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  الصيام ليس من خصائص هذه األمة وحدها -١

شهر رمضان هل هو من خصائص هذه األمة أم هو عند األمم            : س
   )١(السابقة؟

ام كَما  يا أَيها الَِّذين آمنواْ كُِتب علَيكُم الصي      ﴿: يقول اهللا تعاىل  : ج
 دلت هذه اآلية الكرميـة      )٢(﴾كُِتب علَى الَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ      

على أن الصيام عبادة قدمية فرضت على من قبلنا كما فرضت علينا ولكن             
 هذا ال أعلم له نصاً عن النيب        ؟هم متقيدون بالصيام يف رمضان أم يف غريه       

   .صلى اهللا عليه وسلم

فضائل رمضان وخصائصه فكثرية ومنها ما رواه أمحـد عـن أيب            أما  
أعطيت أميت  (( :هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال           

خلوف فم الـصائم أطيـب   : يف رمضان مخس خصال مل تعطها أمة قبلها      
عند اهللا من ريح املسك، وتستغفر هلم املالئكة حىت يفطروا، وتصفد فيـه             

   فال خيلصون فيه إىل ما كانوا خيلصون إليه يف غريه،مردة اجلن 

                                                
  هـ ٥/٩/١٤١١ يف ١٢٨٤العدد ) جملة الدعوة(نشر يف ) ١(
   ١٨٣سورة البقرة، اآلية ) ٢(
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يوشك عبادي الصاحلون أن يلقوا عنـهم       : ويزين اهللا كل يوم جنته فيقول     
 أهـي ليلـة     : قيل ))املئونة واألذى ويصريوا إليك، ويغفر هلم يف آخر ليلة        

   .)١())ال، ولكن العامل إمنا يوىف أجره إذا قضى عمله(( : قال؟القدر

ال بني النيب صلى اهللا عليه وسلم أا من خصائص هـذه            فهذه اخلص 
مـن صـام رمـضان إميانـاً        (( : ومنها قوله صلى اهللا عليه وسلم      ،األمة

واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إمياناً واحتساباً غفـر              
له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من               

   . متفق على صحته)٢())ذنبه

التمسوا ليلة القدر يف العشر األواخـر       (( :وقال عليه الصالة والسالم   
وكان صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل العشر        (( . متفق عليه  )٣())من رمضان 

   . متفق عليه)٤())األخرية من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله

  

                                                
   ٧٨٥٧أيب هريرة برقم مسند ) باقي مسند املكثرين(رواه اإلمام أمحد يف ) ١(
) صالة املـسافرين (، ومسلم يف ٢٠١٤باب فضل ليلة القدر برقم  ) صالة التراويح (رواه البخاري يف    ) ٢(

  .٧٦٠ الترغيب يف قيام رمضان برقم وقصرها باب
، ومـسلم يف  ٢٠٢٠، ٢٠١٧ باب حتري ليلـة القـدر بـرقم    ٩صالة التراويح (رواه البخاري يف   ) ٣(
  .١١٦٩ليلة القدر برقم باب فضل ) الصيام(
  .٢٠٢٤لعشر األواخر من رمضان برقم  باب العمل يف ا٩صالة التراويح (رواه البخاري يف ) ٤(



  

 - ٩ -

  ال أعلم شيئاً معيناً الستقبال رمضان -٢

   )١(هناك أمور خاصة مشروعة يستقبل ا املسلم رمضان؟هل : س

 ألن اهللا سـبحانه وتعـاىل       ؛شهر رمضان هو أفضل شهور العام     : ج
اختصه بأن جعل صيامه فريضة وركناً رابعاً من أركان اإلسالم وشـرع            

بين اإلسالم على   (( :للمسلمني قيام ليله كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم         
إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء          مخس شهادة أن ال     

   . متفق عليه)٢())الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت

من قام رمضان إمياناً واحتساباً غفر لـه  (( :وقال عليه الصالة والسالم  
   . متفق عليه)٣())ما تقدم من ذنبه

سلم بالفرح  وال أعلم شيئاً معيناً الستقبال رمضان سوى أن يستقبله امل         
 ووفقه فجعله من األحياء     ،والسرور واالغتباط وشكر اهللا أن بلغه رمضان      

 . فإن بلوغ رمضان نعمة عظيمة مـن اهللا        ،الذين يتنافسون يف صاحل العمل    
  وهلذا كان 

                                                
  هـ ٥/٩/١٤١١ يف ١٢٨٤العدد ) جملة الدعوة(نشر يف ) ١(
بـاب أركـان    ) اإلميان(، ومسلم يف    ٨باب بين اإلسالم على مخس برقم       ) اإلميان(رواه البخاري يف    ) ٢(

   ١٦برقم اإلسالم 
  سبق خترجيه ) ٣(
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النيب صلى اهللا عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان مبيناً فضائله ومـا             
 ويـشرع للمـسلم     ، الثواب العظيم  أعد اهللا فيه للصائمني والقائمني من     

استقبال هذا الشهر الكرمي بالتوبة النصوح واالستعداد لصيامه وقيامه بنيـة        
   .صاحلة وعزمية صادقة
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  فضل صيام رمضان وقيامه
  )١(مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس

 سلك اهللا   ،من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من يراه من املسلمني            
   . آمني. ووفقين وإياهم للفقه يف السنة والقرآن، وم سبيل أهل اإلميانيب

   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 وفضل  ،فهذه نصيحة موجزة تتعلق بفضل صيام شهر رمضان وقيامه        
 مع بيان أحكام مهمة قد ختفى عل بعـض          ،املسابقة فيه باألعمال الصاحلة   

   .الناس

صلى اهللا عليه وسلم أنه كـان يبـشر أصـحابه      ثبت عن رسول اله     
 وخيربهم عليه الصالة والسالم أنه شهر تفـتح فيـه           ،مبجيء شهر رمضان  

 ،أبواب الرمحة وأبواب اجلنة وتغلق فيه أبواب جهنم وتغل فيه الـشياطني           
إذا كانت أول ليلة من رمـضان فتحـت         (( :ويقول صلى اهللا عليه وسلم    

، وغلقت أبواب جهنم فلم يفـتح منـها         أبواب اجلنة فلم يغلق منها باب     
   يا باغي: باب، وصفدت الشياطني، وينادي مناد

                                                
هـ مث نـشرها    ١٤٠١نصيحة موجزة تتعلق بفضل صيام شهر رمضان وقيامه، لسماحته طبعت عام            ) ١(

  املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بالنسيم مبدينة الرياض 
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   .)١())اخلري أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وهللا عتقاء من النار وذلك كل ليلة
جاءكم شهر رمضان، شهر بركـة،      (( :ويقول عليه الصالة والسالم   

ء، ينظر اهللا علـى   يغشاكم اهللا فيرتل الرمحة وحيط اخلطايا ويستجيب الدعا       
 أنفسكم خرياً فإن الشقي     م ن تنافسكم فيه فيباهي بكم مالئكته، فأروا اهللا        

   .)٢())من حرم فيه رمحة اهللا
من صام رمضان إمياناً واحتساباً غفر      (( :ويقول عليه الصالة والسالم   

له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم مـن          
   . )٣())ن قام ليلة القدر إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبهذنبه، وم

كل عمل ابن آدم    (( : يقول اهللا عز وجل    :ويقول عليه الصالة والسالم   
له احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إال الصيام فإنه يل وأنا أجـزي              
 به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان فرحـة عنـد            
فطره، وفرحة عند لقاء ربه، وخللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريـح              

   واألحاديث يف فضل .)٤( ))املسك

                                                
) الـصيام (  ، وابن ماجة يف   ٦٨٢باب ما جاء يف فضل شهر رمضان برقم         ) الصوم(رواه الترمذي يف    ) ١(

   ١٦٤٢باب ما جاء يف فضل شهر رمضان برقم 
  . إىل الطرباين يف الكبري) ١٤٢: ٣(عزاه اهليثمي يف جممع الزوائد ) ٢(
صالة املـسافرين   (، ومسلم يف    ٢٠١٤باب فضل ليلة القدر برقم      ) صالة التراويح (رواه البخاري يف    ) ٣(

  ٧٦٠باب الترغيب يف قيام رمضان برقم ) وقصرها
 باب فضل   ٩الصيام  (، ومسلم يف    ١٩٠٤ باب هل يقول إين صائم برقم        ٩الصوم  (واه البخاري يف    ر) ٤(

  ١١٥١الصيام برقم 



  

 - ١٣ -

   .صيام رمضان وقيامه وفضل جنس الصوم كثرية

فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذه الفرصة وهي ما من اهللا به عليـه مـن               
هـد   وجيت ، وحيذر من السيئات   ،إدراك شهر رمضان فيسارع إىل الطاعات     

 فإـا عمـود     ،يف أداء ما افترض اهللا عليه وال سيما الصلوات اخلمـس          
 فالواجب على كل مـسلم      .اإلسالم وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتني     

   .ومسلمة احملافظة عليها وأداؤها يف أوقاا خبشوع وطمأنينة

 أداؤها يف اجلماعة يف بيـوت اهللا        ؛ومن أهم واجباا يف حق الرجال     
وأَِقيمـواْ  ﴿ : أن ترفع ويذكر فيها امسه كما قال عز وجـل          اليت أذن اهللا  

     اِكِعنيالر عواْ مكَعاركَاةَ وواْ الزآتالَةَ واِفظُواْ ﴿ : وقال تعاىل  ،)١(﴾الصح
      واْ ِللِّه قَاِنِتنيقُومطَى وسالَِة الْواِت والصلَولَى الصوقال عز وجل   )٢(﴾ع: 

﴿  الْم أَفْلَح ونَقَدِمنونَ    . ؤاِشعخ لَاِتِهمِفي ص مه إىل أن قال    )٣(﴾..الَِّذين 
. أُولَِئك هم الْواِرثُونَ  . والَِّذين هم علَى صلَواِتِهم يحاِفظُونَ    ﴿ :عز وجل 

   وقال النيب صلى اهللا عليه .)٤(﴾الَِّذين يِرثُونَ الِْفردوس هم ِفيها خاِلدونَ

                                                
  ٤٣سورة البقرة، اآلية ) ١(
  ٢٣٨سورة البقرة، اآلية ) ٢(
  ١،٢سورة املؤمنون، اآليتان ) ٣(
   ١١ -٩سورة املؤمنون، اآليات ) ٤(
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   .)١())العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر(( :وسلم

ومـا  ﴿ :وأهم الفرائض بعد الصالة أداء الزكاة كما قال عز وجـل          
أُِمروا ِإلَّا ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاء ويِقيموا الصلَاةَ ويؤتـوا            

   الْقَي ِدين ذَِلككَاةَ وِةالزـوا     ﴿ : وقال تعاىل  ،)٢(﴾مآتلَاةَ ووا الـصأَِقيمو
 وقد دل كتاب اهللا العظيم      .)٣(﴾الزكَاةَ وأَِطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ    

   . زكاة ماله يعذب به يوم القيامةیؤدوسنة رسوله الكرمي على أن من مل 

 أحـد أركـان     وهو ،وأهم األمور بعد الصالة والزكاة صيام رمضان      
بين اإلسالم  (( :اإلسالم اخلمسة املذكورة يف قول النيب صلى اله عليه وسلم         

 على مخس، شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، وإقام الصالة،              
 وجيب على املـسلم أن      ،)٤())وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت     

  يصون 

                                                
، والترمـذي يف  ٢٢٤٢٨من حديث بريدة األسلمي برقم      ) صارباقي مسند األن  (رواه اإلمام أمحد يف     ) ١(
باب ما جاء فيمن ترك     ) إقامة الصالة (، وابن ماجة يف     ٢٦٢١باب ما جاء يف ترك الصالة برقم        ) اإلميان(

   ١٠٧٩الصالة برقم 
   ٥سورة البينة، اآلية ) ٢(
   ٥٦سورة النور، اآلية ) ٣(
بـاب أركـان    ) اإلميان(، ومسلم يف    ٨سالم على مخس برقم     باب بين اإل  ) اإلميان(رواه البخاري يف    ) ٤(

   ١٦اإلسالم برقم 
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 ألن املقـصود   ؛ واألعمـال  ق وال األصيامه وقيامه عما حرم اهللا عليه مـن         
 وجهاد النفس على خمالفة     ، وتعظيم حرماته  ،بالصيام هو طاعة اهللا سبحانه    

 ولـيس املقـصود    ، وتعويدها الصرب عما حرم اهللا     ،هواها يف طاعة موالها   
 وهلذا صح عن النيب صلى اهللا       ؛جمرد ترك الطعام والشراب وسائر املفطرات     

نة فإذا كان يوم صوم أحدكم، فال يرفث        الصيام ج (( :عليه وسلم أنه قال   
   .)١())إين صائم: وال يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل

من مل يدع قـول الـزور       (( :وصح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       
   .)٢())والعمل به واجلهل فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه

ئم احلذر من كل ما     فعلم ذه النصوص وغريها أن الواجب على الصا       
 وبذلك يرجـى لـه     ،حرم اهللا عليه واحملافظة على كل ما أوجب اهللا عليه         

   .املغفرة والعتق من النار وقبول الصيام والقيام

   :وهناك أمور قد ختفى على بعض الناس

                                                
   ١٩٠٤باب هل يقول إين صائم إذا شتم برقم ) الصوم(رواه البخاري يف ) ١(
   ١٩٠٣باب من مل يدع قول الزور برقم ) الصوم(رواه البخاري يف ) ٢(
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 أن الواجب على املسلم أن يصوم إمياناً واحتساباً ال ريـاء وال             :منها
 بل الواجب عليـه أن يكـون        ،متابعة أهل بلده  مسعة وال تقليداً للناس أو      

 واحتـسابه  ،احلامل له على الصوم هو إميانه بأن اهللا قد فرض عليه ذلـك           
 وهكذا قيام رمضان جيب أن يفعله املسلم إميانـاً          ،األجر عند ربه يف ذلك    
مـن صـام    (( : وهلذا قال عليه الصالة والسالم     ،واحتساباً ال لسبب آخر   

اً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إميانـاً            رمضان إمياناً واحتساب  
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إمياناً واحتساباً غفر              

   .)١())له ما تقدم من ذنبه

ما قد يعـرض    : ومن األمور اليت قد خيفى حكمها على بعض الناس        
رتين إىل حلقـه  للصائم من جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب املاء أو الـب  

 لكن من تعمد القيء فسد      ، فكل هذه األمور ال تفسد الصوم      ،بغري اختياره 
من ذرعه القيء فال قضاء عليه،      (( :صومه لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      

   .)٢())ومن استقاء فعليه القضاء

   ما قد يعرض للصائم من تأخري غسل اجلنابة :ومن ذلك

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
) الـصيام (، وابن ماجة يف  ١٠٠٨٥مسند أيب هريرة برقم     ) نباقي مسند املكثري  (رواه اإلمام أمحد يف     ) ٢(

    . واللفظ له١٦٧٦باب ما جاء يف الصائم يقيئ برقم 
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ض النساء من تأخر غـسل احلـيض أو          وما يعرض لبع   ،إىل طلوع الفجر  
 ، فإنه يلزمها الـصوم    ، إذا رأت الطهر قبل الفجر     ،النفاس إىل طلوع الفجر   

وال مانع من تأخري الغسل إىل ما بعد طلوع الفجر ن ولكن لـيس هلـا                
 بل جيب عليها أن تغتسل وتصلي الفجر قبـل          ؛تأخريه إىل طلوع الشمس   

الغسل إىل ما بعـد طلـوع        وهكذا اجلنب ليس له تأخري       ،طلوع الشمس 
 ، بل جيب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلـوع الـشمس            ،الشمس

   .وجيب على الرجل املبادرة بذلك حىت يدرك صالة الفجر مع اجلماعة

حتليل الدم، وضرب اإلبر، غـري      : ومن األمور اليت ال تفسد الصوم     
 إذا تيـسر     لكن تأخري ذلك إىل الليل أوىل وأحوط       ،اليت يقصد ا التغذية   

دع مـا يريبـك إىل مـا ال         (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم       ؛ذلك
من اتقى الشبهات فقد استربأ     (( : وقوله عليه الصالة والسالم    ،)١())يريبك

   .)٢())لدينه وعرضه

  

                                                
، والبخاري معلقـاً يف  ١١٦٨٩مسند أنس بن مالك برقم ) باقي مسند املكثرين(رواه اإلمام امحد يف    ) ١(
ث على تـرك الـشبهات بـرقم        باب احل ) األشربة(باب تفسري الشبهات، والنسائي يف      ) كتاب البيوع (

٥٧١١ .  
بـاب أخـذ    ) املساقاة(، ومسلم يف    ٥٢باب فضل من استربأ لدينه برقم       ) اإلميان(رواه البخاري يف    ) ٢(

   ١٥٩٩احلالل وترك الشبهات برقم 
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 عدم االطمئنان   :ومن األمور اليت ال خيفى حكمها على بعض الناس        
د دلت األحاديث الـصحيحة      وق ،يف الصالة سواء كانت فريضة أو نافلة      

عن رسول اله صلى اهللا عليه وسلم على أن االطمئنان ركن من أركـان              
 وهو الركود يف الصالة واخلـشوع فيهـا         ،الصالة ال تصح الصالة بدونه    

 وكثري من الناس يـصلي يف       .وعدم العجلة حىت يرجع كل فقار إىل مكانه       
 ،ها بل ينقرها نقـراً    رمضان صالة التراويح صالة ال يعقلها وال يطمئن في        

   . وصاحبها آمث غري مأجور،وهذه الصالة على هذا الوجه باطلة

 ظن بعضهم أن  : ومن األمور اليت قد خيفى حكمها على بعض الناس        
 وظن بعضهم أنه ال جيـوز أن        ،التراويح ال جيوز نقصها عن عشرين ركعة      

  وهذا كله ظـن ،يزاد فيها على إحدى عشرة ركعة أو ثالث عشرة ركعة      
   .يف غري حمله بل هو خطأ خمالف لألدلة

وقد دلت األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم            
 بل  ،على أن صالة الليل موسع فيها فليس فيها حد حمدود ال جتوز خمالفته            

ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل إحـدى عـشرة               
ا صلى أقـل مـن ذلـك يف          ورمب ، ورمبا صلى ثالث عشرة ركعة     ،ركعة

 : وملا سئل صلى اهللا عليه وسلم عن صالة الليـل قـال     .رمضان ويف غريه  
  مثىن مثىن فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد ((
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   . متفق على صحته)١())صلى

 وهلـذا صـلى     ،ومل حيدد ركعات معينة ال يف رمضان وال يف غـريه          
د عمر رضي اهللا عنه يف بعـض األحيـان       الصحابة رضي اهللا عنهم يف عه     

 كل ذلك ثبت عن     ، ويف بعضها إحدى عشرة ركعة     ،ثالثاً وعشرين ركعة  
 وكان بعض السلف يـصلي      ،عمر رضي اهللا عنه وعن الصحابة يف عهده       
 وبعـضهم يـصلي إحـدى       ،يف رمضان ستاً وثالثني ركعة ويوتر بثالث      

ه اهللا وغريه من أهل      ذكر ذلك عنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمح        ،وأربعني
 وذكر أيضاً أن األفضل     ، يف ذلك واسع   األم ر  كما ذكر رمحه اهللا أن       ،العلم

 ومن خفف القـراءة     ،ملن أطال القراءة والركوع والسجود أن يقلل العدد       
   . هذا معىن كالمه رمحه اهللا،والركوع والسجود زاد يف العدد

يف هذا كله هو    ومن تأمل سنته صلى اهللا عليه وسلم علم أن األفضل           
 ؛ يف رمـضان وغـريه     ، أو ثالث عشرة ركعة    ،صالة إحدى عشرة ركعة   

 ،لكون ذلك هو املوافق لفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غالب أحوالـه             
 ومن زاد فال حـرج      ،وألنه أرفق باملصلني وأقرب إىل اخلشوع والطمأنينة      

   .وال كراهية كما سبق

                                                
) صالة املسافرين وقـصرها   (، ومسلم يف    ٩٩١باب ما جاء يف الوتر برقم       ) اجلمعة(البخاري يف    رواه) ١(

  . ٧٤٩لليل مثىن مثىن برقم باب صالة ا
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 رمضان أن ال ينصرف إال مـع        واألفضل ملن صلى مع اإلمام يف قيام      
إن الرجل إذا قام مـع اإلمـام       (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛اإلمام

   .)١())حىت ينصرف كتب اهللا له قيام ليلة

ويشرع جلميع املسلمني االجتهاد يف أنواع العبادة يف هـذا الـشهر            
مـن   وقراءة القرآن بالتدبر والتعقـل واإلكثـار         ،الكرمي من صالة النافلة   

 ،التسبيح والتهليل والتحميد والتكبري واالستغفار والـدعوات الـشرعية        
 ومواسـاة   ، والدعوة إىل اهللا عز وجل     ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر    

 ، وإكرام اجلار  ، وصلة الرحم  ، واالجتهاد يف بر الوالدين    ،الفقراء واملساكني 
هللا عليه وسلم يف     لقوله صلى ا   ؛ وغري ذلك من أنواع اخلري     ،وعيادة املريض 
ينظر اهللا إىل تنافسكم فيه فيباهي بكم مالئكته فـأروا          (( :احلديث السابق 

 وملـا روي    ،)٢())اهللا من أنفسكم خرياً، فإن الشقي من حرم فيه رمحة اهللا          
من تقرب فيه خبصلة من خصال اخلري       (( :عنه عليه الصالة والسالم أنه قال     

 فيه فريضة كان كمـن أدى       كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى       
   .)٣())سبعني فريضة فيما سواه

                                                
، والترمـذي يف  ٢٠٩١٠من حديث أيب ذر الغفـاري بـرقم         ) مسند األنصار (رواه اإلمام أمحد يف     ) ١(
   ٨٠٦باب ما جاء يف قيام شهر رمضان برقم ) الصوم(
  سبق خترجيه ) ٢(
   ١٨٨٧ برقم ٣/١٩١رواه ابن خزمية خمتصراً يف صحيحه ) ٣(
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عمـرة يف رمـضان     (( :ولقوله عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح      
   .)١())حجة معي: أو قال. تعدل حجة

واألحاديث واآلثار الدالة على شرعية املسابقة واملنافسة يف أنواع اخلري          
   .يف هذا الشهر الكرمي كثرية

 وأن يتقبل   ،ل أن يوفقنا وسائر املسلمني لكل ما فيه رضاه        واهللا املسئو 
 كمـا  ، ويصلح أحوالنا ويعيذنا مجيعاً من مضالت الفـنت      ،صيامنا وقيامنا 

 وجيمع كلمتهم على احلق إنه ويل       ،نسأله سبحانه أن يصلح قادة املسلمني     
   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.ذلك والقادر عليه

  

   

                                                
باب فـضل العمـرة يف      ) احلج(، ومسلم يف    ١٨٦٣اب حج النساء برقم     ب) احلج(رواه البخاري يف    ) ١(

   ٢٩٩١باب العمرة يف رمضان برقم ) املناسك(، وابن ماجة يف ١٢٥٦رمضان برقم 
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  )١(مضان فضائل شهر ر- ٤

 وفقين اهللا   ، من يراه من املسلمني    إل ى من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز         
 وجعلين وإياهم مـن املـسارعني إىل األعمـال          ،وإياهم الغتنام اخلريات  

   .الصاحلات آمني

   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ر  شه ،أيها املسلمون إنكم يف شهر عظيم مبارك أال وهو شهر رمضان          
 شـهر الـصدقات     ، شهر العتق والغفـران    ،الصيام والقيام وتالوة القرآن   

 وتقال  ، وتضاعف فيه احلسنات   ، شهر تفتح فيه أبواب اجلنات     ،واإلحسان
 وتغفر فيـه    ، وترفع فيه الدرجات   ، شهر جتاب فيه الدعوات    ،فيه العثرات 
ل  وجيز ، شهر جيود اهللا فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات         ،السيئات

 فصامه  ، شهر جعل اهللا صيامه أحد أركان اإلسالم       ،فيه ألوليائه العطايات  
 وأخرب عليـه الـصالة      ،املصطفى صلى اهللا عليه وسلم وأمر الناس بصيامه       

 ومـن   ،والسالم أن من صامه إمياناً واحتساباً غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه            
هر فيه ليلة خري مـن       ش ،قامه إمياناً واحتساباً غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه         

   من حرم ،ألف شهر
                                                

كلمة صدرت من مكتب مساحته عندما كان رئيساً عاماً إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والـدعوة       ) ١(
  هـ ٧/٩/١٤١٩ يف ١٨١٣دد الع) عكاظ(واإلرشاد، ونشرت يف جريدة 
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 فعظموه رمحكم اهللا بالنية الصاحلة واالجتهاد يف حفـظ          ،خريها فقد حرم  
 واملبادرة فيه إىل التوبة النـصوح       ،صيامه وقيامه واملسابقة فيه إىل اخلريات     

 والتعاون على   ، واجتهدوا يف التناصح بينكم    ،من مجيع الذنوب والسيئات   
واصي باألمر باملعروف والنهي عن املنكر والـدعوة إىل          والت ،الرب والتقوى 

   .كل خري لتفوزوا بالكرامة واألجر العظيم

   ويف الصيام فوائد كثرية وحكم عظيمة

 تطهري النفس وذيبها وتزكيتها من اخلالق السيئة والـصفات          :منها
 كال صبر  وتعويدها األخـالق الكرميـة       ، كاألشر والبطر والبخل   ،الذميمة
   .واجلود والكرم وجماهدة النفس فيما يرضي اهللا ويقرب لديهواحللم 

 أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضـعفه وفقـره          :ومن فوائد الصوم  
 ويذكره أيضاً حباجة إخوانـه الفقـراء        ، ويذكره بعظيم نعم اهللا عليه     ،لربه

 ومواساة  ، واالستعانة بنعمه على طاعته    ،فيوجب له ذلك شكر اهللا سبحانه     
 وقد أشار اهللا سبحانه وتعـاىل إىل هـذه      ،قراء واإلحسان إليهم  إخوانه الف 

يا أَيها الَِّذين آمنواْ كُِتب علَيكُم الصيام كَما        ﴿ :الفوائد يف قوله عز وجل    
   فأوضح سبحانه أنه ،)١(﴾كُِتب علَى الَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

                                                
   ١٨٣سورة البقرة، اآلية ) ١(
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 فدل ذلك علـى أن الـصيام وسـيلة          ،ه سبحانه كتب علينا الصيام لنتقي   
 طاعة اهللا ورسوله بفعل ما أمر وترك ما ى عنـه            : والتقوى هي  ،للتقوى

 وبذلك يتقي العبد عذاب     ، وحمبة ورغبة ورهبة   ،عن إخالص هللا عز وجل    
 وقرىب إىل املوىل عـز  ، فالصيام شعبة عظيمة من شعب التقوى،اهللا وغضبه 

 وقـد أشـار   ،وى يف بقية شئون الدين والدنيا  ووسيلة قوية إىل التق    ،وجل
النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل بعض فوائد الصوم يف قوله صلى اهللا عليـه               

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغـض           (( :وسلم
 .)١())للبصر وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجـاء           

 ووسيلة لطهارته   ،والسالم أن الصوم وجاء للصائم    فبني النيب عليه الصالة     
 والصوم  ، وما ذاك إال ألن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم           ،وعفافه

 فيضعف سلطان الشيطان ويقوى     ،يضيق تلك ااري ويذكر باهللا وعظمته     
   . وتقل به املعاصي،سلطان اإلميان وتكثر بسببه الطاعات من املؤمنني

 أنه يطهر البدن مـن األخـالط الرديئـة          :يضاًومن فوائد الصوم أ   
  ويكسبه صحة وقوة اعترف بذلك الكثري من األطباء 

                                                
باب ) النكاح(، ومسلم يف    ٥٠٦٦باب من مل يستطع الباءة فليصم برقم        ) النكاح(رواه البخاري يف    ) ١(

   ١٤٠٠استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه برقم 
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 وقد أخرب اهللا سبحانه يف كتابه العزيز أنـه          ،وعاجلوا به كثرياً من األمراض    
 وأوضح سبحانه أن املفروض     ،كتب علينا الصيام كما كتبه على من قبلنا       

نا عليه الصالة والسالم أن صـيامه        نبي وأخب ر  ،علينا هو صيام شهر رمضان    
يا أَيها الَّـِذين آمنـواْ      ﴿ : قال اهللا تعاىل   ،هو أحد أركان اإلسالم اخلمسة    

. كُِتب علَيكُم الصيام كَما كُِتب علَى الَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُـونَ           
هر رمضانَ الَِّذي أُنِزلَ ِفيِه     ش﴿ : إىل أن قال عز وجل     )١(﴾أَياما معدوداتٍ 

         ِمـنكُم ـِهدـن شقَاِن فَمالْفُرى ودالْه ناٍت منيباِس وى لِّلندآنُ هالْقُر
              ِريـدي راٍم أُخأَي نةٌ مفٍَر فَِعدلَى سع ا أَوِريضن كَانَ ممو همصفَلْي رهالش

  رسالْي ِبكُم لَى          اللّهع واْ اللّهركَبِلتةَ وكِْملُواْ الِْعدِلتو رسالْع ِبكُم ِريدالَ يو 
   .)٢(﴾ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ

 قال رسـول اهللا     :ويف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال        
هللا بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إلـه إال ا          (( :صلى اهللا عليه وسلم   

وأن حممداً رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحـج   
   .)٣())البيت

 وثوابه جزيـل والسـيما   ،أيها املسلمون إن الصوم عمل صاحل عظيم   
  فإنه الصوم الذي فرضه اهللا على ،صوم رمضان

                                                
   ١٨٤، ١٨٣سورة البقرة، اآليتان ) ١(
   ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ٢(
  بق خترجيه س) ٣(
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 وقد ثبت يف احلديث الـصحيح أن        ، وجعله من أسباب الفوز لديه     ،عباده
كل عمل ابن آدم لـه      : يقول اهللا تعاىل  (( : عليه وسلم قال   النيب صلى اهللا  

احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إال الصيام فإنه يل وأنا أجزي بـه              
إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحـة عنـد            
فطره، وفرحة عند لقاء ربه، وخللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريـح              

   .)١())املسك
إذا دخـل   (( :ويف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال          

رمضان فتحت أبواب اجلنـة، وغلقـت أبـواب النـار، وسلـسلت             
 وأخرج الترمذي وابن ماجة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           .)٢())الشياطني

إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطني ومردة اجلـن،           (( :أنه قال 
جلنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفـتح           وفتحت أبواب ا  

منها باب، وينادي مناد يا باغي اخلري أقبل، ويا باغي الـشر أقـصر، وهللا               
 وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا       .)٣())عتقاء من النار وذلك يف كل ليلة      

أتاكم رمضان شهر بركـة    (( :عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        
  هللا فيه، فيرتل الرمحة، وحيط اخلطايا، يغشاكم ا

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
) الصيام(، ومسلم يف    ١٨٩٩باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان برقم         ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ٢(

   ١٠٧٩باب فضل شهر رمضان برقم 
  سبق خترجيه ) ٣(
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ويستجيب فيه الدعاء، ينظر اهللا تعاىل إىل تنافسكم فيـه ويبـاهي بكـم              
 )١())مالئكته فأروا اهللا من أنفسكم خرياً فإن الشقي من حرم فيه رمحة اهللا            

   .رواه الطرباين
 قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         :وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

إن اهللا فرض عليكم صيام رمضان، وسننت لكم قيامـه، مـن            (( :وسلم
 رواه  .)٢())صامه وقامه إمياناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمـه          

   .النسائي
 ألن النيب صلى اهللا عليه وسـلم مل         ؛وليس يف قيام رمضان حد حمدود     

يوقت ألمته يف ذلك شيئاً وإمنا حثهم على قيام رمضان ومل حيـدد ذلـك              
 : وملا سئل عليه الصالة والسالم عن قيام الليـل قـال           ،ات معدودة بركع

مثىن مثىن فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قـد              ((
 فـدل ذلـك علـى       ، أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيحني     )٣())صلى

 فمن أحب أن يصلي عشرين ركعة ويوتر بـثالث          ،التوسعة يف هذا األمر   
 ومن  ،يصلي عشر ركعات ويوتر بثالث فال بأس       ومن أحب أن     ،فال بأس 

  أحب أن يصلي مثان ركعات ويوتر

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
، ١٦٦٣م  حديث عبد الرمحن بن عـوف بـرق       ) مسند العشرة املبشرين باجلنة   (رواه اإلمام أمحد يف     ) ٢(

   ٢٢١٠باب ذكر اختالف حيىي بن كثري والنضر بن شيبان برقم ) الصيام(والنسائي يف 
  سبق خترجيه ) ٣(
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 ، ومن زاد على ذلك أو نقص عنه فـال حـرج عليـه             ،بثالث فال بأس  
واألفضل ما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يفعله غالباً وهو أن يقوم مثان              

 مع اخلـشوع والطمأنينـة      ،ركعات يسلم من كل ركعتني ويوتر بثالث      
 : ملا ثبت يف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها قالـت           ،تيل القراءة وتر
ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يزيد يف رمضان وال يف غـريه               ((

على إحدى عشر ركعة، يصلي أربعاً فال تسأل عن حسنهن وطـوهلن، مث          
  .)١())يصلي أربعاً فال تسأل عن حسنهن وطوهلن، مث يصلي ثالثاً

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم      (( : عنها رضي اهللا عنها    ويف الصحيحني 
كان يصلي من الليل عشر ركعات يـسلم مـن كـل اثنـتني ويـوتر                

  .)٢())بواحدة

وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم يف أحاديث أخرى أنه كان يتهجد يف             
   وثبت عنه أيضاً ،بعض الليايل بأقل من ذلك

                                                
( ، ويف ١١٤٧باب قيام النيب صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان وغريه برقم            ) اجلمعة(رواه البخاري يف    ) ١(

اب كان النيب تنام عينه وال ينام       ب) املناقب(، ويف   ٢٠١٣باب فضل من قام رمضان برقم       ) صالة التراويح 
   ٧٣٨باب صالة الليل وعدد الركعات برقم ) صالة املسافرين وقصرها(، ومسلم يف ٣٥٦٩قلبه برقم 

   ١٢١١باب صالة الليل وعدد الركعات برقم ) صالة املسافرين وقصرها(رواه مسلم يف ) ٢(
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 يصلي ثالث عشرة ركعة يـسلم       صلى اهللا عليه وسلم أنه يف بعض الليايل       
 فدلت هذه األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا صـلى اهللا          ،من كل اثنتني  

 وليس فيـه    ،عليه وسلم على أن األمر يف صالة الليل موسع فيه حبمد اهللا           
 وهو من فضل اهللا ورمحته وتيسريه على عبـاده          ،حد حمدود ال جيوز غريه    

 ،ا يعم رمـضان وغـريه      وهذ ،حىت يفعل كل مسلم ما يستطيع من ذلك       
وينبغي أن يعلم أن املشروع للمسلم يف قيام رمضان ويف سائر الـصلوات             

 والطمأنينة يف القيـام والقعـود       ، واخلشوع فيها  ،هو اإلقبال على صالته   
 ألن روح الصالة هـو      ؛ وترتيل التالوة وعدم العجلة    ،والركوع والسجود 

داؤها كمـا شـرع اهللا       وأ ،اإلقبال عليها بالقلب والقالب واخلشوع فيها     
قَـد  ﴿:  كما قال سـبحانه . وصدق ورغبة ورهبة وحضور قلب   ب إخالص 

   .)١(﴾الَِّذين هم ِفي صلَاِتِهم خاِشعونَ. أَفْلَح الْمؤِمنونَ

 ،)٢())وجعلت قرة عيين يف الصالة    (( :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     
ة فأسـبغ الوضـوء مث      إذا قمت إىل الصال   (( :وقال للذي أساء يف صالته    

  استقبل القبلة فكرب، مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن، مث اركع حىت تطمئن 

                                                
  ٢، ١سورة املؤمنون، اآليتان ) ١(
، والنسائي ١٣٦٢٣يف باقي مسند أنس برقم     ) باقي مسند املكثرين من الصحابة    (رواه اإلمام أمحد يف     ) ٢(

  ٣٩٤٠باب حب النساء برقم ) عشرة النساء(يف 
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راكعاً، مث ارفع حىت تعتدل قائماً، مث اسجد حىت تطمئن ساجداً، مث ارفـع              
حىت تطمئن جالساً، مث اسجد حىت تطمئن سـاجداً، مث افعـل ذلـك يف               

   .)١())صالتك كلها

 قيام رمضان صالة ال يعقلها وال يطمـئن         وكثري من الناس يصلي يف    
 ألن  ،فيها بل ينقرها نقراً وذلك ال جيوز بل هو منكر ال تصح معه الصالة             

 ،الطمأنينة ركن يف الصالة البد منه كما دل عليه احلديث املذكور آنفـاً            
 : ويف احلديث عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         ،فالواجب احلذر من ذلك   

 كيف يسرق   : قالوا يا رسول اهللا    ))الذي يسرق صالته  أسوأ الناس سرقة    ((
   )٢())ال يتم ركوعها وال سجودها(( : قال؟،صالته

 ،وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه أمر الذي نقر صالته أن يعيـدها             
فيا معشر املسلمني عظموا الصالة وأدوها كما شرع اهللا واغتنمـوا هـذا         

   العبادات والقربات الشهر العظيم وعظموه رمحكم اهللا بأنواع

                                                
باب ) الصالة(، ومسلم يف    ٦٢٥١باب من رد فقال عليكم السالم برقم         )استئذان(رواه البخاري يف    ) ١(

   ٣٩٧وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة برقم 
، ومالـك يف املوطـأ يف       ٢٢١٣٦حديث ايب قتادة برقم     ) باقي مسند األنصار  (ام امحد يف    رواه اإلم ) ٢(
باب يف الـذي ال يـتم       ) الصالة(، والدارمي يف    ٤٠٣باب العمل يف جامع الصالة برقم       ) النداء للصالة (

   ١٣٢٨الركوع والسجود برقم 
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 فهو شهر عظيم جعلـه اهللا ميـداناً لعبـاده           ،وسارعوا فيه إىل الطاعات   
   .يتسابقون إليه فيه بالطاعات ويتنافسون فيه بأنواع اخلريات

 من الصالة والـصدقات وقـراءة القـرآن    – رمحكم اهللا    –فأكثروا فيه   
تكـبري واالسـتغفار،   الكرمي، بالتدبر والتعقل والتسبيح والتحميد والتهليل وال    

واإلكثار من الصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واإلحسان            
 الفقراء واملساكني واأليتام، وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجود      إلى

الناس، وكان أجود ما يكون يف رمضان، فاقتدوا به رمحكم اهللا يف مـضاعفة              
، وأعينوا إخوانكم الفقراء علـى الـصيام        اجلود واإلحسان يف شهر رمضان    

والقيام، واحتسبوا أجر ذلك عند امللك العالم، واحفظوا صيامكم عما حرمه           
: اهللا عليكم من األوزار واآلثام فقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال             

من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه               ((
الصيام جنة فإذا كان يوم صـوم       ((: وقال عليه الصالة والسالم   . )١())وشرابه

إين امـرؤ   : أحدكم فال يرفث وال يصخب فإن امرؤ سـابه أحـد فليقـل            
  . )٢())صائم

ليس الصيام عـن الطعـام    (( :وجاء عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       
   .)٣())والشراب وإمنا الصيام من اللغو والرفث

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
  سبق خترجيه ) ٢(
، وابن خزميـة يف     ١٦٠٤باب من أفطر يف رمضان ناسياً برقم        ) الصوم (رواه احلاكم يف املستدرك يف    ) ٣(
  .١٩٩٥هي عن اللغو يف الصيام برقم باب الن) الصيام(



  

 - ٣٢ -

 قـال  :حه عن أيب سعيد رضي اهللا عنـه قـال         وخرج ابن حبان يف صحي    
من صام رمـضان وعـرف حـدوده    (( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   .)١())وحتفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه كفَّر ما قبله

إذا صـمت   (( :وقال جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنـهما         
فليصم مسعك وبصرك ولسانك عن الكذب واحملـارم ودع أذى اجلـار            

   .)٢())وليكن عليك وقار وسكينة وال جتعل يوم صومك ويوم فطرك سواء

ومن أهم األمور اليت جيب على املسلم العناية ا واحملافظة عليهـا يف             
 فإا عمود اإلسالم واعظم     ،رمضان ويف غريه الصلوات اخلمس يف أوقاا      

تابـه   وقد عظم اهللا شاا وأكثر من ذكرها يف ك         ،الفرائض بعد الشهادتني  
حاِفظُواْ علَى الصلَواِت والصالَِة الْوسطَى وقُومواْ      ﴿ :العظيم فقال تعاىل  

 ـوا       ﴿ : وقال تعاىل  ،)٣(﴾ِللِّه قَاِنِتنيأَِطيعكَـاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصأَِقيمو
 لَّكُمولَ لَعسالر  

                                                
   ١١١٣٠مسند أيب سعيد اخلدري برقم ) باقي مسند املكثرين(رواه اإلمام أمحد يف ) ١(
 قلة الكالم وتوقي الكذب برقم     باب ما يؤمر به الصائم من     ) الصيام(ذكره ابن أيب شيبة يف مصنفه يف        ) ٢(

٨٩٨١   
   ٢٣٨سورة البقرة، اآلية ) ٣(
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   . واآليات يف هذا املعىن كثرية.)١(﴾ترحمونَ

العهد الذي بيننا وبينهم الـصالة      (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    وقال  
   .)٢())فمن تركها فقد كفر

من حافظ علـى الـصالة   (( :وصح عنه عليه الصالة والسالم أنه قال 
كانت له نوراً وبرهاناً وجناة يوم القيامة، ومن مل حيافظ عليها مل يكن لـه               

 فرعون وهامـان وقـارون   نور وال برهان وال جناة، وكان يوم القيامة مع     
   .)٣())وأيب بن خلف

ومن أهم واجباا يف حق الرجال أداؤها يف اجلماعة كمـا جـاء يف              
من مسع النداء فلم يأت     (( :احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        

وجاءه صلى اهللا عليه وسلم رجـل أعمـى    )٤())فال صالة له إال من عذر    
اسع الدار عن املـسجد ولـيس يل قائـد          يا رسول اهللا إين رجل ش      فقال

 فقال له النيب صلى اهللا عليه       ،يالئمين فهل يل من رخصة أن أصلي يف بييت        
   ، نعم: قال))هل تسمع النداء بالصالة(( :وسلم

                                                
   ٥٦سورة النور ن اآلية ) ١(
  سبق خترجيه ) ٢(
، ٦٥٤٠مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص برقم         ) مسند املكثرين من الصحابة   (رواه اإلمام أمحد يف     ) ٣(

   ٢٧٢١باب يف احملافظة على الصالة برقم ) الرقاق(والدارمي يف 
   ٧٩٣باب التغليظ يف التخلف عن اجلماعة برقم ) املساجد واجلماعات(رواه ابن ماجة يف ) ٤(
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   . أخرجه مسلم يف صحيحه)١())فأجب(( :قال

خلف عنها  لقد رأيتنا وما يت    ":وقال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه       
   .)٢("فق معلوم النفاقإال منا

 يف صالتكم وحافظوا عليهـا يف اجلماعـة         – عباد اهللا    –فاتقوا اهللا   
 وتسلموا  األج ر وتواصوا بذلك يف رمضان وغريه تفوزوا باملغفرة ومضاعفة         

  .من غضب اهللا وعقابه ومشاة أعدائه من املنافقني

 فهي الركن الثالث مـن أركـان      : وأهم األمور بعد الصالة الزكاة    
 ويف سنة رسـول اهللا      ، وهي قرينة الصالة يف كتاب اهللا عز وجل        ،سالماإل

 وسارعوا على إخراجها    ، فعظموها كما عظمها اهللا    ،صلى اهللا عليه وسلم   
وقت وجوا وصرفها على مستحقيها عن إخالص هللا عز وجل وطيـب            

 واعلموا أا زكاة وطهرة لكـم وملـوالكم         ،نفس وشكر للمنعم سبحانه   
عم عليكم باملال ومواساة إلخوانكم الفقراء كما قـال اهللا          وشكر للذي أن  

   وقال.)٣(﴾خذْ ِمن أَمواِلِهم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيِهم ِبها﴿: عز وجل

                                                
، ٦٥٣باب جيب إتيان املساجد على من مسع النداء بـرقم     ) املساجد ومواضع الصالة  (رواه مسلم يف    ) ١(

   ٨٥٠باب احملافظة على الصلوات برقم ) اإلمامة(والنسائي يف 
   ٦٥٤باب صالة اجلماعة من سنن اهلدى برقم ) اجد ومواضع الصالةاملس(رواه مسلم يف ) ٢(
   ١٠٣سورة التوبة، اآلية ) ٣(
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   .)١(﴾اعملُوا آلَ داوود شكْرا وقَِليلٌ من ِعباِدي الشكُور﴿ :سبحانه

عاذ بن جبل رضي اهللا عنه ملا بعثـه         وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم مل      
إنك تأيت قوماً من أهل الكتاب فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال            (( : اليمن إل ى 

إله إال اهللا وأين رسول اهللا، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض              
عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فـأعلمهم            

قة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فـإن         أن اهللا افترض عليهم صد    
هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أمواهلم، واتق دعوة املظلوم فإنـه لـيس          

   . متفق على صحته)٢())بينها وبني اهللا حجاب

وينبغي للمسلم يف هذا الشهر الكرمي الوسع يف النفقة والعناية بالفقراء           
تأسياً برسول اهللا صلى اهللا عليـه        وإعانتهم على الصيام والقيام      ،واملتعففني

 وقد وعد اهللا سـبحانه      ، وشكراً إلنعامه  ، وطلباً ملرضاة اهللا سبحانه    ،وسلم
ومـا  ﴿ : فقـال سـبحانه  ، واخللف اجلزيل،عباده املنفقني باألجر العظيم  

ـ      أَج ظَمأَعا وريخ واللَِّه ه ِعند وهِجدٍر تيخ نوا ِلأَنفُِسكُم ممقَدات٣(﴾ر(. 
   :وقال تعاىل

