  وعِل

مسلم بغريه يف صحيحه، وحسن الْتمذي حديثه، وقال )صدوق ربام رفع املوقوف(، 

ته وقال عنه مرة )ال بأس به(، وصحح له احلاكم يف املستدرك، وقال وذكره العجِل يف ثقا

 احلفاظ وليس بالثبت(، وقال يف تعليقاته عىل املستدرك دعنه الذهبي يف الكاشف )أح
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)صالح احلديث(، وقال عنه يف تذكرة احلفاظ )اإلمام القريش البرصي عامل البرصة(، 

 وقال يف السري)العلم الكبري(.

 حديثه التحسني، وال يقطع بضعفه.حيتمل  فمثله

 توبع عىل حديثه هذا. وقد

حدثنا عبد اهلل  - ٢٣٧كام يف بغية الباحث رقم  -احلارث بن أيب أسامة يف مسنده  فرواه

بن بكر، حدثني بعض أصحابنا يقال له إياس، رفع احلديث إىل سعيد بن املسيب، عن 

 سلامن الفاريس به نحوه.

من طريق ابن عمران، ثنا عبداهلل بن بكر السهمي  ٧١ء رقم العقيِل يف الضعفا ورواه

قال: حدثنا إياس بن أيب إياس، عن سعيد بن املسيب، عن سلامن الفاريس قال: خطبنا 

فذكره، وقال )إياس جمهول وحديثه غري حمفوظ.. قد روي من غري وجه  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 وليس له طريق يثبت بني(.

فقال بعد أن ذكر كالم العقيِل ومل يقنع به:  ٧٢٢٣يزان فيه ابن حجر يف لسان امل وتوقف

)ويف ثقات ابن حبان إياس بن خارجه، عن سعيد بن املسيب، وعنه يزيد بن أيب حبيب، 

 فينظر إن كان هو هذا(.

كان جمهوال، أو ثقة عند ابن حبان، فالرواية تصلح للمتابعة، فيتقوى هبا حديث  وسواء

 أن له أصال. مهام، عن عِل بن زيد، ويؤكد
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من طريق مهام بن حييى، عن عِل بن زيد،  ٢٢٢٣رواه البيهقي يف شعب اإليامن رقم  وقد

ورواه أيضا من طريق حممد بن الفرج األزرق، ثنا عبداهلل بن بكر السهمي، حدثنا إياس 

 بن عبدالغفار، عن عِل بن زيد بن جدعان به.

سن بن عرفة، عن عبداهلل بن بكر، حدثنا احل ١٢٢ابن أيب حاتم يف العلل رقم  ورواه

حدثني إياس، عن عِل بن زيد، به، وقال أبو حاتم )هذا حديث منكر غلط فيه عبداهلل 

 بن بكر، إنام هو أبان بن أيب عياش، فجعل عبداهلل بن بكر أبانا إياسا(!

 وحاتم إنام حكم عليه بأنه منكر بناء عىل ظنه أن عبد اهلل أخطأ فيه، وأن احلديث ه فأبو

 حديث أبان بن أيب عياش وليس حديث إياس!

ذكره نظر، فعبداهلل بن بكر ثقة حافظ روى له اجلامعة، وقد رواه عنه احلارث، وابن  وفيام

 عرفة، واألزرق، وابن عمران، ومل خيتلفوا عليه يف روايته عن إياس.

يه ضعف، وف أقف عىل من ذكر إياس بن عبد الغفار إال يف رواية األزرق عند البيهقي، ومل

والصحيح عن عبداهلل بن بكر رواية احلارث يف مسنده فهو أقدم، والسهمي شيخه 

 مبارشة، فروايته أثبت وأرجح.

ترجحت فهي متابعة لرواية ابن جدعان عن ابن املسيب، فيكون حديثه حسنا بال  فإن

 شك.

عِل بن  نفهي متابعة لرواية يوسف بن زياد، عن عِل بن زيد به، فثبت احلديث ع وإال

 زيد، فاحتمل التحسني.
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عليه بالبطالن فيه نظر، وختريج ابن خزيمة له يف صحيحه، وقوله )إن صح  فاحلكم

 اخلرب( يؤكد أن احلديث عنده حيتمل الصحة، وقد ثبت أنه أصح نظرا ممن حكم ببطالنه!

 

Bدخول شهر رمضان 

 

 لتزمتما والعيد رمضان في ااامل :صياغته أعيد لعلي لكن يتكرر  الفضلء ءفقهالل سؤال-

 بالرؤية؟ أنها رغم الحسابية املواقيت اعتمدتم الصلة وفي الرؤية، بحديث

 :رؤية اهلالل وبني مواقيت الصالةهناك فروق بني   

ي يف فيستو ؛فمواقيت الصلوات اخلمس حمددة بحركة الشمس بالليل والنهار -٧

 إدراكها اجلميع باملشاهدة احلسية وبعلم الفلك بخالف رؤية اهلالل.

حتديد تولد اهلالل خمتلف فيه فلكيا، وهل هو طور املحاق أم الظهور واإلهالل  -٣

وَنَك َعِن األِهلَّ وهو ظاهر القرآن ﴿  ِة﴾ وليس عن تولدها واسترسارها!َيْسَأل 

ن )الفرق بني والدة اهلالل وظهوره علميا(: يقول الفلكي حممد شوكت يف مقال بعنوا 

من الناس يظنون أن تولد اهلالل معناه بداية ظهور اهلالل، أو أنه انتقال القمر  )الكثري

الذي  سؤالمن طور املحاق إىل طور اهلالل، إال أنه يف احلقيقة ذروة طور املحاق! و

املحاق  ر القمري هو طورنطرحه نحن كفلكيني عىل الفقهاء: هل املعترب يف حتديد الشه



- 03 - 

أم طور اهلالل؟ بالطبع فإن جواب الفقهاء هو أن املعول عليه لتحديد املواقيت وبدايات 

 (.االسترسار[..االقْتان أو تولد اهلالل أو ]األشهر القمرية هو اهلالل وليس املحاق 

 .انتهى خمترصا

معايري اهلالل وهناك خالف شديد بني علامء الفلك أنفسهم يف حتديد حلظة تولد  -٢

ْل ِهَي رصده؛ بينام القرآن يشْتط إهالله وظهوره ﴿ ِة ق  وَنَك َعِن األِهلَّ َمَواِقيت  َيْسَأل 

﴾ واألهلة مجع الختالف تولدها من شهر لشهر، وسمي اهلالل هالال  لِلنَّاِس َواحْلَجِّ

 لالستهالله واستبانته وظهوره، وكذا الشهر الشتهاره باإلخبار عن دخوله، يقو

الفلكي حممد شوكت: )متى يصبح القمر يف طور اهلالل؟ ملا كان تولد اهلالل هو نفسه 

 متى ينتقل القمر من طور املحاق إىل طور اهلالل؟ ااملحاق، إذً 

يتم التحري عن اهلالل اجلديد بعد غروب الشمس وبشكل عام ال يتم التحري عن 

وإضاءته خافته،  احيل جدً اهلالل قبل غروب الشمس ألن اهلالل الذي نبحث عنه ن

فالبحث عن مثل هذا اهلالل قبل غروب الشمس هو كالبحث عن النجوم وقت 

، إال أن إضاءة الشمس الشديدة تطغى عىل الظهرية! فالنجوم موجودة يف السامء دائاًم 

واالنتظار مدة زمنية معينة بعد غروب  إضاءة النجوم، فالبد من غروب الشمس أواًل 

النجوم بالظهور. فعىل سبيل املثال إن النجوم ال تبدأ بالظهور بعد الشمس حتى تبدأ 

غروب الشمس بخمس دقائق فقط، ألن إضاءة الغسق تكون ال تزال شديدة، فقد نضطر 

إىل االنتظار ساعة بعد غروب الشمس لرؤية النجوم اخلافتة. واملثال نفسه ينطبق  اأحيانً 

سق يف السامء إىل أن ختفت إضاءة الغ اقى منتظرً ، إال أن اهلالل لن يباعىل اهلالل تقريبً 
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ر غروبه ، إال أن القمر يتأخالنتمكن من رؤيته! فالقمر يرشق ويغرب مثل الشمس تقريبً 

دقيقة كمعدل، بمعنى أنه إذا غاب القمر اليوم يف الساعة السابعة  0٤كل يوم بمقدار 

 اليوم التاسع . إن القمر يفاقريبً يف الساعة السابعة ومخسني دقيقة ت امساء، فإنه سيغيب غدً 

والعرشين من الشهر القمري قد يغيب قبل الشمس أو معها أو بعدها بفْتة ال تتعدى 

ساعة واحدة بشكل عام، والفْتة بني غروب الشمس وغروب القمر تسمى مكث 

القمر، فإذا متت رؤية اهلالل يف الفْتة املمتدة بني غروب الشمس وغروب القمر كان 

التاِل هو أول أيام الشهر اهلجري اجلديد، أما إذا غرب القمر قبل أن نتمكن من اليوم 

رؤية اهلالل فيكون اليوم التاِل هو اليوم الثالثني من الشهر اهلجري احلاِل مما سبق نستنتج 

أنه حتى نتمكن من رؤية اهلالل يوم التاسع والعرشين من الشهر اهلجري ال بد من توافر 

 ستحيل الرؤية بغياب أحدمها:رشطني أساسيني ت

: أن يكون القمر قد وصل إىل مرحلة املحاق )االقْتان أو تولد اهلالل أو االسترسار( أواًل 

قبل غروب الشمس، ألننا نبحث عن اهلالل، وهو ـ أي اهلالل ـ مرحلة تِل املحاق، فإذا 

 الل.من البحث عن اهل امل يكن القمر قد وصل إىل مرحلة املحاق فال جدوى إذً 

ا: أن يغرب القمر بعد غروب الشمس، ألننا سنبحث عن اهلالل عندما خيف وهج ثانيً 

قبل غروب الشمس، فهذا  السامء بعد غروب الشمس، فإذا كان القمر سيغيب أصاًل 

 ـيعني أنه ال يوجد هالل يف السامء نبحث عنه بعد الغروب(اه

ده ن القمر املركزي ورصكام يوجد اختالف يف مطالع اهلالل بحسب اختالف اقْتا -٠

السطحي، فرصده عىل سطح األرض خيتلف من بلد إىل بلد، بخالف رصده املركزي 
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الذي هو حلظة واحدة فلكيا، مع عدم تيرس إمكانية رؤيته يف كل بلد من سطح األرض، 

)مما سبق نستنتج أنه حتى نتمكن من رؤية اهلالل يوم  :يقول الفلكي حممد شوكت

ن الشهر اهلجري البد من توافر رشطني أساسيني تستحيل الرؤية التاسع والعرشين م

 بغياب أحدمها:

: أن يكون القمر قد وصل إىل مرحلة املحاق )االقْتان أو تولد اهلالل أو االسترسار( أواًل 

قبل غروب الشمس، ألننا نبحث عن اهلالل، وهو ـ أي اهلالل ـ مرحلة تِل املحاق، فإذا 

 من البحث عن اهلالل. ا مرحلة املحاق فال جدوى إذً مل يكن القمر قد وصل إىل

: أن يغرب القمر بعد غروب الشمس، ألننا سنبحث عن اهلالل عندما خيف وهج اثانيً 

قبل غروب الشمس، فهذا  السامء بعد غروب الشمس، فإذا كان القمر سيغيب أصاًل 

 يعني أنه ال يوجد هالل يف السامء نبحث عنه بعد الغروب.

ر بالذكر أن الفْتة الزمنية املمتدة من حلظة املحاق )تولد اهلالل( وحتى وقت ومن اجلدي

( تسمى عمر القمر، فعىل سبيل املثال إن عمر القمر الرصد )حلظة غروب الشمس مثاًل 

. وعمر القمر وقت املحاق )تولد اهلالل( اتقريبً  ايومً  ٧٠عندما يكون يف طور البدر هو 

 هو صفر.

 ان أو تولد اهلالل أو االسترسار( حلظة عاملية واحدة؟وهل املحاق )االقْت

ساد االعتقاد بأن حلظة االقْتان هي حلظة عاملية واحدة، إال أن هذا االعتقاد غري دقيق 

بعض اليشء، فهناك مصطلحان لالقْتان، يطلق عىل األول اسم )االقْتان املركزي 

(Moon New Geocentric (والثاِّن )االقْتان السطحي(Moon (New Topocentric)  
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املصطلح األول يعترب أن األرض والشمس والقمر عبارة عن نقاط )وهي املراكز( تسري 

يف الفضاء، فإذا ما التقت هذه املراكز عىل استقامة واحدة وكان القمر يف املنتصف، حدث 

ملية عاالقْتان، بالطبع فإن حلظة االقْتان يف هذه احلالة هي حلظة عاملية واحدة. إال أن 

رصد اهلالل تتم من عىل سطح األرض وليس من مركزها! فام هيمنا معرفته هو وقت 

حدوث االقْتان من موقع رصدنا عىل سطح األرض، وهذا ما يعاجله املصطلح الثاِّن 

)االقْتان السطحي(، إذ يعترب هذا املصطلح أن األرض والشمس والقمر كرات تسري 

يقع مركزا القمر والشمس عىل استقامة واحدة كام يف الفضاء، وحيدث االقْتان عندما 

يرى من موقع الراصد عىل سطح الكرة األرضية. بالطبع فإن لكل منطقة عىل سطح 

األرض موعدها املختلف حلدوث االقْتان، وخري دليل عىل ذلك هو كسوف الشمس، 

لغ بفهو اقْتان مرئي، ومن املعروف أن مواعيد الكسوف ختتلف من منطقة ألخرى. وي

أقىص فرق بني االقْتان املركزي والسطحي نحو ساعتني، يف حني يبلغ أقىص فرق يف 

 ـاالقْتان السطحي بني منطقتني خمتلفتني للشهر نفسه نحو أربع ساعات(اه

وَنَك َعِن فهي كام سامها اهلل أهلة ﴿ ؛أن والدة اهلالل ختتلف من شهر لشهر -0 َيْسَأل 

يت  
ْل ِهَي َمَواقِ ِة ق   ﴾؛ الختالفها يف مطالعها وأحجامها.لِلنَّاِس َواحْلَجِّ  األِهلَّ

يقول الفلكي حممد شوكت: )إن حلظة تولد اهلالل هو اللحظة التي يصبح فيها القمر يف  

طور املحاق وليس يف طور اهلالل، وحيتاج القمر بعد املحاق إىل فْتة زمنية ختتلف من 

 الل( اه.شهر آلخر حتى ينتقل من طور املحاق إىل طور اهل
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ليس اخلالف بني الرؤية البرصية واآللية؛ إذ ال فرق مؤثر بينهام؛ وإنام اخلالف يف  -٣

 االعتداد باحلساب الفلكي املوحد مع اختالف املطالع لكل بلد.

قصد الشارع من )صوموا لرويته وأفطروا لرؤيته( التيسري ورفع احلرج يف حتري  -١

 يوما. ٢٤قت وإال أكلموا احلساب اهلالل؛ فعلق احلكم عىل الرؤية، فإن حتق

راعى الشارع الرؤية واحلساب كليهام فقال: )نحن أمة أمية الشهر هكذا وعقد  -٨

 عليكم فاكملوا ثالثني(؛ فجمع هلم بني احلس واحلساب! بيده( وقال: )فإن غم  

األحوط أال يعتد بادعاء الرؤية إذا نفى علم الفلك إمكانية اإلهالل أصال، وال  -٩

 الفلك بال رؤية رشعية مع ثبوت اختالف مطالع البلدان. يعتد بحساب

 

  بيوم؟ متأخرا كان صومنا أن يدل هذا هل رمضان؛ 21 ليلة في كامل القمر ظهر إاا -

 يوم؟ قضاء علينا هل ؛أخطأنا إن الحكم ماو 

 الح عىل ليست واستدارته وقربه وسطوعه القمر فحجم طبيعية فلكية ظواهر هذه

 .كثرية فلكية عوامل فيه تتداخل بل املجردة بالعني مشاهدته حني واحدة

 ٧٢ يوم مكتمال بدرا يصبح ثم ٧٢ ليلة ٧٣ يوم من كبدر املجردة باملشاهدة يظهر والقمر

 ٧٣ ليلة ٧0 يوم ينقص ويعود ٧0 ليلة ٧٠ يوم أخف بدرجة كذلك ويْتاءى ٧٠ ليلة

 .صاناق بدرا ٧٢ ليلة ٧٣ كيوم

  منها. يرى تيال واملنطقة وقربه سطوعه بحسب اكتامله تقدير يف األبصار تتفاوت وهنا
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 جيب وال أخطأوا، أم الشهر أول أصابوا سواء يرضهم فال يوما ٣٩ الناس صام وإذا

 ٢٤ الشهر أن ثبت وإن يوما ٣٩ صاموا داموا ما أخطأوا، أهنم ثبت إن قضاؤه عليهم

 هكذا الشهر نحسب، وال نكتب ال أمية، أمة إنا) :لصحيحنيا يف عمر ابن حلديث يوما،

 الشهر) مسلم: صحيح يف رواية ويف(. ثالثني ومرة وعرشين، تسعة مرة يعني وهكذا،

 ليكم،ع يغم أن إال تروه، حتى تفطروا وال تروه، حتى تصوموا ال ليلة، وعرشون تسع

 .(له فاقدروا عليكم غم فإن

 قضاء عليكم حتى لو تبني وجود خطأ يف دخول الشهر، فال ؛يوما ٣٩صيامكم إذا كمل ف

فعليكم قضاء يوم بعد العيد، فالشهر ال  ؛يوما فقط ودخل العيد ٣٨وإن صمتم الشهر 

 ثالثني.وال يزيد عىل  وعرشين يوما تسعةينقص عن 

 

 رمضان؟ دخول  ومي تحديد في جهة أي نتبع ندري  ول  املانيا في نحن -

 يرجع فإنه انيا؛أمل يف املسلمني أكثرية متثل فتوى هيئة أو أعىل إسالمي مركز لديكم كان إذا

س  ﴿ تعاىل: قال كام رمضان؛ أول حتديد يف قوهلا إىل واْ الرَّ يع 
وْا اهلل َ َوَأطِ يع 

 َوأ ْوِِل األَْمِر وَل َأطِ

ْم﴾   ومواص) الصحيحني: يف كام رؤيته؛ل الصيام فالواجب ي رى؛ اهلالل كان وإنِمنك 

 تحرىي وال يرى، ال كان وإن ،(يوما ثالثني شعبان عدة فأكملوا عليكم غم فإن لرؤيته

 وهذا رمضان، أول حتديد يف الفلكي باحلساب األخذ من حرج فال موثوقة؛ جهة رؤيته

 بلد. كل يف أحد لكل ميسور



- 09 - 

 
 يوم؛ب أملانيا بعد بالكويت ورمضان ،الكويت إلى بأملانيا رمضان أيام أول  في سأسافر  -

  ؟من مع أصوم

 إذا فجرال من متسك وإنام ظهرا، منها ستسافر مادامت أملانيا يف الصيام عليك جيب ال

 صومال أيضا لك وجيوز الفطر، لك جاز املطار إىل خرجت فإذا فيها، رمضان عليك دخل

 الذي األول اليوم وتقيض الكويت، يف رمضان صوم باقي وتكمل عليك، يشق مل إن

 أملانيا، يف انرمض أدركك فقد الكويت، يف يوما ثالثني أكملت لو حتى أملانيا، يف أفطرته

 القضاء. عليك وجيب السفر، لعذر الفطر لك وجاز عليك، ووجب

 

B ّةالني  

 ضان؟رم شهر لصيام الواحدة النية جواز بقول  خذل ا يجوز  هل -

 ابلةواحلن والشافعية احلنفية وهم اجلمهور قول األحوط أن مع- الصحيح وهو جائز نعم

 تحروني فاملسلمون -ليلة كل رمضان صوم يف النية جتديد اشْتطوا الذين والظاهرية

ْهَر  َفَمن َشِهدَ ﴿ هلم الشارع خلطاب استجابة ؛كله ليصوموه رمضان شهر م  الشَّ ِمنك 

ْمه ﴾  مالك هبمذ وهذا الفجر، قبل يوم لكل واستحضارها النية جتديد جيب فال ،َفْلَيص 

 النية بييتت جيب وإنام كفاه، كله الشهر صيام الفجر قبل ليلة أول من نوى فإذا وإسحاق،
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 من صيامال يبيت مل من) احلديث: حيمل وعليه رمضان، غري صام ملن ليلة، كل الليل من

 قضاء أراد لو كام ،(الليل من الصيام جيمع مل ملن امصي ال) وحديث: ،(له صيام فال الليل

 مثل يف النية فتشْتط حمددا، يوما يعني   ومل مطلقا الصوم نذر أو رمضان، من أفطره ما

 فيها، الصوم أراد من يعينها حني إال بعينها، األيام تلك يف واجبا الصوم ليس إذ ذلك،

 لعبدا امتثل فإذا الشارع، بتعيني فرضا واجب فيه فالصوم رمضان؛ شهر بخالف

 نواه دوق إال يصومه أن يتصور وال عليه، اهلل افْتضه ما فعل فقد فصامه؛ للخطاب

: ٧٧0/ ٢ اإلرشاف يف املسألة يف املنذر ابن اخلالف ذكر وقد كله، صيامه وقصد

 عمر بنةا حفصة فكانت كله، رمضان شهر يصوم أنه ليلة أول يف نوى فيمن واختلفوا)

 .عمر ابن قال وبنحوه الفجر، قبل الصيام جيمع مل ملن صيام ال: تقول اخلطاب بن

 .ليلة كل ينوي حتى جيزيه ال: وأيمد الشافعي، وقال

 .كله صومه نوى رمضان شهر يف دخل إذا: يقول إسحاق وكان

 (.الغد من صائم أنه ليلة كل يف ينوي حتى جيزيه ال: املنذر بن بكر أبو قال

 من النية ييتتب فيجب االستئناف وأراد سفر أو ملرض رمضان يف الصوم نية قطع لو نعم

 .جديد

 يكف فال واجب، فهذا رمضان من يوم كل يف الصوم نية وجود بني هنا التفريق وجيب

 يةن وبال العبادة قصد بال رمضان من يوم كل يف واجلامع والرشب األكل عن املسلم

 صوم فال ادةالعب يقصد ومل رشعيا صياما أصال يصم مل فإنه فعل إن فهذا هلل، طاعة الصوم

 كله، الشهر امصي وقصده بنيته اكتفاء يوم كل لصوم الليل من النية جيدد مل من وبني له،



- 10 - 

 صيامه هذاف الفجر، قبل النية تبييت عن ذهل وإن يوم، كل يف الصوم قصده مع هلل، طاعة

 .صحيحة ونيته صحيح،

 معوذ نتب الربيع حديث من الصحيحني يف امب بقوهلم قال ومن وإسحاق ملالك ويستدل

 ائامص أصبح من: األنصار قرى يف - ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل رسول بعث: )عاشوراء يوم صيام يف

 صومهن نزل فلم: قالت. يومه آخر صومه فليتم مفطرا أصبح كان ومن صومه، فليتم

 (.صبياننا ونصومه بعد،

 إىل أسلم من رجال عثب - ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل رسول أن) األكوع بن سلمة عن أيضا وأخرجا

 تيهمآ أراِّن ما اهلل، رسول يا: فقال اليوم، هذا فليصوموا مرهم: فقال عاشوراء يوم قومه

 (.يومه بقية فليصم منهم طعم من: قال يطعموا، حتى

 جبيو ومل العبادة، وبقصد هلل طاعة هنارا واجلامع الطعام عن بالكف صومهم فصحح

 .قضاء عليهم

 امالصي يبيت مل ملن صيام ال": قوله وكذلك): ٢٠/ ١ الفتاوى موعجم يف تيمية ابن وقال

 عمر ناب عىل موقوفا يصح وإنام يصح، مل رفعه إن: وقيل السنن أهل رواه قد "الليل من

 ملستحب،ا الكامل نفي به أريد أنه مع الرسول عن لفظا يثبت أن ألحد فليس حفصة، أو

 هبا ينقض فال تصح مل فإن األمور؛ ههذ وجوب عىل قطعا دلت األلفاظ هذه صحت فإن

 مذهبه قوف عىل ورسوله اهلل كالم حيمل أن ألحد وليس والسنة الكتاب من مستقر أصل

 تابعة امءالعل فأقوال وإال ورسوله؛ اهلل مراد عىل يدل ما ورسوله اهلل كالم من يتبني مل إن

 (.ألقواهلم تابعا ورسوله اهلل قول ليس ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله تعاىل اهلل لقول
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 ليلة. كل النية تبييت بوجوب تيمية ابن قول مع هذا

 

 !؟صحيح صيامي هل ؛الفجر قبل الصيام نوي أ أن أنس ى -

 .فالنية العامة لصوم شهر رمضان يف أوله تقوم مقام النية عن كل يوم منه ؛نعم

 

 نية الك يعتبر  فهل لذلك؛ ومستعدون  صيام غدا أن نعرف رمضان أيام في نحن -

 للصوم؟

 جتزئ. نعم

 

 اليوم الك فصمت فاتني، لكنه للسحور  الستيقاظ أنوي  كنت رمضان أيام من يوم في -

 صحيحة؟ كانت نيتي هل ؛شاكة لكني

 ما بكل حققتت أهنا رمضان من يوم لكل الليل من النية تبييت اشْتطوا من بني خالف ال

 له تعديس أو يتسحر، مل ولو اليوم، لذلك ورالسح ينوي كأن اليوم، صيام قصد يفيد

 لعط حتى نام ولو الصيام، قصد تؤكد التي واإلرادات األفعال من ذلك ونحو بطعام،

 .الفجر عليه

 هايقطع مل إذا جتزئ أوله من الشهر صيام نية أن إىل ذهبوا ومن مالك مذهب والصحيح

 بعده. ددهاجفي سفر، أو ملرض يوم بإفطار
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 هللا؛ شاء إن رمضان بعد سأصومها يمين كفارات 5 صيام وعلي بالوسواس مصاب -

 ة؛الفريض لصوم ل الكفارة لصوم نيتي أن أوسوس نرمضا يوم صيام أنوي  عندما لكن

 ؟رمضان لصوم نيتي لثبت أفعل مااا

 من ريهغ يسع ال مضيق فوقته الفريضة، صوم إال رمضان يف يقع فال اطمئن، 

 أداء إال يقع ال فإنه كفارة أو قضاء أردت لو حتى مطمئن وأنت فصم نسه،ج

 !رمضان لفرض

 

 )نية النيتين في بالجمع ؛رمضان في مالقس كفارة مأيا 3 صيام أجعل أن يصح هل -

 رمضان؟ بعد أصومها أم الكفارة( وصوم الفريضة صوم

 .وال يصح يف رمضان صيام غري صيامه ،بعد رمضانصمها  
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Bاإلمساك 

 

 رمضان نهاية وعلى ،ونصف ساعة 2١ رمضان بداية في والصيام سويسرا في أعيش -

 ساعات عدد على أصوم املمكن من أني بفتوى  علمت وقد ونصف. ساعة 2١ يكون 

 يجوز؟ هذا فهل مكة؛ صوم

 بطانمرت والفطر فالصوم به، األخذ رشعا حيل ال باطل قول وهذا إطالقا، ذلك يصح ال

 !آخر بلد وليل بنهار ال فيه، هو الذي البلد يف وليله نفسه الصائم بنهار

 وال الفطر فلك تستطع مل وإن فصم، ساعة ٣٢ النهار كان ولو الصوم استطعت فإن

 .الصوم فيها تستطيع أخر أيام يف وتقيض ليك،ع حرج

 الحالة! هذه في اإلفطار عذر يكون  ومااا-

 خر.أ أيام يف ويقيض وسعها، إال نفسا اهلل يكلف وال االستطاعة، وعدم اإلطاقة، عدم

 

 الفطر؟ لنا يحل هل ونصف؛ ساعة 25 نصوم مصر في -

 عجز أو ملرض الصوم يستطيع ال ملن إال ساعة، ٣٢ ولو النهار، طال مهام الفطر حيل ال

 ال عجوزا كان إن إال أخر، أيام يف ويقيض الفطر، فله الصيام يطق مل فمن وضعف،
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 التي أيامه دبعد مساكني إطعام كفارة فعليه شفاؤه يتوقع ال مريضا أو القضاء يستطيع

 رمضان. من أفطرها

 

 الست في مكننيي هل .ساعة 2١ حوالي الصيام ساعات وعدد أوربا في رمضان صمت-

 مكة؟ ساعات عدد على نصوم أن تجيز التي بالفتوى  آخذ أن شوال من

 !عامل الفتوى هبذه يفتي وال باطل باطل باطل ال، 

 لك قةعال وال فيه، أنت الذي املكان يف الشمس غروب حتى الفجر طلوع من فالصيام

 !صالتك وال صيامك يف ال وتوقيتها بمكة

 صمه،ف الغروب حتى الشمس طلوع قبيل الفجر من هنارا شوال تصوم أن استطعت فإن

 من) ديثح يف ابتدائية( من) بأن الفقهاء من قال من قول وعىل واجبا، صومه فليس وإال

 مضانر بعد أيام ستة فاملعنى ،(الدهر صام فكأنام شوال من ستا وأتبعه رمضان صام

 قياسوال حمرم، أو احلجة يذ أو القعدة ذي يف صمتها لو حتى بعده فام شوال من ابتداء

 هرين،ش عن أيام وستة أمثاهلا، بعرشة فاحلسنة أشهر، عرشة عن رمضان صوم إذ يؤيده،

 !كله العام صيام فهذا

 !فيه لك أجر وال نفسك تتعب باطل صوم من لك خري وهذا

 وصالة نوأذا اإلمساك يف تتأخروا أن جدا الليل فيها يقرص التي بلدانكم يف لكم نعم

 من ثريك قول هو كام تقريبا، ساعة بربع الشمس رشوق قبيل جدا، اإلسفار إىل الفجر

 !فقيه قولهي فال ؛آخر بلد توقيت عىل تصوموا أن أما جدا، اإلسفار يرون الذين الصحابة
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 شيخ؟ يا سفاراإل  معنى ما -

 حديث يف كام الشمس، طلوع قبل الصبح يسفر أن إىل الفجر صالة تأخري هو اإلسفار

 أعظم هفإن بالفجر أسفروا) - حبان وابن وصححه والْتمذي أيمد عند - خديج بن رافع

 بحيث دا،ج النهار ويطول جدا الليل فيها يقرص التي البلدان يف أوىل به والعمل ،(لألجر

 تغليسال ينبغي فال ونحوها، ساعات أربع إال الفجر ودخول العشاء صالة بني يكون ال

 الفجر يشهدو الصائم، ويمسك النائم، فيستيقظ األوىل، هو جدا فيها اإلسفار بل فيها،

 ؤذنامل كان إن هلا األذان بعد يكون فيه، للصوم اإلمساك وكذا املصلني، من عدد أكرب

 إلرشافا يف املنذر ابن ذكر وقد األذان، يف يغلس كان إن هلا اإلقامة عند أو جدا، به يسفر

 :الصيام يريد من عىل والرشاب الطعام فيه حيرم الذي الوقت باب) ٧٧١/ ٢

 ندع والرشاب الطعام حيرم: يقولون الرأي وأصحاب ثور، وأبو والشافعي، مالك، كان

 وابن اخلطاب، بن عمر عن القول هذا معنى وروينا األفق، يف اآلخر الفجر اعْتاض

 .األمصار علامء العلم أهل وعوام عطاء، قال وبه عباس،

 .نقول وكذلك

 اخليط يتبني حني اآلن: الفجر صىل حني قال أنه عِل عن وروينا: نثا قول الباب ويف

 .األسود اخليط من األبيض

 .عودمس ابن عن ذلك معنى وروى صىل، ثم تسحر، الفجر طلع ملا أنه حذيفة عن وروى

 يمأل الذي الفجر يعدون كانوا إنام كم فجر الفجر يعدون يكونوا مل: مرسوق وقال

 .والطرق البيوت
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 تأولو الذين عىل يظن أن غري من: قال ثم القول، إىل يميل راهويه بن اقإسح وكان

 نم بينا الذي الوقت يف أكل من عىل قضاء وال: قال بينا الذي الوقت يف الرخصة

 (.كفارة وال الرخصة،

 يف الصحابة إسفار ويف بأدلتها ٢٣٣/ ٠ املسألة بيان يف املحىل يف حزم ابن أطال وقد

 ملسجد،ا إىل انطلقت ثم تسحرت) :قال صحيح بإسناد حبيش بن زر عن كام سحورهم

 إِّن: قلت. كل: قال ثم فسخنت، بقدر أمر ثم فحلبت، بلقحة فأمر حذيفة، عىل فدخلت

 الصالة، متأقي وقد املسجد أتينا ثم رشبنا ثم فأكلنا الصوم، أريد وأنا: قال الصوم، أريد

 الصبح؟ عدب: فقلت - وسلم وآله عليه اهلل صىل - اهلل رسول يب فعل هكذا: حذيفة فقال

 (.تطلع مل الشمس أن إال الصبح؛ بعد: قال

 سحرت قد - وسلم وآله عليه اهلل صىل - اهلل رسول رأى أنه) صحيح بإسناد أنس وعن

 إىل خرج ثم الركعتني، صىل ثم الصوم، يريد - السالم عليه - وهو ثابت، بن وزيد هو

 (.الصالة فأقيمت املسجد

 (.الةالص يقيم أن املؤذن أمر ثم طالب أيب بن عِل مع تسحرت: )قال عقيل أيب وعن

 ور،سح فضل لنا فأخرج داره، يف مسعود بن اهلل عبد أتيت: )قال مطر بن عامر وعن

 (.معه فصلينا فخرجنا الصالة؛ فأقيمت معه، فتسحرنا

 البلدان ذهه مثل يف به العمل ينبغي الذي هو وحذيفة عِل عن املذكور الثاِّن القول فهذا

 واألرفق. األوفق هو والصالة للصوم فيها فاإلسفار هلا، ليل ال التي الشاملية
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 وسمعت ساعة، 12 حوالي الصيام ومدة كندا شمال في منطقة في أعيش أنا شيخنا -

 استغربت !فقط ساعة 2١ بصيام تقول  التي الفتاوى  بعض يعتمد هنا اإلخوة بعض

  :تعالى قوله أقرأ دماعن اخصوص   فتاوى  هكذا من
 
وا ِتمُّ

َ
َيامَ  ﴿أ ى الّصِ

َ
ِل﴾ ِإل لي 

َّ
 فأردت .ال

 والدراية؟ العلم أهل أسأل أن

 ستطاعا فمن القطعية، بالرضورة اإلسالم من املعلوم من وهذا عليك، اهلل وفتح أحسنت

 الفجر طلوع من اهلل أمره كام فليصم ساعة ٣٢ ولو البلدان هذه يف النهار طال مهام الصوم

 مل منو غريها، وال مكة توقيت عىل ال فيه، هو الذي مكانه بتوقيت الشمس غروب إىل

 أخر. أيام يف ويقيض الفطر فله ؛عليه وشق يستطع

 

 الك؟ في الجماعة ومخالفة البلدان؟ بعض في الفجر توقيت خطأ في قولكم ما -

 فهي ىل،أو األوقاف وزارات يف املسئولة الفتوى وجلان الرسمية اجلهات برأي االلتزام

 .األمر هذا يف واالختصاص الرشعية الوالية ذات

 أمر في جانبها يؤمن ول الجائر النظام شرعية من مأخوا الهيئات شرعية كانت وإاا -

 لىع نأمنهم فكيف الدماء، في خاضوا مفتون  الهيئات هذه على يقوم حيث أصل، الدين

 صلواتنا؟

 جودو قبل موجودة -الصلوات توقيت ضبط تتوىل التي- الرشعية اهليئات هذه

 يتوىلو تغيريها يتم حتى سياسية، أحداث من جيري ما واليتها عىل يؤثر وال األنظمة،

 عيةرش عدم ترصفها يبطل فال موجودة، الرشعية اهليئات هذه مادامت أما غريها، الوالية

 .كفرها أو وجورها السياسية السلطة
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 الثاني؟ أم الول  الاان هو  باإلمساك؛ املقصود الفجر أاان-

 :ألن األذان األول رشع ليستيقظ النائم، ويتسحر الصائم، كام يف الصحيحاألذان الثاِّن؛ 

 (.يرجع قائمكم)ال يمنعن أحدا منكم أذان بالل من سحوره، فإنه يؤذن لينبه نائمكم، و

 

 له اان؟ل ا انتهاء بعد مأ الفجر اانأ في "أكبر هللا" املؤان قول  فور  مو الص يبدأ هل -

 الاان؟ أثناء ماء أشرب أن يصح

 .مبارشة األذان سامع عند اإلمساك واألحوط ونحوه، للامء احتجت إذا نعم

 

 هل ؛توقفت هاوبعد ،الفجر أاان في "هللا رسول  محمدا أن أشهد" سماع بعد أكلت -

 صحيح؟ صيامي

 .صحيح صيامك نعم

 

 أ -
ّ
 القرص أبلع يصح هل جدا؛ أمرض قد أتناوله لم وإاا دوائي أخذ نسيتو  الفجر نا

  ماء؟ شرب بدون  حتى

األحوط للمرىض إما حفظ الصوم عن الشبهة بْتك تناول املختلف فيه بني الفقهاء 

لرخصة، والقضاء يف أيام أخر من األدوية وقت الصوم، أو الفطر للعذر واألخذ با

 صياما صحيحا تربأ به الذمة.
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 وتناول الصائم ليشء بالفم يذهب إىل اجلوف ولو دواء مفطر باتفاق الفقهاء.

وأما لو تناوله مع أذان الفجر ففي األمر رخصة ملا ورد عن بعض الصحابة 

عند  حوالتابعني أهنم ربام أكملوا سحورهم واألذان يؤذن عمال باحلديث الصحي

)إذا سمع أحدكم النداء واإلناء عىل يده، فال : أيب داود وصححه احلاكم والذهبي

 يضعه حتى يقيض حاجته منه(.

)ال يمنعنكم أذان بالل من سحوركم، حتى يؤذن ابن أم  :وحلديث الصحيحني

 .أصبحت أصبحت( :ى ال يؤذن حتى يقالمكتوم، وكان رجال أعم

وع الفجر الصادق، واألذان إعالم بأول دخول فالواجب هو اإلمساك عند تيقن طل

وقت الفجر الصادق، كام كان يؤذن بالل فجرا بغلس، فإىل أن يتيقن الصائم 

ويتحقق الفجر الصادق فله إكامل سحوره، والتحقق من دخوله عادة يكون مع 

انتهاء املؤذنني مجيعا من األذان، كام كان أذان ابن أم مكتوم الذي ال يؤذن حتى 

 الصبح جليا. يطلع

 

ن -
ّ
 صيامي فهل جدا؛ عطشانة كنت لني للماء شربي أكملت الاان وأثناء الفجر أا

 صحيح؟

 .األذان قبل باإلمساك لصومك واحتاطي صحيح نعم
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 بلعه؟ يصح هل فمي؛ في زال ما واملاء بدأ والاان املاء أشرب كنت إاا -

 .فيه حرج ال فهذا كفم يف عام ال يدك، يف عام فقط تتوقف الفجر أذن إذا

 

 فهل الصلة؛ إقامة سمعت وبعدها علجها وأخذت ليؤان الفجر تنتظر كانت فتاة -

 صيامها؟ يصح

 برش أو أكل من عىل يشء وال الليل، بقاء فاألصل صحيح، وصيامها عليها، حرج ال

 الفجر. يدخل ومل الليل يف يزال ما أنه منه ظنا

 

 النهار؛ خلل العمل ملشقة الاان؛ أثناء جدا متأخر بوقت السحور  تناول  تعمدت -

 صومي؟ وبطل بذلك العرف خالفت فهل

 (.رضهوع لدينه استربأ فقد الشبهات ىاتق فمن) لعبادتك واحتط صحيح، صومك

 

 يلقب ملكة الوصول  وكان الحافلة طريق عن الرياض من رمضان في عمره لداء سافرت -

 وصلت (0:32) الساعة مكة في سيؤان فجرال أن يقول  سمعته الزملء وأحد الفجر

 .ساعة ربع من أان الفجر أن تبين و ساعة؛ ربع ملده وأكلت (0:25) الساعة الفندق

 اليوم؟ هذا قضاء علي هل

 بقاء األصل ألن ؛جاهال وأخطأت يدخل مل الفجر ظانا ما دمت قضاء، عليك ليس ال

 الليل.
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 هاءانت حتى والشرب الكل يصح أنه سمعت بالاان؟ البدء بعد بالكل لنا ُيسمح هل -

 !أفدني الصلة؛ وإقامة الاان

 سمعي ومل رشب أو أكل أو فمه، يف اللقمة أو فمه، يف واإلناء أذن من فقط يعذر وإنام ال،

 املؤذن. سمع أن بعد يأكل أن ال األذان،

 

 أخرامت تعلم ثم الفجر، لصلة يؤان واملؤان املاء أشرب سنوات قبل رمضان في كنت -

 هذا؛ بكل أجهل وكنت الحال هذا على وأنا رمضان كم أتذكر ل أنا القضاء؛ علي أنه

 أفعل؟ فمااا

 .لصومك واحتط صحيح، وصيامك عليك، قضاء ال

 

 أن لىع متفقة الربعة املذاهب بينما صحيحا؛ الاان أثناء يشرب من صوم يعتبر  ملااا -

 ضعفه دفق ضعيف الباب هذا في يثوالحد صومه بطل يؤان وهو شرب أو أكل من

 وحتى النووي المام بين كما تأويل؛ له الطرق  بمجموع حسنا كان إاا وحتى حاتم. أبو

 هذا نأ يؤكد وهذا به معمول  غير وهو الحديث بظاهر يأخذ لم الظاهري  حزم ابن

 به؟ يعمل لم اإ ؛جدا ضعيف القول 

 من صوم بطالن عىل األربعة املذاهب بني اتفاق هناك وليس بأدلتها، املسألة تفصيل سبق

 األكل حيرم أنه يف هو األربعة األئمة بني املذكور االتفاق وإنام فمه، يف والطعام املؤذن أذن

 قتو أن إىل التابعني وأئمة الصحابة بعض وذهب اإلمساك، وجيب الفجر طلوع عند

ل  : ﴿تعاىل قال كام وظهوره، تبينه بل الفجر طلوع ليس اإلمساك ب واْ َح َوك  َ وْا َوارْشَ تَّى َيتَبنَيَّ
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م  اخْلَْيط  األَْبَيض  ِمَن اخْلَيِْط األَْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ   لوعط بعد األكل للصائم فقالوا ،﴾َلك 

 !الشمس طلوع قبيل الصبح ظهور عند ويمسك الفجر يصِل أن وبعد الفجر،

 نم األعمش به وقال الصحابة من مجاعة وذهب: )الباري فتح يف حجر ابن قال

 فروى فجر،ال يتضح أن إىل السحور جواز إىل عياش بن بكر أبو وصاحبه التابعني

 تسحرنا" قال حذيفة عن زر عن عاصم عن األحوص أيب عن منصور بن سعيد

 نم الطحاوي وأخرجه ،"تطلع مل الشمس أن غري النهار واهلل هو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول مع

 من حذيفة عن ذلك وعبدالرزاق بةشي أيب بن وروى نحوه، عاصم عن آخر وجه

 قال مث الصبح صىل أنه عِل عن صحيح بإسناد املنذر بن وروى.. صحيحة طرق

 إىل عضهمب وذهب: املنذر بن قال األسود، اخليط من األبيض اخليط تبني حني اآلن

 والسكك طرقال يف البياض ينترش أن الليل سواد من النهار بياض بتبني املراد أن

 أبا أن :صحبة وله األشجعي عبيد بن سامل عن صحيح بإسناد رويو.. والبيوت

 ابيض   قد :فقلت ،أتيته ثم فنظرت :قال ؟الفجر طلع هل فانظر اخرج :له قال بكر

 ناآل :فقال ،اعْتض قد :فقلت فنظرت ؟طلع هل فانظر اخرج :قال ثم وسطع،

 يتلصل وةالشه لوال :قال أنه األعمش عن وكيع طريق من وروي رشايب، أبلغني

 طلوع بعد والصالة األكل جواز رأوا هؤالء :إسحاق قال تسحرت، ثم الغداة

 وبالقول :إسحاق قال الليل، سواد من النهار بياض يتبني حتى املعْتض الفجر

 عليه أرى وال الثاِّن، كالقول الرخصة تأول من عىل أطعن ال لكن أقول، األول
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 عىل اعاإلمج نقلوا حيث وغريه ملوفقا عىل تعقب هذا ويف :قلت كفارة، وال قضاء

 (.أعلم واهلل األعمش إليه ذهب ما خالف

 وأن اجلمهور، قول هو واألحوط واألرجح قديام، السلف بني اخلالف حمل هو فهذا

 من اللقمة رمي ووجوب األذان موضوع أما الصادق، الفجر طلوع من جيب اإلمساك

 ثاحلدي ذلك من وأرصح األربعة، املذاهب بني اتفاق فيه فليس سامعه، عند الفم

 كلواف بليل، يؤذن فإنه سحوركم بالل أذان يمنعنكم ال: )الصحيحني يف املشهور

 أصبحت :يقال حتى يؤذن ال أعمى رجال وكان( مكتوم أم ابن يؤذن حتى وارشبوا

 .أصبحت

 ملؤذنا أذن إن أنه عىل دل مكتوم، أم ابن أذان إىل والرشب باألكل ملسو هيلع هللا ىلص النبي هلم أذن فلام

 وإنام والرشب، األكل بعده حيرم أذان كل ليس وأنه ابتالعها، حيرم مل الفم يف واللقمة

 قالي حتى يؤذن ال الذي مكتوم أم ابن حال هو كام الفجر، تبني مع يكون الذي األذان

 .أصبحت أصبحت

: قوله مع مكتوم أم ابن يؤذن حني إىل األكل أجاز فقد: )العمدة رشح يف تيمية ابن قال

 لوعط بعد أكل فقد تأذينه؛ حني أكل من أن ومعلوم ،"الفجر يطلع حتى يؤذن ال إنه"

 .حلظة ولو الفجر طلوع عن تأذينه يتأخر أن بد ال ألنه الفجر؛

 واإلناء النداء أحدكم سمع إذا": ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال هريرة؛ أيب عن سلمة أيب وعن

 .جيد بإسناد داوود بوأ رواه. "حاجته يقيض حتى يضعه فال يده؛ عىل

 ...الفجر طلوع بعد أنه أخرب الذي الثاِّن النداء أراد أنه ومعلوم
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 أحدكم سمع إذا": وقوله ،"مكتوم أم ابن ينادي حتى وارشبوا فكلوا": حديث وأما

 يتسحر الرجل يف أيمد قال فقد ؛"حاجته يقيض حتى يضعه فال يده؛ عىل واإلناء النداء

 جزء اكإمس يستحب ال أنه عىل دليل فهو. الفجر يطلع حتى ليأك: قال األذان؛ فيسمع

م  اخْلَْيط  األَْبَيض  ِمَن اخْلَْيِط األَْسَوِد ِمَن : ﴿قوله يف الغاية وأن الليل، من َ َلك  َحتَّى َيَتَبنيَّ

 ..(.املغيى يف داخلة﴾: اْلَفْجرِ 

 كالمه انتهى

 
 لفجرا وفيه محافظتي، وقت ىعل وضبطته الهاتف على الصلة مواقيت برنامج عندي -

 والشرب الكل لي يجوز  هل (؛223:) الساعة يؤان عندنا واملسجد (23:3) الساعة يؤان

 البرنامج؟ وقت حتى

 ذنيؤ أنه تيقنت إذا إال لصومك، واحتط فأمسك، احلي؛ مسجد يف املؤذن سمعت إذا

 .الصادق الفجر طلوع تتيقن حتى تأكل أن فلك بليل،

 

 خذل  فاضطرت مصر، في دقائق بخمس اانل ا بعد استيقظت ضغط، مريضة والدتي -

 عليها؟ مااا الصوم؛ كملتأو  ضروري  دواء وهو  الضغط دواء

 .ال يشء عليها، وال تعد لذلك، ولتحتط لصومها
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Bاإلفطار 

 

 واقيتم تطبيق بين املغرب، وقت في اختلف اكوهن أوروبا في صغيرة مدينة في أعيش-

 قائقد بخمس تطبيق موعد بعد يؤان املسجد؛ في الاان وقت وبين الهاتف في الصلة

 املسجد؟ موعد اتباع عليّ  أم الهاتفي التطبيق موعد اتباع يمكنني هل .تقريبا

 الفلكي، تبالتوقي أو بنفسك، هلا برؤيتك غروهبا ثبت سواء فافطر، الشمس غابت إذا

 به. األخذ يصح ذلك فكل باألذان؛ أو

 

 دحدو  في املنزل  بجوار  الذي املسجد مؤان قبل وكان الهاتف اانأ ىعل أفطرت زوجتي-

 صيامها؟ حكم فما .ةدقيق

صيامها صحيح، فالفطر مرتبط رشعا بغروب الشمس وحلول الليل، كام يف 

نا، وأدبر النهار من ها )إذا أقبل الليل من ها ه ملسو هيلع هللا ىلصالصحيحني عن عمر عن النبي 

هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم(، واألذان إعالم بدخول الوقت، ويكون 

 عادة بعد غروب الشمس بدقائق..
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 لىع الصلة برامج أحد حسب وأفطر  أصوم وكنت لسنتين أوروبي بلد في أقيم كنت-

 البلد بتلك جاهلة وكنت بدقائق الاان موعد يسبق أنه بعد فيما يل تبين ولكن الجوال

 ؟صيامي قضاء اعيد هل

 .صيامك صحيح، وال قضاء عليك

 

 قبل الاان بث وتم اإلسكندرية إااعة في املغرب أاان توقيت في خطأ حدث شيخنا-

 اليوم؟ هذا حكم فما املغرب؛ قبل أفطرنا وبالتالي دقائق بأربع موعده

 املغرب أذان ثبوت وهو الفطر يبيح مرشوع بسبب كان فطركم ألن صحيح؛ صيامكم

 وافكل بليل يؤذن بالال إن) :ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال كام صحيح، رشعي سبب وهو عندكم،

 همو املؤذنني، بأذان منوطا وفطرهم صومهم فجعل( مكتوم أم ابن يؤذن حتى وارشبوا

 ؤذنامل) حسن: بإسناد والْتمذي داود وأيب أيمد عند احلديث يف كام الوقت عىل أمناء

 قتهمش مع فهذا الشمس، وغروب الفجر طلوع بأنفسهم يتحروا أن يأمرهم ومل ،(مؤمتن

 حرج فال الوقت، دخول عن لإلعالم األذان ترشيع من احلكمة ينايف أحد؛ كل عىل

 عن خاريالب صحيح يف كام الوقت؛ يف أأخط املؤذن أن ثبت لو حتى قضاء، وال عليكم،

: تقال عنهام، اهلل ريض الصديق بكر أيب بنت أسامء عن فاطمة، عن عروة، بن هشام

 قضاء؟بال فأمروا: هلشام قيل. الشمس طلعت ثم غيم، يوم ملسو هيلع هللا ىلص النبي عهد عىل أفطرنا)

 (.ال أم أقضوا أدري يقول: ال هشاما سمعت: معمر وقال. قضاء من بد ال: قال
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 كإسحاق احلديث وأئمة الظاهرية وخالفهم القضاء، وجوب إىل اجلمهور ذهب دوق

 .خزيمة وابن والبخاري

 فيضا ال النايس يفعله فإنام الصوم كذلك): 0١٧/ ٣٤ الفتاوى جمموع يف تيمية ابن قال

 ليتمف ناسيا رشب أو أكل من" :ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال وهلذا قصده غري من به اهلل فعله بل إليه

 ومل لكذ يتعمد مل ألنه اهلل إىل وإسقاءه إطعامه فأضاف ،"وسقاه اهلل أطعمه فإنام صومه

 التي عالواألف فعله، عن ينهى فإنام العبد عنه ينهى ال اهلل إىل مضافا يكون وما يقصده،

 والصغري؛ ونواملجن النائم كفعل النايس ففعل التكليف حتت تدخل ال اختيارية ليست

 . ذلك ونحو

 ذرعه ولو طر،أف باختياره استمنى ولو يفطر؛ مل منامه يف احتلم إذا لصائما أن ذلك يبني

 . أفطر القيء استدعى ولو يفطر، مل القيء

 . وهذا هبذا ألفطر بقصده يوجد ما بمنزلة قصده بغري يوجد ما كان فلو

 يأكل أو لفجر؛ا طلع أنه تبني ثم الليل بقاء يظن يأكل من مثل يفطر فاملخطئ: قيل فإن

 .تغرب مل الشمس أن له تبني ثم الشمس غروب يظن

 هذا: الواق واملخطئ النايس بني فرقوا والذين واخللف السلف بني نزاع فيه هذا: قيل

 أنه بنيت ثم الشك يوم أفطر إذا ما عىل ذلك وقاسوا النسيان، بخالف منه االحْتاز يمكن

 لو كام الطلوع؛ دون الغروب مسألة يف يقيض أنه السلف بعض عن ونقل رمضان، من

 . الشك استمر
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 قولنا ىلع والسنة الكتاب وداللة أقوى حجتنا: قالوا اجلميع يف يفطر ال: قالوا والذين

َؤاِخْذَنا إِن نَِّسينَا َأْو َأْخَطْأَنا: ﴿قال اهلل فإن أظهر؛ نَا الَ ت   اخلطأ؛و النسيان بني فجمع﴾ َربَّ

 لصحيحا يف ثبت وقد ناسيا، فعلها منك خمطئا والصالة احلج املحظورات فعل من وألن

 رواأم أهنم احلديث يف يذكروا ومل الشمس طلعت ثم ملسو هيلع هللا ىلص النبي عهد عىل أفطروا أهنم

 ال: يقول وكان منه أعلم وأبوه. القضاء من بد ال: قال عروة بن هشام ولكن بالقضاء

 يظهر ىحت يأكلون )كانوا الصحابة من طائفة أن الصحيحني يف وثبت. عليهم قضاء

 لعريض وسادك إن: ألحدهم ملسو هيلع هللا ىلص النبي وقال األسود اخليط من األبيض اخليط ألحدهم

 ماحلك جهلوا وهؤالء بقضاء أمرهم أنه ينقل ومل الليل( وسواد النهار بياض ذلك إنام

 . خمطئني فكانوا

. إلثم تجانفن مل فإنا نقيض ال: فقال النهار تبني ثم أفطر أنه اخلطاب بن عمر عن وثبت

. رييس اخلطب: قال أنه عنه وصح أثبت األول إسناد ولكن نقيض؛: قال أنه عنه وروي

 يفو. ذلك عىل يدل ال اللفظ لكن القضاء أمر خفة أراد أنه عىل تأوله من ذلك فتأول

 أن يظهر هوب والقياس والسنة الكتاب بداللة وأشبه ونظرا أثرا أقوى القول فهذا اجلملة

 حمظورا علف من أن والسنة الكتاب عليه دل الذي ألصلوا يفطر ال أنه النايس يف القياس

 الوطء نيب فرق وال العبادات من يشء بذلك يبطل فال عنه؛ منهيا فعل قد يكن مل ناسيا

 (.صيام أو إحرام يف كان سواء وغريه
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 املسجد؟ أاان على نفطر أن املفروض أليس اإلااعة، أاان على نفطر أن يجوز  هل-

 الفارق، مراعاة فيجب فارق؛ بينهام كان إذا أما واحدا، يتالتوق كان إذا حرج ال

 فيه. واألذان نفسه املكان بتوقيت وااللتزام

 

ا دقائق بخمس املغرب اانأ قبل كلتأ-   أنه ظننت لني تقريب 
ّ
 رةالتم كلتأ ويوم ،نأا

 
ّ
 ؟اليوم هذا قض يأ هل ؛نأا

 .لصومك طواحت عليك قضاء ال

 