                                                
   ١٣سورة سبأ، اآلية ) ١(
بـاب  ) اإلميـان (، ومسلم يف    ١٤٩٦باب أخذ الصدقة من األغنياء برقم       ) الزكاة(رواه البخاري يف    ) ٢(

   ٢٥٢٢إخراج الزكاة برقم باب ) الزكاة(، والنسائي يف ١٩الدعاء إىل الشهادتني برقم 
   ٢٠سورة املزمل، اآلية ) ٣(
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﴿اِزِقنيالر ريخ وهو ِلفُهخي وٍء فَهين شم ما أَنفَقْتم١(﴾و(.   
 ، ويـنقص األجـر    ، كل ما جيرح الصوم    – رمحكم اهللا    –واحذروا  

 ، والـسرقة ، والزنـا ، كالربا ، من سائر املعاصي   ،ويغضب الرب عز وجل   
 وأنواع الظلم يف النفس واملال      ،مى وأكل أموال اليتا   ،وقتل النفس بغري حق   

 ، وعقـوق الوالـدين    ، واخليانة لألمانات  ، والغش يف املعامالت   ،والعرض
 وشـرب   ، والتهاجر يف غري حق اهللا سـبحانه       ، والشحناء ،وقطيعة الرحم 

 ، والغيبـة والنميمـة  ، والـدخان ، وأنواع املخدرات كالقات   ،املسكرات
 وحلـق   ، واألميان الكاذبـة   ، والدعاوى الباطلة  ، وشهادة الزور  ،والكذب
 واستماع  ، وإسبال املالبس  ، والتكرب ، وإطالة الشوارب  ، وتقصريها ،اللحى

 ، وعدم تـسترهن مـن الرجـال       ، وتربج النساء  ،األغاين وآالت املالهي  
 وغري ذلك مما ى اهللا عنـه   ،والتشبه بنساء الكفرة يف لبس الثياب القصرية      

   .ورسوله صلى اهللا عليه وسلم
 ولكنـها يف    ،عاصي اليت ذكرنا حمرمة يف كل زمان ومكـان        وهذه امل 

 أيهـا   – فاتقوا اهللا    . وأعظم إمثاً لفضل الزمان وحرمته     ،رمضان أشد حترمياً  
 واستقيموا على طاعتـه    ، واحذروا ما اكم اهللا عنه ورسوله      ،-املسلمون  

 وتـآمروا بـاملعروف     ، وتعاونوا عليه  ، وتواصوا بذلك  ،يف رمضان وغريه  
   لتفوزوا بالكرامة والسعادة والعزة والنجاة ، عن املنكروتناهوا

                                                
   ٣٩سورة سبأ، اآلية ) ١(
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 واهللا املسئول أن يعيذنا وإياكم وسائر املـسلمني مـن           ،يف الدنيا واآلخرة  
 وأن يصلح والة أمـر      ،أسباب غضبه وأن يتقبل منا مجيعاً صيامنا وقيامنا       

يف  وأن يوفق اجلميع للفقه      ، وخيذل م أعداه   ، ينصر م دينه   وأن ،املسلمني
 إنه على كل    ، واحلكم به والتحاكم إليه يف كل شيء       ،الدين والثبات عليه  

 وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد وعلـى آلـه             .شيء قدير 
 والسالم عليكم ورمحـة اهللا      .وصحبه ومن سار على جه إىل يوم الدين       

   .وبركاته

  الرئيس العام إلدارات البحوث

  واإلرشادالعلمية واإلفتاء والدعوة 
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  (١) فوائد الصيام وحكمه العظيمة -٥

 وفقين اهللا   ،من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من يراه من املسلمني            
 وجعلين وإياهم مـن املـسارعني إىل األعمـال          ،وإياهم الغتنام اخلريات  

   . آمني،الصاحلات

  : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ، أال وهو شهر رمضان    ،م شهر عظيم مبارك   أيها املسلمون لقد أظلك   
 ، شهر الـصدقات واإلحـسان  ، شهر العتق والغفران،شهر الصيام والقيام 

 ،شهر تفتح فيه أبواب اجلنات وتضاعف فيه احلسنات وتقال فيه العثـرات      
 شهر  ، وتغفر فيه السيئات   ، وترفع فيه الدرجات   ،شهر جتاب فيه الدعوات   

 وجيزل فيـه ألوليائـه      ،ه بأنواع الكرامات  جيود فيه اهللا سبحانه على عباد     
 فصامه املـصطفى    ، شهر جعل اهللا صيامه أحد أركان اإلسالم       ،العطايات

 وأخرب عليه الصالة والسالم أن      ، وأمر الناس بصيامه   ،صلى اهللا عليه وسلم   
 شهر فيه ليلة خـري      ،من صامه إمياناً واحتساباً غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه          

  رم خريها فقد  من ح،من ألف شهر

                                                
  كلمة صدرت من مكتب مساحته عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ) ١(
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 والعزمية الـصادقة علـى      ، بالفرح والسرور  ، فاستقبلوه رمحكم اهللا   ،حرم
 واملسابقة فيه إىل اخلريات واملبادرة فيه إىل التوبة النـصوح           ،صيامه وقيامه 

 ، والتناصح والتعاون علـى الـرب والتقـوى        ،من سائر الذنوب والسيئات   
 والدعوة إىل كـل خـري       ، والنهي عن املنكر   ،والتواصي باألمر باملعروف  

   .لتفوزوا بالكرامة واألجر العظيم

   :ويف الصيام فوائد كثرية وحكم عظيمة

 تطهري النفس وذيبها وتزكيتها من اخلالق الـسيئة كاألشـر           :منها
 وتعويدها لألخالق الكرمية كالصرب واحللم واجلود والكرم        ،والبطر والبخل 

   .وجماهدة النفس فيما يرضي اهللا ويقرب لديه

 أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضـعفه وفقـره          :ومن فوائد الصوم  
 ويذكره أيضاً حباجة إخوانـه الفقـراء        ، ويذكره بعظيم نعم اهللا عليه     ،لربه

 ومواساة  ، واالستعانة بنعمه على طاعته    ،فيوجب له ذلك شكر اهللا سبحانه     
هـذه   وقد أشار اهللا سبحانه وتعـاىل إىل     ،إخوانه الفقراء واإلحسان إليهم   

يا أَيها الَِّذين آمنواْ كُِتب علَيكُم الصيام كَما        ﴿ :الفوائد يف قوله عز وجل    
   فأوضح سبحانه ،)١(﴾كُِتب علَى الَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

                                                
   ١٨٣سورة البقرة، اآلية ) ١(
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 فدل ذلك على أن الـصيام وسـيلة      ،أنه كتب علينا الصيام لنتقيه سبحانه     
   .للتقوى

 طاعة اهللا ورسوله بفعل ما أمر وترك ما ى عنه عـن             :ى هي والتقو
 وبذلك يتقي العبد عـذاب اهللا    ، وحمبة ورغبة ورهبة   ،إخالص هللا عز وجل   

 وقرىب إىل املـوىل عـز       ، فالصيام شعبة عظيمة من شعب التقوى      ،وغضبه
 وقـد أشـار   ، ووسيلة قوية إىل التقوى يف بقية شئون الدين والدنيا     ،وجل

 عليه وسلم إىل بعض فوائد الصوم يف قوله صلى اهللا عليـه             النيب صلى اهللا  
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغـض           (( :وسلم

   .)١())للبصر وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
 ووسـيلة   ،فبين النيب عليه الصالة والسالم أن الصوم وجاء للـصائم         

 ، وما ذا إال ألن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الـدم            ،فهلطهارته وعفا 
 فيـضعف سـلطان     ،والصوم يضيق تلك ااري ويذكر باهللا وعظمتـه       

 وتقل  ،الشيطان ويقوى سلطان اإلميان وتكثر بسببه الطاعات من املؤمنني        
   .به املعاصي

 ، ويف الصوم فوائد كثرية غري ما تقدم تظهر للمتأمل من ذوي البصرية           
 وقـد   ، أنه يطهر البدن من األخالط الرديئة ويكسبه صحة وقـوة          :هاومن

  اعترف بذلك الكثري من األطباء 
                                                

باب ) النكاح(، ومسلم يف    ٥٠٦٦باب من مل يستطع الباءة فليصم برقم        ) النكاح(رواه البخاري يف    ) ١(
   ١٤٠٠استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه برقم 
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 وقـد ورد يف فـضله وفرضـيته آيـات           .وعاجلوا به كثرياً من األمراض    
يا أَيها الَِّذين آمنواْ كُِتب علَيكُم الـصيام        ﴿ :وأحاديث كثرية قال تعاىل   

 إىل  )١(﴾أَياما معدوداتٍ  .ِذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ    كَما كُِتب علَى الَّ   
شهر رمضانَ الَِّذي أُنِزلَ ِفيِه الْقُرآنُ هدى لِّلناِس        ﴿ :أن قال اهللا عز وجل    

         و همصفَلْي رهالش ِمنكُم ِهدن شقَاِن فَمالْفُرى ودالْه ناٍت منيبن كَانَ  وم
               ِريـدالَ يو رسالْي ِبكُم اللّه ِريدي راٍم أُخأَي نةٌ مفٍَر فَِعدلَى سع ا أَوِريضم
            لَّكُـملَعو اكُمـدا هلَى مع واْ اللّهركَبِلتةَ وكِْملُواْ الِْعدِلتو رسالْع ِبكُم

   .)٢(﴾تشكُرونَ

 قال رسـول اهللا     :عمر رضي اهللا عنهما قال    ويف الصحيحني عن ابن     
بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إلـه إال اهللا           (( :صلى اهللا عليه وسلم   

وأن حممداً رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحـج   
ويف الصحيح عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطـاب رضـي اهللا             .)٣())البيت

ه السالم سأل النيب صلى اهللا عليـه وسـلم عـن    تعاىل عنه أن جربيل علي 
أن تشهد أن ال إلـه      (( : فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ؟اإلسالم

  إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، وتقيم الصالة، وتؤيت

                                                
   ١٨٤، ١٨٣سورة البقرة، اآليتان ) ١(
   ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ٢(
  سبق خترجيه ) ٣(
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: قـال . الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليـه سـبيالً          
 له رسول اهللا صلى اهللا عليـه        أخربين عن اإلميان؟ فقال   : مث قال . صدقت
". اإلميان أن تؤمن باهللا ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خريه وشره           : " وسلم
أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكـن         : " أخربين عن اإلحسان؟ قال   : قال

   . وهذا حديث عظيم جليل ينبغي تأمله وتعقل معانيه)١())تراه فإنه يراك

 يـا   : قلـت  :بل رضي اهللا عنه قال    وأخرج الترمذي عن معاذ بن ج     
لقـد  (( : فقال ، أخربين بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين عن النار       ،رسول اهللا 

سألت عن عظيم، وإنه ليسري على من يسره اهللا عليه، تعبد اهللا وال تشرك              
به شيئاً، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيـت إن            

أال أدلك علـى  "  :ال النيب صلى اهللا عليه وسلم    مث ق  "استطعت إليه سبيالً    
الصوم جنة، والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النـار،          : أبواب اخلري 

 مث تال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم     "وصالة الرجل يف جوف الليل      
 وطَمعا  تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجِع يدعونَ ربهم خوفًا      ﴿ :قوله تعاىل 

فَلَا تعلَم نفْس ما أُخِفي لَهم من قُرِة أَعيٍن جـزاء           .وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ  
   مث قال عليه الصالة )٢(﴾ِبما كَانوا يعملُونَ

                                                
   ٨باب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان برقم ) اإلميان(رواه مسلم يف ) ١(
   ١٧، ١٦سورة السجدة، اآليتان ) ٢(
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 بلى يـا    : قلت ))أال أخربك برأس األمر وعموده وذروة سنامه      (( :والسالم
ألمر اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة سـنامه       رأس ا (( : فقال .رسول اهللا 

أال أخـربك مبـالك     (( : مث قال صلى اهللا عليه وسلم      ))اجلهاد يف سبيل اهللا   
كُف عليك هذا، وأشار إىل     (( : قال . بلى يا رسول اله    : قلت ))؟ذلك كله 

 فقال صـلى اهللا     ؟ وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به     : فقلت يا رسول اهللا    ))لسانه
ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكُب النـاس يف النـار علـى             (( :عليه وسلم 
   .)١())على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم(( :أو قال ))وجوههم؟

 وثوابه جزيل والسـيما     ، إن الصوم عمل صاحل عظيم     :أيها املسلمون 
 وجعله من أسباب    ، فإنه الصوم الذي فرضه اهللا على عباده       ،صوم رمضان 

يث الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم          وقد ثبت يف احلد    ،الفوز لديه 
كل عمل ابن آدم له احلسنة بعشر أمثاهلـا علـى           : يقول اهللا تعاىل  (( :قال

سبعمائة ضعف إال الصيام فإنه يل وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامـه              
وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عنـد لقـاء             

 ويف  .)٢()) عند اهللا مـن ريـح املـسك        ربه، وخللوف فم الصائم أطيب    
  الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه 

                                                
   ٢٦١٦باب ما جاء يف حرمة الصالة برقم ) اإلميان(رواه الترمذي يف ) ١(
، ومسلم  ٧٤٩٢برقم  " يريدون أن يبدلوا كالم اهللا      " باب قول اهللا تعاىل     ) التوحيد(رواه البخاري يف    ) ٢(

   ١١٥١باب فضل الصيام برقم ) الصيام(يف 
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إذا دخل رمضان فتحت أبواب اجلنـة، وغلقـت         (( :وسلم أنه قال  
   .)١())أبواب النار، وسلِسلت الشياطني

 :وأخرج الترمذي وابن ماجة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال            
الشياطني ومردة اجلن، وفتحـت     إذا كان أول ليلة من رمضان صفِّدت        ((

أبواب اجلنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب،             
وينادي مناد يا باغي اخلري أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وهللا عتقاء من النار              

   .)٢())وذلك يف كل ليلة

وجاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يبشر أصـحابه بقـدوم           
جاء شهر رمضان بالربكات فمرحباً به مـن        (( : ويقول هلم  ، رمضان شهر

   .)٣())زائر وآت

  وأخرج ابن خزمية عن سلمان الفارسي أنه خطب الناس يف آخر يوم 

                                                
) الصيام(، ومسلم يف    ١٨٩٩ان برقم   باب هل يقال رمضان أو شهر رمض      ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ١(

   ١٠٧٩باب فضل شهر رمضان برقم 
باب ما جاء يف فضل     ) الصوم(، والترمذي يف    ٢٢٩٨برقم  ) باقي مسند األنصار  (رواه اإلمام امحد يف     ) ٢(

   ٦٨٢شهر رمضان برقم 
   ١٨٨٧ رقم ٣/١٩١رواه ابن خزمية يف صحيحه وحذف آخره ) ٣(
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أيها الناس إنه قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه          (( :من شعبان فقال  
ـ             اً، مـن   ليلة خري من ألف شهر، جعل اهللا صيامه فريضة وقيام ليله تطوع

تقرب فيه خبصلة من خصال اخلري كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن             
أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعني فريضة فيما سواه، وهـو شـهر              
الصرب، والصرب ثوابه اجلنة، وشهر املواسـاة، وشـهر يـزاد فيـه رزق              

   . احلديث)١())...املؤمن

موه رمحكـم اهللا    فيا معشر املسلمني اغتنموا هذا الشهر العظيم وعظ       
 فهو شهر عظـيم     ،بأنواع العبادات والقربات وسارعوا فيه إىل الطاعات      

جعله اهللا ميداناً لعباده يتسابقون إليه فيه بالطاعات ويتنافسون فيه بـأنواع            
 من الصالة والـصدقات وقـراءة       – رمحكم اهللا    – فأكثروا فيه    ،اخلريات
 وقد كان رسـول اهللا      ،يتام واإلحسان إىل الفقراء واملساكني واأل     ،القرآن

 ، وكان أجود ما يكـون يف رمـضان        ،صلى اهللا عليه وسلم أجود الناس     
يف مـضاعفة اجلـود       واقتـدوا بـه    ،فتأسوا بنبيكم صلى اهللا عليه وسلم     

 ، وأعينوا إخوانكم الفقراء على الصيام والقيام      ،واإلحسان يف شهر رمضان   
امكم عما حرمـه اهللا      واحفظوا صي  ،واحتسبوا أجر ذلك عند امللك العالم     

  عليكم من األوزار 

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
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من مل يدع قول    (( :واآلثام فقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          
 .)١())الزور والعمل به واجلهل فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشـرابه            

الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فال        (( :وقال عليه الصالة والسالم   
 وجاء  .)٢())إين امرؤ صائم  : امرؤ سابه أحد فليقل   يرفث وال يصخب فإن     

ليس الصيام عن الطعام والشراب وإمنا      (( :عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      
 وقال جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا         .)٣())الصيام من اللغو والرفث   

إذا صمت فليصم مسعك وبصرك ولسانك عن الكذب واحملـارم     (( :عنهما
 وليكن عليك وقار وسكينة وال جتعل يوم صومك ويـوم           ودع أذى اجلار  

 ، فينبغي للصائم اإلكثار من تالوة القرآن بتدبر وتعقـل         .)٤())فطرك سواء 
 ورغبـة يف مـضاعفة      ،واإلكثار من الصلوات والصدقات اغتناماً للزمان     

   . ومرضاة لفاطر األرض والسماوات،احلسنات

 ، وينقص األجـر ،وجيب على كل مسلم اجتناب كل ما جيرح الصوم    
   من ،ويغضب الرب عز وجل

                                                
  جيه سبق ختر) ١(
  سبق خترجيه ) ٢(
، وابن خزميـة يف     ١٦٠٤باب من أفطر يف رمضان ناسياً برقم        ) الصوم(رواه احلاكم يف املستدرك يف      ) ٣(
   ١٩٩٥باب النهي عن اللغو يف الصيام برقم ) الصيام(
م باب ما يؤمر به الصائم من قلة الكالم وتوقي الكذب برق         ) الصيام(ذكره ابن أيب شيبة يف مصنفه يف        ) ٤(

٨٩٨١   
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 وأكـل   ، وأكل الربا  ، والبخل بالزكاة  ، كالتهاون بالصالة  ،سائر املعاصي 
 والغيبة  ، وقطيعة الرحم  ، وعقوق الوالدين  ، والسرقة ، والظلم ،أموال اليتامى 

 ، واألميان الكاذبـة ، والدعاوى الباطلة، وشهادة الزور، والكذب ،والنميمة
 وآالت  ، ومسـاع األغـاين    ، وإطالة الشوارب  ،قصريها وت ،وحلق اللحى 

 والتشبه بنساء الكفرة    ، وعدم تسترهن من الرجال    ، وتربج النساء  ،املالهي
 وهـذه   .يف أزيائهن غري الساترة، وغري ذلك مما ى اهللا عنـه ورسـوله            

 ولكنها يف رمضان أشـد      ؛املعاصي اليت ذكرنا حمرمة يف كل زمان ومكان       
   .اً لفضل الزمان وحرمته وأعظم إمث،حترمياً

 ، واحذروا ما اكم اهللا عنه ورسـوله       ،- أيها املسلمون    –فاتقوا اهللا   
 وتعـاونوا   ، وتواصـوا بـذلك    ،واستقيموا على طاعته يف رمضان وغريه     

 واهللا  ،لتفوزوا بالكرامة والسعادة والعزة والنجاة يف الدنيا واآلخـرة        ،عليه
 أسباب غضبه وأن يتقبل منا مجيعاً       املسئول أن حيفظنا واملسلمني مجيعاً من     

 وخيذل  ، وأن ينصر م دينه    ، وأن يصلح والة أمر املسلمني     ،صيامنا وقيامنا 
 واحلكـم بـه   ، وأن يوفق اجلميع للفقه يف الدين والثبات عليه        ،م أعداءه 

 وصلى اهللا وسـلم     . إنه على كل شيء قدير     ،والتحاكم إليه يف كل شيء    
   .آله وصحبهوبارك على نبينا حممد وعلى 

  باملدينة املنورةنائب رئيس اجلامعة اإلسالمية 
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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  كلمة بمناسبة دخول شهر رمضان

ما هي الكلمة اليت توجهوا لألمة اإلسالمية مبناسـبة شـهر           : س
   )١(رمضان؟

بسم اهللا واحلمد هللا وصلى اهللا علـى رسـول اهللا وعلـى آلـه               : ج
   :أما بعد دى داهوأصحابه ومن اهت

فإين أنصح إخواين املسلمني يف كل مكان مبناسبة دخول شهر رمضان           
 ، واملسابقة إىل كـل خـري      ،هـ بتقوى اهللا عز وحل    ١٤١٣املبارك لعام   

 واحلذر مـن    ، والتعاون على الرب والتقوى    ، والصرب عليه  ،والتواصي باحلق 
ا يف هذا الشهر     وال سيم  ،كل ما حرم اهللا من سائر املعاصي يف كل مكان         

 وتغفر فيه اخلطايا    ، ألنه شهر عظيم تضاع فيه األعمال الصاحلات       ؛الكرمي
مـن  (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،ملن صامه وقامه إمياناً واحتساباً    

   .)٢())صام رمضان إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه
 أبواب اجلنـة    إذا دخل رمضان فتحت   (( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم    

   وقوله صلى اهللا .)٣())وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطني

                                                
  هـ ١٤١٣عام ) جريدة عكاظ(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من ) ١(
  سبق خترجيه ) ٢(
  سبق خترجيه ) ٣(
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الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال جيهل           (( :عليه وسلم 
 : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     .)١())فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إين صائم       

ثاهلـا، إال   كل عمل ابن آدم له، احلسنة بعـشر أم        : يقول اهللا عز وجل   ((
الصيام فإنه يل وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه مـن أجلـي،              
للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، وخللـوف فـم             

 وكان صلى اهللا عليه وسـلم       .)٢())الصائم عند اهللا أطيب من ريح املسك      
أتاكم شهر رمـضان شـهر    (( :يبشر أصحابه بدخول رمضان ويقول هلم     

كة، يرتل اهللا فيه بالرمحة، وحيط اخلطايا، ويستجيب الدعاء، ويباهي اهللا           بر
بكم مالئكته، فأروا اهللا من أنفسكم خرياً فإن الشقي من حرم فيه رمحـة              

من مل يدع قول الزور والعمل بـه  (( :وقال عليه الصالة والسالم . )٣())اهللا
ه البخـاري يف    روا )٤())واجلهل فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه        

 واألحاديث يف فضل شهر رمضان والترغيب يف مضاعفة العمل          .صحيحه
   .فيه كثرية

فأوصي إخواين املسلمني باالستقامة يف أيامه ولياليه واملنافسة يف مجيع          
  أعمال اخلري ومن ذلك اإلكثار من قراءة 

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
  سبق خترجيه ) ٢(
  سبق خترجيه ) ٣(
  سبق خترجيه ) ٤(
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ل القرآن الكرمي بالتدبر والتعقل واإلكثار من التسبيح والتحميـد والتـهلي          
 والتعوذ به من النار وسائر الدعوات       ،والتكبري واالستغفار وسؤال اهللا اجلنة    

  . الطيبة
 ومواسـاة الفقـراء     ،كما أوصي إخواين أيضاً باإلكثار من الـصدقة       

 مـع العنايـة     ، والعناية بإخراج الزكاة وصرفها يف مستحقها      ،واملساكني
وف والنهي عن املنكر    بالدعوة إىل اهللا سبحانه وتعليم اجلاهل واألمر باملعر       

بالرفق واحلكمة واألسلوب احلسن مع احلذر من مجيع الـسيئات ولـزوم           
وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا    ﴿ :التوبة واالستقامة على احلق عمالً بقوله سبحانه      

ِإنَّ الَِّذين قَـالُوا    ﴿ : وقوله عز وجل   ،)١(﴾أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ   
ونَ         رنزحي ملَا هو ِهملَيع فووا فَلَا خقَامتاس ثُم ا اللَّهنب.  ابحأَص لَِئكأُو

   .)٢(﴾الْجنِة خاِلِدين ِفيها جزاء ِبما كَانوا يعملُونَ
وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه وأعاذ اجلميع من مضالت الفنت ونزغـات            

   .الشياطني إنه جواد كرمي
  نصيحة بمناسبة استقبال شهر رمضان

مساحة الشيخ ما نصيحتكم للمسلمني وحنـن نـستقبل هـذا          : س
   )٣(الشهر الفضيل؟

                                                
   ٣١سورة النور، اآلية ) ١(
   ١٤، ١٣سورة األحقاف، اآليتان ) ٢(
  ) نور على الدرب(من برنامج ) ٣(
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 وأن يـستقبلوا    ،نصيحيت للمسلمني مجيعاً أن يتقوا اهللا جل وعال       : ج
 وان يتفقهوا يف دينهم وأن      ،شهرهم العظيم بتوبة صادقة من مجيع الذنوب      

 : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛قيامهميتعلموا أحكام صومهم وأحكام     
 ولقول النيب صـلى اهللا عليـه        ،)١())من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين       ((

إذا دخل رمضان فتحت أبواب اجلنة، وغلقت أبـواب النـار،           (( :وسلم
إذا كان أول ليلة    (( :ولقوله صلى اهللا عليه وسلم     )٢())وسلسلت الشياطني 

جلنة وغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطني      من رمضان فتحت أبواب ا    
يا باغي اخلري أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وهللا عتقـاء مـن             : وينادي منادٍ 

   .)٣())النار وذلك يف كل ليلة

أتاكم شـهر رمـضان   (( :وكان يقول صلى اهللا عليه وسلم للصحابة 
  شهر بركة يغشاكم اهللا فيه فيرتل الرمحة وحيط اخلطايا 

                                                
باب ) الزكاة(، ومسلم يف ٧١باب من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين برقم        ) العلم(رواه البخاري يف    ) ١(

   ١٠٣٧النهي عن املسألة برقم 
باب فضل ) الصيام(، ومسلم يف    ٣٢٧٧باب صفة إبليس وجنوده برقم      ) بدء اخللق (رواه البخاري يف    ) ٢(

   ١٠٧٩شهر رمضان برقم 
) الـصيام (، وابن ماجة يف     ٦٨٢باب ما جاء يف فضل شهر رمضان برقم         ) الصوم(رواه الترمذي يف    ) ٣(

   ١٦٤٢باب ما جاء يف فضل شهر رمضان برقم 
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ء فأروا اهللا من أنفسكم خرياً فإن الشقي من حـرم فيـه             ويستجيب الدعا 
   .)١())رمحة اهللا

 يعين سـارعوا إىل اخلـريات       :))أروا اهللا من أنفسكم خرياً    (( :ومعىن
   .وبادروا إىل الطاعات وابتعدوا عن السيئات

من صام رمضان إمياناً واحتساباً غفـر  (( :ويقول صلى اهللا عليه وسلم 
ن قام رمضان إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم مـن     له ما تقدم من ذنبه، وم     

   .)٢())ذنبه، ومن قام ليلة القدر إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه
كل عمل ابـن    : يقول اهللا جل وعال   (( :ويقول صلى اهللا عليه وسلم    

آدم له احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إال الصيام فإنـه يل وأنـا               
 رك شهوته وطعامه وشرابه من اجلي للصائم فرحتان فرحـة         أجزي به، ت  

عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وخللوف فم الصائم أطيب عند اهللا مـن              
  إذا (( : ويقول صلى اهللا عليه وسلم.)٣())ريح املسك

                                                
، وقـال رواه    ١٤٩٠باب الترغيب يف صيام رمضان بـرقم        ) الترغيب والترهيب (ذكره املنذري يف    ) ١(

  . الطرباين
صـالة  (، ومـسلم يف     ١٩٠١ واحتساباً برقم    باب من صام رمضان إمياناً    ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ٢(

   ٧٦٠باب الترغيب يف صيام رمضان برقم ) املسافرين وقصرها
، ٧٤٩٢بـرقم  " يريدون أن يبـدلوا كـالم اهللا    : " باب قول اهللا تعاىل   ) التوحيد(رواه البخاري يف    ) ٣(

جاء يف فضل الصيام    باب ما   ) الصيام(، وابن ماجة يف     ١١٥١باب فضل الصيام برقم     ) الصيام(ومسلم يف   
  . ١٦٣٨برقم 
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كان يوم صوم أحدكم، فال يرفث وال يصخب، فإن سابه أحد أو قاتلـه              
مـن مل يـدع   (( :ى اهللا عليه وسلم ويقول صل.)١())فليقل إين امرؤ صائم   

قول الزور والعمل به واجلهل فلـيس هللا حاجـة يف أن يـدع طعامـه                
   . رواه البخاري يف الصحيح)٢())وشرابه

فالوصية جلميع املسلمني أن يتقـوا اهللا وان حيفظـوا صـومهم وأن             
 ويشرع هلم االجتهاد يف اخلريات واملسابقة إىل        ،يصونوه من مجيع املعاصي   

ت من الصدقات واإلكثار من قراءة القرآن والتـسبيح والتـهليل           الطاعا
شـهر رمـضانَ    ﴿ : ألن هذا شهر القرآن    ؛والتحميد والتكبري واالستغفار  

   .)٣(﴾الَِّذي أُنِزلَ ِفيِه الْقُرآنُ

 فيستحب للرجال والنساء    ،فيشرع للمؤمنني االجتهاد يف قراءة القرآن     
 وكل حرف حبسنة واحلـسنة بعـشر   ، واراًاإلكثار من قراءة القرآن ليالً 

 مع احلذر من مجيـع      ،أمثاهلا كما جاء ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم         
 مع التواصي باحلق والتناصح واألمر باملعروف والنهي        ،السيئات واملعاصي 

 ، وتعظم فيه الـسيئات    ، فهو شهر عظيم تضاعف فيه األعمال      .عن املنكر 
  تهد يف أداء ما فرض اهللا عليه وأن فالواجب على املؤمن أن جي

                                                
   ١٩٠٤باب هل يقول إين صائم إذا شتم برقم ) الصوم(رواه البخاري يف ) ١(
   ١٩٠٣باب من مل يدع قول الزور برقم ) الصوم(رواه البخاري يف ) ٢(
   ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ٣(
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 كمـا   ، وأن تكون عنايته يف رمضان أكثر واعظم       ،حيذر ما حرم اهللا عليه    
يشرع له االجتهاد يف أعمال اخلري من الصدقات وعيادة املريض واتبـاع            

 وكثرة القراءة وكثرة الـذكر والتـسبيح والتـهليل          ،اجلنائز وصلة الرحم  
 يرجو ثواب اهللا وخيشى     ،ا من وجوه اخلري    إىل غري هذ   ،واالستغفار والدعاء 

 ونسأل اهللا أن يبلغنا ومجيع      ، نسأل اهللا أن يوفق املسلمني ملا يرضيه       ،عقابه
 نـسأل اهللا أن مينحنـا ومجيـع    ،املسلمني صيامه وقيامه إمياناً واحتـساباً  

 والـسالمة مـن     ،املسلمني يف كل مكان الفقه يف الدين واالستقامة عليه        
 كما أسأله سبحانه أن يوفق مجيـع والة أمـر          ،وعقابهأسباب غضب اهللا    

 وأن  ، وأن يهديهم وأن يـصلح أحـواهلم       ،املسلمني ومجيع أمراء املسلمني   
 يف عبادم وأعماهلم ومجيـع   ،يوفقهم لتحكيم شريعة اهللا يف مجيع أمورهم      

وأَِن احكُم  ﴿: عمالً بقوله جل وعال    ، نسأل اهللا أن يوفقهم لذلك     ،شئوم
أَفَحكْم الْجاِهِليـِة   ﴿ : وعمالً بقوله جل وعال    ،)١(﴾ ِبمآ أَنزلَ اللّه   بينهم

 وعمـالً بقولـه     ،)٢(﴾يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللِّه حكْما لِّقَوٍم يوِقنـونَ        
 فَالَ وربك الَ يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم الَ          ﴿ :سبحانه

   وعمالً ،)٣(﴾يِجدواْ ِفي أَنفُِسِهم حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسِليما

                                                
   ٤٩سورة املائدة، اآلية ) ١(
   ٥٠سورة املائدة، اآلية ) ٢(
   ٦٥نساء، اآلية سورة ال) ٣(
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يا أَيها الَِّذين آمنواْ أَِطيعواْ اللّه وأَِطيعواْ الرسولَ وأُوِلي         ﴿ :بقوله سبحانه 
ى اللِّه والرسوِل ِإن كُنـتم      اَألمِر ِمنكُم فَِإن تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَ       

 وعمالً بقول   ،)١(﴾تؤِمنونَ ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويالً       
 : وقولـه سـبحانه    ،)٢(﴾قُلْ أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ    ﴿ :اهللا سبحانه 

   .)٣(﴾م عنه فَانتهواوما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُ﴿

 جيب على أمراء    ،هذا هو الواجب على مجيع املسلمني وعلى أمرائهم       
املسلمني وعلى علمائهم وعلى عامتهم أن يتقوا اهللا وأن ينقـادوا لـشرع      

 ألنه الشرع الـذي بـه الـصالح    ؛ وأن حيكموا شرع اهللا فيما بينهم    ،اهللا
وبه الوصول إىل احلق الذي شـرعه       واهلداية والعاقبة احلميدة وبه رضا اهللا       

   .اهللا وبه احلذر من الظلم

 وصـلى اهللا    ،نسأل اهللا للجميع التوفيق واهلداية وصالح النية والعمل       
   .وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه

  

                                                
   ٥٩سورة النساء، اآلية ) ١(
   ٥٤سورة النور، اآلية ) ٢(
   ٧سورة احلشر، اآلية ) ٣(
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  دخول الشهر وخروجه
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  تفسير قوله تعالى -٨
   ﴾والْحجيسأَلُونك عِن األِهلَِّة قُلْ ِهي مواِقيت ِللناِس ﴿

يسأَلُونك عِن األِهلَِّة قُلْ ِهـي مواِقيـت       ﴿ :ما معىن قوله تعاىل   : س
جالْحاِس و٢(؟)١(﴾ِللن(   

 يسأل الناس عن احلكمة ملاذا وجـدت        ،يسألون عن احلكمة فيها   : ج
 مواقيت يعرف ـا     ، فأخربهم جل وعال أا مواقيت للناس واحلج       ؟األهلة

 إذا هل اهلـالل     ،ألعوام واحلج هذه من احلكمة يف خلقها      الناس السنني وا  
عرف الناس دخول الشهر وخروج الشهر فإذا كمل اثنـا عـشر شـهراً      

 ويعرف الناس بذلك حجهم وصومهم ومواقيـت        ، وهكذا ،مضت السنة 
   .ديوم وعدد نسائهم وغري ذلك من مصاحلهم

   ثبوت الشهر برؤية الهالل أو إكمال العدة- ٩
  طلوب في الشهود وحكم شهادة المرأةوالعدد الم

   )٣( مب يثبت دخول شهر رمضان وكيف يعرف اهلالل؟: س
   وصلى اهللا ، واحلمد هللا،بسم اهللا الرمحن الرحيم: ج

                                                
   ١٨٩سورة البقرة، اآلية ) ١(
  ) نور على الدرب(من برنامج ) ٢(
  ) نور على الدرب(من برنامج ) ٣(
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   .وسلم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى داه

 لقول الـنيب    ؛يثبت هالل رمضان بالرؤية عند مجيع أهل العلم       : بعده
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غـم علـيكم         (( :يه وسلم صلى اهللا عل  

صوموا لرؤيتـه وأفطـروا     (( : ويف اللفظ اآلخر   )١())فأكملوا العدة ثالثني  
فـأكملوا  (( :ويف اللفظ اآلخر   .)٢())لرؤيته فإن غم عليكم فصوموا ثالثني     

   .)٣())عدة شعبان ثالثني يوماً

فإن مل ير وجب إكمـال       ،واملقصود أنه يصام بالرؤية ويفطر بالرؤية     
 ، وجيب إكمال رمضان ثالثني مث يفطرون      ،شعبان ثالثني يوماً مث يصومون    

   . أما إذا ثبتت الرؤية فاحلمد هللا،إذا مل حتصل الرؤية

فالواجب أن يصوم املسلمون بالرؤية رؤية هالل رمضان ليلة الثالثني          
ل ليلـة    وهكذا لو رأوا اهلـال     ،من شعبان ويصري شعبان ناقصاً ويصومون     
   ،الثالثني من رمضان أفطروا لتسع وعشرين

                                                
، ١٠٨١بـرقم   باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل والفطـر لرؤيتـه           ) الصيام(رواه مسلم يف    ) ١(

  ، واللفظ له٢١٢٤باب ذكر االختالف على عمر بن دينار برقم ) الصيام(والنسائي يف 
رواه ابن حبان يف صحيحه باب ذكر البيان بأن رؤية هالل شوال إذا غم على الناس كان عليهم إمتام              ) ٢(

  .رمضان ثالثني يوماً
بـرقم  " إذا رأيتم اهلالل فصوموا     : "  وسلم باب قول النيب صلى اهللا عليه     ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ٣(

١٩٠٩.  
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 ؛أما إذا مل يروا اهلالل كملوا شعبان ثالثني يوماً وكملوا رمضان ثالثـني            
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا        (( :عمالً باألحاديث 

فإن (( : ويف اللفظ اآلخر   ، وهذا النص يعم شعبان ويعم رمضان      )١())العدة
   .)٢())يكم فصوموا ثالثنيغم عل

 شاهد عـدل عنـد      ،واهلالل يثبت بشاهد واحد يف دخول رمضان      
تـراءى  (( : ملا ثبت عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال         ؛مجهور أهل العلم  

الناس اهلالل فأخربت النيب صلى اهللا عليه وسلم أين رأيته فصام وأمر الناس             
يه وسلم أن أعرابياً شـهد     وملا ثبت عن الرسول صلى اهللا عل       ،)٣())بالصيام

أتشهد أن ال إلـه إال      (( : فقال صلى اهللا عليه وسلم     ،عنده بأنه رأى اهلالل   
   .)٤( فأمر بالصيام، نعم: قال))اهللا، وأين رسول اهللا

 أما اخلروج فالبـد  ،فاهلالل إذا رآه عدل يف الدخول وجب الصيام به    
   وهكذا بقية الشهور ال ،من شاهدين عدلني

                                                
    سبق خترجيه) ١(
  سبق خترجيه) ٢(
  ٢٣٤٢باب شهادة الواحد على رؤية هالل رمضان برقم ) الصوم(رواه أبو داود يف ) ٣(
   ٦٩١باب ما جاء يف الصوم بالشهادة برقم ) الصوم(رواه الترمذي يف ) ٤(
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:  ألنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم انه قال          ؛شهادة عدلني تثبت إال ب  
 وثبت عن احلارث بن حاطـب       )١())فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا    

عهد إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم أن            ":رضي اهللا عنه أنه قال    
   .)٢(" وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادماننسك للرؤية فإن مل نره

 ،ادة العدلني البد منها يف اخلروج ويف مجيع الشهور        واملقصود أن شه  
أما رمضان يف الدخول فيكتفى فيه بـشهادة واحـد عـدل للحـديثني              

   .السابقني

 على  ؟واختلف العلماء يف املرأة هل تقبل شهادا يف الدخول كالرجل         
   :قولني

   .منهم من قبلها كما تقبل روايتها يف احلديث الشريف إذا كانت ثقة

 ألن هـذا  ؛ واألرجح عدم قبوهلا يف هذا البـاب  ،من مل يقبلها  ومنهم  
 وألم أعلـم  ، ويشاهده الرجال،املقام مقام الرجال ومما خيتص به الرجال     

   .ذا األمر وأعرف به

  
                                                

، ١٨٤١٦ث أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم بـرقم          حدي) مسند الكوفيني (رواه أمحد يف    ) ١(
   ٢١١٦باب قبول شهادة الرجل الواحد على شهر رمضان برقم ) الصيام(والنسائي يف 

   ٢٣٣٨باب شهادة رجلني على رؤية هالل شوال برقم ) الصوم(رواه أبو داود يف ) ٢(
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مبا يثبت دخول شهر رمضان وخروجه، وما حكم مـن رأى           : س
   )١(اهلالل وحده عند دخول الشهر أو خروجه؟

 ويثبـت  ،وخروجه بشاهدي عـدل فـأكثر  يثبت دخول الشهر  : ج
 ألنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم أنـه       ،دخوله فقط بشاهد واحد   

   .)٢())فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا(( :قال

وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه أمر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر             
ليه الـصالة    ومل يطلب شاهداً آخر ع     ، وبشهادة أعرايب  ،رضي اهللا عنهما  

   .والسالم

 ، االحتياط للدين يف الدخول واخلروج       ،واهللا أعلم  واحلكمة يف ذلك  
 ومن رأى اهلالل وحـده يف الـدخول أو   ،كما نص على ذلك أهل العلم  

 وال  ، ويفطر مع النـاس    ، فإنه يصوم مع الناس    ،اخلروج ومل يعمل بشهادته   
يب صلى اله عليـه      لقول الن  ؛يعمل بشهادة نفسه يف أصح أقوال أهل العلم       

الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، واألضـحى يـوم          (( :وسلم
   . واهللا ويل التوفيق.)٣())تضحون

                                                
   ١٦٢لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(نشر يف كتاب ) ١(
  جيه سبق ختر) ٢(
   ٦٩٧الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم : باب ما جاء) الصوم(رواه الترمذي يف ) ٣(
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كم شاهداً يكفي لرؤية هالل شوال؟ ولو رآه شخص واحـد           : س
  . )١(وكتمه يف نفسه هل يلزمه الفطر أم الصيام؟ جزاكم اهللا خرياً

ور ما عدا دخول رمـضان  البد من شاهدين عدلني يف مجيع الشه : ج
 ملا ثبت   ؛ يف أصح قويل العلماء    ،فيكفي إلثبات دخوله شخص واحد عدل     

تراءى الناس اهلالل فـأخربت الـنيب        ":عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      
 وله شاهد حـسن     .)٢("بالصيامصلى اهللا عليه وسلم أين رأيته فصام وأمر         

  .من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما

الل شخص واحد ومل تقبل شهادته مل يصم وحـده ومل           وإذا رأى اهل  
يفطر وحده يف أصح قويل العلماء بل عليه أن يصوم مع الناس ويفطر مـع       

الصوم يوم تصومون، والفطـر     (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛الناس
   . واهللا ويل التوفيق.)٣())يوم تفطرون، واألضحى يوم تضحون

                                                
  هـ ١١/١٠/١٤١٩ بتاريخ ١٦٧٧العدد ) جملة الدعوة(نشر يف ) ١(
  سبق خترجيه ) ٢(
  سبق خترجيه ) ٣(
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   المحاكم الشرعية- ١٠
  لمملكة العربية السعودية تعمل بالرؤيةفي ا

   .)١(حفظه اهللا حضرة الشيخ املفيت العام عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

   :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

هذا مكتوب الدكتور أمحد حممد املقـري مـدير امـع الفقهـي             
س  وهو يقر بأن حسابات تقومي أم القرى تتم مقدماً على أسـا            ،اإلسالمي

 وعلى هذا األساس ال ميكن مشاهدة اهلـالل         ،زمن اقتران الشمس والقمر   
قبل حدوث االقتران وأكثر إعالن احملاكم الشرعية السعودية يكون علـى           

 فكيف تفيت أنت من عشرين سـنة بـأن          ،هذا التقومي يف رمضان والعيد    
 وكيف تؤيـد هـذا      ؟إعالن احملاكم الشرعية صحيح وهو موافق للشريعة      

   ؟ الغلط دائماًاإلعالن

 ؛بفتواك بدأ االنتشار واحملاربة يف بريطانيا وأمريكا وأكثر بالد أوربـا          
ألن الناس يعتقدون بأنك متقي وفتواك تكون صحيحة فلـذلك يعملـون     

  على فتواك ويصومون رمضان ويصلون 

                                                
  هـ ٨/١/١٤١٦من لندن وقد أجاب عليها مساحته بتاريخ . ق. ث. ر: رسالة من األخ) ١(
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 .العيد على إعالن احلكومة السعودية وهو يكون متقدماً يوماً أو يـومني           
 ،ن على الرؤية احلقيقية وهي تكون بعد يوم أو يومني         وبعض آخر يصومو  

 بـل يف أسـرة      ،وهكذا يكون العيد يف يومني أو ثالثة أيام يف بلد واحد          
   . وهذا بفتواك خاصة، ويتشاجر الناس بينهم،واحدة

مراراً أنا أرسلت لك املكتوب أن حتقق أوالً طريق إعالن احلكومـة            
 أو على تقومي أم القرى      ،حلقيقية هل هو على الرؤية ا     ؟السعودية كيف هو  

 ولكن إىل   ؟الذي مقدم على أساس زمن االقتران أو على الشهادة الكاذبة         
 بل تفيت بأن إعالن     ، وما رجعت عن فتواك    ،اآلن أنت ما توجهت إىل هذا     

 ، طالع مكتوب أمحد حممد املقري     : أيها الشيخ  .احلكومة السعودية صحيح  
 وارجـع عـن     ،مة السعودية صحيح  وال تفِت من اآلن بأن إعالن احلكو      

   . والسالم، ويكون لكم األجر،فتواك املقدم
   : أما بعد،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

فاالعتماد يف إثبات شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي احلجة على           
 صوموا لرؤيته (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛الرؤية ال على احلساب   

 وال جيـوز    )١())غم عليكم فأكملوا العـدة ثالثـني      وأفطروا لرؤيته فإن    
   ألن ذلك ؛االعتماد على احلساب

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
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   .خمالف لسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم الثابتة عنه يف الصحيحني وغريمها

واحملاكم الشرعية يف السعودية تعمل بالرؤية وحتكم ا وحنن نؤيـدها           
م وهو الذي عليـه     يف ذلك طاعة هللا سبحانه ولرسوله صلى اهللا عليه وسل         

وما ﴿ : ونوصيك بتقوى اهللا والعمل بقوله سبحانه      ،احملققون من أهل العلم   
 وقولـه عـز     ،)١(﴾آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنـه فَـانتهوا        

قُـلْ  ﴿:  وقوله سـبحانه   ،)٢(﴾من يِطِع الرسولَ فَقَد أَطَاع اللّه     ﴿:وجل
 وا اللَّهـا            أَِطيعكُم ملَيعلَ وما حِه ملَيا عملَّوا فَِإنوولَ فَِإن تسوا الرأَِطيعو 

ِبنيلَاغُ الْموِل ِإلَّا الْبسلَى الرا عموا ودتهت وهِطيعِإن تو ملْتم٣(﴾ح(.   

 والسالم  ،وصلى اهللا وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان        
   .محة اهللا وبركاتهعليكم ور

                                                
   ٧سورة احلشر ن اآلية ) ١(
  ٨٠سورة النساء، اآلية) ٢(
   ٥٤سورة النور، اآلية ) ٣(
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   حكم العمل برؤية من رأى الهالل-١١
  )الدرابيل(باآلالت الحديثة كالمراصد و 

 وفقـه  . أ.من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم ر    
   .)١( آمني،اهللا لكل خري

   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

هـ وصـلكم  ١١/١/١٣٩٠يف فقد وصل إيل كتابكم الكرمي املؤرخ       
 وما تضمنه من السؤال عن جواز اعتبار احلـساب يف إثبـات             ،اهللا داه 
 وهل  ؟وهل تعترب الرؤية باآلالت اجلديدة أم تشترط الرؤية بالعني        ، اهلالل  

العمل يف اململكة العربية السعودية يف إثبات اهلالل يكـون باحلـساب أو             
   . كان معلوما؟باآلالت أو برؤية العني

 احلساب ال يعول عليه يف رؤية هالل رمضان وال غريه من            :واجلواب
 حكى اإلمجاع يف ذلك شيخ اإلسالم       ،األحكام الشرعية بإمجاع أهل العلم    

 واحلجة يف ذلك مـا      .أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية رمحه اهللا         
  ثبت يف 

                                                
  خطاب صدر من مكتب مساحته عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ) ١(
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صـوموا  (( :األحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال          
   .)١())لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني

أما اآلالت فظاهر األدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس اهلـالل           
 ولكن من طالع اهلالل ـا وجـزم بأنـه رآه            .ا بل تكفي رؤية العني    

مل بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل فال أعلم مانعاً من الع           
   . ألا رؤية العني ال احلساب؛برؤيته

وأما اململكة العربية السعودية فهي تعتمد الرؤيـة بـالعني يف مجيـع             
 وغـري   ، وتعيني أيام احلـج    ،األحكام الشرعية كدخول رمضان وخروجه    

 والثبات عليه   ، وفق اهللا اجلميع للفقه يف الدين      ،ذلك من األحكام الشرعية   
   .م ورمحة اهللا وبركاتهإنه جواد كرمي والسالم عليك

  رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
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فلكية، هل يعمل ا مساحة     ما صحة رؤية اهلالل عرب املراصد ال      : س
   )١(الشيخ؟

 أو مـن    ، أو من طريق جبل    ،نعم إذا رآه بعينه عن طريق املرصد      : ج
راصـد أو    إذا ثبت أنه رآه بعينه يعمل ا سواء من طريق امل           ،طريق املنارة 

 لكـن البـد أن   ،من طريق املنارة أو من طريق السطوح أو من أي طريق      
   .يشهد الثقة أنه رآه بعينه

   )٣( ما رأيكم فيه يا مساحة الشيخ؟)٢()للدربيل(بالنسبة : س

   .إن استعان به فال بأس ولكن العمدة على رؤية العني: ج

   على المسلمين التعاون بترائي-١٢
  هات المسئولة برؤيتهالهالل وبإبالغ الج

ماذا على اإلنـسان    : من متري يقول يف سؤاله    . غ. س. األخ ن : س
لو رأى هالل ذي احلجة، ومل يبلغ اجلهة املختصة بـذلك؟ وهـل             

   )١(خيتلف احلكم فيما لو كان هالل رمضان؟

                                                
  ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
  ياء الدربيل هو منظار يقرب رؤية األش) ٢(
  ) نور على الدرب( من برنامج) ٣(
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الواجب على من رأى اهلالل ليلة الثالثني من شـعبان أو ليلـة             : ج
 أو ليلة الثالثني مـن ذي       ،ة الثالثني من شوال    أو ليل  ،الثالثني من رمضان  

 إال أن يعلم أن اهلالل ثبـت برؤيـة          ،القعدة أن يبلغ احملكمة اليت يف بلده      
 وقوله  ،)٢(﴾وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى   ﴿ : عمالً بقول اهللا سبحانه    ،غريه
   .)٣(﴾ِطيعوافَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم واسمعوا وأَ﴿ :تعاىل

علـى املـرء املـسلم الـسمع        (( :وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
أوصيكم بتقوى اهللا   (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     ، احلديث )٤())والطاعة

   . احلديث)٥())والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد

ومعلوم أن ويل األمر يطلب من خالل جملس القضاء األعلـى مـن             
 وقد قال النيب صلى اهللا      ،ى من رأى اهلالل أن يبلغ احملاكم      املسلمني أن عل  

   يعين اهلالل))صوموا لرؤيته(( :عليه وسلم

                                                                                                                           
شـهر ربيـع األول عـام    ) الة العربيـة (من متري بالسعودية، نشر يف   . غ. س. ن: سؤال من األخ  ) ١(

  هـ ١٤١٧
   ٢سورة املائدة، اآلية ) ٢(
   ١٦سورة التغابن، اآلية ) ٣(
بـاب  ) اإلمـارة (مسلم يف   ، و ٧١٤٤باب السمع والطاعة لإلمام برقم      ) األحكام(رواه البخاري يف    ) ٤(

   ١٨٣٩وجوب طاعة األمراء برقم 
باب ) العلم(، والترمذي يف    ١٦٥٢١حديث العرباض بن سارية برقم      ) مسند الشاميني (رواه أمحد يف    ) ٥(

   ٢٦٠٠ما جاء يف األخذ بالسنة برقم 
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 وال  )١())وأفطروا لرؤيته، وانسكوا هلا، فإن غم عليكم فأكملوا العـدة         ((
 مث بالتعاون بني املـسلمني      ،سبيل إىل العمل ذه األحاديث إال بتوفيق اهللا       

 وبذلك حيصل االمتثـال     ، اجلهات املسئولة ممن رآه     وإبالغ ،بترائي اهلالل 
   . واهللا ويل التوفيق، والتعاون على الرب والتقوى،لألوامر الشرعية

هات الرمسية فـضيلة    هل جيب على من رأى اهلالل أن يبلغ اجل        : س
   )٢(الشيخ؟

نعم جيب على من رآه أن يبلغ اجلهـات الرمسيـة يف الـدخول              : ج
   .واخلروج

  فطر من ردت حكم صوم و-١٣
  شهادته ومن لم يتمكن من اإلخبار

إذا رأى الشخص اهلالل ومل يتمكن من إخبـار املـسئولني أو            : س
ردت شهادته، فهل يصوم وحده؟ وكذلك بالنسبة للعيد هل يفطر          

   )٣(وحده؟
   ،ذهب بعض أهل العلم إىل أنه يصوم وحده: ج

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
  ) نور على الدرب(من برنامج ) ٢(
  ) نور على الدرب(من برنامج ) ٣(
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 بل عليـه    ،ه وال أن يفطر وحد    ،والصواب أنه ال جيوز له أن يصوم وحده       
 : لقول النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم         ؛أن يصوم مع الناس ويفطر معهم     

 )١())الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، واألضحى يوم تضحون        ((
   .أما إذا كان يف الربية ما عنده أحد فإنه يعمل برؤيته يف الصوم والفطر

أحد إذا رأيت هالل رمضان وتقدمت لإلفادة بذلك ومل يؤيدين          : س
فهل أصوم ثالثني يوماً إذا كان الناس مل يصوموا إال تسعة وعشرين            

   )٢(يوماً؟

إذا تقدم اإلنسان وذكر للقاضي أو املـسئول انـه رأى هـالل             : ج
 فقد  ، ومل يعمل برؤيته فهذا فيه خالف بني العلماء        ،رمضان ومل يقبل منه   

فيـصوم   ، ألنه ثبت الشهر يف حقه برؤيته      ؛ذهب األكثرون إىل أن يصوم    
 وذهب آخرون من أهل العلم      ، ويفطر معهم إذا أفطروا    ،ويسبق الناس بيوم  

 : لقول النيب صلى اهللا عليـه وسـلم        ؛إىل أنه ال يصوم إذا مل يعمل برؤيته       
 ،))الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، واألضحى يوم تضحون        ((

  يخ  وهذا هو اختيار ش،وهذا اليوم مل يصمه املسلمون فال يصومه هو

                                                
   ٦٩٧باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم ) الصوم(رواه الترمذي يف ) ١(
  ) نور على الدرب(من برنامج ) ٢(
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 ؛ وهو أظهر يف الدليل    ، ومجاعة من أهل العلم    ،اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا    
 واملـسلمون مل    ))الصوم يوم تصومون  (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     

 وهـذا هـو   ،يصوموا فتصبح شهادته الغية يف حقه وحق غريه فال يصوم         
   . واهللا ويل التوفيق،الراجح

   اجتماع المسلمين في الصوم- ١٤
  والفطر مطلب شرعي وبيان كيفية ذلك

حتدث إمام األزهر يف بداية شهر رمضان املبارك عـن أمهيـة            : س
توحيد رؤية اهلالل يف العامل اإلسالمي وطلـب اجتمـاع علمـاء            

   )١(ماذا يرى مساحتكم حول هذا وإمكانيته؟. املسلمني لتقرير ذلك

 وحمبوب  الشك أن اجتماع املسلمني يف الصوم والفطر أمر طيب        : ج
   : ولكن ال سبيل إىل ذلك إال بأمرين،للنفوس ومطلوب شرعاً حيث أمكن

 أن يلغي مجيع علماء املسلمني االعتماد على احلساب كمـا           :أحدمها
  ألغاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وألغاه سلف 

                                                
  هـ ٢٤/٩/١٤٠٧بتاريخ ) صحيفة اجلزيرة بالطائف(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من مندوب ) ١(
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 وأن يعملوا بالرؤية أو بإكمال العدة كما بني ذلك رسول اهللا صلى             ،األمة
 وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية       ،ه وسلم يف األحاديث الصحيحة    اهللا علي 

 اتفاق العلماء علـى أنـه ال جيـوز          ١٣٣ -١٣٢ ص   ٢٥يف الفتاوى ج  
 ونقل احلافظ يف    .االعتماد على احلساب يف إثبات الصوم والفطر وحنومها       

 إمجاع السلف علـى عـدم االعتـداد         : عن الباجي  ١٢٧ ص   ٤الفتح ج 
  . جة على من بعدهمباحلساب وأن إمجاعهم ح

 أن يلتزموا باالعتماد على إثبات الرؤيـة يف أي دولـة            :األمر الثاين 
 فمىت ثبت عندها رؤية اهلـالل       ،إسالمية تعمل بشرع اهللا وتلتزم بأحكامه     

بالبينة الشرعية دخوالً أو خروجاً تبعوها يف ذلك عمالً بقول النيب صـلى             
ؤيته فإن غم عليكم فـأكملوا      صوموا لرؤيته وأفطروا لر   (( :اهللا عليه وسلم  

إنا أمـة أميـة ال نكتـب وال         (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     ،)١())العدة
 وأشار بيده ثالث مـرات وعقـد        ))حنسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا    

 ،)٢( وأشار بأصابعه كلها   ))والشهر هكذا وهكذا وهكذا   ((إامه يف الثالثة    
   ،كون تسعة وعشرينيعين بذلك عليه الصالة والسالم أن الشهر ي

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
بـرقم  " ال نكتب وال حنـسب      : " صلى اهللا عليه وسلم   باب قول النيب    ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ٢ (

  ١٠٨٠باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل برقم ) الصيام(، ومسلم يف ١٩١٣
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 واألحاديث يف هذا املعىن كثرية من حديث ابن عمر وأيب           .ويكون ثالثني 
 ومعلـوم أن خطـاب   ،هريرة وحذيفة بن اليمان وغريهم رضي اهللا عنهم    

بل هو خطاب لألمـة     ،النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس خاصاً بأهل املدينة        
 فمىت تـوافر هـذان      ،مجعاء يف مجيع أعصارها وأمصارها إىل يوم القيامة       

 فنسأل اهللا أن    ،األمران أمكن أن جتتمع الدول اإلسالمية على الصوم مجيعاً        
 وأن يعينهم على حتكيم الشريعة اإلسالمية ورفـض مـا           ،يوفقهم لذلك 

   .خالفها

فَـالَ وربـك الَ     ﴿ : لقوله سبحانه  ؛وال ريب أن ذلك واجب عليهم     
   ِفيم وككِّمحي ىتونَ حِمنؤا         يجرح واْ ِفي أَنفُِسِهمِجدالَ ي ثُم مهنيب رجا ش

 وال ، وما جاء يف معناها مـن اآليـات  )١(﴾مما قَضيت ويسلِّمواْ تسِليما 
 وجنام واجتمـاع    ،ريب أيضاً أن يف حتكيمها يف مجيع شئوم صالحهم        

 فنسأل  ،واآلجلة وفوزهم بالسعادة العاجلة     ، ونصرهم على عدوهم   ،مشلهم
   .اهللا أن يشرح صدورهم لذلك ويعينهم عليه إنه مسيع قريب

                                                
   ٦٥سورة النساء، اآلية ) ١(
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   الشك في اختالف المطالع نفسها-١٥

  وال أثر على الصحيح لذلك في االختالف في الحكم

 . ح . م .من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكـرم م             
   .)١( لكل خري ونفع به املسلمني آمنيوفقه اهللا

   : بعده،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

هـ وصـل وصـلكم اهللا      ١٣/١٢/١٣٨٣كتابكم الكرمي املؤرخ يف     
   : وإليك جواا.برضاه وما تضمنه من األسئلة كان معلوماً

 إذا ثبتت رؤية اهلالل لشهر رمضان يف احلجاز فهـل يلـزم             :األول
تالف بالنـسبة   األقطار األخرى أن تصوم ذه الرؤية وإذا صح هذا االخ         

لشهر رمضان فهل يكون كذلك يف عيد األضحى مـثالً إذا اتـضح أن              
الوقت بعرفة يوم الثالثاء والعيد يوم األربعاء كما هو احلال هذا العام فهل             

  جيوز لنا تأخري صالة 

                                                
خطاب صدر من مكتب مساحته عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنـورة عـام                 ) ١(

  . وهذا أحدها. ح. م. دمة من األخ م هـ إجابة عن أسئلة مق١٣٨٣
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العيد ليوم اخلميس حيث إن رؤية اهلالل مل تثبت عندنا بالسودان إال ليلـة         
وز تقدير املنازل بكـرب اهلـالل وارتفاعـه يف           وهل جي  ؟الثالثاء لسبب ما  

فإن غم عليكم فاقـدروا     (( : وما معىن قوله صلى اهللا عليه وسلم       ؟السماء
وهل جيوز االعتماد على الشهادة اليت تأيت بواسـطة القاضـي            ؟)١())له

الشرعي بالسودان وقد يكون الشاهد ال يصوم وال يصلي وغالبـاً ال             
   ؟اده فيهم جلب املنفعة أو دفع الضررخيلو من دعاء األشخاص واعتق

 احلمد هللا والصالة والسالم علـى       : أن أقول وباهللا املستعان    :واجلواب
   .رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى داه

ال ريب أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمر أمته أن تـصوم لرؤيـة               
ستفيضة عنـه    هكذا جاءت األحاديث الصحيحة امل     . وتفطر لرؤيته  ،اهلالل

 : وجاء عنه صلى اهللا عليه وسلم أيـضاً أنـه قـال            ،صلى اهللا عليه وسلم   
 )٢())الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، واألضحى يوم تضحون        ((

فإذا ثبتت رؤية اهلالل رؤية شرعية يف بلد ما وجب على بقية البالد العمل              
  لرؤيته صوموا (( : ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم حني قال؛ا

                                                
) الصيام(، ومسلم يف    ١٧٦٧باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان برقم         ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ١(

   ١٧٩٩باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل برقم 
  سبق خترجيه ) ٢(
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 مل يقصد أهل املدينة فقط وإمنـا قـصد عمـوم            )١())وأفطروا لرؤيته 
املسلمني، وبناًء على ذلك فإذا ثبتت رؤيته يف احلجاز وجب على من            

 ألا دولة إسالمية حمكمـة      ؛بلغهم اخلرب يف سائر األقطار أن يعتمدها      
حلكم وهكذا ا. للشريعة فيعمل بإثباا عمالً بعموم األحاديث وإطالقها

يف بقية الدول اليت حتكم الشريعة، وال خيفى حـال الـدول اليـوم              
وإعراضها عن حتكيم الشريعة إال من شاء اهللا، ونسأل اهللا أن يهديهم            

  . للتمسك بالشريعة وحتكيمها

أما املطالع فال شك يف اختالفها يف نفسها، أما اعتبارها من حيث            
ظهر يل أن اختالفها ال     احلكم فهو حمل اختالف بني العلماء، والذي ي       

يؤثر وأن الواجب هو العمل برؤية اهلالل صوماً وإفطاراً وتضحية مىت           
 لعموم األحاديث كما تقـدم،      ؛ثبتت رؤيته ثبوتاً شرعياً يف أي بلد ما       

وهو قول مجع كثري من أهل العلم، وحيث قيل باعتبار اختالف املطالع   
رمـضان واألضـحى    يف احلكم أو مل نقل به، فالظاهر أن احلكم يف           

سواء، ال فرق بينهما فيما أعلمه من الشرع، ولكن هناك مسألة واقعية            
  وهي ما إذا ثبت اهلالل يف 

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
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 ومل يثبت يف السودان إال ليلة الثالثاء ومل تعمـل           ،احلجاز ليلة االثنني مثالً   
 فماذا يفعله من يف الـسودان مـن         ؟حكومة السودان مبا ثبت يف احلجاز     

 هـذه مـسألة     .ابع حكومته أو يعتمد ما ثبت يف احلجاز        هل يت  ،املسلمني
عظيمة وقد ورد علي فيها أسئلة من بعض البالد ااورة وتذاكرت فيهـا             

 ،مع مجاعة من العلماء وإىل حني التاريخ مل يطمئن القلب إىل احلكم فيهـا    
وأسأل اهللا أن مين علينا وعليكم بالتوفيق ملعرفة احلق واتباعه وال سـيما يف      

 وال مانع من مراجعتكم لنا يف هذه املـسألة          .ضع االختالف واالشتباه  موا
   .خبصوصها يف وقت آخر

وأما كرب األهلة وصغرها وارتفاعها واخنفاضها فليس عليه اعتبار وال          
   . ألن الشرع املطهر مل يعترب ذلك فيما نعلم؛يتعلق به حكم

 )١()) لـه  فإن غم عليكم فاقـدروا    (( :وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم     
 كما جاء ذلك مصرحاً بـه يف        ،فمعناه على أصح القولني فعدوا له ثالثني      

 ويف لفـظ  )٢())فاقـدروا لـه ثالثـني    (( :رواية مسلم يف صحيحه بلفظ    
   .)٣())فأكملوا العدة ثالثني((: للبخاري

   ويف رواية للبخاري من حديث ،واألحاديث يفسر بعضها بعضاً

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
   ١٧٩٦ان لرؤية اهلالل برقم باب وجوب صوم رمض) الصيام(رواه مسلم يف ) ٢(
  سبق خترجيه) ٣(
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 : وأما قول من قـال     .)١())ن ثالثني يوماً  فأكملوا عدة شعبا  (( :أيب هريرة 
 فهو قـول غـري      ، أي ضيقوا عليه واجعلوه تسعاً وعشرين      ))فاقدروا له ((

   . واهللا اعلم،صحيح واألحاديث الصحيحة تبطله

وأما االعتماد على الشهادة اليت تأيت من القاضي الشرعي بالـسودان           
الة أو دعائـه    وقد جيوز أن يكون الشاهد فاسقاً أو كافراً لتركـه الـص           

   .األموات أو االستغاثة م وحنو ذلك

 أن يقال إن شرط قبول الشهادة يف هذا وغريه أن يكـون             :فاجلواب
 فإذا كان القاضي صاحب توحيد وسـنة ويهـتم          ،الشاهد مسلماً عدالً  

 ،بالشهادة ويعتين بالشهود وال يقبل إال العدول وجب اعتماد ما يرد منـه            
 وإمنا يعتمد يف مثل هـذا       ،ليس على إثباته عمل   أما إذا كان خبالف ذلك ف     

الصوم يوم تصومون، والفطر يـوم  (( :على قول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
 الفطـر يـوم يفطـر     (( : ويف لفظ  )٢())تفطرون، واألضحى يوم تضحون   

 فـإذا   . وكلها أحاديث صحيحة   )٣())الناس، واألضحى يوم يضحي الناس    
   صام املسلمون الذين أنت منهم صمت

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
  سبق خترجيه ) ٢(
   ٨٠٢باب ما جاء يف الفطر واألضحى برقم ) الصوم(رواه الترمذي يف ) ٣(
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 والسر  ، وإذا أفطروا أفطرت معهم واحلمد هللا على تيسريه وتسهيله         ،معهم
 وترغيبـها يف االتفـاق      ، كراهة الشريعة لالختالف   ، واهللا أعلم  ،يف ذلك 

 جعلين اهللا وإياكم من أهلها ومن اهللا على املـسلمني مجيعـاً             .واالئتالف
   .بالتمسك ا وحتكيمها والتحاكم إليها إنه مسيع قريب

  ئب رئيس اجلامعة اإلسالميةنا



  

 - ٨٣ -

كيف يصوم الناس إذا اختلفت املطالع؟ وهل يلزم أهل البالد          : س
البعيدة كأمريكا وأستراليا أن يصوموا على رؤية أهل اململكة ألم          

   )١(ال يتراءون اهلالل؟

الصواب اعتماد الرؤية وعدم اعتبار اختالف املطالع يف ذلك ألن          : ج
 وذلـك   ،م أمر باعتماد الرؤية ومل يفصل يف ذلك       النيب صلى اهللا عليه وسل    

صوموا لرؤيتـه، وأفطـروا   (( :فيما صح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        
   . متفق على صحته)٢())لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني

ال تصوموا حىت تروا اهلالل أو تكملوا       (( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم    
   . هذا املعىن كثرية واألحاديث يف)٣())العدة

 ، وهو يعلم ذلـك    ،ومل يشر صلى اهللا عليه وسلم إىل اختالف املطالع        
 .وقد ذهب مجع من أهل العلم إىل أن لكل بلد رؤيته إذا اختلفت املطـالع   

واحتجوا مبا ثبت عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه مل يعمل برؤية أهـل               
   وكان يف ،الشام

                                                
 بتـاريخ   ١٢٢٠٥العـدد   ) جريدة الندوة (، ويف   ١٦٣لسماحته ص   ) حتفة اإلخوان (نشر يف كتاب    ) ١(
  هـ ٢/٩/١٤١٩
  سبق خترجيه ) ٢(
   ٢١٦٢باب ذكر االختالف على منصور برقم ) الصيام(رواه النسائي يف ) ٣(
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 أهل الشام قد رأوا اهلالل ليلة اجلمعة وصاموا          وكان ،املدينة رضي اهللا عنه   
 أما أهل املدينة فلم يـروه إال ليلـة          ،بذلك يف عهد معاوية رضي اهللا عنه      

السبت، فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما ملا أخربه كريب برؤية أهل الشام             
زال نصوم حىت نـراه أو نكمـل        فال ن  حنن رأيناه ليلة السبت    ":وصيامهم

   .)١("العدة
صوموا لرؤيتـه وأفطـروا     (( :حتج بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      وا
 وقد رأى القول به أعضاء      ، وهذا قول له حظه من القوة      . احلديث ))لرؤيته

 واهللا  ،جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية مجعاً بني األدلة          
   .ويل التوفيق

   الجواب على البلبلة التي تحصل-١٦
  بالد اإلسالمية في دخول شهر رمضانباختالف ال

حيصل كل عام بلبلة حول شهر رمـضان املبـارك دخـوالً            : س
وخروجاً، فتختلف بالد املسلمني ما بني متقدم وبني متـأخر، مـا            

   )٢(احلل هلذه املشكلة؟
   فلكل أهل بلد رؤيتهم كما ،األمر واسع حبمد اهللا: ج

                                                
) الصوم(، والترمذي يف    ٢٧٨٥بداية مسند عبد اهللا بن العباس برقم         )مسند بين هاشم  (رواه أمحد يف    ) ١(

   ٦٩٣باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم برقم 
  ) نور على الدرب(من برنامج ) ٢(
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 عليه كريب من الـشام      ثبت ذلك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ملا قدم         
يف املدينة سأله ابن عباس مب صام معاوية رضي اهللا عنه وأهل الشام فقـال               

 فقـال ابـن     ، قد رآه الناس باجلمعة وصام معاوية وصام الناس        :له كريب 
حنن رأيناه يوم السبت فال نزال نصوم حـىت نكمـل العـدة أو               ":عباس
 وـذا   ،املدينة رؤية الشام  وأنه ال تلزم أهل       فرأى أن الشام بعيد    )١("نراه

 فإذا ثبتت يف اململكة     ،قال مجاعة من أهل العلم ورأوا أن لكل بلد رؤيتهم         
 ؛العربية السعودية مثالً وصام برؤيته أهل الشام ومصر وعريهـم فحـسن           

 وإن مل يصوموا وتراءوا اهلالل وصاموا برؤيتـهم فـال           ،لعموم األحاديث 
ر العلمـاء يف اململكـة العربيـة       وقد صدر قرار من جملس هيئة كبا       ،بأس

 حلديث ابن عباس املذكور وما جـاء     ؛السعودية بأن لكل أهل بلد رؤيتهم     
   .يف معناه

  :  األمة كلها مخاطبة بقوله صلى اهللا عليه وسلم-١٧
  "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"

صوموا لرؤيتـه    ":من املخاطب يف قوله صلى اهللا عليه وسلم       : س
   )٢("وأفطروا لرؤيته

   .املخاطب بذلك األمة كلها: ج
                                                

  سبق خترجيه ) ١(
   )نور على الدرب(مج من برنا) ٢(
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   اعتماد خبر المذياع في دخول الشهر وخروجه-١٨
  )١(أولى وأقرب إلى األدلة الشرعية من اعتماد البرقية

   .من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من يراه من املسلمني
   : بعده،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
ناس عن حكم من مسع خرب دخـول        لقد تكرر السؤال من كثري من ال      

 )املـذياع (شهر رمضان أو خروجه من طريق اإلذاعة السعودية بواسـطة   
 يف القرى اليت ليس فيها برقيـات هـل يعملـون بـذلك              )الراديو(وهو  

   ؟ويعتمدونه أو ال
 الشك أن اهللا سبحانه أوجب على املسلمني صيام الـشهر           :واجلواب

وإفطار الشهر برؤية اهلالل أو إكمال       ،برؤية اهلالل أو إكمال عدة شعبان     
 كما يف احلديث الصحيح عن الـنيب صـلى اهللا        ،عدة رمضان ثالثني يوماً   

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غـم علـيكم         (( :عليه وسلم أنه قال   
   .)٢())فأكملوا العدة

الصوم يوم تصومون، والفطـر يـوم       (( :وقال عليه الصالة والسالم   
   أخرجه الترمذي بإسناد ،)٣())وم تضحونتفطرون، واألضحى ي

                                                
   فتوى صدرت لسماحته عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة) ١(
  سبق خترجيه ) ٢(
  سبق خترجيه ) ٣(
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 وأخرج الترمذي عن عائشة بإسناد حسن عن النيب صلى اهللا عليه            .حسن
الفطر يوم يفطر النـاس، واألضـحى يـوم يـضحي           (( :وسلم أنه قال  

 وال ريب أن احلكومـة إذا ثبـت         . واألدلة يف هذا املعىن كثرية     )١())الناس
حملكمة الشرعية أخربت الناس    عندها دخول الشهر أو خروجه من طريق ا       
 وبذلك جيب على كل مـن       ،من طريق اإلذاعة وصامت أو أفطرت بذلك      

مسع اخلرب من الرعية التابعة للحكومة السعودية أن يعتمد خرب اإلذاعـة إذا             
 فيصوم بـذلك    ، وثقتان أو اكثر يف اخلروج     ،مسعه ثقة أو أكثر يف الدخول     

واعتماد املذياع يف ذلك أوىل وأقرب       ،ويفطر تبعاً إلمامه وإخوانه املسلمني    
 )الربق( فإذا صام الناس وأفطروا خبرب       ،إىل األدلة الشرعية من اعتماد الربقية     

 فصيامهم وإفطارهم بسماع    – وال بأس بذلك حبمد اهللا       –كما هو الواقع    
 واهللا  .اإلذاعة السعودية املعلومة بواسطة الثقات أوىل وأحرى باالعتمـاد        

   .ى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه وصل،ويل التوفيق

  نائب رئيس اجلامعة
  اإلسالمية باملدينة املنورة

  

                                                
بـاب  ) احلج(، والدار قطين يف ١٦٥٠باب ما جاء يف شهري العيد برقم    ) الصيام(رواه ابن ماجة يف     ) ١(

   ٢٤٠٨الفطر يوم يفطر الناس برقم 
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 خبرب اإلذاعة هل يعتمد يف الـصيام        – أثابكم اهللا    -ما قولكم   : س
وإن قلتم بالتصديق فهل    . واإلفطار وما الذي بينهما وبني السري فيه      
وهل تشترط ثقة املذيع أم     يشترط معرفة احملطة املذيعة للخرب أم ال؟        

   )١(يكتفى بصدورها من قبل احلكومة؟

   :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد: ج

 ال مانع من اعتماد ما يذاع يف اإلذاعة من إثبـات            :فاجلواب أن يقال  
دخول شهر رمضان وشهر ذي احلجة وشوال إذا كان السامع لذلك ثقة            

 وذي ، فاكثر يف إثبـات شـهر شـوال         وثقتني ،فأكثر يف دخول رمضان   
وقـد    إحلاقاً لسماع اخلرب من اإلذاعة برؤية اهلالل       ، وسائر الشهور  ،احلجة

دلت األحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم علـى وجـوب             
 وال  ،العمل برؤية العدل الواحد هلالل رمضان والعدلني فأكثر فيما سـواه          

 ألن املخرب يف اإلذاعة يـسمع       ؛من الربق ريب أن العمل خبرب اإلذاعة أوىل       
كالمه ويفهم خبالف الربقية فإنه ال يفهمها إال خواص الناس الذين هلـم             

 فإذا جاز االعتماد عليها واحلال ما ذكر فجوازه يف خـرب            ،معرفة حبروفها 
  وال ، ملا تقدم،اإلذاعة أوىل

                                                
العـدد  ) جملة راية اإلسالم  (من سامطة بالسعودية، ونشر يف      . ي. ع: سؤال مقدم لسماحته من األخ    ) ١(
  هـ ١٣٨٠ يف السنة األوىل ٨
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املسلمة  ألن االعتماد على صدور ذلك من احلكومة         ؛يشترط عدالة املذيع  
 إذا كان املعروف من اإلذاعة والربقية عدم اجلـرأة علـى       ،احملكمة للشرع 

 ومعلوم أن احلكومة سوف تعتمد ما تذيعه إىل الناس وتربقه على            ،الكذب
 وقد صـح    ، وتصوم وتفطر بذلك   ،القضاة واألمراء يف سائر أحناء اململكة     
 الناس، والضحى   الفطر يوم يفطر  (( :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       

   . أخرجه الترمذي عن عائشة بإسناد حسن)١())يوم يضحي الناس

 أن النيب صـلى اهللا      ،وخرج الترمذي أيضاً بإسناد جيد عن أيب هريرة       
الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، واألضحى       (( :عليه وسلم قال  
   .)٢())يوم تضحون

ـ          دافع وحنوهـا يف    وإذا جاز ألهل البلد أن يعتمدوا على أصوات امل
 ، لكون ذلك قد جعل عالمة على دخول الشهر وخروجه         ؛الصوم والفطر 

فاالعتماد على خرب اإلذاعة والربق الصادر عن مصدر شرعي قد عـرف            
   . واهللا أعلم. وأوىل من االعتماد على صوت املدافع وحنوه،بالصدق أوىل

  

                                                
          ٨١سبق خترجيه يف ص) ١(
  ٧٣سبق خترجيه يف ص) ٢(
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ابه ومـن   احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصـح          
   :)١( أما بعد،اهتدى داه

فقد سألين كثري من اإلخوان عن حكم االعتماد علـى اإلذاعـة يف             
صـوموا لرؤيتـه،    (( :الصوم واإلفطار، وهل هذا يوافق احلديث الصحيح      

وهل إذا ثبتت الرؤية بشهادة عدل يف دولـة  .  احلديث )٢())وأفطروا لرؤيته 
خذ بذلك وإذا قلنا بذلك فما دليله       مسلمة جيب على الدولة ااورة هلا األ      

  وهل يعترب اختالف املطالع؟ 

   :واجلواب عن هذه األسئلة أن يقال

 :قد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من طرق كثرية أنه قال             
 ،)٣())صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثالثـني          ((

 : ويف روايـة أخـرى     )٤()) يومـاً  فأكملوا العدة ثالثني  (( :ويف لفظ آخر  
   .)٥())فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوماً((

  ال تقدموا (( :وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم انه قال
                                                

  هـ ١٣٩٤العدد الثاين لشهر شوال عام ) جملة اجلامعة اإلسالمية(نشر يف ) ١(
  سبق خترجيه ) ٢(
  سبق خترجيه ) ٣(
  سبق خترجيه ) ٤(
  سبق خترجيه ) ٥(
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الشهر حىت تروا اهلالل أو تكملوا العدة، مث صوموا حىت تـروا اهلـالل أو      
 وهي تدل علـى أن      ، واألحاديث يف هذا املعىن كثرية     ،)١())تكملوا العدة 

 ، أما احلساب فال يعول عليـه      ،رب يف ذلك هو الرؤية أو إكمال العدة       املعت
   . وهو إمجاع من أهل العلم املعتد م،وهذا هو احلق

وليس املراد من األحاديث أن يرى كل واحد اهلالل بنفسه وإمنا املراد            
 وقد خرج أبو داود بإسناد صحيح عـن         ،ثبوت ذلك بشهادة البينة العادلة    

تراءى الناس اهلالل فأخربت النيب صـلى        ": عنهما قال  ابن عمر رضي اهللا   
   .)٢(" رأيته فصام وأمر الناس بالصياماهللا عليه وسلم أين

وخرج أمحد وأهل السنن وصححه ابن خزمية وابن حبان عـن ابـن             
عباس رضي اهللا عنهما أن أعرابياً قدم على النيب صلى اله عليـه وسـلم               

أتـشهد  (( :اهللا صلى اهللا عليه وسلم     فقال رسول    . إين رأيت اهلالل   :فقال
فأذن يف الناس   (( : قال . نعم : فقال ))أال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا؟       

   وعن .)٣())يا بالل أن يصوموا غداً

                                                
بـاب ذكـر    ) الـصيام (، والنسائي يف    ١٨٠٧١حديث رجل برقم    ) مسند الكوفيني (رواه أمحد يف    ) ١(

   ٢٠٩٧االختالف على منصور برقم 
، والدارمي يف ٢٣٤٢باب يف شهادة الواحد على رؤية هالل رمضان برقم         ) الصوم(رواه أبو داود يف     ) ٢(
   ١٦٩١باب الشهادة على رؤية هالل رمضان برقم ) ومالص(
   ١٦٥٢باب ما جاء يف الشهادة على رؤية اهلالل برقم ) الصيام(رواه ابن ماجة يف ) ٣(
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 :عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب أنه خطب يف اليوم الذي يشك فيه فقال             
ألتهم وإـم  أال إين جالست أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وس          

صـوموا لرؤيتـه،    (( :حدثوين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال         
وأفطروا لرؤيته، وانسكوا هلا فإن غم عليكم فأمتوا ثالثني يوماً فإن شـهد             

 ورواه النسائي ومل يقل     ، رواه أمحد  )١())شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا   
   ."مسلمان ":فيه

عهد إلينا رسول اهللا صـلى       ":وعن أمري مكة احلارث بن حاطب قال      
 وشهد شاهدا عـدل نـسكنا       اهللا عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن مل نره        

   . هذا إسناد متصل صحيح: وقال، رواه أبو داود والدارقطين)٢("بشهادما
فهذه األحاديث وما جاء يف معناها تدل على أنه يكتفى برؤية هـالل       

 ويف بقيـة    ،وج من الـصيام    أما يف اخلر   ،رمضان بالشاهد الواحد العدل   
 ، مجعاً بني األحاديث الواردة يف ذلـك       ،الشهور فالبد من شاهدين عدلني    

   . وهو احلق لظهور أدلته،وذا قال أكثر أهل العلم
 ولـيس   ،ومن هذا يتضح أن املراد بالرؤية هو ثبوا بطريقها الشرعي         

كمة لشريعة   فإذا أذاعت الدولة املسلمة احمل     ،املراد أن يرى اهلالل كل أحد     
اهللا كاململكة العربية السعودية أنه ثبت لديها رؤية هالل رمضان أو هالل            

  شوال أو هالل ذي 
                                                

  سبق خترجيه ) ١(
  سبق خترجيه ) ٢(
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   .احلجة فإن على مجيع رعيتها أن يتبعوها يف ذلك

 لعموم قول   ؛وعلى غريها أن يأخذ بذلك عند مجع كثري من أهل العلم          
صوموا حىت تروه   الشهر تسع وعشرون فال ت    (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    

 رواه البخاري يف صحيحه مـن       )١())فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني     
صوموا لرؤيته  (( : وأخرجه مسلم بلفظ   ،حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما     

 وأخرج البخاري   ،)٢())وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فاقدروا له ثالثني       
 : عليه وسلم قـال    من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا          

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غيب عليكم فأكملوا عـدة شـعبان            ((
فإن أغمـي علـيكم     (( : وأخرجه مسلم ذا اللفظ لكن قال      )٣())ثالثني

 فإن ظاهر هذه األحاديث وما جاء يف معناها يعم          )٤())الشهر فعدوا ثالثني  
   .مجيع األمة

عن اإلمام ابن املنذر رمحـه      ونقل النووي رمحه اهللا يف شرح املهذب        
   أن هذا هو قول الليث بن سعد واإلمام الشافعي واإلمام :اهللا

                                                
   ١٩٠٧باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا رأيتم اهلالل برقم ) الصوم(رواه البخاري يف ) ١(
  خترجيه سبق ) ٢(
  سبق خترجيه ) ٣(
   ١٠٨١باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل برقم ) الصيام(رواه مسلم يف ) ٤(
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وال أعلمه إال قـول املـدين        ": يعين ابن املنذر   : قال ،أمحد رمحة اهللا عليهم   
 قال مجع من العلماء إمنا      .انتهى" والكويف يعين مالكاً وأبا حنيفة رمحهم اهللا      

 أما إذا اختلفت فلكل أهـل مطلـع         ،طالعيعم حكم الرؤية إذا احتدت امل     
   .رؤيتهم

 واحتجوا على ذلـك  ،وحكاه اإلمام الترمذي رمحه اهللا عن أهل العلم  
 أن كريبـاً  ،مبا خرجه مسلم يف صحيحه عن ابن عباس رضي اهللا عنـهما    

 فأخربه أن اهلـالل رؤي يف       ،قدم عليه يف املدينة من الشام يف آخر رمضان        
لكنا  ": معاوية والناس صاموا بذلك فقال ابن عباس        وأن ،الشام ليلة اجلمعة  

 فقـال لـه     ،"رأيناه ليلة السبت فال نزال نصوم حىت نراه أو نكمل العدة            
 هكذا أمرنا رسـول   ، ال : أو ال تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال       :كريب

   .)١("اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 وأن لكـل    ،تعم فهذا يدل على أن ابن عباس يرى أن الرؤية ال            :قالوا
 إن املطالع يف منطقة املدينة غـري        : وقالوا ،بلد رؤيتهم إذا اختلفت املطالع    

   لعله مل يعمل : وقال آخرون،متحدة مع املطالع يف الشام

                                                
) الـصيام (، ومسلم يف    ٢٧٨٥بداية مسند عبد اهللا بن العباس برقم        ) مسند بين هاشم  (رواه مسلم يف    ) ١(

ل بلد رؤيتهم بـرقم     باب ما جاء لك   ) الصوم(، والترمذي يف    ١٠٨٧باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم برقم        
٦٩٣   
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 والـشاهد   ، ألنه مل يشهد ا عنده إال كريب وحـده         ؛برؤية أهل الشام  
   .الدخول وإمنا يعمل بشهادته يف ،الواحد ال يعمل بشهادته يف اخلروج

وقد عرضت هذه املسألة على هيئة كبار العلماء يف اململكة العربيـة            
هـ فاتفق رأيهم   ١٣٩٢السعودية يف الدورة الثانية املنعقدة يف شعبان عام         

على أن األرجح يف هذه املسألة التوسعة يف هذا األمر وذلك جبواز األخـذ   
   .بأحد القولني على حسب ما يراه علماء البالد

 إذا .هذا قول وسط وفيه مجع بني األدلة وأقوال أهـل العلـم   و :قلت
 فإن الواجب على أهل العلم يف كل بلد أن يعنوا ذه املـسالة              ،علم ذلك 

عند دخول الشهر وخروجه أن يتفقوا على ما هو األقـرب إىل احلـق يف             
 وعلى والة األمر لديهم وعامة      ، مث يعملوا بذلك ويبلغوه الناس     ،اجتهادهم
 ألن ذلـك    ؛ متابعتهم يف ذلك وال ينبغي أن خيتلفوا يف هذا األمر          املسلمني

   . إذا كانت الدولة غري إسالمية،يسبب انقسام الناس وكثرة القيل والقال

 ،أما الدولة اإلسالمية فإن الواجب عليها اعتماد ما قاله أهـل العلـم            
  وأداًء، عمـالً باألحاديـث املـذكورة   ،وإلزام الناس به من صوم أو فطر      

 ومعلوم أن اهللا يزع بالـسلطان       . ومنعاً للرعية مما حرم اهللا عليها      ،للواجب
   وأسأل اهللا أن ،ما ال يزع بالقرآن
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يوفقنا ومجيع املسلمني للفقه يف الدين والثبات عليه واحلكم به والتحـاكم            
 وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله       .إليه واحلذر مما خيالفه إنه جواد كرمي      

   .آله وصحبهنبينا حممد و

  رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
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   على المسئولين في الدول-١٩

  اعتماد خبر الدولة المسلمة التي
  تعتمد على الرؤية أما األفراد فتبع لقادتهم

   )١(هل يصح الصوم خبرب املذياع؟: س

جيوز للمسئولني عن شئون املـسلمني يف بالدكـم وغريهـا أن            : ج
رب املذياع إذا صدر من دولة إسالمية تعتمد علـى رؤيـة            يعتمدوا على خ  

 أما األفراد من املسلمني فعليهم أن يصوموا تبعـاً          ،اهلالل ال على احلساب   
الـصوم يـوم   (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم   ؛لقادم ويفطروا معهم  

 أخرجه أبـو    )٢())تصومون، والفطر يوم تفطرون، واألضحى يوم تضحون      
 ، وله شواهد من حديث عائشة وغريها      ،هريرة بإسناد حسن  داود عن أيب    
   .واهللا املوفق

                                                
لميـة واإلفتـاء والـدعوة    فتوى صدرت من مكتب مساحته عندما كان رئيساً إلدارات البحوث الع         ) ١(

  .واإلرشاد
  سبق خترجيه ) ٢(
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   كل إنسان يقيم في بلد- ٢٠
  يلزمه الصوم واإلفطار مع أهلها

 . ع . ع .من عبد العزيز بن بعد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم ع            
   .)١(وفقه اهللا لكل خري آمني

   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

هـ وصلكم اهللا   ٢/٩/١٣٩٠د وصل إيل كتابكم الكرمي املؤرخ يف        فق
 . وما تضمنه من التهنئة حبلول شهر رمضان املبارك كـان معلومـاً            ،داه

 وأعاده علينا وعليكم وعلى سائر      ، وتقبل من اجلميع   ،هنأكم اهللا بكل خري   
  .املسلمني أعواماً كثرية على حال خري واستقامة إنه جواد كرمي

رمت إليه من أن بعض املـوظفني يف الـسفارة الـسعودية يف       أما ما أش  
 والبعض منهم صام مع أهل البلد بالباكـستان         ،باكستان صام مع اململكة   

    وسؤالكم عن احلكم يف ذلك فقد فهمته،بعد اململكة بثالثة أيام

   الظاهر من األدلة الشرعية هو أن كل إنسان :واجلواب

                                                
خ يف  / ٢٠٢٠خطاب صدر من مكتب مساحته عندما كان رئيـساً للجامعـة اإلسـالمية بـرقم                ) ١(

  هـ ٢٠/١٠/١٣٩٠
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 : لقول النيب صلى اهللا عليـه وسـلم        ؛هايقيم يف بلد يلزمه الصوم مع أهل      
الصوم يوم تصومون، واإلفطـار يـوم تفطـرون، واألضـحى يـوم             ((

 وملا علم من الشريعة من األمر باالجتماع والتحـذير مـن            )١())تضحون
 وألن املطالع ختتلف باتفاق أهل املعرفة كما قاله شيخ          ؛الفرقة واالختالف 

ى ذلك فالذي صام مـن مـوظفي         وبناء عل  ،اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا    
السفارة يف الباكستان مع الباكستانيني أقرب إىل إصابة احلق ممن صامه مع            

 وال شـك أن     ، لتباعد ما بني البلدين والختالف املطالع فيهـا        ؛السعودية
صوم املسلمني مجيعاً برؤية اهلالل أو إكمال العدة يف أي بلد من بالدهـم              

 ولكن إذا مل يتيسر ذلك فاألقرب هو ما         ،يةهو املوافق لظاهر األدلة الشرع    
 والـسالم علـيكم ورمحـة اهللا        ، واهللا سبحانه ويل التوفيـق     ،ذكرنا آنفاً 
   .وبركاته

 رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
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أنا رجل مصري اجلنسية أعمل يف العراق، سبق أن أفطـرت           : س
الل يف إذاعة   اليوم األخري من رمضان بالعراق بعد مساعي بثبوت اهل        