 وقت أن العلم مع اليوم؟ قضاء عليّ  فهل فأفطرت؛ املغرب أاان سمعت أني توهمت-

 دخل. قد كان املغرب

 وأ املؤذن أذ ن سواء الفطر حل فقد الشمس؛ وغابت الوقت دخل فإذا عليك قضاء ال

 .األذان تأخر
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 عندما أنه العلم مع الشمس؟ غروب عند أم املؤان مع أفطر هل ؛2١ الطابق في سكنأ-

 لنا. واضحة تزال ما الشمس تكون  املؤان يؤان

 حتى رونينتظ اجلبال، رؤوس عىل هم كمن لكم، بالنسبة الشمس تغيب حتى تفطر ال

ُّوْا ﴿ تعاىل: قال كام الليل، ويدخل متاما الشمس قرص يغيب َياَم إىَِل اث مَّ َأمِت لْيلِ الصِّ ﴾ لَّ

 (.الصائم أفطر فقد ههنا من الليل أقبل إذا) الصحيح: احلديث ويف

 رتفاعا عىل هو من حتى يراها فال األفق، يف الشمس غابت وقد إال املؤذن يؤذن ال وعادة

 باألذان الستعجالا بعدم املؤذن تنبيه ويفْتض قريبة، مسافة فهي مْت؛ مئة أو مْتا مخسني

 !النهار آخر بقاء مع الشمس قرص رؤية عدم فقط وليس فعال، الليل يدخل حتى

 

 الاان؟ قبل افطر أن يجوز  هل ساعة؛ ربع بفارق  متأخرا يؤان املؤان كان إاا-

 لليلا لبدخو منوط فاحلكم يؤذن، مل أو املؤذن أذ ن سواء يقينا الليل دخل إذا جائز نعم

 ذانباأل االلتزام واألحوط يتأخر، وقد الوقت، بدخول لإلعالم األذان وإنام باألذان، ال

 دخل. قد املغرب وقت أن يقني عىل الصائم يكن مل إذا

 

 واستغفر أدعو (الغالب في دقائق خمس على تزيد ل) املغرب أاان بعد دقائق اتأخر-

 الك؟ محك ما أفطر، وبعدها فاحضره للسفرة ضريح لم ممن أتأكد وثم

 .ذلك يف حرج ال
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B  الصائمينمن أحكام 

 الصيام؟ يبطل الصلة ترك هل -

 تركها فمن ةالصال وبينهم بيننا الذي العهد) الصحيح: احلديث يف كام كفر، الصالة ترك

 ال) حابةالص وكان ،(الصالة ترك والرشك الكفر وبني العبد بني)وحديث:  ،(كفر فقد

 قةالصد لقبول رشطا اهلل جعلها وقد ،(الصالة إال كفر تركه األعامل من شيئا يرون

وْا ﴿ تعاىل: قال كام ورسوله؛ باهلل كاإليامن ْم َنَفَقاهت  ْم إاِلَّ َأهنَّ ْم َكَفر  ْقبََل ِمنْه  ْم َأن ت  َوَما َمنََعه 

ولِِه َوالَ َيأْ  ونبِاهلل ِ َوبَِرس  ْم َكاِره  وَن إاِلَّ َوه  نِفق  َساىَل َوالَ ي  ْم ك  اَلَة إاِلَّ َوه   ﴾!ت وَن الصَّ

 

 لمث الحشيش بل مختل  ليس أنه :ويقول  ،حشيشلل متعاط وهو ويصلي يصوم رجل -

 وصيامه؟ صلته تصح هل ؛العادية السيجارة

 مل فإن واملسكرات، واملخدرات شاحلشي أكل عليه وحيرم ويصوم، يصِل أن عليه جيب 

 ﴾.َصاحِلًا َوآَخَر َسيًِّئا َخَلط وْا َعَماًل ﴿ اآلية عموم يف يدخل ممن كان يْتكها؛

 

 



- 43 - 

 صحيح؟ صيامها هل ؛املحجبة غير  مو ص حكم ما -

صيامها صحيح، وال دخل لصحة الصوم بلبس احلجاب من حيث براءة الذمة من  

وثبوت األجر، وإنام ملا كان الغاية من الصوم حتقق التقوى،  فرض الصوم بأدائه،

دليال عىل عدم  -كام أمر اهلل ورسوله  -كان عدم لبس احلجاب  ؛ولزوم الطاعة

ليس هلل ف ؛)من مل يدع قول الزور والعمل به :كام يف الصحيحني ؛حتقق أثر الصوم

م وشهر ى يف شهر الصوحاجة يف أن يدع طعامه ورشابه(، فمن مل يتمثل معاِّن التقو

تَِب عَ فقد صام ظاهريا صوريا ومل يصم صوما حقيقيا قرآنيا ﴿ ؛التقوى م  ك  َلْيك 

َيام   ْم  الصِّ ِذيَن ِمن َقْبلِك  تَِب َعىَل الَّ ونَكاَم ك  ْم َتتَّق   .﴾َلَعلَّك 

 

 عن لأتسو  .عاقتناب نآقر ال أوتقر  يصلت وهي ،هلهاأ علم بدون  سلمتأ ةمسيحي فتاة -

 ؟هلهاأ من خوفا أفطرت إاا تأثم هل رمضان؛ صوم

نعم إذا كان خوفا حقيقيا، ومل تستطع الصوم خفية دون علم أهلها، فال حرج عليها  

ْطَمِئنٌّ بِاإِلياَمِن﴾، ﴿إاِلَّ َمْن أ ْكِرَه َوقَ ﴿ يِن ِمْن َحَرج   ْلب ه  م  ْم يِف الدِّ ، ﴾َوَما َجَعَل َعَلْيك 

َوَعىَل ﴿ :كام قال تعاىل ؛ذ يف حكم من يطيقونه وال يستطيعونه عجزاوتكون حينئ

وَنه  فِْدَيٌة﴾ فتطعم عن كل يوم مسكينا، حتى جيعل هلا اهلل فرجا وخمرجا. ِطيق  ِذيَن ي   الَّ
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  التهنئة؟ لهم نرد وأن رمضان شهر بقدوم يهنئونا أن للمسيحيين هل -

دُّوَها﴿ واجب عليهم والرد جائز نعم   َفَحيُّوْا بَِأْحَسَن ِمنَْها َأْو ر 
يِّْيت م بَِتِحيَّة   ﴾.َوإَِذا ح 

 

  يوما 12 بقي مثل: رمضان من تململ وفيها بعضهم يقولها التي العبارات حكم ما -

 الصيام؟ ركن على السخط من تعتبر هل نحوها..و  شعبان، يا آسفون  نحن ننتهي،و 

 مهعظ كام وحرمته؛ الشهر تعظيم فيجب! يشعر ال وهو ذلك يقول من عمل حيبط قد 

لنَّاِس َوَبيِّنَات  ﴿ تعاىل: بقوله اهلل ًدى لِّ ْرآن  ه  ِذَي أ نِزَل فِيِه اْلق  َن ا َشْهر  َرَمَضاَن الَّ هْل َدى مِّ

ْرَقاِن﴾  .َواْلف 

 

 وفي صائم إفطار أجر أخذ أنوي  وكنت اإلفطار على سأعزمها أني صديقتي وعدت إاا -

حرجت شرعي لعذر صائمة ليست أنها عرفت اإلفطار يوم
ُ
 هل معها، املوعد ألغي أن وأ

 صائم؟ إفطار أجر سآخذ

 ويف ه،عمل من أسبق املؤمن ونية( نوى ما امرئ ولكل بالنيات األعامل إنام) نعم

 كان) مسكينا: وكان معن قال عنهام، اهلل ريض وأبيه يزيد بن معن قصة الصحيح

 فأخذهتا، فجئت املسجد، يف رجل عند فوضعها هبا، يتصدق دنانري أخرج يزيد أيب

 ما لك: فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إىل فخاصمته أردت، إياك ما واهلل: فقال هبا؛ فأتيته

 (.نمع يا أخذت ما ولك يزيد، يا نويت
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 مضاعف؟ رمضان في الذنب هل -

 فيه تضاعف فكام املكان، حرمة املكي للحرم كام الزمان، حرمة فلرمضان نعم، 

 .السيئات فيه تتغلظ احلسنات،

 
 أجره؟ من هللا سيحرمني هل ،رمضان في انبتأ إاا -

اَم َيَتَقبَّل  ا﴿اتق اهلل واجتهد يف طاعته وارج ريمته   َيْعَمْل ِمْثَقاَل  َفَمن ﴿﴾ هلل   ِمَن املْ تَِّقنيإِنَّ

ا َيَره  َخرْيً
ة  ا َيَره. َذرَّ ة  رَشًّ  .﴾َوَمن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ

 

 رمضان؟ نهار في أغنية سمعت إاا صومي سيفسد هل -

 يف كام مه؛صو وحفظ واملكروهات املنهيات جتنب الصائم عىل وإنام الصوم، يفسد ال 

 طعامه يدع أن حاجة هلل فليس ،واجلهل به والعمل الزور قول يدع مل من) الصحيح:

 ات.واملكروه املحرمات أوىل باب فمن املباحة؛ الطيبات عن يصوم كان فإذا( ورشابه
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 الشهادة نطق من رمحيُ  فإنه صائم؛ وهو لألغاني استمع إاا اإلنسان أن صحيح هل -

 موته؟ عند

 لاألك من املباحة الشهوات عن ووقاية ،(جنة الصيام) الصحيح: يف كام جنة الصوم 

 من) :الصحيح يف كام والباطل كالزور املحرمة، أو املكروهة عن فضال واجلامع، والرشب

 يفو ،(ورشابه طعامه يدع أن حاجة هلل فليس واجلهل؛ به، والعمل الزور، قول يدع مل

 لطعاما ترك من الصوم؛ حقيقة يعرف ومل يصم فلم ،(أجِل من شهوته يدع) الصحيح:

 غوكالل األخرى شهواته يدع مل ثم الليل، لقيام وسهر النهار، يف واملباح والرشاب

 !الباطل اللهو من وهي واألغاِّن

 !يصح فال باألغاِّن؛ وارتباطها صائم وهو الشهادة موضوع وأما

 

  الصيام؟ يبطل في رمضان في بالمتحانات الغش هل -

 مة؛حر أشد رمضان ويف ،(منا فليس غش من): الصحيح احلديث يف كام حرام؛ الغش 

 يدع أن يف حاجة هلل فليس ؛واجلهل به والعمل الزور قول يدع مل من) الصحيحني: يف كام

 صوم يوم كان إذا) أيضا: الصحيحني ويف كله، الباطل والزور: ،(ورشابه طعامه

 باملعايص الصوم بطالن إىل الظاهرية ذهب وقد ،(يفسق وال يرفث فال ؛أحدكم

 أيضا الصوم ويبطل): ٢٤٠/ ٠ املحىل يف حزم ابن قال كام النصوص؛ هبذه احتجاجا

.. .لصومه ذاكرا عامدا فعلها إذا -شيئا نحاش ال كانت، معصية أي- معصية كل تعمد
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 عىل حرم ما كل من ذلك غري أو ظلم، أو صالة، ترك تعمد أو نميمة، أو غيبة، وأ كذب،

 من يئاش فعل من فكان الصوم، يف واجلهل الرفث عن -السالم عليه- فنهى.. فعله املرء

 يأت مل ألنه يصم، فلم أمر، كام يصم مل ومن أمر، كام يصم مل -لصومه ذاكرا عامدا- ذلك

 كل نيعام اسامن ومها واجلهل، الرفث من السامل وهو به، اىلتع اهلل أمره الذي بالصيام

 عيد ومل -الزور وهو- بالباطل القول يدع مل من أن -السالم عليه- وأخرب معصية؛

 .ورشابه طعامه ترك يف تعاىل هلل حاجة فال به العمل

 باطل هوف قبله وال يرضه مل وإذا يتقبله، وال ذلك صومه يرىض ال تعاىل اهلل أن فصح

 .خالفه أحدا يسع ال ما وهذا مفطرة املغتابة أن -السالم عليه- وأخرب ساقط؛

 عاموالط الرشاب من الصيام ليس اخلطاب بن عمر عن.. الطيب السلف يقول وهبذا 

 .. مثله عِل وعن واللغو، والباطل الكذب، من ولكنه وحده؛

 املأثم،و الكذب عن ولسانك وبرصك، سمعك، فليصم صمت إذا: اهلل عبد بن جابر قال

 يومو فطرك يوم جتعل وال صيامك، يوم وسكينة وقار، عليك وليكن اخلادم، أذى ودع

 .سواء صومك

 لمف دخل صيامه يوم كان إذا طليق فكان استطعت، ما فتحفظ صمت إذا: ذر أبو قال

 .صالة إىل إال خيرج

 .أفطر الصائم اغتاب إذا: قال مالك بن أنس عن

 . صيامنا نطهر: وقالوا املسجد يف جلسوا صاموا إذا هوأصحاب هريرة أبو كان
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 وجابر، وأنس، هريرة، وأبو ذر، وأبو عمر،:  عنهم اهلل ريض- الصحابة من فهؤالء

 حراما كانت وإن باجتناهبا، الصوم خصوا ألهنم باملعايص، الصوم بطالن يرون: وعِل

 وال معنى، عنها بالنهي مالصو لتخصيصهم كان ما هبا تاما الصيام كان فلو املفطر، عىل

 ..عنهم اهلل ريض -الصحابة من خمالف هلم يعرف

 يف كان نإ قضائه عىل يقدر وال صومه، بطل فقد ذكرنا مما شيئا لصومه ذاكرا تعمد فمن

 ..(.معني نذر يف أو رمضان

 املحرمات خاصة صحته يف ويقدح يبطله ما كل وجتنب الصوم حفظ فالواجب

 .واملنهيات

 هأن إال فقها، مرجوحا كان وإن وإحباطه الصوم ببطالن احلكم يف هذا هريةالظا وكالم

ْم َلعَ ﴿ تعاىل: قال كام منه؛ والغاية الصيام حلقيقة مراعاة وأدبا، وروحا سلوكا راجح لَّك 

ون  عن الصائم فيه يمسك الذي رمضان يف صورها بأوضح التقوى تتحقق مل فإذا﴾ َتتَّق 

 !أوىل باب من أبعد غريه ففي املباحات،

 

 في الوقوع يفسر فكيف الحرام؛ والنظر الستمناء من يقي فعل الصيام كان إاا -

 أكثر؟ أو مرتين الصيام شهر في الحرام والنظر الستمناء

 ىالتقو عىل املؤمن إعانة أسباب أقوى من فهو اتقى؛ ملن املعايص من جن ة الصوم 

 مل من) الصحيح يف كام احلرام من صاحبه الصوم يمنع مل التقوى ضعفت فإذا والطاعة،

 وهذا( ورشابه طعامه يدع أن يف حاجة هلل فليس واجلهل به والعمل الزور قول يدع
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يَام  ﴿ معنى: م  الصِّ تَِب َعَلْيك  ْم  ك  ِذيَن ِمن َقبْلِك  تَِب َعىَل الَّ ونَكاَم ك  ْم َتتَّق   حتقق رجاء ﴾َلَعلَّك 

 .قلوبكم يف اهلل تقوى

 

 رمضان؟ في الطلق يجوز  هل -

 عادة الناس إن إال وغريه، رمضان بني فرق وال الشهور، كل يف الطالق جائز نعم 

 تصفد وفيه ،والتسامح والصفح والصرب الصوم شهر ألنه ؛رمضان يف الطالق يتجنبون

 !الشياطني

 

 رمضان؟ في باإلفطار  القدم كرة لعبو  ُيعذر  هل -

ال عذر هلم باإلفطار إذا كانوا يف بلدهم مقيمني، وعليهم التوبة، أما املسافر منهم فيفطر  

 .لعذر السفر، ال بعذر اللعب
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 السنان طب كلية في وأدرس جدا متعب مليوح الخامس الشهر  منتصف في حامل أنا-

 أن يصح هل ؛السادس بالشهر  حملي كون يوس رمضان شهر  في ستكون  وامتحاناتي

 ؟وقته في صومه على قادرة أكون  لن أني بنية شعبان شهر  في اآلن رمضان أصوم

ال يصح صوٌم واجٌب قبل وقت وجوبه كصوم رمضان، وال قبل وجود سببه 

ليمني، وعليه إن استطعت صوم رمضان فصومي، وإال كصوم النذر وكفارة ا

فاحلامل ال حرج عليها يف فطره، والقضاء بعده إن استطاعت، أو دفع فدية طعام 

مساكني بقدر األيام التي أفطرهتا إن مل تستطع، فهي من الذين يطيقونه يف قوله 

وَنه  فِْدَيٌة َطَعام  ِمْسِكني  ﴿ :تعاىل طِيق  ِذيَن ي  ﴾ قال ابن عباس: هم املرأة َوَعىَل الَّ

 ا.العجوز، والشيخ الكبري، واحلامل، واملرضع إذا خافتا عىل أوالدمه

 

B مبطلت الصوم 

 ؛الشفاه لظاهر يصل لم واملاء الصوم، على حفاظا بشدة فمي أغلق رمضان في كنت -

 فقط؟ يامالص أيام في الصلوات أعيد فهل

 ويستاك ويتمضمض، يتوضأ، وإنام فمه، إغالق للصائم جيوز وال عليك، إعادة ال

 عابتدا فهذا فمه يغلق أن ال يرشب، وال يأكل ال أن فقط هو الصوم وإنام بالسواك،

 !ووسوسة
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 ؟الك يجوز  هل الوضوء؛ في حتى الصيام أثناء فمي املاء يدخل أن أريد ل  كنت إاا -

ة يف صفة وضوئه، فيجب عليك املضمض ملسو هيلع هللا ىلصكام تواتر عن النبي املضمضة واجبة 

واالستنشاق بال مبالغة فيهام، كام يف احلديث )وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون 

 .صائام(

 

 صومي؟ بطل هل الوضوء؛ أثناء املاء من القليل ابتلعت -

 يف وبالغ) احلديث ففي لصومك، واحتط صحيح، وصيامك فال، قصد دون كان إذا

 وهو تنشاقواالس املضمضة يف يبالغ أن للصائم فيكره ،(صائام تكون أن إال االستنشاق

 .املاء من يشء جوفه إىل يذهب ال حتى صائم

 

 الريق؟ بلع يفطر  هل خفيف؛ دم منه ينزل  اللسان في بسيط جرح عندي -

 .ذلك يف حرج ال

 

 لعلب وأضطر  أخرى، مرة فأتمضمض فمي في بدم أشعر  باملاء واتمضمض اتوضأ عندما-

 صيامي؟ يفسد فهل يتوقف؛ حتى الدم من القليل

 صحيح. وصومك ال
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 أفطرت؟ هل ؛فمي في دخلت الكلم أثناء صغيرة حشرة بلعت -

 .ال

 
 صيامي؟ حكم ما قصد؛ بل  قليل وبلعت طبخه عند الطعام تذوقت -

 .صيامك صحيح

 

 السواك؟ أثر من الفم في يبقي الذي الطعام جزيئات ابتلع يفطر  هل -

 يفطر. ال

 

 يفطر؟ الصيام أثناء البلغم بلغ هل -

 أو لصدرا من خرج وإن خالف، بال يفطر فال احللق يف كان فإن الصحيح، عىل يفطر ال

 .طرفي والشافعية احلنابلة فعند يفعل، ومل للخارج بصقه وأمكنه الفم، إىل احللق

 يف ذراملن ابن ذكره كام يفطر، ال الريق بلع أن عىل أمجعوا وقد كالريق، أنه والصحيح

 ريقال مع جيري مما يزدرده فيام الصائم عىل يشء ال أن عىل وأمجعوا): ٧٣١ رقم اإلمجاع

 (.منه االمتناع عىل يقدر ال فيام أسنانه، بني مما
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 ذهه تعتبر وهل الستيقاظ عند الك ون ويك صفراء مادة بوجود الريق ابتلع حكم ما -

  تفطر؟ ل أنها قرأت لني ابتلعتها لو علي ومااا الريق؟ من املادة

 تفطر. ال نعم

 

 يفطر؟ هل إخراجه؛ يستطيع ل  ملن الحلق في بالدم الشعور  -

 منه. واالحْتاز جتنبه تستطيع ال مادام يفطر ال ال

 

 هذا؟ب آثم فهل ؛الوضوء في املضمضة اءأثن في لحلقي ماء بدخول  قصد بغير أفطرت -

 أنتو الوضوء يف تبالغ أال املستقبل يف واحرص صحيح، وصومك عليك، حرج ال

 (.صائام تكون أن إال االستنشاق يف وبالغ) احلديث يف كام صائم،

 

 الصوم؟ على يوثر هل العطر؛ بخخت أن بعد حلقي في مرارة وجدت-

 ال.

 

 العطر؛ بطعم فشعرت فمي على يدي ووضعت بتتثاء يدي، على عطرا أضع كنت -

 صحيح؟ صيامي هل

 صحيح. صيامك
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 يفطر؟ البخور  استنشاق هل -

 يفطر. ال

 

 بطل فهل أنفاس ي؛ كتم أستطع ولم صائمة أني فتذكرت أوراقا؛ وحرقت نسيت-

 اربخ وكذلك الصوم؟ يبطل ااةنف رائحة له مطهر ببخاخ ما مكان تطهير وهل صومي؟

 البخار؟ مكواة

 .الصوم يبطل وال مفطرا، ذلك من يشء ليس ال

 

 الصيام؟ في )الروج( الشفاه أحمر  وضع يجوز  هل-

 يفطر وال الكحل، أو بالروج املعتادة، الزينة أنواع بكل تتجمل أن الصائمة عىل حرج ال

 عليها. حيرم وال ،ذلك من يشء

 

 أفطرت؟ بذلك أكون  فهل صغيرة؛ قشرة بالخطأ فابتلعت الشفاه؛ قضم عادة لدي -

 !صومك واحفظ العادة هذه يفطر. ودع ال
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 إرادية؟ ل ةبطريق نهأ العلم مع يفطر  الصابع قضم هل -

 رك هذه العادة السيئة.قضم أصابع اليد ال يفطر، وينبغي للصائم ت

 

 العين؟ وإدماع الحساسية بسبب كانت إن ،فطرت العين قطرة هل -

 امعباجل الفرج شهوة وقضاء والرشب، باألكل البطن شهويت قضاء إال يفط ر وال ال

 ونحوه. واالستمناء واملبارشة

 

 لألشعة؟ وريد تؤخذ التي املشعة والصبغات العين؟ قطرة حكم-

 ذلك. يف جحر ال

 

 ام طرتف هل العين شبكية على أشعة إلجراء العين بتوسيع تقوم التي القطرة حكم ما-

 فيها؟ ش يء ل

 يشء وصل وإن رشبا، وال أكال فليست الصحيح، القول عىل تفطر وال فيها، حرج ال

 بال جلوفا إىل االستنشاق أو املضمضة من يشء وصل لو كام قصد، فبال احللق إىل منها

 .قصد
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 فطر؟يُ  الربو بخاخ هل-

البخاخ دواء وهواء للتنفس، ولفتح الشعب اهلوائية يف الصدر، وال يذهب للمعدة، 

 كام يف ؛وليس طعاما، وال رشابا، وال شهوة، وال لذة، وهي املحظورة عىل الصائم

ن ع لذته م)يدع الطعام من أجِل، ويدع الرشاب من أجِل، ويد :احلديث الصحيح

 أجِل، ويدع زوجته من أجِل(.

ومثله مثل كامم األكسجني، وكل ما يستنشقه اإلنسان طبيعيا من هواء حتى وإن 

كان فيه نسبة ماء أو دخان، كام يف األجواء الرطبة، أو يف مناطق نزول الغيم، كام يف 

 املناطق اجلبلية الباردة، فإهنم يستنشقونه، وال يبطل ذلك صومهم.

ط للصائم خروجا من اخلالف تأجيل استعامل البخاخ إىل وقت الفطور، واألحو

 إال عند احلاجة فال حرج عليه، وال يبطل صومه.

 

 ُيفطر؟ النف حساسية بخاخ هل-

 ال.
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 لو  بدونها التنفس يستطيع ل أنه العلم مع للصائم النف بخاخ استخدام حكم ما-

 بدونها؟ يتنفس ل أنه ببسب القضاء يستطيع

 .صحيح وصيامه ه،علي حرج ال

 

فطر؟ الصدر بحساسية الخاصة الحساسية بخاخات-
ُ
 ت

 رمضان. هنار أمكن إذا جتنبها واألحوط تفطر، ال أهنا الصحيح

 

ا املعدة من السوائل بارتجاع أشعر الصلة، عند رمضان خارج وفي رمضان في-
 
 وأحيان

ا حموضة ج وأنا املاء، شرب بعد خصوص 
َ
عال

ُ
 لو ريقي فأبلع القهري، الوسواس من أ

 صحيح؟ صيامي فهل...ش يء بخروج شعرت

 .صحيح نعم

 

 لسانه، على بيضاء وطبقة طعمه فوجد الصائم، فم إلى املعدي الحامض تصاعد لو-

ا بلع لو صيامه يبطل هل النوم، من الستيقاظ عند خاصة
 
  الحامض؟ ريقه من شيئ

 احللق، يف املرارة أو احلموضة طعم من املريض جيده ما الصوم يبطل وال صحيح، صيامه

 إىل احللق من رجع فإن امتالئها، بعد طعام من املعدة من يرجع ما وهو قلسا يكن مل ما

 قال ومه،ص لبط فقد باختياره ابتلعه ثم الفم وصل وإن يفطر، فال اختياره بغري املعدة
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 وإذا ره،يفط مل اختياره؛ بغري عاد ثم خرج إذا القلس فأما) العمدة رشح يف تيمية ابن

 (.ومهص أعاد القلس؛ ابتلع إذا: صالح رواية يف عليه نص يفطر، فإنه عمدا؛ ابتلعه

 األسنان من اخلارجني: والدم القلس، يف نعلم وال): ٢٠٨/ ٠ املحىل يف حزم ابن وقال

 ملا خالف ذلك يف جاء لو وحتى هبام، يبطل ال الصوم أن يف خالفا احللق، إىل يرجعان ال

 (.نص بذلك الصوم بطالن يوجب مل إذ إليه؛ التفت

: ٠٤ص اإلمجاع مراتب يف حزم ابن قال كام خالف، بال الريق ابتالع الصوم يبطل وال

 (.يفطر ال الفم يفارق مل ما الريق أن عىل واتفقوا)

 

 ي؟صيام حكم ما فبلعته؛ للسان يصل لم لكن الحلق آلخر وصل ءش ي معدتي من ارتد-

 صحيح. وصومك عليك حرج ال

 

  صومي؟ أكمل أم فاطرة بذلك أعتبر  هل الفجر؛ أاان وقت استفرغت-

 أكمِل صومك.

 

  .نساعتي كل يوضع ،به أعالج شهور  3 لي يفطر؟ الشرجي املرهم هل-

 .ال ال يفطر
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 مفطر؟ رمضان في واملفاصل الروماتيزم ألم لعلج مرهم وضع هل-

 يفطر. ال األنف أو الفم من اجلوف يدخل ال خارجي عالج كل وكذا ال

 

 يفطر؟ بقصد البلغم وبلع يفطر؟ الدم تحليل هل-

 الصحيح. عىل يفطر ال كالمها

 

 يفطر؟ بالدم التبرع هل-

 هيكر وإنام الفصد، حكم حكمه بل احلجامة، حكم له سولي الصحيح، عىل يفطر ال

 ويرضه. عليه يشق ال حتى للصائم

 

 ؟مفطر بالقولون  الخاص الشرجي املنظار  هل-

 .ال يفطر

 

 مفطر؟ اإلخراج لتسهيل الدبر في املاء إدخال هل-

 مفطرا. ليس ال

 



- 61 - 

 يف النسائي والفحص املهبلي اليكو إجراء حكم عن أسال أن أريد نسائية طبيبة أنا-

 مفطر؟ هو هل رمضان

 يفطر. ال

 

 ؟فالتنظي أثناء سائل بلع كذلك املمكن ومن البنج بسبب ُيفطر السنان حشو  هل-

د فال حرج، إىل اجلوف، وإن ذهب يشء يسري بال قص يشءال يفطر إذا مل يذهب 

 واألحوط جتنب ذلك يف النهار إن أمكن حفظا للصوم.

 

 باللثة؟ نزيف وجود حالة في رمضان نهار في كثيرا املضمضة في حرج يوجد هل-

 يذهب ال أن االحتياط مع كراهة، فال لعالج إليها ملحتاج إال الكراهة، مع فيها حرج ال

 .اجلوف إىل املاء من يشء

 

 للصائم؟ السنان ألم مخدر بخاخ رش حكم ما-

 .يشء منه اجلوف إىل يذهب ال كان إذا حرج ال
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 في والرطوبة البخار  زيادة من اليقين مع للتنظف رمضان نهار  في الستحمام يجوز  هل-

 الك؟ لستنشاق والضطرار  الحمام

 .جائز وال حرج

 

 غذائية أو  فيتامينات أو  دوائية أنواعها بمختلف والعضلية الوريدية اإلبر  حكم ما-

 للصائم؟

أما اإلبر للعالج فال حرج فيها للصائم، أما للغذاء فال، إذ هذا ينايف احلكمة من 

الصوم، بل ينايف حقيقته وهو ترك الغذاء واعتياد الصرب عىل تركه طاعة هلل، كام يف 

ه وشهوته من أجِل(، فإذا استعاض عن طعامه )يدع طعامه ورشاب :الصحيح

 ورشابه بالغذاء باإلبر كان ذلك من التحايل عىل الصوم.

 
  السكر  ملرض النسولين حقنة هل-

ُ
 فطر؟ت

 .ال تفطر عىل الصحيح

 

فطر؟ لحملا فيتامينات حقن هل-
ُ
 ت

 فيها. حرج ال ال
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 وأنا يجوز  فهل ؛مركب ب فيتامين حقنة آخذ ان أريد وكنت ظهري  في بألم شعرت-

  صائمة؟

 .الفطر بعد أخذها واألحوط احلاجة عند ذلك يف حرج ال

 

 صومه؟ فسد هل عملية؛ يعمل لم لكنه الكلي البنج له جرى  شخص-

 يف الو رشب وال أكل هو فليس الراجح؛ القول عىل الصائم يفطر ال للمريض البنج

 .معنامها

 

 برمضان؟ يفطر السنان معجون  ماستخدا هل-

 لهاستعام يكره وإنام الرطب، السواك كحكم وهو الصحيح، القول عىل مفطرا ليس ال

 مذيوالْت داود وأيب أيمد مسند يف - الصحيح احلديث يف كام الصيام، عىل حمافظة

 يف لغوبا الوضوء أسبغ) الوضوء صفة يف - حبان وابن خزيمة ابن وصححه وصححه

 قدو صحيح، حسن حديث هذا) :بعده الْتمذي قال ،(صائام تكون أن إال االستنشاق

 (.مقوهل يقوي ما احلديث ويف يفطره، ذلك أن ورأوا للصائم، السعوط العلم أهل كره

 ال حتى - مةاملضمض ومثله - الوضوء يف االستنشاق يف املبالغة من الصائم فاستثناء

 وحفظ التحري وجوب عىل فدل ؛صومه حفيجر اجلوف ثم احللق إىل املاء من يشء يصل

 أو املستحبات عن فضال كالوضوء، الواجبات من حتى جيرحه، ما كل من الصوم
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 عدب واالكتفاء اإلمساك، قبل املعجون استعامل فاألوىل األسنان، كمعجون املباحات

 . اجلاف بالسواك ذلك

 يستنشق أو مضيتمض الصائم يف واختلفوا): ٧٢٤/ ٢ اإلرشاف يف املنذر ابن وقال

 :حلقه املاء فيدخل

 .االستنشاق يف عليه يشء ال: يقولون وإسحاق وأيمد، وقتادة، عطاء، فكان

 .املضمضة يف عليه يشء ال: واألوزاعي البرصي، احلسن وقال

 .فيه الشافعي عن اختلف وقد

 .يشء فيهام عليه ليس: ثور أبو وقال

 .مكانه يوما يقيض االستنشاق، يف: مالك وقال

 ...مكانه يوما قىض لصومه ذاكرا كان إذا املضمضة يف: الرأي أصحاب الوق

 :للصائم السواك باب

 .ةصال كل مع بالسواك ألمرهتم أمتي عىل أشق أن لوال: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن ثبت

 النخعي، وبالعيش بالغدوة للصائم السواك يف فرخص للصائم، السواك يف واختلفوا

 .الرأي وأصحاب ومالك، ،الزبري بن وعروة سريين، وابن

 .وعائشة عباس وأبن اخلطاب، بن عمر عن فيه الرخصة ورويت

 وأيمد، الشافعي، النهار آخر ذلك وكره للصائم النهار أول السواك يف ورخص

 .ثور وأبو وإسحاق،

 .وجماهد عطاء، عن ذلك وروى
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 ختياِّن،لسا أيوب به بأس ال: قال فممن للصائم، الرطب بالعود السواك يف واختلفوا

 ابن عن ذلك روينا الرأي، وأصحاب ثور، وأبو والشافعي، واألوزاعي، والثوري،

 .وعروة وجماهد، عمر،

 واحلكم، رشحبيل، ابن وعمرو الشعبي، عن رويناه وقد وإسحاق، وأيمد، مالك، وكره

 (.وقتادة

 

ر التدخين بأن العلماء جمهور  فتوى  وهي وقت منذ به أفكر سؤال شيخ يا-
ّ
 ائمالص يفط

ا التدخين حرمة على اختلف ل حيث  مجرى  وإلى من ويخرج يدخل هواء ولكنه قطعيًّ

س
ّ
نف

ّ
 نوبالذ كباقي انب وهو شخصّية نظر وجهة من للصائم إفطار الك في أرى  ول الت

  السرقة حيث
 

 رجاء؟ بتوضيح لي فهل الصائم؛ تفطر ل مثل

 نيالنيكوت مادة وإدخال دخانه، وازدراد حمروقا، له رشب أو كورق، للتبغ أكل التدخني

 رشب نهأ فيه فاجتمع به؛ اإلدمان شهوة وقضاء املكلف، باختيار اجلوف إىل فيه التي

 باحلرق، وتارة باملضغ، تارة تؤكل جافة أوراق وهي اجلوف داخل ملادة وازدراد

 .(أجِل من وشهوته رشابهو طعامه يدع) احلديث: ويف شهوة، أنه كام كدخان، وازدرادها

 وال يار،اخت وال قصد بال اإلنسان يستنشقه الذي واحلريق السيارات كدخان هذا وليس

 ورشب أكل فهو خمتلف التدخني بل اضطرارا؛ للتنفس به يستنشق الذي كالكامم

 شهوته ةلشد التدخني؛ عن يصرب ومل والرشاب الطعام عن املدخن صرب ربام بل وشهوة،

 .مادة من به يزوده بام بهصاح وإشباعه
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 ذلك وكل للجوف، وإدخاله بالبلع، وازدراده بالفم، اليشء انتقاص هو األكل وحقيقة

 .ونحوها واملخدرات بالتبغ التدخني يف متحقق

 ترك عىل للنفس وتعويدا هلل طاعة والفرج البطن شهويت عن اإلمساك هو الصوم وحقيقة

 .للحرام اتقاء املباح

 ألكلا صورة حتقق ألن أشد، هو بل له؛ االستمناء كإباحة للصائم التدخني فإباحة

 .باجلامع االستمناء شبه من أشد، فيه والشهوة أوضح، فيه والرشب

 ستمناءواال التدخني مع يتناَف فكالمها وغايته حقيقته أو الصوم صورة أردت وسواء

 عم تتعارض اتشذوذ وهي يفطران، ال أهنام فريى الفقهاء بعض يشذ قد مما ونحومها

 !واملعقول املنقول

 

 ملأك هل صائم؛ وأني الفجر  بعد أنه ناسيا سيجارة وتناولت الهاتف في أتحدث كنت -

 ؟صيامي

نعم أكمل صومك، واترك التدخني، فهو حرام يف رمضان وغري رمضان، وإنام رشع  

ىل ع الصوم عن الطيبات املباحة لتحقيق التقوى، وهتذيب النفس وتطهريها، واحلفاظ

 الصحة، والتدخني من اخلبائث التي ترض بالصحة، وتضعف التقوى!
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 الصيام؟ يبطل املذي خروج هل-

 .ال يشء فيه إال الوضوء منهو كفارة، وال قضاء فيه جيب وال الصوم يبطل ال ملذيا

 .فرجوال لبطنل شهوة كل عن إمساك فهو ؛الصوم يف اإلثارة مواطن جتنب عىل واحرص

 

  الشهوة؟ شدة عند قطرتين املني ينزل  أن يمكن وهل مفطر؟ املذي هل-

 أو بالنظر سواء عامدا، املاء بدفق الشهوة وقضاء اجلامع، إال ذلك من يفطر ال

 فال النوم؛ يف باالحتالم املني خروج أو املذي، كخروج ذلك عدا ما أما اللمس،

 .يفطر

 

 القضاء؟ ويوجب الصيام يبطل رمضان؛ هارن في بمعصية املذي نزول هل-

 اإلجزاء، من يةأمه يقل ال فهو ثوابه، وكتب اهلل عند الصيام قبول يف العربة وإنام يفطر، ال

 ديثح معنى وهذا والثواب، األجر يبطل وإنام الصوم، يبطل وال القضاء جيب ال فقد

 (.ورشابه مهطعا يدع أن هلل فليس واجلهل الزور قول يدع مل من) :الصحيحني

 

  الصيام؟ ينقض بذيء كلم ورؤية مثير لصوت الستماع من املذي هل-

 غريل والرؤية االستامع كان إن الصوم أجر ينقص وإنام الصيام، ينقض ال وحده املذي

 قصدا. مباح
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 عشة،بر  مقرونا ليس سائل خروج في فتسبب رمضان نهار في مثير  لمر تعرضت فتاة-

 قضاؤه؟ عليها هل اليوم؛ صيام وأتّمت اغتسلت

 صحيح. وصيامها عليها قضاء وال الوضوء، فقط غسل عليها جيب ال

 

 قتهاو  نفس ي تمالكت هلل والحمد النهار في ضعفت لكني رمضان في العادة ترك نويت-

 باطل؟ الصيام فهل املذي، إل ينزل  ولم

 إذاو صيامك، عىل وحافظ ولذة، بشهوة الدافق املني خيرج أن إال صيامك يبطل مل ال

 جههاو عىل أداها ملن اهلل كتب وما فضلها يف ورد وما منها، والغاية العبادة، معنى عقلت

 هلا. واالحتياط عليها املحافظة عىل ذلك أعانك: الثواب من

 

 الصوم؟ يفسد الحتلم هل-

بطل فال ي ؛ال فاالحتالم وخروج ماء الشهوة يف النوم ليس بإرادة املكلف وقصده

وإنام يفسد الصوم ما كان بإرادة اإلنسان، كاجلامع واالستمناء باليد أو النظر  صومه،

)يقول اهلل عز وجل: الصوم ِل وأنا أجزي به، يدع  :أو الفكر، كام يف الصحيحني

، )يدع الطعام من أجِل :شهوته، وأكله، ورشبه، من أجِل(، ويف صحيح ابن خزيمة

 ِل، ويدع زوجته من أجِل(.ويدع الرشاب من أجِل، ويدع لذته من أج
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والشهوة واللذة تعم اجلامع وكل ما تنقيض به شهوة الفرج بأي صورة كانت، 

والْتك هنا )يدع( يفيد القصد، فال يدخل من ذلك ما ليس لإلنسان فيه قصد وال 

 إرادة، كام هو حال النائم والنايس.

 

 يجب هل يكملها ل مرة كل وفـي العادة يمارس نهأ رمضان نهار في الشخص حلم لو-

 والقضاء؟ الغتسال عليه

 حيح،ص وصيامه االغتسال، وجيب خالف، بال فيه يشء ال صائم وهو النوم يف االحتالم

 يكملف صومه فسد فقد املني أنزل وإن صحيح فصيامه يكمل مل فإن االستمناء وأما

 .آخر يوما ويقيض اإلمساك،

 

 وهي (احتلما ليس) العميق النوم أثناء اإلرادي غير  الستمناء من حالة لديه شاب-

 تيقظيس ل وقد فيتوقف، اإلنزال قبل يستيقظ وقد اإلرادي، غير  كالتبول  مرضية حالة

 عدب قضاء عليه فهل الصيام؛ فاستكمل رمضان؛ في المر معه وحدث اإلنزال، وقت إل

 وزر؟ من عليه وهل رمضان،

 عليه. حرج وال قضاء ال
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 رنها في فأنزل  واحدة مرة فرجه فلمس التفكير من الشديدة الشهوة تملكته شاب-

  قضاء؟ وعليه صومه فسد فهل الك، يقصد لم وهو بسببها. رمضان

 فسد قدف ؛قصده وإن أنزل، وإن حتى عليه، يشء فال شهوته؛ قضاء باللمس يقصد مل إن

 .رمضان بعد آخر يوما ويقيض يومه، باقي فيمسك صومه،

 

 صومها؟ يفسد هل بعده؛ فرازاتإ وتنزل  العانة محل كوتح بالحساسية مصابة-

 مع بعده املني وهو الدافق املاء نزل فإذا الشهوة، إفراغ بقصد للمحل احلك كان إذا

 بصيام ضاءالق فيه وجيب الصوم ويفسد الغسل يوجب فهذا واالسْتخاء؛ باللذة الشعور

 شهوةب املاء دفق دون اجلنسية بالرغبة الشعور عند ينزل ما وهو مذي نزل وإن مكانه، يوم

 .الصوم يفسد وال املذي، أصابه الذي املحل وغسل الوضوء فقط ففيه

 

 لمرا ونفس ُيفطر؟ الصيام أثناء الطمئنان لغرض الهاتف في خطيبتي مع كلمي هل-

ا للخروج بالنسبة  الصيام؟ أثناء مع 

 مع خيرج أن حرج وال غريها، مع أو اخلطيبة مع سواء يفطر ال حلاجة املباح الكالم

 كل نبجت فيجب صومه عىل خيشى كان فإن إربه، يملك كان إذا عليها، عقد إذا خطيبته

 .الصوم وإفساد الشهر حرمة انتهاك إىل يفيض ما
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 مفطر؟ بالتفكير املني نزول هل-

 ملاءا بدفق رجالف شهوة قىض فمن والفرج، البطن شهويت عن هو إنام فالصوم نعم؛

 ووجب مكانه، يوما قضاء وعليه صومه، أفسد فقد بالتفكر، أو االستمناء، أو باجلامع،

 مسكينا. ستني فإطعام يستطع مل فمن متتابعني، شهرين صيام كفارة وحده اجلامع يف

 
 عمد؟ دون  رمضان نهار  في املني نزول حكم ما-

 .ال يفطر بال خالف كاالحتالم يف النوم هنار رمضان

 
 هل مني؛ نزول وجدت ثم عنها؛ بإشغالها نفس ي جاهدت ثم مثيرة أمور  في فكرت-

  أفطرت؟

 .فال يشء عليك ؛إذا كان بال قصد

 

 نل لكنها ومداعبات ناحضأو  قبلت من بمفردنا جلسنا إاا زوجتي وأباشر  قرآني عاقد-

 ؛فقط املذي نزول إمكان مع رمضان نهار  في الك فعلت إاا حكم فما ؛الجماع ىلإ تصل

 صيامي؟ يفسد هل

 عند الصوم فسد وإال ذلك، دون بام عليك يشء فال املني بنزول شهوتك تقض مل إذا

 هنار يف املجامع عىل ما عليه هل الكفارة يف واختلف الصحيح، وهو الفقهاء، عامة

 ال. أم رمضان
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 حظور،امل يف الوقوع نفسه عىل خيشى ملن لزوجته الصائم مبارشة اجلمهور كره وهلذا

 نفسه. عىل خيشى ال ملن وأباحوها

 

 رمضان؟ نهار  في جماع بدون  زوجته مداعبة للمتزوج يجوز  هل-

 اجلامعك ليس أنه إال املرأة، وكذا مجاع، بدون ولو صومه بطل فقد وشهوته وطره قىض إذا

 يف لفخمت اجلامع غري امبين خالف، بال اجلامع يف شهرين صيام وهو الكفارة، حكم يف

 عىل ءالقضا ووجوب الصوم بطالن عىل األربعة املذاهب اتفاق مع فيه، الكفارة وجوب

 .أنزل حتى استمنى من

 

ا أن تعلم هل-  شرة،امب أو  تقبيل، عند وبغيره بقصد املني إنزال بين ق فرّ  العلماء من أحد 

 تفكر؟ أو 

أما املبارشة والتقبيل فقد ذكر ابن قدامة أنه ال خالف يف فساد الصوم إذا أنزل، ووجوب 

القضاء، وإنام اخلالف هل عليه كفارة أم ال، واجلمهور عىل أنه ال كفارة عليه إال القضاء، 

 وال فرق عندهم بني من قصد اإلنزال ومن مل يقصد.

د، من القاصد لإلنزال وغري القاص بنيلح فيه التفريق أما التفكر والنظر فهو الذي يص

أنه وهلذا اشْتط من قال ب ؛حيث أن النظر قد يكون فجأة وبال قصد، ويشق االحْتاز منه

ألنه حينئذ يكون قصد فعال اإلنزال وقضاء الشهوة، وكذا  ؛يفسد الصوم تكراره منه

كرة اجلامع تكاد ختطر عليه ف التفكر فإن الشاب الشبق ربام ال يستطيع منع الفكرة فال
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حتى يستثار ويمني، وربام أصيب بعضهم بالوسواس بسبب ذلك، ففي إفساد الصوم 

بمثل ذلك من غري القاصد مشقة ال ختفى، فكان كمن أكل أو رشب ناسيا أو خمطئا ال 

 .قاصدا انتهاك حرمة الشهر

  )القبلة للصائم:: ٧٢/ ٣رص اختالف الفقهاء للطحاوي قال يف خمت

قال أصحابنا ]احلنفية[ ال بأس إذا كان يأمن عىل نفسه، وإن نظر فأمنى مل ينتقض صومه، 

 وإن قبل فأمنى أفطر.

 وهو قول احلسن بن حي والثوري والشافعي.

رة. ل يف رمضان فأنزل فعليه القضاء والكفال، فإن قب  قب  وقال مالك: ال أحب للصائم أن ي  

 ع النظر فأمنى فعليه القضاء وال كفارة عليه.فإن نظر إىل امرأته يف رمضان وتاب

 وقال ابن شربمة من قبل امرأته يف رمضان فعليه قضاء ذلك اليوم(.

ل فأنزل، وزاد مالك الكفارة فكلهم هنا يقول ببطالن الصوم ووجوب القضاء إذا قب  

 أيضا، وزاد ابن شربمة القضاء ولو مل ينزل.

ه فأوجب فيه القضاء فقط إذا أنزل، ومل يوجب ؛واختلفوا يف النظر فاشْتط مالك تكراره

احلنفية ولعله للفرق بني القبلة التي يستطيع منع نفسه منها، والنظرة التي قد ال يتأيت له 

 منع برصه ملا يف ذلك من املشقة .

)وأمجعوا ]األئمة  ٣٠٣/ ٧وكذا ذكر اخلالف ابن هبرية يف اختالف األئمة األربعة 

كر فأنزل أن صومه صحيح، إال مالكا فإنه قال: يفطر وجيب عليه األربعة[ عىل أن من ف

 القضاء.
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وأمجعوا عىل من ملس فأمذى أن صومه صحيح، إال أيمد فإنه قال: يفسد صومه وعليه 

 القضاء.

 واختلفوا فيام إذا نظر فأنزل:

 فقال أبو حنيفة والشافعي: صومه صحيح، وال قضاء عليه وال كفارة.

 قضاء وال كفارة.وقال مالك: عليه ال

 وقال أيمد: مثله.

 واختلفوا فيام إذا كرر النظر حتى أنزل:

 فقال أبو حنيفة والشافعي: صومه صحيح وال قضاء عليه وال كفارة.

 وقال مالك: عليه القضاء والكفارة وصومه فاسد.

وعن أيمد روايتان إحدامها: صومه فاسد وعليه القضاء فقط، واختارها اخلرقي، 

 ذهب مالك.واألخرى كم

 وأمجعوا عىل أنه تكره القبلة ملن ال يأمن منها أن تثري شهوته.

 ثم اختلفوا فيمن ال خيشى ذلك:

 فقالوا: ال يكره، إال مالكا، وإحدى الروايتني عن أيمد أنه يكره له ذلك(.

فاملك وأيمد أوجبوا عليه بالنظر إذا أنزل القضاء فقط، وبتكرار النظر القضاء والكفارة، 

 ا بني النظر الذي قد حيدث بال إرادة منه، وتكرار النظر الذي يدل عىل القصد للفعل.ففرق
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 الصائم؟ تفطر السرية العادة هل-

 والفرج، البطن شهوة عن النفس كف فالصوم ذلك، يف اخلالف ينبغي وال ،شك بال نعم

 به، أجزي ناوأ ِل الصوم: وجل عز اهلل يقول) :الصحيحني ويف يصم، مل حيفظهام مل فمن

 .(جنة والصوم أجِل، من ورشبه وأكله شهوته يدع

 .شهوته يقيض حتى اللمس أو النظر أو االستمناء أو باجلامع هلا قضاء كل تعم فالشهوة

 

 لي هللا سيغفر هل رمضان؟ بعد أخرى  مرة اليوم الك أصوم هل تفطر؟ العادة هل-

 ذنب؟ال الك

 عليه. اهلل تاب تاب ومن رمضان، بعد يوم قضاء وعليك تفطر، نعم

 

 فعل من على فيجب رمضان؟ في زوجته الرجل جماع كحكم السرية العادة حكم هل-

 ؟فقط واحد يوم صوم أم أيضا متتابعين شهرين صوم رمضان نهار  في السرية العادة

 بعض وذهب باالستمناء، أفسده لذيا اليوم مكان يوم قضاء وإنام كفارة، ال أنه الصحيح

 يهعل فوجبت عامدا بالفطر الشهر حرمة انتهك ألنه ؛والكفارة القضاء إىل الفقهاء

 الكفارة.

 
 

 



- 75 - 

 الحكم؟ فما صائم، أني ناسيا السرية العادة مارست-

 الصائم نم وقع إذا والرشب كاألكل األصل يف املباحات يف عذر فالنسيان صومك، بطل

 (.وسقاه هللا أطعمه فإنام صومه، فليتم ناسيا رشب أو أكل من) :الصحيحني يف كام ناسيا،

 ا.ناسي أو ذاكرا فعلها من بني فيها فرق فال كاالستمناء، األصل يف املحرمات أما

 

 بذلك؟ قولكم ما رمضان، بنهار الستمناء في سابأ يروا لم الفقهاء بعض-

 وأنا ِل فإنه الصوم إال) :الصحيح ويف إليها، يلتفت ال التي الفقه شذوذات من هذه

 تناَفت وحكمته وغايته الصوم وحقيقة ،(أجِل من وشهوته ورشابه طعامه يدع به؛ أجزي

َيام  ﴿ ذلك مع م  الصِّ تَِب َعَلْيك  تَِب َعىَل الَّ  ك  مْ َكاَم ك  ون ِذيَن ِمن َقْبلِك  ْم َتتَّق   فال ،﴾َلَعلَّك 

 رشبوال كاألكل إباحته يف خالف ال الذي املباح من الصائم الشارع يمنع أن يتصور

 من) احلديث: ويف كاالستمناء، مكره أو حمرم األصل يف هو ما له ويبيح زوجته، ومجاع

 وه والزور ،(ورشابه عامهط يدع أن يف حاجة هلل فليس به والعمل الزور قول يدع مل

 .فعل أو قول من كله الباطل

 املباح عن الورعو الصرب النفس لتعتاد املباحات عن بالكف ونفسية بدنية عبادة فالصوم

 .أوىل باب من املحرمات اجتناب عىل أقوى لتكون

 مع هوو به، يغْت ال شاذ قول رمضان هنار يف الصائم يفطر ال االستمناء بأن فالقول

 من مةللحك أيضا خمالف ،(أجِل من وشهوته ورشابه طعامه يدع) النص لعموم تهخمالف
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ون﴿ نفسه الصوم ْم َتتَّق   من القطعية اتاملباح بْتك التقوى عىل املسلم بتعويد ،﴾َلَعلَّك 

 باحام االستمناء كان فلو املنهيات، اجتناب عىل أقدر ليكون ؛والفرج البطن شهويت

 كروهم أو حمرم وهو فكيف الصوم، من احلكمة تقتضيه مما تركه لكان والرشب كاألكل

 عامهط يدع أن حاجة هلل فليس واجلهل به والعمل الزور قول يدع مل من) الصحيح ويف

 !وسفه جهل فهو ؛باطال زورا يكن مل إن فاالستمناء( ورشابه

 نفسه، عفلي تطوعا بالصوم الزواج يستطيع ال الذي الشباب ملسو هيلع هللا ىلص النبي يويص وكيف

 !املباح باالستمناء شهوته قضاء له يسوغ ووه

 هلل قىأت وهو االستمناء، عن النفس إلعفاف ؛مستحبا رمضان غري يف الصوم كان وإذا

 املباحات، باجتناب التقوى لتحقيق ؛أصال اهلل فرضه الذي رمضان بصوم فكيف ؛وأبر

 !دليل وجود عدم بدعوى باالستمناء شهواهتم قضاء عىل فيه الشباب جيْتئ

 
ا بالقضاء رمضان في املستمني نطالب يفك-  اقصن إشباع هو  بينما الجماع، على قياس 

ا الصحيحة السلسلة في اللباني أورد وقد للشهوة؟  ةمباشر  إباحة في لعائشة كلم 

. أفخذها لو  مني خروج عنه ينشأ وقد الجماع. دون  الزوجة
 

 التناقض من أليس مثل

 .نىفأم ؛نظر أو  فكر  ملن إيجابهم عدم أيضا الكفارة؟ إيجاب عدم ثم الجماع على قياسه

املبارشة يف حديث عائشة هي تقبيل الرجل زوجته، واحتضانه هلا، كام كان يفعل النبي 

معها وهو صائم، ال بقصد قضاء الشهوة والوطر، بل من باب املحبة واملودة والشوق  ملسو هيلع هللا ىلص

بارش وهو صائم، وكان يقبل وهو صائم، وي ملسو هيلع هللا ىلص)كان رسول اهلل  :هلا، وكانت تقول

أملككم إلربه( تعني شهوته، فنفت عنه أنه يقصد من املبارشة قضاء الشهوة معها وهو 
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صائم، وال حرج يف مبارشة الصائم زوجته وتقبيلها إذا كان يملك شهوته، وال خيشى 

عىل صومه، وقياس االستمناء عىل اجلامع هو قول من أوجب عليه الكفارة، ال من 

قضاء فقط قياسا عىل من أكل ورشب عامدا كام هو قول اجلمهور، فلنقص أوجب عليه ال

 أوجبوا فقط القضاء دون الكفارة! ؛اللذة باالستمناء عنها باجلامع

وليس النظر أيضا كاالستمناء الذي يقصد منه أصال إفراغ الشهوة، فقد ينظر من به شبق 

قد  جياب القضاء عليه بلوهلذا اشْتط بعضهم تكرار النظر إل ؛نظرة بال قصد فينزل

 يسمع أحدهم صوت امرأته فينزل! فال يقاسان عىل االستمناء!