وقد أفطـرت  . اململكة العربية السعودية، ويف إذاعة سوريا وغريمها   
علماً بأنين أعرف أن البلد الذي أقيم به مازال أهله          . بناًء على ذلك  

فما احلكم يف ذلك وما السبب يف اخـتالف النـاس يف            . صائمني
   )١(رمضان؟

 أفطروا   فإن صاموا فصم معهم وإن     ،عليك أن تبقى مع أهل بلدك     : ج
الصوم يـوم تـصومون،   (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم؛فأفطر معهم 

 وألن اخلـالف شـر      ،)٢())والفطر يوم تفطرون، واألضحى يوم تضحون     
فالواجب عليك أن تكون مع أهل بلدك فإذا أفطر املـسلمون يف بلـدك              

   .فأفطر معهم وإذا صاموا فصم معهم

 والبعض ال يرى    ، يرى اهلالل  أما السبب يف االختالف فهو أن البعض      
اهلالل مث الذين يرون اهلالل قد يثق م اآلخرون ويطمئنون إليهم ويعملون            

 وقد  . وقد ال يثقون م وال يعملون برؤيتهم فلهذا وقع اخلالف          ،برؤيتهم
  تراه دولة وحتكم 

                                                
  ) نور على الدرب(برنامج سؤال من ) ١(
  سبق خترجيه ) ٢(
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 والدولة األخرى ال تقتنع ذه الرؤية وال تثـق          ،به وتصوم لذلك أو تفطر    
  .  سياسية وغريها، ألسباب كثرية؛بالدولة

فالواجب على املسلمني أن يصوموا مجيعاً إذا رأوا اهلالل ويفطـرون           
إذا رأيتم اهلالل فصوموا، وإذا     (( : لعموم قوله عليه الصالة والسالم     ،برؤيته

 فـإذا  )١())رأيتم اهلالل فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العـدة ثالثـني         
 فالواجب الـصوم    ،ؤية وأا رؤية حقيقية ثابتة    اطمأن اجلميع إىل صحة الر    

 ، لكن إذا اختلف الناس يف الواقع ومل يثق بعضهم بـبعض ،ا واإلفطار ا  
 عمـالً   ،فإن عليك أن تصوم مع املسلمني يف بلدك وعليك أن تفطر معهم           

الصوم يـوم تـصومون، واإلفطـار يـوم     (( :بقوله صلى اهللا عليه وسلم    
   .)٢())ونتفطرون، واألضحى يوم تضح

وثبت عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن كريباً ملا أخربه أن أهل الشام              
 حنن رأيناه يوم السبت فـال نـزال         :قد صاموا يوم اجلمعة قال ابن عباس      

 ومل يعمل برؤية أهل الشام لبعـد  ،نصوم حىت نرى اهلالل أو نكمل ثالثني   
هللا عنهما أن هذا     ورأى رضي ا   ،الشام عن املدينة واختالف املطالع بينهما     

   فلك أسوة ،حمل اجتهاد

                                                
   ٢١٢٥باب ذكر االختالف على عمرو بن دينار برقم ) الصيام(رواه النسائي يف ) ١(
  سبق خترجيه ) ٢(
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بابن عباس ومن قال بقوله من العلماء يف الصوم مع أهل بلـدك والفطـر            
   . واهللا ويل التوفيق،معهم

  

إذا ثبت دخول شهر رمضان يف إحدى الـدول اإلسـالمية            : س
كاململكة العربية السعودية وأعلن ذلك ولكنه يف الدولة اليت أقـيم           

 دخول شهر رمضان فما احلكم هل نصوم مبجـرد          ا مل يعلن عن   
ثبوته يف اململكة أم نفطر معهم ونصوم معهم مىت أعلنـوا دخـول             

أي يوم العيد   " شهر رمضان، وكذلك بالنسبة لدخول شهر شوال        
ما احلكم إذا اختلف األمر يف الدولتني؟ وجزاكم اهللا عنا وعـن            " 

   )١(.املسلمني خري اجلزاء

 لقـول  ؛وم مع الدولة اليت هو فيها ويفطر معهاعلى املسلم أن يص   : ج
الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطـرون،     (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    
   . وباهللا التوفيق.)٢())واألضحى يوم تضحون

  

                                                
   ١١٦ ص ٢مجع وترتيب الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف ) ١(
  سبق خترجيه ) ٢(
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.  ع .ع/ من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكـرم              
  .)١( وفقه اهللا وزاده علماً وفهماً آمني.ع

   : أما بعد،م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهسال
 وصـلكم اهللا    ،م٢/١٢/١٩٧٣فقد وصلين كتابكم الكرمي املؤرخ يف       

 ولقد سرين حرصكم علـى      ، وما تضمنه من السؤالني كان معلوماً      ،داه
 وهذا بال شك يبشر باخلري ويسبب املزيد مـن          ،الفائدة ورغبتكم يف العلم   

من يـرد   (( :اهللا عليه وسلم أنه قال     وقد صح عن رسول اهللا صلى        ،العلم
 رزقين اهللا وإياك وسائر إخواننا الفقـه يف         )٢())اهللا به خرياً يفقهه يف الدين     

 وهذا نص   ، إنه خري مسئول   ،دينه والثبات عليه والعافية من مضالت الفنت      
   :السؤالني وجواما

ذكرمت أن الرؤية يف الباكستان هلالل رمضان وشوال تتأخر بعد          : س
عودية يومني وسألتم هل تـصومون مـع الـسعودية أو مـع             الس

  ؟ الباكستان
الذي يظهر لنا من حكم الشرع املطهر أن الواجب عليكم الصوم           : ج

   : ألمرين؛مع املسلمني لديكم

                                                
هـ إجابة عن سؤالني    ٢٢/١٢/١٣٩٣وتاريخ   ١٦٥٠٤/١/١خطاب صدر من مكتب مساحته برقم       ) ١(

  . وهذا أحدمها. ع. ع. مقدمني من ع
باب ) الزكاة(، ومسلم يف ٧١باب من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين برقم        ) العلم(رواه البخاري يف    ) ٢(

   ١٠٣٧النهي عن املسألة برقم 
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الصوم يـوم تـصومون،     (( : قول النيب صلى اهللا عليه وسلم      :أحدمها
اود وغـريه    خرجه أبو د   )١())والفطر يوم تفطرون، والضحى يوم تضحون     

 فأنت وإخوانك مدة وجودكم يف الباكـستان ينبغـي أن           ،بإسناد حسن 
 ؛يكون صومكم معهم حني يصومون وإفطاركم معهم حـني يفطـرون          

 وألن الرؤية ختتلف حبـسب اخـتالف        ،ألنكم داخلون يف هذا اخلطاب    
 وقد ذهب مجع من أهل العلم منهم ابن عباس رضي اهللا عنهما إىل            ،املطالع

   . بلد رؤيتهمأن ألهل كل

 أن يف خمالفتكم املسلمني لديكم يف الـصوم واإلفطـار           :األمر الثاين 
 والـشريعة  ،تشويشاً ودعوة للتساؤل واالستنكار وإثارة للرتاع واخلـصام   

اإلسالمية الكاملة جاءت باحلث على االتفاق والوئام والتعاون على الـرب           
اعتِصمواْ ِبحبِل اللِّه   و﴿ : وهلذا قال تعاىل   ؛والتقوى وترك الرتاع واخلالف   

   .)٢(﴾جِميعا والَ تفَرقُواْ
وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا بعث معاذاً وأبا موسى رضـي اهللا              

  .)٣())بشرا وال تنفرا وتطاوعا وال ختتلفا(( :عنهما إىل اليمن

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
   ١٠٣سورة آل عمران، اآلية ) ٢(
، ٣٠٣٨باب ما يكره من التنازع واالختالف يف احلـرب بـرقم           ) اجلهاد والسري (ري يف   رواه البخا ) ٣(

   ١٧٣٣باب يف األمر بالتيسري وترك التنفري برقم ) اجلهاد والسري(ومسلم يف 
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   ال حرج على من كان في بلد غير -٢١
  يعةإسالمي أن يصوم برؤية بلد يحكم الشر

 . س.من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخـت يف اهللا ج              
   .)١( وفقها اهللا لكل خري آمني.ك

   : أما بعد،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

هـ وما بـه    ٦/١٠/١٣٨٩فقد وصل إيل كتابكم الكرمي املؤرخ يف        
بكـل   ونشكركم على نئتكم حبلول عيد الفطر املبارك هنأكم اهللا           ،علم

خري وتقبل من اجلميع وأعاده علينا وعليكم وعلى سائر املسلمني أعوامـاً            
   .كثرية على حال خري واستقامة إنه خري مسئول

أما ما ذكرمت عن صومكم معنا وفطركم معنا لكـونكم أقمـتم يف             
 لقول النيب صـلى     ؛أسبانيا أيام رمضان فال بأس وال حرج عليكم يف ذلك         

 لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فـأكملوا         صوموا(( :اهللا عليه وسلم  
   وهذا )٢())العدة ثالثني

                                                
 وتـاريخ  ٤٥خطاب صدر من مكتب مساحته عندما كان نائباً لرئيس اجلامعـة اإلسـالمية بـرقم             ) ١(
  هـ ٧/١/١٣٩٠
   سبق خترجيه) ٢(
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 ، واململكة العربية السعودية أوىل الدول باالقتـداء ـا         ،عام جلميع األمة  
 وألنكم يف بالد ال     ؛ زادها اهللا توفيقاً وهداية    ،الجتهادها يف حتكيم الشريعة   

   . وال يبايل أهلها بأحكام اإلسالم،حتكّم اإلسالم

 وقـد دل    ،أما السؤال الثاين عن اجلمع بني الصالتني فاألمر فيه واسع         
الشرع املطهر على جوازه يف وقت األوىل والثانية أو بينهما ألن وقتـهما             

 وجيوز الكالم بـني     ، واملريض ،صار وقتاً واحداً يف حق املعذور كاملسافر      
ل وقته من حـني   وأما الوتر فيدخ   ،الصالتني اموعتني مبا تدعو له احلاجة     

 ونسأل اهللا أن    ، ولو كانت مع املغرب مجع تقدمي      ،الفراغ من صالة العشاء   
 وأن ميـن  ،مينحنا وإياكم الفقه يف دينه وأن يثبتنا وإياكم عليه حىت نلقـاه           

   . ويعيدكم إىل وطنكم ساملني إنه جواد كرمي، والعافية،عليكم بالشفاء

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

   رئيس اجلامعة اإلسالميةنائب
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   )١(فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز حفظه اهللا 

  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أما بعد

إنين مبتعث من الدولة إىل أمريكا، وقد حصل أن صمنا شـهر            : س
يوماً دون   " ٢٩" هـ بنقصان شهر شعبان     ١٤١٥رمضان هلذه السنة    

لسماء كانت ملبدة بالغيوم، وما صمنا إال على مـا           ألن ا  ؛حتر للهالل 
أخربتنا به بعض املراكز اإلسالمية لدينا وفعلته، واحلجة هي أن الدولـة        

مع العلـم أن معظـم      " شعبان  " السعودية صامت بنقصان الشهر أي      
شعبان على وفـق التقـومي      : املراكز اإلسالمية صاموا بتمام الشهر أي     

  حيح؟ وماذا على املخطئ فينا أن يفعل؟املوجود لديهم، فأينا الص

 احلمد هللا والصالة والسالم على      :وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته    
   : أما بعد،رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى داه

 ألن اهلالل قد ثبتت     ؛ من صام بصوم السعودية فقد أصاب      :فاجلواب
 وقد قال الـنيب صـلى اهللا   ،الثاءرؤيته بالبينة الشرعية مساء االثنني ليلة الث    

  صوموا لرؤيته وأفطروا (( :عليه وسلم

                                                
ز من مدينة بالتيور بوالية مريالند بأمريكا، وأجاب عنه مساحته          . ح: سؤال موجه لسماحته من األخ    ) ١(

  هـ ٢٢/٩/١٤١٥يف 
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 أخرجـه   )١())لرؤيته، فإن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثالثني يومـاً         
 ومن مل يـصم إال      ؛ واألحاديث يف هذا املعىن كثرية     .البخاري يف صحيحه  

العربيـة   وهو يوم الثالثاء بتوقيت اململكـة     ،يوم األربعاء فعليه قضاء اليوم    
   .السعودية

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
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  )١( حكم االعتماد على الحساب الفلكي-٢٢

 والصالة والسالم على عبد اهللا ورسوله حممـد   ،احلمد هللا رب العاملني   
   : أما بعد.وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين

فقد كثر الكالم حول العمل باحلساب الفلكـي يف دخـول شـهر             
د األعياد فرأيت إيضاح احلكم وبيانه لعامة الناس        رمضان وخروجه وحتدي  

 فأقول وباهللا   ، ليكونوا على بصرية يف عبادم لرم      ،يف هذه البالد وغريها   
   :التوفيق

إن اهللا سبحانه وتعاىل علق باهلالل أحكاماً كثرية كالـصوم واحلـج            
  ألن اهلالل مشهود مرئي باألبصار ومن      ؛واألعياد والعدد واإليالء وغريها   

 وألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ،أصح املعلومات ما شوهد باألبصار    
 ألا األمر الطبيعي الظاهر     ؛جعل احلكم باهلالل معلقاً على الرؤية وحدها      

 كما قال   ،الذي يستطيعه عامة الناس فال حيصل لبس على أحد يف أمر دينه           
  إنا أمة أمية ال نكتب (( :صلى اهللا عليه وسلم

                                                
  هـ ١٣٩٤كلمة لسماحته نشرت يف جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام ) ١(
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 يعين مرة تسعة وعشرين ومرة      ،))، الشهر هكذا وهكذا وهكذا    وال حنسب 
ال تصوموا حىت تروا اهلـالل وال       (( : وقال صلى اهللا عليه وسلم     ،)١(ثالثني

   .)٢())تفطروا حىت تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني

ومن هذا يتبني أن املعول عليه يف إثبات الصوم والفطر وسائر الشهور            
 وال عربة شرعاً مبجرد والدة القمر يف إثبـات          ،إكمال العدة أو   هو الرؤية 

الشهر القمري بدءاً وانتهاء بإمجاع أهل العلم املعتد م ما مل تثبت رؤيتـه      
 ومن خالف يف ذلك من املعاصرين       ، وهذا بالنسبة لتوقيت العبادات    .شرعاً

ل  ألنه ال كالم ألحد مع سنة رسو       ؛فمسبوق بإمجاع من قبله وقوله مردود     
 أما حساب سري الشمس     . وال مع إمجاع السلف    ،اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

   :والقمر فال يعترب يف هذا املقام ملا ذكرنا آنفاً وملا يأيت

 واإلفطار هلا   أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بالصوم لرؤية اهلالل          - أ
 صوموا لرؤيته وأفطروا ((: يف قوله

                                                
بـرقم  " ال نكتـب وال حنـسب   : " عليه وسلم باب قول النيب صلى اهللا      ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ١(

   ١٠٨٠باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل برقم ) الصيام(، ومسلم يف ١٩١٣
بـرقم  " إذا رأيتم اهلالل فـصوموا      : "باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ٢(

   ١٠٨٠الل برقم باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهل) الصيام(، ومسلم يف ١٩٠٧، ١٩٠٦
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ال تصوموا حىت تـروا اهلـالل ال        (( : وحصر ذلك فيها بقوله    )١())لرؤيته
 وأمر املسلمني إذا كان غيم ليلة الثالثني أن يكملوا          )٢())تفطروا حىت تروه  

 ولو كان قوهلم هو األصـل       . ومل يأمر بالرجوع إىل علماء النجوم      ،العدة
 فلما مل ينقـل     . أو أصالً آخر مع الرؤية يف إثبات الشهر لبني ذلك          ،وحده

 ،ل ذلك على أنه ال اعتبار شرعاً ملا سوى الرؤية         ذلك بل نقل ما خيالفه د     
 وأن هذا شرع مستمر إىل يـوم        ،أو إكمال العدة ثالثني يف إثبات الشهر      

 .)٣(﴾وما كَانَ ربك نِسيا ﴿ : قال اهللا تعاىل.القيامة

 أو غلبة الظن بوجود     ،ودعوى أن الرؤية يف احلديث يراد ا العلم       
 ألن الرؤيـة يف     ؛ التعبد بنفس الرؤية مردودة     أو إمكان رؤيته ال    ،اهلالل

 وألن ،احلديث متعدية إىل مفعول واحد فكانـت بـصرية ال علميـة          
 وهم أعلم باللغة ومقاصد الشريعة من       ،الصحابة فهموا أا رؤية بالعني    

   .غريهم

                                                
، ١٠٨١باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل والفطـر لرؤيتـه بـرقم             ) الصيام(رواه مسلم يف    ) ١(

   ٢١٢٤باب ذكر االختالف على عمرو بن دينار برقم ) الصيام(والنسائي يف 
ـ " إذا رأيتم اهلالل فصوموا     : " باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ٢( رقم ب

   ١٧٩٥باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل برقم ) الصيام(، ومسلم يف ١٧٧٣
   ٦٤سورة مرمي، اآلية ) ٣(
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وجرى العمل يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وعهدهم علـى            
 وال يـصح أيـضاً أن       .جوم يف التوقيت   مل يرجعوا إىل علماء الن     ،ذلك
فـإن غـم علـيكم      (( : إن النيب صلى اهللا عليه وسلم حني قال        :يقال

 أراد أمرنا بتقدير منازل القمر لنعلم باحلـساب بـدء           )١())فاقدروا له 
 )٢())فاقدروا له ثالثني  (( : ألن هذه الرواية فسرا رواية     ؛الشهر وايته 
   .وما يف معناها

يدعون إىل توحيد أوائـل الـشهور يقولـون         ومع ذلك فالذين    
باالعتماد على حساب املنازل يف الصحو والغيم واحلديث قيد القدر له           

   .حبالة الغيم

 أن تعليق إثبات الشهر القمري بالرؤية يتفق مـع مقاصـد            -ب
 ألن رؤية اهلالل أمرها عام يتيسر ألكثر الناس مـن           ؛الشريعة السمحة 

والبنيان خبالف ما لـو علـق احلكـم         العامة واخلاصة يف الصحاري     
 ألن أغلب   ،باحلساب فإنه حيصل به احلرج ويتناىف مع مقاصد الشريعة        

 ودعوى زوال وصف األمية بعلم النجوم عن        ،األمة ال يعرف احلساب   
   ولو ،األمة غري مسلمة

                                                
) الصيام(، ومسلم يف    ١٧٦٧باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان برقم         ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ١(

   ١٧٩٩باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل برقم 
   ١٧٩٦ وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل برقم باب) الصيام(رواه مسلم يف ) ٢(
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   . ألن التشريع عام لألمة يف مجيع األزمنة؛سلمت فذلك ال يغري حكم اهللا

مة يف صدر اإلسالم قد امجعوا على اعتبار الرؤية يف           أن علماء األ   -ج
إثبات الشهور القمرية دون احلساب فلم يعرف أن أحداً منهم رجع إليـه             

   . أما عند الصحو فمن باب أوىل،يف ذلك عند الغيم وحنوه

 تقدير املدة اليت ميكن معها رؤية اهلالل بعد غروب الشمس لـوال             -د
 ، االجتهادية اليت ختتلف فيها أنظار أهل احلساب       املانع من األمور االعتبارية   

 فاالعتماد على ذلك يف توقيـت العبـادات ال حيقـق           ،وكذا تقدير املانع  
   .الوحدة املنشودة

وهلذا جاء الشرع باعتبار الرؤية فقط دون احلـساب رمحـة لألمـة             
 هـذا   .وحسماً ملادة االختالف ورداً هلم إىل أمر يعرفونه مجيعاً أينما كانوا          

وينبغي االنتباه إىل أن اختالف املطالع من املـسائل الـيت حـصل فيهـا             
 وقد درستها هيئة كبـار العلمـاء يف إحـدى           ،االختالف بني أهل العلم   

 أن األرجح قـول مـن   :دوراا السابقة واختذت قراراً باألكثرية مضمونه     
  إن لكل بلد رؤيته وعليهم أن يرجعوا إىل علمائهم يف ذلك عمالً مبا             :قال

عـن   " :رواه مسلم يف صحيحه من حديث كريب عن ابن عباس ونصه          
 فقدمت  : قال ،كريب أن أم الفضل بنت احلارث بعثته إىل معاوية يف الشام          

   واستهل علي رمضان ،الشام فقضيت حاجتها
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وأنا بالشام فرأيت اهلالل ليلة اجلمعة مث قدمت املدينة آخر الشهر فـسألين             
 رأيناه ليلة   :اهلالل فقال مىت رأيتم اهلالل فقلت      مث ذكر    ،عبد اهللا بن عباس   

 ، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية     ، نعم : فقلت . أنت رأيته  : فقال .اجلمعة
 ، لكنا رأيناه ليلة السبت فال نزال نصوم حىت نكمل الثالثني أو نراه            :فقال
 هكذا أمرنا رسول اهللا صلى      ، ال : فقال ؟ أو ال تكتفي برؤية معاوية     :فقلت

   . هـ. أ.)١("عليه وسلماهللا 

 ،فأما قول من قال إنه ينبغي أن يكون املعترب رؤية هالل مكة خاصـة             
 ويلزم منه أن ال جيب الصوم على من ثبتـت           ،فال أصل له وال دليل عليه     

   .رؤية اهلالل عندهم من سكان جهات أخرى إذا مل ير اهلالل مبكة

 دينه والعمل بكتابـه     وختاماً أسأل اهللا أن مين على املسلمني بالفقه يف        
 وأن يويل   ،وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم وأن يعيذهم من مضالت الفنت          

 وصلى اهللا وسلم على نبينا حممـد وآلـه          ،عليهم خيارهم إنه مسيع قريب    
  .وصحبه أمجعني

                                                
   ١٠٨٧باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم برقم ) الصيام(رواه مسلم يف ) ١(
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   ال يجوز االعتماد في دخول-٢٣
  شهر رمضان على المفكرة والتقاويم

 . ح . ع . إىل حضرة األخ الكرمي ج     من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز       
   .)١( آمني،زاده اهللا من العلم واإلميان وجعله مباركاً أينما كان

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

هـ وسرين منـه    ٢/٨/١٣٨٤فقد وصلين كتابكم الكرمي املؤرخ يف       
 واسـأل اهللا    ، واهتمامكم بأمر دينكم فاحلمد هللا على ذلك       ،علم صحتكم 

 وأن يثبتنا مجيعاً على دينه احلق الذي بعـث        ،يدكم من العلم واهلدى   أن يز 
 ، وأن يبلغكم من العلم النافع آمـالكم       ،به نبيه حممداً صلى اهللا عليه وسلم      

 ويعصمنا وإياكم من مضالت الفنت إنـه مسيـع          ،وأن ينفع بكم املسلمني   
   .قريب

 ،اهللا إن مكانكم خطري فأوصيكم ونفسي بتقـوى         :أيها االبن الكرمي  
   ،وسؤاله دائماً الثبات على احلق والعافية من الفنت

                                                
  . خطاب صدر من مكتب مساحته عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية) ١(
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 وما تيسر من سرية الرسـول األمـني   ،واالجتهاد يف دراسة القرآن الكرمي   
عليه الصالة والسالم يف بعض األوقات اخلاصة اليت حيصل لكم فيها فرصة            

  مع الدعوة إىل اإلسالم ونشر حماسنه العظيمة حـسب اإلمكـان    ،املطالعة
 أما سؤالكم عن الصوم يف أملانيـا فهـذا          .م اهللا من اهلداة املهتدين    جعلك
 أما دخول الشهر فال جيوز االعتماد فيه على املفكـرة واحلـساب         :جوابه

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غـم  (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  
   .)١())عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوماً

ال تصوموا حىت تروا اهلالل أو تكملوا       (( :يه وسلم وقوله صلى اهللا عل   
   .)٢())العدة وال تفطروا حىت تروا اهلالل أو تكملوا العدة

إذا عرف هذا فالواجب أن تعتمدوا يف ذلك على ما يثبت لديكم من             
 أو غريها من سفارات     ،دخول الشهر بالرؤية من طريق السفارة السعودية      

 حولكم من املسلمني للهالل وهكـذا        أو من رؤية من    ،الدول اإلسالمية 
 أما زمن الصيام فاعتمدوا فيه على ما قد عرف عندكم يف البالد             ،اخلروج

 ،فإذا كان املعروف عندكم أن النهار يف مثل أيام رمضان تسع سـاعات            
 فإذا كان هناك شك     ، وهكذا لو كان أكثر أو أقل      ،فصوموا تسع ساعات  

   ،رباءة الذمة ل؛فاحتاطوا بزيادة نصف ساعة أو ساعة

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
  سبق خترجيه ) ٢(
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 وفقكم اهللا ويسر أموركم واذكـروا قولـه         ،والتأكد من إكمال الصيام   
 : وقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم       )١(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   ﴿ :تعاىل

 ويكفي يف مثل هذه األمور      )٢())إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم      ((
س العمل بغالب الظن والـدالئل      عند خفاء طلوع الفجر أو غروب الشم      

 :وهو سبحانه القائل يف كتابـه الكـرمي      اليت يستفاد منها ذلك واحلمد هللا     
}رسالْع ِبكُم ِريدالَ يو رسالْي ِبكُم اللّه ِريد٣(}ي(.   

 وصلى اهللا وسلم وبـارك علـى    ،والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    
   .على آله وصحبهعبده ورسوله سيدنا وإمامنا حممد و

  نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية

                                                
   ١٦سورة التغابن، اآلية ) ١(
، ومسلم يف   ٧٢٨٨باب االقتداء بسنة رسول اهللا برقم       ) االعتصام بالكتاب والسنة  (رواه البخاري يف    ) ٢(
   ١٣٣٧باب فرض احلج والعمرة مرة واحدة برقم ) احلج(
   ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ٣(
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يف بعض بالد املسلمني يعمد الناس إىل الـصيام دون اعتمـاد            : س
  )١(على رؤية اهلالل وإمنا يكتفون بالتقاومي فما حكم ذلك؟

قد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم املسلمني أن يصوموا لرؤيته فإن            : ج
 : وقال عليه الصالة والـسالم     ، عليه  متفق ،غم عليهم أكملوا العدة ثالثني    

 وخنس  ))إنا أمة أمية ال نكتب وال حنسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا          ((
وأشار بأصـابعه    ))الشهر هكذا وهكذا وهكذا   (( :بإامه يف الثالثة وقال   

   . يعين بذلك أن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثالثني.)٢(كلها

رضي اهللا عنه أن النيب صلى      وثبت يف صحيح البخاري عن أيب هريرة        
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فـإن غـم علـيكم       (( :اهللا عليه وسلم قال   

   .)٣())فأكملوا عدة شعبان ثالثني

ال تصوموا حىت تروا اهلالل أو تكملـوا      (( :وقال صلى اهللا عليه وسلم    
 واألحاديـث يف    .)٤())العدة وال تفطروا حىت تروا اهلالل أو تكملوا العدة        

   وكلها ،الباب كثريةهذا 
                                                

العـدد  ) جملة احلرس الـوطين (، وكذلك نشرت يف ١٥٧اجلزء الثاين ص ) كتاب الدعوة (نشرت يف   ) ١(
  هـ ١٤١٣ يف رمضان ١٣٧

  سبق خترجيه ) ٢(
  سبق خترجيه ) ٣(
  سبق خترجيه ) ٤(
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 كمـا   ، أو إكمال العدة عند عدم الرؤية      ،تدل على وجوب العمل بالرؤية    
 وقد حكى شيخ اإلسـالم     ،تدل على أنه ال جيوز اعتماد احلساب يف ذلك        

ابن تيمية رمحه اهللا إمجاع أهل العلم على أنه ال جيـوز االعتمـاد علـى                
 واهللا ويل   .ال ريب فيـه    وهو احلق الذي     ، انتهى .احلساب يف إثبات األهلة   

   .التوفيق

   األحاديث الصحيحة تدل على وجوب- ٢٤
  اعتماد الرؤية أو إكمال العدد وعدم اعتبار الحساب

   )١(أجيوز صوم رمضان وصالة العيد على حساب التقومي؟: س

 ألن ذلك   ؛ال جيوز اعتماد التقومي وهو احلساب يف الصوم والفطر        : ج
 لقول النيب صلى اهللا     ؛ا العمدة على الرؤية    وإمن ،خيالف األحاديث الصحيحة  

 ال تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروه فإن غـم           (( :عليه وسلم 
إنا أمـة   (( : وقوله عليه الصالة والسالم    ،)٢())عليكم فأكملوا العدة ثالثني   

  وخنس إامه  ))أمية ال نكتب وال حنسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا

                                                
فتوى صدرت من مكتب مساحته عندما كان رئيساً إلدارات البحوث العلميـة واإلفتـاء والـدعوة             ) ١(

  . واإلرشاد
  سبق خترجيه ) ٢(
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 )١( وأشار بأصـابعه كلـها     ))شهر هكذا وهكذا وهكذا   وال(( :يف الثالثة 
 يعين بذلك صلى اهللا عليه وسلم أن الشهر يكون تسعاً وعشرين            .احلديث

صوموا لرؤيتـه وأفطـروا     (( : وقال عليه الصالة والسالم    ،ويكون ثالثني 
 وكلها أحاديث صحيحة وهلـا      .)٢())لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثالثني     

قة يف املعىن وهي تدل على وجوب اعتماد الرؤيـة          ألفاظ متعددة كلها متف   
 وبذلك قال أهـل العلـم   ، وأنه ال جيوز اعتماد احلساب ،أو إكمال العدد  

   . واهللا املوفق.الذين يعتد بأقواهلم

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
   ١٨١٠باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل برقم ) الصيام(رواه مسلم يف ) ٢(
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   ليس ألحد أن يحتج إلبطال الرؤية-٢٥
  لقول أصحاب المراصد أو يشترط لصحتها

  )١(موافقة أصحاب المراصد
 يف عـددها الـصادر يـوم        )اجلزيرة(ه صحيفة   اطلعت على ما نشرت   

 يوماً وليس   ٣٠رمضان املاضي    ":هـ حتت عنوان  ٢/١٢/١٤٠٠السبت  
   .بقلم األخ أمحد املسعري " ٢٩

واحتج على ذلك بأن املراصد العاملية مبا فيها مرصد جامعة الريـاض            
 يومـاً ومل    ٣٠أكدت حسابات أم القرى بأن شهر رمضان املاضي كان          

 رمـضان قـد     ٢٩عم أن اهلالل يف مساء يوم احلد املوافق          وز .٢٩يكن  
  إخل...غرب قبل الشمس مبدة ال تقل عن عشر دقائق يف مجيع أحناء اململكة

وتعلق أيضاً بأن مؤمتر اسطنبول قد وضع قواعد للرؤية احلكيمة حلـل           
   .هذه املشكلة

م  لتعلقه بصوم املسلمني وفطره    ؛وملا كان هذا املوضوع له أمهية كبرية      
وحجهم رأيت أن أكتب يف ذلك كلمة موجزة تتضمن إيـضاح احلـق             

   إن األحاديث : فأقول ،وإبطال ضده

                                                
بتاريخ  " ٢٩ يوماً وليس    ٣٠رمضان املاضي   : " بعنوان) صحيفة اجلزيرة (ماحته على ما نشرته     رد لس ) ١(
  هـ ٢/١٢/١٤٠٠
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الصحيحة قد استفاضت عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم بـاألمر              
 فوجب علـى    .باعتماد الرؤية وإكمال العدة وعدم االلتفات إىل احلساب       

 وال جيوز هلـم أن      ،عتمدوهاملسلمني مجيعاً أينما كانوا أن يأخذوا بذلك وي       
 أو بـأن    ،يكذبوا الثقات يف رؤية اهلالل بأن املرصد الفالين زعـم كـذا           
 وقد سبق   .املراصد األخرى زعمت كذا أو بأن مؤمتر استطنبول وضع كذا         
 فوضـع   ،اجلميع املعلم الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يـوحى            

واحلـضري والبـدوي     يعرفها العامل واجلاهل     ،للمسلمني قواعد واضحة  
صوموا لرؤيته وأفطـروا    (( : فقال عليه الصالة والسالم    ،واحلاسب وغريه 

فـصوموا  (( : ويف لفظ  ،)١())لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني      
 : ويف حديث آخـر    ،)٣())فاقدروا له ثالثني  (( : ويف لفظ آخر   )٢())ثالثني

  صالة  وقال عليه ال.)٤())فأكملوا عدة شعبان ثالثني((

                                                
بـرقم  " إذا رأيتم اهلالل فصوموا     : " باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ١(

   ٢١٢٤قم باب ذكر االختالف على عمرو بن دينار بر) الصيام(، والنسائي يف ١٩٠٩
   ١٠٨١باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل برقم ) الصيام(رواه مسلم يف ) ٢(
   ١٠٨٠باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل برقم ) الصيام(رواه مسلم يف ) ٣(
بـرقم  " إذا رأيتم اهلالل فـصوموا      : "باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ٤(

١٩٠٩   
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ال تصوموا حىت تروا اهلالل أو تكملوا العدة، وال تفطروا حىت           (( :والسالم
   .)١())تروا اهلالل أو تكملوا العدة

وعن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب أنه خطب يف اليوم الذي يشك             
 أال إين جالست أصحاب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم              :فيه فقال 
 :ول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم قـال          وإم حدثوين أن رس    ،وساءلتهم

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا هلا فإن غم علـيكم فـأكملوا            ((
   .)٢())ثالثني، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا

عهـد إلينـا     ":وعن أمري مكة احلارث بن حاطب رضي اهللا عنه قال         
 وشهد شاهدا   رهرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن مل ن           

  . ومها حديثان صحيحان .)٣("عدل نسكنا بشهادما

 قال رسـول اهللا     :ويف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال        
إنا أمة أمية ال نكتب وال حنسب، الشهر هكـذا          (( :صلى اهللا عليه وسلم   

   وأشار بأصابعه العشر ))وهكذا وهكذا

                                                
) الـصوم (، وأبـو داود يف  ٢١٢٦باب ذكر االختالف على منصور برقم   ) الصيام(النسائي يف   رواه  ) ١(

   ٢٣٢٦باب إذا أغمي الشهر برقم 
   ٢١١٦باب قبول شهادة الرجل الواحد برقم ) الصيام(رواه النسائي يف ) ٢(
   ٢٣٣٨باب شهادة رجلني على رؤية هالل شوال برقم  )الصيام(رواه أبو داود يف ) ٣(
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 وخنس إامه يف    )١())كذاالشهر هكذا وهكذا وه   (( : وقال ،ثالث مرات 
   . أنه يكون تارة ثالثني ويكون تارة تسعاً وعشرين: واملعىن،الثالثة

 ومل حيلهم النيب صلى اهللا عليه وسلم        ،واألحاديث يف هذا املعىن كثرية    
 بل أحاهلم إىل أمر مشاهد يراه النـاس يف          ،يف إثبات الشهور إىل احلساب    

 وقد أمجع سلف األمة من      ،ل العدة  وعند عدم الرؤية أمرهم بإكما     ،السماء
الصحابة رضي اهللا عنهم وأتباعهم بإحسان من أهل العلم املعتربين علـى            

 فال جيوز ألحد أن حيتج على إبطال الرؤية مبجرد دعوى أصـحاب             .ذلك
 كما ال جيوز ألحد أن يـشترط        ،املراصد أو بعضهم خمالفة الرؤية حلسام     

 ألن ذلـك تـشريع يف   ،اب املراصدلصحة الرؤية أن توافق ما يقوله أصح   
 واعتـراض  ، وألن ذلك تقيد ملا أطلقه اهللا ورسـوله      ،الدين مل يأذن به اهللا    

 وتكليف للنـاس مبـا ال       ،على صاحب الشريعة الذي ال ينطق عن اهلوى       
 ومن املعلـوم    . فيضيقون بذلك ما وسعه اهللا     ،يعرفه إال نفر قليل من الناس     

 ورسوله يف كل شيء كما قـال اهللا  أنه ال أحسن وال أكمل من حكم اهللا       
أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللِّه حكْما لِّقَـوٍم          ﴿ :سبحانه  
فنصيحيت جلميع املسلمني وجلميع احلاسبني بوجه أخـص أن     . )٢(﴾يوِقنونَ
   وأن حيذروا ،يتقوا اهللا

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
   ٥٠سورة املائدة، اآلية ) ٢(
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 ،تشريع للناس مبا مل يأذن بـه اهللا خمالفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال      
أَم لَهم شركَاء شرعوا لَهم من الديِن مـا لَـم           ﴿ :وقد قال اهللا عز وجل    

  أْذَن ِبِه اللَّهِرِه أَن       ﴿ : وقال سبحانه  ،)١(﴾يأَم ناِلفُونَ عخي ذَِر الَِّذينحفَلْي
      ذَابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيبتوقال تعاىل  ،)٢(﴾أَِليم : ﴿   وا اللَّهقُلْ أَِطيع

وأَِطيعوا الرسولَ فَِإن تولَّوا فَِإنما علَيِه ما حملَ وعلَيكُم ما حملْـتم وِإن   
       ِبنيلَاغُ الْموِل ِإلَّا الْبسلَى الرا عموا ودتهت وهِطيعوقـال تعـاىل    ،)٣(﴾ت : 

﴿أَِقيمـونَ        ومحرت لَّكُمولَ لَعسوا الرأَِطيعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ و٤(﴾وا الص(. 
  .واآليات يف هذا املعىن كثرية 

من أطاعين فقد   (( : أنه قال  :ويف الصحيحني عنه صلى اهللا عليه وسلم      
   .)٥())أطاع اهللا ومن عصاين فقد عصى اهللا

عنه أن النيب صـلى اهللا      ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا         
 يا رسـول    : قيل ))كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب      (( :عليه وسلم قال  

   من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين(( : قال؟ ومن يأىب،اهللا

                                                
   ٢١سورة الشورى، اآلية ) ١(
   ٦٣سورة النور، اآلية ) ٢(
  ٥٤سورة النور، اآلية ) ٣(
  ٥٦سورة النور، اآلية ) ٤(
، ومـسلم يف    ٢٩٥٧باب يقاتل من وراء اإلمام ويتقي به بـرقم          ) اجلهاد والسري (رواه البخاري يف    ) ٥(
  ١٨٣٥اعة األمراء برقم باب وجوب ط) اإلمارة(
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   .)١())فقد أىب

 وقد  .واألدلة على إبطال التعلق باحلساب يف إثبات األهلة كثرية جداً         
ة رمحه اهللا إمجاع أهل العلم علـى  حكى أبو العباس شيخ اإلسالم ابن تيمي     

 وهو رمحه اهللا مـن أعلـم        ،عدم االعتماد على احلساب يف إثبات األهلة      
 وهذا اإلمجاع يؤيد ما دلت عليه السنة املتواترة         .الناس باإلمجاع واخلالف  

   .عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم بذلك

 اهللا  وأسـأل  .وأرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية ومقنع لطالب احلق        
 وأن مين علينا مجيعاً بالفقه يف       ،أن يهدينا وسائر املسلمني صراطه املستقيم     

 وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآلـه         ،دينه والثبات عليه إنه مسيع قريب     
   .وصحبه

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
  الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية

  واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

                                                
   ٧٢٨٠باب االقتداء بسنن الرسول برقم ) االعتصام بالكتاب والسنة(رواه البخاري يف ) ١(
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تبر الحساب الفلكي شرطاً لصحة الرؤية فقد  من اع-٢٦
  )١(استدرك على اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم

  

 وعلى آله وأصحابه ومن     ، والصالة والسالم على رسول اهللا     ،احلمد هللا 
   :اهتدى داه أما بعد

فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة الدسـتور األردنيـة يف عـددها             
دكتور علي عبندة مدير األرصادات     هـ بقلم ال  ١٧/٩/١٤٠٧الصادر يوم   

 ومـا نـشر يف      .العامة وعضو جلنة املواقيت يف وزارة األوقاف األردنيـة        
هـ بقلم املهندس أمـني     ١٥/١١/١٤٠٧صحيفة الشرق األوسط بتاريخ     

 ،عامر واخلرب املنسوب للدكتور رشاد قبيص مدير معهد البحوث الفلكيـة    
هـ عفا اهللا   ١٤٠٧ان سنة   الذي نشرته جريدة األخبار املصرية غرة رمض      

 وزعـم   . من جزمهم باعتماد احلساب يف إثبـات األهلـة         –عنا وعنهم   
الدكتور علي عبندة بأن احلقائق العلمية تؤكد عدم إمكانية رؤية هـالل            

 حيث قال بغيابه قبل غروب      ،م مطلقاً ٢٧/٤/١٩٨٧رمضان مساء االثنني    
   دقيقة بناء على ما ذكره ٢٠الشمس حبوايل 

                                                
  هـ ١٨/١٢/١٤٠٧ بتاريخ ٧٤١٠العدد ) جريدة املدينة(نشرت يف ) ١(
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 وجداول التقـومي اهلجـري      ، من أن احلسابات الفلكية الدقيقة     قبل ذلك 
اإلسالمي الذي أقرته معظم البلدان اإلسالمية ومن بينها األردن على آخر           

   .ما ذكر

وبناء على ذلك رأيت أن أوضح للقراء ما يف هذا الكالم من اخلطـر              
  ونبذ ما صحت به السنة عن رسول       ،العظيم واجلرأة على دين اهللا ورسوله     
 وتقدمي أقوال الفلكيني وأصـحاب      ،اهللا صلى اهللا عليه وسلم وراء الظهر      

التقاومي على ما دل عليه كتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله صلى اهللا عليـه            
وسلم من تعليق إثبات دخول الشهر وخروجه برؤية اهلـالل أو إكمـال             

   .العدة

 ألن  ؛امةوحكمه صلى اهللا عليه وسلم يعم زمانه وما بعده إىل يوم القي           
اهللا عز وجل بعثه إىل العاملني بشريعة كاملة ال يعتريها نقص بوجـه مـن               

الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم      ﴿ : كما قال سبحانه   ،الوجوه
 وهو سبحانه يعلم أن الفلكيني قد       )١(﴾ِنعمِتي ورِضيت لَكُم اِإلسالَم ِدينا    

 ومل يأمر عباده يف كتابـه أو        ،هد به الثقات من رؤية األهلة     خيالفون ما يش  
 ،على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم باالعتماد على احلساب الفلكـي           

   ومن اعترب ذلك فقد استدرك ،أو اعتباره شرطاً يف صحة الرؤية

                                                
   ٣سورة املائدة، اآلية ) ١(
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على اهللا وعلى رسوله صلى اهللا عليه وسلم وألزم املسلمني بشرط ال أصل             
 وهو أال ختالف الرؤية ما يدعيه الفلكيون من عدم          ، املطهر له يف شرع اهللا   

   .والدة اهلالل أو عدم إمكان رؤيته
وقد صرحت األحاديث الصحيحة املستفيضة عن رسول اهللا صلى اهللا          

   .عليه وسلم بإبطال هذا الشرط واالعتماد على الرؤية أو إكمال العدة
 تنازعوا فيـه إىل كتابـه       وقد أمر اهللا عباده عند التنازع أن يردوا ما        

 أو سنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم وأن يردوا ما اختلفـوا فيـه إىل                ،الكرمي
يا أَيها الَّـِذين    ﴿ :حكمه وحكم رسوله صلى اهللا عليه وسلم فقال تعاىل        

         تعازنفَِإن ت ِر ِمنكُمِلي اَألمأُوولَ وسواْ الرأَِطيعو واْ اللّهواْ أَِطيعنِفـي   آم م
            ِم اآلِخِر ذَِلكوالْيونَ ِباللِّه وِمنؤت موِل ِإن كُنتسالرِإلَى اللِّه و وهدٍء فَريش

وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شـيٍء      ﴿ : وقال عز وجل   .)١(﴾خير وأَحسن تأِْويالً  
الَ يؤِمنـونَ حتـى     فَالَ وربك   ﴿ : وقال عز وجل   )٢(﴾فَحكْمه ِإلَى اللَّهِ  

            تيا قَضما مجرح واْ ِفي أَنفُِسِهمِجدالَ ي ثُم مهنيب رجا شِفيم وككِّمحي
 وقد صحت األحاديث عن رسول اهللا صـلى اهللا          .)٣( ﴾ويسلِّمواْ تسِليما 

  عليه وسلم بوجوب اعتماد الرؤية يف إثبات 

                                                
   ٥٩سورة النساء، اآلية ) ١(
   ١٠سورة الشورى، اآلية ) ٢(
   ٦٥نساء، اآلية سورة ال) ٣(
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 وهي أحاديث مشهورة مستفيضة عن رسول اهللا        ،األهلة أو إكمال العدد   
 وحكمه صلى اهللا عليه وسلم      ،صلى اهللا عليه وسلم يف الصحيحني وغريمها      

 ألنـه   ؛ بل يعم زمانه وما يأيت بعده إىل يوم القيامة         ،ال خيتص بزمانه فقط   
   .رسول اهللا إىل اجلميع

ـ        م يف واهللا سبحانه أرسله إىل الناس كافة وأمره أن يبلغهم ما شرعه هل
 وهو العامل بغيب السماوات واألرض والعامل       .إثبات هالل رمضان وغريه   

 ومل يثبت   ،مبا سيحدث بعد زمانه صلى اهللا عليه وسلم من املراصد وغريها          
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قيد العمل بالرؤية مبوافقة مرصد أو              

ن علمه شيء    وهو سبحانه ال يعزب ع     .عدم وجود خمالفة حلساب الفلك    
 وال فيما يأيت إىل يـوم       ،يف األرض وال يف السماء ال فيما سبق من الزمان         

إنا أمة امية ال نكتـب وال       (( : وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       ،القيامة
والـشهر  (( ، وخنس إامه يف الثالثة    ))حنسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا    

وموا لرؤيته وأفطروا   فص(( ، وأشار بأصابعه العشر   ))هكذا وهكذا وهكذا  
فـأكملوا  (( : ويف لفظ آخر   ،)١())لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثالثني      

 يرشد بذلك أمته عليه الصالة والسالم إىل أن الشهر تارة يكون            )٢())العدة
   وصح .تسعاً وعشرين وتارة يكون ثالثني

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
  سبق خترجيه ) ٢(
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ـ      (( :عنه صلى اهللا عليه وسلم انه قال       الل أو  ال تقدموا الشهر حىت تروا اهل
   .)١())تكملوا العدة مث صوموا حىت تروا اهلالل أو تكملوا العدة

 ، ومل يأذن يف إثبات الشهور بـذلك       ،ومل يأمر بالرجوع إىل احلساب    
وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف رسالة صنفها يف هذه املسألة              

ـ       ١٣٢ من الفتاوى صفحة     ٢٥كما يف الد     وز  اإلمجاع على أنـه ال جي
العمل باحلساب يف إثبات األهلة وهو رمحه اهللا من اعلم النـاس مبـسائل              

   .اإلمجاع واخلالف

إمجـاع    عن أيب الوليد الباجي    ١٢٧ ص   ٤ونقل احلافظ يف الفتح ج      
   . وأن إمجاعهم حجة على من بعدهم،السلف على عدم االعتداد باحلساب

ا تدل علـى  واألحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم كله        
 ولست أقصد من هـذا منـع االسـتعانة          .ما دل عليه اإلمجاع املذكور    

 ، ولكين أقصد منع االعتماد عليهـا      .باملراصد والنظارات على رؤية اهلالل    
أو جعلها معياراً للرؤية ال تثبت إال إذا شهدت هلا املراصد بالصحة أو بأن              

   . فهذا كله باطل.اهلالل قد ولد

   له معرفة بأحوال احلاسبني من وال خيفى على كل من
                                                

بـاب ذكـر    ) الـصيام (، والنسائي يف    ١٨٠٧١حديث رجل برقم    ) مسند الكوفيني (رواه أمحد يف    ) ١(
   ٢٠٩٧االختالف على منصور برقم 
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أهل الفلك ما يقع بينهم من االختالف يف كثري من األحيـان يف إثبـات               
 ولـو   . ويف أماكن الرؤية للهالل أو عدم ذلـك        .والدة اهلالل أو عدمها   

فرضنا إمجاعهم يف وقت من األوقات على والدته أو عدم والدته مل يكـن   
 وإمنـا   ،جيوز عليهم اخلطأ مجيعاً    ألم ليسوا معصومني بل      ؛إمجاعهم حجة 

 هو إمجـاع سـلف األمـة يف املـسائل     ،اإلمجاع املعصوم الذي حيتج به   
 ألم إذا أمجعوا دخلت فيهم الطائفة املنصورة اليت شـهد هلـا             ؛الشرعية

   .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأا ال تزال على احلق إىل يوم القيامة

عارض ا األدلـة الـشرعية مـن    وأما غريهم فليس إمجاعهم حجة ت    
 كما يعلم ذلك من كتب األصـول وعلـم مـصطلح            ،الكتاب والسنة 

   .احلديث

هـ ليلة الثالثاء قـد  ١٤٠٧والرؤية هلالل رمضان هذا العام أعين عام   
 ،ثبتت لدى جملس القضاء األعلى يف اململكة العربية السعودية يئته الدائمة          

 وبطـالن  ، ملوافقتها لألدلة الشرعية؛افهي رؤية شرعية جيب االعتماد عليه   
 ومبوجبها يكون يوم الثالثاء أول يوم من رمضان لألحاديث          .ما يعارضها 

الصوم يوم تصومون، والفطر يوم     (( :السابقة ولقوله صلى اهللا عليه وسلم     
   أخرجه )١())تفطرون، واألضحى يوم تضحون

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
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  . الترمذي وغريه بإسناد حسن

خطأوا يف إثبات اهلالل دخوالً أو خروجـاً        ولو فرضنا أن املسلمني أ    
وهم معتمدون يف إثباته على ما صحت به السنة عن نبيهم صلى اهللا عليه              

 بل كانوا مأجورين ومشكورين مـن       ،وسلم مل يكن عليهم يف ذلك بأس      
أجل اعتمادهم على ما شرعه اهللا هلم وصحت به األخبار عن نبيهم صلى             

من أجل قول احلاسبني مع قيـام البينـة          ولو تركوا ذلك     ،اهللا عليه وسلم  
الشرعية برؤية اهلالل دخوالً أو خروجاً لكانوا آمثني وعلى خطر عظيم من            

 ملخالفتهم ما رمسه هلم نبيهم وإمامهم حممد بن عبـد           ،عقوبة اهللا عز وجل   
فَلْيحذَِر  ﴿ :اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت حذر اهللا منها يف قوله عز وجل            

 ي الَِّذين          أَِلـيم ذَابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيبِرِه أَن تأَم ناِلفُونَ ع١(﴾خ(، 
وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا        ﴿ :ويف قوله عز وجل   

ِص اللّه  ومن يع ﴿: وقوله سبحانه  ،)٢(﴾واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَابِ     
ِهنيم ذَابع لَها وا ِفيهاِلدا خارن ِخلْهدي هوددح دعتيو ولَهسر٣(﴾و(.   

وأرجو أن يكون فيما ذكرته مقنع لطالب احلق وكشف للشبهة الـيت        
  ذكرها الدكتور علي عبندة وغريه ممن يعتمد على 

                                                
   ٦٣سورة النور، اآلية ) ١(
   ٧سورة احلشر، اآلية ) ٢(
   ١٤سورة النساء، اآلية ) ٣(
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سبحانه املسئول أن يوفـق      واهللا   ، ويعطل الرؤية الشرعية   ،أقوال احلاسبني 
هؤالء الكاتبني ومجيع املسلمني لكل ما فيه صالح العباد والبالد والتمسك           

 وان يعيذنا ومجيع املسلمني من شرور أنفـسنا ومـن           ،بشرع اهللا املطهر  
 ومن القول على اهللا سبحانه وتعاىل وعلى رسوله صـلى           ،سيئات أعمالنا 

 وهو حسبنا ونعـم     ،القادر عليه  إنه ويل ذلك و    ،اهللا عليه وسلم بغري علم    
 وصلى اهللا وسلم على رسوله وخليله نبينا حممد وآلـه وصـحبه             ،الوكيل

   . واهتدى ديه إىل يوم الدين،ومن عظم سنته

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
  ورئيس الس التأسيسي
  لرابطة العامل اإلسالمي



  

 - ١٣٥ -

   يعمل بقولهم الحسابون ال-٢٧
  وال ينبغي لهم أن يشوشوا على الناس

   )١(يبقى مسألة احلسابني يف رؤية اهلالل يا مساحة الشيخ؟: س

إنا أمـة  (( : يقول صلى اهللا عليه وسلم    ،احلسابون ال يعمل بقوهلم   : ج
 وأشار بأصابعه   – أمية ال نكتب وال حنسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا        

 وخـنس  ،والشهر هكذا وهكذا وهكذا – العشر ثالث مرات يعين ثالثني  
ال تصوموا حىت تـروا     (( : ويقول .)٢())يعين تسعاً وعشرين   إامه يف الثالثة  

اهلالل وال تفطروا حىت تروا اهلالل فإن أغمي علـيكم فـأكملوا العـدة              
   .)٣())ثالثني

  أما احلسابون فال يلتفت إليهم وال يعول على 

                                                
  ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
، ويف بـاب قـول   ١٩١٣برقم " ال نكتب وال حنسب : " باب قول النيب) الصوم(رواه البخاري يف    ) ٢(

   ١٩٠٨برقم " إذا رأيتم اهلالل فصوموا : " النيب
، ومـسلم يف    ١٩٠٧ بـرقم " إذا رأيتم اهلالل فصوموا     : " باب قول النيب  ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ٣(
   ١٠٨٠باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل برقم ) الصيام(
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 وينبغي مـنعهم مـن نـشر        ،حسامحسام وال ينبغي هلم أن ينشروا       
 ، ال يف مسألة رؤية اهلـالل      ، ألم بذلك يشوشون على الناس     ؛حسابام

 وألنـه   ، ملا يف إعالم من التشويش على الناس       ؛وال يف مسألة الكسوفات   
 وقد حكى شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا إمجاع          .ال جيوز العمل بقوهلم   

 قول أهل احلساب يف دخول رمضان وال        أهل العلم على أنه ال يعتمد على      
   .يف خروجه
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   الحساب ال يعول-٢٨
  عليه والشاهد الواحد كاف
  في إثبات دخول شهر رمضان

. من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم الـشيخ س       
   .)١( وفقه اهللا ملا فيه رضاه. ل.أ

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

يت برقيتكم املتضمنة بيان أنه قد ثبـت لـديكم أن هنـاك             فقد تلق 
 .إخل.. .استحالة لرؤية هالل شوال يف ليلة اخلمـيس يف منطقـة اخللـيج        

وأخربكم بأنه قد دلت األدلة الشرعية وإمجاع سلف األمة على احلـساب            
ال يعول عليه وإمنا املعول على الرؤية أو إكمال العدة كما قال النيب صلى              

ال تصوموا حىت تروا اهلـالل أو تكملـوا العـدة، وال            (( :وسلماهللا عليه   
   .)٢())تفطروا حىت تروا اهلالل أو تكملوا العدة

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غـم       (( :وقال صلى اهللا عليه وسلم    
  عليكم 

                                                
خطاب صدر من مكتب مساحته عندما كان رئيساً عاماً إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والـدعوة               ) ١(

  هـ ١١/١٠/١٤٠٩ وتاريخ ١/ ٢٧٩٣واإلرشاد برقم 
  سبق خترجيه ) ٢(



  

 - ١٣٨ -

 )٢())فـصوموا ثالثـني   (( : ويف لفـظ   )١())فأكملوا العدة ثالثني يومـاً    
   .كثريةواألحاديث يف هذا املعىن 

 وبـذلك  ،وقد ثبتت رؤية اهلالل ليلة اخلميس بأكثر مـن شـاهدين         
 والشاهدان كافيان دخوالً وخروجـاً      ،تعلمون أنه ال يعول على احلساب     
 : وقد قال اهللا تعاىل يف كتابه الكـرمي        ،والشاهد الواحد كاٍف يف الدخول    

اللَِّه ورسوِلِه واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه      يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تقَدموا بين يدِي         ﴿
 ِليمع ِميعوقال سبحانه  ،)٣(﴾س : ﴿         ـواْ اللّـهـواْ أَِطيعنآم ا الَِّذينها أَيي

وأَِطيعواْ الرسولَ وأُوِلي اَألمِر ِمنكُم فَِإن تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَـى            
 ِإن كُنتم تؤِمنونَ ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر ذَِلك خير وأَحـسن           اللِّه والرسولِ 

 وأسأل اهللا عز وجل أن مينحنا وإياكم وسائر إخواننا العلـم            .)٤(﴾تأِْويالً
 والـسالم علـيكم     .النافع والعمل به والثبات على احلق إنه خري مسئول        

   .ورمحة اهللا وبركاته

  لبحوثالرئيس العام إلدارات ا
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
  سبق خترجيه ) ٢(
   ١ة سورة احلجرات، اآلي) ٣(
   ٥٩سورة النساء، اآلية ) ٤(
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   متى ثبتت رؤية الهالل-٢٩
  ثبوتاً شرعياً وجب العمل بها

  )١(ولم يجز أن تعارض بكسوف وال غيره

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ومـن         
  :  أما بعد.اهتدى داه

ا الصادر يف يـوم     فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة الندوة يف عدده        
هـ نقالً عن الفلكي حبيب علوي احلسني من جزمه بأنـه         ٢٣/٨/١٤٠٥

هــ حـسب    ٣٠/٨/١٤٠٥سيكون كسوف للشمس يف ليلة االثـنني        
 ، وأنه ال متكن رؤية اهلالل تلك الليلة بسبب الكـسوف          ،توقيت أم القرى  

  إخل.. .وأن أول رمضان سيكون يوم الثالثاء

 عليه وسلم قد علق إثبـات األهلـة         ونظراً إىل أن الرسول صلى اهللا     
 وحكمه صلى اهللا عليه وسلم يعم زمانـه ومـا           ،بالرؤية أو بإكمال العدة   

 ألن اهللا عز وجل بعثه إىل العاملني بشريعة كاملـة ال            ؛بعده إىل يوم القيامة   
  يعتريها نقص بوجه من الوجوه كما 

                                                
هـ حول مـا زعمـه الفلكـي    ٢٣/٨/١٤٠٥بتاريخ  ) الندوة(رد لسماحته على ما نشرته صحيفة       ) ١(

هـ، ونـشر يف    ٣٠/٨/١٤٠٥حبيب علوي احلسني من جزمه بأنه سيكون كسوف للشمس ليلة االثنني            
   ١٣العدد ) البحوث اإلسالمية(جملة 
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 وأَتممت علَيكُم ِنعمِتـي     الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم   ﴿ :قال اهللا سبحانه  
   .)١(﴾ورِضيت لَكُم اِإلسالَم ِدينا

وهو سبحانه يعلم ما يقع من الكسوف يف كل زمان ومل خيرب عبـاده              
 مـع أنـه     ،مبا جيب عليهم اعتباره وقت الكسوف من جهة إثبات األهلة         

رع سبحانه أخربهم على لسان رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم مبا يـش            
   .هلم وقت الكسوف من صالة وغريها

ونظراً إىل أن قول الفلكيني أن كسوف الشمس ال يكون إال يف آخر             
 وختالف مـن    ،الشهر يف ليايل استسرار القمر ليس عليه دليل يعتمد عليه         
 وقـد صـرح   ،أجله األحاديث الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   

 ،كن وقوعه يف غري آخر الشهر     مجع من أهل العلم بأن كسوف الشمس مي       
   .واهللا سبحانه على كل شيء قدير

 ،وكون العادة الغالبة وقوعه يف آخر الشهر ال مينع وقوعـه يف غـريه             
ونظراً إىل أن بعض الناس قد يرتاب يف العمل بالـسنة بـسبب أقـوال               

 رأيـت  ؛ وقد حيمله ذلك على تكذيب البينة العادلة برؤية اهلالل        .الفلكيني
 على هذا األمر إيضاحاً للحق وكشفاً للـشبهة ونـصراً للـشريعة             التنبيه

احملمدية ودفاعاً عن حكم الشريعة اإلسالمية يف هذا األمر العظيم الـذي            
   .يتعلق جبميع املسلمني

                                                
   ٣سورة املائدة، اآلية ) ١(
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 قد صحت األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم             :فأقول
هي أحاديـث    و ،بوجوب اعتماد الرؤية يف إثبات األهلة أو إكمال العدد        

مشهورة مستفيضة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف الـصحيحني             
 بـل يعـم     ، وحكمه صلى اهللا عليه وسلم ال خيتص بزمانه فقط         ،وغريمها

   . ألنه رسول اهللا إىل اجلميع؛زمانه وما يأيت بعده إىل يوم القيامة

ثبات واهللا سبحانه أرسله إىل الناس وأمره أن يبلغهم ما شرعه هلم يف إ            
 هو العامل بغيب السماوات واألرض والعـامل مبـا          ،هالل رمضان وغريه  

 ويعلـم   ،سيحدث بعد زمانه صلى اهللا عليه وسلم من املراصد وغريهـا          
 ومل يثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه          ،سبحانه ما يقع من الكسوفات    

 وهـو   ،وسلم أنه قيد العمل بالرؤية مبوافقة مرصد أو عدم وجود كسوف          
ه وتعاىل ال يعزب عن علمه شيء يف األرض وال يف السماء ال فيما              سبحان

 وقد قال الـنيب صـلى اهللا    ، وال فيما يأيت إىل يوم القيامة      ،سبق من الزمان  
إنا أمة أمية ال نكتب وال حنسب الشهر هكـذا وهكـذا            (( :عليه وسلم 

 ))والشهر هكذا وهكـذا وهكـذا     (( ، وخنس إامه يف الثالثة    ))وهكذا
 يرشد بذلك أمته عليه الصالة والـسالم إىل أن          ،)١(أصابعه العشر وأشار ب 

   وصح عنه صلى اهللا .الشهر تارة يكون تسعاً وعشرين وتارة يكون ثالثني

                                                
  سبق خترجيه ) ١(



  

 - ١٤٢ -

ال تصوموا حىت تروا اهلالل أو تكملوا العـدة وال          (( :عليه وسلم أنه قال   
ىل  ومل يـأمر بـالرجوع إ      ،)١())تفطروا حىت تروا اهلالل أو تكملوا العدة      

 وقد ذكر شيخ اإلسالم ابـن       . ومل يأذن يف إثبات الشهور بذلك      ،احلساب
 مـن   ٢٥تيمية رمحه اهللا يف رسالة صنفها يف هذه املسألة كما يف الـد              

 إمجاع العلماء أنه ال جيوز العمل باحلساب يف إثبات          ١٣٢الفتاوى صفحة   
   .األهلة وهو رمحه اهللا من أعلم الناس مبسائل اإلمجاع واخلالف

واألحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم كلها تدل علـى          
 ولست أقصد من هـذا منـع االسـتعانة          .ما دل عليه اإلمجاع املذكور    

 ، ولكين أقصد منع االعتماد عليهـا      .باملراصد والنظارات على رؤية اهلالل    
ن أو جعلها معياراً للرؤية ال تثبت إال إذا شهدت هلا املراصد بالصحة أو بأ             

   . فهذا كله باطل.اهلالل قد ولد

وال خيفى على كل من له معرفة بأحوال احلاسبني من أهل الفلك مـا        
يقع بينهم من االختالف يف كثري من األحيان يف إثبات والدة اهلـالل أو              

 ولو فرضنا إمجاعهم يف وقـت مـن         . ويف أماكن رؤيته أو عدمه     .عدمها
 ألم ليـسوا    ؛كن إمجاعهم حجة  األوقات على والدته أو عدم والدته مل ي       

  معصومني بل 

                                                
   سبق خترجيه) ١(
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 هو إمجاع   ، وإمنا اإلمجاع املعصوم الذي حيتج به      ،جيوز عليهم اخلطأ مجيعاً   
 ألم إذا أمجعوا دخلت فـيهم الطائفـة         ؛سلف األمة يف املسائل الشرعية    

املنصورة اليت شهد هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأا ال تزال علـى               
   .م القيامةاحلق إىل يو

 ألنه ال يوجد نص يف      ؛وأما االحتجاج بالكسوف فمن أضعف احلجج     
كتاب اهللا عز وجل وال من سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدل على               

 وأن الكسوف للـشمس ال  ،أن اخلسوف للقمر ال يقع إال يف ليايل اإلبدار   
رح مجـع    بل قد ص   ؛يكون إال يف أيام االستسرار كما يقوله بعض العلماء        

 وذكر غري واحد منهم أنـه       ،من أهل العلم بأنه جيوز أن يقع يف كل وقت         
 وهذان اليومان ليسا من أيـام  ،ميكن وقوعه يف يوم عيد الفطر وعيد النحر    

 إنه ال يقع اخلسوف إال يف       :اإلبدار وال من أيام االستسرار فنقابل من قال       
 ،كن وقوعه يف كل وقت    ليايل اإلبدار وأيام االستسرار بقول من قال إنه مي        

 وتسلم لنا األدلة الشرعية لـيس هلـا      ،وليس قول أحدمها بأوىل من اآلخر     
 وليس يف شرع اهللا سبحانه وال يف قدرته فيما نعلم ما مينع وقوع              ،معارض

 ألن اهللا عز وجل له القدرة الكاملة علـى كـل            ؛الكسوف يف كل وقت   
 وقد أخرب نبيه    ،ه لعباده شيء وله احلكمة البالغة يف مجيع ما يقدره ويشرع        

صلى اهللا عليه وسلم أن كسوف الشمس وخسوف القمر آيتان من آيات            
   ،اهللا خيوف اهللا ما عباده
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واإلنذار من أسباب العذاب يف كـل        والعباد يف أشد احلاجة إىل التخويف     
وقت وهذا املعىن نفسه من األدلة الدالة على صحة قول مـن قـال مـن         

   .خلسوف والكسوف يف مجيع األوقاتالعلماء جبواز وقوع ا

والرؤية هلالل شعبان ليلة السبت هذا العام ثبتـت بـشهادة عـدلني      
وحكم بثبوا الس األعلى للقضاء يف اململكة العربية الـسعودية يئتـه            

 فهي رؤية شرعية جيب االعتماد عليهـا يف الـصوم واإلفطـار             ،الدائمة
 وعليها يكون يوم االثـنني      ،يعارضهاملوافقتها لألدلة الشرعية وبطالن ما      

 ، لألحاديث الـسابقة   ؛أول يوم من رمضان إال أن يرى اهلالل ليلة األحد         
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم      (( :ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     

 : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم     ،)١())عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوماً     
 )٢()) والفطر يوم تفطرون، والضحى يوم تضحون      الصوم يوم تصومون،  ((

 وأرجو أن يكون فيما ذكرته مقنـع        ،خرجه الترمذي وغريه بإسناد حسن    
 واهللا ،لطالب احلق وكشف للشبهة اليت ذكرنا يف صـدر هـذه الكلمـة            

  سبحانه 

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
  ٦٩٧باب ما جاء يف الصوم يوم تصومون برقم ) الصوم(رواه الترمذي يف ) ٢(
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 وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده       ، وهو حسبنا ونعم الوكيل    ،ويل التوفيق 
   .آله وصحبهورسوله نبينا حممد و

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
  الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية

  واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
  ورئيس الس التأسيسي لرابطة
  العامل اإلسالمي مبكة املكرمة
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   ال اعتبار في الشرع المطهر النخفاض- ٣٠
  )١(المنازل أو كبر األهلة وصغرها

   : أما بعد،الم على رسول اهللاحلمد هللا والصالة والس

 اعين  ،فقد شاء اهللا سبحانه أن تثبت رؤية هالل شهر شوال هذا العام           
 فأمر ويل األمـر     ،هـ ليلة الثالثني من رمضان بشهادة عدلني      ١٣٨٩عام  

باعتمادها واإلفطار مبوجبها فأفطر الناس يف هذه الـبالد ـذه الرؤيـة             
 ،ازل اهلالل يف أول شوال ضعيفة      وشاء اهللا سبحانه أن تكون من      ،الشرعية

وانضاف إىل ذلك رؤية الناس للهالل مرتفعاً يف الـشرق قبـل طلـوع              
 ،الشمس من اليوم التاسع والعشرين فأوجب ذلك شكاً لـبعض النـاس           

   .حىت سألين الكثري من الناس عن ذلك ورمبا فيما وقع من اإلفطار

ن أكتـب   فلما رأيت اخلوض بني الناس يف هذا املوضوع أحببـت أ          
كلمة يف ذلك تتضمن بيان األمر الشرعي يف هذه املسألة رجاء أن يـزول              

   .اللبس عمن وقع يف نفسه شيء من هذا األمر

   قد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه :فأقول

                                                
  بيان صدر من مكتب مساحته عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ) ١(
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صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غـم علـيكم فاقـدروا لـه             (( :قال
وصح عنه صـلى     )٢()) العدة ثالثني  فأكملوا(( : ويف لفظ آخر   )١())ثالثني

إنا أمة أمية ال نكتب وال حنسب، الشهر هكذا         (( :اهللا عليه وسلم أنه قال    
 بيديه ثـالث مـرات   – عليه الصالة والسالم     – وأشار   ))وهكذا وهكذا 

 بأصـابعه   ))الشهر هكذا وهكذا وهكذا   (( :وخنس إامه يف الثالثة مث قال     
 وأراد  ، أن الشهر يكون تسعاً وعـشرين       أراد بإشارته األوىل إىل    ،)٣(كلها

   .بإشارته الثانية إىل أن الشهر يكون ثالثني

ال تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا       (( :وقال صلى اهللا عليه وسلم    
 : وقال عليه الصالة والسالم    .)٤())حىت تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة      

لعدة مث صوموا وال تفطروا     ال تقدموا الشهر حىت تروا اهلالل أو تكملوا ا        ((
  .)٥())حىت تروا اهلالل أو تكملوا العدة ثالثني

وأخرج أمحد والنسائي بإسناد حسن عن عبدالرمحن بن زيـد بـن             
اخلطاب رضي اهللا عنهما عن مجاعة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه             

   صوموا لرؤيته ((:وسلم أن النيب عليه الصالة والسالم قال
                                                

  سبق خترجيه ) ١(
  سبق خترجيه ) ٢(
  سبق خترجيه ) ٣(
  بق خترجيه س) ٤(
  سبق خترجيه ) ٥(
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ه وانسكوا هلا فإن غم عليكم فأكملوا ثالثني فـإن شـهد            وأفطروا لرؤيت 
 وكلـها   ، واألحاديث يف هذا املعىن كثرية     .)١())شاهدان فصوموا وأفطروا  

 وال لـضعف منـازل   ،تبني لألمة أنه ال اعتبار يف الشرع املطهر للحساب     
 وال لرؤية اهلالل قبل طلوع الشمس من        ، وال لكرب األهلة وضعفها    ،القمر

 وإمنـا االعتبـار     ، سواء كان منخفضاً أو مرتفعاً     ،ع والعشرين اليوم التاس 
 ولو كـان ضـعف      ،شرعاً بالرؤية الشرعية بعد املغرب أو إكمال العدة       

 أو رؤية اهلالل يف املشرق قبل طلوع الشمس من          ، أو صغر األهلة   ،املنازل
 مما يؤثر يف الرؤية لنبه عليه النيب صـلى اهللا عليـه            ،اليوم التاسع والعشرين  

 ألنه عليه الصالة والسالم هو أنصح الناس وأقـدرهم          ؛وسلم وبينه للناس  
 ، وقد أوجب اهللا عليه أن يبلغ الناس ما أنزل إليهم من رـم             ،على البيان 

   .وقد فعل ذلك عليه الصالة والسالم على خري وجه وأكمله

ومعلوم عند العقالء أن األهلة ختتلف اختالفاً كثرياً حبسب قرا مـن            
 وحسب اختالف أبـصار     ، وحسب صفاء اجلو وكدره    ، وبعدها الشمس

 ولذلك أناط املصطفى صلى اهللا عليـه وسـلم          ،الناس يف القوة والضعف   
 ،احلكم يف هذا األمر العظيم بالرؤية أو إكمال العدة ومل جيعل مناطاً آخـر  

 فقد شرع يف الدين ما      ،فعلم بذلك أن من علق احلكم يف الرؤية بأمر ثالث         
  مل 

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
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أَم لَهـم شـركَاء   ﴿ : وقد قال سبحانه وتعاىل يف إنكار ذلك،به اهللايأذن  
        أْذَن ِبِه اللَّهي ا لَميِن مالد نم موا لَهعروقال النيب صلى اهللا عليـه       )١(﴾ش 

 وقد أيد النيب    ،)٢())من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         (( :وسلم
حه لألمة بنوع آخر من البيان فقـال  صلى اهللا عليه وسلم هذا األمر وأوض   

الصوم يوم تصومون، والفطـر يـوم تفطـرون،         (( :صلى اهللا عليه وسلم   
 أخرجه أبو داود والترمذي عـن أيب هريـرة      )٣())واألضحى يوم تضحون  

 وخـرج   ، ولكن أبا داود مل يذكر الـصوم       ،رضي اهللا عنه بإسناد حسن    
 قـال رسـول اهللا      :تالترمذي بإسناد جيد عن عائشة رضي اهللا عنها قال        

الفطر يوم يفطر الناس، واألضحى يوم يـضحي        (( :صلى اهللا عليه وسلم   
   .)٤())الناس

وخرج مسلم يف صحيحه عن ابن عباس رضي اهللا عنـهما أن الـنيب              
 ويف روايـة    )٥())إن اهللا مده للرؤية   (( :صلى اهللا عليه وسلم قال يف اهلالل      

  إن اهللا قد أمده لرؤيته فإن (( :أخرى

                                                
   ٢١سورة الشورى، اآلية ) ١(
) األقـضية (، ومسلم يف    ٢٦٩٧باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم        ) الصلح(رواه البخاري يف    ) ٢(

   ١٧١٨باب نقض األحكام الباطلة برقم 
  سبق خترجيه ) ٣(
  سبق خترجيه ) ٤(
   ١٠٨٨ن أنه ال اعتبار بكرب اهلالل برقم باب بيا) الصيام(رواه مسلم يف ) ٥(
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   .)١()) عليكم فأكملوا العدةغمي

باب بيان أنه ال اعتبار      ":وترجم عليه اإلمام النووي رمحه اهللا مبا نصه       
   ."بكرب اهلالل وصغره وأن اهللا أمده للرؤية فإن غم فليكمل ثالثون

 أتانا كتاب عمر بن اخلطاب رضـي        :وقال أبو وائل شقيق بن سلمة     
ا رأيتم اهلالل فال تفطروا حىت      اهللا عنه أن األهلة بعضها أكرب من بعض فإذ        

 : قال اإلمام النووي رمحـه اهللا      .يشهد رجالن مسلمان أما رأياه باألمس     
   .انتهى.. .أخرجه الدارقطين والبيهقي بإسناد صحيح

وقال شيخ اإلسالم أبو العباس بن تيمية رمحه اهللا يف رسالة كتبـها يف              
يف الـد اخلـامس   األهلة نقلها الشيخ العالمة عبد الرمحن بـن قاسـم        

فإنا نعلم باالضـطرار     " : ما نصه  ١٣٢والعشرين من جمموع الفتاوى ص      
 أو  ، أو العـدة   ، أو احلج  ،من دين اإلسالم أن العمل يف رؤية هالل الصوم        

 وخبرب احلساب أنه يـرى    ، أو غري ذلك من األحكام املعلقة باهلالل       ،اإليالء
نيب صلى اهللا عليه وسـلم       والنصوص املستفيضة عن ال    ،أو ال يرى ال جيوز    

 وال يعرف فيـه خـالف قـدمي         ، وقد أمجع املسلمون عليه    ،بذلك كثرية 
   فاملقصود :١٣٦إىل أن قال يف ص ... .أصالً

                                                
   ١٠٨٨باب بيان أنه ال اعتبار بكرب اهلالل برقم ) الصيام(رواه مسلم يف ) ١(
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 وال يشرك اهلالل يف     .أن املواقيت حددت بأمر ظاهر بني يشترك فيه الناس        
  فظهر أنه ليس للمواقيت حد ظاهر عام املعرفة        :إىل أن قال  .. . ذلك شيء 
   .انتهى املقصود" إال اهلالل 

وقد أطال رمحه اهللا يف هذه الرسالة وأطاب وأتـى فيهـا بالعجـب              
 ولكنها ميـسرة    ، ولوال خوف اإلطالة لنقلت للقارئ منها كثرياً       ،العجاب

 وقد علم مما ذكرناه من األدلة وكـالم         .حبمد اهللا ملن أراد الوقوف عليها     
 ،فاعها وكرب األهلـة وصـغرها     بعض أهل العلم أن اخنفاض املنازل وارت      

 ،ورؤية اهلالل يف املشرق قبل طلوع الشمس يف اليوم التاسع والعـشرين           
 كل ذلك أمر ال يعـول       ،واعتماد احلساب يف دخول الشهور وخروجها     

 بل هو خالف األدلة وخالف اإلمجاع وهذا هـو          ؛ وال يلتفت إليه   ،عليه
 وكشف ملا   ، احلق  وأرجو أن يكون بذلك كفاية ومقتنع لطالب       .املطلوب

 وال حـول    ،واهللا املستعان وهو ويل التوفيق    ، قد يلتبس على بعض الناس      
 وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا وإمامنـا حممـد            ،وال قوة إال به   
   .وآله وصحبه

  نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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  ال اعتبار باكتمال جمادى
   في نقصان شعباناآلخرة ورجب

إذا كان شهر مجادى اآلخرة ورجب كاملني ويف يـوم تـسعة            : س
وعشرين شعبان تعذرت الرؤية، فهل نأخذ بالغالب وهو عدم اكتمـال           

   )١(الشهر الثالث شعبان؟

 ، بإكمال شعبان ثالثني   ،ال جيوز الصوم حىت يعلم أنه دخل الشهر       : ج
سألة كون الشهر قد يتم وقـد        وال يلتفت إىل الغيم وال م      ،أو برؤية اهلالل  

   . ألن العمدة على الرؤية أو إكمال العدة؛ينقص يف بعض الشهور

  

                                                
  ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
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   ال مانع من توحيد التقاويم بالحساب-٣٢
  )١(الفطرلالعتماد عليها في المسائل اإلدارية ال في الصوم و

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسـلني           
   :د وعلى آله وصحبه أمجعني وبعدنبينا حمم

فقد رأست الدورة السادسة لندوة توحيد التقومي اهلجري املنعقـدة يف      
هـ حـىت يـوم اخلمـيس       ١٠/١/١٤٠٦مكة املكرمة من يوم الثالثاء      

   .هـ١٢/١/١٤٠٦
وقد أعد يف هذه اجللسات بيانات توضح مطالع الـشهور القمريـة            

هـ وفـق   ١٤٠٩ام  هـ ومخسة أشهر من ع    ١٤٠٨هـ و   ١٤٠٧لعامي  
 ومل أوقع على البيان واجلداول خـشية        ،احلساب الذي يستعمله الفلكيون   

أن يظن من يطلع عليها أنين موافق على إثبات الصوم والفطر واألحكـام             
 وقد أفهمت اللجنة ذلك وأوضحت هلـا أن إثبـات           .الشرعية باحلساب 

 كمـا نـص     األهلة واألحكام الشرعية إمنا يكون بالرؤية أو إكمال العدد        
على ذلك نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم يف أحاديث صحيحة منها قولـه     

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غـم علـيكم         (( :صلى اهللا عليه وسلم   
   . متفق عليه)٢())فأكملوا العدة ثالثني

                                                
   ١٤نشر يف جملة البحوث اإلسالمية العدد ) ١(
  سبق خترجيه ) ٢(
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ال تقدموا الشهر حىت تروا اهلـالل أو        (( :ومنها قوله صلى اهللا عليه وسلم     
 رواه  )١()) صوموا حىت تروا اهلـالل أو تكملـوا العـدة          تكملوا العدة مث  

إنا (( : ومنها قوله صلى اهللا عليه وسلم      .النسائي وأبو داود بإسناد صحيح    
 وعقد اإلام   ،أمة أمية ال نكتب وال حنسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا         

  متفق عليه  )٢()) يعين متام الثالثني   ، والشهر هكذا وهكذا وهكذا    ،يف الثالثة 
   . واألحاديث يف هذا املعىن كثرية. لفظ مسلموهذا

أما توحيد التقومي باحلساب فال مانع أن يعتمـد عليـه يف املـسائل              
   .اإلدارية وحنوها ولإليضاح والنصيحة وبراءة الذمة رأيت نشر هذا البيان

وفق اهللا اجلميع ملا حيب ويرضى إنه جواد كرمي وصلى اهللا وسلم على             
   .صحبه أمجعنينبينا حممد وعلى آله و

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

                                                
   ٢١٢٦ر يف حديث ربعي فيه برقم باب ذكر االختالف على منصو) الصيام(رواه النسائي يف ) ١(
   ١٠٨٠باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل برقم ) الصيام(رواه مسلم يف ) ٢(
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   حكم صوم من أصبح-٣٣
  شهره واحد وثالثين يوماً

مساحة الشيخ ما حكم الشخص الـذي صـام أول الـشهر            : س
حـداً  باململكة مث سافر إىل بلد تأخر عنا يف دخول الشهر هل يصوم وا            

   )١(وثالثني يوماً؟
 : للحـديث الـسابق    ؛يصوم معهم ويفطر معهم ولو زادت أيامه      : ج

   .)٢())الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون((
أنا من شرق آسيا، عندنا الشهر اهلجري يتأخر عـن اململكـة          : س

العربية السعودية بيوم، وحنن الطالب سنسافر يف شهر رمضان يف هذه           
صوموا لرؤيتـه وأفطـروا     : سول صلى اهللا عليه وسلم    السنة، قال الر  

إىل آخر احلديث، وقد بـدأنا الـصوم يف اململكـة العربيـة             " لرؤيته  
 السعودية مث نسافر إىل بالدنا يف شهر رمضان ويف اية الشهر نكون قد            

ما حكم صيامنا وكـم يومـاً       : وسؤايل هو . صمنا واحدا وثالثني يوماً   
   )٣(نصوم؟

                                                
  ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
  سبق خترجيه ) ٢(
 اجلزء األول، وكـذلك نـشر يف        ١١٧ص  ) كتاب الدعوة (ونشر يف   . ج. ج. م. سؤال مقدم من أ   ) ٣(
  هـ ١٤١٣ رمضان ١٣٧العدد ) جملة احلرس الوطين(
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 السعودية أو غريها مث صمتم بقية الشهر يف بالدكم          إذا صمتم يف  : ج
 لقول النيب صـلى اهللا      ؛فأفطروا بإفطارهم ولو زاد ذلك على ثالثني يوماً       

 لكن إن مل    )١())الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون     (( :عليه وسلم 
 ألن الشهر ال ينقص عن      ،تكملوا تسعاً وعشرين يوماً فعليكم إكمال ذلك      

   . واهللا ويل التوفيق.تسع وعشرين

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
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   حكم صيام رمضان- ٣٤
  ثمانية وعشرين يوماً

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم مساحة شيخ              
   .)١(الزهر الشيخ جاد احلق علي جاد احلق وفقه اهللا ملا حيبه ويرضاه

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

صريح مساحتكم لصحيفة األخبار املتـضمن  فقد بلغين بالنشرة املرفقة ت  
 يوماً مث قضاء اليوم األول من رمـضان باعتبـار           ٢٨إنكار صيام رمضان    
   .إخل.. .وقوع خطأ يف حتديده

وأخرب مساحتكم أنين استغربت ما تضمنه هذا التصريح ملا أعلمه عـن            
 وقـد   ،فضيلتكم من العلم والفضل وأن مثل هذا احلدث ال خيفى عليكم          

األحاديث الصحيحة املستفيضة عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه           ثبت يف   
 ومىت ثبـت دخـول      .وسلم أن الشهر ال ينقص عن تسعة وعشرين يوماً        

 فإنه يـتعني    ،الشهر بالبينة الشرعية بعد صيام املسلمني مثانية وعشرين يوماً        
  أن يكونوا 

                                                
خطاب صدر من مكتب مساحته عندما كان رئيساً عاماً إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والـدعوة               ) ١(

) جملة البحـوث اإلسـالمية  (واإلرشاد تعقيباً على مساحة شيخ األزهر جاد احلق علي جاد احلق ونشر يف              
  العدد العاشر 
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ن  ألنه ال ميكـن أن يكـو       ،أفطروا اليوم األول من رمضان فعليهم قضاؤه      
   .الشهر مثانية وعشرين يوماً وإمنا الشهر تسعة وعشرون يوماً أو ثالثون

 مـن فتـاواه ص      )٢٥(وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف اجلـزء          
 أن هذا حدث يف زمن علي رضي اهللا عنه صـاموا مثانيـة              ١٥٥ -١٥٤

وعشرين يوماً وأمرهم علي بصيام اليوم الذي نقصهم وإمتام الشهر تـسعة         
   .وماًوعشرين ي

 إذا كان قد صدر من فضيلتكم       ،فآمل التنويه على الصحيفة بالصواب    
هلا خالفه وال خيفى أن فضيلتكم حمل الثقة واالعتبار وسيأخذ بفتواكم من            

   .ال حيصيه إال اهللا ويعتمدون عليها

ولوجوب التناصح بيننا والتواصي باحلق والتعاون على الرب والتقـوى          
 واهللا املسئول أو يوفقنا مجيعاً إلصابة       . يف ذلك  رأيت الكتابة إىل فضيلتكم   

احلق يف القول والعمل وأن جيعلنا وإياكم من اهلداة املهتدين إنـه جـواد              
  .  أثابكم اهللا والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.كرمي

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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  )١(قط من شهر رمضان؟ يوماً ف٢٨هل جيوز صيام : س

ثبت يف األحاديث الصحيحة املستفيضة عن رسول اهللا صـلى اهللا         : ج
عليه وسلم أن الشهر ال ينقص عن تسعة وعشرين يوماً ومىت ثبت دخول             
شهر شوال بالبينة الشرعية بعد صيام املسلمني مثانية وعشرين يوماً فإنـه            

 ألنـه ال    ؛يهم قضاؤه يتعني أن يكونوا أفطروا اليوم األول من رمضان فعل        
ميكن أن يكون الشهر مثانية وعشرين يوماً وإمنا الشهر تـسعة وعـشرون             

   .يوماً أو ثالثون

  حكم من يصوم رمضان ثالثين يوماً دائماً -٣٥

ما حكم اهللا ورسوله يف قوم يصومون رمضان ثالثني يوماً وال           : س
   )٢(؟ينقصونه أبداً

ب اهللا وسنة رسوله صـلى   بل منكر خمالف لكتا؛هذا العمل خطأ  : ج
 ولعمل أصحابه من أهل البيت وغريهم رضي اهللا عنـهم           ،اهللا عليه وسلم  

   : لقول اهللا سبحانه؛أمجعني

                                                
   ١١٤ ص ٢مجع وترتيب الشيخ حممد املسند ج )فتاوى إسالمية(نشر يف ) ١(
 ٣٧ص  ) األجوبة املفيدة عن بعض مسائل العقيـدة      (ونشر يف كتاب    . ي. ب. سؤال مقدم من ص   ) ٢(

  هـ ١٤١٤لسماحته عام 
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﴿         ـجالْحـاِس وِللن اِقيتوم ِن األِهلَِّة قُلْ ِهيع كأَلُونسوقولـه   )١(﴾ي 
   .)٢(﴾ عنه فَانتهواوما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم ﴿ :سبحانه

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن     (( :وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
 ،)٤())فصوموا ثالثـني  (( : ويف لفظ  ،)٣())غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني    

 فهـذه اآليـات     ،)٥())فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوماً    (( :ويف لفظ آخر  
 فإن مت الشهر ثالثني     ،ذ باألهلة واألحاديث تدل على أن الواجب هو األخ      

 وقـد تـواترت   ، وإن نقص صام الناس تسعاً وعشرين    ،صام الناس ثالثني  
األحاديث عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم دالة على أن الـشهر يكـون         

 وهلذا أمر النيب صلى اهللا عليه وسـلم         ، ويكون تارة ثالثني   ،تسعاً وعشرين 
ر اهلالل ليلة الثالثني من شهر شـعبان        بترائي اهلالل وإكمال العدة إذا مل ي      

   .أو ليلة الثالثني من رمضان
 ؛ عن الشهر دائماً يكون ثالثني     :فال جيوز ألحد أن حيكم رأيه ويقول      

ألن هذا القول مصادم وخمالف لألحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول اهللا           
  صلى اهللا عليه وسلم كما أنه 

                                                
   ١٨٩سورة البقرة، اآلية ) ١(
   ٧سورة احلشر، اآلية ) ٢(
  سبق خترجيه ) ٣(
  سبق خترجيه ) ٤(
  سبق خترجيه ) ٥(
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 أمجعوا قاطبة على أن الشهر يكون       خمالف إلمجاع املسلمني فإن العلماء قد     
 والواقع شاهد بذلك يعلمه كل أحـد لـه        ،تسعاً وعشرين ويكون ثالثني   

يا أَيها الَّـِذين    ﴿ : وقد قال اهللا سبحانه يف كتابه العظيم       ،عناية ذا الشأن  
تنازعتم ِفـي   آمنواْ أَِطيعواْ اللّه وأَِطيعواْ الرسولَ وأُوِلي اَألمِر ِمنكُم فَِإن          

            ِم اآلِخِر ذَِلكوالْيونَ ِباللِّه وِمنؤت موِل ِإن كُنتسالرِإلَى اللِّه و وهدٍء فَريش
   .)١(﴾خير وأَحسن تأِْويالً

 الرد إىل اهللا هو الرد إىل كتابـه         :قال العلماء من أهل التفسري وغريهم     
 عليه وسلم هو الرد إليه نفسه يف حياته          والرد إىل الرسول صلى اهللا     ،الكرمي

 وقد أوضحنا لك األدلة مـن كتـاب اهللا     ،وإىل سنته الصحيحة بعد وفاته    
وسنة رسوله عليه الصالة والسالم وإمجاع أهل العلم على أن الشهر تـارة   

 فليس ألحد من الناس أن خيالف       ،يكون تسعاً وعشرين وتارة يكون ثالثني     
   . وهو حسبنا ونعم الوكيل، املستعان واهللا،هذا األصل األصيل

   )٢(؟ما احلكم يف قوم يصومون رمضان ثالثني يوماً باستمرار: س
قد دلت األحاديث الصحيحة املستفيضة عن رسول اهللا صلى اهللا          : ج

عليه وسلم وإمجاع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والتابعني هلم            
  بإحسان من العلماء على أن الشهر 

                                                
   ٥٩ساء، اآلية سورة الن) ١(
   ١٥٥ ص ٢ج) الدعوة كتاب(نشر يف ) ٢(
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 فمن صامه دائماً ثالثني مـن غـري   ، ويكون تسعاً وعشرين   ،ثالثنييكون  
 وابتدع يف الدين بدعة مل يأذن       ،نظر يف األهلة فقد خالف السنة واإلمجاع      

اتِبعواْ ما أُنِزلَ ِإلَيكُم من ربكُم والَ تتِبعـواْ ِمـن   ﴿ : قال سبحانه  ،ا اهللا 
قُـلْ ِإن كُنـتم تِحبـونَ اللّـه     ﴿ : سبحانه وقال، اآلية )١(﴾دوِنِه أَوِلياء 

     كُموبذُن لَكُم ِفرغيو اللّه كُمِببحوِني يِبعوقـال تعـاىل    ، اآلية )٢(﴾...فَات : 
﴿            ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتوا وهفَانت هنع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمو

ِتلْك حدود اللِّه ومن يِطـِع اللّـه    ﴿: وقال عز وجل   ،)٣(﴾ِبشِديد الِْعقَا 
            ذَِلـكـا وِفيه اِلِدينخ ارها اَألنِتهحِري ِمن تجاٍت تنج ِخلْهدي ولَهسرو

 ِظيمالْع زالْفَو .        اِلدا خارن ِخلْهدي هوددح دعتيو ولَهسرو ِص اللّهعن يما و
ِهنيم ذَابع لَها وواآليات يف هذا املعىن كثرية)٤(﴾ِفيه .   