وبسبب حديث عائشة هذا اختلف يف القبلة للصائم كام قال ابن حجر يف الفتح 

)وقد اختلف يف القبلة واملبارشة للصائم، فكرهها قوم مطلقا، وهو  :٠/٧0٤

ه اد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكرمشهور عند املالكية، وروى بن أيب شيبة بإسن

 :القبلة واملبارشة، ونقل ابن املنذر وغريه عن قوم حتريمها، واحتجوا بقوله تعاىل

نَّ ﴿ وه   :فمنع املبارشة يف هذه اآلية هنارا، واجلواب عن ذلك ،﴾ اآليةَفاآلَن َبارِش 

املراد   أنهو املبني عن اهلل تعاىل وقد أباح املبارشة هنارا، فدل عىل ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

باملبارشة يف اآلية اجلامع ال ما دونه من قبلة ونحوها، وممن أفتى بإفطار من قبل وهو 

صائم عبد اهلل بن شربمة أحد فقهاء الكوفة، ونقله الطحاوي عن قوم مل يسمهم، 

لزم ابن حزم أهل القياس أن يلحقوا الصيام باحلج يف منع املبارشة ومقدمات أو

إبطاهلام باجلامع، وأباح القبلة قوم مطلقا وهو املنقول صحيحا النكاح لالتفاق عىل 

وبه قال سعيد وسعد بن أيب وقاص وطائفة بل بالغ بعض أهل  ،عن أيب هريرة
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الظاهر فاستحبها، وفرق آخرون بني الشاب والشيخ فكرهها للشاب وأباحها 

ء اللشيخ وهو مشهور عن ابن عباس أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغريمها وج

فيه حديثان مرفوعان فيهام ضعف أخرج أحدمها أبو داود من حديث أيب هريرة، 

واآلخر أيمد من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص، وفرق آخرون بني من يملك 

نفسه ومن ال يملك كام أشارت إليه عائشة، وكام تقدم ذلك يف مبارشة احلائض يف 

م أن للصائم إذا ملك نفسه أن كتاب احليض وقال الْتمذي ورأى بعض أهل العل

ا رواه ويدل عىل ذلك م ،قول سفيان والشافعييقبل وإال فال ليسلم له صومه وهو 

 :ملسو هيلع هللا ىلصأنه سأل رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصمسلم من طريق عمر بن أيب سلمة وهو ربيب النبي 

 ،ذلك يصنع ملسو هيلع هللا ىلصفأخربته أن رسول اهلل  .سل هذه ألم سلمة: فقال ؟أيقبل الصائم

 إِّن أما واهلل :فقال ،قد غفر لك اهلل ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا رسول اهلل :فقال

كذا قال  ،أفطر بال خالف ؛وقال بن قدامة: إن قبل فأنزل .ألتقاكم هلل وأخشاكم له.

 وفيه نظر، فقد حكى ابن حزم أنه ال يفطر ولو أنزل وقوى ذلك وذهب إليه.

ه تركها حترك شهوته لكن األوىل لوقال النووي: القبلة يف الصوم ليست حمرمة عىل من مل 

وأما من حركت شهوته فهي حرام يف حقه عىل األصح وقيل مكروهة وروى بن وهب 

عن مالك إباحتها يف النفل دون الفرض قال النووي وال خالف أهنا ال تبطل الصوم إال 

 إن أنزل هبا(.
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اء الشهوة قصد قضفكل هذا اخلالف يف املنع واإلباحة هو فقط يف القبلة واملبارشة ال ب

فسد صومه بال خالف، واستدرك  ؛وهلذا قال ابن قدامة بأنه إذا أنزل املني ؛ودون إنزال

 فذكر قول ابن حزم ومل جيد غريه يستدرك به عىل ابن قدامة! ؛عليه ابن حجر

 
 هار ن في بذلك ابتلي ملن للصوم مفسد غير  الستمناء بأن قال من تقليد يجوز  هل-

 رمضان؟

فهذا من الشذوذ الذي يقطع ببطالنه، فاالستمناء قضاء شهوة الفرج، ينايف  ؛زال ال جيو

ون﴿الصوم وحقيقته وغايته، وهو حتقيق التقوى  ْم َتتَّق  احات من ﴾، باجتناب املبَلَعلَّك 

ه )يدع طعامه ورشاب :الشهوات لتعتاد النفس اجتناب املنهيات، ويف الصحيحني

 احات من املحرمات واملنهيات واملكروهات!وشهوته من أجِل( فكيف بغري املب

َا مِ ﴿فال تغْت باآلراء الشاذة، وال تتعامل مع اهلل باحليل  َعظِّْم َشَعاِئَر اهللَِّ َفإهِنَّ ن َتْقَوى َوَمن ي 

ل وب ه  ﴿﴾ اْلق  َو َخرْيٌ لَّ َماِت اهللَِّ َفه  ر  َعظِّْم ح   .﴾َوَمن ي 

 
 نهأ معرفته بعد عليه مااا .الصوم فسدي ل الستمناء نأ بالقول  يأخذ كان من-

 ؟هيفسد

 ؛ي أفسدهاعدد األيام الت ىيتوب إىل اهلل، وحيفظ صومه فيام يستقبل من صيام، ويتحر

فيقضيها، كام هو قول عامة الفقهاء من املذاهب األربعة وغريهم، وال كفارة عليه كام هو 

 قول اجلمهور منهم. 
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اإلفساد ووجوب القضاء عىل من قىض شهوته دون ومل يذكر ابن املنذر خالفا بيهم يف 

وهي عتق رقبة أو صيام شهرين -اجلامع، وإنام اختلفوا يف هل عليه كفارة املجامع 

)واختلفوا فيام جيب عىل من قبل، أو  : ٧٣/ ٢كام قال يف اإلرشاف  -متتابعني إذا مل جيد 

 بارش، أو جامع، دون الفرج وأمنى: 

 ا عىل املواقع.فكان احلسن يقول: عليه م

وقال عطاء: إذا العب فأمنى، عليه الكفارة، وبه قال مالك بن أنس، وابن املبارك، وأبو 

 ثور.

 وقال آخرون: عليه القضاء، وهكذا قال قتادة، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال الزهري: إذا قبل فأمنى فعليه القضاء، وكذلك قال قتادة، والثوري، والشافعي، 

 .وأصحاب الرأي

 قال أبو بكر. هكذا أقول، وليس مع من أوجب عليه الكفارة حجة(.

 وإنام اختلفوا فيمن نظر فأمنى ال من استمنى! 

 ومل يعذروا حتى املضطر يف احلكم بفساد الصوم وإجياب القضاء عليه، كام

)ومن أبيح له الفطر لشدة شبقه ]ثوران : ٧0٣/ ٢قدامة احلنبِل يف املغني  قال ابن

إن أمكنه استدفاع الشهوة بغري مجاع، كاالستمناء بيده، أو بيد امرأته، مل جيز له  الشهوة[،

اجلامع؛ ألنه فطر للرضورة، فلم تبح له الزيادة عىل ما تندفع به الرضورة، كأكل امليتة عند 

 الرضورة. 

 وإن جامع فعليه الكفارة.
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االستمناء بيدها أو  وكذلك إن أمكنه دفعها بام ال يفسد صوم غريه، كوطء زوجته.. أو

بيده، مل يبح له إفساد صوم غريه؛ ألن الرضورة إذا اندفعت مل يبح له ما وراءها، كالشبع 

 من امليتة إذا اندفعت الرضورة بسد الرمق.

وإن مل تندفع الرضورة إال بإفساد صوم غريه، أبيح ذلك؛ ألنه مما تدعو الرضورة إليه، 

ران خوفا عىل ولدهيام. فإن كان له امرأتان؛ فأبيح كفطره، وكاحلامل واملرضع يفط

حائض، وطاهر صائمة، ودعته الرضورة إىل وطء إحدامها، احتمل وجهني: أحدمها، 

وطء الصائمة أوىل؛ ألن اهلل تعاىل نص عىل النهي عن وطء احلائض يف كتابه، وألن 

فسد ائمة يوطأها فيه أذى ال يزول باحلاجة إىل الوطء. والثاِّن: يتخري؛ ألن وطء الص

 صيامها، فتتعارض املفسدتان، فيتساويان(. 

وال ينبغي تتبع األقوال الشاذة يف الفقه عموما، ويف العبادات خاصة، بام ينايف احلكمة 

التي رشعت من أجلها بدعوى عدم وجود الدليل، وإنام الواجب اتباع الكتاب والسنة، 

دبر علام وفهام، وال خيفى عىل من ت وهدايتهام، وحتري احلكمة يف نصوصهام ملن آتاه اهلل

حقيقة الصوم أنه عبادة نفسية غايتها كف النفس عن شهواهتا املباحة فضال عن املحرمة 

إال ) :أو املكروهة، وقد جاء هذا املعنى رصحيا بأوضح لفظ وأعمه كام يف الصحيحني

يشمل  لشهوةالصوم فإنه ِل وأنا أجزي به يدع طعامه ورشابه وشهوته من أجِل(، ولفظ ا

اجلامع وما دون اجلامع مما ينقيض به الوطر وتتحقق به اللذة، وحرصه باجلامع فقط مجود 

 ظاهري عىل خالف عموم النص وروحه، ومعنى الصوم وحقيقته!
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 )يا معرش الشباب من :وقد جعل الشارع عالج شهوة الشباب الصوم كام يف الصحيح

صاء ع فعليه بالصوم فإنه له وجاء( يعني خاستطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن مل يستط

 يمنع الشهوة ووقاية من الوقوع يف الزنا واحلرام.

فأن تستحل حرمة رمضان وحرمة الصيام بنقيض ما رشع الصوم من أجله بدعوى عدم 

هوٌل ذ صومه:وجود نص حيظر االستمناء عىل الصائم، ويوجب عليه القضاء إن أفسد 

فضال عن بواطنها، واحلكمة منها، والغاية من ترشيع  عن ظواهر ألفاظ هذه النصوص،

ون﴿الصوم  ْم َتتَّق  ْم َلَعلَّك  ِذيَن ِمن َقبْلِك  تَِب َعىَل الَّ َيام  َكاَم ك  م  الصِّ تَِب َعَلْيك  بتهذيب  ﴾ك 

ام وراء لتكون أقدر عىل االمتناع ع ؛نفوسكم وتزكيتها بكفها عن شهواهتا املباحة الطيبة

 ت واملحرمات!ذلك من املنهيا

 

 النهار؟ صوم يفسد رمضان ليل في الستمناء هل-

 .قلبه نور ويضعف صحته، يرض بل صومه، يفسد ال
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 ذيال اليوم باقي ويشرب يأكل أن له رمضان نهار في امرأته جامع من أو املستمني هل-

  إثم؟ عليه هل وشرب أكل ولو يمسك؟ أم صيامه فسدأ

 مويأث يومه، بقية اإلمساك عليه وجب مجاع؛ أو رشب أو بأكل رمضان حرمة انتهك من

 فإنه ،الشهر بقاء له بان ثم أفطر أو الشهر، دخول له بان ثم أفطر من وكذا يمسك، مل إذا

 .بدله ويقيض يومه، باقي يمسك

 

 ؟مباشرة اإلفطار  بعد جماعال يجوز  هل -

 !والرشب األكل جيوز كام جائز نعم 

 

 والثاني؟ الول  الفجر أااني بين الجماع حكم ما -

 لاألك جواز يف خالف وال ويتسحر، النائم ليستيقظ األول فاألذان فيه، حرج ال 

 .واجلامع فيه والرشب

 

 



- 84 - 

B واملرض الصوم 
 

 .جسدي أنحاء جميع في لمأو  صداعو  سخونة وعندي السرير  من التحرك أستطيع ل -

 إثم؟ عليّ  هل ؛افطر أن ريدأ ل 

 يرضك الصوم كان إن إال بالعزيمة، واألخذ الصيام أردت إذا عليك حرج ال

 .حقا( عليك )ولبدنك :الصحيح يف كام نفسك ترض أن لك فليس ؛صحيا

 

 ةثانوي اختبارات وعندي عليّ  يؤثر العادي والصيام الحادة بالنيميا مريضة كنت إاا-

 الختبارات؟ أيام اإلفطار يصح فهل رمضان؛ بشهر

ِريًض ﴿ :تعاىل قال كام ؛أخر أيام يف ويقيض الفطر، للمريض جائز م مَّ ا َأْو َفَمن َكاَن ِمنك 

ام  أ َخرَ َفِعدَّ َعىَل َسَفر   ْن َأيَّ  ﴾.ٌة مِّ

 ذاإ املريض أن عىل واتفقوا) :اإلمجاع مراتب يف حزم ابن ذكره كام اإلمجاع هذا وعىل

 .جيزئه أنه فصام نفسه عىل حتامل

 .يفطر أن فله الصوم عن وضعف املرض آذاه من أن عىل واتفقوا

 رمضان ليهع يأت مل ام أفطر ما عدد أيام قضاء فعليه مرض أو سفر يف أفطر من أن واتفقوا

 .آخر

 (.آخر رمضان عليه اتى إذا قضائه وجوب يف واختلفوا
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 مسافر، لكل يبيحه كام الوصف، هذا عليه يصدق مريض لكل الفطر يبيح القرآن وظاهر

 أن دح يبلغ ال مرض به من كل وليس جيدها، مل أو والسفر، املرض يف مشقة وجد سواء

 من فكل ،الصحيح ضد العليل السقيم هو فاملريض الفطر، له يباح مريض إنه عنه يقال

 سهنف من يعرف إنسان وكل الفطر، له جيوز مريض فهو ؛الصحة حال عن املرض أخرجه

 أو يه،عل يشق أو الصوم، يستطيع ال مريض سقيم أم الصوم، عىل قادر صحيح هو هل

 الفطر تاجحا فحيث زيادته، من خيشى أو مرضا، بالصوم يزداد أو صحته، عىل منه خيشى

َوَأن ﴿ صام الصوم عىل قوي وحيث فيها، الصوم عليه أيرس أخر أيام يف وقىض أفطر

مْ  وْا َخرْيٌ لَّك  وم   .﴾َتص 

 يبيح الذي ملرضا يف واختلفوا) :اآلية تفسري يف البغوي قال كام التفسري أهل اختلف وقد

 بنا قول وهو فطرال يبيح املرض اسم عليه يطلق ما أن إىل الظاهر أهل فذهب الفطر،

 . سريين

: فقال يأكل وهو رمضان، يف. سريين بن حممد عىل دخلت العطاردي متام بن طريف قال

 .هذه أصبعي وجعت إنه

 .قاعدا الصالة معه جتوز الذي املرض هو النخعي وإبراهيم احلسن وقال

 .حمتملة غري علة زيادة الصوم من معه خياف مرض أنه إىل األكثرون وذهب

 (. كالصحيح فهو جيهده مل وإن أفطر الصوم أجهده إذا أنه ملةاجل ويف

/ ٢ رشافاإل يف فقال ؛الفطر يبح الذي املرض حد يف الفقهاء اختالف املنذر ابن وذكر

 أجله: من الصائم يفطر الذي املرض باب) :٧٢٨
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 .رأفط غلب إذا وأيمد، عطاء، فقال أجله من الصائم يفطر الذي املرض يف واختلفوا

 .يفطر يغلب أن خيش إذا: الشعبي وقال

 فله ه،من ويبلغ ويتبعه، الصيام، عليه يشق مرض أصابه إذا سمعت الذي: مالك وقال

 .يفطر أن

 .ويقيض ماء رشب إن عليه يشء فال نفسه عىل فخيش اجلهد أدركه أذا: األوزاعي وقال

 .يفطر مل تملةحم كانت وإن أفطر، بينة زيادة شدة املريض مرض زاد إذا: الشافعي وقال

 شدة يماه أو وجعا عليه يزداد أن يفطر مل إن صائم وهو الرجل خاف إذا: النعامن وقال

 .أفطر

 والشافعي، مالك، ذلك وحكى أفطر، تلفا أو شدة يزداد أن خاف إذا: ثور أبو وقال

 (.والكويف

 .تعاىل اهلل قال كام كله املرض من يفطر: عطاء وقال): ٧١٩/ ٨ الفتح يف حجر ابن وقال

 رمضان؟ يف أفطر وجع أي من: لعطاء قلت: قال جريج بن عن الرزاق عبد وصله

 .كله املرض من: قال

 أفطر؟ عليه غلب فإذا يصوم :قلت

 .نعم :قال

 الفطر؟ له جاز املكلف وجده إذا الذي احلد يف السلف اختلف وقد
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 خاف إذا ما وهو املاء، وجود مع التيمم له يبيح الذي املرض أنه اجلمهور عليه والذي

 بدأ لذيا املرض يف زيادة أو أعضائه، من عضو عىل أو الصوم، عىل متادى لو نفسه، عىل

 .أومتاديه به،

 .الفطر فله املرض اسم هبا يستحق حال لإلنسان حصل متى: سريين بن وعن

 . عطاء قول نحو وهو

 . يفطر قائام الصالة عىل يقدر مل إذ: والنخعي احلسن وعن

 ثم رانتفط ولدمها أو أنفسهام عىل خافتا إذا واحلامل املرضع يف وإبراهيم ناحلس وقال

 (.املريض بمنزلة وهي.. تقضيان

 

 للحرارة؟ اخافض أتناول  حتى لإلفطار كاف   سبب الحرارة هل-

 .الفطر معه يباح اجلسم به يعتل مرض كل نعم

 

 عليه؟ يجب مااا ؛تصم ل  :الدكتور  له قال امتحانات، لديه سكر مريض-

 الصوم، اعاتس عدد يف القصرية الشتاء كأيام أخر، أيام يف الصيام استطاع فإن يصوم، ال

 .مسكينا يوم كل عن وأطعم كفر وإال قضاؤها، عليه فيجب

 



- 88 - 

 لصدراب شديد لمأ في يامل ا تلك خلل استيقظت لني رمضان نهار  في يومين فطرتأ-

 في الستمرار  مرأ بتصعّ  وامتحاناتي ةبصع ةعملي ةكلي في طالب يأن العلم مع واملعدة

 الك؟ حكم ما الصيام؛

ال حرج عىل املريض وعىل من أرهقه الصوم وأجهده ومل يستطع إكامله لشدة الرهق 

 .أن يفطر ويصوم قضاء أياما أخر

 

 مرهق رمضان صومو  السوائل نقصان مع يحدث ىبالكل لمأ من سنوات 3 منذ عانيأ-

 ؟افعل فمااا ؛الحيض يامأ تعويض يمكنني ل ولكن أصوم اللم، من ويزيد لي

 عليه -حتهص عىل منه خيشى أو عليه يشق أو الصوم يستطيع وال- مرضه املزمن املريض

ونَ ﴿ :تعاىل قال كام ؛كفارة طِيق  ِذيَن ي   كل عن كينامس فيطعم﴾ ه  فِْدَيٌة َطَعام  ِمْسكنِي  َوَعىَل الَّ

 لشتاءا كأيام أخر أيام يف الصوم يستطيع أنه توقع إن إال رمضان، من فيه يفطر يوم

 .عليه كفارة وال القضاء عليه فالواجب ذلك، يرضه وال القصرية

 

ا تصوم بالسكري  مصابة امرأة- ا فتتعب يوم  ا وتفطر شديد   نييوم تصوم ربما وأ يوم 

ا وتفطر  عليها؟ فمااا ؛وهكذا لتعبها يوم 

 عامإط يوم كل عن وتكفر فتفطر ها،يرض املرض كان إن الصوم مثلها عىل جيب ال

 أفطرت التي اإليام عن وتكفر حرج، فال أخرى وأفطرت أياما صامت وإن مسكني،

 .برءا منه ترجو ال مزمنا املرض كان إن القضاء عليها جيب وال فيها،
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 ناآل  ونحن الصيام، عن نهاها سوريا في طبيبها ،(املعدة في تقرح) قرحة مريضة أمي-

 هل تصم، لم إنو  تفطر؟ أن يجوز  هل ساعة، 2١ حوالي ونصوم لندا،هو  في مقيمين

 فقط؟ القضاء أم كفارة ودفع القضاء عليها

 يف القضاء إال يهاعل فليس ؛املستقبل يف شفاء توقعت فإن خالف، بال الفطر هلا جائز نعم

 طعامإ الفدية فعليها مزمنا، مرضا كان وإن رضر، بال الصوم فيها تستطيع أخر، أيام

طِيق  ﴿ الشهر كمل إذا يوما ثالثني عن مسكينا ثالثني ِذيَن ي  َعام  وَنه  فِْدَيٌة طَ َوَعىَل الَّ

 .مسكينا أفطرته يوم كل عن تطعم ،﴾ِمْسكنِي

 

 الوقت في ل، أم حمل حدوث تم إن أيام 22 بعد وسأعرف صناعي تلقيح عملية عملت-

 هل .جيدا أتغذى ول ضعيفة بنيتي أن سيما ل صمت إن جنيني على أخاف الراهن

 أستطيع أمينة مسلمة دكتورة توجد ول  أجنبي ببلد أنا :ملحوظة ؟اإلفطار لي يجوز 

 .استشارتها

 .أخر يامأ يف وتصومني الفطر، من حرج فال احتامال ولو العملية يرض قد الصوم كان إن 

 

 اوهبوط دةباملع آلما لي يسبب الطويل الصيام ووقت فترة، من معدة تكميم عملت-

 اليام؟ بعض أفطر  أن لي رخصيُ  هل بالضغط؛

 أخر. أيام يف والقضاء الفطر للمريض جائز نعم
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 املسكنات مع رمضان في فأصوم ؛جدا الصيام على ويشق الشقيقة بداء مصابة-

 ليل العتمار أستطيع ول  اعتمر أن أريد .الفطار قبل الخروج عن تماما والمتناع

 شديد صداع يصيبني حيث العمرة يوم اإلفطار يجوز  فهل رافقني؛ي رجل وجود لعدم

 والحر؟ الخروج مع الصيام أثناء

 واملسافر. مثلك للمريض الفطر جائز نعم

 

 تصوم؟ هل الطبيبة. استشارة تستطع ولم الثامن الشهر في حامل زوجتي-

 ها،نفس عىل أو الصوم، من يملها عىل خشيت إذا تفطر أن أرادت إذا احلامل عىل حرج ال

 الصوم. أجهدها أو

 

 اإلفطار؟ يبيح "واللوز  الحلق التهاب" مثل مرض هل-

 معه. للفطر صاحبه حيتاج مرض وكل نعم

 

 انخفض وضغطي رمضان يوم انيث كان املاض ي والمتحان مائدا ينخفض ضغطي-

 بلق دواء آخذ كنت نيأ بالرغم جيدا والحل التركيز  أستطع فلم شديد صداع أصابنيو 

 عوضه؟أو  فطر أ أن يجوز  هل ..لفجرا

نعم جائز للمريض مطلقا الفطر، سواء كان لديه عمل آخر يرهقه ويشق عليه أم 

 .ال، ويقيض بعد رمضان األيام التي أفطرها
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 انويةث البط أني خصوصا أيضا، وتحصيلي املذاكرة في سيقّل  الصيام في تركيزي  لو  -

عتَبر  هل مصيرية، وسنة عامة
ُ
 إفطار؟ رخصة هذه ت

ر، فجائز لك الفط ؛إذا كان الصوم يشق عليك وال تستطيعه وقت االختبارات 

وتقيض يف أيام أخر، وإن كان ال يشق عليك فال، واملشقة ختتلف من شخص آلخر، 

 .أحسن عمال أهيم فهذا مما ابتىل اهلل به كل صائم وجعل تقديره إليه، ليبتِل عباده

 

 طيعأست ل كله النهار ،واملذاكرة الصيام بين التوفيق أستطيع ول  امتحانات عندي-

 يماف والتعويض فطارإل ا لي يصح فهل ؛شابه وما واحتقان برد لدي أن وخاصة املذاكرة

 بعد؟

 يف ويقيض طريف أن تركه يستطيع وال الشغل بسبب الصوم عليه شق وملن للمريض نعم

 .أخر أيام

 أنه ذكري لم يعطش؟ أو الصوم عليه يشق ل منا ومن ؟الفطر له يجوز  كيف عفوا-

 العذار من المتحان فهل ؛امتحان لديه أن المر كل معتادة، غير أو مهلكة مشقة

 الشرعية؟

 !اهلل سبحان

 !بأنفسهم منهم بعباده أرحم اهلل

 له فجائز الصوم، وجهده عمله، مشقة أو سنه، كرب أو لضعفه، الصوم عليه شق من كل

 ظمأال يتحمل ال فمن الصوم، عىل القدرة من واحدة حال عىل الناس كل وليس الفطر،

 !خالف بال الفطر، فله العطش؛ فجهده الصوم عليه وشق
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 وإن: القاسم ابن قال) ٢٠٨/ ٣ مالك مذهب يف والتحصيل البيان يف رشد ابن عند كام

 كان ذاإ الفطر، من سعة يف يكون أن فأرجو ن،رمضا يف العطش أو احلر، الصائم أتعب

 (.يقو ومل منه، ذلك بلغ قد

 له صرب ال الذي: املستعطش وأما): ٧٧١/ ٣ مالك مدونة رشح التحصيل مناهج ويف

 وعج أو عطش رهقه والذي أصال، اجلوع عىل له صرب ال الذي: واملتجوع العطش، عىل

 مهجته، ذهاب خياف حتى شديدال كاحلر عليه طرأ لعارض النهار بعض يف مفرط

 ال؟ أم الفطر هلم يباح فهل حواسه، بعض واعتالل

 ال؟ أم يطعمون هل الفطر هلم أبيح فإذا

 يف الصيامب يويف أن يقدر ال حتى الدوام عىل له صرب ال الذي واملتجوع املستعطش وأما

 .فيه خالف نص املذهب يف أعلم وال عليه، إطعام ال فهذا: صيف وال شتاء

 .عليه يشء فال وإال قىض، ما يوما عليه قدر فإن: القضاء ماوأ

 .الرشب أو األكل له يباح فإنه: النهار بعض يف عطش أو جوع رهقه الذي وأما

 ىلع فاملذهب ال؟ أم غريه أو مجاعا املفطرات أنواع بجميع الفطر عىل التامدي له وهل

 :قولني

 . وغريه مجاع للمفطر حيل ما بجميع الفطر عىل التامدي جواز: أحدمها

 .يفعل ال: قال من قول وأعاب سحنون، قول وهو

 .حبيب ابن قول وهو وجوعه، عطشه ذهاب بعد والرشب األكل عن يمسك أنه: والثاِّن

 .القضاء وعليه عليه، إطعام ال أنه واتفقا
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 كليأ أو زود،ويت منها يشبع هل امليتة، أكل إذا املضطر يف اخلالف عىل ينبني اخلالف وهذا

 يتزود؟ وال رمقه يسد ما منها

 وجه عىل أباحه إذا إال تعاىل اهلل حرمه ما: وهو آخر؛ أصل عىل ينبني اخلالف وهذا

 بسائر ستمتعي كام هبا فيستمتع املضطر إىل بالنسبة املباحات كسائر هو هل الرضورة،

 أو إطالقا، تاملباحا من بغريها عنها يستغني حتى هبا االقتيات إىل يرجع فيام املباحات

 .(التحريم؟ أصل عىل باق عليه والزائد خاصة، الرمق به يسد ما منها له يباح إنام

 أجهده حتى عمل يف نفسه أتعب ولو): ١١/ ٠ احلنفية فقه يف اهلداية رشح البناية ويف

 وقال قاِل،الب قال وبه بخالفه وقيل مسافر، وال بمريض ليس ألنه كفر، فأفطر العطش

 (.عليه كفارة وال وقىض أفطر الصوم أجهده من: " وطأامل " يف مالك

 فأمرها صائمة وهي العطش أجهدها أنه: عائشة عن) العمدة رشح يف تيمية ابن وقال

 (.جيد بإسناد حرب رواه. يومني مكانه وتقيض تفطر أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 فرضف األمر غلبه حتى العطش أو اجلوع، جهده ومن): ٢٣0/ ٠ املحىل يف حزم ابن قال

مْ ﴿: تعاىل اهلل لقول يفطر؛ أن عليه َسك  م  ﴿ :تعاىل اهلل ولقول.  ﴾َوالَ َتْقت ل وْا َأنف  ِريد  اهلل   بِك  ي 

رْسَ  م  اْلع  ِريد  بِك  يِن ِمْن َحَرج  ﴿: تعاىل اهلل وقول.. ﴾اْلي رْسَ َوالَ ي  ْم يِف الدِّ  ﴾َوَما َجَعَل َعَلْيك 

 ..(."استطعتم ما منه فأتوا ربأم أمرتكم إذا"ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل رسول ولقول
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 مكان نول  ،العمل في الكبيرة للمشقة ؛رمضان في الفطر بجواز الصدقاء بعض أفتيت -

 حالة في أصدقائي أن علما .املواصلت لصعوبة سفرا يكون  يكاد جدا بعيد العمل

 صحيحة؟ الفتوى  هل صائمون؛ وهم العمل يستطيعون  ول  مال وكسب للعمل ضرورة

 ..عليك وفتح علام اهلل زادك 

 وإال صوم،ال معه يستطيع ال شاقا عمال رمضان يف يشتغل والذي صحيحة، الفتوى نعم

 له،أه وحاجة حاجته لشدة رزقه وكسب عمله ترك كذلك يستطيع وال عمله، عن تعطل

 .أيرس فيها الصوم يكون أخر، أيام يف ويقيض الفطر، فله

 

B السفر والصوم 

 العلماء حدده ما نطاق تتعدى طويلة مسافة البارحة وصديقي ناأ مسافرين كنا-

 قيناب نإ مأ فطرناأ نإ ا،جر  أ كثرأ من الختلف، فكان فطار،إل ا لنا يحق فكان ،لإلفطار

 وارهاق وعطش تعب من كاملة الرخصة شروط استوفينا نناأ العلم "مع صائمين؟

 سفر" وطول 

كان الصوم يف السفر ال يشق عىل املسافر، وال يعيقه عن عمله، فالصوم يف حقه إن 

ام  أ َخرَ  أفضل، كام قال تعاىل ﴿ ْن َأيَّ ٌة مِّ ِريًضا َأْو َعىَل َسَفر  َفِعدَّ م مَّ َعىَل وَ  َفَمن َكاَن ِمنك 

ا فَ  َع َخرْيً  َفَمن َتَطوَّ
وَنه  فِْدَيٌة َطَعام  ِمْسِكني  ِطيق  ِذيَن ي  َو َخرْيٌ الَّ ه   ه  ولَّ وم  ْا َوَأن َتص 

 ﴾..َخرْيٌ 
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وإن كان املسافر يف سفر واجب أو مستحب كجهاد وحج وعمرة وطاعة، وكان 

الصوم يضعفه، أو يعيق أصحابه، أو يعطل أداء الطاعة، فالفطر أوىل، بل قد يكون 

من )ليس  :يف اجلهاد إذا خيش منه الضعف عن القتال، كام يف الصحيح اواجبالفطر 

 الرب الصيام يف السفر(.

وإن كان السفر مباحا كالتجارة والسياحة، وفيه مشقة، فإنه يتساوى فيه األمران 

 الصوم والفطر.

)إن اهلل حيب أن تؤخذ رخصه كام حيب أن تؤتى  :وال يتعارض ذلك مع حديث

عزائمه(، فهذا من حيث العموم، فال يْتك املؤمن الرخص الرشعية تورعا وترهبا، 

ام يأخذها متى أراد، بال حرج منها، وال رغبة عنها، فإن وجد يف نفسه نشاطا وإن

 عىل العزيمة فذلك خري.

 

 والسفر وإيابا اهابا بالقطار سأاهب أيام ثلثة القادم السبوع امتحانات لدي-

 أفطر؟ أم الصيام أكمل هل العودة؛ في ومثلهم الذهاب في ونصف ساعتين

 أراد. إذا فطرال فله للصائم رخصة السفر

 

 أفطر؟ هل جدا، عطشان لكني أفطر  ولم كيلو ١5 سافرت-

 حرج. ال نعم
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 أي وقت على مساء؛ ١ الساعة الثانية البلد وسأصل عصرا 3 الساعة سأسافر-

 الفلكي؟ التوقيت حسب الطائرة في أفطر  أم ؟أفطر الدولتين

 وال ا،فيه وأنت الشمس تغرب التي الدولة أجواء يف الشمس غروب بعد يكون الفطر

 فانتظر وإال ء،السام يف الطائرة يف كنت لو حتى متاما، الشمس قرص يغيب حني إال تفطر

 أخذت أن لك أو الوقت، امتد مهام بفطرها، وتفطر تقصدها التي البلد تصل حتى

 السفر. يف تصوم وال بالرخصة

 

B والعبادة ومالطهارة للص 

  التالي؟ اليوم صيام يبطل هل طهارة؟ غير على نمت لو مااا-

 من لطهرا بعد الغسل أو اجلنابة، من التطهر الصوم لصحة يشْتط وال صحيح، صيامك

 .احلدث من الوضوء أو احليض،
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 )قض ى النهار؟ ثناءأ إل يغتسل ولم نام .الجنابة من يغتسل ولم صام من حكم ما-

 صحيح؟ صيامه هل لكن الصلوات(

نعم صيامه صحيح بال خالف، وال عالقة للصوم بالغسل من اجلنابة، فهام عبادتان 

 منفصلتان.

 والنفاس والستحاضة الحيض

 ؟الحائض صيام جواز عدم ىعل الكريم القرآن من أدلة أريد-

 بدالرزاقع مصنف يف كام القطعية، املتواترة والعملية العلمية والسنة اإلمجاع الدليل

: قلت الصوم، تقيض احلائض: )قال الزهري عن معمر، عن ٧٣٨٤ رقم صحيح بإسناد

 (!اإلسناد نجد يشء كل يف وليس عليه الناس اجتمع ما هذا: قال عمن؟

 هللا رسول مع ذلك يصيبنا كان قد) :الصحيحني يف عائشة حديث من ذلك صح وقد

 (.الصالة بقضاء نؤمر وال الصوم، بقضاء فنؤمر ملسو هيلع هللا ىلص

 تصل مل حاضت إذا أليس) ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن اخلدري سعيد أيب حديث من الصحيحني ويف

 (.دينها نقصان من فذلك: قال بىل،: قلن تصم ومل

 .الدين يف عليها جتب التي األحكام نقص يعني

وا﴿ :اهلل قال وقد ْم َعنْه  َفانَته  وه  َوَما هَنَاك  ذ  ول  َفخ  س  م  الرَّ  هللا عن املبني فهو﴾ َوَما آَتاك 

 !رشعه
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 نمل الكريمة اآليات هذه من احلائض عىل والصوم الصالة منع فيظهر القرآن من وأما

  وهي: تدبرها

نَّ َحتََّى َوَيْسَأل ونَ ﴿ -٧ واْ النَِّساء يِف املَِْحيِض َوالَ َتْقَرب وه  َو َأًذى َفاْعَتِزل  ْل ه  َك َعِن املَِْحيِض ق 

ْرَن فَ  نَّ َيْطه  ْرَن َفْأت وه   ﴾.إَِذا َتَطهَّ

ٌة مِّ ﴿ :وقوله -٣ ْمه  َوَمن َكاَن َمِريًضا َأْو َعىَل َسَفر  َفِعدَّ ْهَر َفْلَيص  م  الشَّ ام  نْ َفَمن َشِهَد ِمنك   َأيَّ

 ﴾.أ َخرَ 

ْم َوَأنت ْم لَِباٌس هلَّ نَّ ﴿: وقال -٢ ك  نَّ لَِباٌس لَّ ْم ه  َفث  إىَِل نَِسآِئك  َياِم الرَّ ْم َلْيَلَة الصِّ أ ِحلَّ َلك 

نَّ  وه  ْم َفاآلَن َبارِش  ْم َوَعَفا َعنك  ْم َفَتاَب َعَلْيك  َسك  تان وَن َأنف  نت ْم خَتْ ْم ك  وْا َما وَ  َعلَِم اهلل   َأنَّك  اْبَتغ 

م  اخْلَْيط  األَْبَيض  ِمَن اخْلَْيِط األَْسَوِد ِمَن  َ َلك  ب وْا َحتَّى َيَتَبنيَّ ل وْا َوارْشَ ْم َوك  َكَتَب اهلل   َلك 

 ﴾ .اْلَفْجرِ 

ِريًض ﴿: احلج يف وقال -٠ م مَّ ْأِسِه َفِفْدَيةٌ  اَفَمن َكاَن ِمنك  ن رَّ  يف وقال﴾ َأْو بِِه َأًذى مِّ

ْرىَض ﴿: هاداجل نت م مَّ َطر  َأْو ك  ن مَّ ْم َأًذى مِّ ْم إِن َكاَن بِك  نَاَح َعَلْيك   .﴾َوالَ ج 

اَلةَ ﴿ :وقال -0 ن ًبا إاِلَّ َعابِِري  الَ َتْقَرب وْا الصَّ ول وَن َوالَ ج  وْا َما َتق  َكاَرى َحتََّى َتْعَلم  َوَأنت ْم س 

 ﴾ ..َحتََّى َتْغَتِسل واْ  َسبِيل  

 ريضامل عن الصوم سقط كام احلائض، عن والصالة الصوم يسقط ومرض ىأذ فاحليض

ْبت ْم يِف األَْرضِ ﴿ الصالة نصف املسافر عن سقط وكام واملسافر، ْم َفَليْ  َوإَِذا رَضَ َس َعَلْيك 

نَاٌح  اَلةِ ج  وْا ِمَن الصَّ  واحلائض أخر، أيام يف الصوم واملسافر املريض ويقيض ،﴾َأن َتْقرص  
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 زال إذا يضاملر كام الصوم وتقيض وريمة، عليها ختفيفا لكثرهتا لصلواتا تقيض ال

 .صحتها هنا وطهرها مرضه،

 يانإت وأباح والرشاب، كالطعام حمظورا وجعله واجلامع الصيام بني القرآن ربط وقد

 ؛مطلقا ضاحلائ إتيان من ومنع ومبارشهتا، رمضان يف النهار يف ال الليل يف امرأته الزوج

 تاعلالستم ونفسيا جسديا صالحيتها ولعدم للراحة، وحاجتها صحتها ىلع حفاظا

 ول حتى منها يصح فال ؛صحتها عىل حفاظا الصوم من أيضا هي ومنعها واملبارشة،

 .أطاقته

اَلةَ الَ َتْقَرب   ﴿ :تعاىل قوله يف كام ؛تطهر حتى أطاقتها لو حتى الصالة من منعها كام  وْا الصَّ

َكاَرى  ن ًبا إاِلَّ َعابِِري َسبِيل  َوَأنت ْم س  ول وَن َوالَ ج  وْا َما َتق  ﴾  اْ َحتََّى َتْغَتِسل و َحتََّى َتْعَلم 

 ضاحلي من خترج حتى تطهر ال احلائض بأن وحكم الطهر، :الصالة لصحة فاشْتط

ْرنَ ﴿ وتغتسل ْرنَ ﴿ احليض من﴾ َحتََّى َيْطه   الةالص عليهن وجب بالغسل﴾ َفإَِذا َتَطهَّ

 ..أزواجهن مبارشة هلن وجاز موالصو

 اآليات: جمموع من فتحصل

 احلرج عورف والرخصة التخفيف يقتيض عذرا كونه يف كاملرض واألذى+  أذى احليض

 بالبيت الطواف ومن الصالة من مانع وهو+  احليض فكذلك واجلهاد احلج يف كام

=  الزوجني بني املبارشة من أيضا ومانع له، احلائض وفقد هلام، الطهورية الشْتاط

 عنها ومالص وسقوط وقضاًء، أداءً  باملرة احلائض عن الصلوات سقوط النتيجة فكانت

 أطاقاه، لو منهام يصح أهنام إال واملشقة، العلة بجامع واملسافر املريض كام قضاءً  ال أداءً 
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 قبل اهل واغتسلت أطاقتها لو حتى الصالة منها تصح ال كام أطاقته، لو منها يصح وال

 .رهاطه

 

 صامت؟ لو الصوم منها يصح ل والنفساء الحائض أن على الدليل ما-

 أن يف األمة نيب خالف فال القطعي، واإلمجاع للقرآن، بيانا السنة يف املتواتر النص الدليل

 لصلوات،ا تقض ومل الصيام قضت طهرت فإذا تصوم، وال تصِل ال والنفساء، احلائض

 قال أنه ملسو هيلع هللا ىلصالنبي عن اخلدري سعيد أيب عن حيحنيالص يف كام بذلك، السنة وتواترت

 (.تصم ومل تصل مل املرأة حاضت إذا أليست) العيد مصىل يف للنساء

 ،(الصالة بقضاء نؤمر وال الصوم، بقضاء نؤمر كنا) :عائشة عن الصحيحني ويف

 يضتكح أقبلت فإذا) للمستحاضة قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن عائشة عن أيضا الصحيحني ويف

 (.وصِل فاغتسِل أدبرت فإذا الصالة، فدعي

 بذه فإذا الصالة فاتركي احليضة أقبلت إذا")..: ٧٤١/ ٣٣ التمهيد يف عبدالرب ابن قال

 النبي نع ليس الصالة تْتك احلائض أن يف صحيح نص وهذا "وصِل فاغتسِل قدرها

 وعىل ذلك، عىل جممعة واألمة العدول، اآلحاد نقل جهة من منه أثبت الباب هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص

 املسلمني ءعلام بني ذلك يف خالف ال حيضتها أيام صالة تقيض ال طهرها بعد احلائض نأ

 عن عدويةال معاذة عن مجيعا وقتادة قالبة أبو روى وقد فيه، القول وارتفع حجته فلزمت

 كنا قد! ؟أنت أحرورية :عائشة هلا فقالت الصالة احلائض أتقيض سألتها امرأة أن عائشة

 نؤمرو بعضهم وزاد الصالة، بقضاء نؤمر فال نطهر ثم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عهد عىل نحيض
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 وال ومالص وتقيض حيضتها أيام يف تصوم ال احلائض أن إمجاع وهذا الصوم، بقضاء

 احلق، هوف عليه املسلمون أمجع وما هلل، واحلمد ذلك من يشء يف خالف ال الصالة تقيض

ِه َما َتَوىلَّ وَ  َوَيتَّبِعْ ﴿ وجل عز اهلل وقال للعذر، القاطع واخلرب َولِّ ن ْصلِِه َغرْيَ َسبِيِل املْ ْؤِمننَِي ن 

 بيلس غري اتباع معه يكون ال اخلالف ألن اإلمجاع، هنا واملؤمنون ﴾َجَهنََّم َوَساءْت َمِصرًيا

 (.سبيلهم املتبع اتبع وقد مؤمنون، املؤمنني بعض ألن املؤمنني،

 أن عىل املسلمون أمجع عليه متفق احلكم هذا): ٣٣/ ٠ مسلم رشح يف النووي قال

 جيب ال هأن عىل وأمجعوا احلال، يف الصوم وال الصالة عليهام جتب ال والنفساء احلائض

 فرقوال العلامء قال الصوم، قضاء عليهام جيب أنه عىل وأمجعوا الصالة، قضاء عليهام

 مرة السنة يف جيب فإنه الصوم بخالف قضاؤها فيشق متكررة كثرية الصالة أن بينهام

 (.يومني أو يوما احليض كان وربام واحدة

 احلائض أن عىل األمة أمجعت وقد): ٢٩/ ٣ البخاري رشح يف احلنبِل رجب ابن وقال

 لصوما قضاء عليها وأن به، معتد وال صحيح غري صومها وأن حيضها، أيام يف تصوم ال

 (.طهرت إذا

وْا النَِّساء يِف املَِْحيِض َوالَ فَ ﴿ :تعاىل قولهيف  ٨٣/ ٢ تفسريه يف القرطبي وقال اْعَتِزل 

ْرنَ  نَّ َحتََّى َيْطه   الظاهر دمال رؤيتها يف أحكام ثالثة للمرأة أن عىل العلامء أمجع) :﴾َتْقَرب وه 

 له تْتك يمرة، تعلوه خاثر أسود ودمه املعروف، احليض ذلك فمن: فرجها من السائل

 وال الصوم تقيض احلائض أن عىل العلامء وأمجع.. ذلك يف خالف ال والصوم، الصالة

 الصوم تقيض احلائض بال ما: فقلت عائشة سألت: قالت معاذة حلديث الصالة، تقيض
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: التق. أسأل ولكني بحرورية، لست: قلت أنت؟ أحرورية: قالت الصالة؟ تقيض وال

 .الصالة بقضاء نؤمر وال الصوم بقضاء فنؤمر ذلك يصيبنا كان

 وهي :شيئا عرش أحد يمنعان والنفاس احليض ودم: الوهاب عبد دحمم أبو القايض قال

 ءالقضا لزوم الفرق وفائدة- وجوبه دون الصوم وفعل فعلها وصحة الصالة وجوب

 مسو والطواف والطالق والعدة دونه وما الفرج يف واجلامع -الصالة يف ونفيه للصوم

 ..(.وايتانر القرآن قراءة ويف فيه، واالعتكاف املسجد ودخول املصحف

 

 ذهه ستقض ي أنها علما إثم؛ عليها هل رمضان، نهار  في تشرب ولم الحائض تأكل لم إاا-

 رمضان؟ بعد اليام

 فهي ة؛للمخالف وتأثم خالف بال ؛ حيرموإن قصدتالعبادة،  تقصد مل إن عليها؛ حرج ال

 منها. يصحان وال وموالص الصالة من ممنوعة

 

 وي أن أن يجوز  هل الحيض؛ بقايا بنية إفرازات عندي تنزل  للحيض السابع اليوم في-

 الصوم؟ يوم يضيع فل  ؛اإلفطار قبل أغتسل انقطعت وإاا غدا الصوم

 مال تصومي حتى تطهري يقينا قبل الفجر، واألصل عدم وجوب الصوم بل وعد

 جوازه من احلائض حتى تطهر.
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وال تقاس احلائض عىل اجلنب، فاحليض مانع من صحة الصوم، بخالف اجلنابة، 

فالصائم إذا احتلم وأجنب مل يبطل صومه، وإذا أصبح جنبا صام وال يشْتط 

لصحة صومه الغسل، بخالف احليض فهو مانع وحيرم الصوم معه، وال احتياط 

 لطهارة، وإال حرم الصوم عليها.فيه، فإما أن تتيقن احلائض ا

 
 

 قبل فنويت توقف قد الحيض نأ بعدها اكتشفت ثم فقط الغسل بنية اغتسلت-

 ؟أخرى  مرة غتسلأ أم صحيحة نيتي هل ؛صيامال الفجر

 طهرت إذاف اجلنابة، أو احليض من االغتسال الصوم لصحة يشْتط وال صحيح صيامك

 .لتصِل وتغتسل الصوم، عليها وجب ؛الفجر دخول قبل ضاحلائ

 للصلة؟ غتسلأو  صيامال أكمل أم وأقض ي أفطر النزول الدم عاود وإاا-

 نزل يالت األيام وتقضني تطهري، حتى تصومي، وال تصِل فال حيض، دم كان إذا ال

 .الدم افيه
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 لبنيغ تعبي شدةل لكن رمضان ليلة في والصيام الغتسال ونويت حيض ي فترة انتهت-

 ،هلل الحمد اغتسلت التالي، اليوم من صباحا السادسة في إل بنفس ي أشعر ولم النوم

 صيامي؟ حكم ما لكن

 ملن احليض من الغسل أو اجلنابة من والغسل الصوم بني ارتباط وال صحيح، صيامك

 ،(صومي ثم جنبا يصبح ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان) قالت سلمة أم عن الصحيحني يف كام ؛طهرت

 .ذلك يف الفقهاء بني خالف وال

 

 حتى الغسل وأؤخر  ،الفجر قبل الحيض من طهرت إاا الصوم أنوي  أن يجوز  هل-

 صباحا؟ العاشرة

 صالةل الغسل جيب وإنام بالغسل، له عالقة وال الفجر، قبل طهرت إذا صحيح، الصوم

 الصالة. وقت وخروج الشمس طلوع إىل تأخريه وحيرم الفجر؛

 

 حينها ومن دم، قطرات عدة نزلت ،(املتوقع املوعد في) البارحة قبل الحيض جاءني-

 لصباح،ا في دم ينزل  لم إاا الصيام نويت الفجر قبل قليلة، اتقطر  لإ نزل ت لم اآلن حتى

 .ويعود يومين الدم يقطعني قد العلم مع أفطر؟ أم صائمة أبقى هل

 عاد وإذا وصومي، فصِل املحل وجف الدم انقطع فإذا منتظمة، عادة لك تكن مل إذا

 لمشقةل رفعا الصوم، وقت يسع ال يوم، من أقل قصريا االنقطاع كان إن إال فتوقفي،

: ٣0١/ ٧ املغني يف احلنبِل قدامة ابن رجحه كام مرة، من أكثر الغسل إجياب يف واحلرج

 يف رأته سواء والصيام، الصالة لزمهاوت تغتسل، طاهر فهي الطهر رأت متى املرأة)
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: عباس بنا لقول وكثريه؛ الطهر قليل بني أصحابنا يفرق ومل انقضائها، بعد أو العادة،

 . فلتغتسل ساعة الطهر رأت ما أما

 حكيناها يالت الرواية عىل بناء بطهر فليس اليوم، عن نقص متى الدم انقطاع أن ويتوجه

 .اليوم دون ما إىل تلتفت ال أهنا النفاس، يف

 ىلع الغسل إجياب ويف أخرى، وينقطع مرة، جيري الدم ألن اهلل؛ شاء إن الصحيح وهو

يِن ِمْن َحَرج  ﴿: بقوله ينتفي حرج ساعة بعد ساعة تطهر من ْم يِف الدِّ . ﴾َوَما َجَعَل َعَلْيك 

 أن ىلإ أفىض الدم، من بعده ما إىل تلتفت وال طهرا، ساعة الدم انقطاع جعلنا لو وألننا

 يدل ام ترى أن إال طهرا، يوم من أقل الدم انقطاع يكون ال هذا فعىل حيض، هلا يستقر ال

 تبعي يشء وهو البيضاء، القصة ترى أو عادهتا، آخر يف انقطاعه يكون أن مثل عليه،

 .الْتية يسمى أبيض، احليض

 ذاإ املرأة، حتشوها التي القطنة هي البيضاء القصة أن عنه وروي إمامنا، عن ذلك روي

 ذلك يحك. القاف بضم البيضاء القصة فهي عليها تغري ال دخلت كام بيضاء خرجت

 بل طهرا، الدمني بني النقاء ليس: حنيفة أبو وقال أيضا، إمامنا عن وروي. الزهري عن

 أتيهاي وال صالة، فيه عليها جيب وال قضاؤه، ولزمها يصح، مل فرضا فيه صامت لو

 .حيضا بينهام وما الدمان فيكون زوجها،

 احليض من يكن مل لو وألنه أخرى؛ وينقطع تارة يسيل الدم ألن الشافعي؛ قوِل أحد وهو

َو َأًذى﴿: تعاىل اهلل قول ولنا مدته، من حيتسب مل ْل ه  وَنَك َعِن املَِْحيِض ق   وصف. ﴾َوَيْسَأل 

 . احليض يزول أن وجب األذى ذهب فإذا أذى، بكونه احليض
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 ساعة الطهر رأت وإذا تصِل، ال فإهنا البحراِّن الدم رأت ما أما: عباس ابن وقال

 . فلتغتسل

 لمف طاهر، وهي صامت وألهنا البيضاء؛ القصة ترين حتى تعجلن ال: عائشة وقالت

 .الدم يعد مل لو كام القضاء، يلزمها

 . أخرى وينقطع تارة جيري الدم إن: قوهلم فأما

 الصيام،و الصالة فيه يمكن كبري انقطاع وجد إذا إنامو اليسري، باالنقطاع عربة ال قلنا؛

 (.وجوهبا من املانع لعدم عليها؛ وجبت فيه، العبادة وتتأدى

 

 كان الذي الصيام يبطل الك هل ثانية، الحيض عاد إفطاري  وبعد ،وصمت تطهرت-

 طهارة؟ على

 املغرب. إىل الفجر طلوع من طاهرة كله هنارك كان إن صحيح، صومك بل ال

 

 رمضان صوم من فأتمكن ؛الحيض نزول تمنع حتى الحمل منع حبوب ذأخ يجوز  هل-

 كله؟

 جائز. نعم
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 ي نو أو  واخرل ا العشر في تكون  ل حتى الدورة نزول ريتأخ حبوب خذأ يجوز  هل-

  العتكاف؟

 كالصوم العبادة إكامل أجل من سواء الشهرية، الدورة ملنع الدواء أخذ جائز نعم

 .آخر مباح سبب ألي أو بالبيت، والطواف

 

 موعدها. في تأت فلم العادة، ملنع دواء وأخذت رمضان في تفطر  أل  تريد كانت امرأة-

 ربعةأ من لكثر ومستمر النزيف يشبه شديد بدم فوجئت أيام بعشرة املوعد بعد لكن

 حكم وما للدواء أخذها حكم فما ط؛فق يومان املعتادة عادتها وقت أن بالرغم أيام

 وصلتها؟ صيامها في الدم الك

 الستمتاع أو واحلج، كالصوم العبادة أداء أجل من العادة لوقف العالج أخذ جائز

 رفهتع الذي احليض دم كان إن نزل الذي والدم املباحة، األسباب من ذلك غري أو الزوج،

 صالهتا. وال صومها، عىل له أثر فال عادي، نزيف دم كان وإن تصِل، فال

 

 أفطر أني نيتي في ليس أنه العلم مع رمضان في الحيض إلنزال دواء أخذ يجوز  هل-

 المتحانات؟ بسبب

 فطرال بقصد ال مباح، لغرض إيقافها أو الشهرية الدورة إلنزال كعالج الدواء أخذ جائز

 العبادات رائضف تسقط فال ليفطر، رمضان يف يسافر أن جيوز ال كام حمرم، فإنه رمضان يف

 باحليل.
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 إلنزال دواء املرأة أخذت إن وكذا الفطر، فله مباح أو مرشوع لغرض سافر إن وإنام

 وتقيض والصوم، الصالة عنها وتسقط عليها، حرج فال مباح، ألمر أو كعالج، الدورة

 الطهر. بعد الصوم

 ذكره. احليض حلصول دواء رشب جيوز): ٢٨٢/ ٧ اإلنصاف يف احلنبِل املرداوي قال

 رمضان ربق إال. الفروع يف[ مفلح ابن] عليه واقترص[. تيمية ابن] الدين تقي الشيخ

 (.خمالف له وليس: قلت. ..لتفطره

 

 طةبسي آثار  توجد ومازالت الفجر  أان الخير  اليوم وفي املعتادة الدورة أيام انتهت إاا-

 الصوم؟ أنوي  هل لها؛

لو  فصومي حتى ؛فال تصومي، وإن طهرت قبل األذان ؛الطهر تيقنإذا أذن الفجر قبل 

 .فال يرض ؛أخرت الغسل ملا بعد األذان

 

 مع بعده أم املغرب قبل تخرج هل أدري  ول املغرب بعد كدرة ووجدت صائمة كنت-

 صمته؟ الذي اليوم هذا لي يحسب فهل لدي؛ الحيض وقت هذا أن العلم

ت حتى املغرب، إىل الطهر وثبوت الصوم صحة فاألصل صحيح، صومك نعم  يقني 

 رباملغ بعد ما إىل يضاف هنا وهو وقت، قرب إىل احليض وهو احلدث ويضاف خالفه،
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 حيث املغرب قبل ال - العادة أيام يف حيض أهنا فرض عىل - الكدرة رأيت حيث

 .والطهر الصوم حكم يستصحب

 هي له: العادة أيام يف وبعده الدم نزول قبل والصفرة الكدرة يف الفقهاء اختلف وقد

 حليض،ا أيام غري يف ال العادة زمن وبعده الدم قبل حيض أهنا عىل فاجلمهور ال، أم حيض

 .٣٢٢/ ٣ األوسط يف املنذر ابن ذكره كام

 حيضا ليست أهنا إىل: الشافعية عند ووجه مالك مذهب يف قول وهو الظاهرية وذهب

 يستل أهنا إىل: ثور وأبو يوسف أبو وذهب تيمية، ابن ورجحه بعده، وال الدم قبل ال

 .املنذر ابن واستحسنه بعده، وحيضا الدم، نزول قبل حيضا

 ،(شيئا والصفرة الكدرة نعد ال كنا) عطية أم عن الصحيحني يف ما الظاهرية وحجة

 فدعي ضةاحلي أقبلت فإذا) الصحيحني يف كام احليض وهو بالدم احلكم الشارع ولربط

 عرفي أسود احليض دم إن) احليض دم عن وقال ،(وصِل فاغتسِل أدبرت وإذا الصالة،

؛ (عرق هو فإنام وصِل فتوضئي اآلخر كان وإذا الصالة، عن فأمسكي ذلك كان فإذا

 يف عنهم حزم ابن ذكره كام غريه، عنهم يعرف يكاد ال حتى الصحابة عن شهورامل وألنه

 مةأئ قول وهو وثوبان، عطية وأم وعائشة عباس وابن عِل عن ورد فقد ٢٨0/ ٧ املحىل

 .ومكحول النخعي، وإبراهيم املسيب، بن سعيد التابعني؛

 وال حيضا، سلي األسود الدم عدا ما بأن النص، صح وقد): ٢٨٩/ ٧ حزم ابن قال

 قد فرضان والصوم الصالة فألن وأيضا وطء، من وال صوم من وال صالة من يمنع

 به حمرم نهأ تيقن قد واحليض الزوجة، يف إباحته تيقنت قد حق والوطء وجوهبام، تيقن
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 إال وللوطء وللصوم للصالة حمرم حيض بأنه يشء عىل يقطع أن جيوز فال ذلك، كل

 وال نص وال احلق، هو فهذا فال، فيها خمتلف بدعوى وأما ،متيقن بإمجاع أو وارد بنص

 .أصال حيض األسود الدم عدا ما أن يف لغة وال إمجاع

 ضاحي يسمى أن جيوز فال حيض، األسود الدم أن عىل واللغة واإلمجاع النص صح وقد

 (.إمجاع وال فيه نص ال ما ال حيض، بأنه واإلمجاع النص صح ما إال

 يف ال بعده، وال الدم نزول قبل ال وصفرة كدرة من سواه بام عربة الو أثر وال حكم فال

 .غريها يف وال. العادة أيام

 

 ضالحي موعد قبل أنها علما صومأ هل ت،انقطع ثم بساعتين الفجر  قبل صفرة تنزل-

 أيام؟ بخمسة

 .صومي وصِل حتى تتيقني عادتك

 
فطر؟ هل ؛بيوم للحيض الشهري  املوعد قبل الكدرة-

ُ
 ت

كدرة والصفرة ليست حيضا، سواء قبل الدورة أو بعده، فاحليض هو الدم، كام يف ال

)إن دم احليض أسود يعرف، فإذا جاء اآلخر فصِل، وإذا أقبلت احليضة  :الصحيحني

 فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغتسِل وصِل واغسِل عنك الدم وصِل(.