ويف الصحيحني من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى            
 صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم علـيكم       (( :اله عليه وسلم أنه قال    

 ،)٦())فاقدروا له ثالثـني   (( : ويف رواية مسلم   . متفق عليه  )٥())فاقدروا له 
  ويف لفظ آخر يف 

                                                
   ٣سورة األعراف، اآلية ) ١(
   ٣١سورة آل عمران، اآلية ) ٢(
   ٧سورة احلشر، اآلية ) ٣(
   ١٤، ١٣سورة النساء، اآليتان ) ٤(
  سبق خترجيه ) ٥(
  سبق خترجيه ) ٦(
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إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فـإن غـم           (( :الصحيحني
   .)١())عليكم فعدوا ثالثني

ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا             
صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فـإن غـم علـيكم          (( :عليه وسلم أنه قال   

 ويف لفظ   )٣())فأكملوا العدة ثالثني  (( : لفظ آخر   ويف ،)٢())فصوموا ثالثني 
   .)٤())فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوماً(( :آخر

ال (( :وعن حذيفة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال            
تصوموا حىت تروا اهلالل أو تكملوا العدة وال تفطروا حىت تروا اهلـالل أو            

  . بإسناد صحيح،نسائي رواه أبو داود وال)٥())تكملوا العدة

إن الشهر  (( :وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم يف عدة أحاديث أنه قال          
تسع وعشرون فال تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروا اهلـالل             

  وثبت عنه . )١())فإن غم عليكم فأكملوا العدة

                                                
   ١٤١١٧بن عبد اهللا برقم مسند جابر ) باقي مسند املكثرين من الصحابة(رواه أمحد يف ) ١(
  سبق خترجيه ) ٢(
  سبق خترجيه ) ٣(
  سبق خترجيه ) ٤(
  سبق خترجيه ) ٥(
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وأشـار   ))الشهر هكذا وهكذا وهكـذا    (( :عليه الصالة والسالم أنه قال    
الشهر هكـذا وهكـذا   (( :بعه العشر وخنس إامه يف الثالثة، مث قال       بأصا

 يشري صـلى اهللا عليـه       ، بأصابعه العشرة ومل خينس منها شيئاً      )٢())وهكذا
 ويكون يف بعـضها تـسعاً       ،وسلم إىل أنه يكون يف بعض األحيان ثالثني       

 وقد تلقى أهل العلم واإلميان من أصحاب النيب صلى اهللا عليـه             ،وعشرين
 لم وأتباعهم بإحسان هذه األحاديث الصحيحة بـالقبول والتـسليم         وس

وعملوا مبقتضاها فكانوا يتراءون هالل شعبان ورمضان وشوال ويعملون          
 فالواجب على مجيع املسلمني     ،مبا تشهد به البينة من متام الشهر أو نقصانه        

أن يسريوا على النهج القومي وأن يتركوا ما خالف ذلك من آراء النـاس              
 وبذلك ينتظمون يف سلك من وعدهم اهللا باجلنـة          ،ا أحدثوه من البدع   وم

والساِبقُونَ اَألولُونَ ِمن الْمهاِجِرين واَألنصاِر     ﴿ :والرضوان يف قوله تعاىل   
والَِّذين اتبعوهم ِبِإحساٍن رِضي اللّه عنهم ورضواْ عنه وأَعد لَهم جناٍت           

جتِظيمالْع زالْفَو ا ذَِلكدا أَبِفيه اِلِدينخ ارها اَألنهتح٣(﴾ِري ت(.   

                                                                                                                           
بـرقم  "إذا رأيتم اهلالل فـصوموا      : " باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ١(

   ١٠٨٠باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل برقم ) الصيام(، ومسلم يف ١٩٠٧
   خترجيهسبق) ٢(
   ١٠٠سورة التوبة، اآلية ) ٣(
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ــصوم   ــه الـ ــب عليـ ــن يجـ مـ
  عذار المبيحة للفطرواأل
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   يجب الصوم على كل مسلم مكلف-٣٦

على من جيب صيام رمضان، ومـا فـضل صـيامه وصـيام             : س
   )١(التطوع؟

 ،جيب صوم رمضان على كل مسلم مكلف من الرجال والنـساء          : ج
 وجيب علـى    ،سبعاً فأكثر وأطاقه من الذكور واإلناث     ويستحب ملن بلغ    

واألصـل  ، أولياء أمورهم أمرهم بذلك إذا أطاقوه كما يأمروم بالصالة          
يا أَيها الَِّذين آمنواْ كُِتب علَـيكُم الـصيام        ﴿ :يف هذا قول اهللا عز وجل     

       ت لَّكُملَع ِلكُمِمن قَب لَى الَِّذينع ا كُِتبقُونَكَمـن    *  تاٍت فَموددعا مامأَي
         راٍم أُخأَي نةٌ مفٍَر فَِعدلَى سع ا أَوِريضإىل أن قـال     )٢(﴾...كَانَ ِمنكُم م 

شهر رمضانَ الَِّذي أُنِزلَ ِفيِه الْقُرآنُ هدى لِّلناِس وبيناٍت من          ﴿: سبحانه
  قَاِن فَمالْفُرى ودالْه          ا أَوِريـضن كَانَ ممو همصفَلْي رهالش ِمنكُم ِهدن ش

راٍم أُخأَي نةٌ مفٍَر فَِعدلَى سوقول النيب صلى .)٣(﴾ع   

                                                
 بتـاريخ   ١٢٢٠٤العـدد   ) الندوة(، ويف جريدة    ١٥٩لسماحته ص   ) حتفة اإلخوان (نشر يف كتاب    ) ١(
  هـ ٢/٩/١٤١٩بتاريخ ) جريدة اليوم(هـ، ويف ١/٩/١٤١٩
  ١٨٤، ١٨٣سورة البقرة، اآليتان ) ٢(
   ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ٣(
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بين اإلسالم على مخس شـهادة أن ال إلـه إال اهللا وأن             (( :اهللا عليه وسلم  
ان، وحـج   حممداً رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمـض         

   . رضي اهللا عنهما، من حديث ابن عمر. متفق على صحته)١())البيت

: اإلسالم(( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم ملا سأله جربائيل عن اإلسالم         
أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، وتقيم الـصالة، وتـؤيت        

 خرجـه  )٢())الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليه سبيالً       
 وأخـرج   ،مسلم يف صحيحه من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه          

   .معناه الشيخان من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه

ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليـه          
من صام رمضان إمياناً واحتساباً غفر له ما تقـدم مـن            (( :وسلم أنه قال  

: يقول اهللا عز وجل   (( :عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       وثبت   ،)٣())ذنبه
  كل عمل ابن آدم له 

                                                
باب بيان أركان  ) اإلميان(، ومسلم يف    ٧باب بين اإلسالم على مخس برقم       ) اناإلمي(رواه البخاري يف    ) ١(

   ٢١اإلسالم ودعائمه العظام برقم 
  ) باب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان برقم) اإلميان(رواه مسلم يف ) ٢(
ـ  (، ومسلم يف    ٢٠١٤باب فضل ليلة القدر برقم      ) صالة التراويح (رواه البخاري يف    ) ٣( سافرين صالة امل

   ٧٦٠باب الترغيب يف قيام رمضان برقم ) وقصرها
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احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، إال الصيام فإنه يل وأنا أجزي به،             
فرحة عند فطره،   : ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان       

مـن ريـح   وفرحة عند لقاء ربه، وخللوف فم الصائم أطيـب عنـد اهللا     
   . متفق على صحته)١())املسك

واألحاديث يف فضل صوم رمضان ويف فضل الصوم مطلقـاً كـثرية            
   . واهللا ويل التوفيق.معلومة

                                                
باب فـضل   ) الصيام(، ومسلم يف    ١٩٠٤باب هل يقول إين صائم برقم       ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ١(

   ١١٥١الصيام برقم 
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  :  تفسير قوله عز وجل-٣٧
  )١(﴾وعلَى الَِّذين يِطيقُونه ِفديةٌ﴿

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة صاحب السمو امللكـي              
كرم سلمان ابن عبد العزيز أمري منطقة الرياض وفقه اهللا وزاده من            األمري امل 

   .)٢(آمني.. العلم واإلميان

   : أما بعد،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وعلَـى الَّـِذين    ﴿ :فأشري إىل سؤالكم الشفهي عن تفسري قوله تعاىل       
      يخ عطَون تِكٍني فَمِمس امةٌ طَعيِفد هِطيقُونواْ       يومـصأَن تو لَّه ريخ وا فَهر

 ورغبة مسوكم يف أن يكـون اجلـواب         )٣(﴾خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ    
 وأفيدكم أن علماء التفسري رمحهم اهللا ذكروا أن اهللا سـبحانه ملـا           .خطياً

 والصوم  ،شرع صيام شهر رمضان شرعه خمرياً بني الفطر واإلطعام والصوم         
 وإن أطعـم   ، أفطر وهو قادر على الصيام فعليه إطعام مسكني         فمن ،أفضل

   ؛ وإن صام فهو أفضل، وليس عليه قضاء،أكثر فهو خري له

                                                
  ١٨٤سورة البقرة، اآلية ) ١(
احتـه بـرقم    سلمان بن عبد العزيز أجاب عنـه مس       / سؤال مقدم من صاحب السمو امللكي األمري        ) ٢(

  هـ٢٣/٩/١٤١٠خ يف / ١٥٦٣
  ١٨٤سورة البقرة، اآلية ) ٣(
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 فأمـا   ،)١(﴾وأَن تصومواْ خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ      ﴿ :لقوله عز وجل  
فَمـن كَـانَ    ﴿ : لقوله سبحانه  ؛املريض واملسافر فلهما أن يفطرا ويقضيا     

 مث نـسخ اهللا ذلـك       ،)٢(﴾نكُم مِريضا أَو علَى سفٍَر فَِعدةٌ من أَياٍم أُخر        ِم
 ورخص للمريض واملـسافر     ،وأوجب الصيام على املكلف الصحيح املقيم     

شهر رمـضانَ الَّـِذي   ﴿ : وذلك بقوله سبحانه،يف اإلفطار وعليه القضاء   
ِس وبيناٍت من الْهدى والْفُرقَاِن فَمن شـِهد        أُنِزلَ ِفيِه الْقُرآنُ هدى لِّلنا    

             راٍم أُخأَي نةٌ مفٍَر فَِعدلَى سع ا أَوِريضن كَانَ ممو همصفَلْي رهالش ِمنكُم
          ِلتةَ وكِْملُواْ الِْعدِلتو رسالْع ِبكُم ِريدالَ يو رسالْي ِبكُم اللّه ِريدي  واْ اللّهركَب

 وبقي اإلطعام يف حـق الـشيخ        .)٣(﴾علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ    
الكبري العاجز والعجوز الكبرية العاجزة عن الصوم كما ثبت ذلك عن ابن            
عباس رضي اهللا عنهما وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه ومجاعـة مـن               

   .الصحابة والسلف رضي اهللا عنهم
وى البخاري يف صحيحه عن سلمة بن األكوع رضي اهللا عنـه      وقد ر 

وعلَى الَِّذين  ﴿ : وهي قوله تعاىل   ،معىن ما ذكرنا من النسخ لآلية املذكورة      
   ، اآلية)٤(﴾يِطيقُونه ِفديةٌ

                                                
  ١٨٤سورة البقرة، اآلية ) ١(
   ١٨٤سورة البقرة، اآلية ) ٢(
  ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ٣(
   ١٨٤سورة البقرة، اآلية ) ٤(
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   .وروي ذلك عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه ومجاعة من السلف رمحهم اهللا

 املريض الـذي ال يرجـى بـرؤه    ومثل الشيخ الكبري والعجوز الكبري   
واملريضة اليت ال يرجى برؤها فإما يطعمان عن كل يـوم مـسكيناً وال              

 وجيوز إخراج اإلطعـام يف      .قضاء عليهما كالشيخ الكبري والعجوز الكبرية     
   .أول الشهر ويف وسطه ويف آخره

أما احلامل واملرضع فيلزمهما الصيام إال أن يشق عليهما فإنه يـشرع            
هذا هو الصحيح من قويل      إلفطار وعليهما القضاء كاملريض واملسافر    هلما ا 

 وقال مجاعة من السلف يطعمان وال يقضيان كالشيخ         ،العلماء يف حقهما  
 والصحيح أما كـاملريض واملـسافر تفطـران         ،الكبري والعجوز الكبرية  

 وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من حديث أنس بـن              ،وتقضيان
   . ما يدل على أما كاملريض واملسافرمالك الكعيب

 ،وأسأل اهللا عز وجل أن مينحنا وإياكم الفقه يف دينه والثبـات عليـه       
 .وأن جيعلنا وإياكم وسائر إخواننا من اهلداة املهتدين إنـه مسيـع قريـب             

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  إلرشادالعلمية واإلفتاء والدعوة وا
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   صيام رمضان يجب-٣٨
  بالبلوغ والبلوغ له عالمات

 . ح . س .من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم ح            
   .)١(سلمه اهللا

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

فأشري إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلميـة واإلفتـاء بـرقم            
لدي بنت تبلغ مـن      " :الذي جاء فيه  هـ  ٢٣/٣/١٤٠٧ وتاريخ   ١١٨٠
 سنة وعندنا اعتقاد بأن البنت ال تصوم حـىت تبلـغ اخلامـسة              ١٣العمر  
 لكن أفاد بعض الناس أن الفتاة إذا جاءها احليض وجـب عليهـا              ،عشرة
 وبعد هذا األمر سألناها وأفادت بأنه جاءها قبل ثالث سنوات أتى            ،الصوم

ف احلقيقة هل هي تصوم بنـت        ولذا نريد أن نعر    ،وعمرها عشر سنوات  
 وإذا كانت تـصوم إذا جاءهـا        ؟اخلامسة عشرة أم من ما جاءها احليض      

 مع العلم أنـا     ؟ هل تصومها  ،احليض ماذا نفعل بالثالث سنوات اليت فاتت      
 أرجو التكـرم باإلجابـة مـع        .جهال بذلك وليس لدينا خرب من ذلك      

   ."الشكر

                                                
  هـ ٣٠/٦/١٤٠٧ وتاريخ ١٨١٦/١خطاب صدر من مكتب مساحته برقم ) ١(
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 بلغت والبلوغ حيـصل     وأفيدك بأنه جيب عليها صيام رمضان إذا      : ج
 أو نبات الـشعر     ، أو احليض  ، بلوغ مخس عشرة سنة    :بأحد األمور التالية  
 عن شهوة يقظة أو منامـاً ولـو      )املين( أو إنزال املاء     ،اخلشن حول الفرج  

   .كانت سنها دون اخلامسة عشرة

وبناء على ذلك فإنه جيب عليها قضاء ما تركت من الـصيام بعـدما           
 كما جتـب عليهـا      ،يام اليت حاضتها يف رمضان     وقضاء األ  ،بدأت حتيض 

الكفارة وهي إطعام مسكني عن كل يوم بسبب تأخري القضاء إىل رمضان            
 ومقداره نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم إذا كانت تستطيع             ،آخر

 وفق اهللا اجلميع    . فإن كانت فقرية فال إطعام عليها ويكفي الصوم        ،اإلطعام
   .ملا فيه رضاه

  ليكم ورمحة اهللا وبركاته والسالم ع

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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  من ال يجب عليه الصوم -٣٩

  

  . )١(من الذي ال صوم عليه؟ أفيدونا جزاكم اهللا خرياً: س

 أما احلـائض    ، والصبية قبل البلوغ   ، والصيب ، وفاقد العقل  ،انون: ج
 ولكن ال جيوز هلما الـصوم يف رمـضان          ،صوموالنفساء فيجب عليهما ال   

 ، وعليهما القضاء ملا أفطرا من أيام رمـضان        ،وغريه حال احليض والنفاس   
 ، والفطر أفضل  ،أما املريض واملسافر فيجوز هلما الصوم والفطر يف رمضان        

ومـن كَـانَ    ﴿:  لقول اهللا سبحانه   ؛وعليهما القضاء إذا أفطرا يف رمضان     
 لكن إذا كـان املـريض ال     ،)٢(﴾سفٍَر فَِعدةٌ من أَياٍم أُخر    مِريضا أَو علَى    

 وعليه أن   ،يرجى برؤه بشهادة األطباء الثقات فال يلزمه الصوم وال القضاء         
 وهو نصف صاع بالصاع النبوي من قـوت         ،يطعم مسكيناً عن كل يوم    

رية  وهكذا الشيخ الكبري والعجوز الكب     ،البلد ومقداره كيلو ونصف تقريباً    
اللذان ال يستطيعان الصوم يطعمان عن كل يوم نصف صاع من قـوت             

   وجيوز دفع الكفارة عن . وال صوم عليهما وال قضاء،البلد

                                                
  هـ ٥/٩/١٤١٦ بتاريخ ١٥٢٧العدد ) جملة الدعوة(نشر يف ) ١(
   ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ٢(
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 أو يف أثنائه لفقري واحد      ،مجيع رمضان دفعة واحدة يف أول الشهر أو آخره        
 وهكذا حال احلامل واملرضع إذا شق عليهما الـصيام تفطـران            ،أو أكثر 

   .قضاء كاملريضوعليهما ال

  حكم صيام وعبادة من ال يصلي -٤٠

هناك من يصوم ويؤدي العبادات، ولكنه ال يصلي فهل يقبـل           : س
   )١(صومه وعبادته؟

 الصحيح أن تارك الصالة عمداً يكفر بذلك        :بسم اهللا واحلمد هللا   : ج
 وبذلك ال يصح صومه وال بقية عباداته حـىت يتـوب إىل اهللا             ،كفراً أكرب 
ولَو أَشركُواْ لَحِبطَ عـنهم مـا كَـانواْ         ﴿: ول اهللا عز وجل    لق ؛سبحانه
   . وما جاء يف معناها من اآليات واألحاديث)٢(﴾يعملُونَ

 وال يبطـل    ،وذهب مجع من أهل العلم أنه ال يكفر بذلك كفراً أكرب          
صومه وال عبادته إذا كان مقراً بالوجوب ولكنه ترك الـصالة تـساهالً             

 وهو أنه يكفر بتركها كفـراً أكـرب إذا          ،لصحيح القول األول   وا ،وكسالً
  كان 

                                                
) حتفـة اإلخـوان  (هــ، ويف كتـاب   ٢٠/٢/١٤١٥ وتاريخ   ١٤٥١العدد  ) جملة الدعوة (نشر يف   ) ١(

   لسماحته ١٠ج) جمموع الفتاوى(، ويف ١٧٥لسماحته ص 
   ٨٨سورة األنعام، اآلية ) ٢(
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 : ألدلة كثرية منها قول النيب صلى اهللا عليه وسلم         ؛عامداً ولو أقر بالوجوب   
 خرجـه مـسلم يف      )١())بني الرجل وبني الكفر والشرك ترك الـصالة       ((

 ولقوله صـلى اهللا   ،صحيحه من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما         
 )٢())العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفـر         (( : وسلم عليه

ربع بإسناد صحيح من حديث بريدة بن       خرجه اإلمام أمحد وأهل السنن األ     
 وقد بسط العالمة ابن القيم رمحـه اهللا         ،احلصيب األسلمي رضي اهللا عنه    

 وهي رسـالة    ،القول يف ذلك يف رسالة مستقلة يف أحكام الصالة وتركها         
  .فيدة حتسن مراجعتها واالستفادة منهام

   

   النصيحة لمن يتكاسل- ٤١
  عن الصالة ويحافظ على الصيام

بعض الشباب هداهم اهللا يتكاسلون عن الصالة يف رمـضان          : س
  وغريه ولكنهم حيافظون على صيام رمضان 

                                                
   ٨٢لكفر على من ترك الصالة برقم باب إطالق اسم ا) اإلميان(رواه مسلم يف ) ١(
، والترمـذي يف    ٢٢٤٢٨من حديث بريدة األسـلمي بـرقم        ) باقي مسند األنصار  (رواه أمحد يف    ) ٢(
باب ما جاء فيمن ترك     ) إقامة الصالة (، وابن ماجة يف     ٢٦٢١باب ما جاء يف ترك الصالة برقم        ) اإلميان(

   ١٠٧٩الصالة برقم 
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   )١(ويتحملون العطش واجلوع فبماذا تنصحهم وما حكم صيامهم؟

 وأن يعلموا أن الـصالة  ،يفكروا ملياً يف أمرهمنصيحيت هلؤالء أن   : ج
 وأن من مل يصل وترك الصالة متهاوناً        ،أهم أركان اإلسالم بعد الشهادتني    

فإنه على القول الراجح عندي الذي تؤيده داللة الكتاب والسنة أنه يكون            
 ألن من   ؛ فاألمر ليس باهلني   ،كافراً كفراً خمرجاً عن امللة مرتداً عن اإلسالم       

 وال يقبـل    ، كافراً مرتداً عن اإلسالم ال يقبل منه ال صيام وال صدقة           كان
وما منعهم أَن تقْبلَ ِمنهم نفَقَاتهم ِإالَّ أَنهـم   ﴿ : لقوله تعاىل  ؛منه أي عمل  

ونَ ِإالَّ  كَفَرواْ ِباللِّه وِبرسوِلِه والَ يأْتونَ الصالَةَ ِإالَّ وهم كُسالَى والَ ينِفقُ          
 فبني سبحانه وتعاىل أن نفقام مع أا ذات نفع متعد           )٢(﴾وهم كَاِرهونَ 

وقَِدمنا ِإلَى مـا    ﴿ : وقال سبحانه وتعاىل   ،للغري ال تقبل منهم مع كفرهم     
 الذين يصومون وال يصلون ال      ،)٣(﴾عِملُوا ِمن عمٍل فَجعلْناه هباء منثُورا     

هو مردود عليهم مادمنا نقول إم كفار كما يدل على          يقبل صيامهم بل    
   .ذلك كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم

فنصيحيت هلم أن يتقوا اهللا عز وجل وأن حيافظوا على الصالة ويقوموا            
  ا يف 

                                                
  هـ ٢٠/٤/١٤١٩ بتاريخ ١٥٣٧٨دد الع) جريدة البالد(نشر يف ) ١(
   ٥٤سورة التوبة، اآلية ) ٢(
   ٢٣سورة الفرقان، اآلية ) ٣(
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 وأنا ضامن هلم حبول اهللا أم إذا فعلوا ذلك فـسوف        ،أوقاا مع املسلمني  
بة األكيدة يف رمضان وفيما بعد رمضان علـى أداء          جيدون يف قلوم الرغ   

 ألن اإلنسان إذا تاب إىل ربه وأقبل        ؛الصالة يف أوقاا مع مجاعة املسلمني     
 كمـا   ، فإنه يكون بعد التوبة خرياً منه قبلها       ،عليه وتاب إليه توبة نصوحاً    

ذكر اهللا سبحانه وتعاىل عن آدم عليه الصالة والسالم أنه بعد أن حصل ما              
ثُم اجتباه ربه فَتاب علَيـِه      ﴿ : قال اهللا تعاىل   ،ل منه من أكل الشجرة    حص
   .)١(﴾وهدى

  

   )٢(ما حكم من ال يصلي إال يف رمضان، بل رمبا صام ومل يصل؟: س

ولَو أَشـركُواْ   ﴿ : قال تعاىل،كل من حكم بكفره بطلت أعماله     : ج
    معواْ يا كَانم مهنِبطَ عوقال تعاىل  ،)٣(﴾لُونَلَح :﴿    اِن فَقَدِباِإلمي كْفُرن يمو

      اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي اآلِخر وهو لُهمِبطَ عوذهب مجع من أهـل      .)٤(﴾ح 
 ولكنـه يكـون    ،العلم إىل أنه ال يكفر كفر أكرب إذا كان مقراً بالوجوب          

   ويكون عمله هذا ،كافراً كفراً أصغر
                                                

   ١٢٢سورة طه، اآلية ) ١(
   من هذا اموع ٩، ونشر يف ج٢١الشريط ) نور على الدرب(من برنامج ) ٢(
   ٨٨سورة األنعام، اآلية ) ٣(
   ٥سورة املائدة، اآلية ) ٤(
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 ، ومع هذا يصح صـيامه ،زاين والسارق وحنو ذلكأقبح وأشنع من عمل ال    
 ولكن تكون جرميتـه عـدم       ،وحجه عندهم إذا أدامها على وجه شرعي      

 وهو على خطر عظيم من وقوعه يف الشرك األكـرب           ،احملافظة على الصالة  
   .عند مجع من أهل العلم

وحكى بعضهم قول األكثرين أنه ال يكفر الكفر األكـرب إن تركهـا         
 ، وجرميـة عظيمـة  ،ناً وإمنا يكون بذلك قد أتى كفراً أصغرتكاسالً واو 

 وأعظم من شرب اخلمـر  ،ومنكراً شنيعاً أعظم من الزنا والسرقة والعقوق      
 ولكن الصواب والصحيح من قويل العلماء أنه يكفـر          .نسأل اهللا السالمة  

 ملا تقدم من األدلة الشرعية فمن صام وهو مل          ،كفراً أكرب نسأل اهللا العافية    
   .ل فال صيام له وال حج لهيص

  حكم أمر الصبي المميز بالصيام -٤٢
زئ عنه ولـو بلـغ يف   هل يؤمر الصيب املميز بالصيام؟ وهل جي    : س

   )١(أثناء الصيام؟
 ،الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعاً فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه        : ج

 فإذا بلغوا   ،وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمروم بالصالة        
   وإذا ،احللم وجب عليهم الصوم

                                                
 بتـاريخ   ١٢٢٠٦العـدد   ) جريدة الندوة (، ويف   ١٦٠لسماحته ص   ) خوانحتفة اإل (نشر يف كتاب    ) ١(
  هـ ٣/٩/١٤١٩
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 فلو فـرض أن الـصيب أكمـل         ،بلغوا يف أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم      
 وكان أول   ،اخلامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك         

النهار نفالً وآخره فريضة إذا مل يكن بلغ قبل ذلك بإنبات الشعر اخلـشن              
 وهكذا الفتـاة    ، أو بإنزال املين عن شهوة     ،لعانةحول الفرج وهو املسمى ا    

 إال أن الفتاة تزيد أمراً رابعاً حيصل به البلـوغ وهـو             ،احلكم فيهما سواء  
   .احليض

يل ابن يبلغ من العمر إثنا عشر عاماً        : " سائلة من عفيف تقول   : س
هل ألزمه بالصيام أم أن صيامه اختياري وليس واجباً عليه؟ علماً بأنـه             

   )١(طيق الشهر كامالً، جزاكم اهللا خرياًقد ال ي
 ولكـن جيـب     ،إذا كان االبن املذكور مل يبلغ فال يلزمه الصيام        : ج

 كما يـؤمر    ،عليك أمره بالصيام إذا كان يطيقه حىت يتمرن عليه ويعتاده         
   . وفق اهللا اجلميع.بالصالة إذا بلغ عشراً ويضرب عليها

  حكم صيام الحائض والنفساء -٤٣
الصيام للمرأة احلائض والنفساء، وإذا أخرتا القـضاء        ما حكم   : س

   )٢(إىل رمضان آخر، فماذا يلزمهما؟

                                                
  هـ ٦/٩/١٤١٩ بتاريخ ١٦٧٣العدد ) جملة الدعوة نشر يف) ١(
   ١٧٢لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(نشر يف كتاب ) ٢(
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 وال جيوز   ،على احلائض والنفساء أن تفطرا وقت احليض والنفاس       : ج
 ، وال يـصحان منـهما     ،هلما الصوم وال الصالة يف حال احليض والنفاس       

اهللا عنها أا    ملا ثبت عن عائشة رضي       ،وعليهما قضاء الصوم دون الصالة    
كنا نؤمر بقـضاء    (( : فقالت ؟ هل تقضي احلائض الصوم والصالة     :سئلت

 وقد أمجع العلمـاء     . متفق على صحته   )١())الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة    
رمحهم اهللا على ما ذكرته عائشة رضي اهللا عنها من وجوب قضاء الصوم             

سبحانه هلمـا    رمحة من اهللا     ،وعدم قضاء الصالة يف حق احلائض والنفساء      
 ألن الصالة تتكرر يف اليوم مخس مـرات ويف قـضائها            ؛وتيسرياً عليهما 
   .مشقة عليهما

 فـال   ،أما الصوم فإمنا جيب يف السنة مرة واحدة وهو صوم رمـضان           
 ومن أخرت القضاء إىل ما بعد رمضان لغري عذر          ،مشقة يف قضائه عليهما   

 وإطعام مسكني عن كل      فعليها التوبة إىل اهللا من ذلك مع القضاء        ،شرعي
 وهكذا املريض واملسافر إذا أخرا القضاء إىل ما بعد رمضان آخر من             .يوم

 .غري عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكني عن كل يوم           
أما إن استمر املرض أو السفر إىل رمضان آخر فعليهما القضاء فقـط دون   

   .فراإلطعام بعد الربء من املرض والقدوم من الس

                                                
   ٥٠٨باب وجوب قضاء الصوم على احلائض دون الصالة برقم ) احليض(رواه مسلم يف ) ١(
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ـ    : س مـن وهـران يف     . خ. ب. ع: األخت اليت رمزت المسها ب
نرجو منكم يا مساحة الشيخ تزويدي مبزيـد        : اجلزائر تقول يف رسالتها   

من األقوال الصحيحة عن صيام املرأة وصالا وقت احليض، جـزاكم           
   )١(.اهللا خرياً
 فإذا طهرت قضت مـا      ،إذا حاضت املرأة تركت الصالة والصيام     : ج
 ملـا رواه    ، وال تقضي ما تركت من الـصلوات       ،ته من أيام رمضان   أفطر

البخاري وغريه يف بيان النيب صلى اهللا عليه وسلم لنقصان دين املرأة مـن              
أليست إحداكن إذا حاضت ال تـصوم وال        (( :قوله صلى اهللا عليه وسلم    

 عن معاذة أا سـألت عائـشة        ، وملا رواه البخاري ومسلم    ،)٢())تصلي؟
 فقالت  ؟ما بال احلائض تقضي الصوم وال تقضي الصالة        " :عنهارضي اهللا   

 ولكـين   ، لست حبروريـة   : أحرورية أنت؟ قالت   :عائشة رضي اهللا عنها   
 كنا حنيض على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنؤمر            : فقالت ،أسأل

 ، رواه البخاري ومسلم وغريمها    )٣(" وال نؤمر بقضاء الصالة    ،بقضاء الصوم 
  محة اهللا وهذا من ر

                                                
هـ، ويف اجلزء العاشر من هـذا       ١٤١٢ لشهر شوال من عام      ١٧٧يف العدد   ) الة العربية ( يف   نشر) ١(

  اموع
باب احلائض تتـرك    ) الصوم(، ويف   ٣٠٤باب ترك احلائض الصوم برقم      ) احليض(رواه البخاري يف    ) ٢(

  ١٩٥١الصوم برقم 
بـاب  ) احلـيض (، ومسلم يف    ٣٢١باب ال تقضي احلائض الصالة برقم       ) احليض(رواه البخاري يف    ) ٣(

   ٣٣٥وجوب قضاء الصوم على احلائض برقم 
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 ملا كانت الصالة تتكرر كل يوم وليلـة مخـس          ،سبحانه باملرأة ولطفه ا   
 ويتكرر احليض كل شهر غالباً أسقط اهللا عنها وجـوب الـصالة             ،مرات

 أما الصوم فلما كان ال يتكرر       ، ملا يف قضائها من املشقة العظيمة      ،وقضاءها
 ، رمحة ا  ،احليضإال يف السنة مرة واحدة أسقط اهللا عنها الصوم يف حال            

 واهللا ويل   . حتقيقا للمصلحة الشرعية يف ذلـك      ،وأمرها بقضائه بعد ذلك   
   .التوفيق

  

   الحائض تقضي ما عليها من صيام-٤٤

يل أخت مر عليها عدة أعوام مل تقض ما أفطرتـه يف العـادة              : س
لـيس  : الشهرية لسبب جهلها باحلكم سيما أن بعض العاميني قالوا هلا         

   )١( اإلفطار، فماذا عليها؟عليها قضاء يف

   وعليها أن تصوم ،عليها أن تستغفر اهللا وتتوب إليه: ج

                                                
من ضمن األسئلة املطروحـة علـى مساحتـه بعـد حماضـرة يف اجلـامع الكـبري بالريـاض يف                     ) ١(

  . ٤٦العدد ) جملة البحوث اإلسالمية(هـ، ونشر يف ١٥/٢/١٤٠٠
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ما أفطرت من أيام، وتطعم عن كل يوم مسكيناً كما أفىت بذلك مجاعة مـن               
أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو نصف صاع، مقداره كيلو ونصف،            

  . يء عليهاوال يسقط عنها ذلك بقول بعض اجلاهالت هلا أنه ال ش

كنا نؤمر بقضاء الـصوم وال نـؤمر        (( :قالت عائشة رضي اهللا عنها    
 فإذا جاء رمضان الثاين قبـل أن تقـضي          . متفق عليه  )١())بقضاء الصالة 

 وعليها القضاء والتوبة وإطعام مسكني عن كل يـوم إن كانـت             ،أمثت
 فإن كانت فقرية وال تستطيع اإلطعام أجزأها الصوم مـع التوبـة             ،قادرة

 وإن كانت ال حتصي األيام اليت عليها عملت بالظن          .سقط عنها اإلطعام  و
 لقـول اهللا    ؛وتصوم األيام اليت تظن أا أفطرا من رمضان ويكفيها ذلك         

 ومن رمحة اهللا سقوط الـصالة       .)٢(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   ﴿ :عز وجل 
   .عنها ملا يف قضائها من املشقة

رصوا على الصالة على حسب استطاعتهم حـىت        وعلى املرضى أن حي   
لو صلوا يف ثيام اليت ا جناسة إذا مل يستطيعوا غسلها ومل جيـدوا ثيابـاً          

 وعليهم أن يصلوا بالتيمم إذا مل يستطيعوا الوضوء باملـاء لآليـة             ،طاهرة
  ولو كانوا لغـري    ،﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   ﴿ :السابقة وهي قوله سبحانه   

  القبلة إذا 
                                                

  سبق خترجيه ) ١(
   ١٦سورة التغابن، اآلية ) ٢(



  

 - ١٨٦ -

 وعلى املريض أن يصلي حسب طاقته قائماً أو قاعداً          ،عجزوا عن استقباهلا  
 لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم لعمـران بـن           ؛أو على جنبه أو مستلقياً    

صل قائماً فإن مل تستطع فقاعداً، فإن مل تستطع         (( : وكان مريضاً  ،حصني
بخـاري يف صـحيحه      رواه ال  )١())فعلى جنب، فإن مل تستطع فمستلقياً     

   . وهذا لفظ النسائي،والنسائي يف سننه

 لقـول الـنيب     ؛إال إذا كان املريض قد ذهب عقله فإنه ال قضاء عليه          
عن النائم حـىت يـستيقظ،      : رفع القلم عن ثالثة   (( :صلى اهللا عليه وسلم   

 ولكن إذا كان ذهاب     )٢())وعن انون حىت يفيق، وعن الصغري حىت يبلغ       
 ألنه واحلال مـا     ؛ فإنه يقضي  ،و ثالثة بسبب املرض مث أفاق     العقل يومني أ  
   . واهللا ويل التوفيق.ذكر يشبه النائم

  

 سـنة وكنـت     ١٤أنا فتاة جاءتين الدورة الشهرية وعمري       : س
  أخجل أن أخرب أمي بذلك فبعد رمضان مل أقض 

                                                
، وذكره صاحب مرقاة املفاتيح   ٢٤٧ ص   ٤القدير يف شرح اجلامع الصغري يف ج        ذكره صاحب فيض    ) ١(

، وذكره صاحب نيل    ٣١٤ ص   ٣ ج   ١٢٤٨شرح مشكاة املصابيح يف كتاب الطهارة باب القصد برقم          
   ٢٢٤ ص ٣األوطار يف كتاب صالة املريض ج

، وابـن ماجـة يف   ٨٩٦رقم مسند علي بن أيب طالب ب) مسند العشرة املبشرين باجلنة(رواه أمحد يف    ) ٢(
   ٣٨٢٥باب انون يسرق برقم ) احلدود(، وأبو داود يف ٢٠٣١باب طالق املعتوه برقم ) الطالق(



  

 - ١٨٧ -

 سنة فما احلكم يف ذلـك؟ علمـاً   ١١ما علي علماً بأن ذلك كان قبل    
وكانت الدورة غري منتظمة فكانت تـأتيين شـهراً         . جة اآلن بأين متزو 

وحتبس ثالثة شهور أو أربعة ال تأيت، املهم أين مل أتذكر هل جـاءتين يف               
   )١(ضانات وأنا بنت أو ال فما العمل؟مجيع رم
عليك قضاء مجيع األيام اليت مل تصوميها بعدما جاءتك الدورة مع           : ج

عن كل يوم نصف صاع ومقداره كيلو       التوبة واالستغفار وإطعام مسكني     
 ألن املرأة إذا بلغـت      ؛ يدفع كله إىل بعض الفقراء     ،ونصف من قوت البلد   

 جتب عليها الصالة والصوم ولو كانت دون اخلامسة         ،احمليض تكون مكلفة  
   .عشرة
امرأة كانت يف أول شباا ال تعلم أن احلائض تقضي الـصوم،        : س

بعد ذلك، مث اآلن هي كـبرية       واستمرت حنو عشر سنوات، مث علمت       
   )٢(يف السن هل تقضي اآلن ما عليها بالصوم؟ أم ماذا تعمل؟ 

 وتنوي قضاء أيام كل سنة      ،عليها القضاء جلميع األيام اليت أفطرا     : ج
 نصف صاع من قوت     ، وتطعم عن كل يوم مسكيناً     ،قبل السنة اليت بعدها   

 تستطيع اإلطعام سقط    البلد إن كانت تستطيع اإلطعام وإن كانت فقرية ال        
  وإن  ،عنها اإلطعام

                                                
  هـ ١٣/٩/١٤١٩ بتاريخ ١٦٧٤العدد ) جملة الدعوة نشر يف) ١(
   )جريدة املسلمون(من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من ) ٢(



  

 - ١٨٨ -

   . واهللا ويل التوفيق.كانت ال تستطيع الصوم لكرب سنها كفاها اإلطعام

عندما بلغت سن الثانية عشرة جاءتين الدورة الـشهرية قبـل          : س
شهر رمضان ومل يشجعين أهلي على الصيام حبجة أنين مل أبلغ الرابعـة             

   )١(، أرجو إفاديت ماذا علي اآلن؟عشرة بعد جهالً منهم وليس اوناً

عليك قضاء األيام اليت مل تصوميها من رمضان بعد جميء احلـيض   : ج
 وعليك إطعام مسكني عن كل يوم وهـو نـصف           ،مع التوبة واالستغفار  

 وقد أفىت بذلك مجاعة مـن  ،صاع من قوت البلد من متر أو أرز أو غريمها        
 وجيـوز   ، كيلو ونصف تقريباً   أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ومقداره      

دفع الكفارة كلها إىل مسكني واحد قبل الـصيام أو بعـده إن كنـت               
 أما إن كنت فقرية ال تستطيعني اإلطعام فإنـه يـسقط            ،تستطيعني ذلك 

  .  وباهللا التوفيق.عنك

سنة أخربتين أمي وتقول أنا ما قـدرت     ) ٢٦(يوم كان عمري    : س
حلر شديد، ويوم تزوجيت ما     أخليك تصومي ألنك صغرية وكان ظمأ وا      

قدرت أعلمك ألن جاكي مرض وبعد ذلك جاكي مرض القلب ومـا            
  قدرت أعلمك، 

                                                
  هـ ١١/٩/١٤١٩بتاريخ  ١٢٢١٣العدد ) جريدة الندوة(نشر يف ) ١(



  

 - ١٨٩ -

واحلني عليك شهر كامل ما صمتيه وأنا اآلن معي بنتني وأمي ما قدرت             
وأنا أريد اجلواب هل أصوم الـشهر الـذي         . تعلمين إال بعد شفاين اهللا    

  . )١(فاتين أم ال؟ أفيدوين جزاكم اهللا خرياً 

   : بعده،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: ج

يلزمك أن تصومي مجيع األيام اليت أفطرت بعد ما حضت إذا كـان             
 أما إن كان احليض بعـد ذلـك         ،احليض قبل أن تبلغي مخس عشرة سنة      

فعليك أن تصومي مجيع أيام شهر رمضان الذي مر عليك بعدما أكملـت       
ام مسكني عن كل يوم نـصف       مخس عشرة سنة وعليك مع الصيام إطع      

صاع من قوت البلد من متر أو بر أو أرز مع التوبة إىل اهللا سبحانه وكثرة                
   .االستغفار

   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.وفق اهللا اجلميع

  من صامت في حيضتها جاهلة بالحكم -٤٥

إا عندما جاءا احليضة أول مـرة يف رمـضان          : امرأة تقول : س
لغ الثالثة عشرة من عمرها، وكانت تصلي وتصوم ومل تقض          وكانت تب 

  األيام اليت حاضت فيها علماً 
                                                

   .استفتاء شخصي مقدم لسماحته وقد صدرت اإلجابة عليه من مكتب مساحته) ١(



  

 - ١٩٠ -

أا مل تكن تعلم أنه حرام الصوم يف وقت احليضة وقضائها بعد رمضان،             
قضيها اآلن، أفيدونا جـزاكم     وقد فات على هذا سنوات كثرية، هل ت       

   )١(.اهللا

 ، وال أن تصلي   ، احليض  احلائض ال جيوز أن تصوم أثناء مدة       :أوالً: ج
 وعليها  ،وما فعلته املرأة املذكورة من صوم وصالة أثناء احليض يعترب خطأ          

 فليست معذورة باجلهل باحلكم يف مثل هـذا         ،أن تتوب إىل اهللا وتستغفره    
   .ألن الواجب عليها السؤال األمر

 ، عليها أن تقضي مجيع األيام اليت جاءا العادة فيها يف رمـضان         :ثانياً
 وال جيزئها الـصوم     ،واء كان ذلك من رمضان واحد أو عدة رمضانات        س

 وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً مع القـضاء نـصف             ،أثناء احليض 
   .صاع من قوت البلد

  حكم صيام الحائض -٤٦
  إذا طهرت قبل طلوع الفجر

   )٢(إذا طهرت احلائض قبل الفجر واغتسلت فما احلكم؟: س

                                                
   من هذا اموع ٢١١ ص ٥نشر يف ج ) ١(
  هـ ٥/٩/١٤١٩ بتاريخ ١١٨١١العدد ) جريدة عكاظ(نشر يف ) ٢(



  

 - ١٩١ -

 املهم أن املرأة    ،نت الطهر قبل طلوع الفجر    صومها صحيح إذا تيق   : ج
 وهلذا  ، ألن بعض النساء تظن أا طهرت وهي مل تطهر         ؛تتيقن أا طهرت  

كانت النساء يأتني بالقطن لعائشة رضي اهللا عنها فريينها إياه عالمة علـى       
   . ال تعجلن حىت ترين القصة البيضاء: فتقول هلن،الطهر

يقن أا طهرت فإذا طهرت فإا تنـوي        فاملرأة عليها أن تتأىن حىت تت     
 ولكن عليها أيضاً أن تراعـي       ،الصوم وإن مل تغتسل إال بعد طلوع الفجر       

 وقد بلغنا أن بعض     ،الصالة فتبادر باالغتسال لتصلي صالة الفجر يف وقتها       
النساء تطهر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر االغتسال           

جة أا تريد أن تغتسل غسالً أكمل وأنظـف  إىل ما بعد طلوع الشمس حب 
 ألن الواجـب عليهـا أن       ؛ وهذا خطأ ال يف رمضان وال يف غريه        ،وأطهر

تبادر وتغتسل لتصلي الصالة يف وقتها مث هلا أن تقتـصر علـى الغـسل               
 وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعـد طلـوع           ،الواجب ألداء الصالة  

   .الشمس فال حرج عليها
 احلائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إال بعد طلـوع            ومثل املرأة 

 كما أن الرجل لو كان عليـه  ،الفجر فإنه ال حرج عليها وصومها صحيح      
جنابة ومل يغتسل منها إال بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه ال حرج عليه              

 ألنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه يدركه الفجر وهـو              ؛يف ذلك 
  .  واهللا أعلم،يقوم ويغتسل بعد طلوع الفجرجنب من أهله ف
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  حكم صيام المرأة -٤٧
  إذا حاضت بعد غروب الشمس

إذا حاضت املرأة بعد غروب الشمس بقليـل فمـا حكـم            : س
   )١(صومها؟

جوابنا عليه أن صيامها صحيح حىت لو أحست بأعراض احلـيض           : ج
عـد غـروب     ولكنها مل تره خارجاً إال ب      ، من الوجع والتأمل   ،قبل الغروب 

 ألن الذي يفسد الصوم إمنا هو خـروج دم          ؛الشمس فإن صومها صحيح   
   .احليض وليس اإلحساس به

هل جيب قضاء الصوم إذا أتت املرأة الدورة الـشهرية بعـد            : س
   )٢(صالة املغرب أو قبل الصالة بعد اإلفطار؟

ليس عليها قضاء إذا أكملت الصيام مث جاء احليض بعد غـروب            : ج
بل الصالة فال شيء عليها وهكذا بعد الصالة مـن بـاب            الشمس ولو ق  

   . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.أوىل

 

                                                
  هـ ٥/٩/١٤١٩ بتاريخ ١١٨١١العدد ) جريدة عكاظ(نشر يف ) ١(
   ٣الشريط رقم ) على الدربنور (من برنامج ) ٢(
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   الحائض إذا طهرت في-٤٨

  أثناء النهار وجب عليها اإلمساك

   )١(ما احلكم إذا طهرت احلائض يف أثناء ار رمضان؟: س

ل العذر الشرعي، وعليهـا     عليها اإلمساك يف أصح قويل العلماء لزوا      : ج
قضاء ذلك اليوم كما لو ثبتت رؤية رمضان اراً، فإن املسلمني ميسكون بقية             
اليوم، ويقضون ذلك اليوم عند مجهور أهل العلم، ومثلها املسافر إذا قـدم يف              
أثناء النهار يف رمضان إىل بلده فإن عليه اإلمساك يف أصح قويل العلماء لزوال              

  . واهللا ويل التوفيق.  ذلك اليومحكم السفر مع قضاء

  حكم المادة التي تخرج -٤٩
  من المرأة قبل حلول الدورة

قبل حلول الدورة الـشهرية     : هذه السائلة تقول يف سؤال ثانٍ     : س
تأيت معي مادة بنية اللون تستمر مخسة أيام، وبعد ذلـك يـأيت الـدم               

م اخلمسة األوىل،   الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي ملدة مثانية أيام بعد األيا        
  وتقول أنا أصلي 

                                                
هـ، ٦/٩/١٤١٩، يف   ١٦٧٣العدد  ) الدعوة(، ويف جملة    ١٧٩لسماحته ص   ) حتفة اإلخوان (نشر يف   ) ١(

  هـ ١٧/٩/١٤١٩ بتاريخ ١٢٢١٨العدد ) الندوة(ويف جريدة 



  

 - ١٩٤ -

هل جيب علي صيام وصـالة هـذه        : هذه األيام اخلمسة، ولكن أسأل    
  . )١(يام أم ال؟ أفيدوين أفادكم اهللاأل

إذا كانت األيام اخلمسة البنية منفصلة عن الـدم فليـست مـن             : ج
 ألنـه يف    ؛ وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صالة        ،احليض

 ، فهي ال متنع الـصالة وال الـصيام        ،وليس هلا حكم احليض    ،حكم البول 
 أمـا إذا    .ولكنها توجب الوضوء كل وقت حىت تنقطع كدم االستحاضة        

 وحتتسب مـن    ،كانت هذه اخلمسة متصلة باحليض فهي من مجلة احليض        
   . وعليك أال تصلي فيها وال تصومي،العادة

احليض فإا  وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من           
 بل حكمها حكم االستحاضة وعليك أن تستنجي منـها          ،ال تعترب حيضاً  

 وحتلـني   ، وال حتتـسب حيـضاً     ، وتتوضئي وتصلي وتصومي   ،كل وقت 
 الكدرة والصفرة بعد    كنا ال نعد   ": لقول أم عطية رضي اهللا عنها      ؛لزوجك

م  وأ . وهذا لفظه  ، وأبو داود  ، أخرجه البخاري يف صحيحه    )٢("الطهر شيئاً 
  عطية 

                                                
  ، ونشرت يف اجلزء العاشر من هذا اموع ١٠٤الشريط ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
) الطهارة(، وأبو داود يف     ٣٢٦باب الصفرة والكدرة يف أيام احليض برقم        ) احليض(ري يف   رواه البخا ) ٢(

  .  واللفظ له٣٠٧باب يف املرأة ترى الكدرة والصفرة برقم 



  

 - ١٩٥ -

من الصحابيات الفاضالت الاليت روين عن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم             
   . واهللا ويل التوفيق.أحاديث كثرية رضي اهللا عنها

  حكم صيام المستحاضة -٥٠

   )١(املستحاضة هل حتل لزوجها؟ : س

 ، هي اليت يكون معها دم ال يصلح حيضاً وال نفاسـاً           :املستحاضة: ج
 وتتوضأ لكل   ، وحتل لزوجها  ، وتصلي ، تصوم ،وحكمها حكم الطاهرات  

 كأصحاب احلدث الدائم من بول أو ريح أو غريمهـا وعليهـا أن              ،صالة
 كمـا   ، حىت ال يلوث بـدا وال ثياـا        ؛تتحفظ من الدم بقطن أو حنوه     

   .صحت األحاديث بذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  حكم صيام النفساء إذا طهرت قبل األربعين -٥١

وحتج قبل أربعـني     جيوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي        هل: س
   )٢(يوماً إذا طهرت؟

                                                
يف اجلـامع الكـبري    ) الصالة وأمهيتـها  (من ضمن األسئلة التابعة لتعليق مساحته على حماضرة بعنوان          ) ١(

  من هذا اموع ) اشراجلزء الع(بالرياض، ونشرت يف 
الفتـاوى  ) كتـاب الـدعوة  (هــ، ويف  ٩/١١/١٤٠٤ وتاريخ ٩٥٣العدد ) جملة الدعوة (نشر يف   ) ٢(

   ويف اجلزء العاشر من هذا اموع ٤٤، ٤٣لسماحته اجلزء األول ص 



  

 - ١٩٦ -

 وحيـل لزوجـا     ، وتعتمر ، وحتج ، وتصلي ،نعم جيوز هلا أن تصوم    : ج
 فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت       ،وطؤها يف األربعني إذا طهرت    

 وما يروى عن عثمان بن أيب العاص أنه كـره           . وحلت لزوجها  ،وصامت
 وهو اجتهاد منه رمحه اهللا ورضـي        ،و حممول على كراهة الترتيه    ذلك فه 

   . وال دليل عليه،عنه

  أنه ال حرج يف ذلك، إذا طهرت قبل األربعني يوماً، فإن           :والصواب
 فالصحيح أا تعتربه نفاساً     ،فإن عاد عليها الدم يف األربعني      طهرها صحيح 

رة وصالا وحجها    ولكن صومها املاضي يف حال الطها      ،يف مدة األربعني  
   .ال يعاد شيء من ذلك ما دام وقع يف حال الطهارة كله صحيح

كثري من الناس إذا ولدت عندهم املرأة أخذت بعـد وضـعها      : س
أربعني يوماً وهي ال تصلي وال تصوم ولو كانت هذه املرأة طاهرة، فما             

   )١(احلكم؟ 

   .النفاس مينع الصالة والصوم والوطء مثل احليض: ج

   فما دامت ، هو الدم الذي خيرج بسبب الوالدة:اسالنف

                                                
يف من ضمن األسئلة التابعة لتعليق مساحته على ندوة حول صالة االستسقاء أقيمت يف اجلامع الكبري                ) ١(

  الرياض، ونشرت يف اجلزء العاشر من هذا اموع 
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 وال حيـل لزوجهـا      ، وال تـصوم   ،املرأة ترى الدم يف األربعني فال تصلي      
 فإن استمر الـدم حـىت أكملـت         ، حىت تطهر أو تكمل أربعني     ،وطؤها
 ألن النفاس ال يزيد عـن       ؛ وجب أن تغتسل عند اية األربعني      ،األربعني

 وتتحفظ من   ، وحتل لزوجها  ، فتغتسل وتصلي  ،أربعني يوماً على الصحيح   
 ويكون حكم هذا الـدم      ، حىت ال يصيب ثياا وبدا     ؛الدم بالقطن وحنوه  

 وال مينع زوجهـا     ،حكم دم االستحاضة ال مينع من الصالة وال من الصوم         
 أما إن رأت الطهر قبل األربعني فإا        ، وعليها أن تتوضأ لكل صالة     ،منها

حتل لزوجها مادامت طاهرة ولو مل ميض مـن          و ، وتصلي وتصوم  ،تغتسل
 ومل  ، مل تـصل   ، فإن عاد عليها الدم يف األربعـني       ،األربعني إال أيام قليلة   

 وما فعلته يف أيام الطهـارة       ، حىت تكمل األربعني   ، ومل حتل لزوجها   ،تصم
   . وال تلزمها إعادة الصوم،من صالة أو صوم فإنه صحيح

 تكمل عدة أربعـني يومـاً   امرأة كانت نفساء فطهرت قبل أن   : س
فاغتسلت وصامت الباقي من رمضان بعد أن رأت أا طهرت، فقيـل            

البد أن تعيدي صيام ما صمت قبل أن تكملي األربعني، فما احلكم            : هلا
الشرعي يف ذلك، هل تعيد الصيام أم ال؟ وهل جيـوز اجلمـاع بعـد               

قبيل أن  الطهارة قبل أن تكمل األربعني أم ال؟ وإذا طهرت من احليض            
  تكمل سبعة أيام فهل جيوز اجلماع 
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   )١(أم ال؟ 

إذا كان الواقع كما ذكرت أا رأت الطهر قبل متـام األربعـني             : ج
واغتسلت وصامت فصومها األيام اليت قبل إكمال مدة األربعـني يومـاً            

 أي  – وال حرج يف جمامعتها خالل تلك األيـام          ،صحيح وال قضاء عليها   
 وكذلك ال حرج يف جمامعـة مـن         – قبل األربعني    بعد الطهر واالغتسال  

   .طهرت من احليض قبل سبعة أيام
  حكم صوم النفساء إذا طهرت -٥٢

  ثم عاد إليها الدم وهي في األربعين
إذا طهرت النفساء خالل أسبوع مث صامت مع املـسلمني يف           : س

رمضان أياماً معدودة، مث عاد إليها الدم، هل تفطر يف هذه احلالة؟ وهل             
   )٢(؟يلزمها قضاء األيام اليت صامتها واليت أفطرا

إذا طهرت النفساء يف األربعني فصامت أياماً مث عاد إليها الدم يف            : ج
 فإن صومها صحيح وعليها أن تدع الصالة والصيام يف األيـام            ،األربعني

 ومىت أكملـت  ، ألنه نفاس حىت تطهر أو تكمل أربعني ؛اليت عاد فيها الدم   
  جب عليها األربعني و

                                                
  هـ ٦/٩/١٤١٩ بتاريخ ١٦٧٣العدد ) جمل الدعوة(نشر يف ) ١(
  هـ ٢٠/٨/١٤١٦ بتاريخ ١٥٢٥العدد ) جملة الدعوة(نشر يف ) ٢(
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 ألن األربعني هي اية النفاس يف أصـح قـويل           ؛الغسل وإن مل تر الطهر    
 وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صالة حىت ينقطـع عنـها           ،العلماء
 ولزوجهـا أن  ، كما أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك املستحاضة     ،الدم

ل مـا ذكـر دم    ألن الدم واحلا؛يستمتع ا بعد األربعني وإن مل تر الطهر    
 . وال مينع الزوج من اسـتمتاعه بزوجتـه  ،فساد ال مينع الصالة وال الصوم  

لكن إن وافق الدم بعد األربعني عادا يف احليض فإـا تـدع الـصالة               
   . واهللا ويل التوفيق.والصوم وتعتربه حيضاً

إذا طهرت النفساء قبل األربعني هل تصوم وتصلي أم ال؟ وإذا           : س
د ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرة ثانية هـل تـصوم    جاءها احليض بع  
   )١(وتصلي أم ال؟

إذا طهرت النفساء قبل متام األربعني وجب عليها الغسل والصالة          : ج
 فإن عاد عليها الدم يف األربعني وجـب         ، وحلت لزوجها  ،وصوم رمضان 

 ، وحرمت على زوجها يف أصح قويل العلمـاء       ،عليها ترك الصالة والصوم   
 فإن طهرت قبل    ، النفساء حىت تطهر أو تكمل األربعني      وصارت يف حكم  

 وإذا  ،األربعني أو على رأس األربعني اغتسلت وصامت وحلت لزوجهـا         
  استمر معها الدم بعد األربعني فهو دم فساد ال تدع من أجله الصالة 

                                                
  هـ ١٠/٩/١٤١٩ بتاريخ ٩٣٢٧العدد ) جريدة اليوم(نشر يف ) ١(
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 وعليهـا أن    ،وال الصوم وتصوم يف رمضان وحتل لزوجها كاملـستحاضة        
 وتتوضأ لوقـت    ،عنها الدم من القطن وحنوه    تستنجي وتتحفظ مبا خيفف     

 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر املستحاضة بـذلك إال إذا             ؛كل صالة 
   . فإا تترك الصالة– أعين احليض –جاءا الدورة الشهرية 

   حكم استعمال المرأة الحبوب-٥٣
  التي تقطع الدم في أيام الحيض والنفاس

 الدم يف أيام النفاس أو احليض فما        إذا استعملت املرأة ما يقطع    : س
   )١(احلكم؟

إذا استعملت املرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الـدم             : ج
 ، وصالا صـحيحة   ، فإا تعمل كما تعمل الطاهرات     ،بذلك واغتسلت 
   .وصومها صحيح

بعض النسوة يستعملن احلبوب يف شهر رمضان بدون انقطاع         : س
شهري وهذا حىت ال يفطرن يوماً واحداً من شهر        لكي ال يأتيهن العذر ال    

  رمضان، هل هذا العمل 

                                                
يف اجلـامع الكـبري    ) الصالة وأمهيتـها  (على حماضرة بعنوان    من ضمن األسئلة التابعة لتعليق مساحته       ) ١(

  بالرياض 
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   )١(صحيح؟

 وال أعلم يف ذلك     ،ال أرى يف هذا بأساً إذا كان ال يضرهن ذلك         : ج
 ألن هلن يف هذا مصلحة كبرية يف الصيام مع الناس ولعدم القـضاء        ؛حرجاً

   .بعد ذلك

يض عند املرأة   هل جيوز استعمال حبوب منع احلمل لتأخري احل       : س
   )٢(يف شهر رمضان؟ 

 ملا فيه من املصلحة للمرأة يف صومها مع الناس          ؛ال حرج يف ذلك   : ج
ألن بعض النـساء تـضرهن        مع مراعاة عدم الضرر منها     ،وعدم القضاء 

   .احلبوب
   حكم الشيخ الكبير والعجوز-٥٤

  إذا كانا ال يستطيعان الصوم

إخل مـن  .. ه الصوم سنة ويشق علي٧٥رجل قد بلغ من السن      : س
   )٣(أجل القرحة فما حكمه؟

                                                
  ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
  هـ ١٣/٩/١٤١٩ بتاريخ ١٦٧٤العدد ) جملة الدعوة(نشر يف ) ٢(
فتوى صدرت من مكتب مساحته عندما كان رئيساً إلدارات البحوث العلميـة واإلفتـاء والـدعوة             ) ٣(

  . واإلرشاد
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إذا كان الشيخ الكبري والعجوز الكبرية يشق عليهما الصوم فلهما          : ج
اإلفطار ويطعمان عن كل يوم مسكيناً إما بتشريكه معهما يف الطعـام أو             

 فـإن   ،دفع نصف صاع من التمر أو احلنطة أو األرز للمسكني كل يـوم            
 ؛ تأكد عليهما الفطر وال إطعـام عليهمـا      ،اكانا مريضني بقرحة أو غريه    

ألما حينئذ إمنا أفطرا من أجل املرض ال من أجل الكرب فإذا شفيا قـضيا               
 فإن عجزا عن القضاء بسبب الكرب أطعما عـن          ،عدد األيام اليت افطراها   

   .كل يوم مسكيناً كما تقدم
  وأدلـة .هكذا أفىت ابن عباس رضي اهللا عنهما وغريه من أهل العلـم      

ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة مـن         (( :ذلك معلومة منها قوله تعاىل    
 والعاجز الكبري ال يستطيع القضاء فوجب عليه اإلطعام بدالً          )١())أيام أخر 
 وكان أنس بن مالك رضي اهللا عنه خادم النيب صلى اهللا عليـه              .من ذلك 

 .ناًوسلم ملا كربت سنه وشق عليه الصوم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكي            
   .واهللا املوفق
والد صديقيت رجل كبري يصلي باستمرار لكـن قبـل سـت            : س

سنوات ترك الصوم ومتسك بالصالة فقط بسبب إصابته مبرض القلـب     
   )٢(املزمن فهل تستطيع بناته الصوم عوضاً عنه؟

                                                
   ١٨٥لبقرة، اآلية سورة ا) ١(
  ) نور على الدرب( من برنامج ) ٢(
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مادام هو موجود وعاجز عن الصوم بتقرير األطباء أنه عاجز وال           : ج
ه يطعم عن كل يوم مسكيناً مثل الشيخ الكبري         يرجى زوال هذا املرض فإن    

 يطعم عنهما عن كل يوم مـسكيناً  ،والعجوز الكبرية العاجزين عن الصوم   
 وهكذا املـريض الـذي ال   ،نصف صاع من التمر أو غريه من قوت البلد   

 فلهم اخليار إذا صاموا عنه      ،يرجى برؤه ال يصام عنه إال إذا مات ومل يصم         
من مات وعليه صيام    (( :نيب صلى اهللا عليه وسلم    فهم حمسنون كما قال ال    

   . وإن أطعموا كفى)١())صام عنه وليه

   )٢(يوجد عندنا امرأة كبرية السن وال تطيق الصوم فماذا تفعل؟: س

عليها أن تطعم مسكيناً عن كل يوم نصف صاع من قوت البلـد        : ج
 ومقداره بالوزن كيلو ونـصف علـى سـبيل          ،من متر أو أرز أو غريمها     

 كما أفىت بذلك مجاعة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسـلم             .التقريب
ومنهم ابن عباس رضي اهللا عنه وعنهم فإن كانـت فقـرية ال تـستطيع               

  ،اإلطعام فال شيء عليها

                                                
باب قـضاء  ) الصيام(، ومسلم يف ١٩٥٢باب من مات وعليه صوم برقم       ) الصيام(رواه البخاري يف    ) ١(

   ١١٤٧الصيام عن امليت برقم 
وأجـاب عنـها مساحتـه بتـاريخ      ) عكـاظ (من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته مـن جريـدة          ) ٢(

  هـ ٢٣/٩/١٤٠٨
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وهذه الكفارة جيوز دفعها لواحد أو اكثر يف أول الـشهر أو وسـطه أو               
   . وباهللا التوفيق،آخره

  من عجز عن الصيام -٥٥
  اً وجب عليه اإلطعامدائم

أنا رجل طاعن يف السن وأبلغ من العمر سبعني عامـاً وعلـي            : س
ستة وعشرون يوماً أفطرا يف رمضان سابق مضت عليه سنوات عديدة           

هل أقـضي   : معظم أيام حيايت، سؤايل    وذلك بسبب مرض يتعهدين يف    
هذه األيام وأفدي رغم كرب سين أم أفدي فقط بدالً من قـضاء هـذه               

   )١(يام؟ وما مقدار الصاع بالكيلو؟ األ

ومن ﴿ : لقول اهللا سبحانه   ؛إذا كنت ترجو العافية فعليك القضاء     : ج
 راٍم أُخأَي نةٌ مفٍَر فَِعدلَى سع ا أَوِريضأما إن كنـت أخـرت   )٢(﴾كَانَ م 

القضاء تساهالً منك مع وجود أوقات تستطيع فيها القضاء فإنه يلزمـك            
 .طعام مسكني عن كل يوم مع التوبة إىل اهللا سبحانه من التأخري           القضاء وإ 
  والواجب 

                                                
   ٣٠العدد ) جملة البحوث اإلسالمية(نشر يف ) ١(
   ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ٢(
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يف ذلك نصف صاع عن كل يوم أخرت قضاءه إىل رمضان آخر من غري              
 يدفع الطعام للفقراء واملساكني وجيوز      ، ومقداره كيلو ونصف تقريباً    ،عذر

 دفعه كله إىل مسكني واحد ومىت عجزت عن القضاء بسبب كرب السن أو            
مرض ال يرجى برؤه حسب تقرير الطبيب املختص سقط عنك القـضاء            
ووجب عليك اإلطعام وهو نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد مـن            

   . وفقنا اهللا وإياك ملا يرضيه.متر أو أرز أو غريمها

  

كشيخ كـبري وعجـوز     : ما رأيكم فيمن يرخص هلم يف الفطر      : س
   )١(فطارهم؟رؤه، هل يلزمهم فدية عن إومريض ال يرجى ب

على من عجز عن الصوم لكرب أو مرض ال يرجى بـرؤه إطعـام            : ج
 كما أفىت بذلك مجاعـة مـن   ؛مسكني عن كل يوم مع القدرة على ذلك      

   .الصحابة رضي اهللا عنهم منهم ابن عباس رضي اهللا عنهما

  

                                                
 بتـاريخ   ١٢٢١٤العـدد   ) جريدة الندوة (، ويف   ١٧١لسماحته ص   ) حتفة اإلخوان (نشر يف كتاب    ) ١(

  هـ ١٢/٩/١٤١٩
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   التكاليف الشرعية-٥٦
  تسقط باختالل الشعور

 . ف . ع . حضرة األخ املكرم ر    من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل        
   .)١(وفقه اهللا لكل خري آمني

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ومـا  ،هـ وصل وصلكم اهللا ـداه    ٤/٩/١٣٩٣كتابكم املؤرخ يف    
تضمنه من اإلفادة أن والدتك مرضت واختل شعورها وأفطـرت سـبع            

لى صـيام   رمضانات ومل يتصدق عنها مث شفيت من مرضها وأا تقدر ع          
 هل جيوز لولدها أن يصوم عنـها مـا    – وسؤالكم   ،الرمضانات املذكورة 

 ألن مرضها مـرض     ؛تركت أم تصوم هي ولو أنه خطر عليها يف املستقبل         
   . كان معلوما–أعصاب أم هل جيوز التصدق عنها 

 ؛إذا كانت تركت الصيام الختالل شعورها فإنه ال قضاء عليهـا          : ج
   رفعت عنها يف الفترة ألن التكاليف الشرعية قد

                                                
خ بتـاريخ   / ١٣٦خطاب صدر من مكتب مساحته عندما كان رئيساً للجامعة اإلسـالمية بـرقم              ) ١(

   هـ١٣٩٥
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رفع القلم عن   (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛اليت فقدت فيها الشعور   
 ومن اختل شعوره بأي نوع من       . وذكر منهم انون حىت يفيق     )١())ثالثة

 أما إن كان تركها للصيام      ،األمراض فهو يف حكم انون ال تكليف عليه       
لقضاء بعد الشفاء من مرضها حـسب  بسبب املرض وعقلها ثابت فعليها ا     

 فإن ماتت يف مرضها مل يقض عنها وال جيوز أن يصوم            ،طاقتها ولو مفرقاً  
 وجزاك  ،وفق اهللا اجلميع للفقه يف دينه ن والثبات عليه         عنها أحد يف حياا   

   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،عن عنايتك بأمرها خرياً

   

  دينة املنورةرئيس اجلامعة اإلسالمية بامل

                                                
، وأبو داود   ٨٩٦، ومن مسند علي بن أيب طالب برقم         ) مسند العشرة املبشرين باجلنة   (رواه امحد يف    ) ١(

  ٣٨٢٥باب يف انون يسرق برقم ) احلدود(يف 
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يل جدة كبرية يف السن ومل تصم منذ عـشر سـنوات لعـدم              : س
استطاعتها، وتوفيت هذا العام، ومل تكفر عن السنوات املاضية ومل يكفر           
عنها ورثتها وذلك جلهل منهم مع العلم أا حتصل على مساعدة مـن             
مصلحة الضمان االجتماعي فهل يلزم الورثة التكفري عنها كل صـيام           

ن يف السنوات املاضية وهل عليهم إمث يف ذلك؟ أفيدونا جـزاكم            رمضا
  . )١(اهللا خرياً

إذا كانت سليمة العقل يف املدة املذكورة وتستطيع التكفري فإنـه           : ج
 عـن   ،يخرج عنها من تركتها كفارة األيام اليت مل تصمها ومل تكْفِّر عنها           

قـراء  كل يوم إطعام مسكني نصف صاع من قوت البلـد يـصرف للف            
   .واملسامني

أما إن كانت قد تغري عقلها بسبب اهلرم أو كانت فقرية يف حياا ال              
تستطيع التكفري لكون املقرر هلا من الضمان االجتماعي بقدر حاجتـها ال           
يفضل منه شيء للتكفري فال شيء عليها وال على ورثتها لقـول اهللا عـز               

 : ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،)٢(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   ﴿ :وجل
  ما يتكم ((

                                                
   ١٣٩ ص ٢مجع وترتيب الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(
   ١٦سورة التغابن، اآلية ) ٢(
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 .متفق على صـحته    ))عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم        
وألا بوجود اهلرم إن كانت هرمت يسقط عنـها التكليـف بالـصوم             

   . وباهللا التوفيق.والصالة وحنومها

م والدي كبري يف السن وليس عنده حاسية ومل يـستطع صـيا           : س
   )١(رمضان ودفعت عنه مخسة عشر رياالً يومياً هل هذا جائز؟

إذا كان عقله قد زال وما عنده حاسية قد زال شعوره فليس عليه             : ج
أما إذا كان عقله معه وشعوره معه ولكن        ،  شيء وال صدقة وال شيء آخر     

 تطعم عنه كل يـوم      ،ال يستطيع الصوم فإنك تطعم عنه طعاماً ال دراهم        
سة عشر صاعاً تعطيها بعض الفقراء عن أيام رمضان إذا           مخ ،نصف صاع 

 أما إذا كان قد اختل شعوره فليس عليه شيء ال طعام وال             ،كان عقله معه  
   .غريه

   حكم صيام من يفقد وعيه- ٥٧

مريض أدرك بعض شهر رمضان مث أصابه فقدان للـوعي وال           : س
  . )١(يزال، هل يقضي عنه أبناؤه لو تويف؟ بارك اهللا فيكم

                                                
  هـ١٤٠٧ج مبىن عام من ضمن أسئلة احل) ١(
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 ليس عليه القضاء إذا أصابه ما يذِهب عقلـه         ،بسم اهللا واحلمد هللا   : ج
 فمثلـه مثـل     ، فإنه إذا استرد وعيه ال قضاء عليه       ،أو ما يسمى باإلغماء   

 إال إذا كان اإلغماء مدة يسرية كـاليوم أو      ، ال قضاء عليه   ،انون واملعتوه 
وأما إذا طالـت     ،اليومني أو الثالثة على األكثر فال بأس بالقضاء احتياطاً        

 وال على   ، وإذا رد اهللا عقله يبتدئ العمل      ،املدة فهو كاملعتوه ال قضاء عليه     
   . نسأل اهللا العافية والسالمة، أن يقضوا عنه– لو مات –أبنائه 

رجل يغيب عنه وعيـه بـضع       : أبو قاسم من الرياض، يقول    : س
   )٢(ساعات، فهل عليه صيام؟

 كالذي ينام   ،ساعات فعليه الصوم  إذا كان وعيه إمنا يغيب بعض ال      : ج
 وكونه يغيب عنه وعيه بعض األحيان يف أثناء النهار أو أثناء            ،بعض الوقت 

   . نسأل اهللا له الشفاء والعافية.الليل ال مينع وجوب الصوم عليه

  للمريض اإلفطار إذا شق عليه الصيام -٥٨

أنا يف السادسة عشرة من عمري وأعاجل يف مستشفى امللـك           : س
   التخصصي من حوايل مخس فيصل

                                                                                                                           
عبد اهللا بن حممد الطيـار والـشيخ   . د. إعداد وتقدمي أ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ (نشر يف كتاب    ) ١(

  ٢٤٠ ص ٥أمحد بن عبد العزيز بن باز ج
  هـ ٦/٩/١٤١٩ بتاريخ ١٦٧٣العدد ) جملة الدعوة(نشر يف ) ٢(
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سنوات إىل اآلن ويف شهر رمضان من العام املاضـي أمـر الـدكتور              
بإعطائي عالجاً كيماوياً يف الوريد وأنا صائم وكان العالج قوياً ومؤثراً           
عل املعدة وعلى مجيع اجلسم ويف نفس اليوم الذي أخذت فيه العـالج             

ـ           بع سـاعات ويف    جعت جوعاً شديداً ومل ميض من الفجر إال حوايل س
حوايل العصر تأملت منه وكدت أموت ومل أفطر حىت أذان املغرب، ويف            
شهر رمضان هذا العام إن شاء اهللا سيأمر الـدكتور بإعطـائي ذلـك              

هل أفطر يف ذلك اليوم أم ال؟ وإذا مل أفطر فهل علـي قـضاء            . العالج
ذلك اليوم؟ وهل أخذ الدم من الوريد يفطر أم ال؟ وكـذلك العـالج              

  . )١(ذي ذكرت؟ أفيدوين جزاكم اهللا خرياًال

 ،املشروع للمريض اإلفطار يف شهر رمضان إذا كان الصوم يضره         : ج
 أو كان حيتاج إىل عالج يف النهار بأنواع احلبوب واألشربة           ،أو يشق عليه  

ومن كَانَ مِريضا أَو علَى     ﴿ : لقول اهللا سبحانه   ؛وحنوها مما يؤكل ويشرب   
إن اهللا  (( : ولقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم       )٢(﴾ من أَياٍم أُخر   سفٍَر فَِعدةٌ 

  حيب 

                                                
   ١١٩اجلزء األول ص ) كتاب الدعوة(نشر يف . أ. ع. سؤال مقدم لسماحته من ج) ١(
   ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ٢(
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 : ويف روايـة أخـرى     ،)١())أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته       
 أما أخذ الدم من الوريد للتحليـل أو         ،)٢())كما حيب أن تؤتى عزائمه    ((

له فإن فعله    لكن إذا كثر فاألوىل تأجي     ،غريه فالصحيح أنه ال يفطر الصائم     
   .يف النهار فاألحوط القضاء تشبيهاً له باحلجامة

  

إنين مرضت مرضاً شديداً مما اضطرين إىل الـسفر إىل خـارج      : س
العامل اإلسالمي للعالج وقد جاء رمضان الكرمي وأنا يف اخلارج وأمرين           
الطبيب املسيحي باإلفطار حبجة أن األدوية قد تـضرين إذا مل أتنـاول             

ة املاء، األمر الذي اضطرين إىل اإلفطـار وطلـب مـين            الطعام وخاص 
الطبيب االستمرار على العالج مدة طويلة وعند عوديت استشرت طبيباً          
مسلماً فطلب مين اإلفطار هذا العام كذلك، ولقـد جربـت الـصوم          
ولكين شعرت بتدهور صحيت فماذا علي من العمل جتاه هذا الوضـع            

  وهل علي إطعام بدالً 

                                                
   ٥٦٠٠باقي مسند ابن عمر برقم ) مسند املكثرين من الصحابة(رواه أمحد يف ) ١(
باب ذكر اخلرب الدال على أن اإلفطار يف السفر أفضل من الـصوم             ) صوم املسافر (رواه ابن حبان يف     ) ٢(

، ٢٤٧٩٥، ٢٤٧٩٤، ٢٤٧٩٣ بـالرخص بـرقم     ، وابن أيب شيبة يف مصنفه باب األخـذ        ٣٥٢٦برقم  
٢٤٧٩٦ .  



  

 - ٢١٣ -

   )١(.ع العلم أنين موظف حمدود الدخل؟ أرجو اإلفادةمن الصوم م

ج ال حرج عليك يا أخي يف اإلفطار ما دمت حتس باملرض وتتعـب              
 وهكذا إذا كانـت     ، فال حرج عليك   ،من الصوم ونصحك األطباء لذلك    

 : لقوله تعاىل  ؛األدوية منظمة حتتاج إليها يف النهار فأنت مباح لك اإلفطار         
   .)٢(﴾ أَو علَى سفٍَر فَِعدةٌ من أَياٍم أُخرومن كَانَ مِريضا ﴿

ولو مل يكن عندك طبيب وأحسست باملرض مما يشق عليـك معـه             
الصوم فإنه يشرع لك أن تفطر لوجود املرض بنص القرآن الكرمي فاملرض            
عذر شرعي كالسفر فمىت وجدت مشقة عليك بـسبب املـرض فلـك             

 واحلمد هللا إذا    ،يف ذلك وعليك القضاء   اإلفطار وإن كنت مل تستشر طبيباً       
ومن كَانَ مِريضا أَو علَى     ﴿ : لقوله تعاىل  ،شفيت من املرض ولو بعد مدة     

    راٍم أُخأَي نةٌ مفٍَر فَِعدفعليه الصيام من أيام أخر بعـدة مـا          :واملعىن ﴾س 
 وال  ، فأنت يا أخي إذا شفاك اهللا ومتت صحتك تقضي واحلمـد هللا            .أفطر
   .ج عليك يف ذلك وأبشر باخلري شفاك اهللا وعافاكحر

  

                                                
  الشريط الرابع ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
   ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ٢(
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  المريض يقضي ما أفطر بعد الشفاء -٥٩

:  السعودية تقـول يف سـؤاهلا      –من الطائف   . ز. ع: السائلة: س
أصابين مرض يف البطن مما جعلين ال أقدر على صوم رمضان كامالً ماذا             

   )١(أصنع؟

 ،ستطيع معه الصوم  إذا أصاب املسلم مرض يف البطن أو غريه ال ي         : ج
 فإنه يفطر مث يقضي بعد الشفاء لقول اهللا عز وجل يف          ،أو يشق عليه الصوم   

شهر رمضانَ الَِّذي أُنِزلَ ِفيِه الْقُرآنُ هدى لِّلناِس وبيناٍت         ﴿ :سورة البقرة 
      و همصفَلْي رهالش ِمنكُم ِهدن شقَاِن فَمالْفُرى ودالْه نا  مِريـضن كَانَ مم

                ِبكُـم ِريـدالَ يو رسالْي ِبكُم اللّه ِريدي راٍم أُخأَي نةٌ مفٍَر فَِعدلَى سع أَو
              لَّكُـملَعو اكُمـدـا هلَـى مع واْ اللّهركَبِلتةَ وكِْملُواْ الِْعدِلتو رسالْع

   . واهللا ويل التوفيق.)٢(﴾تشكُرونَ

 سنة سعودي، املذكور يراجـع      ٥٨العمر  . ع. ن. ع:  االسم :س
عيادات الباطنية ووحدة التنظري، وكذلك عيادة األمـراض النفـسية          
وعيادة املسالك البولية مبستشفى شقراء العام، وجممع الرياض الطـيب          

  بالرياض، وهو 
                                                

  ) جريدة املسلمون(من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من ) ١(
   ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ٢(
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يعاين من ارختاء الفتحة العلوية للمعدة والتهاب مزمن بغـشاء املعـدة            
تيجة منظار املعدة مع إمساك مزمن وآالم متكـررة بـالبطن،           حسب ن 

وارتفاع يف ضغط الدم، وبناًء على الفحوصات املخربيـة مـن جممـع       
الرياض الطيب ومستشفى شقراء ودلة بالرياض فإن املريض يعترب حامالً          

بالدم وهو يراجع باإلضـافة إىل      ) سي(لفريوس التهاب الكبد من نوع      
رها مبستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز      املستشفيات السالف ذك  

األحباث بالرياض، كما أنه يعاين من التهاب مزمن بالربوسـتات، ومـا            
زال حتت املتابعة والعالج حىت تارخيه، كما أنه يعاين منذ عدة سـنوات             
حالة قلق واكتئاب نفسي ومازال حتت العالج النفسي واملتابعة حـىت           

عالج مبستشفى امللك فيصل التخصصي     تارخيه، ومازال حتت املتابعة وال    
ومركز األحباث، وجممع الرياض الطيب ومستـشفى دلـة بالريـاض،           
ومستشفى شقراء العام بعيادات الباطنية ووحـدة التـنظري وعيـادة           

  . )١(األمراض النفسية وعيادة املسالك البولية حىت تارخيه

                                                
  هـ ٢/٩/١٤١٧وأجاب عنه مساحته يف . ع. ن. سؤال موجه لسماحته من األخ ع) ١(
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  . هـ حفظه اهللا. أ. ع: مدير مستشفى شقراء العام املكرم

ية اإلسالم، وبعد أرجو التكرم بعرض موضوعي علـى مساحـة           حت
الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز شخصياً بعد إحاطتكم بأن رمضان             
على األبواب وأنا شخص أعاين من األمراض املوضحة بالتقرير أعـاله،   
وأجد ظمأ دائماً وال أستغين عن محل املاء معي ولو ملسافة قريبة جـداً،              

أكل إال قليل جداً، وأتعب عندما تفضى املعدة من الطعام          وال أستوعب   
يف وقت قصري يقارب الساعة بعد األكل، وأتعب إذا أكلـت أيـضاً،             
وأتعب عند أقل مفامهة ويذهب يب إىل اإلسعاف، وعلماً بأن األطبـاء            
ينصحوين حبمية دائمة عن الربوتينات والدهنيات واحلامض واحلار، ومل         

ليل التغذية، وأنا رجل أخاف اهللا سبحانه، وذكـر   يسمح يل إال بطعام ق    
يل أحد األطباء املسلمني أن أفطر يف رمضان، وأن أطعم مسكيناً عـن             
كل يوم ومل أقنع إال بفتوى فضيلة الشيخ األب عبد العزيز بـن بـاز،               

   .أرجو التكرم بإعطائي أوامره الشرعية، ال عدمناكم

   :بعد احلمد هللا و،بسم اهللا الرمحن الرحيم: ج

بناء على التقرير املذكور أعاله عن حال عمر املذكور أفتيـت عمـر      
  املذكور بأن له اإلفطار يف رمضان مادام يشق عليه الصوم 
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فَمن شِهد ِمـنكُم الـشهر      ﴿ : لقوله سبحانه  ؛وعليه القضاء إذا شفاه اهللا    
 شفاه اهللا   )١(﴾ من أَياٍم أُخر   فَلْيصمه ومن كَانَ مِريضا أَو علَى سفٍَر فَِعدةٌ       

   .من كل سوء ووفق اجلميع ملا يرضيه

قاله الفقري إىل عفو ربه عبد العزيز بن عبد اهللا بن بـاز مفـيت عـام                 
 وصلى اهللا وسلم على     ،اململكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء      

   .نبينا حممد وآله وصحبه

عض األيام يف رمضان املاضي ومل     أنا سيدة مريضة وقد أفطرت ب     : س
أستطع قضاءها ملرضي، فما هي كفارة ذلك؟ كذلك فإنين لن أسـتطيع      

   )٢(صيام رمضان هذا العام فما هي كفارة ذلك أيضاً؟ 

 يشرع له اإلفطار ومىت شفاه اهللا       ،املريض الذي يشق عليه الصيام    : ج
و علَى سفٍَر فَِعدةٌ    ومن كَانَ مِريضا أَ   ﴿ : لقول اهللا سبحانه   ؛قضى ما عليه  
  راٍم أُخأَي نوليس عليك أيتها السائلة حرج يف اإلفطـار يف هـذا            )٣(﴾م 

 ، ألن اإلفطار رخصة من اهللا للمريض واملـسافر        ،الشهر مادام املرض باقياً   
  واهللا سبحانه حيب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، 

                                                
   ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ١(
عبد اهللا الطيار والشيخ أمحـد      . إعداد وتقدمي د  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ ابن باز     (نشر يف كتاب    ) ٢(

   ٢٣٦ ص ٥ج الباز
   ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ٣(
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هللا فعليك القضاء شفاك اهللا مـن        ولكن مىت عافاك ا    ،وليس عليك كفارة  
   . وكفّر عنا وعنك السيئات،كل سوء

  الفرق بين المرض الذي -٦٠
  يرجى برؤه والذي ال يرجى برؤه

أنا رجل مصاب مبرض أعصاب وقـد راجعـت مستـشفى           : س
األمراض النفسية وصرف يل عالج مستمر طول اليوم ثـالث مـرات        

رض بـدون شـعور     وإذا تركته اشتد املرض يب حىت أسقط علـى األ         
وأرغب يف الصوم ولكين خائف إذا انقطع عين العالج الذي أتناوله يف            

  . )١(اليوم يعود يل هذا املرض

ومن كَانَ مِريضا أَو    ﴿ : يقول اهللا سبحانه   ،ال تصم بارك اهللا فيك    : ج
     راٍم أُخأَي نةٌ مفٍَر فَِعدلَى سما دام احلال على ما ذكـرت فتنـاول     )٢(﴾ع  

 واسأل األطباء الذين أعطوك     ،احلبوب كل يوم وال تصم حىت يشفيك اهللا       
   فإن كان ،الدواء

                                                
زيز بن عبد اهللا    من ضمن أسئلة مقدم لسماحته عقب الندوة اليت ألقاها كل من فضيلة الشيخ عبد الع              ) ١(

  .يف اجلامع الكبري بالرياض" الربا وخطره " آل الشيخ،وفضيلة الشيخ عبد اهللا بن زايد بعنوان 
   ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ٢(
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 فأطعم عن كل يـوم مـسكيناً        ،هذا املرض يف اعتقادهم وجتارم يستمر     
 أطعم عن كل يوم مـسكيناً       ، مثل الشيخ الكبري والعجوز الكبرية     ،ويكفي

 يف أول الشهر    ،أكثر فقري واحد أو     ، متر أو أرز تدفع للفقراء     ،نصف صاع 
 .أو يف وسطه أو يف آخره جتمعه وتعطيه بعض الفقراء ويكفي إن شاء اهللا             

 إن هذا يرجى زواله إن شاء اهللا بعد سنتني أو ثـالث             :أما إن قال األطباء   
   . فإذا عافاك اهللا تقضي،فإنك تؤجل

إنين مريضة بالسكر والقرحة فإذا مل أستطع الصوم فماذا جيب          : س
   )١(ل؟ علي أن افع

عليك مراجعة الطبيب املختص فإن قرر الطبيـب املخـتص أن           : ج
   . فإذا عافاك اهللا فاقضي بعد ذلك،الصوم يضرك فأفطري

وإن قرر األطباء املختصون أن هذا املرض يضره الصوم دائماً وأنه فيما            
يعلمون أن املرض سوف يستمر وال يرجى برؤه فإنك تفطرين وتطعمـني            

 نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلـو ونـصف       عن كل يوم مسكيناً   
فَاتقُوا اللَّه ما   ﴿ : لقول اهللا سبحانه   ؛ وليس عليك صيام   .تقريباً واحلمد هللا  

متطَعت٢(﴾اس(.   
                                                

  الشريط اخلامس عشر ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
   ١٦سورة التغابن، اآلية ) ٢(
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/ ... من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حـضرة األخ املكـرم               
  : وبعد

منـذ  فقد وصل كتابكم وما تضمنه من اإلفادة أن زوجتك مريضة        
هـ وأا  ١٣٩١عدة سنوات، مما اضطرها إىل إفطار شهر رمضان عام          

ال تستطيع صيام شهر رمضان من هذا العام، ورغبتك يف الفتوى كـان    
  . )١(ًمعلوما

 فاملشروع هلا اإلفطار وعليها القضاء      ،ما دامت يشق عليها الصوم    : ج
لَى سفٍَر فَِعدةٌ مـن     ومن كَانَ مِريضا أَو ع    ﴿:  لقوله تعاىل  ،إذا شفاها اهللا  
راٍم أُخ٢(﴾أَي(.   

 ، فعليها إطعام مسكني   ،لكن إذا قرر األطباء أن مرضها ال يرجى برؤه        
 ونـسأل اهللا أن     .نصف صاع من قوت البلد لكل يوم وال قضاء عليهـا          

يلبسها لباس الصحة والعافية وجيعل ما أصاا طهوراً وتكفرياً من الذنوب           
   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .إنه خري مسئول

                                                
عبد اهللا الطيار والشيخ أمحـد      . إعداد وتقدمي د  ) زجمموع فتاوى مساحة الشيخ ابن با     (نشر يف كتاب    ) ١(

    ٢٣٧ ص ٥ج الباز
   ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ٢(
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وفقـه  ... من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم          
   )١(اهللا لكل خري آمني 

  : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، بعده
كتابكم الكرمي وصل وصلكم اهللا داه، وما تضمنه من اإلفـادة،           

جسمك، وال تقـدر    أنك كبري السن، وأصبت مبرض الشلل يف نصف         
على الصيام، وإذا صمت اشتد عليك املرض إىل آخـر مـا ذكـرت،     

  ؟ ورغبتك يف الفتوى كان معلوماً
إذا قرر األطباء املختصون أن مرضك هذا من األمراض الـيت ال            : ج

يرجى برؤها فالواجب عليك إطعام مسكني عن كل يوم من أيام رمضان            
 من متر أو أرز     ،وت البلد  ومقدار ذلك نصف صاع من ق      ،وال صوم عليك  

 أما إذا قرروا أنه يرجى برؤه       . وإذا غديته أو عشيته كفى ذلك      ،أو غريمها 
 وإمنا جيب عليك قضاء الصيام إذا شفاك اهللا مـن           ،فال جيب عليك إطعام   

ومن كَانَ مِريضا أَو علَى سفٍَر فَِعدةٌ من أَياٍم         ﴿ : لقول اهللا سبحانه   ،املرض
روأن جيعـل مـا   ،سأل اهللا أن مين عليك بالشفاء من كل سـوء      وأ ﴾أُخ 

 وأن مينحـك الـصرب اجلميـل    ،أصابك طهوراً وتكفرياً مـن الـذنوب      
  .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.واالحتساب إنه خري مسئول

                                                
عبد اهللا الطيار والشيخ أمحـد      . إعداد وتقدمي د  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ ابن باز     (نشر يف كتاب    ) ١(

   ٢٣٤ ص ٥ج الباز
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إين مصاب مبرض الصرع ومل أمتكن مـن صـوم          : سائل يقول : س
 العالج ثـالث أوقـات      شهر رمضان املبارك وذلك الستمراري على     

يومياً، وقد جربت صيام يومني ومل أمتكن علماً أنين متقاعد وتقاعـدي            
يصل إىل ثالثة ومثانني ديناراً شهرياً وصاحب زوجة وليس يل أي وارد            
غري تقاعدي، فما حكم الشرع يف حاليت إذا مل أمتكن من إطعام ثالثـني              

   )١(عه؟ مسكيناً خالل شهر رمضان؟ ما هو املبلغ الذي أدف

إذا كان هذا املرض الذي أمل بك يرجى زواله يف يوم من األيـام              : ج
 : لقول اهللا تعاىل   ؛فإن الواجب عليك أن تنتظر حىت يزول املرض مث تصوم         

﴿راٍم أُخأَي نةٌ مفٍَر فَِعدلَى سع ا أَوِريضن كَانَ مم٢(﴾و(.   

ه فالواجب عليـك أن     أما إذا كان هذا املرض مستمراً ال يرجى زوال        
 وجيوز أن تصنع غداء أو عشاء وتدعو إليـه          ،تطعم عن كل يوم مسكيناً    

 وال أظن أحداً يعجز عن هـذا إن         ،مساكني بعدد أيام الشهر وتربأ ذمتك     
 وال حرج عليك إذا كنت ال تستطيع أن تطعـم هـؤالء             ،شاء اهللا تعاىل  

   وال ،املساكني يف شهر واحد

                                                
  هـ ١/١٠/١٤١٩ بتاريخ ١٣٠٥٧العدد ) املدينة(نشر يف جريدة ) ١(
   ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ٢(
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يف شهر وبعضهم يف شهر وبعضهم يف شهر        حرج عليك أن تطعم بعضهم      
   . واهللا أعلم.حسبما تقدر عليه

  الحامل والمرضع لهما -٦١
  الفطر إذا شق عليهما الصوم وتقضيان

   )١(امرأة حامل وال تطيق الصوم فماذا تفعل؟: س
 وهكذا املرضع   ،حكم احلامل اليت يشق علها الصوم حكم املريض       : ج

ومن كَـانَ   ﴿ : لقول اهللا سبحانه   ؛ضيانإذا شق عليها الصوم تفطران وتق     
راٍم أُخأَي نةٌ مفٍَر فَِعدلَى سع ا أَوِريض٢(﴾م(.  