عد الطهر شيئا(، وكذا حكمها )كنا ال نعد الصفرة والكدرة ب :ويف الصحيح عن أم عطية

 قبل احليض ال تعد شيئا.
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 للصوم وعادت فاغتسلت يفةظن بيضاء القطنة وخرجت الطهر  من امرأة تأكدت إاا-

  الغسل؟ تعيد أم تتجاهله هل خفيف، أحمر سائل نزل  التالي اليوم في ثم والصلة

 عدب والصفرة الكدرة نعد ال كنا) :عطية أم عن الصحيح يف كام ؛الطهر بعد لذلك أثر ال

 (.شيئا الطهر

 

 مد لبقع رؤيتي فعند الفجر إلى الطهر بتتبع وقمت الحيض أيام آخر كان البارحة-

 مفل ؛كدرة لحظت الظهيرة استيقاظي وعند الطهر َر أ لم لزلت لنني ؛أفطرت وردية

 حيرة يف فأنا اإلجابة أرجو ؟الحيض من تعد الكدرة هذه هل ؟ل أم غتسلأ هل ي أدر 

 !هذا أرهقني وقد أمري  من شديدة

 هدتاجت إذا عليها إثم وال عبادهتا، يف واجتهادها طهرها، وقت حترهيا يف مأجورة املرأة

 قوله يف كام؛ تطهر مل أهنا منها ظنا بعده تصل مل أو الطهر، قبل صلت سواء وأخطأت،

َؤاِخْذنَ ﴿ :تعاىل نَا الَ ت  ِسينَا َأْو َأْخَطْأَناَربَّ  (!فعلت قد) :سبحانه فقال﴾ ا إِن نَّ

 (.عليه استكرهوا وما والنسيان اخلطأ أمتي عن رفع) :احلديث ويف

 أو الطهر ورؤية الدم توقف وبعد العادة، أيام انقضاء بعد والصفرة الكدرة كان وإذا

 تري حتى ظريفانت قبلها كانت وإن وصومي، فصِل للكدرة، أثر فال املحل، جفاف

 .بيقني الطهر
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  ااإ تصوم نأ الحائض على يجب هل-
ّ
 تقض ي ثم تصوم وهل الحيض؟ بانتهاء تشك

 اليوم؟

فاألصل أهنا حائض حتى تطهر بيقني برؤية الطهر، فال تصوم  ؛إذا كانت يف أيام احليض

فاألصل أهنا طاهر حتى  ؛وإن كانت قبل أيامها .وال تصِل مع الشك، وال حرج عليها

فال تتوقف عن الصالة والصوم بالشك، وال حرج  ؛بت حيضها بيقني برؤية الدميث

 .عليها

 

 ويكون  أصوم هل العمل؟ فما ساعة، بنصف الفجر بعد الحيض من الطهر حدث إاا-

 أيضا؟ القضاء علي

 األكل عن متسك هل وإنام ،تطهر أن قبل الفجر دخل إذا تصوم أن للحائض جيوز ال

/ ٢ افاإلنص يف املرداوي قال واحلنفية، احلنابلة له ذهب كام للشهر، احْتاما والرشب

 ،إمجاعا القضاء فعليهم مفطرا، املسافر قدم أو نفساء، أو حائض، طهرت وإن): ٣٨٢

 األصحاب، أكثر وعليه املذهب وهو اإلمساك، يلزمه: أحداها روايتان، اإلمساك ويف

 (.اإلمساك يلزمهم ال الثانية لروايةوا

 متسك فإهنا رمضان، يف طهرت إذا احلائض): ٣0٢/ ٧ احلنفي عابدين ابن حاشية ويف

 (.فأقام أفطر إذا املسافر وكذا تقيض، ثم الشهر حلرمة بالصائم تشبها

 فان): ٣0٣/ ٣ املجموع يف النووي قال كام الوجوب عدم الشافعي مالك ومذهب

 (. جيب وال النهار بقية متسك أن هلا استحب النهار أثناء يف طهرت
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 صحي ال من عىل القضاء إجياب مع اإلمساك إجياب فإن وتعليال، دليال الراجح هو وهذا

 !القياس خالف عىل الفجر بعد طهرت إذا كاحلائض صام لو أصال الصوم منه

 

 أم ليوما صيام أكمل أن يجوز  هل بساعة؛ الفجر  بعد الحيض من واغتسلت طهرت-

 يحتسب؟ ل 

 اليوم. هذا صيام قضاء وجيب الصوم، يصح فال الفجر بعد الطهر كان إذا

 

 لها يجوز  أم معينة أياما اإلفطار عليها يحب هل رمضان، طوال استحاضة في امرأة-

 كله؟ الشهر  صوم

 من احليض دم متيز وال قبل، من معلومة ياموأ عادة هلا ليس املستحاضة كانت إذا

 فال يتها،ب وأهل نسائها عادة بحسب أيام، سبعة أو أيام ستة تْتبص فإهنا االستحاضة،

 :حاضةللمست حاالت ثالث يف أحاديث ثالثة فيها ورد وقد تصوم، وال فيهن تصِل

 أول يف عادهتا هاوتأتي أقل، أو أكثر أو أيام كستة قبل، من معلومة أيام هلا يكون أن -٧

 فاطمة تأت: )قالت الصحيحني، يف عائشة بحديث فتعمل آخره، أو وسطه يف أو الشهر

 ذلك إن: الق الصالة؟ أفأدع أطهر فال أستحاض إِّن: فقالت ملسو هيلع هللا ىلص النبي حبيش أيب بنت

 الدم نكع فاغسِل أدبرت وإذا الصالة، فدعي احليضة أقبلت فإذا باحليض وليس عرق

 (.وصِل سِلاغت ثم فيها حتيضني كنت التي األيام قدر الصالة دعي) رواية ويف ،(وصِل
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 رسول عهد عىل الدماء هتراق كانت امرأة أن) حسن بإسناد سلمة أم عن احلديث ويف

 كانت التي واللياِل األيام عدد لتنظر: فقال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سلمة أم هلا فاستفتت ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 فإذا الشهر، نم ذلك قدر الصالة فلتْتك اأصاهب الذي يصيبها أن قبل الشهر من حتيضهن

 (.تصِل ثم بثوب لتستثفر ثم فلتغتسل خلفت

 دم رأت فإذا به، فتعمل االستحاضة، من احليض دم وخيتلف الدم، متيز كانت فإن -٣

 حيح:الص للحديث اغتسلت، وقف فإذا والصوم، الصالة عن توقفت األسود احليض

 اآلخر كان وإذا الصالة، عن فأمسكي ذلك انك فإذا يعرف، أسود دم احليضة دم إن)

 (.عرق هو فإنام فتوضئي

 من ائهانس تنظر فإهنا فيها، الدم نزول امعتاد أياما تعرف وال الدم متيز ال كانت فإن -٢

 العدد يف بينهن غالبة معلومة أيام هلن كان فإذا تأتيهن، ومتى عادهتن أيام كم بيتها أهل

 عن يهاف تتوقف الشهر من أيام سبعة أو أيام ستة حترت وإال مثلهن، عملت والتوقيت،

 من حترهتن تيال أيامها وقت إىل الشهر، باقي وتصِل وتصوم تغتسل ثم والصوم، الصالة

 مذيالْت وصححه البخاري وحسنه والسنن أيمد مسند يف كام شهر، كل يف وهكذا قبل،

 جئتف كثرية، شديدة حيضة أستحاض كنت: )قالت أهنا جحش، بنت يمنة عن واحلاكم

 رسول يا: فقلت جحش، بنت زينب بيت يف فوجدته وأخربه، أستفتيه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 ام حلديث وإنه منك، ألستحي إِّن: قلت هناه؟ يا هي ما: قال حاجة، إليك ِل إن: اهلل

 الصوم نعنيم قد اهلل، رسول يا فيها تقول ترى فام شديدة، حيضة أستحاض وإِّن بد، منه

 ذلك نم أكثر فإنه: قالت بالدم، يذهب فإنه[ القطن] الكرسف لك أنعت: لقا والصالة،
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 لتفع أهيام بأمرين آمرك: قال ثجا أثج إِّن ذلك من أكثر فإنه: قالت فتلجمي،: قال

 الشيطان، ركضات من ركضة هي إنام أعلم، فأنت عليهام قويت إن اآلخر، من أجزأك

 أربعا صِلف استنقأت إذا حتى غتسِل،ا ثم اهلل، علم يف سبعة أو أيام ستة فتحييض

 كل يف فافعِل كذلك جيزيك، ذلك فإن وصومي، وأيامها ليلة وعرشين ثالثا أو وعرشين

 أن عىل قويت وإن وطهرهن، حيضهن مليقات يطهرن وكام النساء حتيض كام شهر

 تؤخريو مجعا، والعرص الظهر وتصلني تغتسلني ثم العرص وتعجِل الظهر تؤخري

 تصِل ثم الفجر مع تغتسِل ثم الصالتني، بني وجتمعي تغتسِل ثم العشاء عجِلوت املغرب

 (.ذلك عىل قويت إن وصِل وصومي فافعِل، كذلك

 استحيضت إذا: وإسحاق أيمد قال): ٧٩٤/ ٧ الفقهاء اختالف يف نرص بن حممد قال

 أيام لسجت شهر كل فيه حتيض كانت التي أيامها تعرف كانت فإن الدم هبا واستمر املرأة

 دمها وكان أيامها تعرف تكن مل فإن وصلت، اغتسلت ذلك فإذا جاوزت حيضها،

 الرقة ىلإ يصري وقت ويف السواد إىل يرضب أيمر الشهر من وقت يف فيكون ينفصل

 والصفرة درةالك عىل صار فإن األيمر الدم فيها ترى التي األيام يف جتلس فإهنا والصفرة

 تعرف ال تكان وإن حبيش، أيب بنت فاطمة قصة يف عائشة حديث عىل وصلت اغتسلت

 (يمنة ثحدي عىل أيام سبعة أو أيام ستة جتلس فإهنا ينفصل ال مشكال دمها وكان أيامها
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 الشهرية العادة انتظام عدم في تسبب فترة منذ الهرموني اللولب تستخدم امرأة-

 أيام ثمانية بعد الحيض عاد ثم أيام ثمانية طهرت ثم رمضان في أيام سبعة أحاضت

 استحاضة؟ أم حيضا يعد هل الطهر من

 دم نزولب احلكم ربط فالرشع تصم، وال تصِل فال ومتيزه تعرفه حيض دم ذلك كان إن

 الصالة، فدعي حيضتك أقبلت إذا) الصحيح: احلديث يف كام املعروف؛ األسود احليض

 كان إذاف يعرف، سودأ احليض دم إن) أيضا: احلديث ويف ،(وصِل فاغتسِل أدبرت وإذا

 قيتتو ال أنه والصحيح ،(وصِل فتوضئي اآلخر كان وإن الصالة، عن فأمسكي ذلك

 له. أثر فال احليض، دم نزل ما يكن مل وإن احليضتني، بني رشعا حمدد

 الطهر أقل حد يف واختلفوا: الطهر أقل حد ذكر): ٣00/ ٣ األوسط يف املنذر ابن قال

 الثوري، يانسف قال هكذا يوما، عرش مخسة ذلك أقل: طائفة فقالت احليضتني، بني يكون

 أبو لكذ وحكى يوما، عرش مخسة الطهر أقل أن نعلم فيام خيتلفون ال أهنم ثور أبو وزعم

 نبل،ح بن أيمد ذلك أنكر وممن التحديد، هذا طائفة وأنكرت وصاحبيه، النعامن عن ثور

: قولوني املدينة أهل قال أنه الثوري سفيان عن حنبل بن أيمد وذكر راهويه، بن وإسحاق

 يكون؟ ما عىل احليضتني بني بيشء ذا ليس: أيمد قال عرش، مخسة احليضتني بني ما

 (.باطل عرش اخلمسة هؤالء وتوقيت وقت، الطهر يف ليس: إسحاق قال

 به اهلل علق احليض اسم ذلك ومن): ٣٢١/ ٧٩ الفتاوى جمموع يف تيمية ابن وقال

 مع يضتنياحل بني الطهر وال أكثره وال أقله ال يقدر ومل والسنة الكتاب يف متعددة أحكاما

 يف رقد فمن وقدر، قدر بني تفرق ال واللغة إليه، واحتياجهم بذلك األمة بلوى عموم

 يف ونخيتلف ثم وأقله أكثره حيد من منهم والعلامء والسنة، الكتاب خالف فقد حدا ذلك
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 الو ألقله ال حد ال أنه: أصح الثالث والقول أقله، دون أكثره حيد من ومنهم التحديد،

 عىل اهب استمر يوم من أقل أنه قدر وإن. حيض فهو مستمرة عادة املرأة رأته ما بل ألكثره

 إذا اوأم. حيض فهو ذلك عىل هبا استمر عرش سبعة أكثره أن قدر وإن. حيض فهو ذلك

 املرأة نأ واللغة الرشع من علم قد هألن بحيض ليس أنه علم قد فهذا دائام هبا الدم استمر

 (.أحكام وحليضها أحكام ولطهرها حائضا تكون وتارة طاهرا تكون تارة

 

 نهايته في اآلن وحتى رمضان أول  ومن بموعدها منضبطة غير الدورة يجعل مرض لدي-

 الصلة فيها يجوز  استحاضة تعتبر  يوما 25 بعد الدورة أن وعرفت عندي، زالت ول 

 الحكم؟ ماف والصوم،

 وهذه الفقهاء، عامة عند الشهر نصف عن مدة كأقىص العادة تزيد أال يفْتض نعم

 حتى م،األحكا كل يف كالطاهرة واملستحاضة هلا، أثر فال - حيضا وليست- استحاضة

 ئيتتوض فال احليض، من اغتسلت فإذا املدينة، وأهل مالك مذهب هو كام الوضوء يف

 ثرأ وال اعتبار وال كالعدم فهو االستحاضة دم غري عي،طبي وحدث معتاد خارج من إال

 .جيب وال فريضة صالة كل عند منه الوضوء ويستحب له،

 فتكون: واالستحاضة، احليض مدة حتديد وأما

 عن فتتوقفي بعضهام، عن ومتيزا أمكن إن االستحاضة من احليض دم بتمييز :أوال

 . وصِل فاغتسِل انقطع فإذا احليض، دم رأيت إذا الصالة
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 ترجعني إنكف االستحاضة قبل معلومة أيام لك كان فإن بعضهام، من يتميزا مل فإن: ثانيا

 عن وقفيفت شهر كل أول جاء فإذا أيام، ستة ملدة الشهر أول يف تأتيك كانت لو كام إليها،

 .االستحاضة قبل تفعلني كنت كام أيام ستة مدة والصيام الصلوات

 كان إنف وأخواتك، كأمك نسائك عادة إىل فتنظرين معلومة، أيام لك تكون ال أن: ثالثا

 .كفعلهن نيوتفعل بمدهتن فتأخذين أيام، ستة أو مثال أيام كأربعة بينهن، غالبة عادة هلن

 أو للدم، يزبالتمي حيضك مدة من تتحققي أن فبعد الصلوات من تركت ملا بالنسبة وأما

 األيام، من ذلك عدا ما صالة فاقيض ،نسائك بعادة باألخذ أو عادتك، ملدة بالعودة

 .شيئا منه تصومي مل إن كامال رمضان شهر وصومي

 

 والصوم؟ الصلة حكم ما الرحم؛ لتنظيف غدا عملية ولدي وأجهضت حامل كنت-

 يوما، ثامنني بعد إال عادة حيدث ال وهذا أعضائه، بعض ومتيزت ختل ق قد اجلنني كان إن

 فتغتسل ومي بعد ولو الدم، يتوقف حتى النفاس، يف ألهنا والصالة، الصوم املرأة دعفت

 النفاس حكم ترتب يرى ال من الفقهاء من كان وإن أحوط، القول وهذا وتصِل،

 كل هل فيكون أشهر، أربعة له اكتمل ما وهو الروح اجلنني يف نفخت إذا إال باإلسقاط

 ذلك. قبل ال النفس، أحكام
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 تصوم؟ أن يجوز  هل ؛ربعينل ا قبل توقف النفاس ودم رمضان في ولدت امرأة-

نعم فإذا توقف دم النفاس، ولو بعد يوم من الوالدة، فقد طهرت، وإنام األربعني 

هي مدة غالب النساء، ال أنه ال تطهر النفساء قبله، فإن استطاعت الصوم فذلك 

 عىل طفلها ونفسها، فلها الفطر، وقضاء الصوم يف أيام أخر. أفضل، وإن خشيت

 

 والقرآن؟ الدعاء لسماع الخارج من املسجد درج على تجلس أن حائضلل يجوز  هل-

 كام ة،املوعظ وتسمع الدعاء، وتشهد اخلارجية املسجد ساحة يف جتلسهلا أن  جائز نعم

 .املسلمني دعاء لتشهد وإنام ،تصِل وال للمصىل رجخت العيد يوم

 رجنخ أن واألضحى الفطر يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أمرنا) :عطية أم عن الصحيحني يف كام

 دعوةو اخلري ويشهدن الصالة يعتزلن احلي ض ولكن اخلدور، وذوات واحلي ض العواتق

 (.املسلمني

 

 بها؟ القيام كحائض ينمكني التي العبادات ماهي-

مصحف، واحلج والعمرة إال الطواف بالبيت  األذكار كلها، وقراءة القرآن، بال مس  

 حتى تطهري وتطويف.
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B راءة القرآنق  

 

 تكتمل وبذلك وأكرره اجزء يوم كل أقرأ :أن بمعنى معا، ختمات عدة بدء يصح هل -

 كاملة؟ ختمة أيام عدة كل أقرأ أن يجب أم رمضان، آخر في الختمات

 ومي كل فيقرأ ليال، ثالث كل كاملة، واحدة ختمة قراءة عن القارئ يزيد أال املرشوع 

 يحنيالصح يف كام جزءا؛ يوم كل فيقرأ الشهر، يف واحدة ختمة عن تقل وال أجزاء، عرشة

 سبع يف فاقرأه: قال حتى قوة أجد إِّن: قلت. شهر يف القرآن اقرأ) عمرو: بن اهلل عبد عن

 (.ذلك عىل تزد وال

 أطيق إِّن اهلل، نبي يا: قلت قال. شهر كل يف القرآن واقرأ) مطوال: مسلم صحيح ويف

 من ضلأف أطيق إِّن اهلل، نبي يا: قلت قال عرشين، كل يف فاقرأه: قال ذلك، من أفضل

: الق ذلك، من ضلأف أطيق إِّن اهلل، نبي يا: قلت قال. عرش كل يف فاقرأه: قال ذلك،

 ا،حق عليك ولزورك حقا، عليك لزوجك فإن ذلك، عىل تزد وال سبع، كل يف فاقرأه

 دريت ال إنك: ملسو هيلع هللا ىلص النبي ِل وقال: قال. عِل فشدد فشددت،: قال. حقا عليك وجلسدك

 أِّن وددت كربت فلام ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي ِل قال الذي إىل فرصت: قال. عمر بك يطول لعلك

 (.ملسو هيلع هللا ىلص اهلل نبي رخصة قبلت كنت
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 يف القرآن اقرأ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال) قال عمرو بن اهلل عبد عن صحيح بإسناد أيمد وعند

 ذلك، من رأكث أطيق إِّن) رواية ويف ،(سبع إىل صار حتى وناقصته، ناقصني، ثم شهر،

 (.أيام مخسة يف القرآن اقرأ: قال حتى إليه، أطلب أزل فلم

 لقرآنا قرأ من يفقه ال) حبان ابن صححهو والْتمذي داود وأيب أيمد عند عنه رواية ويف

 (.ثالث من أقل يف

 
حسب هذه ... وهكذا مرات ثلث الثاني ثم مرات ثلث الول  الجزء قرأت إاا -

ُ
 ختمة لي ت

 ثلث؟ أم

اخلتمة تبدأ بسورة الفاحتة، وتنتهي بالناس، وال يعد فيها تكرار السورة للمراجعة،  

 .عيدها، وال تعد ختمة أخرىفتؤجر عىل كل حرف تكرره أو سورة ت

 

 كفر؟ اهذ فهل ؛القصص بعض على اعتراضا نفس ي في أجد القرآن قرأأ وأنا أحيانا -

بل ضعف إيامن ويقني، فمن قرأ القرآن ومل حيقق أول رشط يفتتح به القراءة  ؛ليس كفرا 

تَّقنَي ﴿ذلَِك ا وهو فاحتة سورة البقرة  ًدى لِلم  تاب  ال َريَب فيِه ه 
ؤ الَّذينَ  لكِ  ِمنونَ ي 

 فلن يتحقق له هدى ويقني! بِالَغيِب﴾

 فاإليامن بالغيب هو قنطرة اإلسالم وطريق التقوى!
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فتدبر هذا املشهد كام يف الصحيحني )صىل رسول اهلل  ؛وإذا أردت معرفة حقيقة اليقني

 فقال: بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فرضهبا،صالة الصبح، ثم أقبل عىل الناس،  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 فقالت: إنا مل نخلق هلذا، إنام خلقنا للحرث.

 الناس: سبحان اهلل بقرة تكلم! فقال

فإِّن أومن هبذا، أنا وأبو بكر، وعمر. وما مها ثم ]يعني مل يكن أبو بكر وعمر  :ملسو هيلع هللا ىلص فقال

 حارضين يف املجلس[!

منها بشاة، فطلب حتى كأنه استنقذها منه،  رجل يف غنمه إذ عدا الذئب، فذهب وبينام

 فقال له الذئب هذا: استنقذهتا مني، فمن هلا يوم السبع، يوم ال راعي هلا غريي؟

 الناس: سبحان اهلل ذئب يتكلم! فقال

 !(-وما مها َثم  -فإِّن أومن هبذا أنا وأبو بكر وعمر،  :ملسو هيلع هللا ىلص قال

امهنام بام  يكونا يف املجلس بإيكيف شهد رسول اهلل للصديقني أيب بكر وعمر ومل فانظر

 يقوله قبل أن يسمعا ما يقول!

 

 والذراعين للنحر  كاشفة وملبس ي مكشوف وشعري  القرآن من وردي اقرأ أن يصح هل -

 والساقين؟

 وجهها إال هافي املرأة من يظهر فال فقط، الصالة يف العورة سْتة يشْتط وإنام جائز، نعم 

 يعد ال بام اجلسد، من عادة يظهر ما كشف يف حرج فال القرآن قراءة وأما وكفيها،

 .القرآن رشف مع ويتناَف بالعبادة، استخفافا



- 013 - 

 والقارئ هلل،ا كالم فالقرآن لقبوهلا، واألحرى األوىل، هو هبا يليق بام عبادة لكل فالتهيؤ

 هيئة، حسنأ عىل يكون أن ثواب،وال للتدبر قرأه أو ورده، قرأ ملن فينبغي ربه، يناجي له

 ويرتله، ويتدبره، فيه، وخيشع به، صوته ويزي ن ويتجمل، ويتطيب، ويستاك، له، فيتوضأ

 .القراءة حني املالئكة نزول مواطن من وهو

 باب من النوم عند القرآن يقرأ أن له يرشع ألنه املضطجع؛ اآلداب هذه من يتخفف وإنام

 .به واالستعاذة اهلل، ذكر

 .حلفظه املراجعة بالقراءة قصد من يتخفف اوكذ

 

 نائما. أو  متكئا وأقرأ الجلوس من أتعب أحيانا القرآن؟ قراءة أثناء الجلوس يجب هل -

 حرج. ال 

ِذيَن  آية: في تدخل وهل -
َّ
  ﴿ال

َ
ُرون

ُ
ك

 
  َيذ

َ
ه

ّ
ا الل ا ِقَيام  ُعود 

ُ
ىَ  َوق

َ
﴾ َوَعل وِبِهم 

ُ
 ؟ُجن

 نفث ثم ه،كفي مجع ليلة كل فراشه إىل أوى إذا ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان) الصحيحني: يف وكام نعم، 

َو اهللَّ  َأَحد﴾  فيهام فقرأ فيهام، ْل ه  وذ  بَِربِّ اْلَفَلق﴾  و﴿ق  ْل َأع  وذ  بَِربِّ  و﴿ق  ْل َأع  ﴿ق 

 من لأقب وما ووجهه، رأسه عىل هبام يبدأ جسده، من استطاع ما هبام يمسح ثم ،النَّاس﴾ 

 (.مرات ثالث ذلك يفعل ده،جس

 الليل، من مضجعك أخذت إذا) حبان ابن وصححه والْتمذي أيمد عند احلديث ويف

ْل َيافأقرأ ون﴾ : ﴿ق  َا اْلَكافِر   (.الرشك من براءة فإهنا ،َأهيُّ
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 باركوت تنزيل، امل يقرأ حتى ينام ال كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن) جابر عن وأيمد الْتمذي وعند

 (.امللك بيده الذي

 

 الصلة؟ عن النهي أوقات أثناء التلوة سجود يصح هل -

 عن هو إنام فالنهي وقت، كل يف سجودها وجائز واجبة، ال مندوبة التالوة سجدة

 وطواف الشكر وسجود التالوة وسجود األذكار عن ال النهي، أوقات يف الصلوات

 .العبادات من ونحوها البيت

 
 ؟حذاء مرتديا مكتب في القرآن أقرأ وانا التلوة سجود يجوز  هل -

نعم جائز أن تصِل باحلذاء، فضال عن سجود التالوة الذي ال يشْتط له رشط، فهو 

 .جائز من باب أوىل
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 أو  املواصلت يف كنت وإاا ،القراءة من النتهاء بعد التلوة سجدة ؤخر أ ان وز يج هل -

 فيها؟ الحكم ما ؛التلوة لسجود يصلح ل  مكان في

من قرأ سجدة تالوة وهو يف مكان ال يستطيع السجود فيه عىل األرض كأن يكون يف 

ه أيمد وأيب داود وصححفله السجود إيامًء برأسه، كام عند  ؛السيارة أو الطائرة أو الدابة

عام الفتح سجدة، فسجد  قرأملسو هيلع هللا ىلص ابن خزيمة واحلاكم عن ابن عمر: )أن رسول اهلل 

 الناس كلهم: منهم الراكب، والساجد يف األرض، حتى إن الراكب ليسجد عىل يده(.

يف سجوده )سبحان ريب األعىل(، يدعو الدعاء املأثور يف سجود التالوة كام عند  ويقول

كان يقول يف سجود القرآن بالليل  ملسو هيلع هللا ىلصي وصححه عن عائشة )أن النبي أيمد والْتمذ

 .يقوله يف السجدة مرارا: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبرصه بحوله وقوته(

 كذلك أن يسجد بعد االنتهاء من القراءة إن مل يطل الفصل. وله

 

 التلوة؟ سجود تسجد نأ لحائضل يجوز  هل -

من مل يشْتط الطهارة لسجود التالوة يرى جواز سجود احلائض عند سامع أو قراءة 

ألن الطهارة ليست رشطا هلام، وليس السجود  ؛سجدة التالوة، وكذا سجود الشكر

صالة، فال حتتاج السجدة تكبري حتريم، وتسليم حتليل، وال استقبال قبلة، وهذا مذهب 
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ء( كام رواه عنه البخاري، ومذهب الشعبي، ابن عمر أنه )كان يسجد عىل غري وضو

 واختاره البخاري.

)وليس السجود فرضا لكنه  ٢٣٢/ ٢وهو مذهب الظاهرية كام قال ابن حزم يف املحىل 

فضل، ويسجد هلا يف الصالة الفريضة والتطوع، ويف غري الصالة يف كل وقت، وعند 

 بلة، وعىل طهارة وعىل غريطلوع الشمس وغروهبا واستوائها، إىل القبلة وإىل غري الق

 طهارة(.

)وأما سجودها عىل غري وضوء، وإىل غري القبلة كيف ما يمكن، فألهنا  ٢٢٤/ ٢وقال يف 

تني ، فام كان أقل من ركع"صالة الليل والنهار مثنى مثنى": - ملسو هيلع هللا ىلصليست صالة، وقد قال 

ص يف وال نفليس إال أن يأيت نص بأنه صالة، كركعة اخلوف، والوتر، وصالة اجلنازة، 

، وسعيد بن -ريض اهلل تعاىل عنه  -روي عن عثامن  وقدأن سجدة التالوة: صالة، 

املسيب: تومئ احلائض بالسجود، قال سعيد: وتقول: رب لك سجدت. وعن الشعبي: 

 جوازها إىل غري القبلة(.

 .ابن تيمية ورجحه

لسجود بال وضوء )مل يوافق ابن عمر أحد عىل جواز ا: 00٠/ ٣ابن حجر يف الفتح  وقال

إال الشعبي، أخرجه بن أيب شيبة عنه بسند صحيح، وأخرجه أيضا بسند حسن عن أيب 

عبد الريمن السلمي، أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم وهو عىل غري وضوء إىل غري القبلة، 

 وهو يميش يومئ إيامء(.
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وال يعرف له إمامان من أئمة التابعني يف الفقه والقرآن أخذا بقول ابن عمر،  فهذان

 خمالف من الصحابة.

مجهور الفقهاء فقاسوا السجود للتالوة عىل سجود الصالة، فاشْتطوا له ما اشْتطوا  أما

 يف الصالة، ومن ذلك الطهارة، وهلذا مل جيوزوا للحائض أن تسجد للتالوة وال للشكر.

 .األول والصحيح

 

 القراءة أجر له هل والشفتين اللسان تحريك مع هر ظا صوت بدون  القرآن قراءة -

 بالعين؟ القراءة مثل يعتبر أم عال   بصوت

 تسمى ال فهذه فقط؛ بالنظر ال بإرسار، ولو والصوت والنطق بالتلفظ تكون القراءة 

 يصدقل هبا النطق جيب بل تلفظ؛ بال تصح ال القراءة يف الواردة األحكام وكل قراءة،

 .فقط نفسه اإلنسان يسمع أن ولو قراءة بأهنا عليها

 

 قراءتها؟ إعادة قبل القران ختمة إكمال يلزم هل البقرة، سورة قراءة مداومة أحب -

 لوحدها. اخلتمة إكامل مع يوم، كل قراءهتا يمكن 
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 آنالقر  تقرأ أن وتود القرآن كلمات يةرؤ  تستطيع ول  اجد ضعيف نظرهاو  مريضة أمي -

 ؟عنها هختمأو  لها أقرأه أن يصح فهل جيدة؛ وصحتي فتاة وأنا وتختمه؛

نعم اقرئي هلا القرآن وهي تسمع، واجعِل ثواب القراءة هلا، وإذا هي أمرتك بالقراءة  

دال )ال :وبختمة القرآن كان هلا مثل أجرك، وال ينقص من أجرك يشء، كام يف احلديث

عىل اخلري كفاعله(، فأخربهيا بذلك حتى حتثك عىل القراءة وعىل كل عمل صالح فيكون 

 .هلا مثل أجرك

 

 أولى اأيهم أعلم ل هللا.. بفضل أشهر ثلثة من بالتجويد القرآن بحفظ بدأت قد كنت -

 الختمة؟ وترتيل تلوة أم بالحفظ مجهودي تكثيف رمضان: في

 احلفظ. من أوىل فيه، اخلتامت من واإلكثار وتدبره، رمضان، يف القرآن تالوة 

 

 مادة أشرح أم وردي فيها أتم فيها: أفضل فعل أي واحدة فراغ ساعة لدي كان إاا -

 لزميلي؟

 قارصة نتكا لو حتى أدائها، يف وجيتهد العبادة، فيها تغتنم والطاعات العبادات مواسم 

 وتطهري به،ر من واالقْتاب قلبه، إصالح يف هلا اإلنسان حلاجة النفس، عىل منفعتها يف

 .ذنبه
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 يف زالواالعت وأصحابه، ملسو هيلع هللا ىلص النبي يفعل كان كام رمضان، يف االعتكاف رشع وهلذا

 .اهلل وبني بينه ما العبد ليصلح األحيان، بعض

 من فضل فيام اخللق، إىل كاإلحسان للغري، نفعها يف عديةاملت الصاحلة األعامل وتؤدى

 العبادة. مواسم أوقات من أوسع وهي األوقات

 ؟الضرورات غير  في لحقا غيرنا ونساعد حاليا العبادة مواسم نغتنم أن شيخنا تقصد-

 ديا،متع نفعها كان لو حتى الطاعات، من لغريها فيها يفرط ال للعبادات مواسم هناك 

 قيام كيْت فال ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي يفعل كان كام القرآن، ومدارسة االعتكاف يرشع نرمضا ففي

 هرش رمضان، جاءكم قد) الصحيح: احلديث يف كام الناس، لنفع ولو حمروم، إال رمضان

 اجلحيم، وابأب فيه وتغلق اجلنة، أبواب فيه تفتح صيامه، عليكم اهلل افْتض مبارك،

 (.حرم فقد خريها، حرم من شهر، لفأ من خري ليلة فيه الشياطني، فيه وتغل

 

 وتشجيع لرمضان للستعداد مجموعة لدينا القرآن لتحفيظ أكاديمية في نحن -

 ومطالبة القرآن من معين جزء تحديد التشجيع: هذا ومن فيه، العبادة على الخوات

 جائز؟ المر اهذ فهل وإرسالها؛ تم كلمة بكتابة الجزء أنهت من كل

 حرج. فال وحتفيظهن؛ القراءة تعليمهن بقصد كان إن
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 الاكار؟ أو للتعبد الحيض فترة أثناء القرآن قراءة حكم ما-

 نم القرآن تقرأ أن أيضا عليها حرج ال أنه والصحيح خالف، بال األذكار يف حرج ال

 ورخصوا تطهر، حتى مسه من منعها عىل جلمهورفا املصحف من وأما حفظها،

 األوسط يف كام املنذر؛ ابن للمصحف احلائض مس جواز إىل ومال مس، بال له بتصفحها

 للجنب عرصنا يف كان من بعض ورخص) اجلمهور: قول ذكر أن بعد فقال ٧٤٢/ ٣

 هللا كرذ فيها التي والدنانري الدراهم ومس التعويذ ولبس املصحف مس يف واحلائض

ون﴿ قوله: معنى وقال طهارة، غري عىل تعاىل ر  ه  إاِلَّ املْ َطهَّ  الق كذلك املالئكة﴾ الَّ َيَمسُّ

ون﴿ وقوله: وقال العالية وأبو والضحاك وجماهد جبري وابن أنس ر  ه  إاِلَّ املْ َطهَّ  ﴾الَّ َيَمسُّ

فة عن حذيبحديث أيب هريرة و واحتج يمسنه ال: لقال هنيا كان ولو السني بضم خرب

، واألكثر من أهل العلم عىل القول األول. وقد "املؤمن ال ينجس"أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

روينا عن ابن جبري: أنه بال ثم توضأ وضوءه إال رجليه ثم أخذ املصحف. وروي عن 

احلسن وقتادة: أهنام كانا ال يريان بأسا أن يمس الدراهم عىل غري وضوء ويقوالن: جبلوا 

أعطني اخلمرة، قالت: إِّن "لعائشة:  ملسو هيلع هللا ىلصت هذه الفرقة بقول النبي عىل ذلك. واحتج

وأنا  ملسو هيلع هللا ىلص، وبقول عائشة: كنت أغسل رأس النبي "حائض قال: إن حيضتك ليست بيدك 

 حائض، قال: ويف هذا دليل عىل أن احلائض ال تنجس ما متس إذ ليس مجيع بدهنا نجس(.

 
  المتحانات؟ أيام في للحفظ للحائض املصحف مس حكم-

 .الصحيح وهو واملتعلم، للمعلم مالك اإلمام اجلواز عىل نص   فقد للحاجة؛ حرج ال
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 كله؟ املصحف أو  الجزاء على هو  للتعلم املصحف مس جواز  في املالكية كلم هل-

 يف كام واملتعلم، املعلم عن للحرج ورفعا للحاجة كامال، للمصحف حتى عام هو بل ال

 أي( : جنبا ال حائضا وإن ومتعلم ملعلم إال)..) ٧٣٣/ ٧ الدردير للشيخ الكبري الرشح

 اجلزء مس هلام فيجوز متعلام، أو معلام كان إذا إال ويمله، املصحف مس املكلف عىل حيرم

 الةإز عىل قدرهتام لعدم نفساء أو حائضا منهام كل كان وإن الكامل، واملصحف واللوح

 عليه ثقل من يشمل واملتعلم. التيمم أو بالغسل إزالته عىل لقدرته اجلنب بخالف. املانع

 (.املصحف يف يكرره فصار القرآن

 

 الشيخ لختمة الستماع لي يجوز  وهل الهاتف؟ من الختمة أكمل أن يجوز  هل ..حائض-

  املسجد؟ درج على من الدعاء على والتأمين املسجد في

 األجهزة، من ونحوه باهلاتف أو قلب، ظهر عن القرآن قراءة وللنفساء هلا جائز نعم

 .الدعاء عىل والتأمني املقرئ، من له االستامع وهلا املصحف، حكم هلا فليس

 

 الهاتف، جهاز  من أقرأهما أن جائز  هل اآلن؛ حائض أنا لكن وأختم جزأين لي تبقى-

 القراءة؟ قبل أتوضأ وهل

 من له معنى ال ألنه وضوء، وبدون اهلاتف، جهاز من للحائض القرآن قراءة جائز نعم

 حلائض.ا
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 قراءة كونها الحكم يختلف وهل حائض؟ وأنا الشريف املصحف من أقرأ أن يصح هل -

 تعبدية؟

 قولل مراعاة نحوه، أو بقلم تصفحه بل باليد؛ له مبارش مس فبدون بد وال كان إن 

 جهاز من القراءة وأما احتياطا، ،(طاهر إال القرآن يمس ال) حديث لظاهر اجلمهور

 ج.حر فال ونحوه هاتف

 

 كملأ هل ؛رمضان يوم خر آ من أقرأ ولم ،رمضان في القرآن من 13 الجزء في توقفت -

 ؟جديد من قراءة أبدأ أم ةالختم

 .أكمل اخلتمة 
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B التراويح 

 

 جدمس لىإ الذهاب مأ ،الصلة يطيل ل  واإلمام القريب مسجدنا يف الصلة الفضل: ما-

 عمارة أن سمعت لني ،منه ستمعأ نأ أحب ناأو  الصوت يندو  الصلة يطيل مامهإ خرآ

 ولى؟أ القريب املسجد

صل حيث ختشع جوارحك، ويرق قلبك، خلف من ترجو إجابة دعائهم من أهل 

 .، فكل املساجد هللالتقوى والصالح، سواء يف املسجد القريب أو البعيد

 

ا الذال فيجعل ؛الفاتحة في يلحن إمام خلف الصلة تجزئ  هل- ؟ الطاء أو زاي   تاء 

 حلروفا بعض نطق عليه ويعرس صحيح بشكل للقرآن حافظا اإلمام كان إذا جتزئ نعم

 تغلب الذين أيضا ربالع بعض وحال احلروف، بعض مع العرب غري حال هو كام

 .وسعها إال نفسا اهلل يكلف وال هلجاهتم، عليهم
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 خلصإل ا بسورة املصلون  يجهر  التراويح من اتركع أربع كل بين عندنا العادة جرت-

 ؟جحر  من فيها هل ؛سنيتها العوام يظن وربما ،مرات ثلث

مل يرد يشء من ذلك يف السنة، وال حرج يف قراءهتا ملن قصد ثواب ما ورد يف فضلها، 

فهي تعادل ثلث القرآن، كام يف الصحيح، فمن قرأها ثالث مرات كأنام قد قرأ 

 .القرآن

وترك العامة عىل ما هم عليه من الطاعات التي اعتادوها، وهلا أصل يف الرشع 

يف  خاصة -ت بدعا أصلية، خري من هنيهم عنها ويفتي بجوازها فقهاؤهم، وليس

ورصفهم عنها ال إىل طاعة مسنونة يواظبون عليها، وقد نبه عىل هذا  -زمن الفتن 

 الفقه الدقيق ابن تيمية وابن القيم.

 

  المتحانات؟ بسبب التراويح ُيصل لم من حكم ما-

 منه تأخذ ال فهي اجلامعة، مع تفوته أال وجيتهد واجبة، يستول نافلة فهي عليه حرج ال

 !تعوض وال تفوت قد اخلري فمواسم الدراسة، من له خري وهي ساعة، نصف

 

 



- 035 - 

 الصلة؟ أثناء منه والقراءة املصحف مسك يجوز  هل-

والقراءة منه يف النوافل لإلمام، وملن يصِل  نعم جائز عند احلاجة مسك املصحف

كان يؤمها ذكوان ، كام ورد عن عائشة يف صحيح البخاري معلقا، أن موالها وحده

ويقرأ باملصحف، ووصله الشافعي وعبدالرزاق من طريق ابن أيب مليكة، وابن أيب 

، وهذا إسناد عىل رشط شيبة عن وكيع عن هشام عن أبيه عروة بن الزبري

 حني.الصحي

وأما للمأموم فال وجه له، وال ينبغي االشتغال بحمل املصحف واملتابعة منه، عن 

إذ ال حاجة هنا تقتضيه، وبإمكان اإلمام أن  ؛اخلشوع واإلنصات لإلمام ومتابعته

 يرفع املصحف أمامه عىل حامل، وال يتيرس ذلك للمأمومني خلفه.

 يف كام القرآن، نم حيفظ وبام له تيرس امب فيها املصِل يقرأ وإنام الفريضة، يف يرشع وال

 السنن يفو ،(القرآن من معك تيرس ما اقرأ ثم) صالته يف املِسء قصة يف الصحيحني

 لفظ: ويف (تقرأ أن اهلل شاء وبام القرآن، بأم اقرأ ثم) حبان ابن وصححه واملسند األربعة

 معه ما بغري يقرأ أن يأمره ومل ،(وهلله وكربه اهلل فايمد وإال به، فاقرأ قرآن معك كان فإن)

 إليها. لندبه املصحف من القراءة ترشع كانت ولو القرآن، من

)أقرؤهم لكتاب اهلل، فإن كانوا يف القراءة سواء، فأعلمهم  :يؤم القوم كام يف الصحيحنيو

 :)قدموا أكثركم قرآنا(، يعني حفظا، ويف رواية :بالسنة..(، ويف احلديث الصحيح

 !للقرآن(، ولو كانت معرفة القراءة تقوم مقام احلفظ لتساوى القراء هبا)أكثركم مجعا 
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 خلف للقرآن ختمتي هل والتهجد؛ التراويح صلة في اإلمام خلف املصحف أمسك-

 منفردا؟ القراءة عليّ  أم لي تحسب اإلمام

 له، اتاإلنص الواجب بل الْتاويح، يف يقرأ وهو اإلمام، خلف ختمتك تقرأ أن يصح ال

 .أخطأ أو نِس إذا اإلمام عىل يفتح من املصحف يمسك ناموإ

 

 بيدي أحمله أن دون  مرتفعة طاولة على كبير قرآن أمامي القرآن أضع أن يجوز  هل-

 الطاولة. على وهو الحروف رؤيا أستطيع أنني علما منه؟ وأقرأ

 جائز. نعم

 

 أترك وكنت .القرآن أحفظ ل لني ؛املصحف من القرآن وقرأت املنزل  في صليت-

 يف ش يء عليّ  فهل ؛الفاتحة قراءة بعد أمسكه ثم وأسجد أركع حتى بجانبي املصحف

 الك؟

 له إجالال كريس أو بجنبك، خمدة عىل سجدت إذا املصحف وضع عليك، حرج ال

 األرض. عىل ال وتعظيام،

 

 

 



- 037 - 

 اماا التراويح صلة في الجماعة وكانت املسجد صلتوو  العشاء صلة على خرتأت إاا-

 عدب العشاء يصلأو  التراويح في دخلأ وأ ؟التراويح في دخلأ ثم العشاء يصلأ هل ؟فعلأ

 ؟الك

تصِل العشاء مع اإلمام وهو يصِل الْتاويح، فإذا سلم من ركعتني تكمل أنت 

 فرضك أربعا ثم تسلم، ثم تصِل خلفه باقي الْتاويح.

 

 الركعتين بعد سلم وإاا التراويح؟ يصلي الذي اإلمام خلف العشاء أصلي أن ز يجو  هل-

 ؟مثاني خلفه أصلي أم ،كملوأ معه أسلم ل 

نعم جائز أن تصِل العشاء خلف اإلمام وهو يصِل الْتاويح، وتنوي الفرض فقط، 

وإذا سلم بعد الركعتني، تكمل أنت الفرض أربع ركعات، ثم تصِل باقي الْتاويح 

 إلمام تطوعا.مع ا

 

 صلة أن عرفت لكن الجماعة؛ صلة أجر وأكسب املسجد في التراويح أصلي أن أريد-

 أجري؟ نم تنقص املسجد في صلتي فهل املسجد؛ في صلتها من أفضل بيتها في املرأة

 من اصةخ أفضل، فهو هم،مع هلا تنشطني كنِت  إذا املسجد، يف اجلامعة مع الْتاويح صِل

 بيتها. يف للْتاويح تنشط أال ختشى أو القرآن، حتفظ ال
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 ل  أم ،13 الـ تكملة البيت في أصلي أن يجوز  هل ركعة؛ 22 التراويح يصلي املسجد إمام-

 القيام؟ أكمل أن يصح هل الوتر، صليت طاملا يجوز 

 ثنىم تشاء كام أكثر أو ركعات عرش البيت يف وصل بالوتر، ركعة ٧٧ اإلمام مع صل

 صححهو وحسنه والْتمذي داود وأيب أيمد عند - احلسن احلديث يف ملا وتر، بال مثنى،

 عندنا وأمسى رمضان من يوم يف عِل بن طلق زارنا: قال طلق، بن قيس عن) - حبان ابن

 بقي إذا تىح بأصحابه، فصىل مسجده إىل انحدر ثم بنا، وتروأ الليلة، بنا قام ثم وأفطر،

 (..ليلة يف وتران ال سمعت فإِّن بأصحابك، أوتر: فقال رجال قدم الوتر،

 يف وتران ال": قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن روي وقد): ٧٩٨/ 0 األوسط يف املنذر ابن قال

 الصالة يدير الرجل يف ،"وترا بالليل صالتكم آخر اجعلوا": ملسو هيلع هللا ىلص النبي قول وإنام ،"ليلة

 ذلك ليسو صالته، آخر يوتر ثم مثنى، مثنى يصِل أن فالسنة ذلك أراد فإذا الليل، من

 ..مرتني ليلة يف يوتر أن السنة من ليس إذ مرة، أوتر قد ملن

 ليقو عباس ابن سمعت: قال عطاء عن جريج، ابن عن الرزاق، عبد عن إسحاق، حدثنا

 وكان: قال "تصبح حتى شفعا وصل بركعة تشفع فال الليل أول أوترت إذا": لرجل

 .(."يصبح حتى شفعا فليصل استيقظ ثم الليل، أول أوتر إذا": يقول به، يفتي عطاء
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 حرام؟ هذا هل ،هللا ويا نشهد :رددأ ،القنوت في اإلمام يدعو  عندما-

خلف اإلمام يف دعاء القنوت بال جهر، ويكره رفع ليس حراما ويكره، فاملسنون التأمني 

َهْر بَِصالَ ﴿ :الصوت خلف اإلمام بغري التأمني يف الفاحتة، لقوله تعاىل تَِك َوالَ َوالَ جَتْ

َافِْت هِبَ  ِبُّ املْ ْعَتِدين﴿ا﴾ خت  ْفَيًة إِنَّه  الَ حي  ًعا َوخ  ْم َترَضُّ وْا َربَّك   .﴾اْدع 

حني سمع أصحابه جيهرون ويرفعون أصواهتم  -حيحني كام يف الص - ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي 

بالدعاء )اربعوا عىل أنفسكم فإنكم ال تدعون غائبا وال أصم! إنكم تدعون سميعا قريبا 

رفع الصوت يف دعاء القنوت، إال  -فضال عن املأمومني  -وهو معكم(، فيكره لإلمام 

 بقدر ما يسمع املأمومني.. 

ِبُّ املْ ْعَتِدين﴿ :)وأما قولهقال ابن جرير يف تفسري اآلية  ن ربكم ، فإن معناه: إ﴾إِنَّه  الَ حي 

ال حيب من اعتدى فتجاوز حده الذي حده لعباده يف دعائه ومسألته ربه، ورفعه صوته 

 فوق احلد الذي حد هلم يف دعائهم إياه، ومسألتهم، ويف غري ذلك من األمور..

فع الصوت والنداء والصياح بالدعاء، قال ابن جريج: إن من الدعاء اعتداء، يكره ر

 ويؤمر بالترضع واالستكانة(.

)وقواعد الرشيعة مقررة أن  ٣٨/ 0وقال ابن حيان األندلِس يف تفسريه البحر املحيط 

 الرس فيام مل يفْتض من أعامل الرب أعظم أجرا من اجلهر.

فيكون جهرا قال احلسن: أدركنا أقواما ما كان عىل األرض عمل يقدرون أن يكون رسا 

أبدا ولقد كان املسلمون جيتهدون يف الدعاء وال يسمع هلم صوت إن هو إال اهلمس بينهم 

 انتهى. وبني رهبم.
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ولو عاش احلسن إىل هذا الزمان العجيب الذي ظهر فيه ناس يتسمون باملشايخ يلبسون 

رد يف هلم أذكارا مل ت ويكتبونثياب شهرة عند العامة بالصالح، ويْتكون االكتساب، 

الرشيعة جيهرون هبا يف املساجد، وجيمعون هلم خداما جيلبون الناس إليهم الستخدامهم 

ونتش أمواهلم، ويذيعون عنهم كرامات، ويرون هلم منامات يدونوهنا يف أسفار، 

وحيضون عىل ترك العلم واالشتغال بالسنة، ويرون الوصول إىل اهلل بأمور يقرروهنا من 

هبا كتاب منزل، وال نبي مرسل، ويتعاظمون عىل الناس خلوات، وأذكار مل يأت 

باالنفراد عىل سجادة، ونصب أيدهيم للتقبيل، وقلة الكالم، وإطراق الرؤوس، وتعيني 

خادم يقول الشيخ مشغول يف اخللوة، رسم الشيخ، قال الشيخ، رأى الشيخ، الشيخ نظر 

ة، التي خيشون هبا عىل العامإليك، الشيخ كان البارحة يذكرك، إىل نحو من هذه األلفاظ 

وجيلبون هبا عقول اجلهلة، هذا إن سلم الشيخ وخادمه من االعتقاد الذي غلب اآلن عىل 

متصوفة هذا الزمان من القول باحللول أو القول بالوحدة، فإذ ذاك يكون منسلخا عن 

 رشيعة اإلسالم بالكلية!

لربط، وتوقف عليها والتعجب ملثل هؤالء كيف ترتب هلم الرواتب وتبنى هلم ا

األوقاف، وخيدمهم الناس يف عروهم عن سائر الفضائل، ولكن الناس أقرب إىل 

 أشباههم منهم إىل غري أشباههم، وقد أطلنا يف هذا رجاء أن يقف عليه مسلم فينتفع به.

ِبُّ املْ ْعَتِدين﴿ اللفظ  اوقرأ ابن أيب عبلة أن اهلل جعل مكان املضمر املظهر، وهذ ﴾إِنَّه  الَ حي 

عام يدخل فيه أوال الدعاء عىل غري هذين الوجهني من عدم الترضع وعدم اخلفية، بأن 

يدعوه وهو ملتبس بالكرب والزهو، أو أن ذلك دأبه يف املواعيد واملدارس، فصار ذلك له 
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صنعة وعادة فال يلحقه ترضع وال تذلل، وبأن يدعوه باجلهر البليغ والصياح كدعاء 

ع يف املشاهد واملزارات، وقال العلامء: االعتداء يف الدعاء عىل وجوه: الناس عند االجتام

منها اجلهر الكثري، والصياح، وأن يدعو أن يكون له منزلة نبي، وأن يدعو بمحال، 

 ونحوه من الشطط، وأن يدعو طالب معصية.

وقال ابن جريج والكلبي: االعتداء رفع الصوت بالدعاء، وعنه الصياح يف الدعاء 

 وه وبدعة.مكر

وقيل هو اإلسهاب يف الدعاء. قال القرطبي وقد ذكر وجوها من االعتداء يف الدعاء قال: 

ومنها أن يدعو بام ليس يف الكتاب العزيز وال يف السنة فيتخري ألفاظا مقفاة وكلامت 

 مسجعة وقد وجدها يف كراريس هلؤالء يعني املشايخ ال معول عليها(.

 

 نحي في قرآنال لقراءة أجلس ثم ،التراويح من ركعات وأربع العشاء صليأ نيأ حكم ما-

 ؟يصلون  زالوا ما

 كام املة،ك ليلة قيام أجر ليثبت ؛يسلم حتى اإلمام مع اإلكامل واألوىل ذلك، يف حرج ال

 حتى اإلمام مع صىل إذا الرجل إن) :حبان ابن وصححه والْتمذي داود وأيب أيمد عند

 (.ليلة قيام له حسب ينرصف
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فكر التهجد وصلة التراويح صلة وبالخص الصلة في السرحان كثير أنا-
ُ
 الصلة ءأثنا أ

ريد .حياتي في تحدث ةكثير  بأشياء
ُ
  أ

 
 ؟حل

 وخطابه المهك تسمع اهلل يدي بني أنك واستحرض القرآن، آيات من اإلمام يقرأ فيام تدبر

 وقلبك. بجوارحك إليه وحاجتك فاقتك له وأظهر مقامك، يرى وأنه لك،

 

 ماعةج املسجد في التراويح صليت وإاا ؟وترا الليل قيام في ةركع خر آ تكون  أن يلزم هل-

 الليل؟ آخر  قيام أصلي يصح له ؛جماعة والوتر الشفع وصلينا

نعم جائز، فصل الوتر مع اإلمام، ثم متى أردت أن تقوم آخر الليل فصل ما شئت 

 )ال وتران يف ليلة(. :مثنى مثنى بال وتر، حلديث

أن أبا بكر،  ")عن ابن املسيب:  ٢٠٣/ ٧ "رشح معاِّن اآلثار"قال الطحاوي يف 

نه: فقال أبو بكر ريض اهلل ع ،ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل وعمر، ريض اهلل عنهام تذاكرا الوتر عند رس

أما أنا فأصِل ثم أنام عىل وتر، فإذا استيقظت صليت شفعا حتى الصباح، فقال 

عمر ريض اهلل عنه: لكني أنام عىل شفع، ثم أوتر من آخر السحر فقال رسول اهلل 

 أليب بكر ريض اهلل عنه: حذر هذا، وقال لعمر ريض اهلل عنه: قوي هذا. ملسو هيلع هللا ىلص

عىل ما ذكرنا من نفي إعادة الوتر،  "ال وتران يف ليلة" ملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهلل فدل قو 

أما أنا فأوتر أول الليل، فإذا استيقظت "ووافق ذلك قول أيب بكر ريض اهلل عنه: 
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م النكري عليه دليل عىل أن حك ملسو هيلع هللا ىلصصليت شفعا حتى الصباح، وترك رسول اهلل 

 ي يتنفل هبا بعده. الت افلذلك كام كان يفعل، وأن الوتر ال ينقضه النو

.. عن أيب مجرة قال: سألت ملسو هيلع هللا ىلصروي ذلك أيضا عن مجاعة من أصحاب النبي  وقد

ابن عباس ريض اهلل عنهام، عن الوتر فقال: إذا أوترت أول الليل فال توتر آخره، 

وإذا أوترت آخره ، فال توتر أوله. قال: وسألت عائذ بن عمرو، فقال مثله... عن 

، أهنام سمعا خالسا، قال: سمعت عامر بن يارس، وسأله قتادة، ومالك بن دينار

 "أما أنا فأوتر، ثم أنام، فإن قمت، صليت ركعتني ركعتني"رجل عن الوتر، فقال: 

ألن يف  ;وهذا عندنا معنى حديث مهام، عن قتادة الذي ذكرناه يف الفصل األول 

ر ن عمذلك، فإذا قمت شفعت. فاحتمل ذلك أن يكون يشفع بركعة كام كان اب

يفعل، وحيتمل أن يكون يصِل شفعا شفعا. ففي حديث شعبة ما قد  ريض اهلل عنهام

 .بني أن معنى قول: شفعت، أي صليت شفعا شفعا، ومل أنقض الوتر(

 
 وإاا .التراويح في الوتر أصلي ل  الليل؛ قيام أيضا أصلي أن وأريد التراويح صليت إاا-

 صحيح؟ ؛القيام صلة لي يجوز  ل  الوتر؛ صليت

صل الْتاويح والوتر مع اإلمام، ثم صل ما شئت من الصلوات بعدها بال وتر، 

 .تصلني ركعتني ركعتني
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 اإلمام مع قام من" :وحديث "وترا صلتك آخر اجعل" حديث: بين لجمع أفعل مااا-

  ينصرف حتى
ُ
 ؟"ليلة قيام له تبك

 .وتر بال تشاء كام بعده وهتجد اإلمام مع أوتر

 

 تموأخ متأخر وقت في البيت في القيام من أخرى  ركعات أصلي لني الوتر صلة أترك-

 مع قام من) :ملسو هيلع هللا ىلص الرسول  حديث مع الك يتعارض وهل صحيح، افعله ما هل بالوتر؛

 (؟ليلة قيام له كتب ينصرف حتى اإلمام

 لك تبيك حتى معه وتوتر اإلمام مع تصِل أن واألوىل فيه، حرج وال صحيح تفعله ما

 والقيام اإلمام، عم الصالة احلسنيني، فتظفر وتر، بال شئت ما بعده وتصِل ليلة، أجر قيام

 !نيام والناس األخري الليل ثلث يف

 

 مام؛اإل  تسليم بعد الثانية ليصلي ويقوم الوتر  ركعة بعد املأموم يسلم أل  يجوز  هل-

 اإلمام؟ مع ينصرف وبذلك

 ثبوتل اشْتطه واحلديث اإلمام، مع ينرصف مل يقال وقد فيه، حرج وال حمتمل وجه هذا

 .(ليلة قيام له كتب ينرصف حتى اإلمام مع قام من) املخصوص األجر
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 الفجر لقب هلل ركعتين بالليل أصلي لني ؛انصرفت ثم ركعات ثمان اإلمام خلف صليت-

 صحيح؟ فعلته ما هل ،أوتر ثم

 يف يحالصح احلديث يف كام كاملة، ليلة قيام أجر حتصل حتى واجلامعة اإلمام مع أوتر

 حتى اإلمام مع قام من) ذر أيب عن حبان ابن وصححه والْتمذي داود وأيب أيمد مسند

 وتر. بال شئت ما فصل البيت إىل رجعت وإذا ،(ليلة قيام له كتب ينرصف

 

B صلة الليل في رمضان 

 مثنى مثنى أصلي أن يجوز  هل ؟أصليها التي القيام ركعات عدد حساب علي يجب هل-

 ؟أوتر ثم أتعب حتى

ال حرج أن تصِل ما تشاء كام يف الصحيحني عن ابن عمر )صالة الليل مثنى مثنى، فإذا 

خشيت الصبح فأوتر بركعة(، فيصِل ركعتني ركعتني بال حرص ويوتر قبل طلوع الفجر، 

وإنام يستحب معرفة العدد ملن يتحرى املسنون وهو إحدى عرشة ركعة كام يف 

ة، أو ثالث عرشة ركعة كام يف الصحيحني عن ابن عباس، أما من الصحيحني عن عائش

 أراد الزيادة فيصِل ما شاء بال حرص كام يف حديث ابن عمر هذا.
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 ؟الفجر اانأ وقبل السحور  بعد الوتر  أصلي ان يجوز  هل-

 مثنى، نىمث الليل صالة) :الصحيح يف كام الفجر، أذان إىل الوتر فوقت جائز، نعم

 (.بركعة فليوتر - الفجر - الصبح مأحدك خيش فإذا

 

 ضلالف أم نآالقر  من تيسر ما بقراءة ركعتين كل بين فصلأ الليل قيام في جوز ي هل-

 الفراغ؟ بعد القرآن قراءة

 . ذلك يف حرج ال

 .الليل امقي من الفراغ حتى والتسليامت الصلوات بني املواالة السنة هي كام واألوىل

 

Bالعشر الواخر 

-  
ُ

 والورد؟ والقيام التراويح أجر  من هذا ينقص هل ملرض، أفطرت

كام يف  ؛بل نية املؤمن أسبق من عمله، وأجرك ثابت لصيامك وقيامك ؛ال 

 تب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيام(.ك   ؛)إذا مرض العبد أو سافر :الصحيح
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 ؟الشهر باقي في الجمع عن يزيد فضل رمضان في خيرةال  للجمعة هل -

 مضان،ر يف والسنوي األسبوع، عيد فهي األسبوعي: الزمانني رشف فيها اجتمع نعم 

 أحرى فيها االستجابة فساعة اللياِل، أرشف وهي منه، األواخر العرش يف وكوهنا

 .بالقبول

 

 من نيليلت العادة مارست السيئات؟ عن ومااا ..اليام هذه في تتضاعف الحسنات -

 منافقة؟ هكذا أنا أم مقبولة التوبة هل الواخر؛ العشر ليال

 مل راألواخ العرش زالت فام فاجتهدي الطاعة، عن ليرصفك الشيطان تلبيس من هذا 

 .فيها اهلل وتقبله ليلها قام من والسعيد بعد، تنقض

 

 رمضان؟ أيام باقي من أكبر الواخر العشر في الصدقة ثواب هل -

 هلهأ أيقظ رمضان من األواخر العرش دخلت إذا ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان) الصحيحني: ففي نعم؛ 

 ال ام األواخر، العرش يف جيتهد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول كان) مسلم: صحيح ويف ،(ليله وأحيا

 (.غريه يف جيتهد

 األيام. سائر يف منه أفضل فيها الصالح فالعمل
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 ماك قيامها من منعتني ظروف حصلت ولكن الصبر بفارغ الواخر العشر  أنتظر  كنت -

 و عأد ل  حتى حصلت الظروف أن نفس ي في فوقع بالدعاء، راغبة كنت فقد أنوي، كنت

 صحيح؟ الك هل أريده، بما

 زالت ماو األواخر، العرش يف فقط حمددا وليس وقت، كل يف مستحب ؤهودعا اهلل سؤال 

 الدعاء. يف فاجتهدي بعد؛ تنقض مل العرش

 

 رمضان في أعتق ما قدر رمضان؛ من ساعة آخر في يعتق سبحانه هللا أن صحيح هل -

 الرقاب؟ من كله

 من ليلة كل يف عتقاء هلل) ذلك من املشهور الصحيح وإنام ،الزيادة هذه تصح ال 

 (.رمضان

 أيب نع واحلاكم حبان وابن خزيمة ابن وصححه ماجه وابن والْتمذي أيمد مسند يف كام

 دةمر الشياطني صفدت رمضان شهر من ليلة أول كان إذا: )قال ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن هريرة،

 باب، منها لقيغ فلم اجلنة أبواب وفتحت باب، منها يفتح فلم النار أبواب وغلقت اجلن،

 كل ذلكو النار، من عتقاء وهلل أقرص، الرش باغي ويا أقبل، اخلري باغي يا: ينادي ومناد

 (.ليلة

 وجل عز هلل إن) :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال جابر، عن حسن بإسناد ماجه ابن عند وكام

 (.ليلة كل يف وذلك عتقاء، فطر كل عند
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 ويف 0٧ رقم األوقات فضائل يف البيهقي رواه حديث ذلك يف ورةاملذك الزيادة وردت

 صائام ثقة وكان: قال الشيباِّن، عمرو بن ناشب) طريق من ٢٢٢٠ رقم اإليامن شعب

 عن مسعود، بن اهلل عبد عن حراش، بن ربعي عن حيان، بن مقاتل حدثنا: قال وقائام،

 لقيغ فلم اجلنان أبواب تفتح رمضان شهر من ليلة أول كان إذا: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 له،ك الشهر واحد باب منها يفتح فلم النار أبواب وغلقت كله، الشهر واحد باب منها

 يمم رياخل باغي يا الصبح، انفجار إىل ليلة كل السامء من مناد ونادى اجلن، عتاة وغلت

 ه،علي وبنت تائب من هل له، نغفر مستغفر من هل وأبرص أقرص، الرش باغي ويا وأبرش،

 هرش من فطر كل عند وجل عز وهلل سؤله، نعطي سائل من هل له، نستجيب داع من هل

 مجيع يف تقأع ما مثل أعتق الفطر يوم كان فإذا ألفا، ستون النار من عتقاء ليلة كل رمضان

 (.ألفا ستني ألفا ستني مرة ثالثني الشهر

 هوذكر منكرة، اتزياد فيه احلديث وهذا احلديث، منكر ضعيف، هذا عمرو بن وناشب

 .امليزان لسان يف حجر ابن وكذا منها، احلديث هذا وعد امليزان يف الذهبي

 إن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال احلسن، عن) 0٣ رقم األوقات فضائل يف البيهقي رواه وقد

 ليلة رآخ يف كان فإذا النار، من عتيق ألف مائة ست رمضان من ليلة كل يف وجل عز هلل

 .مىض من بعدد أعتق

 عند ذاه مثل يف املذكور بالعدد واملراد: قال مرسال، احلديث هذا جاء هكذا: البيهقي قال

 حدود فعر فيمن أعلم واهلل ذلك وكل اخلرب، يف املذكور العدد أعيان دون الكثرة علامئنا

 (.حقوقه وحفظ الشهر هذا
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 أشبه. وهو مرسال البرصي احلسن عن فاحلديث

: قال جبري بن سعيد عن أبان، عن معمر، عن ١٢٨0 رقم املصنف يف الرزاق عبد وروى

 رمضان شهر من ليلة أول دخلت إذا: )ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال عمر ابن عن أحسبه

 منها يفتح فلم النار أبواب وغلقت كله، الشهر باب منها يغلق فلم اجلنان، أبواب فتحت

 لك وقت عند النار نم يعتقهم عتقاء هلل يكون ثم اجلن، مردة وغلت كله، الشهر باب

 (.وإماء عبيد، فطر

 ضعيف. عياش أيب بن وأبان

 شهر نذكر كنا: قال عرفجة عن السائب، بن عطاء عن عيينة، ابن عن بعده وروى

 إِّن: فقال رمضان، شهر نذكر كنا: قال تذكرون؟ ماذا: فرقد بن عتبة فقال رمضان

 فيه وتغل ار،الن أبواب فيه وتغلق اجلنة، أبواب فيه تفتح: )يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سمعت

 (.قرصأ الرش باغي ويا هلم، اخلري باغي يا ليلة كل يف مناد فيه وينادي الشياطني،

 صحيح. حديث وهذا

 

Bليلة القدر 

 ؟12 ليلة أم ،2١ الليلة من بدءا القدر ليلة نتحرى  هل يوما، 1١ السنة هذه رمضان-

 .األواخر العرش مللتك أحوط الليلة من
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 القدر؟ ةليل ىمت-

و  ٣0و  ٣٢و  ٣٧يف العرش األواخر من رمضان ويف إحدى اللياِل الوتر منه وهي 

  ٣١واألشهر أهنا ، ٣٩و  ٣١

 .ومن قام كل العرش األواخر فقد أدركها يقينا

 

  تتغير؟ أم السنين كل في ثابتة القدر ليلة هل-

 صحابةوال قطعا، األواخر العرش من الوتر يف هي وإنام حمددة، ليلة أهنا ىلع قاطعا دليل ال

 اهلل ولرس مع فيه أدركها الذي رمضان يف القدر ليلة أهنا منهم واحد لكل ثبت بام حدثوا

 ؛أمته وعن عنه أخفيت أهنا عىل دليل هلا ملسو هيلع هللا ىلص النبي ونسيان حينئذ، هلم ظهرت بدالئل

 بدء يف بواأصا سواء كلها، قاموها إذا تفوهتم فال األواخر، العرش يف حترهيا يف ليجتهدوا

 .يوما ٣٩ وأكملوه منه، يوما أخطأوا أم وتر، ليلة فتكون الشهر أول صيامهم
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 وليست هللا من الشخص قبول  بحسب تكون  القدر  ليلة نأ الشيوخ أحد من سمعت-

 به؟ يؤخذ الرأي هذا فهل معينة؛ واحدة ليلة

حتديدها باللياِل الوتر من رمضان،  ملسو هيلع هللا ىلصقد تواتر عن النبي بل هي ليلة حمددة، و

 منهم، نيوخرج إلخبار أصحاهبا ثم أنسيها لتالحي رجل ملسو هيلع هللا ىلصوكان قد أرهيا 

 .٣١واألرجح أهنا ليلة 

 

 ر؟القد ليلة وتحديد ي تحرّ  على بالبلدان الصيام اختلف يؤثر  كيف-

  لَقدرِ ا َليَلة   ما َأدراكَ  َوما إِن ا َأنَزلناه  يف َليَلِة الَقدِر ﴿ العام يف واحدة ليلة القدر ليلة

ل    َشهر   َألِف  ِمن َخريٌ  الَقدرِ  َليَلة   وح   املاَلِئَكة   َتنَزَّ ِم بِإِذنِ  فيها َوالر  لِّ  ِمن َرهبِّ   َأمر   ك 

 الوتر، اللياِل يف منه، األواخر العرش يف رمضان، يف هيو﴾ رالَفج َمطَلعِ  َحت ى ِهَي  َسالمٌ 

 - اباواحتس إيامنا كلها قامها فمن ،( األواخر العرش يف فالتمسوها): ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال كام

 مأ الشهر، أول الناس أصاب سواء ،(ذنبه من تقدم ما له غفر) - الصحيحني يف كام

 نيب املطالع واختالف ومالئكته، اهلل عند معلومة حمددة ليلة فهي صيامه، يف أخطأوا

 أول من هلا احلساب ويبدأ املطالع، بتكرر تتكرر ال واحدة، ليلة كوهنا من يغري ال البلدان

 أهل يامص فيها يتقدم ليلة، من أكثر يف االختالف يكون ال وعادة اهلالل، فيه يرى مطلع

 كمل إن ينوعرش إحدى ليلة تكون هلم بالنسبة األواخر فالعرش املطالع، باقي عىل مطلع

 البخاري رشح يف بطال ابن قال كام عرشين، ليلة مطلعهم تأخر ملن تكون بينام الشهر،

 هىو صحاح، السالم عليه النبي عن ذلك يف املروية واآلثار: الطربي قال): ٧00/ ٠
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 وغري واخر،األ العرش يف أهنا السالم عليه عنه ينبئ مجيعها أن وذلك خمتلفة، غري متفقة

 أنه معلوما وكان قالبة، أبو قال كام العرش لياِل من ليلة يف سنة يف كل تتجول أن كرمن

 عنده كانت أهنا هافي بطلبتها أصحابه أمر التي اللياِل من ليلة كل يف قال إنام السالم عليه

 مجاعإل السنة؛ شهور دون رمضان شهر يف أهنا فالصواب الليلة، تلك يف العام ذلك يف

 ال ثم( هامن وتر يف األواخر العرش يف هي: )قال أنه السالم عليه النبي عن وراثة اجلميع

 ليلة عىل حمصورا كان لو ذلك ألن غريها؛ إىل يعدوها ال بعينها لليلة خاص ذلك يف حد

 فلم أمته، اليعرفه أمرها يف جده مع السالم عليه النبي بمعرفتها الناس أوىل لكان بعينها

 يف تطلع الشمس وأن باردة، وال حارة ال طلقة، ليلة أهنا عليها ةالدالل إال منها يعرفهم

 ليلة عىل فهتوقي دون باآليات عليها أمته داللته يف وألن هلا، شعاع ال بيضاء صبيحتها

 الذى اوأم... للعيون اللياِل تلك يف تظهر أهنا زعم من كذب عىل واضح دليل بعينها

 عمال نأ بذلك يعنى شهر، ألف من خري فإهنا اللياِل سائر دون من الليلة هذه به خصت

 فيها سلي شهر ألف يف عمل من خري وشبهه ودعاء صالة من وحيبه اهلل يرىض بام فيها

 قوله يف مالك وقال رحم، قطيعة أو بإثم يدع مل ما الدعاء فيها يستجاب وأنه القدر، ليلة

 ليلة( بقىت سابعة) و نوعرشي إحدى ليلة هي( تبقى تاسعة يف التمسوها: )السالم عليه

 .وعرشين مخس ليلة( تبقى خامسة) و وعرشين، ثالث

 احلديث يف ذكر ما عىل اللياِل من وترا القدر ليلة وتوافق معناه يصح وإنام: املؤلف قال

 الباقية عةالتاس فتكون شفع يف إال تكون ال فإهنا كامال كان إن فأما ناقصا، الشهر كان إذا

 أربع ليلة قيةالبا والسابعة وعرشين، ست ليلة الباقية اخلامسةو وعرشين، ثنتني ليلة



- 054 - 

 وهذا وترا، منهن واحدة تصادف فال عباس، ابن عن البخاري ذكره ما عىل وعرشين

 إىل فعش ومن شفع، إىل وتر من األواخر العرش يف سنة كل القدر ليلة انتقال عىل يدل

 أطلق لب ناقص، دون كامل شهر يف هابالتامس أمته يأمر مل السالم عليه النبي ألن وتر؛

 النقصان، عىل ومرة التامم، عىل مرة اهلل رتبها قد التي رمضان شهور مجيع يف طلبها عىل

 هي: )حديثه يف عباس ابن وقول. قالبة أبو قاله ما كلها األواخر العرش يف انتقاهلا فثبت

 أن( تبقى ابعةس يف): اآلخر احلديث يف قوله ودل(.. يبقني سبع يف أو يمضني تسع يف

 الشهر صفن جازوا إذا التأريخ يف العرب طريقة عىل( يبقني سبع يف: )قوله الصحيح

 إحدى ليلة تبقى تاسعة عدوا املعنى وهلذا باملايض، ال منه بالباقي يؤرخون فإنام

 ومل ين،وعرش أربع ليلة تبقى سابعة وعدوا وعرشين، تسع ليلة يعدوها ومل وعرشين،

 ..(..العرش أول من العدد يأخذوا مل ملا وعرشين سبع ليلة يعدوها

 

 اوتر  القدر ليلة ستأتي فهل أخرى، بلد في رمضان2١و ،بلد في رمضان2١ اليوم-

 عنىم أم رمضان؟ فيها تأخر  بلد لساكن زوجية ليلة في وستأتي مكة لساكن بالنسبة

 ؟ومهص بحسب كّل  جميعال عند وترية ليلة في إل  تأتي لن أنها " الوتر في التمسوها"

ليلة القدر هي ليلة حمددة يف رمضان قطعا، من غروب الشمس إىل طلوع الفجر،  

ا َأنَزلْ ﴿ :كام قال تعاىل ؛وفيها نزل القرآن َباَرَكة  إِنَّ  مُّ
اه  يف َليَلِة إِن ا َأنَزلن ﴾، ﴿نَاه  يِف َلْيَلة 

ل    َشهر   َألِف  ِمن َخريٌ  لَقدرِ ا َليَلة    الَقدرِ  َليَلة   ما َأدراكَ  َوما الَقدِر   َتنَزَّ
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وح   املاَلِئَكة   ِم بِإِذنِ  فيها َوالر  لِّ  ِمن َرهبِّ  ، الَفجِر﴾ َمطَلعِ  َحت ى ِهَي  َسالمٌ   َأمر   ك 

ْرآن  َشْهر  َرَمَضاَن الَّ ﴿:وقال   ﴾..ِذَي أ نِزَل فِيِه اْلق 

األواخر منه فقد قام  وهي يف العرش األواخر منه، فمن قام رمضان كله، أو العرش 

ى كام يف الصحيحني عن ابن عمر )أر ؛ليلة القدر يقينا، وهي يف السبع األواخر منه

ع فليتحرها يف السب ؛رؤياكم قد تواطأت يف السبع األواخر، فمن كان متحرهيا

ن والتامسها يف اللياِل الوتر م رهياأصحابه بتح ملسو هيلع هللا ىلصاألواخر(، وقد أوىص النبي 

 يف الصحيحني عن عائشة )حتروا ليلة القدر يف الوتر، من العرش العرش األواخر، كام

األواخر من رمضان(، وكذا رواه أبو سعيد اخلدري وابن عباس كام يف 

 الصحيحني.

كله باعتبار عدة الشهر وهالله كام هو يف حقيقة األمر فلكيا، ال باعتبار ما  وذلك

شهر، ملن أصاب حساب ال فهي وتر ؛يظنه الناس من حسابه وخيتلفون يف حتديده

وشفع ملن أخطأه، وال يقدح هذا االختالف يف حقيقة أهنا ليلة واحدة حمددة يف 

العرش األواخر من رمضان، سواء كانت ليلة وتر عند أهل بلد، وشفع عند أهل 

 بلد آخر.

من رمضان دائام، كام ورد يف صحيح مسلم  ٣١بعض األئمة أهنا هي ليلة  ورجح

أهنا يف رمضان، وأهنا يف العرش األواخر، وأهنا ليلة سبع وعرشين، عن أيب بن كعب )

ثم حلف ال يستثني، أهنا ليلة سبع وعرشين، فقلت: بأي يشء تقول ذلك؟ يا أبا 
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 شعاع أهنا تطلع يومئذ، ال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  خربنااملنذر، قال: بالعالمة، أو باآلية التي أ

 ٢٤اسا بعدد كلامت سورة القدر وهي هلا(، وقد يستدلون له بداللة اإلشارة استئن

 واهلل أعلم. ٣١برقم  (هي)كلمة بعدد أيام الشهر، ويأيت عدد كلمة 

 

  القدر؟ ليلة نحسب كيف رمضان؛ شهر  دخول  في أخطأنا إاا -

 .منها كانت ليلة بأي القدر ليلة تفوته لن رمضان من األواخر العرش قام من 

 

 فلو  رمضان 12 اليوم ى خر أ دول  في بينما رمضان 12 التاريخ اليوم مثل مصر في نحن-

 الخرى؟ الدول  في تاريخها يكون  فكم ،رمضان 1١ مصر في القدر ليلة كانت

 من لوترا اللياِل صىل ومن يقينا، القدر ليلة أدرك فقد رمضان من األواخر العرش قام من

 ملو الشهر، أول دخول من صحيحا صيامه بدء كان إن يقينا، هاأدرك فقد األواخر العرش

 .اهلالل رؤية بعدم أوله خيطئ

 

 القدر؟ ليلة تحديد في الرؤى تواطؤ  عن سنة كل ُينشر  فيما قولكم ما-

أهل العلم واإليامن من األمة موثوقون بروايتهم إذا تواترت، ومعصومون برأهيم 

حني  ملسو هيلع هللا ىلصاستدل النبي  . فقدذا أمجعوا عليه، وصادقون برؤاهم إذا تواطأتإ
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تواطأت رؤى أصحابه عىل ليلة القدر فقال: )أرى رؤاكم قد تواطأت فالتمسوها 

َك ِمن َتأويِل . فبالعرش( ويرجع فيها ألهل التأويل َعلِّم  تأويل الرؤى علم ﴿َوي 

يل ويصوهبم إذا أخطأوا ، فمن يأذن ألصحابه بالتأو ملسو هيلع هللا ىلصاألَحاديِث﴾ وكان النبي 

  فمن أهله. ؛كثر صوابه

فال حرج عىل  ؛يف الرؤى اجتهاد كالتأويل يف التفسري والفقه، وقد خيطئ والتأويل

  !من اجتهد فيه من أهله، وقد خيفى كام خيفى الرأي

بحسب مهة الرائي وما هيمه، فأهل القرآن وقيام الليل وكثرة  وكثريا ما تأيت الرؤى

يف العرش األواخر ويف وهي ة هم أحرى بأن يروا رؤى ختص ليلة القدر. العباد

 ؛فإذا تواطأت رؤى الصاحلني عىل ليلة ٣٢أو  ٣١ل ليلة ياللياِل الوتر واألشهر ق

ا، فقد وافق ليلة القدر قطع ؛قام اللياِل العرش األخرية من رمضان ومن فهي أحرى.

 .موافقة الرشعويبقى قبول العمل مرتبط باإلخالص فيه هلل و

 

 ؟والشمس...إلخ املستتبة والرياح الجو صفاء من القدر ليلة صفات من ش يء صح هل-

 وحسنة: صحيحة بأسانيد الصحابة من مخسة عن القدر ليلة صفة وردت نعم

 نم نصفال يف القدر ليلة إن) حسن بإسناد أيمد مسند يف مسعود ابن حديث يف كام -٧

 (.شعاع هلا ليس صافية، غداتئذ الشمس تطلع رمضان، من األواخر السبع
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 أي مألعل إِّن وواهلل: )كعب قال وفيه مسلم، صحيح يف كعب بن أيب حديث ومن -٣

 بعس صبحة ليلة هي بقيامها، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول هبا أمرنا التي القدر ليلة هي هي، ليلة

 (.هلا شعاع ال بيضاء مهايو صبيحة يف الشمس تطلع أن وأمارهتا وعرشين،

 كعب، نب أيب عن حبيش، بن زر عن كهيل بن سلمة عن صحيح بإسناد أيمد مسند ويف

 لهإ ال والذي أنا: كعب بن أيب فقال القدر، ليلة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أصحاب تذاكر: )قال

 رشينوع سبع ليلة ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول هبا أخربنا التي الليلة هي هي، ليلة أي أعلم غريه

 هلا سلي ترقرق الليلة تلك من الغد تصبح الشمس أن: ذلك وآية رمضان، من متيض

 .شعاع

 يدخل يوم أول من سنني ثالث رصدها أنه: أخربه زرا، أن: كهيل بن سلمة فزعم

 (.شعاع هلا ليس ترقرق وعرشين، سبع صبيحة تطلع فرآها آخره، إىل رمضان

 فدخلت املدينة، أتيت): قال زر، عن عاصم، عن صحيح بإسناد أيضا أيمد ورواه

 جناحك، ِل ضاخف املنذر، أبا اهلل يريمك: فقلت فأتيته، كعب، بن بأيب أنا فإذا املسجد،

 املنذر، أبا: قلت وعرشين، سبع ليلة: فقال القدر، ليلة عن فسألته رشاسة، فيه امرأ وكان

 ذلك ةآيو وحفظنا فعددنا ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول هبا أخربنا التي باآلية: قال ذلك؟ علمت أنى

 (.ترتفع حتى هلا، شعاع ال الطست مثل صبيحتها يف الشمس تطلع أن

 واهلل وحفظنا، فعددنا،) كعب بن أيب قال وصححها هذه عاصم رواية يف الْتمذي زاد

 كمخيرب أن كره ولكن وعرشين، سبع ليلة وأهنا رمضان، يف أهنا مسعود ابن علم لقد

 (. فتتكلوا
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 يكون ال الشمس أن عىل الدليل باب) باب عليها بوبو صحيحه يف خزيمة ابن ورواها

 (.النهار آخر إىل اليوم ذلك ارتفاعها وقت إىل شعاع هلا

 ومنع ضوئها، شدةو فيها، والربد احلر بنفي القدر ليلة صفة باب) بعنوان قبله بابا وبوب

 (.فجرها ييضء حتى منها شياطينها خروج

 رسول الق: قال - صحيحه يف حبان ابن عنهو - اهلل عبد بن جابر حديث حتته وروى -٢

 وهي لتها،لي من األواخر العرش يف وهي نسيتها، ثم القدر، ليلة أريت كنت إِّن: )ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 طاهناشي خيرج ال كواكبها، يفضح قمرا فيها كأن باردة، وال حارة ال بلجة، طلقة ليلة

 (.فجرها ييضء حتى

 داللواالست القدر، ليلة صبيحة هاوضعف طلوعها عند الشمس يمرة باب) بعده وبوب

 (.اخلرب صح إن القدر ليلة عىل الشمس بصفة

 بحتص باردة، وال حارة ال طلقة، ليلة: القدر ليلة) عباس ابن حديث حتته وروى -٠

 (.ضعيفة يمراء يومها الشمس

 قبله. بام ويتقوى ضعفه إىل وأشار

 حهوصح - املتابعات يف حسن بإسناد أيمد عند الصامت بن عبادة عن شاهد وله -0

 قمرا فيها أنك مليحة، صافية ليلة أهنا القدر ليلة أمارة إن) - املختارة يف املقديس الضياء

 صباح،ال حتى بنجم فيها يرمي أن لكوكب حيل وال برد، وال فيها حر ال ساكنة ساطعا،

 لشيطان لحي وال البدر، ليلة القمر مثل هلا شعاع ال جتري أن صبيحتها الشمس أمارة وإن

 (.يومئذ معها خيرج أن
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 البواقي العرش يف القدر ليلة) :مرفوعا وأوله ٠٧١/ ٢ االستذكار يف الرب عبد ابن ورواه

 أو سبع، وأ تبقى، تسع ليلة وهي ذنبه، من تقدم ما له اهلل غفر اهلل وجه ابتغاء قامهن من

 جةبل صافية أهنا قدرال ليلة أمارة أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال ليلة، آخر أو ثالث، أو مخس،

 ..(.ساطعا قمرا فيها كأن

 كلهم رواته الشاميني حديث من وهو غريب حديث حسن حديث هذا) :بعده وقال

 (.بأس بحديثه فليس الثقات عن روى إذا وبقية ثقات

 

 القدر؟ ةليل في فعله يجب الذي ما-

 فاعف العفو حتب عفو إنك للهما) خاصة والدعاء واالستغفار القرآن وقراءة القيام

 .عائشة ملسو هيلع هللا ىلص النبي علم كام( عني

 

 ري أج ويكون  فقط والقرآن بالذكر أحييها ممكن وهل الليالي؟ هذه أحيي كيف حائض؛-

 بالصلة؟ أحياها الذي مثل

 اأهن عائشة، عن هوصحح الْتمذي عند كام والدعاء، واألذكار االستغفار من باإلكثار

 نكإ اللهم: تقولني: قال أدعو؟ ما القدر، ليلة وافقت إن أرأيت اهلل، رسول يا: )قالت

 (.عني فاعف العفو حتب عفو
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 ؛كهذه ليلة في كهذا فضل من يلحرمان يبكأو  لمسجدل الذهاب وأريد الحيض جاءني-

  ؟أفعل مااا

 فقد لة،اللي هذه يف واألذكار ستغفاراال من فأكثري( نوى ما ولكل بالنيات األعامل إنام) 

 .عمله من خري املؤمن ونية بنيتك، أجرك اهلل كتب

 

 الدعاء! عن والتوقف باليأس أشعر وبدأت .القدر ليلة فاتتني-

 تفات وإن ،العرش تنقيض حتى بعد يقينا القدر ليلة تفت ومل األواخر، العرش يف مازلنا

 يف يده بسطي فهو شهيد، يشء كل عىل وهو يغيب ال سبحانه القدر ليلة فرب القدر، ليلة

 !الليل مِسء ليتوب النهار يف يده ويبسط النهار، مِسء ليتوب الليل

 

Bالعتكاف 

  للمرأة؟ يجوز  وهل مدته؟ وما العتكاف؟ هو  ما-

ليأخذ املؤمنون  ؛ان واعتزال األهل واألصحابرشع اهلل االعتكاف يف رمض

 .حظهم من هذه العبادة النفسية باخللوة باهلل واألنس به ومناجاته وحده
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االعتكاف يف املسجد يف رمضان، والعرش األواخر منه خاصة: سنة للرجال و

عد وفاته، يف وب ملسو هيلع هللا ىلصيعتكفن يف املسجد يف حياته  ملسو هيلع هللا ىلصوالنساء، وقد كان نساء النبي 

نى هلن يف املسجد، وقد صارت اآلن مصليات النساء مفصولة، ويمكن هلن أخبية تب

 االعتكاف فيها. 

ج التقرب إىل اهلل بلزوم املسجد وعدم اخلرو نيةواالعتكاف هو اللبث يف املسجد ب

منه إال حلاجة ثم العودة إليه، وليس له مدة حمددة، وقيل أقله ساعة، وهو قول 

ليلة وهو رواية عن أيب حنيفة، وقيل بل أقله يوم  اجلمهور، وقيل بل أقله يوم أو

وليلة وهو مذهب مالك، والصحيح أن أقله يوم أو ليلة، كام يف الصحيح عن ابن 

عمر أن عمر ريض اهلل عنه نذر يف اجلاهلية أن يعتكف يف املسجد احلرام، قال: أراه 

فيه ناد صحيح و: )أوف بنذرك(، ورواه أبو داود بإسملسو هيلع هللا ىلصقال ليلة، قال له رسول اهلل 

 :ملسو هيلع هللا ىلص)أن يعتكف ليلة أو يوما(، ويف الصحيح أيضا عن اعتكاف ليلة القدر قال 

هذه الليلة، ثم اعتكفت العرش األوسط، ثم  مس)إِّن اعتكفت العرش األول، ألت

أتيت، فقيل ِل: إهنا يف العرش األواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، 

ليلة وتر(، وهذا يدل عىل أن اعتكاف ليلة  فاعتكف الناس معه، قال: وإِّن أريتها

 القدر سنة، وهو أقل ما ثبت يف االعتكاف.

 ما ورد اعتكاف شهر رمضان كله. وأكثر
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صيامه، ودخول املعتكف بعد الفجر واخلروج منه بعد  ؛ملن اعتكف يوما ويستحب

املغرب، ويستحب ملن اعتكف ليلًة دخول املعتكف من املغرب حتى الفجر وحييي 

ه أيضا )فمن كان اعتكف معي فليبت يف معتكفه(، وفي :لته بالقيام، ففي الصحيحلي

يعتكف صىل الفجر ثم دخل  نإذا أراد أ ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة قالت: )كان رسول اهلل 

 .معتكفه(

أن ال خيرج املعتكف من املسجد إىل فيام ال بد منه، كام ورد عند أيب داود  والسنة

، أهنا قالت: )السنة عىل املعتكف أن ال يعود هاريض اهلل عن بإسناد حسن عن عائشة

مريضا، وال يشهد جنازة، وال يمس امرأة، وال يبارشها، وال خيرج حلاجة إال ملا ال 

يف مسجد جامع(، ورواه احلفاظ  إالبد منه، وال اعتكاف إال بصوم، وال اعتكاف 

 .عن عروة قوله وهو الصحيح وفيه )مسجد مجاعة(

 

 املسجد؟ في عتكافال  للمرأة يجوز  هل-

 يف أو ،األقىص واملسجد والنبوي املكي احلرم الثالث املساجد يف زوجها، بإذن جائز نعم

 .وحدها به ختلو فال منهن عدد وبوجود العامة، املساجد يف النساء مصليات
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 البيت؟ في للمرأة العتكاف يجوز  ل أ-

وَن يِف َوَأنت ْم عَ ﴿:كام قال تعاىل ؛ ف بل حمله املسجديت حمال لالعتكاال ليس الب اِكف 

﴾، فال اعتكاف يف غري املساجد، واشْتط بعضهم املسجد اجلامع، وظاهر املََْساِجدِ 

 القرآن كل مسجد مجاعة.

 

 تراويحلا تصليف ؟قلشرو ا إلى التراويح من املسجد في املرأة اعتكاف يكون  أن يصح هل-

 عودت الشمس شروق وبعد الفجر  صلة حتى قرآنال وتقرأ وتتعبد هللا وتذكر تهجدالو 

  لبيتها؟

 من أو العشاء من أو املغرب من ليلة، كل فتعتكف خالف، بال اعتكاف فهذا نعم

 لة،لي اعتكاف أنه عليه يصدق بام ذلك، قبل أو السحور، أو الفجر حتى الْتاويح

 ولبثت ساعة، ٧٣ مثال الليل كان فإذا الليل، ساعات أكثر املسجد يف لبثبال ويتحقق

 هالبيت وتعود أرادت، متى االعتكاف من خترج ثم ليلة، اعتكاف كان ساعات سبع

 سجدامل لزمت أخرى مرة االعتكاف وأرادت الثانية الليلة جاءت فإذا مصاحلها، وتقيض

 ونتك حيث رمضان يف اللياِل من ءتشا ما وهكذا الليل، ساعات أكثر هلا تيرس ما

 جدواملس احلرام كاملسجد عامرا املسجد كان إذا كذلك رمضان غري يف أو عامرة، املساجد

 .واملعتكفني باملصلني العامرة املساجد من ونحوها األقىص املسجد أو النبوي
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 ا؟اعتكاف يعدُّ  العتكاف بنية الفجر قبل إلى املغرب بعد من املسجد في الجلوس هل-

 إىل فجرال من يوم أو الفجر، إىل املغرب من ليلة، أقله أن االعتكاف يف فالصحيح نعم؛

 أن ةاجلاهلي يف نذرت كنت: )قال ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي سأل عمر أن الصحيحني يف كام املغرب،

 كاف،االعت مدة يف ورد ما أقل فهذا ،(بنذرك فأوف: قال احلرام، املسجد يف ليلة أعتكف

 أقل ثاللب أن عىل يدل ما السنة يف يرد ومل الصحيح، عىل اعتكافا يعد ال ذلك دون وما

 ظاروانت) احلديث: يف كام أيضا، وأجره فضله له رباط هو بل اعتكافا، يكون ذلك من

 (.الرباط فذلكم الصالة إىل الصالة

 

 جرال  صينق هل ،الضحى صلة حتى الفجر صلة دبع املسجد في الجلوس حديث في-

 – علمية مادة أي أقرأ أن يمكنني هلو  وضوئي. لتجديد اضطررت وأ الخلء دخلت ااإ

 ؟القرآن وتلوة الذكر على مقتصر المر أن أم – شرعية غير أو شرعية

 تىح الفجر بعد املسجد يف اجللوس أجر يبطل ال ؛االعتكاف يبطل ال ما فكل ،ال

 كليه، املسجد من باخلروج املصِل قطعه إذا إال املسجد، لزوم أنواع من نوع ألنه ؛ضحىال

 .الثواب يبطل فال الرجوع ثم والوضوء للخالء الذهاب أما

 :فضائلها يف ختتلف املسجد يف للبث صور أربع وهنا

 ما ضيلتهاف ففي ضحى، الشمس ترتفع حتى الفجر صالة بعد من فقط اجللوس األوىل:

 لسج الفجر صىل إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول كان) سمرة بن جابرة عن مسلم صحيح يف ثبت
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 ة،اجلاهلي أمر يف ويأخذون فيتحدثون، جيلسون كانوا: وقال الشمس، تطلع حتى

 .لصورةا هذه يف العلم كتب قراءة يف حرج فال ،(ضحكوا إذا معهم ويبتسم فيضحكون،

 ضيلةف حصول بقصد الشمس طلوع إىل الفجر بعد من املسجد لزوم الثانية: الصورة

 مجاعة، يف الفجر صىل من) وحسنه الْتمذي عند أنس حديث يف كام تامة، العمرة ثواب

 عمرة،و حجة كأجر له كانت ركعتني، صىل ثم الشمس، تطلع حتى اهلل يذكر قعد ثم

 .(تامة تامة، تامة،: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال

 يذكر قعد ثم) لقوله اجللوس، فتوة طول الذكر عىل باملداومة إال تتحقق ال الفضيلة فهذه

 .(اهلل

 وهذه ِل،للمص ودعائها املالئكة صالة فضيلة حصول بقصد اجللوس: الثالثة الصورة

 يف دام ما كمأحد عىل تصِل املالئكة) :هريرة أيب عن الصحيحني يف كام فريضة، كل بعد

 فيه، ذيؤ مل ما فيه، حيدث مل ما اريمه، اللهم عليه، صل اللهم فيه، يصِل الذي مصاله

 يف عبدال يزال ال) داود أيب لفظ ويف ،(حتبسه الصالة كانت ما صالة يف أحدكم: وقال

 حتى ه،اريم اللهم له، اغفر اللهم: املالئكة تقول الصالة، ينتظر مصاله يف كان ما صالة

 .(حيدث أو ينرصف،

 ةفْت طول أحد إيذاء وعدم الطهارة عىل املحافظة الفضيلة هذه حتقق يف فالرشط

 .اجللوس

 مسلم حيحص يف كام إقامتها، وقبل وقتها قبل الصالة وانتظار الرباط: الرابعة الصورة

 به عويرف اخلطايا، به اهلل يمحو ما عىل أدلكم أال: )قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن هريرة، أيب عن
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 إىل ااخلط ةوكثر املكاره، عىل الوضوء إسباغ: قال اهلل رسول يا بىل قالوا الدرجات؟

 (الرباط فذلكم الصالة، بعد الصالة وانتظار املساجد،

 .الصالة وقت النتظار فقط اجللوس بمجرد ققتتح الفضيلة فهذه

 

 أنوي  كنت وأنا الجمعة، صلة بعد املنزل  تخص أمور  في أساعده أن يريد والدي-

 ملوالع بمفرده. بالعمل سيقوم أنه وقال لي فأان الوقت، هذا في باملسجد العتكاف

 أساعده؟ أم أعتكف أفضل: فأيهما له. بالنسبة وشاق مرهق

 !كله العمر اعتكاف من لك خري والدك بر

 

B القضاء وكفارات الصوم 

 ااإ هل حاليا، صيامال على قدرتي مع معينة فترة بعد صومها وأريد قضاء أيام عليّ  إاا-

 عذر؟ بل لتأخيرها سأؤثم قضاءها قبل توفيت

 عىل خيتارها هو حمددة غري أخر أيام يف يصومها أن رمضان صيام من أيام قضاء عليه ملن

 أوجب ذاوهل يأثم، فقد قدرته مع يفعل مل فإن قضاها، وقد إال التاِل رمضان يأيت ال أن

 الصوم عِل يكون كان) الصحيحني يف عائشة عن كام الكفارة، القضاء مع اجلمهور عليه

  (.ملسو هيلع هللا ىلص بيبالن أو النبي من الشغل: قال شعبان، يف إال أقيض أن أستطيع فام رمضان، من
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/ ٠ عليه هرشح يف بطال ابن قال( رمضان قضاء يقيض متى) باب البخاري عليه وبوب

 ما نأل سعة،والتو بالرخصة األخذ شعبان يف رمضان قضاء عىل عائشة يمل إنام): ٩0

 ان،طرف له الصالة وقت أن كام للقضاء، وقت املقبل العام ورمضان عامها رمضان بني

 يصل مل من عىل ة،اليقظ يف التفريط إنام النوم، يف التفريط ليس: )السالم عليه قوله ومثله

 من عليه ما قىض من أن عىل العلم أهل وأمجع ،(األخرى وقت يدخل حتى الصالة

 إذا ريضوامل املسافر يف واختلفوا.. مفرط غري لفرضه مؤد أنه بعده نشعبا يف رمضان

 هأن عباس وابن هريرة، أبى عن فروى آخر، رمضان جاء حتى رمضان قضاء يف فرطا

 عطاء، قول وهو الفدية، وعليه عليه كان ما قىض خرج فإذا فيه، حصل الذى يصوم

 وإسحاق، وأيمد، افعي،والش والثوري، واألوزاعي، ومالك، والزهري، والقاسم،

 قال من وحجة عليه، إطعام وال فقط القضاء إال عليه ليس: وأصحابه حنيفة أبو وقال

 هذه يف الصحابة أقاويل عن فتشت: قال أكثم بن حييى عن الطحاوي حكاه ما باإلطعام

: قيل إنف خمالفا، هلم أجد ومل والفدية، القضاء عليه: قالوا منهم ستة عن فوجدت املسألة

: يلق حدا، له يذكر ومل ،( مكانه يوما اقض: )رمضان َف للواطئ السالم عليه قال فقد

 فإذا يق،املض الوقت أنه فعلم شعبان، إىل له عائشة تأخري من احلد عىل الداللة قامت قد

 وقته، يفوت لذىا احلج يشبه ألنه الفدية، ثبتت ويفوت، فيه يؤدى وقتا للقضاء أن ثبت

 الصوم فات إذا فكذلك الدم، وجب وفاتت وقتها دخل إذا قضاءال حجة أن ترى أال

 املقبل، انرمض دخل حتى مرضه من يصح مل إن عليه جيب فيام واختلفوا الفدية، وجبت

 قضاء الو األول عن ويطعم الثاِّن يصوم: جبري بن وسعيد عمر، وابن عباس، ابن فقال
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 والثوري، حنيفة، وأبو ي،واألوزاع ومالك، وطاوس، والنخعي، احلسن، وقال عليه،

 مل ألنه عليه، فدية وال األول، ويقىض الثاِّن، يصوم: وإسحاق وأيمد، والشافعي،

 (.يفرط

 

 يصح؟ هل قضاء؛ يوم الجمعة صمت-

 عن ابرج عن الصحيحني يف كام قبله، أو بعده، يوم صيام ويستحب صحيح، صيامك

 يفو ،(بعده يصوم أو قبله يوما يصوم أن إال اجلمعة يوم أحدكم يصم ال) :ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 وال للياِل،ا بني من بقيام اجلمعة ليلة ختصوا ال) :هريرة أيب عن مسلم صحيح يف رواية

 .(أحدكم يصومه صوم يف يكون أن إال األيام، بني من بصيام اجلمعة يوم ختصوا

 يف املطلق النهي تقيد األحاديث وهذه) :٣٢0/ ٠ الباري فتح يف حجر ابن احلافظ قال

 نم ويؤخذ باإلفراد، اإلطالق تقييد من تقدمت التي الزيادة وتؤيد جابر، حديث

 يصوم منك بصومها عادة له أيام يف وقوعه اتفق أو بعده أو قبله صام ملن جوازه االستثناء

 منه ذويؤخ اجلمعة يوم فوافق عرفة كيوم معني يوم بصوم عادة له من أو البيض أيام

 (.فالن شفاء يوم أو مثال زيد قدوم يوم نذر ملن صومه جواز
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 قضاء؟ صوم وحده الجمعة يوم أصوم أن يجوز  هل-

 أما فال،تن وحده اجلمعة صيام يكره وإنام بعده، أو قبله يوم صيام ويستحب جائز، نعم

 يكره. فال واجب صيام

 

 التخلص الصوم من أيضا نيتي تكون  أن يجوز  هل رمضان؛ من ضاءالق أيام سأصوم-

 الزائد؟ الوزن من

 عدم ْتضاف لو بحيث الواجب، الصوم قضاء هنا وهو األصِل القصد النية يف املعترب

 النيةب العمل ختلف ملا الوزن، عىل واملحافظة للصحة كالصوم العارضة النية وجود

 رشع أصال فالصيام ثانوية، نية وجود يرض ال فهنا حال، كل عىل ولصمِت  األصلية،

 ثالثة ومص الصدر؟ وحر يذهب بام أخربكم أال) :احلديث يف كام وجسدية، روحية ملنافع

 ربالص شهر فليصم الصدر، وحر عنه يذهب أن رسه من) :رواية ويف ،(شهر كل من أيام

 (.شهر كل من أيام وثالثة

 .ووساوسه وغيظه وغمومه مهومه الصدر ووحر

 لل،الع من وجسده صدره وتطهري األخروي، الثواب بقصد النافلة املسلم صام فإذا

 .صحيح فصومه
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 قضاؤه؟ عليّ  الذي اليوم نفس أتذكر  أن يجب هل-

ال ليس رشطا تذكر اليوم الذي جيب عليك قضاؤه، وإنام جيب عليك حتديد النية 

 لخإ.. .ضان، أو صوم نذر، أو صوم كفارةيف الصوم وأنه مثال عن قضاء يوم من رم

 

 البيض؟ اليام صيام نية مع الفائت رمضان من يوم قضاء بنية صائمة أكون  أن يجوز  هل-

 النيتين؟ جمع يجوز  ل أم

 فضلو البيض الثالث أيام فضل وتصادفني واجب، فهو القضاء صيام فقط انوي

 شعبان.

 

 ومي؛ن قبل نويت قد كنت إاا ما أعرف ل  لكن صيام، الشهر باقي أكمل نيتي وفي صائمة كنت-

 صحيحا؟ صوما ويعتبر  اليوم صوم أكمل فهل اليوم، هذا بخصوص مترددة كنت لني

 كنت وإن صحيح، وصومك فأكمِل رمضان من صوم لقضاء الليل من الصيام نويت إذا

 نافلة. صوم كل كام الليل، من النية له يشْتط فال شوال ومنيتص
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 ءالقضا صوم ويجب يجوز، ل  أنه علمت ثم شوال من الست ونية القضاء نية بين أجمع كنت-

 ة،املاضي لسنواتا من صمته ما كل قضاء علي يجب فهل الست؛ بنية والست القضاء بنية

 إلعادتها؟ حاجة ول  القضاء لنية ستكون  أو 

 يةن وإنام فرضك، أيام عن األصل يف فنيتك أخرى، مرة القضاء إعادة عليك جيب ال

 يف أوجب القضاء وهو الفرض إذ هبا، يعتد فال أصل، ال تبع شوال من ست صيام

 .النفل من والوقوع التقديم

 

 ،ويفطر رأيه الشخص يغير نأ والنافلة( )القضاء الصيام في الدخول  بعد يجوز  هل-

 يجب مأ حينها يفطر  نأ يجوز  فهل الظهر  بدأ قد والسفر  رمضان في صيامال كان وإاا

  الصيام؟ إكمال عليه

ال جيوز ملن صام صوما واجبا كقضاء رمضان أو نذر أو كفارة أن يفطر بال عذر، وأما 

 لنفل فله أن يفطر متى شاء فهو أمري نفسه.صوم ا

 .وللصائم املسافر واملريض أن يفطر ويأخذ بالرخصة متى شاء

 

 مااا؟ أم يومين يصوم هل عذر؟ بل  أفطر ثم .قضاء صام من يفعل مااا-

 .فقط عليه الذي اليوم ويقيض اهلل إىل يتوب
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 فقط، الصلي يومال قضاء أم القضاء يوم قضاء يجب هل وأفطرت قضاء صمت إاا-

 القضاء؟ يوم اإلفطار يحرم وهل

 بال يهف يفطر فال األصل، حكم له الواجب القضاء وصوم األصِل، اليوم فقط تصوم

 يوم ال عليه الذي اليوم ليقيض إعادته إال عليه جيب فال أفسده، أو أفطره فإن عذر،

 أفطره. الذي القضاء

 

 مع القضاء؟ أو  الصوم تستطيع ول  مريضة لنها أمي؛ عن عوضا الصوم بإمكاني هل-

 صومها. عن كفارة تخرج أنها العلم

 ؤقتام مرضا مريضة أمك كانت إن وإنام خالف، بال احلي عن الصوم يف النيابة يصح ال

 ستطيعت ال عاجزة كانت وإن أخر، أياما قضاءً  صامت شفيت فمتى منه، الشفاء يتوقع

 أفطرته، يوم كل عن واحدة وجبة مسكني إطعام فدية فعليها شفاء، هلا عيتوق وال الصوم،

 قال امك عليها، الذي العدد إطعام يف برصفها تقوم وهي اخلريية للجهات دفعها ويمكن

وَنه  فِْدَيٌة َطَعام  ِمْسكنِي  ﴿ تعاىل: يق 
طِ ِذيَن ي   .﴾َوَعىَل الَّ
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 ليهاع هي هل وإيانا؛ هللا عافاها ومرضها سنها لكبر الصيام من منعوها الطباء زوجي أم-

 عنها؟ ُيقض ي زوجي ممكن وهل للصيام، قضاء

 وليس ليه،ع التي األيام قىض اهلل شفاه ومتى يفطر، أن فله صيام املريض عىل ال جيب

 عن مفيطع منه الشفاء يرجو ال املزمن مرضه أو لكربه الصوم عن عجز فإن كفارة، عليه

 مسكينا. أفطره يوم كل

 حليا يصوم وال فال، عنها الصيام أما املساكني، إطعام كفارة عنها ولدها يدفع أن جائزو

 وليه نهع فيصوم يصمه مل نذر صيام عليه كان إذا امليت عن احلي يصوم وإنام احلي، عن

 .عنه يطعم أو

 

 ؟املاض ي رمضان نم قضاء يوم علي إاا أفعل مااا-

 .عليك صيامه وقضاؤه بعد رمضان

 

 عليّ  سيكون  املاض ي، رمضان من عليّ  ما أقض ولم رمضان أدركني إاا أنه صحيح هل-

 التأجيل؟ جزاء ويوم القضاء يوم :يومين صوم لحقا

 صحيح. غري ال
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 ؛عدب عليها ما تقِض  لم وهي التالي رمضان وجاء الحيض، بعذر  رمضان في أفطرت فتاة-

 الحكم؟ فما

 كنا) ائشةع عن الصحيحني يف كام عليها، التي األيام رمضان بعد فتصوم القضاء عليها

 ليهإ ذهب كام كفارة القضاء مع وعليها ،(الصالة بقضاء نؤمر وال الصوم بقضاء نؤمر

 يف معذورة أو التاِل، رمضان دخول قبل القضاء بوجوب جاهلة كنت إن إال اجلمهور،

 لك عن مسكني إطعام هي والكفارة عليها، كفارة فال رضاعة أو يمل وأ ملرض تأخريه

 لت:قا عائشة عن الصحيح ويف عذر، بال الثاِّن رمضان دخل حتى قضاءه أخرت يوم

 .(نشعبا يأيت حتى أقضيه أن أستطيع فام رمضان من الصوم عِل   ليكون كان إن)

 الشتغاهلا هو إنام "أقضيه أن استطيع فام" قوهلا) ٧٣٧/ ٣ السنن معامل يف اخلطايب قال

 .عرشته يف احلظ وتوفري ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول حق بقضاء

 له مستطيع وهو قابل، من رمضان شهر يدخل أن إىل القضاء أخر من أن عىل داللة وفيه

 عموض وحرصها شعبان ذكرها يف يكن مل ذلك ولوال الكفارة، عليه فإن عنه عاجز غري

 خرأ من عىل الكفارة إجياب إىل ذهب وممن هور،الش سائر بني من فائدة فيه القضاء

 عطاء قول وهو عباس، وابن هريرة أبو: قابل من رمضان شهر يدركه أن إىل القضاء

 نب وأيمد والشافعي الثوري وسفيان مالك ذهب وإليه والزهري، حممد بن والقاسم

 ذهب هوإلي فدية، عليه وليس يقيض والنخعي احلسن وقال راهويه، بن وإسحاق حنبل

 .(يقيض وال يطعم وقتادة جبري بن سعيد وقال الرأي، أصحاب
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 أنا) بالخارج للعلج سفرنا بسبب وزوجتي أنا أفطرناه املاض ي رمضان قضاء علينا-

 ولم (لسفرا بسبب وأيضا برعايتي لنشغالها وهي الفقري  العمود في كبيرة عملية بسبب

 جبي فهل ،(تكاسل وهي للنقاهة لحاجتي أنا) املاضية السنة خلل القضاء نستطع

 فقط؟ القضاء أم والكفارة، القضاء علينا

 هوف عذر بال القضاء لتأخريها احتياطا الكفارة زوجتك أخرجت وإن القضاء، عليكام

 القضاء. إال عليها يشء فال ماال جتد مل فإن مسكينا، ثالثني فتطعم أحوط،

 

 أصوم أم مسكينا وأطعم لسنةا هذه أصومه هل القضاء؛ أصم ولم سنة مضت إاا-

 مسكين؟ إطعام غير من

 .اخلالف من خروجا االحتياط باب من واإلطعام الصوم هو الواجب

 

 صيام عليّ  أم فقط؟ صيام أقضيها هل قبله والذي املاض ي رمضان من قضاء عليّ  إاا-

 كفارة؟ وإخراج

 تأخري كفارةو فالقضاء عذر، غري من كان وإن فقط، فالقضاء لعذر تأخريها كان إن

 .كفارة فال وإال لإلطعام ماال وجدت إن احتياطا، يوم كل عن مسكني بإطعام

 

 ول  الكلية في امتحانات لدي واآلن الفائت رمضان من الحيض قضاء أيام أصم لم-

 رمضان؟ لبعد القضاء تأجيل الحرام من هل صائمة؛ وأنا أااكر أن أستطيع

 الفقهاء مجهور يوجب وإنام قبله، يتيرس مل إذا انرمض بعد ما إىل تأجيلها حراما ليس ال

 عم يوم كل عن مسكني إطعام كفارة :عذر بال التأخري يف وأيمد والشافعي مالك وهم
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 ضاءالق إال جيب ال أنه إىل حنيفة أبو وذهب الصحابة، عن باآلثار واحتجوا القضاء،

ام  أ َخرَ ﴿ :تعاىل لقوله فقط، ْن َأيَّ ٌة مِّ  .﴾َفِعدَّ

 .عليه يشء فال عليها يقدر مل ومن القضاء، مع عليها قدر ملن الكفارة حوطواأل

 

 نذم كلها أقضها لم لكني .رمضان في لعذر بها أفطرت التي اليام من جزءا أصوم كنت-

 صيامها؟ إعادة غير عليه يترتب مااا .سنين

 .الصحيح القول عىل يشء ال

 

 حصرها أستطيع ول عددها ناسية أنا واآلن سنوات، عدة منذ رمضان أيام أقض مل-

 الحكم؟ فما تقديرها؛ أو

 من عليك مك تقدير يف فاجتهدي تقضيها مل التي الرمضانات تلك يف تصلني كنت إن

 عذر، بال والصوم فيها الصلوات وتْتكني أصال تصلني تكوِّن مل وإن وصميها، أيامها

 .مثلك عىل قضاء وال النصوح بالتوبة فعليك
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 القضاء بنية أياما أصوم فهل ؛رمضان قضاء من عليّ  ما أنهيت أني من متأكدة لست-

 متأكدة؟ غير كنت نإو  حتى

نعم حتري كم بقي عليك يوم من رمضان وصومي بنية قضائه حتى تتيقني برباءة 

 ذمتك من الفرض الواجب.

 

 عذرا يكن لم أي املذاكرة أثناء للقهوة حاجتي بسبب ايوم 2١ أفطرت املاض ي رمضان-

 كفارة؟ توجد وهل الحكم فما يستحق؛

اإلفطار يف رمضان بال عذر كبرية، وعند بعض األئمة كفر، وال جيزئ فيه عندهم 

القضاء وهو  القضاء ولو صام الدهر كله، وذهب عامة الفقهاء إىل وجوب

 الصحيح.

وذهب أبو حنيفة ومالك إىل وجوب القضاء مع الكفارة وهو عتق رقبة، أو صيام  

شهرين متتابعني، أو إطعام ستني مسكينا، ككفارة من جامع يف رمضان، النتهاك 

 .حرمة الشهر، ألنه فرق يف انتهاك حرمة الشهر بني اجلامع واألكل

ل أي هذه الثالثة شاء، وعند أيب حنيفة عىل والكفارة عند مالك عىل التخيري يفع

الْتتيب، فإن مل يستطع عتق رقبة أو مل جيد، صام شهرين متتابعني، فإن مل يستطع 

 أطعم ستني مسكينا.

 وذهب الشافعي وأيمد إىل عدم وجوب الكفارة.
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والصحيح أن الكفارة مع أن الراجح عدم وجوهبا إال يف اجلامع، إال إهنا أحوط ملن 

حرمة الشهر بال عذر، وقد ورد فيها بعض األحاديث العامة، فمن أفطر  انتهك

أياما بال عذر، قىض األيام التي عليه، ثم كفر كفارة واحدة عن كل األيام التي 

أفطرها عمدا، فإما يصوم شهرين متتابعني، أو يطعم ستني مسكينا، فهذا أحوط يف 

 صيام يوم مكان يوم فسقط الدين وأبرأ للذمة، فإن القضاء وحده ليس فيه إال

الواجب، وبقي فوت رمضان وانتهاك حرمته ال جابر هلام، فيكون الصيام أو 

 اإلطعام كفارة لإلثم وإبراًء للذمة.

 

 وهذا آخر  ايوم صومأو  أفصلها كنت ؛القضاء صيام فصل يجوز  ل  أنه عرفأ أكن لم-

 ؟فعلأ مااا ؛اميل ا حص يأ صعبال ومن سنين تكرر  المر 

نْ  :كام قال تعاىل ؛الصحيح أنه ال يشْتط لقضاء رمضان التتابع ٌة مِّ ام  ﴿َفِعدَّ  َأيَّ

أ َخَر﴾، وإنام األحوط واألوىل أن يقضيها متتابعات، فإن مل يفعل فقد ترك األوىل 

 واألحوط، وال جيب عليه يشء.
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 هل ملرضه؟ أفطرها التي اليام كفارة ما رمضان، من أيام ١ مض ي بعد وفيت مريض-

  عنه؟ نصوم أم كفارته لقضاء نقوده من نخرج

املريض إذا تويف يف رمضان أو بعده، وعليه أيام منه مل يصمها، ومل يشف من مرضه 

 يف قبل وفاته مدة يستطيع فيها قضاء األيام التي عليه، فالصحيح أنه ليس عىل وليه

ألن الواجب عليه صيام أيام أخر،  ؛قول عامة الفقهاء، ال كفارة إطعام وال صيام

 وتويف قبل شفائه ووجوهبا عليه، فسقط الواجب عنه.

م ر القضاء ثم تويف لوجبت كفارة اإلطعاولو شفي مدة بعدد األيام التي عليه فأخ  

 عنه من ماله.

املريض العاجز عن الصوم أصال وهذا حكم املريض الذي كان يرجو الشفاء، وأما 

 أو اليائس من الشفاء، فهذا كالشيخ اهلرم يطعم عنه كل يوم من رمضان مسكينا.

وأنتم باخليار إن أحببتم أن تصوموا عنه األيام التي عليه احتياطا وتطوعا، كام يف 

)من مات وعليه صيام صام عنه وليه(، وإن شئتم أطعمتم من تركته عن  :احلديث

وَنه  فِْدَيٌة َطعَ ﴿ :لقوله تعاىل ؛ليه من رمضان مسكيناكل يوم ع ِطيق  ِذيَن ي  ام  َوَعىَل الَّ

 ﴾ فتطعمون سبعة مساكني فدية لعجزه عن صيامه يف مرض املوت.ِمْسِكني  

وكل ذلك احتياطا واستحبابا، وإال فال جيب عليه وال عليكم يشء عند عامة 

 الفقهاء.

 



- 080 - 

 مااا؟ أم كفارة نخرج فهل رمضانين؛ يصم ولم الكبد بمرض والدي توفي-

 عزاءكم.. وأحسن اهلل ريمه

 ال ملريضا ألن عليه؛ يشء فال املرض لطول القضاء عىل قدرته قبل تويف والدك كان إن

 تتيرس ومل تتأت مل فإن شفي، إذا أخر أيام صيام عليه وجيب مرضه، حال الصوم عليه جيب

 .الفقهاء عامة قول وهذا ء،القضا عليه جيب فال األخر، األيام هذه له

 :رجلني أحد كفارة عليه الذي وإنام

 يالت األيام قضاء له يتوقع ال مزمن ملرض أو سنه لكرب الصوم عن أصال العاجز -٧

 ولياؤهأ عنه أطعم يطعم، ومل تويف فإن مسكينا، يوم كل عن فيطعم رمضان، من يفطرها

 ..  وفاته بعد

 فعل،ي ومل أخر أيام صيام من بعده ومتكن رمضان، يف أفطر إذا املسافر أو املريض -٣

 .. أفطره يوم كل عن مسكني إطعام أو عنه صيامها وليه فعىل

 الف تعاَف إذا أخر أيام يف القضاء يرجو كان رمضان أفطر حني والدك كان فإن وعليه

 ..عليه يشء

 خراجهاإ فيجب له؛ يتيرس ومل والكفارة اإلطعام يريد وكان شفائه، من ميئوسا كان وإن

 .عنه
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 يامهص تستطع ولم رمضان بعد توفيت التي لجدتها رمضان شهر قضاء تنوي  صديقتي-

 المر؟ هذا يجوز  فهل مرضها؛ بسبب

 وإن لقضاء،ا وتستطيع مرضها من تتعاَف أن قبل توفيت دامت ما يشء جدهتا عىل ليس

 حرج. فال مسكينا ستني عنها تطعم أن أرادت

 (.وليه عنه صام صيام وعليه مات من) عائشة عن الصحيح احلديث وأما

 قضاء وإما نذرا إما الصوم فرض لزمه فيمن هذا): ٧٣٣/ ٣ السنن معامل يف اخلطايب فقال

 أو مات، حتى فيه ففرط القضاء وأمكنه فيقدم مسافرا يكون أن مثل فائت، رمضان عن

 .يقيض وال فيربأ مريضا يكون

 أهل قول وهو وليه، عنه يصوم وقاال وإسحاق أيمد ذهب احلديث هذا ظاهر وإىل

 قد فكأنه ذلك فعل فإذا وليه عنه يطعم أن معناه فقال العلم أهل بعض وتأوله. الظاهر

 بينو قد الطعام كان إذ واالتساع املجاز سبيل عىل صياما اإلطعام وسمي عنه، صام

 .يتناوبان أهنام عىل فدل﴾ َأو َعْدل  َذلَِك ِصَياًما﴿ سبحانه: قال وقد عنه،

 الرأي أصحاب قول وهو أحد، عن أحد صيام جيوز ال أنه إىل والشافعي مالك وذهب

 .فيها للامل مدخل ال التي البدن أعامل من ونظائرها الصالة عىل وقاسوه

 حتى ضاءالق يف يفرط مل ثم السفر أو املرض يف أفطر إذا أنه عىل العلم أهل عامة واتفق

 كيح وقد عنه يطعم قال فإنه قتادة غري عنه اإلطعام جيب وال عليه يشء ال فإنه مات

 (.طاوس عن أيضا ذلك

 صام صيام وعليه مات من":ملسو هيلع هللا ىلص قوله): ٣٨/ ٢ مسلم لصحيح رشحه يف النووي وقال

 ماتت أمي إن فقالت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أتت امرأة أن" عباس ابن رواية ويف ،"وليه عنه



- 083 - 

 فدين الق. نعم قالت تقضينه؟ أكنت يند عليها كان لو أرأيت فقال شهر؟ صوم وعليها

 التق أهنا رواية ويف نحوه وذكر رجل جاء عباس ابن عن رواية ويف "بالقضاء أحق اهلل

 دين أمك عىل كان لو أرأيت قال عنها؟ أفأصوم نذر صوم وعليها ماتت أمي إن"

 ريدةب حديث ويف ،"أمك عن فصومي قال نعم قالت عنها؟ ذلك يؤدي أكان فقضيتيه

 بجارية يأم عىل تصدقت إِّن فقالت امرأة أتته إذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عند جالس أنا بينا الق"

 هاعلي كان إنه اهلل رسول يا قالت. املرياث عليك وردها أجرك، وجب فقال. ماتت وإهنا

 قال عنها؟ أفأحج قط حتج مل إهنا قالت. عنها صومي قال عنها؟ أفأصوم شهر صوم

 نم واجب صوم وعليه مات فيمن العلامء اختلف. ينشهر صوم رواية ويف "عنها حجي

 هورانمش قوالن املسألة يف وللشافعي عنه؟ يقىض هل غريه أو نذر أو قضاء أو رمضان

 .أصال صوم ميت عن يصح وال عنه، يصام ال أشهرمها

 إىل تاجحي وال امليت، به ويربأ عنه صومه ويصح عنه يصوم أن لوليه يستحب والثاِّن

 حمققو صححه الذي وهو نعتقده، الذي املختار الصحيح هو القول ذاوه عنه، إطعام

 أن بتفث الرصحية الصحيحة األحاديث هلذه واحلديث الفقه بني اجلامعون أصحابنا

 القريب الوِلب واملراد بينهام خمري والوِل اإلطعام وجتويز الصيام جتويز املتعني الصواب

 هعن صام ولو العصبة وقيل الوارث ملرادا وقيل غريمها أو وارثا أو عصبة كان سواء

 لكن نهع الصوم الوِل عىل جيب وال األصح، يف فال وإال صح الوِل بإذن كان إن أجنبي

 البرصي واحلسن طاوس السلف من به قال وممن املسألة يف مذهبنا تلخيص هذا يستحب

 دون نذرال صوم يف عبيد وأبو وإسحاق وأيمد الليث قال وبه ثور وأبو وقتادة والزهري
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 ابن حكاه غريه وال نذر ال ميت عن يصام ال أنه إىل اجلمهور وذهب وغريه، رمضان

 أبوو مالك قال وبه والزهري، احلسن عن ورواية وعائشة عباس وابن عمر ابن عن املنذر

 .حنيفة

 وليه نهع يطعم أنه عىل احلديث وتأولوا العلامء مجهور قول هو وغريه عياض القايض قال

 مع بظاهره العمل من يمنع مانع وأي إليه رضورة وأي باطل بل ضعيف أويلت وهذا

 صىلي ال أنه عىل وأمجعوا وأصحابنا القايض قال هلا؟ املعارض عدم مع األحاديث تظاهر

 (.امليت يف اخلالف وإنام حياته يف أحد عن يصام ال أنه وعىل فائتة صالة عنه

 

 يجب هل نفعل؟ فمااا يصم؛ ولم رمضان شهر طوال مريضا كان ما بعد والدي توفي-

 كفارة؟ إخراج يكفي أم عنه نصوم أن

 عزاءكم.. وأحسن اهلل ريمه

 املرض،ب الصوم عنه فسقط القضاء، من يتمكن أن قبل تويف ألنه يشء؛ عليه وليس

 يشء. يلزمكم وال يلزمه فال عليه، القدرة قبل بالوفاة القضاء عنه وسقط

 ولى؟أ كفروا أو صاموا إن أوليس-

 وقيل يصمه، ومل صوما نذر فيمن هو( وليه عنه صام صيام، وعليه مات من) حديث:

 عذره ءأثنا تويف ثم لعذر، أفطر من أما أيضا، يصمها مل رمضان من أيام عليه ومن أيضا

 يفرط ومل ر،أخ أيام يف صيامها من يتمكن مل ألنه وليه؛ عنه يصوم حتى يشء عليه فليس

 ألن ؛فطره أثناء كفارة هو عليه جتب ومل وليه، عنه يصوم أو كفارة عليه ليجب فيها
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 ثبت ضاءالق وال عليه، وجبت الكفارة فال القضاء، إال عليهام جيب ال واملسافر املريض

 عليه. القدرة قبل لوفاته حقه يف

 عليهم. جيب وال حرج فال احتياطا صدقة كفارة دفع وإن شاء أهله الصوم عنه أو

 

 يقض ي ومن عنها؟ ُيصام هل .بلغت مذ صوم من عليها ما تقض ي تك ولم ماتت فتاة-

  أقاربها؟ من يكون  أن يشترط هل عنها،

 إنو عنها، وليها صيام من أوىل عليها كان يوم كل عن مسكني بإطعام عنها الكفارة دفع

 معامل يف اخلطايب قال كام وها،أخ أو أبوها عنها يصوم أن ويمكن حرج، فال عنها صام

 ."وليه عنه صام صيام وعليه مات من": قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن عائشة عن): ٧٣٣/ ٣ السنن

 يكون أن مثل فائت رمضان عن قضاء وإما نذرا إما الصوم فرض لزمه فيمن هذا قلت

 .يقيض الو فيربأ مريضا يكون أو مات، حتى فيه ففرط القضاء وأمكنه فيقدم مسافرا

 أهل قول وهو وليه، عنه يصوم وقاال وإسحاق أيمد ذهب احلديث هذا ظاهر وإىل

 قد فكأنه ذلك فعل فإذا وليه عنه يطعم أن معناه فقال العلم أهل بعض وتأوله. الظاهر

 عنه، ينوب قد الطعام كان إذ واالتساع املجاز سبيل عىل صياما اإلطعام وسمي عنه صام

 .يتناوبان أهنام عىل فدل﴾ َك ِصَياًماَأو َعْدل  َذلِ ﴿ سبحانه: قال وقد

 الرأي أصحاب قول وهو أحد عن أحد صيام جيوز ال أنه إىل والشافعي مالك وذهب

 امةع واتفق فيها، للامل مدخل ال التي البدن أعامل من ونظائرها الصالة عىل وقاسوه

 ال فإنه اتم حتى القضاء يف يفرط مل ثم السفر أو املرض يف أفطر إذا أنه عىل العلم أهل
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 عن اأيض ذلك حكي وقد عنه يطعم قال فإنه قتادة غري. عنه اإلطعام جيب وال عليه يشء

 (.طاوس

 امليت عن يصوم أن وأجاز احلديث هذا بظاهر أخذ): 0٨/ ٣ املعلم يف املازري وقال

 احلديث هذا ويتأولون. ذلك خالف عىل الفقهاء ومجهور. وغريمها وإسحاق أيمد وليه

 قامم قائام اإلطعام فيكون الصوم يف فرط وقد مات إذا وليه عن احلي إطعام معنى عىل

 (.الصيام

 وليه يصومه أن خيصص فإنام أيمد أما): ٧٤٠/ ٠ املعلم إكامل يف عياض القايض وقال

 الف رمضان قضاء وأما الشافعي، عن وروي عبيد، وأبى الليث قول وهو النذر، يف عنه

 يف الشافعي قول مشهور وهو ماله، رأس من واجبا عنه يطعم ولكنه عندهم، يصح

 ال ومالك العلامء، كافة قول وهو الصوم، دون ماله رأس من عليهم اإلطعام وجوب

 .يتطوعوا أو بذلك، يوىص أن إال اإلطعام عليهم يوجب

 صومي ال أنه وأمجعوا موته، وال حياته يف أحد عن أحد يصىل ال أنه خالف بغري وأمجعوا

 ابن يةروا من النسائي خرج وقد موته، بعد ذلك يف اخلالف وإنام حياته، يف أحد عن أحد

 يطعم ولكن أحد، عن أحد يصوم وال أحد، عن أحد يصِل ال ": ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن عباس

 ." حنطة من مدا يوم كل مكان عنه

 انمك وليه عنه فليطعم شهر، صيام وعليه مات من": عمر ابن رواية من الْتمذي وذكر

 (." كينامس يوم كل
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 واجب صوم وعليه مات فيمن العلامء اختلف): ٣0/ ٨ ملسلم رشحه يف النووي وقال

 شهورانم قوالن املسألة يف وللشافعي عنه يقىض هل غريه أو نذر أو قضاء أو رمضان من

 .أصال صوم ميت عن يصح وال عنه يصام ال أشهرمها

 إطعام إىل تاجحي وال امليت به ويربأ عنه صومه ويصح عنه يصوم أن لوليه يستحب والثاِّن

 .عنه

 أصحابنا حمققو صححه الذي وهو نعتقده الذي املختار الصحيح هو القول وهذا

 لواردا احلديث وأما الرصحية، الصحيحة األحاديث هلذه واحلديث الفقه بني اجلامعون

 هذه بنيو بينه اجلمع أمكن ثبت ولو بثابت، فليس "عنه أطعم صيام وعليه مات من"

 سواء لقريبا بالوِل واملراد بينهام خمري والوِل اإلطعام وجتويز عىل حيمل بأن حاديثاأل

 ولو لاألو والصحيح العصبة وقيل الوارث، املراد وقيل غريمها، أو وارثا أو عصبة كان

 لصوما الوِل عىل جيب وال األصح يف فال وإال صح الوِل بإذن كان إن أجنبي عنه صام

 واحلسن طاوس السلف من به قال وممن مذهبنا، لخيصت هذا يستحب لكن عنه

 صوم يف عبيد وأبو وإسحاق وأيمد الليث قال وبه ثور، وأبو وقتادة والزهري البرصي

 غريه، وال نذر ال ميت عن يصام ال أنه إىل اجلمهور وذهب وغريه، رمضان دون النذر

 الق وبه والزهري ناحلس عن ورواية وعائشة عباس وابن عمر ابن عن املنذر ابن حكاه

 (.حنيفة وأبو مالك
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 ؟صائم إفطار  وثواب ككفارة مسكين إطعام نية بين أجمع أن يجوز  هل-

 إطعام ذاوك صائام، ليس فقري إطعام من أفضل صدقة أو كفارة صائم فقري فإطعام نعم

 .رحم وصلة صدقة ألهنا نبي،أج فقري إطعام من أجرا أعظم رحم ذي فقري

 

 .طويل كان لنه الصيام؛ أجل من رخصة عن أبحث كنت سنوات5 ومن برلين في مقيم-

 وأنا ساعة. 2١ من أكثر الصيام كان إاا مكة وقت على اإلفطار لي تجيز فتوى  ووجدت

 عفض بسبب رخصة عن أبحث أن نيتي ووقتها .اطلةب الفتوى  هذه بأن يقين لدي اآلن

 الحكم؟ ما .إيماني

 الصوم لب ريب، بال باطل قول فهذا آخر، بلد توقيت عىل واإلفطار الصوم يصح ال نعم

 نتأ الذي املكان يف الشمس، وغروب الفجر، طلوع بحسب حمددة، أوقات له كالصالة

 ملرض، ك،علي وشق تستطع مل وإن فصم، الصوم استطعت فإن قرص، أم النهار طال فيه،

 قادرا تكون أخر، أيام وصيام الفطر، فلك تركه، تستطيع ال شاق عمل أو سن، كرب أو

 .عليك ما قضاء عىل فيها

 ات،الرمضان تلك من فيه أفطرت ما قضاء الشمس، غروب قبل تفطر كنت إن وعليك

 .صومه تستطيع معتدال النهار يكون أيام يف وتصومها
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 ؟ةاملراهق فترة في عمدا الصيام ترك من حكم ما-

إن كان ال يصِل يف تلك املدة أيضا، فعليه بالتوبة النصوح، وال قضاء عليه، عىل 

القول الراجح الصحيح، وإن كان يصِل، ومل يصم جهال وكسال، فاألحوط القضاء 

ن كل يوم يطعم مسكينا، إن كان بصيام ما فرط فيه من السنوات، مع اإلطعام، ع

 غنيا قادرا، وإن كان فقريا، فال كفارة عليه.

فإن استطاع صيام كل شهر متتابعا عن كل رمضان ترك صيامه فهو أوىل، وإال 

فباستطاعته إذا صام االثنني واخلميس من كل أسبوع، وثالث أيام البيض من كل 

 دل أربعة رمضانات ونصف.يوما، وهو ما يعا ٧٢٣شهر، أن يقيض فيها تقريبا 

 
 محك ما ..وتاب عاد هللا وبفضل لغلفته سنوات عدة والصلة الصوم تارك كان شاب-

  كفاره؟ هناك أم والصلة الصوم يقض ي هل السنوات؟ هذه

من تاب تاب اهلل عليه، وبدل سيئاته حسنات، وال قضاء عليك وال كفارة، وأكثر من 

 نوافل الصالة والصيام توبة هلل.

ترك أداء الصالة والصوم بال عذر رضب من النفاق، ومن أعامل املنافقني كام قال و

وَن اهلل َ إاِلَّ َقلِيال﴿ :عنه ر  وَن النَّاَس َوالَ َيْذك  َرآؤ  َساىَل ي  وْا ك  اَلةِ َقام  وْا إىَِل الصَّ ، ومل ﴾َوإَِذا َقام 

وْا  إاِلَّ ﴿ :كام قال تعاىل ؛يشْتط القرآن لتوبتهم إال اإلخالص ِذيَن َتاب وْا َوَأْصَلح  الَّ

ْم هللِ ِ فَ  وْا ِدينَه  وْا بِاهلل ِ َوَأْخَلص  ْوَلـِئَك َمَع املْ ْؤِمننَِي﴾َواْعَتَصم   .أ 
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 أستطيع ولن عذر، وبدون  بعذر  سنوات؛ عدة خلل رمضان في كثيرة أياما أفطرت-

 ضميري. رتاحلي كفارة أي ولعمل اليام من عدد أي لصوم مستعدة عددها؟ معرفة

 أفعل؟ فمااا

 ريبا،تق ولو أفطرتيها التي األيام عدد فتحري آنذاك صلواتك عىل حمافظة كنت إن

 نحو هيو ومخيس اثنني كل تصومي كأن قدرتك، حسب متفرقة أو متتابعة واقضيها

 .السنة يف يوما ٢٣ وهي شهر، كل من البيض األيام وثالث السنة، يف يوم ٧٤٤

 

 ؟وكفارة قضاء أم فقط قضاء عليّ  هل متعمدا المس أفطرت-

عليك قضاء يوم بال خالف بني عامة الفقهاء، إال الظاهرية فإهنم يرونه كبرية ال تكفرها 

 إال التوبة النصوح، وال ينفع من أفطر بال عذر صيام الدهر كله!

 وهم أهل احلجاز -ذهب اجلمهور وإنام اختلف عامة الفقهاء بعد اتفاقهم عىل القضاء، ف

 الشامأهل العراق أبو حنيفة وأصحابه، والثوري وأصحابه، وأهل مالك وأصحابه، و

مرص الليث بن سعد وأصحابه، وأهل بغداد وخراسان أبو أهل األوزاعي وأصحابه، و

إىل أن عليه أيضا كفارة عتق رقبة، فإن مل جيد فصيام شهرين  -ثور وإسحاق بن راهويه 

امرأته  النتهاكه حرمة الشهر، كمن جامع ؛ابعني، فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكينامتت

 يف هنار رمضان وهو صائم كام يف الصحيحني.
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وذهب الشافعية واحلنابلة إىل أنه ال جيب عليه إال القضاء والتوبة، وليس عليه كفارة 

رمضان وهو صائم صيام شهرين متتابعني، ورأوا أن هذا حكم خاص بمن جامع يف هنار 

 وال يقاس عليه من أكل أو رشب عامدا بال عذر.

 

 ميصيا أن فاعتقدت انبا ارتكبت لني عذر؛ بل رمضان في يوما أفطرت سنوات 5 من-

 أفعل؟ مااا أو كفارة علي هل واستغفرت؛ وتبت ندمت باطل،

 .فحسن احتياطا مسكني بإطعام كفرت وإن اليوم ذلك عن يوم صيام قضاء عليك

 

 بموضوع أعلم ولم صيامي أكملت أفقت وعندما املغذي، لي ووضعوا إغماء لي حصل-

 اليوم؟ هذا قضاء عليّ  هل يومين، بعد إل  املغذي

 ال ليس عليك قضاء واجب، وإن صمته احتياطا فهو حسن.
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 لجميعل املسكين بإطعام الفدية نأ الزملء بعض عليّ  احتّج  ﴾ت

 ؟عليه الرد كيف .املسافر وأ للمريض يشترط ولم

ِريًضا َأْو عَ ﴿ :تعاىل قوله يف سبق واملسافر املريض فحكم ال م مَّ ىَل َسَفر  َفَمن َكاَن ِمنك 

و ِذيَن ي طِيق  ام  أ َخَر َوَعىَل الَّ ْن َأيَّ ٌة مِّ  بني كماحل يف ففرق﴾ َنه  فِْدَيٌة َطَعام  ِمْسِكني  َفِعدَّ
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 نالذي طيقونهي ومن أخر، أيام صيام عليهم أوجب الذين واملسافرين املرىض

 العجوز، واملرأة اهلرم كالشيخ الصوم، عن العاجز وهم الفدية، عليهم أوجب

 .واملرضع احلامل عباس ابن وزاد الصحابة، فرسها وهبذا

 

 نل عاوطب الصيام لىع قدرتها عدم ىعل جمعواأ الطباء وكل بالقلب مريضة والدتي-

 يف يوم كل عن صومها عن نخرجه الذي املال مقدار  فما رمضان؛ بعد القضاء تستطيع

  ؟رمضان شهر 

ال جيب عليها الصوم، فإن كانت ال تستطيع القضاء لعدم توقع الشفاء فعليها كفارة فدية 

إطعام مسكني عن كل يوم، وقد حدده الفقهاء بنصف صاع وهو ما يعادل كيلو تقريبا 

بلد، ويمكن إعداد الطعام وتقديمه للفقراء بام يشبعهم، بعدد األيام التي من قوت ال

 أفطرهتا.

 
 وأشتري  اإلطعام مبلغ وأجمع مريضة، لكوني أفطرتها التي اليام أحسب أن يجوز  هل-

 جين؟املحتا على لتوزيعها ونحوه والسكر  والزيت الرز  على تحتوي  رمضانية حقائب به

 .كني عن كل يوم ما يشبعه، وبعدد األيام التي أفطرتيهااملهم إطعام مس ؛نعم جائز
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 أن يجوز  هل القضاء، يستطيع ول الفائت رمضان في يوما2١ أفطر كلوي  فشل مريض-

 على تحتوي و  جنيه،222 الواحدة قيمة رمضانية )شنط( حقائب اإلطعام قيمة يشتري 

 كل من يستفيد )شنط( حقائب 22 يخرج أن يجزئ  فهل ،ونحوه كر والس والزيت الرز 

 تقريبا؟ أشخاص 0 بعدد أسرة حقيبة

 قال كام ر،أخ أيام يف ويقيض يشفى حتى مرضه حال كفارة وال صوم املريض عىل ليس

ِريًضا َأْو َعىَل َسَفر  ﴿ تعاىل: م مَّ ام  أ َخَر﴾َفَمن َكاَن ِمنك  ْن َأيَّ ٌة مِّ  رضام مريضا كان فإن ،َفِعدَّ

وَنه  فِ ﴿ مسكينا، يفطره يوم كل نع فيطعم منه الشفاء يتوقع ال يق 
طِ ِذيَن ي  َطَعام  ْدَيٌة َوَعىَل الَّ

 ﴾  يضاملر كان فإن الصوم، يستطيع ال الذي اهلرم الشيخ حكم حكمه ويكونِمْسكنِي 

 عليه، يشء فال طعاما جيد ال فقريا

 حدوا لفقري كفارات عدة دفع أو األيام، بعدد الفقراء من ملجموعة الطعام دفع وجائز

 .األيام بعدد

 

 رةمباش يوم كل عن مسكين إطعام علينا يجب هل الصوم تستطيع ول مريضة والدتي-

 ش يء علينا يجب وهل واحدة، مرة الشهر كامل عن لنطعم الشهر نهاية حتى ننتظر أم

  اإلطعام؟ غير آخر

 يامأ يف وتقيض تتعاَف حتى يشء عليها فليس القضاء، وتستطيع الشفاء، ترجو كانت إذا

 يوم لك عن كفارة فعليها سنها، وكرب لعجزها الصيام تستطيع ال أصال كانت وإن أخر،

 داواح مسكينا أطعمت وسواء الشهر، انقضاء بعد أو يوم، كل دفعتها سواء مسكني،

 يوما. ثالثني عن واحدة مرة مسكينا ثالثني أو مرة، ثالثني
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 يجوز  هل مساكين، إطعام عن ضيق والحال رمضان، يصوم ول بالسكري  مريض يزوج-

 عنه؟ أصوم أن

 يشء الف لفقره، اإلطعام يستطع وال كربه، أو مرضه أو لعجزه الصوم يستطيع ال كان إذا

ْسَعَها﴿و عليه َكلِّف  اهلل   َنْفًسا إاِلَّ و   أو ملستقبل،ا يف الصوم ويستطيع يشفى حتى ،﴾الَ ي 

 .وليه أو أطعم عنه صام صوم: وعليه مات فإن فيطعم، تغنييس

 

 طعام؟ من بدل نقودا للمساكين اإلطعام قيمة إخراج حكم ما-

 نيب خالف فيه نقودا إخراجها بينام فيه، خالف وال القرآن، نص هو كام اإلطعام األوىل

 عاةمرا هي اإلطعام عىل النص يف احلكمة ولعل ،اإلطعام فاألحوط اإلجزاء، يف الفقهاء

 بخالف ،غريه من أكثر الطعام إىل حيتاجون الذين املساكني من حاجة واألكثر األفقر حال

 ظم،أع أجرها كان حاجة األشد يف والصدقات الكفارات وقعت وكلام إليه، حيتاج ال من

 .أعم ونفعها

 

 

 



- 095 - 

 وكفارته.. قضاؤه صوم الحامل واملرضع

 ..مبالصيا لي مسموح غير و رمضان في هللا بإان الحمل من التاسع الشهر في سأكون -

 فقط؟ املال إخراج يجزئ  أم صوما الشهر  كل لحقا أقض ي أن يجب هل

 ىشخي   أو الصوم، عليهام يشق كان إذا إال واملرضع، احلامل عىل الصوم وجوب األصل

 بعد اعتااستط فإذا املريض، حكم حينئذ وحكمهام فتفطران والرضيع، اجلنني عىل منه

 تابعت فإن متفرقة، أخر أيام من عدته أو األوىل، وهو متتابعا شهرا صامتا الصوم، ذلك

 ثم ملحت ثم ترضع، ثم حتمل كمن تقضيا، أال وخشيتا واإلرضاع، احلمل منهام وتكرر

 واملرأة الكبري كالشيخ مسكني، يوم كل عن اإلطعام فلها ء،القضا عليها ويشق ترضع،

طِيق  ﴿ تعاىل: قوله تفسري يف عباس ابن عن ذلك صح كام العجوز، ِذيَن ي  وَنه  فِْدَيٌة َوَعىَل الَّ

 .﴾َطَعام  ِمْسكنِي  

 

 إفطارها؟ كفارة وما املرضع؟ تصوم هل-

 لفطر،ا فلها واإلرضاع ومالص من نفسها عىل أو رضيعها عىل خشيت إن إال تصوم نعم

 التاِل انرمض إىل القضاء تستطيع أال خشيت فإن استطاعت، إن أخر، أيام يف وتقيض

 ومي كل عن مسكني إطعام كفارة فعليها واإلرضاع، احلمل تكرر أو الرضاع مدة لطول

 املسيب وابن وقتادة عكرمة وقول عباس وابن عمر ابن قول وهو عليها، قضاء وال

 روينا: القضاء عنها أسقط وممن) :٠٧٧/ ٠ املحىل يف حزم ابن قال كام بري،ج بن وسعيد

 من مرأةا أن" نافع عن كالمها عمر بن اهلل وعبيد السختياِّن أيوب عن سلمة بن يماد عن
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 وال مسكينا يوم كل وأطعمي أفطري: هلا فقال حبىل؟ وهي عمر ابن سألت قريش

 بن يدسع عن كالمها وقتادة لسختياِّن،ا أيوب عن سلمة بن يماد طريق ومن. "تقيض

وَنه  فِْديَ ﴿ بمنزلة أنت": مرضع له ألمة قال أنه عباس ابن عن جبري يق 
طِ ِذيَن ي  ٌة َوَعىَل الَّ

 ريقط من كليهام روينا. "تقيض وال مسكينا يوم كل وأطعمي أفطري﴾ َطَعام  ِمْسكنِي  

 معمر عن الرزاق عبد طريق ومن يماد، عن املنهال بن احلجاج عن إسحاق بن إسامعيل

 ختاف يالت واملرضع شهرها، يف التي احلامل تفطر": قال جبري بن سعيد عن أيوب عن

 تادة،ق يقول وبه. "عليهام قضاء وال مسكينا يوم كل منهام واحدة كل وتطعم ولدها عىل

: تعاىل اهلل بقول ذلك يف اإلطعام رأى من احتج.. املسيب بن سعيد قول ظاهر وهو

وَنه  فِْدَيٌة َطَعام  ِمْسكنِي  َوعَ ﴿ يق 
طِ ِذيَن ي   .﴾ىَل الَّ

 يف اآلية هذه نزلت": قال عكرمة عن قتادة نا سلمة بن يماد طريق من رويناه ما وذكروا

 .("والعجوز والشيخ، واملرضع، احلبىل

 

 وولدها الصيام بسبب هاصدر  في حليبا تجد ول  شهور  5 عمره لطفل مرضعة امرأة-

 ضانرم في تفطر  أن يجوز  هل ؛صناعي لبن شراء تستطيع ول  جوعا، لنهار ا لاطو  يبكي

 ؟بعد فيما تقض ي وكيف الك، بسبب

نعم جائز هلا الفطر، بل قد جيب إذا ترضر الطفل من صومها، فإن استطاعت قضاء  

الصوم بعد ذلك، يف أيام الشتاء القصرية، أو بعد استغناء الرضيع عنها يف النهار، 
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و﴿ :ن كل يوم مسكينا، لآليةوإال أطعمت ع ِطيق  ِذيَن ي  َنه  فِْدَيٌة َطَعام  َوَعىَل الَّ

﴾  .ِمْسِكني 

 

 أنوي  لني القضاء صعب من يكون سو  هفي وسأفطر  هللا شاء نإ رمضان في سألد-

  اإلرضاع؟ انتهاء دبع قضاء أم نقودا تكون  الكفارة هل طبيعيا. طفلي إرضاع

مْ الصيام ومل ختيش عىل ولدك فصومي ﴿ استطعِت إن  وْا َخرْيٌ لَّك  وم  ، وإن ﴾َوَأن َتص 

فاحلمل والرضاع عذر كاملرض والسفر فلك أن تفطري، وتصومي  ؛شق عليِك 

ام  أ َخرَ بعد ذلك متى قدرت وزال عذرك ﴿ ْن َأيَّ ٌة مِّ ﴾ ، وال كفارة عليك، وإن َفِعدَّ

القضاء لتتابع احلمل واإلرضاع، فتجب كفارة إطعام لقوله تعاىل  تعذر عليك

وَنه  فِْدَيٌة َطَعام  ِمْسِكني  ﴿ ِطيق  ِذيَن ي   ﴾ عن كل يوم إطعام مسكني واحد.َوَعىَل الَّ

كام يف احلديث الصحيح عند أيمد وأصحاب السنن عن أنس بن مالك من بني 

الة، وعن املسافر واحلامل )إن اهلل عز وجل وضع عن املسافر شطر الص :كعب

 واملرضع الصوم(.

)حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن وال نعرف ألنس  :قال الْتمذي بعده

غري هذا احلديث الواحد، والعمل عىل هذا عند بعض  ملسو هيلع هللا ىلصبن مالك هذا عن النبي 

أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: احلامل، واملرضع، تفطران وتقضيان وتطعامن، 
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سفيان، ومالك، والشافعي، وأيمد، وقال بعضهم: تفطران، وتطعامن،  وبه يقول

 وال قضاء عليهام، وإن شاءتا قضتا، وال إطعام عليهام، وبه يقول إسحاق(.

 
 التي اليام قضاء ةناسي وكنت الشهر، دخول  قبل من حامل  كنت املاض ي رمضان-

 ماف اإلرضاع؛ ثم ملالح بسبب القضاء أستطيع ولن املاض ي، قبل رمضان من أفطرتها

  الحكم؟

ال كفارة عليك فيام فات من أيام بال قضاء، وحتري كم عليك من األيام، فمتى تيرس لك 

القضاء فصوميها متتابعة أو متفرقة بحسب قدرتك، فإن مل يتيرس لك حتى القضاء لتتابع 

 احلمل واإلرضاع عدة سنوات، فلك دفع كفارة إطعام يوم عن كل مسكني، وال قضاء

عليك، كام هو قول ابن عمر وابن عباس ريض اهلل عنهام وال يعرف هلام خمالف من 

 :٧0٧/ ٢الصحابة، قال ابن املنذر يف اإلرشاف 

 )افْتق أهل العلم يف احلامل واملرضع إذا أفطرتا أربع فرق:

فروينا عن ابن عمر، وابن عباس أهنام قاال: تفطران، وتطعامن، وال قضاء عليهام، وبه قال 

 سعيد بن جبري.

وقال احلسن البرصي، وعطاء بن أيب رباح، والضحاك، والنخعي، والزهري، وربيعة، 

واألوزاعي، وأصحاب الرأي: يفطران، ويقضيان، وال طعام عليهام بمنزلة املريض يفطر 

 ويقيض، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وحكى ذلك أبو عبيد عن الثوري.

 وتطعامن وتقضيان، وروى ذلك عن جماهد. وقال الشافعي، وأيمد: تفطران،
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وفرقت طائفة رابعة: بني احلبىل واملرضع، فقالت يف احلبىل: هي بمنزله املريض تفطر 

 وتقيض، وال إطعام عليها، واملرضع تفطر، وتطعم، وتقيض، هذا قول مالك.

 قال أبو بكر: بقول احلسن، وعطاء نقول(.

 خيتلف قوله يف أن احلامل إذا خافت ومذهب ابن عمر صحيح مشهور عنه، ومل :قلت

عىل نفسها أو عىل يملها تفطر وتطعم، وال قضاء عليها، كالشيخ الكبري الذي ال يطيق 

 الصوم، وقد ثبت ذلك عنه بأصح إسناد من رواية أيوب عن نافع عنه.

عن معمر، عن أيوب، عن  ٣٧٣/ ٠كام يف مصنف عبد الرزاق باب احلامل واملرضع 

قال: )احلامل إذا خشيت عىل نفسها يف رمضان تفطر، وتطعم، وال  ؛عمر نافع، عن ابن

 قضاء عليها(.

 وكذا ذكره عنه مالك يف املوطأ بالغا.

 فقيده هبذه الرواية باخلوف عىل احلمل.

ورواه أيضا عبد الرزاق عن معمر، وابن عيينة، عن حممد بن عجالن، عن حممد بن عبد 

د اهلل بن عمرو ابن عثامن إىل ابن عمر أسأله عن امرأة الريمن بن لبيبة قال: أرسلني عب

 أتى عليها رمضان وهي حامل قال: )تفطر وتطعم كل يوم مسكينا(.

 مثله.وكذا رواه عن ابن جريج، عن حييى بن سعيد 

 باخلوف.فلم يقيد هنا 
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واختلف عن ابن عباس فروى عبد الرزاق أيضا عن الثوري، وعن ابن جريج، عن 

عباس قال: )تفطر احلامل واملرضع يف رمضان، وتقضيان صياما، وال  عطاء، عن ابن

 تطعامن(.

وروى عن ابن التيمي، عن أبيه، عن قتادة، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس: أنه كان 

يأمر وليدة له حبىل أن تفطر له يف شهر رمضان. وقال: )أنت بمنزلة الكبري ال يطيق 

 نصف صاع من حنطة(. الصيام، فأفطري، وأطعمي عن كل يوم

عن عكرمة عن ابن عباس،  ٣٢٧٨و  ٣٢٧١وروى أبو داود بإسناد صحيح يف السنن 

وَنه  فِْدَيٌة َطعَ  يف قوله تعاىل: وعن سعيد بن جبري عن ابن عباس يق 
طِ ِذيَن ي  ام  ﴿َوَعىَل الَّ

﴾ قال: )كانت رخصة للشيخ الكبري واملرأة الكبرية ومها يطيقان الصيام  ن يفطرا أِمْسكنِي 

ويطعام مكان كل يوم مسكينا، واحلبىل واملرضع إذا خافتا( ولفظ عكرمة )أثبتت للحبىل 

 واملرضع( فأطلق ومل يقيده باخلوف.

 .قال أبو داود: بعد قول ابن عباس )إذا خافتا(: )يعني عىل أوالدمها أفطرتا وأطعمتا(

و أو خافت عىل نفسها أفالصحيح أن احلامل واملرضع هلا الفطر إن شق عليها الصوم، 

طفلها، فإن استطاعت القضاء يف أيام أخر كام هو قول اجلمهور قياسا عىل املريض فهو 

أحوط، وال كفارة عليها عىل الصحيح إذا قضت، وإن شق عليها القضاء لتتابع احلمل 

واإلرضاع لسنوات، فلها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، وال قضاء عليها كام هو مذهب 

 وابن عباس قياسا عىل الشيخ اهلرم والعجوز ال يطيقان الصوم. ابن عمر
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 في القضاء من أتمكن ولم النفاس بسبب كامل رمضان شهر أفطرت سنوات 3 منذ-

 من ثرأك الفرصة لي تسنت ولكن (رضيعتي على خوفا) الرضاعة بسبب التالية السنة

 صفن وصمت للشتاء اراانتظ أؤجل كنت وقد الرضاعة تلي التي السنة في للقضاء مرة

 أخرج أن عليّ  يجب فهل الصوم؛ أستطع ولم النفس ي الضطراب أصابني ثم الشهر

 أختي؟ وبيت لهلي أخرجها أن يجوز  وهل الصوم؟ قضاء بجانب كفارة

 ارةالكف بدفع االكتفاء أردت وإن أ خر، أيام يف قضائك إكامل أردت إن عليك كفارة ال

 عليهام، اءقض وال كفارة، دفعتا الصوم عليهام شق إن رضعوامل فاحلامل عليك، قضاء فال

 العاجز، كالشيخ عباس ابن عدمها فقد عليهام، كفارة وال الصوم عىل قدرتا متى صامتا أو

ونَ  عباس ابن عن داود أبو روى) تفسريه: يف القرطبي قال كام طِيق  ِذيَن ي   ،ه ﴾﴿َوَعىَل الَّ

 . واملرضع للحبىل أثبتت: قال

وَنه  فِْدَيٌة َطَعام  ِمْسكنِي  : ﴿أيضا هعن وروي يق 
طِ ِذيَن ي   لشيخل رخصة كانت: قال﴾ َوَعىَل الَّ

 واحلبىل ينا،مسك يوم كل مكان ويطعام يفطرا أن الصوم يطيقان ومها الكبرية واملرأة الكبري

 . وأطعمتا أفطرتا أوالدمها عىل خافتا إذا واملرضع

 ومي كل عن ويطعم يفطر أن الكبري لشيخل رخص: قال أيضا عنه الدارقطني وخرج

ِذيَن : ﴿قال أنه عنه وروي. صحيح إسناد هذا عليه، قضاء وال مسكينا، طِيَوَعىَل الَّ وَنه  ي  ق 

 ﴾  يصوما، أن انيستطيع ال الكبرية واملرأة الكبري الشيخ هو بمنسوخة، ليستفِْدَيٌة َطَعام 

 . صحيح وهذا مسكينا، يوم كل مكان فيطعام

 يام،الص يطيقون ال الذين من أنت: مرضع أو حبىل له ولد ألم قال أنه أيضا نهع وروي

 . صحيح إسناد وهذا القضاء، عليك وال اجلزاء عليك
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. حصحي هذا تقيض، وال تفطر أن فأمرها فأجهدت ترضع ولد أم له كانت: رواية ويف

 حمكمة أهناو بمنسوخة ليست اآلية أن عباس ابن عن الصحاح باألسانيد ثبت فقد: قلت

 . ذكر من حق يف

 وربيعة والزهري والنخعي والضحاك رباح أيب بن وعطاء البرصي احلسن وقال

 يضاملر بمنزلة عليهام، إطعام وال يفطران واملرضع احلامل: الرأي وأصحاب واألوزاعي

 احلبىل يف مالك قول وهو املنذر، ابن واختاره. ثور وأبو عبيد أبو قال وبه ويقيض، يفطر

 . واإلطعام القضاء فعليها أفطرت إن املرضع فأما أفطرت، إن

 (.ويقضيان ويطعامن يفطران: وأيمد الشافعي وقال

 فجائز. الفقري قريبك أو قريبتك أو الفقرية ألختك الكفارة دفع وأما

 

 قضاءه أستطع ولم النفاس، بسبب أفطرته سنوات خمس منذ رمضان قضاء علي-

 ذيال فما أخرى، أحيانا صحتي واعتلل أحيانا الرضاعة بسبب املاضية السنوات خلل

 اآلن؟ عليّ  يجب

 مهور،اجل عند كاملريض -الصوم من ولدمها أو نفسهام عىل خشيتا إذا- واملرضع احلامل

ام  ﴿ أخر أيام يف قضتا القضاء استطاعتا إن ْن َأيَّ ٌة مِّ ِريًضا َأْو َعىَل َسَفر  َفِعدَّ م مَّ  َفَمن َكاَن ِمنك 

 .﴾رَ أ َخ 

 عددب مساكني إطعام كفارة عليهام الكبري كالشيخ إهنام إىل عمر وابن عباس ابن وذهب

ونَ ﴿ تعاىل: قال كام عليهام قضاء وال اإلفطار أيام طِيق  ِذيَن ي  ﴾ه  فِْدَيٌة َطَعام  ِمْس َوَعىَل الَّ  .كنِي 
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 مل ما ليهام،ع رةكفا وال استطاعتا، إن أخر، أيام يف تقضيان كاملريض أهنام يْتجح والذي

 كالشيخ كونانت فإهنام القضاء، وبني بينهام فيحول سنوات واإلرضاع احلمل عليهام يتتابع

 .عليهام قضاء وال اإلطعام فلهام الكبري

 

 كانف صحتي، فيها أستعيد كنت بفترة وبعده أجهضت ثم حملت املاض ي رمضان بعد-

 بعشرة القادم رمضان قبل دسأل هللا أتمه وإاا آخر حمل حصل القضاء، علي يصعب

 حتى لذلك حل هناك هل قبله؛ الذي رمضان من علي ما تعويض أستطيع لن أي ايام،

 إثم؟ عليّ  يقع ل

 وهو ذلك لك تيرس متى أخر أيام يف تقضيه أن إما باخليار وأنت حرج، وال عليك، إثم ال

 ائت،الف رمضان يف فطرك أيام عن مسكني، يوم كل عن طعام كفارة تدفعي أو العزيمة،

 نم خمالف هلام يعرف وال عمر، وابن عباس ابن قال كام الرخصة، وهو عليك، قضاء وال

 .الصحابة

 !املسيب بن وسعيد جبري بن وسعيد قتادة: التابعني أئمة أخذ وبقوهلام

 الو كفارة وال ذلك هلا تيرس متى أخر أيام يف القضاء عليها أن إىل الرأي أهل وذهب

 .عليها إطعام

 ! والكفارة القضاء عليها جيب أنه إىل وأيمد الشافعي وذهب

 سقط ام،ولدهي عىل خشيتا أو الصوم، تطيقا مل إذا واملرضع احلامل أن إىل الظاهرية وذهب

/ ٠ املحىل يف حزم ابن قال كام إطعام، وال قضاء، ال يشء عليهام جيب وال الصوم، عنهام

 فرض نرمضا فصوم بالصوم خماطبون لهمك الكبري والشيخ واملرضع، واحلامل،) ٠٧٤
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 أو غريها، هل يكن ومل لذلك، وضيعته اللبن قلة الرضيع عىل املرضع خافت فإن عليهم،

: ربهلك الصوم عن الشيخ عجز أو اجلنني، عىل احلامل خافت أو غريها، ثدي يقبل مل

.. .ضاءالق فعليهم عارض هبم ملرض أفطروا فإن إطعام، وال عليهم، قضاء وال أفطروا

 وجيوز الصوم أطيق وأنا حبىل إِّن: له فقالت امرأة جاءته علقمة أن إبراهيم عن روينا

 . زوجك وأعيص ربك أطيعي: علقمة هلا فقال أفطر؟ أن يأمرِّن

 بن اهلل وعبيد السختياِّن أيوب عن سلمة بن يماد عن روينا: - القضاء عنها أسقط وممن

 أفطري: هلا فقال حبىل؟ وهي عمر ابن سألت قريش من امرأة أن نافع عن كالمها عمر

 اِّن،السختي أيوب عن سلمة بن يماد طريق ومن. تقيض وال مسكينا يوم كل وأطعمي

 ةبمنزل أنت: مرضع له ألمة قال أنه عباس ابن عن جبري بن سعيد عن كالمها وقتادة

وَنه  فِْدَيٌة َطَعام  ِمْسكنِي  ﴿ يق 
طِ ِذيَن ي   . تقيض الو مسكينا يوم كل ميوأطع أفطري﴾ َوَعىَل الَّ

 ريقط ومن يماد، عن املنهال بن احلجاج عن إسحاق بن إسامعيل طريق من كليهام روينا

 هرها،ش يف التي احلامل تفطر: قال جبري بن سعيد عن أيوب عن معمر عن الرزاق عبد

 ءقضا وال مسكينا يوم كل منهام واحدة كل وتطعم ولدها، عىل ختاف التي واملرضع

 . هامعلي

 .املسيب بن سعيد قول ظاهر وهو قتادة، يقول وبه

 ابن عن عطاء عن جريج ابن عن الرزاق عبد طريق من روينا كام اإلطعام أسقط وممن

 .هامعلي إطعام وال صياما ويقضيانه رمضان يف واملرضع احلامل، تفطر: قال عباس

 .فيانوس حنيفة، أيب قول وهو - النخعي إبراهيم وعن عكرمة، عن ومثله
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 احلاملو املرضع خافت إذا: قال فإنه رباح أيب بن عطاء: مجيعا األمرين عليهام رأى وممن

 ولق وهو - ذلك بعد ولتقض صاع نصف يوم كل مكان ولتطعم فلتفطر ولدها عىل

 .الشافعي

 من يشء جيب فال اإلطعام إجياب عىل وال القضاء إجياب عىل يتفقوا فلم: حممد أبو قال

 (. إمجاع وال وجوبه يف صن ال إذ ذلك؛

 افإم حكم، من والعجوز اهلرم للشيخ ما هلام واملرضع احلامل أن هو ذلك من والصحيح

 يف يانويقض يفطران أو الطفل، عىل رضر بال الصوم عىل قدرتا إذا بالعزيمة يأخذا أن

 انفيفطر ملاحل لتتابع ذلك عن ضعفتا فإن طعام، كفارة بال واملسافر كاملريض أخر أيام

 .. عليهام قضاء وال ويطعامن،

 ضاءق وجوب وال صيام ال عليهام يشء ال بأنه الظاهرية قول الصواب عن األقوال وأبعد

 !طعام كفارة وال

 !والكفارة الصوم عليهام أوجب من قول البعد يف ومثله

 

 رمضان وقبل كامل  رمضان إفطار  تر واضطر  بيومين 1223 رمضان قبل بنتيا نجبتأ-

 دالحمو  الرضاعة بسبب الثلثين إكمال أستطع لمو  الصوم، من ايوم 25 تقضي 1220

 مالصو  لتأجيل كفارة و أ انب عليّ  فهل ؛يامل ا باقي قضيت 1225 رمضان يهل ما قبل هلل

 ؟عامينل

 ال إثم وال كفارة عليك إذا كان تأخريك للقضاء بعذر كاحلمل واإلرضاع ونحومها.
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 كانت لو حتى رمضان صيام لها يصح لم وبالتالي شعبان في أخي ولدت أنها تذكرت أمي-

 سنة؟1١ قبل تصمه لم الذي رمضان صيام تعوض فكيف جهل؛ تصومه

 خترج الصوم، يعتستط ال كانت وإن متفرقا، أو متتابعا فتصومه القضاء تستطيع كانت إن

 .مسكينا ثالثني إطعام كفارة

 

 اء الحائضقض

 في كما الحائض على رمضان صوم قضاء إيجاب في حديث يصح ل أنه صحيح هل -

 للصيام؟ الحائض قضاء في الواردة الحاديث في املرام تحصيل

 كام ،وعمال علام السنة به تواترت مما الصالة قضاء دون للصوم احلائض قضاء وجوب 

 معمر عن ٢٢٣/ ٧ الرزاق عبد مصنف ففي والتابعني، الصحابة فقهاء ذلك عىل مجعأ

 (.اإلسناد نجد يشء كل يف وليس عليه الناس اجتمع ما هذا) :الزهري عن

 احلائض ابب البخاري صحيح يف كام -الفقه يف السنن كتابه يف- الزناد أبو قاله وكذا

 خالف ىلع كثريا لتأيت احلق ووجوه السنن إن:  الزناد أبو وقال) والصالة الصوم تْتك

 تقيض وال الصيام تقيض احلائض أن ذلك من اتباعها، من بدا املسلمون جيد فام الرأي،

 (.الصالة

 أخبار من االحتجاج يف أقوى وهي -فقط رواية ال- وعمال علام متواترة السنة فهذه

 !اآلحاد
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 الزهري عن معمر حديث ٢٢0 رقم صحيحه يف مسلم روى فقد الرواية حيث من وأما

. الةالص تقيض وال الصوم، تقيض احلائض بال ما: فقلت عائشة سألت معاذة عن

 ذلك، ايصيبن كان: )قالت. أسأل ولكني بحرورية، لست: قلت أنت؟ أحرورية: فقالت

 (.الصالة بقضاء نؤمر وال الصوم، بقضاء فنؤمر

 معاذة عن قالبة أيب عن يوبأ عن زيد بن يماد طريق من ٧٢٤ رقم الْتمذي رواه وقد

 ح،صحي حسن حديث هذا) الْتمذي: وقال للصالة، احلائض قضاء عدم عىل خمترصا

 الفقهاء عامة قول وهو الصالة، تقيض ال احلائض أن وجه غري من عائشة عن روي وقد

 (. الصالة تقيض وال الصوم تقيض احلائض أن يف بينهم اختالف ال

 عائشة عن األسود، عن إبراهيم، عن عبيدة، ريقط من مطوال ١٨١ رقم يف ورواه

 وال ام،الصي بقضاء فيأمرنا) نطهر، ثم ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عهد عىل نحيض كنا: قالت

 (.الصالة بقضاء يأمرنا

 عىل والعمل أيضا، عائشة عن معاذة، عن روي وقد حسن، حديث هذا) الْتمذي: قال

 (.الصالة تقيض وال الصيام تقيض ائضاحل أن اختالفا، بينهم نعلم ال العلم أهل عند هذا

 العدوية، معاذة عن قتادة، عن عروبة، أيب بن سعيد طريق من ٣٢٧٨ رقم النسائي ورواه

 ناك أنت، أحرورية: )قالت طهرت؟ إذا الصالة احلائض أتقيض: عائشة سألت امرأة أن

 ءابقض يأمرنا وال الصوم، بقضاء فيأمرنا نطهر ثم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عهد عىل نحيض

 (.الصالة
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 إنامو عائشة، عن األسود وعن عائشة، عن معاذة عن قالبة وأيب قتادة عن احلديث فصح

 يف الفواخي ومل احلرورية، فيه خالف مما ألنه الصالة، قضاء عدم عىل الرواة أكثر اقترص

 !اخلالف حمل ألنه اخلصوص وجه عىل اللفظ هبذا املحدثون اعتنى وهلذا الصوم،

 ثية،احلدي الرواية طريق عن والسنة وعمال، علام املتواترة بالسنة احلكم هذا فثبت

 . وغريهم والْتمذي والشافعي الزناد وأبو الزهري نقله كام الفقهي وباإلمجاع

 نم وقت خيلو ال يومية، عبادة الصالة أن وذلك اجلِل، القياس مقتىض أيضا وهو

 اليوم يف صلوات مخس يهمعل افْتض اهلل أن فأعلمهم) الصحيحني: يف وكام فرضها،

اَلَة لِِذْكِري﴿ اهلل ذكر إقامة هي منها واحلكمة ،(الليلة  إلجياب معنى فال ،﴾َوَأِقِم الصَّ

 وهبذا هلل،ا ذكر إلقامة مرات مخس اليوم يف تتكرر أصال وهي احلائض، عىل الصالة قضاء

( رهاذك إذا افليصله) فقال عنها نام أو نسيها ملن الصالة قضاء وجوب ملسو هيلع هللا ىلص النبي علل

 ٧٧ هامن خيلو سنوية عبادة الصوم بينام تذكرها، وقت وهو خمصوصا وقتا هلا فجعل

 يكون خر،أ أيام يف رمضان بعد احلائض عىل القضاء إجياب القياس مقتىض فكان شهرا،

 .الصوم فريضة من العام خيلو ال حتى لقضائها، خاليا الوقت

 

ا الحائض على الصلة قضاء سقوط علة هل -  ةواملشق الدوران في العبثي للدخول  منع 

 عليها؟ ويقاس يقينية علة الك هل الك، عن الناشئة

 الصالة، وند الصوم يف القضاء إجياب يف والصوم الصالة بني الشارع تفريق جدا واضح 

 وم،ي كل للصالة فرض من خيلو وقت يوجد فال وقت كل ويف يومية عبادة أهنا وذلك
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 خلمسا يف الصالة من واحلكمة طهرت، إذا احلائض عىل فيها ضاءالق إلجياب معنى فال

 فرض بينام عليها، القضاء إجياب دون متحققة وهي فيها، اهلل ذكر إقامة هي أوقات

 حتققتو آخر شهر يف قضته احلائض؛ طهرت فإذا رمضان، شهر يف سنوية عبادة الصوم

 منه. احلكمة

 ترك نم عىل القضاء وجوب عدم يف إليه اجةح وال إليه، احتيج لو معقول عليه والقياس

 مع أصال، ذلك يوجب خطاب وجود عدم هو الدليل ألن لسنوات؛ عامدا الصلوات

 وتركهم ثرهتمك عىل - أدائها يْتكون املنافقون كان حيث النبوة عهد يف له املقتيض وجود

 ومل اتابو إذا تركوه ما قضاء بوجوب أمرهم الشارع عن يرد فلم - الصلوات من لكثري

 الصلوات. تلك قضاء توبتهم لصحة يشْتط

 من ىلع صالة ألف عرشين أو صالة ألف أربعني قضاء إجياب يف- املشقة بأن شك وال

 الو إليه احتيج لو قوي احلائض عن إسقاطها عىل والقياس جدا، ظاهرة -عامدا تركها

 .إليه حاجة

 

 اليوم؟ هذا قضاء علي هل الحيض؛ جاءني دقائق بخمس املغرب قبل-

 فيها، طيسق مل فعال الشمس قرص كان إذا إال هنا، احلكم يف هلا أثر ال اليسرية الدقائق

 الصائم، وأفطر الليل دخل فقد فيه أنت الذي املكان يف غربت قد الشمس أن ثبت فإن

 كحيض قبل عليك وجبت التي املغرب صالة تقضني طهرت وإذا عليك، قضاء وال



- 101 - 

 فعليك رىت تزال وما بلدتك يف تغب مل دقائق اخلمس هذه يف الشمس كانت وإن بدقائق،

 .املغرب صالة قضاء عليك جيب وال اليوم، هذا قضاء

 

 تقض ي هل أيام، ستة واستمر رمضان في (البلوغ حيض) حيض أول  حاضت فتاة-

 بعد؟ بالغة عتبرت ل أنها أم صومهم

 أفطرته ما تقيض وال بالغة، أصبحت باحليض ألهنا فيها، حاضت التي األيام تقيض نعم

 .اءالقض جيب فال عليها التكليف وجوب قبل ألنه احليض؛ نزول قبل رمضان من

 

 رمضان؛ في أفطرها التي اليام مأصو  أكن ولم سنة،2١ اآلن وأنا سنة 22 وعمري  بلغت-

 أهلي؟ عني يدفعها هل دفعها أستطع لم وإاا اإلطعام، كفارة إخراج علي يجب هل

 ليكع جيب وال ،إن كنت تصلني ،قضاء األيام التي كانت عليك احتياطا هو الواجب

 .اإلطعام كفارة
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 ام سنين، لست كامل شهر والناتج اليام وحسبت القضاء، أيام أصم لم بلغت أن منذ-

 الحكم؟

 متفرقا، وأ متتابعا سواء عليك، الذي الصيام فاقيض السنوات تلك تصلني كنت إذا

 وإن ليك،ع حرج وال األيام، من غريها يف أو البيض، أيام الثالثة يف أو ومخيس، كاثنني

 وال الصلوات قضاء عليك جيب فال سنوات، الست يف للصلوات آنذاك تاركة كنت

 ام.والصي الصلوات عىل واملحافظة اهلل إىل النصوح التوبة عليك وإنام الصيام،

 

 امأي وهي أبدا؛ الك بعد أقضها ولم الرضاعة وأيام الحيض أيام رمضان في أفطر كنت-

 أفعل؟ مااا عدها؛ أستطيع ل  كثيرة

 نها،تتذكري ال كنت فإن الشهرية، العادة أدائها من منعك التي الصوم أيام قضاء جيب

 عدد بقدرو بعده، العادة أيام تقض ومل سابقا، صمتيه رمضان فكم الظن، غالب فبحسب

 أيام، ةست والعادة رمضانا عرشين كانت فإذا عليك، كم تعرفني العادة وأيام الرمضانات

 كل من سواخلمي االثنني، كصيام متفرقة، أو متتابعة، فتصومينها يوما، ستون فهذه

 كل من البيض امأي ثالثة وصيام األعامل، ترفع حيث فيه الصيام فضل لتصاديف أسبوع،

 . تقريبا أشهر ستة يف عليك ما كل قضاء بذلك فتستطيعني شهر،

 قول وهو صيامها فاألحوط اإلرضاع، أو احلمل بسبب أفطرتيها التي األيام أما

 يف كام رجع، إذا واملسافر صح، إذا ضاملري حكم فحكمهام األربعة، واملذاهب اجلمهور،

 .( .الصيام واملرضع احلامل وعن الصالة، شطر املسافر عن وضع اهلل إن) احلديث
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 يامالص يطيق ال ممن واملرضع احلامل أن إىل الصحابة من عمر وابن عباس ابن وذهب

ِذيَن  َوَعىَل ﴿ تعاىل: لقوله القضاء، ال فقط الفدية فعليهام والعجوز، اهلرم كالشيخ الَّ

مْ  وْا َخرْيٌ لَّك  وم  ه  َوَأن َتص  َو َخرْيٌ لَّ ا َفه  َع َخرْيً  َفَمن َتَطوَّ
وَنه  فِْدَيٌة َطَعام  ِمْسكِني  يق 

طِ  ،﴾ي 

 .الصيام عنهام وضع الذي وللحديث

 رراملتك واإلرضاع احلمل بسبب رمضانات من فاتك ما لكل القضاء عليك شق فإن

 انتك فإن مسكينا، منها يوم كل عن فأطعمي قضائها، بوجوب علمك ولعدم لكثرهتا،

 تشبع يالت الوجبة كانت فإذا مسكني، يوم كل عن يوم ثالثامئة ففيها رمضانات عرش

 من عدد عىل أو واحد، مسكني عىل دوالر ثالثامئة فادفعي مثال، بدوالر مسكينا

 لقيمة،ا تعرف يةاخلري واجلمعيات آخر، إىل بلد من ختتلف اإلطعام وكفارة املساكني،

 الكفارة مةقي جتدين ال كنت فإن هلم، دفعا فيمكن املساكني، عىل رصفها عادة وتتوىل

 تقيض تىح املساكني، به أطعمي حاجتك فوق مال عندك توفر كلام ذمتك، يف دينا فتكون

 عليك. ما

 

 اعليه أشرت سنة. 05 عمرها واآلن بلغت أن منذ أفطرتها التي اليام تقض لم خالتي-

 صحيح؟ هذا هل وتقضيهم؛ البلوغ سن من سنة كل عن أيام ١ تحسب أن

 عن فتقيض بذلك، أعلم فهي أقل، أو أكثر أو ٣ أو أيام ١ كانت سواء عادهتا بحسب هذا

 حسب وتقضيها صامته، رمضان أول منذ فيه، القضاء من عليها وجب ما رمضان كل

 أيام ثوثال أسبوع، كل من مخيسو اثنني كل تصوم كأن متفرقة، أو متتابعة قدرهتا،
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 سنونامل األيام هذه يف الصيام فضل وتوافق عليها، ما فتقيض شهر، كل من البيض

 قضائها. من تفرغ حتى صومها،

 

 ر رمضاناكفارات الجماع والستمناء في نه

 

 ؟مضانر  في لستمناءا كفارة ما-

االستمناء يبطل الصوم عند عامة الفقهاء، واختلفوا فيام جيب عليه، فيجب عليه عند 

 الشافعي وأيمد القضاء يوما آخر فقط وال كفارة، وهو الراجح.

وفيه عند مالك وأيب حنيفة القضاء، والكفارة صيام شهرين متتابعني، أو إطعام ستني 

 ن جامع امرأته يف رمضان كام يف احلديثمسكينا ملن مل يستطع الصيام، قياسا عىل م

 املشهور الصحيح، بجامع انتهاك حرمة الشهر.

فتب إىل اهلل، وال تعد لذلك، واحفظ صومك، واحتط له، واقض اليوم الذي أفطرته 

وجوبا، وإن استطعت احتياطا أن تصوم شهرين متتابعني أو تطعم ستني مسكينا إبراء 

ر بإطعام فافعل. ؛بني الفقهاء من اخلالف املشهورلذمتك وخروجا   نع مسكني أو كف 

 .جيب اهلل، وال إىل توبة صومه أفسدت يوم كل
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 انرمض وأتى اليام تلك صيام أقض ولم الفائت رمضان يف الستمناء مارست قد كنت-

 ؟كفارة يّ عل فهل ي؛الحال

 هومص أفسدت يوم كل عن مسكني . وإن كفرت بإطعامتلك األيام فقطعليك قضاء 

 .جيب وال أحوط، فهو اهلل إىل توبة

 

 دفس هل فقط؛ باللذة شعرت ش يء، يخرج لم لكن رمضان نهار في العادة مارست فتاة-

  صومها؟

 الشهوة، وعليها القضاء. وقضاء واللذة بالنشوة الشعور حدث إذا الصوم فسد نعم

 

ا سنة 2١ عمري  كان اعندم-  نهار  في تفطر  و أ حرام نهاأ عرفأ ولم العادة فعلت تقريب 

 ،ضاع الذي هذا عن ايوم وصمت سنين عدة بعد املوضوع هذا تذكرت ثم رمضان

 ماااف السنة؛ نفس في والك متتابعين شهرين وصيام القضاء كفارتها: أن عرفت اآلنو 

 .هللا بفضل نآل ا منها تبت ناأ ؟فعلأ

ء عليك، فقد كنت جاهال، وقضيت اليوم الذي أفطرت، فحافظ يف املستقبل ال يش

 .عىل صومك، وال تعد
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 لتمبط ومن املحرمات من أنها وقتها أعلم أكن ولم رمضان نهار  يف السرية العادة فعلت-

 قضاء؟ يعل فهل ؛الصيام

 صيامب يضاأ الكفارة وجوب يرى من الفقهاء ومن أفطرهتا، التي األيام قضاء عليك نعم

 جوبو عدم والراجح ؛أفطرته يوم كل عن مسكينا ستني إطعام أو متتابعني، شهرين

   .الكفارة

 

 كمح فما تفطر؛ أنها أعلم أكن ولم البلوغ بدايات في رمضان بنهار  بالعادة أقوم كنت-

 جاهل؟ أفسدتها التي اليام

حتريت األيام التي  وإن إعادة. وال عليك، حرج فال احلكم تعلم ال جاهال كنت إذا

 وأبرأ للذمة. فهو أحوط ؛أفسدت صومها وقضيتها

 

 الجماع مجرد كان فلما اإليلج، مجرد من للشهوة أشبع بشهوة اإلنزال فقهي: حوار -

 اكر ام والوحي والكفارة، القضاء في التساوي  يلزم بالتفطير؛ أولى الول  صار مفطرا،

ة والتفطير؛ فيهما الجماع سوى 
ّ
 باشرة،كامل بآلة اإلنزال تعمد أم الستفراغ، اإلفطار: عل

 فقط؟ السنة في مذكور  والثاني املذي، في يطرد ل باطل الول -فقط؟ الجماع أم

 عىل بإمجاعهم ينتقض به، الصوم إفساد يف الكفارة إجياب يف اجلامع عىل االستمناء قياس

 أهله بارش من أن عىل واتفاقهم الزنا، حد ويف به، احلج يف اإلحرام إفساد يف بينهام التفريق

 ينزل. مل وإن دم وعليه حجه فسد أولج ومن دم، فعليه حمرم وهو فأنزل الفرج دون
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 يف والدم والقضاء الصوم، يف والكفارة القضاء وإجياب - واحلج الصوم إفساد يف والعلة

 إفساد يف يفرقون ال وهلذا الشهوة؛ قضاء جمرد ال ظور،حم فرج وإصابة اجلامع هو - احلج

 مل أو لأنز حجه فسد وأولج وطئها فإذا ينزل، مل ومن أنزل من بني باجلامع والصوم احلج

 ينزل.

 

 ولألسف رمضان نهار في وعدت سنة، سافرت ثم شهر مدة زوجتي مع وجلست تزوجت-

  الكفارة؟ وما الحكم؟ ما ها،جامعت التقينا يوم

 حتى تقطعها وال فصمها لعملك، سافرت فإذا متتابعني، شهرين صيام كفارة عليك

 أن ملسو هيلع هللا ىلص يالنب فأمره رمضان يف أهله جامع أعرابيا أن الصحيحني يف كام الشهرين، تكمل

 .مسكينا ستني أطعم يستطع مل فإن متتابعني، شهرين صام جيد مل فإن رقبة، يعتق

 يختلف؟ الحكم لسفره؛ مفطرا ادع لو هل-

 وجامع اليوم، ذلك يصم ومل هنارا، السفر من لقدومه رمضان هنار مفطرا الزوج كان إن

 مهوراجل عند جيب وإنام الشهر، حرمة ينتهك ومل صائام ليس ألنه عليه، كفارة فال أهله

 كفارة وال فقط القضاء فعليها تطاوعه مل وإن طاوعته، إن والكفارة القضاء زوجته عىل

 عليها.
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 رمضان؟ نهار  في زوجها جامعها إاا كفارة املرأة على هل-

 موتصو ذاته احلكم تأخذ أهنا إىل الفقهاء مجهور فذهب برضاها ذلك وكان طاوعته إن

/ ٢ رشافاإل يف املنذر ابن قال كام ومالك، حنيفة أيب قول وهو متتابعني، شهرين كفارة

 :رمضان شهر يف زوجها يطأها املرأة عىل جيب فيام واختلفوا): ٧٣٣

 .الرأي وأصحاب ثور، وأيب مالك، قول هذا الرجل، عىل ما مثل عليها: طائفة فقالت

 .عنها الرجل هبا كفر التي الكفارة جتزئ: الشافعي وقال

 (.صحيح مالك قول املنذر: ابن قال

 سلي رواية ويف طاوعته، إذا كالرجل كفارة عليها أن واملذهب ان،روايت أيمد اإلمام وعن

 ويفسد) املغني يف قدامة ابن قال كام عليها، كفارة وال فقط، اليوم ذلك قضاء إال عليها

 فيه توىفاس املفطرات، من نوع ألنه املذهب؛ يف نعلمه خالف بغري باجلامع، املرأة صوم

 وهو. يلزمها إحدامها، روايتني؛ عىل لكفارة؟ا يلزمها وهل كاألكل واملرأة، الرجل

 صوم هتكت وألهنا املنذر وابن ثور، وأيب حنيفة، وأيب مالك، وقول بكر، أيب اختيار

 .كالرجل الكفارة عليها فوجبت باجلامع، رمضان

 يهاأعل رمضان، يف أهله أتى من عن أيمد سئل: داود أبو قال. عليها كفارة ال والثانية،

 قوالن وللشافعي احلسن، قول وهذا. كفارة امرأة عىل أن سمعنا ام: قال كفارة؟

 يف أمري ومل. رقبة يعتق أن رمضان يف الواطئ أمر ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن ذلك، ووجه. كالروايتني

 ه،جنس بني من بالوطء يتعلق مال حق وألنه منها، ذلك بوجود علمه مع بيشء، املرأة

 (.كاملهر الرجل عىل فكان
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 حاجته قض ى حتى يتوقف لم لكنه الفجر أاان فسمع أهله من حاجته يقض ي رجل-

 الكفارة؟ عليه وتجب صومه يبطل فهل الاان؛ انتهاء مع منها وفرغ

 كفارة،وال القضاء عليه أن عىل فاجلمهور مبارشة؛ األذان سامع بعد اجلامع عن ينزع مل من

 .الكفارة دون ضاءالق وجوب إىل احلنفية وذهب

أ ِحلَّ ﴿ فقال: الفجر؛ تبني عند الزوجة ومبارشة الرفث اجتناب عىل القرآن نص   وقد

ْم َوَأنت ْم لَِباٌس هلَّ نَّ َعلَِم اهلل   َأنَّك   ك  نَّ لَِباٌس لَّ ْم ه  َفث  إىَِل نَِسآِئك  َياِم الرَّ ْم َلْيَلَة الصِّ نت ْم مْ َلك   ك 

ْم  َسك  تان وَن َأنف  ْم خَتْ وْا َما َكَتَب اهلل   َلك  نَّ َواْبَتغ  وه  ْم َفاآلَن َبارِش  ْم َوَعَفا َعنك  َفَتاَب َعَلْيك 

 ُّ م  اخْلَْيط  األَْبَيض  ِمَن اخْلَيِْط األَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ث مَّ َأمِت َ َلك  ب وْا َحتَّى َيَتَبنيَّ ل وْا َوارْشَ ْا وَوك 

لْيِل﴾ َياَم إىَِل الَّ  .الصِّ

 ال) سلم:م صحيح يف كام الظالم؛ بعد املرشق املستطري الفجر هو هنا األبيض يطواخل

 ،(هكذا يستطري حتى هكذا املستطيل األفق بياض وال بالل أذان سحوركم من يغرنكم

 (.النهار وبياض الليل سواد هو) أيضا: الصحيح ويف

 وراف ينزع مل حني صومه بطل فقد املستطري، الفجر بدخول أذن قد األذان كان فإن

 قولو نظر، ففيها الكفارة وأما احتياطا، يوم قضاء عليه ووجب اجلامع، عن ويتوقف

 إنامو صائم، وهو رمضان هنار منه اجلامع وقوع لعدم إجياهبا، عدم يف أرجح هنا احلنفية

 ويمسك توقفي مل فلام الفراغ، قبل الفجر عليه ودخل صائام، يكن ومل الليل يف اجلامع وقع
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 عليه وجبو الليل، من النية له يبيت أن جيب الذي يومه صيام أفسد فقد الصوم ليبدأ

 .صائام هنارا باجلامع الصوم انتهاك وهو املقتيض لعدم الكفارة دون القضاء،

 

 اعالجمب لحاحهإ بسبب وزوجي أنا أفطرت املاض ي قبل ورمضان سنتين قبل تزوجت-

 ١2 طعامإ و أ شهرين بصيام اليوم كفارة نأ عرفنا سألنا ماوبعد ايوم عشرين من أكثر 

 الحكم؟ فما قدرتنا؛ يفوق  وهذا ا،مسكين

عليك وعىل زوجك التوبة، ثم قضاء العرشين يوما التي أفطرمتاها بصومها متتابعة، 

ين، يف كل العرشثم عىل زوجك وحده صيام شهرين متتابعني، كفارة عن الفطر 

والكفارات تتداخل عىل القول الراجح، فإن شق عليه صيام الشهرين فإنه يطعم 

 ستني مسكينا.

 

 مفطر؟ وهو  رمضان نهار  في زوجته جامع إاا كفارة املسافر  على هل-

 لسفرا لعذر صائم غري مفطر وهو زوجته، عجام إذا كفارة واملريض املسافر عىل ليس ال

 ذرلع مفطرة كانت إذا أيضا هي عليها كفارة وال والرشب، األكل له يباح كام واملرض

 ريغ عىل ال زوجته جامع إذا رمضان يف الصائم عىل الكفارة وإنام السفر، أو املرض

 لعذر. الصائم
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 لم جاءت وعندما عملي لظروف أشهر ١ ملدة زوجتي عني تغيب كانت ض ياملا رمضان-

 القذف؛ حدث التلمس من ولكن (إيلج يحدث لم) رمضان نهار في كامل جماع يحدث

 أفعل؟ أن عليّ  يجب مااا

 -يالجإ وال مجاع بال- رمضان هنار يف للزوجة فاملبارشة اليوم، ذلك قضاء فقط عليك

 نشهري صيام وهي الكفارة جتب وال للمني، وقذف إنزال معها حدث إذا الصوم تفسد

 نم الصوم حفظ والواجب مجاع، من إال الصحيح القول عىل مسكينا ستني إطعام أو

 قضاءف ،(أجِل من ورشابه وأكله شهوته يدع) :الصحيح يف كام والفرج، البطن شهوة

 .رتفك أو نظر أو ملس أو بجامع سواء الصوم يفسد مما والوطر الشهوة

 

شترط هل-
ُ
 في مايو  أفطر ولو رمضان؟ نهار في الجماع كفارة قضاء صيام في املتابعة ت

 الحكم؟ ما عذر؛ بدون  الشهرين

 فلو السنة، يف جاء كام رمضان، هنار يف اجلامع كفارة يف املتابعة يشْتط أنه عىل اجلمهور

 وماي توقف كان إن أنه يظهر والذي جديد، من الصوم استأنف عذر، بال التتابع قطع

 ادىمت كان وإن كاملني، الشهرين ويكمل عليه، يشء فال فورا التتابع أكمل ثم واحدا،

 .جديد من فيستأنف التتابع قطع يف
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 يعيد هل عذر بدون  الخير اليوم في وأفطر متتابعين شهرين كفارة صيام في كان رجل-

 الشهرين؟

 منه جهال األخري اليوم وأفطر رمضان، يف مجاع أو ظهار أو قتل كفارة الصوم انك إن

 عىل يبنيو األخري اليوم صيام فيكمل التتابع، يقطع ال عذر فهو الشهرين، أكمل أنه وظنا

 يوما، ستني ال يوما 0٨ يكونان قد القمريني الشهرين أن منه ظنا متأوال كان وإن سبق، ما

 كانا اءسو قمريني شهرين يكمل أو يوما، الستني ويكمل تتابع،ال يقطع ال عذر فهو

 .يوما ٣٩ ناقصني أو يوما، ٢٤ كاملني

 وإن وما،ي ستني يكونا مل وإن وجيزئا الشهرين فيكمل القمري الشهر أول من ابتدأ فإن

 جمموع العددب فيكمل الثالث، الشهر أثناء إىل كامال الثاِّن فيصوم األول الشهر أثناء بدأ

 .يوما ٣٩ كان وإن بالشهر الثاِّن وحيسب والثالث، األول من يوما ٢٤

 جديد نم الشهرين صيام إعادة عليه فيجب عذر، بال يوم آخر التتابع قطع قد كان فإن

ْيِن َشْهرَ  َفِصَيام  ﴿ والظهار القتل كفارة يف القرآن نص هو كام الفقهاء، عامة قول عىل

.﴾ َتَتابَِعنْيِ  م 
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 في يوسأنته العام بداية في بدأت كاليفورنيا إلى خللها وسأسافر يوما ١2 كفارة أصوم-

 ظبي أبو الى وسأصل صباحا 52:21 بالساعة فبراير  من 25 في الرحلة مارس من الول 

 ما مساء؛ 05:2 في أنجلوس لوس إلى وسأصل صباحا ١:05 في وأغادر صباحا 12:١ في

 الصيام؟ كيفية

 احليض،و كاملرض لعذر إال خالهلا يفطر وال الصوم، يف التتابع الكفارة يف يشْتط

 يفطر، فإنه ورةرض سفر كان إن وقيل ليفطر، يسافر أن له ليس فقيل السفر، يف واختلف

 بال أفطر إنف الفطر، له فليس رضورة سفر يكن مل وإن الصوم، من قىض ما عىل يبني ثم

 جديد. من الشهرين صيام أعاد رضورة

 .التتابع يقطع وال رضورة سفر كان لو حتى السفر يف يصوم أن واألحوط

 قبلها وأ صباحا ظبي أبو إىل الوصول حني للصيام متسك فإنك سفرك يوم صوم وأما

 مهام اليوم ذلك شمس تغيب حتى تفطر وال فيها، الفجر دخول حسب ساعة بنصف

 النهار. طال

 

 ال؟بامل مسكين الستين إطعام مقدار ما-

 أو ورز، مرق كإعداد مرة، ستني واحدا فقريا يشبع أو واحدة، مرة فقريا ستني يشبع ما

 .اتدفع عىل مفْتقني أو واحدة، مرة جمتمعني مسكينا ستني وتطعمه وخبز، فول
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Bزكاة الفطر 

رضت الفطر زكاة هل-
ُ
 هب لحقت تكون  قد التي املعاص ي من رمضان صيام لتطهير ف

 الصل هو هذا هل شبهة؛ أي من املال لتطهير املسلم على املفروضة املال زكاة مثل

 الزكاة؟ تلك من النية به تؤسس الذي

 زكاة نأ كام ،(والرفث اللغو من للصائم طهرة) وأهنا الفطر زكاة عن احلديث يف كام نعم؛

 .احلرام من يشوبه قد مما له تطهري املال

 

 إخراجه؟ الواجب املقدار كم الفطر، لزكاة الرز  إخراج أريد-

 تقريبا. كيلو ٣،0 نحو الرز صاع ويقدر بيتك، أهل من متوهنم ممن واحد كل عن صاع

 

 أغلى من يخرجها أن يريد أنه باعتبار  الفطر؛ كزكاة اللحم إخراج على يصرّ  زوجي-

 الك؟ وز يج فهل الطعام؛

 غالب من أو عليه، املنصوص إخراج فالواجب وإال جاز، اللحم البلد قوت كان إذا

 فيها. أنتم التي البلد قوت

 وجائز ،والرب كاألرز البلد، قوت من خيرج وإنام ،للبلد قوتا يكن مل إذا اللحم جيوز الف

 ه.ونحو والسكر كاللحم شاء ما القوت مع الواجبة الزكاة عن زيادة خيرج أن
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 ؟املال زكاة أو الفطر زكاة سواء زكاة علي تجب هل سنة 23 عمري -

زكاة الفطر واجبة عىل كل مسلم، كبريا كان أو صغريا، ذكرا أو أنثى، وتستحب 

عن احلمل يف بطن أمه، وخيرجها عنهم من جتب عليه نفقتهم، صاعا من بر أو شعري 

زكاة الفطر من  ملسو هيلع هللا ىلصلصحيحني )فرض رسول اهلل أو رز أو قوت البلد، كام يف ا

 رمضان صاعا من متر أو بر أو شعري أو أقط(.

زكاة املال جتب عىل كل مسلم ملك نصابا من املال، صغريا كان أو كبريا،  وكذا

 وخيرجها وِل أمر الصغري وويص اليتيم من مال الصغري واليتيم.

 

 الطفال؟ نوع يصوم ل  الذي املريض عن الفطر  زكاة تخرج هل-

 كبرية. أو صغرية نفس كل عن خترج

 

 أيضا؟ للميت الفطر زكاة نخرج هل-

 .فقط األحياء عىل جتب إنام فهي ال،
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 نم الخيرة الليلة في يشترط أم الليالي هذه في الفطر بزكوات التصرف يجوز  هل-

 رمضان؟

 عمن جلالر ويدفعه صغريا، أو كبريا أنثى أو كان ذكرا لم،مس كل عىل واجبة الفطر زكاة

 مضانر من الفطر زكاة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فرض) الصحيحني: يف كام بيته؛ أهل من يعوهلم

 لكبريوا والصغري واألنثى، والذكر واحلر، العبد عىل شعري؛ من صاًعا أو متر، من صاًعا

 (..الصالة إىل الناس خروج قبل تؤدي أن هبا وأمر. املسلمني من

 صورق من صومه يف وقع مما للصائم، طهرة فهي رمضان؛ شهر انتهاء هو وجوهبا وسبب

 زكاة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فرض) حسن بإسناد داود أيب عند عباس ابن حديث يف كام ونقص؛

 هيف الصالة قبل أداها من. للمساكني وطعمة والرفث، اللغو من للصائم طهرة الفطر

 .(الصدقات من صدقة يف الصالة بعد أدها ومن مقبولة، زكاة

 يوم يف املسألة عن يغنيهم بام رمضان، من يوم آخر شمس غروب بعد للفقراء وتدفع 

 .السنة هي فهذه ليلتني، أو بليلة قبله هلم تدفع وكذا العيد،

 .اوجوهب سبب ألنه رمضان؛ شهر أول من إخراجها جواز إىل واحلنفية الشافعية وذهب

 نأ عىل أصحاهبا، عن كوكيل ماال، الشهر أول من اخلريية مؤسساتلل إخراجها ويمكن

 .يومني أو بيوم العيد قبل هلم وتسلمه طعاما، للفقراء به تشْتي
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؟ الفطر زكاة إخراج يجوز  هل-
 

 مال

 يضتتق الفقراء مصلحة أو احلاجة كانت إن إال السنة، هي كام طعاما هلم إخراجها األوىل

 .تيمية ابن ذلك واختار حرج، فال نقدا هلم إخراجها

 

؟ وليست طعاما الفطر زكاة تكون  أن يجب هل-
 

 للمال. أحوج كانوا لو حتى مال

 إال ،(للمساكني طعمة) احلديث يف كام البلد، قوت من طعاما الفطر زكاة إخراج السنة

 يمةق دفع فجائز هبم، فقأر للفقراء نقدا الفطر زكاة دفع معها يكون حاجة وجود عند

 .احلاجة عند تيمية ابن واختاره احلنفية، قول هو كام نقدا، حينئذ الطعام

 

 التي امللبس لشراء للفقراء شرائية قسائم صورة في الفطر زكاة إخراج يجوز  هل-

 ملبس؟ محل من معينة بقيمة يريدونها

 نهأ افْتض فإن للمساكني، طعمة فهي السنة، هي كام طعاما الفطر زكاة إخراج األصل

 نقودا أو مالبس وحيتاجوهنا عندهم، لتوفره ؛طعاما يأخذها من الفقراء من يوجد ال

 عن همأغنو) احلديث يف كام املسألة عن وتغنيهم الطعام، غري من حاجتهم هبا يشْتون

 لطعام،ا غري من حاجتهم لسد يسألون قد اكنياملس إذ حرج، فال ،(اليوم هذا يف املسألة

ةِ َمَساكنَِي إِْطَعام  َعرَشَ ﴿ اليمني كفارة يف كام واإلجزاء األمهية يف الطعام بعد تأيت واملالبس

ْسَوهت  مْ 
ْم َأْو كِ وَن َأْهلِيك  ْطِعم   ﴾.ِمْن َأْوَسِط َما ت 



- 117 - 

 

 مال من نساعده أن يجوز  هل ؛صعبة وظروفه خاطب فهو  الزواج في ر متعث لي صديق-

 (؟عادية صدقة أو  املال أو  )الفطر  ةزكا

ال حرج من دفع الصدقة املستحبة أو زكاة املال الواجبة للمعسور ماليا يف زواجه 

إن كان عرسه عن املهر وجهاز زواجه باملعروف واملعهود من عادة أهل بلده، ال 

 بتكاليف العرس. عن بطر وإرساف

أما زكاة الفطر فاألصل أهنا للفقراء الذين ال جيدون قوت يومهم وليلتهم، فهي 

طعمة للمساكني، وإغناء هلم عن املسألة، كام ورد يف احلديث الصحيح عند أيب داود 

زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو  - ملسو هيلع هللا ىلص -عن ابن عباس قال: )فرض رسول اهلل 

فهي زكاة مقبولة، ومن أداها  الصالة،، من أداها قبل والرفث، وطعمة للمساكني

 بعد الصالة، فهي صدقة من الصدقات(..

عن ابن عمر عند الدارقطني مرفوعا والصحيح وقفه عليه )أغنوهم عن  وروي

 املسألة يف هذا اليوم(.

يرجح أن زكاة الفطر يتحرى هبا الفقراء املعدومني، واملساكني الذين ال  وهذا

يتهم من الطعام، أما من كان عنده قوت يومه وقوت عياله ومن يموهنم، جيدون كفا

فإنه جيب عليه إخراج زكاة الفطر عن نفسه  ؛وعنده ما يفضل عنهم من الطعام

 .وأهل بيته أيضا
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 تجزئ  هلف معين. غبمبل الفطر زكاة بند لديها هنا الخيرية والجمعيات قطر  في حاليا أنا-

 الفقراء؟ مكان أعلم ول غربة في أني بحكم

 .لفقراءل ويدفعونه طعاما عنك نيابة هبا يشْتون وهم نقدا هلم تدفعها فأنت جتزئ نعم

 

 لفطر؛ا لزكاة رز ال  اشترينا الفقراء. املسلمين إيجاد يصعب وهنا أوروبا في لجئون  نحن-

 املادي؟ مستوانا بنفس أنهم رغم مثلنا اللجئة للعائلت نعطيه هل

 للمراكز نقدا الفطر زكاة دفع من حرج فال الفقراء، من الطعام يأخذ من جتدوا مل إذا

 .هناك املسلمني من واملحتاجني للفقراء لدفعها اإلسالمية

 العائلت؟ لهذه نعطيه يجوز  هل بالفعل الرز  اشترينا نحن-

 ز.جائ نعم

 

 أخيها؟ لبنات بنت ومن ابنها؟ لبنات جدة من الفطرة زكاة دفع يجوز  هل-

 واعل وإن كوالديه املزكي، عىل نفقتهم جتب من عىل الزكاة دفع باإلمجاع جيوز ال

 عارش نفقتهم وتلزمه عليهم وينفق معه كانوا إن كأحفاده، نزلوا وإن وأوالده كأجداده،

 .رحم وصلة صدقة ألهنا ؛األوىل هو بل حرج فال ؛قرابته باقي أما رفا،ع أو
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 إن إال هلم، ازكاهت خترج فال ؛وبيتها كنفها يف نوه ابنها بنات عىل تنفق اجلدة كانت فإن

 .هلم ةالزكا دفع من حرج فال بنفقتهم، منها أوىل هو من لوجود نفقتهم تلزمها ال كانت

 .فيه حرج فال ؛أخيها لبنات زكاهتا البنت دفع وأما

 

 نم أتمكن لن وأنا .معين شخص إلى أعطيها أن مني وطلبت فطرها زكاة أعطتني امرأة-

 زكاتها؟ تصح هل العيد؛ بعد إل الشخص هذا مقابلة

 الصدقات، من ةصدق بل زكاة تكون وال العيد، صالة بعد إىل الفطر زكاة تأخري ينبغي ال

 صاحبها مةذ تربأ وال احلديث، يف الوارد واللغو الرفث من للصائم التطهري أجر ويفوت

 نه،ع النيابة عىل قادر أمني وكيل أو موثوقة، خريية جهة إىل أو بنفسه، دفعها إذا إال

 دفعها فيتعذر نه،بعي فقري ختصيص ينبغي وال العيد، صالة قبل فقري ألي دفعها والواجب

 .يفوت حتى وقتها يف آخر أو لسبب له

 

 الفطر؟ زكاة صندوق  في اليمين كفارة أدفع أن يجوز  هل-

 اءللفقر تدفع كالمها الفطر، كزكاة اليمني يف اإلطعام فكفارة حرج، وال جائز نعم

 يقوم وهو نيتك، عىل كعن للوكيل دفعتها فأنت بالنيات، األعامل وإنام واملساكني،

 .نيتك عىل عنك نيابة بدفعها
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 على وصلنا الذي من أزيد بأعداد ونخرجها الفطر، زكاة نخرج خيرية، جمعية نحن-

 ونقوم يومين، آخر في لها توزيعنا بعد حتى لحظة آخر في تخرجها الناس أن اعتبار

 أحد وقام بالتوزيع قمنا أننا حالة في خرجت، التي الزيادة املبالغ من زكاتهم اعتبارب

 الزيادات؟ من أيضا اعتبارها يجوز  فهل بعدها؛ زكاته بتسليمنا

 !املسائل نوادر من هذه

ا الفطر زكاةَ  دفع إذا  من سليمهات يف عنهم وكالء بصفتكم العيد صالة قبل لكم أصحاهب 

 وبقي وقتها، يف أخرجوها فقد أخرى، جهة من استالمها يف لفقراءا عن ووكالء جهة،

 أهنا بنية معندك من زكاة العيد صالة قبل هلم دفعتم قد مكنت فإن للفقراء، هلا تسليمكم

 يف موقعها الزكاة وقعت فقد وبعددهم، بأعياهنم، ال بمجموعهم ولو سيوكلونكم عمن

 يقل ال النية بتلك العيد قبل الزكوات نم أخرجتموه ما عدد يكون أن والواجب وقتها،

 .زكواهتم سلموكم من عدد عن

 

 الفطر زكاة أخرج أن وجب هل .أشهر 3 ملدة املكسيك في وحدي ومسافرة متزوجة أنا-

 (مصر في) البحر في وعمله مسافر أيضا زوجي مصر؟ أرجع عندما أخرجها أم هنا

 تريدين التي البلد يف العيد، صالة قبل املسلمني لفقراء مرص يف أو عندك أخرجيها

 حرج. فال بدفعها أهلكم من أحد عنك أو زوجك عن ناب وإن فيه، إخراجها
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 رجنخ كيف مصر؛ في وأختي وأنا ُعمان في يقيمون  أخواتي من واثنتان والدتيو  والدي-

 الفطر؟ زكاة

 نع خترجون عنه مستقلني كنتم وإن يعولك، كان إن عنكم والدكم خيرجها الفطر زكاة

 حرج. فال عنكم أخرج وإن أنفسكم،

 

خرج أن يجوز  هل-
ُ
 أقوم فهل أجنبي؛ بلد في أني وبما وإخوتي؟ أمي عن الفطر زكاة أ

 بلدال في أم فيها، يعيشون  التي البلد في املال من املحدد القدر حسب على بإخراجها

 فيها؟ أعيش التي

 أو بلدك سواء فيه، الزكاة إخراج يراد الذي البلد قوت من الفطر، زكاة راجإخ جائز نعم

 .طعاما يأخذها من يوجد مل إن قيمتها، إخراج أو أهلك، بلد

 

 في إخراجها بيج أم مصر في الفطر زكاة إخراج يجوز  هل ،السعودية في مقيم مصري -

 في امقيم كنت وأنا مصر، في الفطر زكاة هليأ أخرج املاض ي العام في ؟إقامتي بلد

  ثانية؟ إخراجها عليّ  هل السعودية؛

 دفعهات أن أيضا وجائز أهلك، يوجد حيث األصِل بلدك يف الفطر زكاة دفع جائز نعم

 اإلقامة. بلد يف

 

 املاضية؟ السنة الفطر زكاة إخراج نسينا إاا حكم ما-

 للذمة. ءوإبرا صدقة، وتكون اآلن، خترجوهنا
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Bالعيد 

 

 العيد؟ ليلة بإحياء الخاص الحديث صحة مدى ما-

 يبأ حديث من ماجه ابن عند ورد وما ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن خمصوص يشء ذلك يف يثبت ال

 .جدا ضعيف ؛(قلبه يمت مل العيد ليلتي أحيا من) :أمامة

 

 لكيا)ف الهند إلى متجهين املحيط، وسط سنكون  رمضان في يوم خرآو  البحر، في أعمل-

 32 سيصومون  )فلكيا لباكستان أقرب سنكون  حينها في ولكن (ايوم 1١ سيصومون 

 بوقت نأخذ أم ،بلد أقرب وقتب نأخذ أم ،العيد هلل ونتحرى  نحن نجتهد هل (،ايوم

  إليها؟ املتجهين البلد

 غدا الغروب بعد شوال هالل رأيتم فإن البحر، يف ممكانك يف اهلالل رؤية يف اجتهدوا

 ظهور يهف أنتم الذي املكان نطاق يف يتأكد أن إال يوما، ثالثني فأكملوا وإال عيد، فهو

 .احلديثة العلمية بالوسائل فلكيا اهلالل

 

 



- 133 - 

  العيد؟ توقيت في لسعوديةا اتباع علينا يجب هل الشمالية أمريكا في نحن-

 .هاتوقيت يف ختتلف فاملطالع فيه، هم الذي املطلع نطاق اتباع عليهم وإنام ال،

 

 الخميس كان مصر  في صومنا أن العلم مع أملانيا إلى السفر  وأريد بمصر موجود-

 بدأت التي البلد مع أفطر أم الفطر عيد في معهم أفطر فهل الربعاء؛ كان وصومهم

 بها؟ الصوم

 إذا أما يوما، ٢٧ معهم صومك زاد لو حتى إليها، ستذهب التي البلد مع الصوم تكمل

 هرفالش العيد، بعد يوما وتقيض عيدهم، يوم معهم فتفطر ٣٨ إىل معهم صومك نقص

 .يوما ٣٩ عن ينقص ال

 

 مبسطة؟ بطريقة العيد صلة شرح يمكن هل-

 فةحني أيب مذهب هو كام كاجلمعة، بأعياهنم الرجال عىل مجاعة يف واجبة العيد صالة

 وقرش بعد ركعتني ت صىل   للنساء، ومستحبة تيمية، ابن واختارها أيمد عن ورواية

 اإلحرام عدب األوىل الركعة يف يكرب   بيضاء، تصبح حني ساعة بربع وارتفاعها الشمس

 بخمس يكرب   انيةالث الركعة ويف بعدها، وسورة بالفاحتة يقرأ ثم متوالية، تكبريات بسبع

 ومن بتني،خط فيهم خطب اإلمام، سلم وإذا وسورة، بالفاحتة يقرأ ثم متوالية تكبريات

 .املذكورة صفتها عىل ركعتني قضاها اإلمام مع فاتته
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 التكبيرات؟ بين ما معين اكر يوجد هل-

 تكبريات سمخ الثانية الركعة وهكذا وسورة، الفاحتة قراءة مث متوالية تكبريات ال، سبع

 .متوالية

 

 النساء؟ على العيد صلة تجب هل-

 الةالص من بعذر املمنوعات حتى للعيد، يخرجنف مؤكدة سنةهي واجبة عىل الرجال و

 ارجية.اخل املساجد ساحات أو اخلارجية، املصليات يف والدعاء اخلطبة يشهدن

 

  ركعة؟ وكم تصلي؟ ومتى بيتها؟ في للمرأة العيد صلة حكم ما-

 وذوات ضي  احل   حتى استحبابا النساء وخترج وجوبا، للعيدين الرجال خيرج أن األصل

 حرج فال وعذر ملرض يستطع مل فمن املسلمني، ودعوة اخلري ويشهدن للمصىل، اخلدور

 .عليه

 ركعتني؛ مجاعة البيت يف أدائها جواز عىل واجلمهور فاتته، ملن البيت يف أدائها يف ختلفوا

 يكرب ثم خرى،أ وسورة الفاحتة يقرأ ثم تكبريات، سبع ركعة أول يف التكبري ويستحب

 .وسورة الفاحتة يقرأ ثم تكبريات مخس الثانية الركعة

 .الواحد فيصليها البيت يف اجلامعة لغري حتى جوازها إىل بعضهم وذهب
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 أهله مع يتهب يف يقضيها أن فله اإلمام، مع املصىل يف فاتته من حق يف هذا أن والصحيح

 بجت ال من أو لعذر، للعيد اخلروج يستطع مل من أما عنه، اهلل ريض أنس عن ورد كام

 .وحده بيته يف هلا صالته مرشوعية عىل دليل فال كالنساء، أصال عليه

 

 فيها؟ سيصلون  التي العيد في املسجد ساحة دخول  للحائض يجوز  هل-

 ريغ مفتوحة كانت إن كاملصىل، فهي املسجد حكم هلا ليس اخلارجية املسجد ساحة

 الفقهاء، بني خالف ففيها له، وتابعة املسجد بسور مسورة كانت وإن مبوبة، وال حموطة

 احلائض بثول فيها، البيع فجائز املسجد، حكم هلا ليس أنه نابلةواحل الشافعية فمذهب

 فيها.

 

 العيد؟ صلة أدركت وهل أقضيها؟ هل الصلة أدرك ولم الخطبة أدركت إاا-

 بعد حرض ملن املصىل يف سواء اإلمام مع كنت لو كام هبيئتها ركعتني وتقضيها تدركها مل ال

 اجلمعة؛و العيد اجتمع إذا اجلمعة صىل إذا إال العيد، يشهد مل ملن البيت يف أو الصالة،

 .واحدا واجتامعا واحد عيدا فيكونان
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 عليّ  هلف الخمس؛ التكبيرات وأنهى الثانية الركعة في مااإلم وكان العيد صلة في دخلت-

 ؟باطلة صلتي هل ؛مؤتم ناأو  التكبيرات أديت ااإو  فحسب؟ به ائتّم  أم تكبيرات

 اإلمام سلم اإذ الثانية الركعة يف فلك واجبة، ليست هنا والتكبريات فحسب، به تأتم

 .حيحةص وصالتك تكرب ال أو األوىل، وهو تكبريات مخس تكرب أن هبا لإلتيان وقمت

 

 ظهرا؟ نصليها له الجمعة؛ صلة حكم فما الجمعة؛ يوم العيد كان إاا-

 مجاعة عيدال فاتته ومن ظهرا، ويصليها اجلمعة، عليه جتب فال مجاعة، يف العيد صىل من

 يوم طبخ عنه اهلل ريض عثامن أن البخاري وصحيح املوطأ يف كام اجلمعة، عنه تسقط مل

 ينتظر أن العالية أهل من أحب فمن. عيدان هذا يومكم يف لكم اجتمع) :فقال عيد

 (.له أذنت فقد يرجع، أن أحب ومن نتظرها،فلي اجلمعة

 صىل) :قال رباح، أيب بن عطاء عن األعمش عن صحيح بإسناد السنن يف داود أبو ورى

 إلينا، رجخي فلم اجلمعة، إىل رحنا ثم النهار، أول مجعة يوم يف عيد يوم يف الزبري ابن بنا

 (.السنة أصاب: فقال له، ذلك ذكرنا قدم فلام بالطائف، عباس ابن وكان وحدانا فصلينا

 ناب عهد عىل عيدان اجتمع) :قال كيسان بن وهب عن صحيح بإسناد النسائي ورواه

 ومل فصىل زلن ثم اخلطبة، فأطال فخطب خرج ثم النهار، تعاىل حتى اخلروج فأخر الزبري

 ( السنة أصاب: فقال عباس البن ذلك فذكر اجلمعة، يومئذ للناس يصل

 هوو بمكة الزبري ابن شهدت) :قال كيسان بن وهب عن حيحةص يف خزيمة ابن ورواه

 خرجف النهار ارتفع حتى اخلروج فأخر اجلمعة يوم -أضحى أو- فطر يوم فوافق أمري
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 من اسن عليه فعاب اجلمعة يصل ومل ركعتني، صىل ثم وأطال، فخطب املنرب، وصعد

 ابن وبلغ ة،السن بريالز ابن أصاب فقال عباس، ابن ذلك فبلغ شمس، عبد ابن أمية بني

 (.ذاه مثل صنع عيدان اجتمع إذا عنه اهلل ريض اخلطاب بن عمر رأيت: فقال الزبري،

 عةمج يوم اجتمع) بلفظ عطاء عن جريج ابن عن صحيح بإسناد أيضا داود أبو وروى

 ا،مجيع فجمعهام واحد، يوم يف اجتمعا عيدان: فقال الزبري ابن عهد عىل فطر ويوم

 (.العرص صىل حتى عليهام يزد مل بكرة، ركعتني فصالمها

 وقت يرى من مذهب عىل مجعة، العيد صالة نوى الزبري ابن أن عىل حممول وهذا

 .معةاجل وقت يف احلنابلة أخذ وبه الشمس، ارتفاع من واحد والعيد اجلمعة صالة

 بهويش مقال هريرة أيب حديث إسناد يف قلت): ٣٠٣/ ٧ السنن معامل يف اخلطايب قال

 عن أي اجلمعة من أجزأه شاء فمن بقوله املراد يكون أن صح لو معناه يكون أن

 أن نديع جيوز ال فإنه الزبري ابن صنيع وأما. الظهر عنه يسقط وال اجلمعة حضور

 نع ذلك روي وقد. الزوال قبل اجلمعة صالة تقديم يرى من مذهب عىل إال حيمل

 .مسعود ابن

 .السنة أصاب فقال الزبري ابن فعل بلغه أنه عباس أيب عن وروي

 .والفطر واألضحى اجلمعة الضحى يمتد حني عيد كل عطاء وقال

 أو الالزو قبل اجلمعة له قيل أنه حنبل بن أيمد عن منصور بن إسحاق ابن وحكى

 أن شبهي هذا فعىل إسحاق، قال وكذلك أعيبه، فال الزوال قبل صليت إن قال بعده

 (.هلا لتبعا معنى يف العيد وجعل مجعة أهنام عىل الركعتني صىل الزبري ابن يكون
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 أيب بن إياس عن -مسلم رشط عىل صحيح بإسناد احلاكم وصححه- داود أبو وروى

 هدتأش: قال أرقم بن زيد يسأل وهو سفيان أيب بن معاوية شهدت: )قال الشامي، رملة

 العيد، صىل: قال صنع؟ فكيف: قال نعم،: قال يوم؟ يف اجتمعا عيدين ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول مع

 (.فليصل يصِل أن شاء من: فقال اجلمعة، يف رخص ثم

 (.اجلمعة يف رخص ثم النهار، أول من العيد صىل) :بلفظ النسائي ورواه

 اهذ يومكم يف اجتمع قد) مرفوعا حسن بإسناد هريرة أيب حديث من داود أبو وروى

 (.جممعون وإنا اجلمعة، من أجزأه شاء فمن: عيدان

 بشواهده. صحيح فهو يرضه الو مرسال وروي

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عهد عىل عيدان اجتمع) قال ماجه ابن عند أيضا عمر ابن عن شاهد وله

 (.ليتخلفف يتخلف أن شاء ومن فليأهتا، اجلمعة يأيت أن شاء من: قال ثم بالناس، فصىل

 وىر وقد اجلمعة، يصل ومل العيد صىل ملن الظهر وجوب إىل الفقهاء بعض ذهب وقد

 يف كاجلمعة العيد وأن الظهر، وجوب بعدم عطاء عن رصحيا املصنف يف الرزاق عبد

 اجلمعة يوم اجتمع إن: )عطاء قال: قال جريج ابن عن فروى الظهر، وجوب إسقاطها

 هي ثم الفطر ةصال يصِل حيث قط ركعتني فليصل فليجمعهام واحد يوم يف الفطر ويوم

 يف احدو يوم يف مجعة ويوم فطر يوم اجتمع": قال ذلك عند أخربِّن ثم. العرص حتى هي

 جعلهامب مجيعا فجمعهام واحد يوم يف اجتمعا عيدان: الزبري ابن فقال الزبري، ابن زمان

. "العرص ىلص حتى عليها يزد مل ثم الفطر، صالة بكرة ركعتني اجلمعة يوم وصىل واحدا،

 لقدو: قال. عليه ذلك رفأنك يفقه مل من وأما ذلك، يف يقولوا فلم الفقهاء فأما: قال
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 إذا اناك العيدين أن بعد بلغنا حتى: قال. «يومئذ الظهر وصليت عليه ذلك أنا أنكرت

 كانا أهنام أخرب حسني بن عِل بن حممد عن ذلك وذكر واحدة، صليا كذلك اجتمعا

 (.زعم لعِل، كتاب يف وجده إنه: قاال. اجتمعا إذا جيمعان

 يف علامءفلل واحد يوم يف والعيد اجلمعة اجتمع اإذ) الفتاوى: يف تيمية ابن وقال

 جلمعا سائر جتب كام. العيد شهد من عىل اجلمعة جتب أنه: أحدها: أقوال ثالثة ذلك

 .اجلمعة وجوب عىل الدالة للعمومات

 يف مهل أرخص عفان بن عثامن ألن العواِل؛ أهل مثل الرب، أهل عن تسقط: والثاِّن

 .دالعي هبم صىل ملا اجلمعة ترك

 عىل لكن اجلمعة، عنه سقطت العيد شهد من أن الصحيح وهو: الثالث والقول

 هو وهذا. العيد يشهد مل ومن شهودها، شاء من ليشهدها اجلمعة يقيم أن اإلمام

 ابنو عباس، وابن مسعود، وابن وعثامن، كعمر،: وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن املأثور

 العيد شهد إذا فإنه. ..فخال ذلك يف الصحابة عن يعرف وال. وغريهم الزبري

 يف ظهرال فتكون اجلمعة، يشهد مل إذا الظهر يصِل إنه ثم االجتامع، مقصود حصل

 (.اجلمعة مقصود حيصل والعيد وقتها،
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 عةوالجم العيد صلة أن نية يلزم هذا هل الظهر، عن العيد بصلة يكتفي من قول  على-

 واحدة؟ صلة في جمعا

 عِلو وعثامن عمر: الصحابة من الراشدين اخللفاء نع الصحيحة باألخبار الثابت

 األوسط يف املنذر ابن رواه كام اجلمعة، عن العيد بصالة اكتفوا أهنم الزبري، بن وعبداهلل

 فأخر: قال الزبري ابن عهد عىل عيدان اجتمع: )قال كيسان، بن وهب عن ٣٨٨/ ٠

 ومل تني،ركع فصىل نزل ثم اخلطبة، فأطال فخطب خرج ثم النهار، تعاىل حتى اخلروج

 البن كذل فذكر شمس، عبد بن أمية بني من ناس عليه ذلك فعاب اجلمعة، للناس يصل

 إذا اخلطاب بن عمر رأيت: فقال الزبري البن ذلك فذكروا السنة، أصاب: فقال عباس

 (.كذا صنع عيدان عهده عىل اجتمع

 .معه وصلوا شهدوه ممن التابعني أئمة من عدد الزبري ابن عن رواه وقد

 يف العلم أهل اختلف: الباب هذا يف العلم أهل اختالف ذكر) :بعده املنذر ابن قال

 الق كذلك األخرى، عن إحدامها ئجتز: طائفة فقالت واحد، يوم يف اجتمعا إذا العيدين

 حتى نيركعت فليصل فليجمعهام، واحد يوم يف فطر ويوم مجعة يوم اجتمع إن: قال عطاء،

 أهنام كذل عند أخربِّن ثم: جريج ابن قال العرص، حتى هي هي ثم طرالف صالة يصِل

 مل ثم الفطر الةص ركعتني بكرة اجلمعة يوم فصىل الزبري ابن زمن يف واحد يوم يف اجتمعا

 بينهام الزبري ناب مجع يف الزبري أبو أخربِّن: جريج ابن وقال العرص، صىل حتى عليها يزد

. واحد يوم يف اجتمعا عيدان أصاب،: قال عباس ابن أن ذلك سمعنا: قال بينهام مجع يوم

 راحلته عىل خطبهم ثم العيد هبم فصىل عهده يف اجتمعا أهنام طالب أيب بن عِل عن وروينا

 (.اهلل شاء إن مجعته قىض فقد العيد منكم شهد من الناس، أهيا: فقال
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 صىلي أن جيبال و فقط، هلا االجتامع عن ال اجلمعة، عن حينئذ جتزئ بأهنا رصيح وهذا

 !بدهلا الظهر

 ذلك يف يقولوا فلم الفقهاء فأما) فقال ذلك شهد ممن وهو عطاء قول املنذر ابن ذكر وقد

 أنكرت لقدو: قال عليه، ذلك فأنكر يفقه مل من وأما ،[الزبري ابن صنيع ينكروا مل يعني]

 اجتمعا ذاإ كانا ينالعيد أن بلغنا حتى حينئذ، يومئذ الظهر وصليت عليه ذلك[ عطاء] أنا

 انجيمع كانا أهنام أخربهم احلسني بن عِل بن حممد عن ذلك وذكر واحدة، صليا كذلك

 (.اجتمعا إذا

 م،اإلما مع وصالها العيد شهد ملن اجلمعة ترك يف ليس اخلالف أن عطاء يرصح فهنا

 نم فالفقهاء العيد، اإلمام مع صىل وقد اجلمعة يصل مل إذا الظهر وجوب يف وإنام

 شابا وكان طاءع ومنهم الظهر ترك أنكروا غريهم بينام شيئا، يقولوا مل والتابعني الصحابة

 !الزبري ابن فعل هو السنة أن هلم تبني حتى فصلوها آنذاك،

 جيزئ نهأ عِل عن صحيح بإسناد ذكر أن بعد قال حيث بعده املنذر ابن بقول حيتج وال

 زوال بعد جيب ما إسقاط جائز فغري) - والنخعي الشعبي وقاله اآلخر، عن أحدمها

 أمجع. .العيد صالة أعني النهار أول يف املرء يتطوعه بتطوع اجلمعة فرض من الشمس

 أن عىل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن الثابتة األخبار ودلت اجلمعة، صالة وجوب عىل العلم أهل

 ةوالسن الكتاب دل وإذا اخلمس، من ليس العيدين وصالة مخس، الصلوات فرائض

 فرائض أن عىل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن األخبار ودلت اجلمعة، صالة وجوب عىل االتفاقو

 فاقواالت والسنة الكتاب دل وإذا اخلمس، من ليس العيدين وصالة اخلمس، الصلوات
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 ع،تطو العيد صالة أن عىل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن األخبار ودلت اجلمعة صالة وجوب عىل

 (!بتطوع فرض ترك جيز مل

ز كيف عليه: وَيِرد مشكل هذا املنذر ابن فقول  مع- اجلمعة ترك الراشدون اخللفاء جو 

 أن عم الظهر وإجياب املنذر، ابن قول عىل تطوع وهو العيد، شهد ملن -باإلمجاع وجوهبا

 !باإلمجاع الظهر من أوجب اجلمعة

 عاجتم ذاإ فيام هو إنام واخلالف اجلمعة، يصادف مل إذا يصح قد تطوع العيد بأن فاالدعاء

 هو دينالراش خلفائه عن واملتواتر ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن فاملروي واحد، يوم يف واجلمعة العيد

 .منهام األول وإجزاء احتادمها

 

 هللا فرضهن صلوات خمس) وبحديث باإلجماع املنذر ابن احتجاج عن الجواب كيف-

 يوم في والجمعة العيد تصادف إاا الظهر أو الجمعة وجوب على (والليلة اليوم في

 احد؟و 

 مجاعباإل احتجاج فهو فيه، خالف ال وهذا اجلمعة وجوب عىل باإلمجاع احتج املنذر ابن

 ماليو يف اهلل فرضهن صلوات مخس) بحديث احتجاجه وكذا النزاع، مورد غري يف

 اتالصلو إحدى فاجلمعة الظهر، عن جتزئ اجلمعة أن خالف ال إذ فيه، نزاع ال ،(والليلة

 اجلمعةو العيد اجتمع إذا فيام حمصور اخلالف وإنام الظهر، بدل يومها يف الواجبة اخلمس

 جيزئ ال أم أوىل، باب من الظهر عن ثم ومن اجلمعة عن العيد جيزئ هل واحد، يوم يف

 العيد؟ صىل وإن حتى الظهر عليه وجب اجلمعة يصل مل من ثم ومن اجلمعة عن
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 نع العيد إجزاء وأيمد اعيواألوز وعطاء والنخعي والشعبي الراشدين اخللفاء ومذهب

 اجلمعة وقت أن يرى من مذهب عىل أما ونظرا، أثرا األرجح وهو معا، والظهر اجلمعة

 ندهع إشكال فال األعيان، عىل واجبة العيد صالة وأن الزوال، قبل العيد وقت هو أصال

 صورة،و وحكام وقتا فاحتدتا وخطبة، ركعتان واحد، وقت يف واجبة، عيد صالة فكالمها

 وال العيد وجوب يرى ال من قول وعىل الظهر، وعن األخرى عن إحدامها فأجزأت

 ه،حرض ملن اجلمعة عن العيد إجزاء يرون منهم اجلمهور فألن الزوال، قبل اجلمعة صحة

 يف عيد اتفق وإن): ٣٣0/ ٣ املغني يف احلنبِل قدامة ابن قال كام الظهر، من أوجب وهي

 أن إال عنه تسقط ال فإهنا اإلمام، إال العيد، صىل منع اجلمعة حضور سقط مجعة، يوم

 بسقوطها الق وممن روايتان اإلمام عىل وجوهبا يف: وقيل. اجلمعة به يصِل من له جيتمع ال

 .واألوزاعي والنخعي، الشعبي،

 الزبري، وابن عباس، وابن عمر، وابن وسعيد، وعِل، وعثامن، عمر، مذهب هذا: وقيل

 وألهنام وجوهبا عىل الدالة واألخبار اآلية، لعموم اجلمعة؛ بجت الفقهاء أكثر وقال

 .العيد مع كالظهر باألخرى، إحدامها تسقط فلم واجبتان، صالتان

 له: أرقم بن زيد يسأل معاوية شهدت: )قال الشامي، رملة أيب بن إياس روى ما ولنا،

 ؟صنع كيفف: قال. نعم: قال واحد؟ يوم يف اجتمعا عيدين ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسول مع شهدت

 (.فليصل يصِل أن شاء من: فقال اجلمعة، يف رخص ثم العيد، صىل: قال

 عن فأجزأ العيد، يف سامعها حصل وقد باخلطبة، الظهر عن زادت إنام اجلمعة وألن

 عم كاجلمعة باألخرى، إحدامها فسقطت بيناه، بام واحد وقتهام وألن ثانيا، سامعها
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 أماف اجلمعة، مع بالظهر منقوض وقياسهم ناه،روي بام خمصوص به احتجوا وما الظهر،

 علف المتنع تركها لو وألنه ،(جممعون وإنا) :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي لقول عنه؛ تسقط فلم اإلمام

 .الناس من غريه بخالف عنه، سقطت ممن يريدها ومن عليه، جتب من حق يف اجلمعة

 وىلاأل جتزئ: قال أيمد، عن روي فقد العيد، وقت يف فصالها اجلمعة قدم وإن: فصل

 جلمعةا جوز من عند العرص إىل يشء يلزمه وال والظهر، العيد عن جتزئه هذا فعىل منهام،

 ويوم اجلمعة يوم اجتمع: قال عطاء، عن بإسناده داود، أبو روى وقد. العيد وقت يف

 اوصالمه فجمعهام واحد، يوم يف اجتمعا قد عيدان: فقال الزبري، ابن عهد عىل فطر

 ابن فعل هبلغ أنه عباس ابن عن وروي. العرص صىل حتى عليهام يزد فلم بكرة، ركعتني

 .السنة أصاب: فقال الزبري،

 قبل اجلمعة تقديم إىل يذهب من قول عىل إال حيمل أن جيوز ال وهذا: اخلطايب قال

 اجلمعة وألن والظهر، العيد، فسقط اجلمعة صىل قد الزبري ابن يكون هذا فعىل الزوال،

 يصِل أن ىلإ حيتاج فإنه العيد قدم إذا أما هبا، يسقط أن أوىل فالعيد دها،تأك مع سقطت إذا

 (.اجلمعة يصل مل إذا وقتها يف الظهر

 عنه سقطت العيد شهد من أن الصحيح) :٣٧٧/ ٣٠ الفتاوى جمموع يف تيمية ابن وقال

. ديالع يشهد مل ومن شهودها، شاء من ليشهدها اجلمعة يقيم أن اإلمام عىل لكن اجلمعة،

 عباس، وابن مسعود، وابن وعثامن، كعمر،: وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  عن املأثور هو وهذا

 هدش إذا فإنه وأيضا.. .خالف ذلك يف الصحابة عن يعرف وال. وغريهم الزبري وابن

 ..(.االجتامع مقصود حصل العيد
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Bصوم الست من شوال 

 شوال؟ ست أجل من دالعي يوم ثالث نصوم أن يصح هل-

 من والش صيام فلك أيام، أربعة كاألضحى وليس فقط، واحد يوم لرمضان الفطر عيد

 شوال. أيام ثاِّن

 

 فوفقا جائزا كان وإاا شوال، من أيام الستة وصيام القضاء نية بين الجمع يجوز  هل-

 يجيزونه؟ شيوخا سمعت مذهب؛ لي

 بل ال،شو من ست وهو والنفل القضاء، وهو الفرض بني النية يف الترشيك يصح ال

 من الفقهاء بعض ذكر وإنام شوال، من ستا يصوم ثم الفرض، قضاء ينوي أن الواجب

 ينوي نهأ ال منه، ست صيام أجر أيضا به يتحقق شوال يف الفرض قضاء أن الشافعية

 يف والش من الست أجر فضل ويلتمس القضاء، ينوي بل احد،و آن يف والنفل القضاء

 .دقيق فرق الصورتني وبني فيها، القضاء صيام

 



- 146 - 

 من والست القضاء بنية كذلك الصيام شوال خلل القضاء صيام أثناء يجوز  هل-

 وية.عض لسباب   الصيام على تقوى  ل تقض ي من كانت حال في النيتين؟ جمع أي شوال

 لصوما بل النافلة، شوال من الست وصيام الواجب القضاء نية بني اجلمع يصح ال ال

 فهي ليه،ع حرج فال الست صوم يستطع مل ومن فقط، القضاء صوم بنية يكون الواجب

 مستحبة. نافلة بل واجبة، ليست

 

 جمع يصح ل  أم ضا؛أي الست من أنها بنية شوال من البيض أصوم أن يجوز  هل-

 النيتين؟

 البيض أيام ةوالثالث واخلميس كاالثنني للصيام الفاضلة األيام يف شوال من الست صيام

 خاصة مطلقا، صيامها املندوب لأليام الست صوم موافقة جهة من أفضل شوال من

 أفضل بارشةم العيد بعد متتابعة الست وصيام الصالح، العمل فيه يرفع حيث اخلميس

 من) احلديث يف كام وهو وجه أكمل عىل باملأمور واالتيان واملسارعة املبادرة هةج من

 والست رمضان بني يقع أال يقتيض هلا فاإلتباع( شوال من ستا وأتبعه رمضان صام

 !متفرقة ال متتابعة نفسها الست تكون وأن طويل، انقطاع

 

 شوال؟ من الست ضمن من اأنه أيضا ناوية وأنا البيض اليام صيام يجوز  هل-

 وتصومني البيض فضيلة فتوافقني البيض األيام يف شوال من أيام ست بنية صومي

 .الست
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 شوال من يوم ثاني من بداية متتابعة أيام شوال من ست صيام في فضل هناك هل-

 الشهر؟ من متفرقة أيام في الست صيام عن

 والتتابع ارشة،مب العيد بعد هبا املبادرة أفضلية يفيد( شوال من ستا وأتبعه) اللفظ ظاهر

 ميسواخل كاالثنني للصوم الفاضلة األيام وحتري تفريقها من حرج وال أدائها، يف

 البيض. والثالث

 

 ،ةكنافل صيامهم نية بين جمعت وأكون  شوال في وخميس اثنين كل أصوم أن يجوز  هل-

 شوال؟ من أيام ستة وصيام

 .أيام الستة بني املتابعة واألوىل ذلك، جائز نعم
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 لتمكن شوال؛ من الست أصوم أم أول  أقضيهم هل رمضان؛ من أيام ١ قضاء عليّ -

 يف شوال من الست صوم وفاتني القضاء صمت املاضية السنة ؟وقتها في صومها من

 رمضان...( صام )من حديث نفسر  كيف القضاء قبل الست صوم جائزا كان وإاا وقتها.

 بعد؟ رمضان صوم أكمل لم وأنا

 كام ؛رمضان بصوم مرشوط شوال من أيام ستة وفضل بالقضاء، وأوىل أوجب الفرض

 صيام حيص فال ،(الدهر صام فكأنام شوال من ستا وأتبعه رمضان صام من) احلديث: يف

 كامال. رمضان صيام قبل شوال من ست

 تكون وحيتمل شوال، يف كلها الست فتكون تبعيضية؛ تكون أن حيتمل احلديث يف( من)و

 املعقولو القعدة، ذي من أيام ومخسة منه يوم آخر يف ولو شوال من ابتداء يعني ابتدائية،

 بأجر رمضان فصيام أمثاهلا، بعرش احلسنة أن هو الدهر صيام معنى إذ املعنى، هذا يرجح

 راشه عرش اثنا فهذه شهرين، بأجر شوال من أيام ست وصيام السنة، من أشهر عرشة

 .والسنة الدهر وهو

 شوال يف يتحقق - والسنة القرآن يف املذكور أمثاهلا بعرش احلسنة أن وهو - الثواب وهذا

 معنى ارالستحض شوال من ابتداء رمضان بعد باالتباع أمر الشارع أن غري شوال غري ويف

 .اتفاقا ال قصدا كلها والسنة هرالد صيام

 لكذ تعذر فإن تيرس، إن شوال يف كلها أيام الستة صيام هو شك بال األحوط أن مع

 بعضه، ءقضا أو وسفر، ملرض رمضان يصم مل ملن كله، شوال يف رمضان قضاء بسبب

 نأ بعد شهر أي من أو القعدة، ذي من أو شوال من بقي مما أيام ستة بعده يصوم فإنه

 الدهر. صيام بقصد ستا يتبعه ثم رمضان من كامال فاته ما يقيض
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 ولو شوال نم ابتداء ستة فصيام تعذر فإن شوال، يف كاملة أيام ستة صيام األوىل فصار

 ضاءق إكامل بعد شهر أي من ستة فصيام تعذر فإن القعدة، ذي من ومخسة منه واحد يوم

 .رمضان

 

 رمضان؟ من عليّ  ما ءقضا قبل شوال من الست أصوم أن يجوز  هل-

 القديس احلديث يف كام خالف، بال اهلل إىل وأحب النافلة من أوىل الواجب قضاء

 إال شوال من يبق مل فإذا ،(عليه افْتضته مما أحب بيشء عبدي إِل تقرب وما) :الصحيح

 من) :احلديث أن مع اجلمهور، عند حرج فال رمضان، قضاء من تفرغي ومل أيام ستة

 يامص يكون وأن رمضان، صوم إكامل اشْتاط يفيد( شوال من ستا أتبعهو رمضان صام

 والش من لرمضان بالقضاء بدأ من أيضا يعم الفضل وهذا الشهر، عدة كامل بعد الست

 حلديث،ا عموم يف لدخوله أيام، ستة بصيام أتبعه ثم القعدة، ذي يف قضائه من وفرغ

 وتكون واإلتباع، للقضاء شوال من ابتداء ستا وأتبعه رمضان صام بأنه عليه ويصدق

 حتى الست جرأ رمضان يف الفطر يف املعذور يفوت فال تبعيضية، ال ابتدائية( شوال من)

 شوال. يف واالتباع بالقضاء ابتدأ كان إذا شوال بعد كانت وإن

 

 كنت لني اإلكمال أستطع لم القضاء(، )بنية يومين صمت امتحانات، عندي كان-

 وأكملها الست صيام سبق ما أنوي  أن يجوز  هل المتحانات؛ انتهت ناآل  كثيرا، أتعب

 لحقا؟ القضاء أصوم ثم

 الدهر. امكصي فهو شوال خرج لو حتى انقطاع بال أيام سته وأتبعه اآلن من القضاء أكمل
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 القضاء صوم أيام من ناوية كنت القضاء، قبل شوال من الست أصوم أن يجوز  هل-

  أقض ي؟ ثم الست ضمن من اليوم أجعل فهل ؛يةالن أبّيت أن نسيت لكن

 تبعي مل القضاء يكمل مل ومن ،(شوال من ستا وأتبعه رمضان صام من) الصحيح: يف

 .للنافلة يْتك فال أوجب، القضاء أن كام رمضان، الست

 وميوص أجرك، لك اهلل كتب فقد الوقت ضاق وإن بعدها، ستا صومي ثم أوال فاقيض

 القعدة. ذي نم ولو ستا القضاء بعد

 النية بييتت له يشْتطكالقضاء والنذر  الواجب والصوم واجب، فالقضاء نافلة، هنتنوي

 .الفجر دخول قبل صيامه عىل والعزم

 

 ذاه في يجوز  هل الوقت؛ لضيق القضاء من أتمكن ولن قليلة أياما شوال في بقي لو-

  القضاء؟ على شوال من الست صوم تقديم الحال

 أيام ستة عهفأتب رمضان صيام قضيت ومتى فريضة، عىل نافلة تقدم الو أوىل، القضاء

 عن هاتأخري كان إذا هذا أمثاهلا، بعرشة احلسنة إذ أجرها، بذلك فيثبت شوال، بعد ولو

 ده،بع شوال من أيام ستة قضاء جاز رمضان، قضاء جاز فإذا رمضان، قضاء لعذر شوال

 .ثواهبا وأراد لعذر فاتته ملن
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 القضاء؟ صيام قبل شوال ست نصوم أن يجوز  هل-

 .ضاءبالق ويأيت عليه حرج فال الست صام ملن إال الست، ثم القضاء صيام األوىل

 

 شوال؟ في أيام الست صيام قبل رمضان من علينا التي اليام نقض ي أن يجب هل-

 .التطوع من أوىل الواجب القضاء فصوم األحوط، هو هذا

 

 شهر  في شوال من الست أصوم يجوز  هل شوال شهر نهاية مع القضاء من سأنتهي-

 القعدة؟ اي

 أن ذرتع إن شوال من الست يف يوم أول يكون أن واألفضل بيانه سبق كامجيوز  نعم

 شوال. يف كلها تكون

 األسبوع هذا يف كلها الست فصومي ؛بأسبوع شوال هناية قبل انتهى قضاؤك إذا يعني

 هذا نم الست فابدئي بيوم شوال هناية قبل ينتهي قضاؤك كان وإن شوال، من خرياأل

 مبارشة عدهب الست فابدئي شوال، كل يستغرق قضاؤك كان وإن شوال، يف األخري اليوم

 .القعدة ذي يف

 من ستا) ىومعن ،(فأتبعه) ملسو هيلع هللا ىلص قوله يف كام االتباع يف احلديث معنى ذلك يف ليتحقق

 .ابتدائية أو تبعيضية، هنا من قيل سواء( شوال
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 آخر؟ شهر  أي وليس شوال شهر من الست تكون  أن يجب هل-

 بعد ستا ميصو أن حرج فال فاتته فمن احلديث، لفظ قيده كام شوال يف تكون أن األوىل

 أشهر، عرشة عن فرمضان احلديث، معنى عليه يدل كام الدهر، صيام أجر وله شوال،

 .أمثاهلا عرشةب احلسنة شهرين، عن أيام ةوست

 .شك بال أعظم شوال يف ثواهبا كان وإن

 

 نفل؛ كان سبقها وما شوال، من الست صيام بنية منها 0 شوال؛ من أيام 22 صمت-

 يتهانو  التي اليام تجزئ  فهل الشهر؛ من يومان بقي واآلن شوال؛ من الست نسيت لني

  اليومين؟ صيام أكمل أم الست، صيام عن قطف نافلة

 يث.احلد يف الوارد الثواب ففيها شوال ويف أيام وستة نافلة دامت فام جتزئ نعم

 

 ذاه هل املتبقي؛ السادس أنه أنوي  ولم يوما فصمت شوال من الست من يوم لي تبقى-

 بالنية؟ غيره أصوم مأ يجزئ 

 هي فليست منها، فهو الست، صيام من نهأ يقصد مل ولو نافلة، شوال من يوما صام من

 ت،الس هذه من هو نافلة شوال من يوم أي صيام بل شوال، من حمددة خمصوصة أيام ستة

 .كله الدهر صام فكأنام أكملها فمن
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Bعشر من اي الحجةقضاء رمضان وصوم ال 

 مع صمتها إاا هل قضاءها؛ وأنوي  عددها تذكر  أستطيع ل  رمضان في أياما أفطرت-

 النوايا. بتعدد أي الجرين؟ سآخذ الحجة؛ اي من العشر 

 فأرش من وقتا صيامك وصادف القضاء عن فهي القضاء بنية العرش يف صمتها إن

 امك لرشفه، مضاعف فيه كلها العبادات وثواب احلجة، ذي عرش وهي العبادة، أوقات

 وال احلجة، ذي عرش من اهلل إىل أحب فيها الصالح العمل أيام من ام) :الصحيح يف

 (.بيشء ذلك من يرجع ومل وماله بنفسه خرج رجل إال اهلل، سبيل يف اجلهاد

 أن وإنام العرش، يف النافلة وصيام الواجب، القضاء صيام بني النية يف الترشيك يصح فال

 يامص من أفضل وحدها، العرشة ذي يف النافلة وتصوم وحده، الواجب القضاء تصوم

 غري يف القضاء صيام من أفضل العرش هذه يف القضاء وصيام العرش، أيام يف القضاء

 العرش. يف النافلة تصم مل إذا العرش،

 

 القضاء؟ ونية الحجة اي من أيام العشر صيام بين الجمع يجوز  هل شيخ يا-

 صومهاي أنه ال القضاء، فيها صام ولو صالح عمل بكل فيها الفضل له حيصل وإنام ال

 وال وحتديدها، يهف النية تعيني جيب كالقضاء الواجب فالصوم النافلة، وبنية القضاء بنية

 .ونافلة قضاء بنية فيه الترشيك يصح
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 اي من الوائل العشر صيام ونويت املاض ي رمضان من قضاء أيام خمسة علي -

 ا:الو ق الفضيلة يامل وا القضاء ةبني يامأ خمس ول أ في النيتين جمع عن فسألت ؛الحجة

 قولكم؟ ما ،خلف فيها

 الثواب يثح ومن النيتني، بني اجلمع يصح وال وأوجب، أوىل رمضان قضاء بنية الصوم

 احلة،الص األعامل من احلجة ذي من العرش األيام يف القضاء صوم بأن شك فال والفضل

 فيهاف أخرى، جهة من العرش أيام يف الصوم وملوافقة جهة، من للقضاء مأجور وصاحبها

 قضاًء. أو كان أداء صالح عمل كل أجر يضاعف

 

 ومأص يجوز  هل الحج؛ أيام جاءت واآلن كله وأفطرته رمضان في نفاس فتره في كنت-

  فيها؟ القضاء

 للقضاء.  فيهن الصوم جائز نعم

 

 فة؟عر  يوم صوم قبل القضاء أصوم أن يجب هل-

 يف كام عرفة، يوم كصيام النافلة من بالقضاء أوىل رمضان وإنام بواجب، ليس ال

 امب إِل أحب بيشء عبدي تقرب وما) :وحديث ،(بالوفاء أحق اهلل دين) :الصحيح

 أيب وعن ،(ةالفريض تؤدى حتى نافلة اهلل يقبل وال) :بكر أبو قال وكام ،(عليه افْتضته

 ؟ومل! ال: قال تطوعا؟ العرش أفأصوم رمضان، من أياما عِل إن: قال رجل وسأله هريرة

 (.شئت بعدما تطوع ثم اهلل، بحق ابدأ بل
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 وإن لنوافلا من أوىل رمضان، كقضاء متسع وقتها يف كان وإن الفرائض لقضاء فاملبادرة

 .صحيح فصيامه ؛القضاء قبل عرفة يوم صام فإن ضيقا، وقتها كان

 

 بعد؟ أصمها لم كثيرة قضاء أيام وعلي عرفة يوم صوم أستطيع هل-

 ليهوع صامه ومن املندوب، من أوىل فصيامه واجب، والقضاء مندوب، عرفة يوم صيام

 األوىل. ترك وقد صحيح فصيامه قضاء،

 

 الجمعة إفراد حكم فما العمل؛ بسبب الغد صيام أستطيع ول  الجمعة، اليوم صمت-

 البارحة. أصم لم يأن العلم مع بالصوم؟

 الصوم كوني حني وال رمضان، قضاء يف ال املطلق، التنفل يف وحده اجلمعة صيام املكروه

 حدهاأ ووافق وفرقها، شوال، من الست صيام قصد لو كام آخر، ملعنى بل اجلمعة، لغري

 النفل أما ذلك، ونحو نذر، صوم أو عاشوراء، أو عرفة، يوم اجلمعة وافق أو اجلمعة،

 كان إن إال السبت، أو اخلميس معه يصوم أن له فيستحب اجلمعة صوم أراد فمن لقاملط

 فال إلجازة،ا يف إال التنفل يستطيع ال الذي املوظف كام النافلة لصوم اجلمعة إال جيد ال

 .حرج

 عبداهلل نب جابر وسئل الصحيحني يف كام مقيدا، بصوم اجلمعة إفراد عن النهي والرد وقد

 هذا ورب نعم فقال اجلمعة يوم صيام عن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أهنى) يتبالب يطوف وهو

 (.البيت
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 وأ قبله يصوم أن إال اجلمعة يوم أحدكم يصم ال ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل رسول قال) هريرة أيب وعن

 يوم ختصوا الو اللياِل، بني من بقيام اجلمعة ليلة ختتصوا ال) رواية: ويف( بعده يصوم

 (.أحدكم يصومه صوم يف يكون أن إال األيام، بني من بصيام اجلمعة

 الظاهرة الداللة األحاديث هذه ويف): ٧٩/ ٨ مسلم لصحيح رشحه يف النووي قال

 أن إال بالصوم اجلمعة يوم إفراد يكره أنه وموافقيهم الشافعي أصحاب مجهور لقول

 شفاء ومي يصوم أن نذر بأن له عادة وافق أو بعده، أو قبله بيوم وصله فإن له عادة يوافق

 .األحاديث هلذه يكره مل اجلمعة، يوم فوافق أبدا، مريضه

 نع هنى يقتدى به ومن والفقه العلم أهل من أحدا أسمع مل": املوطأ يف مالك قول وأما

 كان وأراه يصومه العلم أهل بعض رأيت وقد حسن، وصيامه اجلمعة يوم صيام

 ."يتحراه

 ما عىل مقدمة والسنة هو، رأى ما خالف غريه رأى وقد رآه، الذي هو قاله الذي فهذا

 ورمعذ ومالك به، القول فيتعني اجلمعة يوم صوم عن النهي ثبت وقد وغريه، هو رآه

 .يبلغه مل فإنه

 .خيالفه مل بلغه ولو احلديث هذا مالكا يبلغ مل: مالك أصحاب من الداودي قال

 الغسل من دةوعبا وذكر دعاء يوم اجلمعة يوم أن عنه النهي يف واحلكمة العلامء قال

َفإَِذا ﴿ تعاىل اهلل لقول بعدها، الذكر وإكثار اخلطبة واستامع وانتظارها الصالة إىل والتبكري

وا ِمن َفْضِل اهللَِّ  وا يِف األَْرِض َواْبَتغ  اَلة  َفانَترِش  وا اهللََّ َكثرًِيا﴾ ق ِضَيِت الصَّ ر   ذلك وغري ،َواْذك 

 أدائهاو الوظائف هذه عىل له أعون فيكون هفي الفطر فاستحب يومها، يف العبادات من
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 عرفةب عرفة يوم احلاج نظري وهو سآمة، وال ملل غري من هبا والتذاذ هلا وانرشاح بنشاط

 ..احلكمة هلذه تقريره سبق كام الفطر له السنة فإن

 ويومها ياِل،الل بني من بصالة اجلمعة ليلة ختصيص عن الرصيح النهي احلديث هذا ويف

 ةالصال هذه كراهة عىل العلامء به واحتج كراهيته، عىل متفق وهذا تقدم، كام بصوم

 البدع من ةمنكر بدعة فإهنا وخمْتعها، واضعها، اهلل قاتل الرغائب، تسمى التي املبتدعة

 مصنفات األئمة من مجاعة صنف وقد ظاهرة، منكرات وفيها وجهالة، ضاللة هي التي

 فاعلها تضليلو وبطالهنا، قبحها ودالئل تدعها،ومب مصليها وتضليل تقبيحها يف نفيسة

 (.حترص أن من أكثر

 

 في يجعل اليوم لهذا النصارى  تعظيم أن أم تطوع بصيام الحد يوم إفراد يجوز  هل-

 شبهة؟ صومه

 يوما معه صام أحدها صيام أراد ومن بصوم، األحد أو السبت، أو اجلمعة، إفراد يكره

 داود، صيام يصوم كمن صومها، اعتاد أيام صيام أحدها صادف إن إال بعده، أو قبله

 إفراد، وال ومبص يقصدها مل ألنه ؛إفرادها يف عليه، حرج ال فإنه يوما، ويفطر يوما فيصوم

 .املعتاد صومه ذلك صادف بل

 يوما الإ اجلمعة يوم أحدكم يصومن ال) :ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن هريرة أيب عن الصحيحني يف كام

 (.بعده أو قبله
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 وحده، يهف الصوم ينبغي فال للمسلمني، عيد يوم ألنه ؛بصوم اجلمعة إفراد عن هنى وإنام

 وحده قصده عن خيرجه معه يوم بضم إال والرشب، لألكل عيدا كونه ينفي ما وهو

 .بالصوم

 مهاختاذا يف الكتاب أهل ملخالفة يصامان اجلمعة نقيض عىل ومها واألحد، السبت وكذا

 يف كام بعده، أو قبله يوم له يضم حتى بالصوم، منهام واحد إفراد عن هنى وإنام عيدا،

 وميص كان ما أكثر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول إن) واحلاكم خزيمة ابن صحيحي يف سلمة أم حديث

 أن أريد وأنا للمرشكني عيد يوما إهنام: يقول وكان واألحد، السبت يوم األيام من

 (.أخالفهم

 واحدا صادفت إذا املعتادة النوافل أو كالقضاء، الواجب الصوم باب من كان ما إال

 .منهام

 يوم اتصومو ال) :ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن برس بنت الصامء عن خزيمة ابن وصححه السنن ويف

 (.عليكم افْتض فيام إال السبت،
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 )*)موضوعات الفتاوى 

B ٠ -------------------- وحقيقته الصيام فضل:  عامة أحكام 

له رمضان شهر: )حديث صحة  ٩ -- (النار من عتق وآِخره مغفرة، وأوَسطه ريمة، أوَّ

B ٧٣ ------------------------------ رمضان شهر دخول 

 ٧٣ -- الصلوات مواقيت وبني بينه والفرق رمضان هالل رؤية حول اجلدل

 ٧١ -------------------- رمضان شهر دخول حساب يف خلطأا

 ٧٨ ------------------ اإلسالمية غري البلدان يف رمضان دخول

B٧٩ -------------------------------------- النّية 

 ٧٩ ---------------- كله رمضان شهر لصيام الواحدة النية حكم

 ٣٣ --------------------- الفجر قبل ينوي أن نِس من حكم

 ٣٢ --------------------------- الصوم نية يف الوسواس

 ٣٢ ------------- الكفارة صوم مع رمضان صوم نية ترشيك حكم

B٣٠ ------------------------------------ اإلمساك 

                                                        

 الفهرس يدعم خاصية النقل الرسيع (*)
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 ساعات عدد عىل فيها الصوم وحكم هنارها يطول التي البلدان يف الصوم

 ٣٠ -------------------------------- مكة يف الصوم

 ٣٨ --------------------------- الفجر مواقيت يف اخلطأ

 ٣٩ األذان وقت رشب أو أكل من وحكم املفطرات تناول عن اإلمساك وقت

B٢٣ ------------------------------------ إلفطارا 

 ٢٣ ---- اهلاتفية التطبيقات من األذان بأوقات األخذ وحكم اإلفطار وقت

 ٢١ -------------- املواقيت تطبيقات بسبب اإلفطار وقت يف اخلطأ

 ٢١ ----------------- املغرب أذان وقت يف واإلذاعة املؤذن خطأ

 ٠٤ ---------------- األذان صوت وسامع اإلفطار وقت يف اخلطأ

 ٠٧ -- املرتفعات عىل وَمن العلوية األدوار لسكان املغرب وقت دخول فرق

 ٠٧ -------------- الليل دخول تيقن إذا األذان قبل اإلفطار حكم

 ٠٧ ---------------------------- للدعاء اإلفطار تأخري

B ٠٣ --------------------------- الصائمين أحكام من 

 ٠٣ -------------------------- الصالة تارك صوم حكم

 ٠٣ --------------------------- احلشيش متعاطي صوم
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 ٠٢ ------------------------------ املحجبة غري مصو

 ٠٢ ----------------------------- خوفا اإلفطار حكم

 ٠٠ ------------------- برمضان النصارى هتنئة عىل الرد حكم

 ٠٠ --------------------- رمضان من التململ عبارات محك

 ٠٠ ------------- الصائمني إفطار أجر بنية لإلفطار األصدقاء دعوة

 ٠0 ------------------------------ رمضان يف الذنوب

 ٠0 ---------------------------- األغاِّن وسامع الصوم

 ٠٣ ------------------- والغناء للموسيقى الصائم سامع عقوبة

 ٠٣ ------------------ رمضان يف باالمتحانات والغش الصوم

 ٠٨ --------------- املعايص يف الوقوع من صاحبه يمنع ال الصوم

 ٠٩ --------------------------- رمضان يف الطالق حكم

 ٠٩ --------------------------- القدم كرة ولعب الصوم

 0٤ ---- بوقته صومه يستطيع لن أن علم ملن وقته قبل رمضان صوم حكم

B 0٤ ------------------------------- الصوم مبطلت 

 0٤ -------- الصوم إفساد خشية الصائم وضوء يف املضمضة ترك حكم
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 0٧ ---------- الصوم يف والعطر واملاء والدم والبلغم الريق بلع حكم

 0٠ --------------- الصوم أثناء والبخاخ األبخرة استنشاق حكم

 0٠ -------------- للصائمة التجميل مستحرضات استخدام حكم

 0٠ ----------------- للصائم اليد وجلد والشفاه األصابع قضم

 00 ---------------------------------- العني قطرة

 0٣ --------------------------- الصوم أثناء الربو بخاخ

 0٣ -------------------------- الصوم أثناء األنف بخاخ

 0١ ------------- الصوم أثناء واالستفراغ واحلموضة املعدة ارجتاع

 0٨ ---------------- الصيام أثناء بالدم والتربع والتحاليل املراهم

 0٩ ----- الصوم أثناء رالرشجيواملنظا النسائية الطبية الفحوصات حكم

 ٣٤ --------------------- الصوم أثناء األسنان وحشو عالج

 ٣٧ ---------------------- رمضان هنار يف االستحامم حكم

 ٣٧ --------------------- الصوم أثناء والتخدير احلقن حكم

 ٣٣ ------------------ للصائم األسنان معجون استخدام حكم

 ٣٠ ---------------------------- للصائم التدخني حكم
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 ٣٣ ------------------------- الصوم يف واالحتالم املذي

 ١٤ -------------------------- رمضان هنار يف املني نزول

 ١٤ ------------------------ رمضان هنار يف املبارشة حكم

 ١٧ ----- قصد وبغري بقصد والتفكر املبارشة عند اإلنزال حكم يف الفرق

 ١٠ -------------- رمضان هنار يف( الرسية العادة) االستمناء حكم

 ١0 --------------- ناسيا رمضان هنار يف استمنى من صيام حكم

 ١0 ----------- الصوم يبطل االستمناء بأن دليل يوجد ال بأنه القول

 ٨٣ -------------------------- رمضان ليل يف االستمناء

 ٨٢ -------- يومه صوم أفسد ملن رمضان هنار يف والرشب األكل حكم

 ٨٢ ----------------- الفجر أذاِّن وبني اإلفطار بعد اجلامع حكم

B ٨٠ ------------------------------- واملرض لصوما 

 ٨٠ ----------------------- الفطر يأبى الذي املريض حكم

 ٨٠ ------------------- اإلفطار لصاحبها تبيح التي األمراض

 ٩٧ --------- االمتحانات أو العمل بسبب الصوم عليه شق من حكم

B ٩٠ ------------------------------- والصوم السفر 
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 ٩٠ --------------- للمسافر اإلفطار من أفضل الصوم يكون متى

 ٩0 --------- املشقة أصابته ثم السفر يف يصوم أن قرر من إفطار حكم

 ٩٣ ----------------- وقتها عىل املسافر سيفطر التي البلد حتديد

B ٩٣ ------------------------- والعبادة للصوم الطهارة 

 ٩٣ ----------------- األكرب احلدث من الغسل قبل للصوم النية

 ٩١ ----------------------- والنفاس والستحاضة الحيض

 ٩١ --- رمضان لصوم قضائها ووجوب احلائض صوم جواز عدم عىل أدلة

 ٧٤٣ ----- رمضان هنار يف للحائض والرشب األكل عن اإلمساك حكم

 ٧٤٣ ------------------ للحائض الطهارة تيقن قبل الصوم نية

 ٧٤٢ ----------------- احليض من الطهارة غسل قبل الصوم نية

 ٧٤٠ ----------------- احليض فْتة يف الدم انقطاع أثناء الصوم

 ٧٤٣ -------------- رمضان يف احليض نزول ملنع دواء أخذ حكم

 ٧٤١ ---------------- رمضان يف احليض إلنزال دواء أخذ حكم

 ٧٤٨ --------------- احليض من الطهر تيقن قبل الصوم نية محك

 ٧٤٨ ------ الصوم صحة عىل الطهر وبعد احليض نزول قبل الكدرة أثر
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 ٧٧٧ ------------------- للحائض الطهر حتري يف اخلطأ حكم

 ٧٧٣ ----------- يسري بوقت الفجر بعد الطهر كان إذا الصوم حكم

 ٧٧٢ -------- احلائض وبني بينها والفرق رمضان يف املستحاضة صوم

 ٧٧٨ ----------------------- اإلجهاض بعد الصوم حكم

 ٧٧٩ ------------------ يوما األربعني قبل النفساء صوم حكم

 ٧٧٩ --------------- املسجد يف واملواعظ للدعاء احلائض شهود

 ٧٧٩ ------------------------- للحائض اجلائزة العبادات

B ٧٣٤ -------------------------------- القرآن قراءة 

 ٧٣٤ ---------------------- القرآن قراءة من املرشوع الكم

 ٧٣٧ ---------- القرآن قصص عىل اعْتاضا نفسه يف وجد من حكم

 ٧٣٣ -------------------------- القرآن لقراءة املرأة لباس

 ٧٣٢ ------------------------- القرآن قراءة ثناءأ اجللوس

 ٧٣٠ ------- الصالة عن النهي أوقات يف وصحته التالوة سجود حكم

 وحكم األرض، عىل فيه السجود يستطيع ال مكان يف تالوة سجدة صفة

 ٧٣0 --------------------------- القراءة بعد إىل جيلهاتأ
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 ٧٣0 ----------------------- التالوة لسجود الطهارة رشط

 ٧٣١ ----------------------- ظاهر صوت بال القرآن قراءة

 ٧٣١ ------------------ اخلتمة إكامل مسار خارج السور قراءة

 ٧٣٨ ------------------------- للحي القراءة ثواب إهداء

 ٧٣٨ --------------------- احلفظ من أوىل رمضان يف التالوة

 ٧٣٨ -------------- املتعدية املنافع من أفضل العبادة مواسم اغتنام

 ٧٣٩ ----------------- املصحف ختم عىل التشجيع جمموعات

 ٧٢٤ -------------- للحائض املصحف ومس رآنالق قراءة أحكام

 ٧٢٣ ------------------------- رمضان بعد اخلتمة إكامل

B ٧٢٢ ----------------------------------- التراويح 

 ٧٢٢ اإلمام بحسب البعيدة أو القريبة املساجد يف الْتاويح أداء بني التفضيل

 ٧٢٢ ------------- األحرف بعض بنطق يتعرس إمام خلف الصالة

 ٧٢٠ بالسنة تثبت ومل اعتادوها التي لطاعاتا من عليه هم ما عىل العامة ترك

 ٧٢٠ ------------------ رمضان يف الْتاويح يصلِّ  مل من حكم

 ٧٢0 ---- والْتاويح النوافل يف الصالة أثناء منه والقراءة املصحف مسك
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 ٧٢١ --------- الْتاويح أثناء ووصل العشاء صالة عن تأخر من حكم

 ٧٢١ ------------------ املسجد يف للمرأة الْتاويح صالة حكم

 ٧٢٨ ------- املسجد يف بعضها أداء بعد البيت يف الْتاويح صالة إكامل

 ٧٢٩ ----------------- القنوت يف اإلمام دعاء عىل والرد التأمني

 ٧٠٧ ------------ اإلمام مع الْتاويح إكامل قبل داملسج يف اجللوس

 ٧٠٣ ----------- والتهجد الْتاويح صالة يف اإلمام خلف الرسحان

 ٧٠٣ ------------ الليل قيام أراد ملن الْتاويح بعد الوتر صالة حكم

B ٧٠0 ------------------------- رمضان في الليل صلة 

B٧٠٣ ------------------------------ الواخر العشر 

 ٧٠٣ -------------------------لعذر أفطر ملن القيام ثواب

 ٧٠١ --------------------- رمضان من األخرية اجلمعة فضل

 ٧٠١ ----------------------- العرش ليال يف أذنب من حكم

 ٧٠١ -------------- رمضان من األواخر لعرشا يف الصدقة ثواب

 ٧٠٨ ---------------- العرش بداية يف العبادة يف االجتهاد فاته من

 ٧٠٨ ------- رمضان من ساعة آخر يف وجل عز اهلل عتقاء حديث صحة
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B٧0٤ --------------------------------- القدر ليلة 

 ٧0٤ ----------------------- القدر ليلة بتحري البدء تاريخ

 ٧0٧ ------------------------------ القدر ليلة حتديد

 ٧0٣ ----- القدر ليلة حتري عىل البلدان يف رمضان دخول اختالف تأثري

 ٧0٣ ------------ القدر وليلة رمضان شهر دخول حساب يف اخلطأ

 ٧0٣ -------------------- القدر ليلة حتديد حول الرؤى تواتر

 ٧0١ ---------------------- األحاديث يف القدر ليلة صفات

 ٧٣٤ ------------------------------ القدر ليلة أعامل

 ٧٣٤ --------------- للحائض القدر وليلة األواخر العرش إحياء

 ٧٣٧ ------------------ القدر ليلة فوات بعد الدعاء يف الفتور

B٧٣٧ ---------------------------------- العتكاف 

 ٧٣٧ --------------------جيوز وملن وصفته ومدته االعتكاف

 ٧٣٠ ------------------------ بيتها يف املرأة اعتكاف حكم

 ٧٣٠ ---------------- الفجر حتى حالْتاوي من االعتكاف حكم

 ٧٣0 ------------------- اعتكافا املسجد يف اجللوس ي عد متى
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 ٧٣0 --------------------------- املسجد يف اللبث صور

 ٧٣١ ------------------ االعتكاف فضل عىل مقدم الوالدين بر

B٧٣١ ------------------------ الصوم وكفارات القضاء 

 ٧٣١ ------------------- الصوم عىل للقادر القضاء تأخري إثم

 ٧٣٩ --------------------- القضاء بصيام اجلمعة إفراد حكم

 ٧١٤ ---------------- القضاء صوم من دنيوية منافع قصد حكم

 ٧١٧ ------------------------------ القضاء يوم تعيني

 ٧١٧ ------------------- النافلة صوم مع القضاء صوم نية مجع

 ٧١٧ ------------------- والنوافل القضاء صوم يف النية تبييت

 ٧١٣ --- شوال من الست ونافلة الفريضة بنية القضاء وميص كان من حكم

 ٧١٣ ------------------- عذر بال القضاء يوم يف اإلفطار حكم

 ٧١٢ ----------------------- احلي عن القضاء صوم حكم

 ٧١٠ ----- القضاء تأجيل كفارة وما قضاء وعليه رمضان أدركه من حكم

 ٧١١ -------------- القضاء من عليه ما حرص يستطيع ال من حكم

 ٧١٨ -----------------القضاء صوم إكامل من يتيقن مل من حكم
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 ٧١٨ -------------------------- عذر بال أفطر من كفارة

 ٧١٩ -------------------------- القضاء أيام فصل حكم

 ٧٨٤ ----------- القضاء قبل وتويف ملرضه رمضان يف أفطر من كفارة

 ٧٨0 -------------------- يقضها مل أياما وعليه تويف من كفارة

 ٧٨٨ ------------ صائم فطارإ وثواب مسكني إطعام نية بني اجلمع

 ٧٨٨ ------ عنه للتخفيف مكة بوقت الصوم بفتوى يأخذ كان من حكم

 ٧٨٩ ----------------- سنوات عدة عمدا الصوم ترك من حكم

 ٧٩٤ ----------------------- عذر بال يوما أفطر من كفارة

 ٧٩٧ -------------------------- باملغذي حقن من كفارة

 ٧٩٧ -- لعاجزل الفدية أو والكفارة واملريض للمسافر القضاء وجوب دليل

 ٧٩٣ ----- وماهيتها الكفارة إلخراج رمضان يف الفطر أيام عدد حساب

 ٧٩٠ ------------- صومه كفارة إخراج يستطع مل إذا العاجز حكم

 ٧٩٠ --------------------- ماال اإلطعام كفارة إخراج حكم

 ٧٩0 ------------------- وكفارته قضاؤه.. واملرضع الحامل صوم

 ٧٩0 -------- صومهام وكفارة واملرضع ملاحلا إلفطار املبيحة األعذار
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 ٧٩١ --------- واإلرضاع احلمل لتتابع القضاء وتأجيل اإلفطار كفارة

 ٣٤٣ -------------- طويلة فْتة منذ النفاس أيام تقض مل من حكم

 ٣٤٣ --------------------------------- الحائض قضاء

 ٣٤٣ ----------- رمضان يف أفطرته ملا احلائض قضاء إجياب أحاديث

 ٣٤٩ ------ يسرية بدقائق املغرب قبل حاضت إن للصائمة القضاء حكم

 ٣٧٤ ---------------------------- البلوغ حيض قضاء

 ٣٧٤ -----------تقضها ومل بلوغها عند صغرها يف أفطرت من كفارة

 ٣٧٧ ---------------- البلوغ منذ احليض أيام تقيض مل من حكم

 ٣٧٢ ----------------- رمضان نهار في والستمناء الجماع كفارات

 ٣٧٢ --- والنساء للرجال رمضان هنار يف الرسية عادةال أو االستمناء كفارة

 ٣٧٠ --- بحكمه للجاهل رمضان هنار يف( الرسية العادة) االستمناء كفارة

 ٣٧0 -------------- الكفارة إجياب يف اجلامع عىل االستمناء قياس

 ٣٧٣ ------------------------ رمضان هنار يف اجلامع كفارة

 ٣٧١ -------------- رمضان هنار يف زوجها جامعها إذا املرأة كفارة

 ٣٧٨ ------------------- جيامع وهو الفجر عليه أذن من كفارة
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 ٣٧٩ ---- الشهر نفس يف تكررت إذا رمضان هنار يف اجلامع كفارات حكم

 ٣٧٩ ------ رمضان هنار يف جامع إذا املرض أو السفر بعذر املفطر كفارة

 ٣٣٤ -----------------رمضان هنار يف اإلنزال مع املبارشة كفارة

 ٣٣٤ ------------- متتابعني شهرين كفارة صيام يف أفطر من حكم

 ٣٣٣ ------------------------- مسكينا ستني إطعام مقدار

B٣٣٢ --------------------------------- الفطر زكاة 

 ٣٣٢ -------------------------- الفطر زكاة فرض حكمة

 ٣٣٢ ------------------------------ الفطر زكاة مقدار

 ٣٣٢ --------------- البلد يف قوت أغىل من الفطر زكاة دفع حكم

 ٣٣٠ --------------------------- واملريض الصغري زكاة

 ٣٣٠ ----------------------------- للميت الفطر زكاة

 ٣٣0 -------------------------- الفطر زكاة إخراج وقت

 ٣٣٣ ----------------------- ماال الفطر زكاة إخراج حكم

 ٣٣٣ ------------- للكسوة رشائية قسائم الفطر زكاة إخراج حكم

 ٣٣١ -------------- املعسورين لتزويج ماال الفطر زكاة دفع حكم
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 ٣٣٨ -------------- اخلريية للجمعيات ماال الفطر زكاة دفع حكم

 ٣٣٨ ------------------- اإلسالمية غري البلدان يف الفطر زكاة

 ٣٣٨ ------------------------- لألقارب الفطر زكاة دفع

 ٣٣٩ ----------- معني ملحتاج ليعطيها لوكيل الفطر زكاة دفع حكم

 ٣٣٩ ------------- الفطر زكاة صندوق يف اليمني كفارة دفع حكم

 ٣٢٤ --- بعد يدفعها مل عمن الفطر لزكوات اخلريية اجلمعيات توزيع حكم

 ٣٢٤ ------------------ الفطر زكاة فيها ت دفع التي البلد حتديد

 ٣٢٧ --------------------- الفطر زكاة إخراج نِس من حكم

B٣٢٣ ------------------------------------ العيد 

 ٣٢٣ -------------------------- العيد ليلة إحياء حديث

 ٣٢٣ -------------------- رالبح يركب ملن العيد هالل حتري

 ٣٢٢ ------------- العيد هالل رؤية يف آخر بلد توقيت اتباع حكم

 ٣٢٢ --------------- العيد يف املسافر معها يفطر التي البلد حتديد

 ٣٢٢ ------------------------------ العيد صالة صفة

 ٣٢٠ -------------------------- للنساء العيد صالة حكم
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 ٣٢٠ --------------------- بيتها يف للمرأة العيد صالة حكم

 ٣٢0 ----------- العيد صالة يف املسجد ساحة احلائض دخول حكم

 ٣٢0 -------------- الصالة يدرك ومل العيد خطبة أدرك من حكم

 ٣٢٣ ----------------- العيد يوم وافقت اإذ اجلمعة صالة حكم

B٣٠0 ------------------------- شوال من الست صوم 

 ٣٠0 --------------------- شوال شهر أيام ثالث صوم حكم

 ٣٠0 -- شوال من الست صيام ونية القضاء نية بني والترشيك اجلمع كمح

 ٣٠٣ ------------ (والست البيض) النوافل صوم يف النية مجع حكم

 ٣٠١ ------------------ عةمتتاب شوال من الست صوم أفضلية

 ٣٠١ ----------------- مفرقة شوال من الست أيام صوم حكم

 ٣٠٨ --------------------- شوال من الست وصيام القضاء

 ٣0٧ ---------------- شوال غري آخر شهر يف الست صوم حكم

 ٣0٣ --------- شوال من الست صيام جعلها ثم النافلة صام من حكم

B٣0٢ ------------ الحجة اي من العشر وصوم رمضان قضاء 

 ٣0٢ ------ احلجة ذي عرش صوم ونية رمضان قضاء نية يف اجلمع حكم
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 ٣0٠ -------------------- رمضان قضاء قبل عرفة يوم صوم

 ٣00 ------------------------ بالصوم اجلمعة إفراد حكم

 ٣0١ -------------------- نافلة بصوم األحد يوم إفراد حكم

 

 
 