وذهب بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل أن عليها اإلطعام            
 ألن األصل وجوب    ؛ ألن حكمهما حكم املريض    ؛ والصواب األول  .فقط

   .القضاء وال دليل يعارضه
ى ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعيب رضي اهللا عنه عـن  ومما يدل عل  

إن اهللا وضع عن املـسافر الـصوم        (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      
   رواه )٣())وشطر الصالة وعن احلبلى واملرضع

                                                
  هـ ٢٣/٩/١٤٠٨وأجاب عنها بتاريخ ) صحيفة عكاظ(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من ) ١(
   ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ٢(
، والنـسائي يف    ١٩٨١٤من حديث أنس بن مالـك بـرقم         ) مسند البصريني (رواه اإلمام أمحد يف     ) ٣(
   ٢٣١٥ن احلبلى برقم باب وضع الصيام ع) الصيام(
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 فدل على أما كاملسافر يف      .اإلمام أمحد وأهل السنن األربع بإسناد حسن      
قصر فهو حكم خيـتص باملـسافر        أما ال  .حكم الصوم تفطران وتقضيان   

   . وباهللا التوفيق.وحده ال يشاركه فيه أحد وهو صالة الرباعية ركعتني

املرأة احلبلى واملرضع هل جيوز هلما الفطر يف رمـضان وهـل            : س
يف هـذا   عليهما القضاء؟ أرجو التكرم بإفادتنا باخلالصة من األحاديث         

  . )١(املوضوع جزاكم اهللا خرياً

 واملرضع فقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مـن            أما احلامل : ج
حديث أنس بن مالك الكعيب عند أمحد وأهل السنن بإسناد صحيح أنـه             

 فعلم بذلك أمـا تفطـران       .رخص هلما يف اإلفطار وجعلهما كاملسافر     
 وذكر أهل العلم أنه ليس هلما اإلفطـار إال إذا شـق             ،وتقضيان كاملسافر 

   .و خافتا على ولديهما واهللا أعلم أ،عليها الصوم كاملريض

هل يباح الفطر للمرأة احلامل واملرضع وهل جيـب عليهمـا           : س
   )٢(القضاء أم هناك كفارة عن فطرمها؟ 

  
                                                

  هـ ١٣٨٠العددان العاشر واحلادي عشر سنة ) راية اإلسالم(نشر يف جملة ) ١(
 بتـاريخ  ١٢٢١٤العـدد  ) النـدوة (، ويف جريـدة  ١٧١لـسماحته ص    ) حتفة اإلخوان ( نشر يف   ) ٢(

  هـ ١٢/٩/١٤١٩
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 إذا شق عليهما الـصوم      ،احلامل واملرضع حكمهما حكم املريض    : ج
 ، كـاملريض  ، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلـك       ،شرع هلما الفطر  

 إطعـام   :لعلم إىل أنه يكفيهما اإلطعام عن كل يـوم        وذهب بعض أهل ا   
 والـصواب أن عليهمـا القـضاء        ، وهو قول ضعيف مرجوح    ،مسكني

فَمن كَانَ ِمنكُم مِريضا أَو علَى      ﴿ : لقول اهللا عز وجل    ؛كاملسافر واملريض 
    راٍم أُخأَي نةٌ مفٍَر فَِعدوقد دل على ذلك أيضاً حديث أنس بـن          ،)١(﴾س 

إن اهللا وضع عن    (( : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        : الكعيب مالك
 رواه  )٢())املسافر الصوم وشطر الصالة، وعن احلبلى واملرضـع الـصوم         

   .اخلمسة

  القول بسقوط القضاء -٦٢
  عن الحامل والمرضع قول مرجوح

حينما كنت حامالً مبولودي األول وذلك قبل تسع سـنوات          : س
   عن ن يدعو ملنهج السلفسألت أحد اإلخوة مم

                                                
   ١٨٤سورة البقرة، اآلية ) ١(
، وابـن  ٦٤٩رخصة يف اإلفطار للحبلى واملرضع بـرقم    باب ما جاء يف ال    ) الصوم(رواه الترمذي يف    ) ٢(

   ١٦٥٧باب ما جاء يف اإلفطار للحامل واملرضع برقم ) الصيام(ماجة يف 
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عن ماذا أفعل وقد دخل علينا شهر رمضان وال أستطيع الصوم لظروف            
وضع شطر الصالة   : " احلمل فأجابين أن ال صوم علي مستدال باحلديث       
وأيضاً لـيس هنـاك     " عن املسافر ووضع الصوم عن احلامل واملرضع        

ة أربـع   جزاء، وأصبحت ال أصوم حينما أكون حامالً أو مرضعاً وملد         
سنوات أي إىل مولودي الرابع، وبعدها مسعت من أحد اإلخوة أن على            
أمثايل اجلزاء فقط مستدالً باألثر أن ابن عباس رأى أم ولد له مرضـعاً              

أنت من الذين يطيقونه عليك اجلزاء وليس عليك القـضاء،          : فقال هلا 
فأخذت مبلغاً من املال ألطعم به عن األربعة أشهر الـيت علـي مـن               

) نور على الـدرب   (رمضان، ولكن يا فضيلة الشيخ مسعت من برنامج         
من أحد العلماء األفاضل أن على أمثايل القضاء ولو تأخر القضاء تكون            
معه كفارة، فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ ورمضان على األبواب لو قدر            

ومواعيد وضعي قبله بأيام وسيكون الشهر اخلامس ديناً علي         . لنا احلياة 
ايل ما صحة ما ذكر اإلخوة من احلديث واألثر ولو أدركين املوت            وسؤ

أرجـو  . قبل قضاء املائة واخلمسني يوماً اليت علي هل أكون آمثة بذلك          
اإلفادة ليطمئن قليب جزاكم اهللا خرياً مث إنين وضعت املال بنية اإلطعـام     

  وجاءنا أحد اإلخوة يف اهللا عابر سبيل 
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ته إياه كفارة الفطر فهل يصح عملي هذا أم         نفد ما عنده من املال فأعطي     
  . )١(أطعم؟ أفيدوين جزاكم اهللا خرياً

 وما يروى عن    ،الصواب يف هذا أن على احلامل واملرضع القضاء       : ج
ابن عباس وابن عمر أن على احلامل واملرضع اإلطعام هو قول مرجـوح             

ا أَو علَـى    ومن كَانَ مِريض  ﴿ : واهللا سبحانه يقول   ،خمالف لألدلة الشرعية  
    راٍم أُخأَي نةٌ مفٍَر فَِعدواحلامل واملرضع تلحقان باملريض وليـستا       ،)٢(﴾س 

يف حكم الشيخ الكبري العاجز بل مها يف حكـم املـريض فتقـضيان إذا               
 وإذا تأخر القضاء مع العذر الشرعي فال        ،استطاعتا ذلك ولو تأخر القضاء    

 احلامل أو املرضع ومل تقـض مـع          أما إذا تساهلت   ،إطعام بل قضاء فقط   
القدرة فعليها مع القضاء اإلطعام إذا جاءها رمضان اآلخـر ومل تقـضه             

 أما إذا كان التأخري مـن       ، فعليهما القضاء مع اإلطعام    ،تساهالً وتكاسالً 
 ،أجل الرضاعة أو احلمل ال تكاسالً فإن عليهما القضاء فقط وال إطعـام            

 ويكفي عن اإلطعام    ،ل اهللا ولك أجره   وما أنفقت من اإلطعام فهو يف سبي      
 وعليك القضاء تصومني    ،الواجب يف القضاء إذا كنت تساهلت يف القضاء       

   تصومني وتفطرين حىت تكملي ما ،حسب الطاقة وال يلزمك التتابع

                                                
  الشريط السابع عشر ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
   ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ٢(
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 إذا صـدق  – سـبحانه  – واهللا يف عون العبد وتوفيقه ،عليك إن شاء اهللا  
 فأبشري باخلري   ،ينه ويسهل له القضاء   العبد وأخلص هللا واستعان به فاهللا يع      

   . واهللا املعني واملوفق سبحانه وتعاىل،واستعيين باهللا واصدقي

امرأة أفطرت يف شهر رمضان ملدة ثالث سنوات، وذلـك    : س
أا كانت حتمل ويصادف ذلك رمضان، وللجهل حبكم الصيام ومل          
 يكن هناك مرشدون هلا، وقد أفتاها بعض اتهـدين بـأن عليهـا      
اإلطعام دون القضاء نرجو التوجيه يف هذه املـسألة، جـزاكم اهللا            

  . )١(خرياً

الصواب الذي دلت عليه األدلة الشرعية أن عليها القـضاء دون           : ج
 وإمنا عليها القـضاء     ، قول غلط  ، والقول بأن عليها اإلطعام فقط     ،اإلطعام

 ،دون اإلطعام إذا كانت معذورة من أجل احلمل أو الرضـاع أو مـرض             
 أما إن كانت تساهلت وحصل هلا وقت تقضي فيـه           ،فعليها القضاء فقط  

 نـصف  ، فعليها مع القضاء إطعام مسكني عن كل يـوم       ،لكنها تساهلت 
 وهو ما يقارب كيلـو ونـصف        ،صاع بصاع النيب صلى اهللا عليه وسلم      

 أو غري ذلك من قوت البلد عن تأخريها         ، من متر أو أرز    ،تقريباً مما يف البلد   
   يف ،وعلى املرأة أن تتقي اهللا دائماً ،الصيام

                                                
  ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
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 كل منهما عليه أن يتقـي اهللا        ، ويف غري ذلك كالرجل    ، وصالا ،صومها
 وأن  ،وأن يهتم بأمر دينه وأن يتوب إىل اهللا سبحانه مما حصل من التقصري            

 ، فالصوم ركن من أركان اإلسالم اخلمسة      ،جيتهد يف أداء احلق الذي عليه     
ب على الرجل واملرأة املكلفني العناية ذا األمر         فالواج ،وهو صوم رمضان  

 أفطـرت   و فإذا أفطر اإلنسان ملرض أو لسفر أ       ،العظيم وعدم التفريط فيه   
 فإا تقضيه وتبادر قبـل      ،املرأة حليض أو محل أو رضاع يشق معه الصيام        

  .  واهللا ويل التوفيق،جميء رمضان اآلخر بالقضاء من حني تستطيع ذلك

صيام للجهل ولقلة التوعيـة اإلسـالمية يف        من تركت ال  : س
   )١(وطنهم؟ ما حكمه؟

 ألن هذا أمر معـروف     ؛اجلهل يف مثل هذا ال يسقط عنها القضاء       : ج
   . وهو من األمور املشهورة اليت ال ختفى على أحد،بني املسلمني

  

                                                
  ) ١(رقم الشريط ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
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 .من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم الـشيخ ع              
   .)١(لخري آمني وفقه اهللا ل.م

   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

فنشفع لكم ذا صورة الكتاب الوارد إلينا من مساحة الشيخ عبد اهللا            
 املشفوع به صـورة مـن       ،بن حممد بن محيد رئيس جملس القضاء األعلى       

 املتضمن ذكـر    ،الكتاب املوجه لسماحته من األخ الشيخ حممد حمدا النبير        
 ولكون الفتاوى املشار إليها خمالفة لألدلـة        ،اوى املنسوبة إليكم  بعض الفت 

الشرعية وملا عليه مجاهري أهل العلم رأينا الكتابة إليكم يف ذلك مؤكـدين             
 وأن يكون عندكم من العناية      ،عليكم يف عدم العود إىل مثل هذه الفتاوى       

 العلـم   باألدلة الشرعية والتثبت يف األمور والتشاور مع إخوانكم من أهل         
فيما قد يشتبه عليكم حىت ال تقدموا على الفتوى يف املسائل اخلالفيـة إال              

 وال خيفـى    ،بعد تثبت وروية واقتناع بصحة ما ظهر لكم باألدلة الشرعية         
على من لديه علم وبصرية أن األقوال الشاذة ال ينبغي لطالـب العلـم أن           

   القول  فمن املسائل املنسوبة إليكم.يعول عليها أو يفيت ا

                                                
خطاب صدر من مكتب مساحته عندما كان رئيساً عاماً إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والـدعوة               ) ١(

  هـ ٢٨/٧/١٣٩٧خ بتاريخ /١٣٠٨واإلرشاد برقم 
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بسقوط القضاء واإلطعام عن احلامل واملرضع مع أنه ال قائل من أهل العلم             
 وقوله هذا شاذ    ،بسقوط القضاء واإلطعام عنهما سوى ابن حزم يف احمللى        

 ،خمالف لألدلة الشرعية وجلمهور أهل العلم فال يلتفت إليه وال يعول عليه           
عليهمـا مـن دون     مع العلم بأن أرجح األقوال يف ذلك وجوب القضاء          

 ، ومها من جنـسهما  ،إطعام لعموم األدلة الشرعية يف حق املريض واملسافر       
   .وحلديث أنس بن مالك الكعيب يف ذلك

 القول بإجياب صالة اجلمعة والعيد علـى  :ومن املسائل املنسوبة إليكم 
البادية واملسافرين والنساء مع أن األدلة الـشرعية وكـالم أهـل العلـم       

اطها عنهم سوى ابن حزم يف احمللى فقد ذكـر وجوـا          واضحان يف إسق  
 وقوله هذا شاذ خمالف لألدلة الشرعية وجلمهور أهل العلم          ،على املسافرين 
   .فال يلتفت إليه

 سقوط اجلمعة والظهر عمن حضر      :ومن املسائل املنسوبة إليكم أيضاً    
  ألن اهللا  ؛العيد فيما إذا وقع العيد يوم اجلمعة وهذا أيـضاً خطـأ ظـاهر             

سبحانه أوجب على عباده مخس صلوات يف اليوم والليلة وأمجع املسلمون           
 ويـوم العيـد إذا      . واخلامسة يف يوم اجلمعة هي صالة اجلمعة       ،على ذلك 

وافق يوم اجلمعة داخل يف ذلك ولو كانت صالة الظهر تـسقط عمـن              
  حضر صالة العيد مع صالة اجلمعة لنبه النيب صلى اهللا 
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 فلمـا رخـص يف   ، ألن هذا مما ال خيفى على الناس    عليه وسلم على ذلك   
ترك اجلمعة ملن حضر صالة العيد ومل يذكر سقوط صالة الظهر عنه علم             
أا باقية عمالً باألصل واستصحاباً لألدلة الشرعية واإلمجاع يف وجـوب           

   .مخس صلوات يف اليوم والليلة

ما جـاءت  وكان صلى اهللا عليه وسلم يقيم صالة اجلمعة يوم العيد ك      
بذلك األحاديث ومنها ما خرجه مسلم يف صحيحه عن النعمان بن بشري            
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ يف اجلمعة والعيد بسبح والغاشـية              

   )١(ورمبا اجتمعا يف يوم فقرأ ما فيهما مجيعاً

أما ما روي عن ابن الزبري أنه صلى العيد ومل خيرج للناس بعد ذلـك               
عة وال لصالة الظهر فهو حممول على أنه قدم صـالة اجلمعـة             لصالة اجلم 

واكتفى ا عن العيد والظهر أو على أنه اعتقد أن اإلمام يف ذلك اليـوم               
   . ال يلزمه اخلروج ألداء اجلمعة بل كان يصلي يف بيته الظهر،كغريه

وعلى كل تقدير فاألدلة الشرعية العامة واألصول املتبعـة واإلمجـاع           
 . وجوب صالة الظهر على من مل يصل اجلمعة من املكلفـني           القائم على 

كل ذلك مقدم على ما فعله ابن الزبري رضي اهللا عنه لو اتضح من عملـه                
   .أنه يرى إسقاط اجلمعة والظهر عمن حضر العيد

                                                
   ١٤٥٢باب ما يقرأ يف صالة اجلمعة برقم ) اجلمعة(رواه مسلم يف ) ١(
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وإن بقي لكم إشكال يف ذلك فال مانع من زيارتنـا يف الطـائف أو               
 نوضح لكم إن شاء اهللا مـا        املكاتبة يف ذلك مع بيان وجه اإلشكال حىت       

   .يلزم

ونسأل اهللا أن يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا للفقه يف دينه والثبات عليه            
واجلواب منكم بااللتزام    وأن جيعلنا مجيعاً من اهلداة املهتدين إنه جواد كرمي        

   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،مبا ذكر منتظر

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  علمية واإلفتاء والدعوة واإلرشادال
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   يستحب الفطر-٦٣
  في السفر وإن لم يشق عليه

لدينا إمام جامع يكـرر علـى       : أبو سامي من حائل يقول    : س
أجـر األخـذ   : إن من سافر يف رمضان وأفطر فله أجران   : " الناس

بالرخصة وأجر القضاء، فهل هناك أحاديث يف هـذا املوضـوع؟           
  . )١(جزاكم اهللا خرياً 

 بل يستحب له ذلك لقول اهللا عـز        ،من مرض أو سافر فله الفطر     : ج
  ومن كَانَ مِريضا أَو علَى سفٍَر فَِعدةٌ ﴿ :وجل

                                                
يستحب الفطر ملـسافر إذا     " هـ بعنوان   ٢٨/٨/١٤١٩ بتاريخ   ١٦٧٢العدد  ) جملة الدعوة (نشر يف   ) ١(

 بتاريخ  ١٦٧٥العدد  ) جملة الدعوة (وقد صوب مساحته هذا العنوان يف مقال له نشر يف           " شق عليه الصوم    
 ؛الصواب هو أنه يستحب له الفطر يف السفر وإن مل يشق عليـه الـصوم  : " هـ هذا نصه  ٢٠/٩/١٤١٩

، وألن النيب صلى اهللا "ضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر      ومن كان منكم مري   : " لقول اهللا سبحانه وتعاىل   
 ألن النيب صـلى  ؛ومن صام فال حرج عليه. عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم كانوا يفطرون يف السفر     

إن شئت فـصم    : " اهللا عليه وسلم صام يف السفر وأفطر، وسأله محزة بن عمرو األسلمي عن ذلك، فقال              
، ومـسلم يف    ١٨٠٧باب الصوم يف السفر واإلفطار برقم       ) الصوم( البخاري يف    رواه". وإن شئت فأفطر    

  . واهللا ويل التوفيق. ١٨٨٩باب التخيري والفطر يف السفر برقم ) الصيام(
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راٍم أُخأَي ن١(﴾م(.   

إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كما       (( :وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
 ،عليه الـصوم   بشرط أن يكون املريض يشق       .)٢())يكره أن تؤتى معصيته   

 واهللا ويل   ، ألنـه ال يعتـرب معـذوراً       ،أما إذا مل يشق عليه فليس له الفطر       
   .التوفيق

  حكم الفطر في -٦٤
  السفر بوسائل النقل المريحة

من سافر بوسائل النقل املرحية هل يـشرع لـه الفطـر يف        : س
   )٣(رمضان؟

 سفٍَر فَِعدةٌ من    فَمن كَانَ ِمنكُم مِريضا أَو علَى     ﴿:يقول اهللا تعاىل  : ج
 والنيب صلى اهللا عليه     ، فأباح اهللا الفطر يف السفر إباحة مطلقة       ٤ ﴾َأَياٍم أُخر 

إن اهللا حيب أن تؤتى رخـصه كمـا يكـره أن تـؤتى              (( :وسلم بقول 
 والفطر يف السفر سنة كما فعل ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم             ،))معصيته

  وأصحابه رضي اهللا 
                                                

   ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ١(
   ٥٦٠٠باقي مسند ابن عمر برقم ) مسند املكثرين من الصحابة(رواه أمحد يف ) ٢(
  هـ ٥/٩/١٤١١ يف ١٢٨٤بعددها رقم ) دعوةجملة ال(نشر يف ) ٣(

  ١٨٤سورة البقرة، اآلية  ٤
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 ،ا علم بأن فطره يف السفر سيثقل عليه القضاء فيما بعـد            ولكن إذ  ،عنهم
 وخيشى أن يشق عليه فصام مالحظة هلذا املعىن فذلك          ،ويكلفه يف املستقبل  

 وال حرج فيه سواء كانت وسائل النقل مرحية أو شـاقة إلطـالق              ،خري
   . واهللا املوفق.األدلة

ئرات حنن اآلن يف زمن توفرت فيه وسائل النقل املرحية من طـا        : س
وسيارات وقطارات، والصائم حبمد اهللا يسافر املسافات الطويلـة         

فما األفضل لـه يف    . دون أن حيس بتعب وخاصة إذا سافر بالطائرة       
   )١(هذه احلالة الصيام أم الفطر؟

املسافر خمري بني الصوم والفطر وظاهر األدلة الشرعية أن الفطـر           : ج
 :نيب صلى اهللا عليـه وسـلم   لقول ال؛أفضل وال سيما إذا شق عليه الصوم     

إن اهللا  (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     ،)٢())ليس من الرب الصوم يف السفر     ((
  حيب أن تؤتى 

                                                
هـ، ١٤١٣ رمضان   ١٣٧العدد  ) احلرس الوطين  جملة(، و   ١٦٩ -٢/١٦٨) كتاب الدعوة (نشر يف   ) ١(

  هـ ١٧/٩/١٤١٨ يف ١٦٢٦العدد ) جملة الدعوة(و 
ليس من  : " ل عليه واشتد احلر   باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ملن ظل        ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ٢(

باب جواز الصوم والفطر يف رمضان للمـسافر        ) الصيام(، ومسلم يف    ١٩٤٦برقم  " الرب الصوم يف السفر     
   ١١١٥برقم 
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 ومن صام فال حرج عليـه إذا مل         )١())رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته     
   . واهللا ويل التوفيق. فإن شق عليه الصوم كره له ذلك،يشق عليه الصوم

فر الفطر أم الصيام، وخاصة السفر الذي ال        أيهما أفضل للمسا  : س
   )٢(مشقة فيه كالسفر يف الطائرة أو الوسائل احلديثة األخرى؟

 ؛ ومن صام فال حرج عليه     ،األفضل للصائم الفطر يف السفر مطلقاً     : ج
 وهكذا الصحابة رضي    .ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ثبت عنه هذا وهذا         

 وكره الصوم   ، تأكد الفطر  ،عظمت املشقة  و ، لكن إذا اشتد احلر    .اهللا عنهم 
 ألنه صلى اهللا عليه وسلم ملا رأى رجالً قد ظلل عليه يف الـسفر              ؛للمسافر

ليس الرب الـصوم    (( : قال عليه الصالة والسالم    ؛من شدة احلر وهو صائم    
   وملا ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم .)٣())يف السفر

                                                
   ٥٦٠٠باقي مسند ابن عمر برقم ) مسند املكثرين من الصحابة(رواه أمحد يف ) ١(
 بتـاريخ   ١١٨١١العـدد   ) دة عكاظ جري(، ويف   ١٦١لسماحته ص   ) حتفة اإلخوان (نشر يف كتاب    ) ٢(
  هـ ٥/٩/١٤١٩
بـرقم  .. " ليس مـن الـرب    : " باب قول النيب ملن ظلل عليه واشتد احلر       ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ٣(

   ١٨٧٩باب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر برقم ) الصيام(، ومسلم يف ١٨١٠



  

 - ٢٣٨ -

 )١()) يكره أن تؤتى معـصيته     إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كما      (( :أنه قال 
   .)٢())كما حيب أن تؤتى عزائمه(( :ويف لفظ

وال فرق يف ذلك بني من سافر على السيارات أو اجلمال أو الـسفن              
 ، فإن اجلميع يشملهم اسم الـسفر      .والبواخر وبني من سافر يف الطائرات     

 واهللا سبحانه شرع للعباد أحكام السفر واإلقامـة يف          ،ويترخصون برخصه 
 فهو سـبحانه    .ده صلى اهللا عليه وسلم وملن جاء بعده إىل يوم القيامة          عه

 ولو كـان احلكـم      .يعلم ما يقع من تغري األحوال وتنوع وسائل السفر        
ونزلْنـا  ﴿ :خيتلف لنبه عليه سبحانه كما قال عز وجل يف سورة النحـل           

 .)٣(﴾ وبشرى ِللْمسِلِمني  علَيك الِْكتاب ِتبيانا لِّكُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً      
والْخيلَ والِْبغالَ والْحِمري ِلتركَبوها وِزينةً ويخلُق      ﴿: وقال سبحانه أيضاً  

   .)٤(﴾ما الَ تعلَمونَ

                                                
   ٥٦٠٠ مسند ابن عمر برقم باقي) مسند املكثرين من الصحابة(رواه أمحد يف ) ١(
باب ذكر اخلرب الدال على أن اإلفطار يف السفر أفضل من الـصوم             ) صوم املسافر (رواه ابن حبان يف     ) ٢(

   ٢٤٧٩٤، وابن أيب شيبة يف مصنفه باب يف األخذ بالرخص برقم ٣٥٢٦برقم 
   ٨٩سورة النحل، اآلية ) ٣(
   ٨سورة النحل، اآلية ) ٤(
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   األحوط للمسافر إذا أجمع على-٦٥
  اإلقامة في بلد اكثر من أربعة أيام الصوم واإلتمام

هللا وهداه ووفقه ملا    د العزيز بن باز حفظه ا     صاحب السماحة الشيخ عب   
  . )١(حيبه ويرضاه

   : وبعد،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
نتقدم لدى مساحتكم نستفيت يف مسألة سبق أن جئنـا لـسماحتكم            
وسألناكم عنها لكن حصل من بعض الناس معارضات وذكـروا أنكـم            

قاً فلم نطمـئن إال بإعـادة   أفتيتم يف مثل هذه املسألة بغري ما أفتيتمونا ساب        
السؤال ذلك أننا بوادي نقطن يف جهة القصيم تارة وننتقل مـع احليـاء              
كعادة البوادي ولنا خنيل يف قرية يف طريق احلجاز قرب وادي الفرع فنرتل             
عليها وقت حصول الثمار حىت جنذ النخل واملدة تستغرق من شـهر إىل             

 البـوادي ووقـت إقامتنـا    شهر ونصف مث نذهب إىل مواشينا وأهلينا يف    
 وقد أفتانا مساحتكم شفوياً أنـه  .للصيف والصرام ال نستصحب أهلنا معنا     

 فعملنا مبوجـب الفتـوى ثـالث    ،ال مانع من القصر وال مانع من الفطر  
سنوات السيما وأنكم مل تفتونا إال بعد تكرار السؤال والتحقيق معنـا يف             

 وقد لبس علينا بعض     .فرنااملوضوع عن حلنا وترحالنا ووصف إقامتنا وس      
  الناس 

                                                
  هـ ١٥/٩/١٣٩٨لسماحته يف . ح. ر. تفيت مسؤال مقدم من املس) ١(



  

 - ٢٤٠ -

 وحيث أن األمر عظيم وهذا مركـب        ،وجاءونا بعكس ما أفتيتمونا سابقاً    
عليه ركن من أركان اإلسالم فنرجو من مساحتكم الفتوى مـرة أخـرى             

   وحترير اجلواب خلف هذا السؤال هذا واهللا حيفظكم
   : وبعد،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

 .ب املوضح يف بطن هذه الورقة املقدم مـن األخ م   اطلعت على اخلطا  
 حول حكم الفطر والقصر يف حق الذين        . ع . ص . بقلم الشيخ ع   . ح .ر

يسافرون من مسافات تعترب سفراً إىل خنيلهم يف قرية يف أطراف احلجـاز             
قرب وادي الفرع وأين أفتيتهم شفوياً منذ سنوات بأن هلم القصر والفطـر    

يلهم ما بني شهر إىل شهر ونصف للمقياض وجذ         مع كوم يقيمون يف خن    
الثمار وقد مسعوا من بعض الناس عكس ما أفتيتهم به ورغبوا يف التثبت يف              

   .ذلك
 قد كنت سابقاً أعتقد أن حتديد مدة اإلقامة للمـسافر يف            :واجلواب

 وكنت أفيت   ،أثناء السفر ليس عليها دليل صريح من الكتاب وال من السنة          
واز القصر والفطر للمسافر إذا أقام يف أثناء السفر لبعض          على ضوء ذلك جب   

 ولكـين ال أذكـر أين       ،احلاجات ولو أمجع على إقامة أكثر من أربعة أيام        
 ولكين أود أن أخربكم     ،أفتيتكم يف هذه املسألة ولعلكم صادقون فيما قلتم       

أين أخرياً أرى من األحوط للمسافر إذا أمجع اإلقامة يف أي مكان أكثر من              
  أربع أيام أن يتم ويصوم سداً لذريعة تساهل فيها 
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 وهم مقيمـون    ،الكثري من السفهاء بالقصر والفطر بدعوى أم مسافرون       
 وخروجـاً مـن     ، هذا هو األحوط عندي سداً هلذه الذريعة       ،إقامة طويلة 

خالف أكثر أهل العلم القائلني بأن املسافر مىت عزم على إقامة مدة تزيـد              
 واالحتياط يف الدين    ،ليس له القصر وال الفطر يف رمضان      على أربعة أيام ف   

 لقول النيب صلى اهللا عليـه       ؛ أو خفائها  ،مطلوب شرعاً عند اشتباه األدلة    
 : وقوله عليه الصالة والسالم    .)١())دع ما يريبك إىل ما ال يريبك      (( :وسلم

 وأسأل اهللا أن يوفـق      .)٢())من اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه      ((
   .ميع للفقه يف دينه والثبات عليه إنه مسيع قريباجل

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

                                                
، والترمذي يف   ١١٦٨٩حديث احلسن بن علي بن أيب طالب برقم         ) مسند أهل البيت  (رواه أمحد يف    ) ١(
   ٢٤٥٢برقم ) ما جاء يف صفة أواين احلوض(باب منه أي ) صفة القيامة والرقائق والورع(
بـاب أخـذ    ) املساقاة(، ومسلم يف    ٥٢ينه برقم   باب فضل من استربأ لد    ) اإلميان(رواه البخاري يف    ) ٢(

   ١٥٩٩احلالل وترك الشبهات برقم 
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إىل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت اململكة العربيـة              
  . حفظه اهللا وأبقاه.. س إدارة البحوث العلمية واإلفتاءالسعودية ورئي

  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

أتقدم لفضيلتكم مفيداً أنين وإخواين منلك مزرعة تقع على طريـق           
كم وعن الرياض حـوايل  ٦٠اخلرج حرض فهي تبعد عن اخلرج حوايل  

لكننا نـذهب   كم وحنن ال نقيم ا بل نسكن يف مدينة الرياض و          ١٤٠
  . وباستمرار إىل املزرعة لتفقد العمل ا ومراقبة سري العمل

لذا آمل من فضيلتكم إرشادنا وإفادتنـا وفقكـم اهللا إىل احلكـم             
الشرعي عن مجع الصالة وقصرها بالنسبة لنا وكذلك الفطـر يف ـار         

  : رمضان يف احلاالت التالية اليت متثل واقع ذهابنا باستمرار للمزرعة
ا نذهب لقضاء يوم أو بعض يوم يف املزرعة ملتابعة سـري            عندم -١
  . العمل
عندما نذهب لقضاء عطلة اية األسبوع يف املزرعة للراحـة            -٢

 . واالطالع على العمل
عندما نذهب لقضاء عطلة منتصف العام الدراسي يف املزرعة          -٣

 . للراحة علماً بأن العطلة يف الغالب أسبوعني
٤-  ار رمضان هل يصح لنا الفطر عندما نذهب للمزرعة يف  
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مع العلم أنه ال يوجد مشقة ويف املزرعة مساكن لنا ـا          
 . مجيع ما حنتاج إليه من وسائل الراحة

ما احلكم بالنسبة ملن يرافقنا يف طلوعنا للمزرعة من األقـارب           -٥
راجـني أن   . واألصدقاء وهل ينطبق عليهم ما ينطبق علينا من أحكـام         

 وفقكم اهللا ملا حيبه ويرضاه وسدد على طريق اخلري          نتلقى إجابتكم كتابياً  
 . )١(خطاكم إنه مسيع جميب

    بعده،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: ج

ال حرج يف قصركم ومجعكم وفطركم يف رمضان أنتم ومن معكم إذا            
ذهبتم إىل املزرعة إذا كان الواقع هو ما ذكرمت أعاله إال يف حالة واحـدة               

عتم على اإلقامة يف املزرعة اكثر من أربعة أيام فـإنكم ال            وهي ما إذا أمج   
   . والسالم، وفق اهللا اجلميع.تقصرون وال جتمعون وال تفطرون يف رمضان

  مفيت عام اململكة ورئيس
  إدارة البحوث العلمية واإلفتاء
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

                                                
  هـ٣/٨/١٤١٥ وتاريخ ١٧٢٣أجاب عنه مساحته برقم . ص. ع. سؤال موجه لسماحته من م) ١(
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عنـد  إذا كنت مسافراً يف رمضان وكنت مفطراً يف سفري، و         : س
وصويل إىل البلد الذي سوف أمكث فيه عـدة أيـام، أمـسكت             
بالصيام يف بقية ذلك اليوم ويف األيام التاليـة، فهـل يل رخـصة              

   )١(ا يف بلد ليس بلدي األصلي أم ال؟باإلفطار يف ار هذه األيام وأن

 فليس عليه أن ميسك إذا      ،إذا مر املسافر ببلد غري بلده وهو مفطر       : ج
 أما إن كان قد عزم على اإلقامة فيهـا          ،يها أربعة أيام فأقل   كانت إقامته ف  

أكثر من أربعة أيام فإنه ميسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطراً ويقـضيه               
 ألنه بنيته املذكورة صار يف حكم املقيمني ال         ؛ويلزمه الصوم يف بقية األيام    

   . واهللا ويل التوفيق،يف حكم املسافرين عند أكثر العلماء

                                                
   ١٦٩ ص ٢ج) كتاب الدعوة(هـ، ويف ٢١/٨/١٤١٩ بتاريخ ١٦٧العدد ) جملة الدعوة(نشر يف ) ١(
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  م ترك أصحاب األعمال الشاقة الصيام حك-٦٦

من عبد اهللا بن حممد بن محيد وعبد العزيز بن عبد اهللا بـن بـاز إىل                 
   .)١(معايل رئيس ديوان جملس الوزراء حفظه اهللا تعاىل آمني

   : وبعد،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

هـ وصـل وبرفقـه     ٢٤/١١/١٣٩٦ وتاريخ   ١٨٥٢٣كتابكم رقم   
 وقد طلبتم منا النظر يف      ،العاشر للفكر اإلسالمي باجلزائر   توصيات امللتقى   

الفتوى اليت جاءت ضمن التوصيات خبصوص ما يرخصه الشرع للعاملني          
   .يف معامل مركبات احلديد والصلب باإلفطار يف رمضان

 وتبييت النية له من مجيـع     ،ونفيدكم أن األصل وجوب صوم رمضان     
ائمني إال من رخص هلم الـشارع        وأن يصبحوا ص   ،املكلفني من املسلمني  

 وأصحاب  ،بأن يصبحوا مفطرين وهم املرضى واملسافرون ومن يف معناهم        
األعمال الشاقة داخلون يف عموم املكلفني وليـسوا يف معـىن املرضـى             

 ، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان وأن يصبحوا صائمني         ،واملسافرين
  ن يفطر ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أ

                                                
لشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز وفضيلة الشيخ عبد هللا بن حممـد بـن           خطاب صدر من مساحة ا    ) ١(

  هـ ١١/٧/١٣٩٧محيد يف 
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 ومـن  ، ويقضيه يف الوقت املناسب، مث ميسك بقية يومه،مبا يدفع اضطراره  
 هذا مـا تقتـضيه      ،مل حتصل له ضرورة وجب عليه االستمرار يف الصيام        

األدلة الشرعية من الكتاب والسنة وما دل عليه كالم احملققني مـن أهـل         
جد عنـدهم    وعلى والة أمور املسلمني الذين يو      ،العلم من مجيع املذاهب   

أصحاب أعمال شاقة كاملسألة املسئولة عنها أن ينظروا يف أمرهم إذا جاء            
 ما يضطرهم إىل الفطر يف      – إن أمكن    –رمضان فال يكلفوهم من العمل      

ار رمضان بأن جيعل العمل ليالً أو توزع ساعات العمل بني العمـال يف              
   .النهار توزيعاً عادالً يوفقون به بني العمل والصيام

أما الفتوى املشار إليها فهي يف قضية فردية أفتوا فيهـا باجتـهادهم             
مشكورين إال أنه فام ذكر القيود اليت ذكرنا واليت قررها احملققون مـن             

   . نسأل اهللا أن يوفق اجلميع ملا فيه اخلري،أهل العلم يف كل مذهب

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  

     

  

   

 رئيس جملس القضاء األعلى

والرئيس العام لإلشراف 
 الديين على املسجد احلرام

 عبد اهللا بن حممد بن محيد

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
 عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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   أجل االختبارات حكم اإلفطار من-٦٧

أنا فتاة أجربتين الظروف على إفطار ستة أيام من شهر رمضان           : س
 ألا بدأت يف شهر رمضان،      ؛عمداً، والسبب ظروف االختبارات   

واملواد صعبة، ولوال إفطاري هذه األيام مل أمتكن من دراسة املـواد            
 يغفر اهللا يل؟ جـزاكم      أرجو إفاديت ماذا أفعل كي    . نظراً لصعوبتها 

  . )١(هللا خرياًا

عليك التوبة إىل اهللا من ذلك ألنه ال جيوز لك اإلفطـار يف مثـل        : ج
 وحقيقـة   ،هذه احلالة وقضاء األيام اليت أفطرا واهللا يتوب على من تاب          

 اإلقالع من الذنب وتركـه تعظيمـاً هللا         ،التوبة اليت ميحو اهللا ا اخلطايا     
 والعزم الـصادق أال     ،منه والندم على ما مضى      ،سبحانه وخوفاً من عقابه   

 وإن كانت املعصية ظلماً للعباد فمن متام التوبة حتللـهم مـن             ،يعود إليه 
وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُـم        ﴿ : قال اهللا تعاىل   ،حقوقهم
لَى اللَِّه توبـةً    يا أَيها الَِّذين آمنوا توبوا إِ     ﴿ : وقال سبحانه  ،)٢(﴾تفِْلحونَ
   وقال النيب صلى اهللا عليه . اآلية)٣(﴾...نصوحا

                                                
   ١٦١ ص ٢ج) كتاب الدعوة(نشر يف ) ١(
   ٣١سورة النور، اآلية ) ٢(
   ٨سورة التحرمي، اآلية ) ٣(
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من كان  (( :وقال عليه الصالة والسالم    )١())التوبة تجب ما قبلها   (( :وسلم
عنده ألخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل أال يكون دينـار        

 مظلمته، فإن مل    وال درهم، إن كان له عمل صاحل أخذ من حسناته بقدر          
 رواه البخاري   .)٢())يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه        

  .  واهللا ويل التوفيق،يف صحيحه

  

                                                
   ١/٢٣٤ذكره ابن األثري يف النهاية يف غريب احلديث ) ١(
   ٢٤٤٩باب من كانت له مظلمة عند الرجل برقم )  والغصباملظامل(رواه البخاري يف ) ٢(
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إذا كان اختبار الشهادة الثانوية يف رمضان فهل جيوز للطالب          : س
   )١(أن يفطر يف رمضان حىت يستطيع أن يركز يف االختبار؟

 ألن ذلك   ؛ من أجل االختبار   ال جيوز للمكلف اإلفطار يف رمضان     : ج
ليس من األعذار الشرعية بل جيب عليه الصوم وجعل املذاكرة يف الليل إذا             

 وينبغي لوالة أمر االختبار أن يرفقوا بالطلبة وأن         ،شق عليه فعلها يف النهار    
 ، مـصلحة الـصيام    ؛جيعلوا االختبار يف غري رمضان مجعاً بني مصلحتني       

قد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   و،والتفرغ لإلعداد لالختبار  
اللهم من ويل من أمر أميت شيئاً فرفق م فارفق به، ومـن ويل              (( :أنه قال 

   . أخرجه مسلم يف صحيحه)٢())من أمر أميت شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه

فوصييت للمسئولني عن االختبار أن يرفقوا بالطلبـة والطالبـات وأال           
   . ونسأل اهللا للجميع التوفيق،له أو بعدهجيعلوه يف رمضان بل قب

  

                                                
   ٣٠العدد  )جملة البحوث اإلسالمية(، ويف ١٦٢ ص ٢ج) كتاب الدعوة(نشر يف ) ١(
   ١٨٢٨باب فضيلة اإلمام العادل برقم ) اإلمارة(رواه مسلم يف ) ٢(



  

 - ٢٥٠ -

   )١(درسي عذر يبيح اإلفطار يف رمضان؟هل االمتحان امل: س

االمتحان املدرسي وحنوه ال يعترب عذراً مبيحاً لإلفطـار يف ـار            : ج
 ألنـه ال طاعـة      ؛رمضان وال جيوز طاعة الوالدين يف اإلفطار لالمتحـان        

اعة يف املعروف كمـا جـاء بـذلك          وإمنا الط  ،ملخلوق يف معصية اخلالق   
   .احلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

                                                
  هـ ٩/٩/١٤١٩ بتاريخ ١٥٥١٥العدد ) جريدة البالد(نشر يف ) ١(



  

 - ٢٥١ -

  

  

  

   حكم تبييت النية في صيام الفرض والنفل-٦٨

ما حكم من مل يعلم بدخول شهر رمضان إال بعد طلوع الفجر            : س
   )١(فكيف يعمل؟

من مل يعلم بدخول شهر رمضان إال بعد طلوع الفجر فعليـه أن             : ج
 لكونه يوماً من رمضان ال جيوز للمقـيم         ؛ملفطرات بقية يومه  ميسك عن ا  

 وعليه القضاء لكونه مل يبيـت       ،الصحيح أن يتناول فيه شيئاً من املفطرات      
مـن  (( :الصيام قبل الفجر وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        

ده  رواه الدارقطين بإسنا   )٢())مل يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فال صيام له        
   إسناده : وقال،عن عمرة عن عائشة رضي اله عنها

                                                
 يف ١٦٢٦العــدد ) جملــة الــدعوة(، ويف ١١٨اجلــزء األول ص ) كتــاب الــدعوة(نــشر يف ) ١(

  هـ ١٧/٩/١٤١٨
باب من مل ) الصوم(، والدارمي يف    ٢٣٣١باب ذكر اختالف الناقلني برقم      ) الصيام(رواه النسائي يف    ) ٢(

   ١٦٩٨جيمع الصيام من الليل برقم 

  النية وأحكامها



  

 - ٢٥٢ -

   .كلهم ثقات

 ، وهو قول عامة الفقهـاء     ،ونقله املوفق ابن قدامة رمحه اهللا يف املغين       
 أمـا صـيام     ، ملا ذكرنا من احلديث الشريف     ؛واملراد بذلك صيام الفرض   

 ألنـه  ؛النفل فيجوز أثناء النهار إذا مل يتناول شيئاً من املفطرات بعد الفجر       
 ونـسأل اهللا أن     ،صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يدل على ذلـك           

يوفقنا ومجيع املسلمني ملا يرضيه وأن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم إنه مسيع            
   . وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم،قريب



  

 - ٢٥٣ -

  

  

  ويوجب الكفارةما يفسد الصوم

 

 



  

 - ٢٥٤ -

 

 



  

 - ٢٥٥ -

  
   من اشتد به العطش-٦٩

  فشرب فعليه القضاء ال كفارة

   )١( واشتد به العطش فشرب فما احلكم؟ يف رمضان،رجل صام: س

 وإن كان قـد     .عليه قضاء وال كفارة عليه يف أصح قويل العلماء        : ج
 أما الكفارة فال جتـب إال       .تساهل يف ذلك فعليه التوبة إىل اهللا مع القضاء        

 ألن احلـديث ورد     ؛على من جامع يف ار رمضان ممن جيب عليه الصيام         
   .يف ذلك خاصة

  ينكر على من تعاطى شيئاً من -٧٠
  المفطرات في نهار رمضان ولو كان ناسياً

يقول بعض الناس إذا رأيت مسلماً يشرب أو يأكل ناسـياً يف            : س
 ألن اهللا أطعمـه وسـقاه، كمـا يف          ؛ار رمضان فال يلزمك أن ختربه     

  احلديث، فهل هذا صحيح؟ 

                                                
ـ   ٢٤العـدد   ) جملة البحوث اإلسـالمية   (نشر يف   ) ١(  بتـاريخ   ١٥٢٧العـدد   ) الـدعوة (ة  ، ويف جمل
  هـ ٥/٩/١٤١٦



  

 - ٢٥٦ -

   )١(.أفتونا مأجورين

رمضان أو يأكل أو يتعاطى شـيئاً  من رأى مسلماً يشرب يف ار  : ج
 ألن إظهـار  ؛من املفطرات األخرى ناسياً أو متعمداً وجب إنكاره عليـه        

ذلك يف ار الصوم منكر ولو كان صاحبه معذوراً يف نفس األمر حىت ال              
جيترئ الناس على إظهار ما حرم اهللا من املفطرات يف ار الصيام بدعوى             

صادقاً يف دعوى النسيان فـال قـضاء         وإذا كان من أظهر ذلك       ،النسيان
من نسي وهو صائم فأكـل أو       (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛عليه

   . متفق على صحته)٢())شرب فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا وسقاه

وهكذا املسافر ليس له أن يظهر تعاطي املفطرات بني املقيمني الذين ال            
ىت ال يتهم بتعاطيه ما حـرم اهللا         بل عليه أن يستتر بذلك ح      ،يعرفون حاله 

 وهكذا الكفار مينعون مـن إظهـار        ، وحىت ال جيرؤ غريه على ذلك      ،عليه
 ، سداً لباب التساهل يف هذا األمـر  ؛األكل والشرب وحنومها بني املسلمني    

 واهللا ويل .وألم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بـني املـسلمني     
   .التوفيق

                                                
   ١٦٠اجلزء الثاين ص ) الدعوة(، ويف كتاب ٣٠العدد ) جملة البحوث اإلسالمية(نشر يف ) ١(
باب أكل  ) الصيام(، ومسلم يف    ١٩٣٣باب إذا أكل أو سرب ناسياً برقم        ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ٢(

  . لفظ له وال١١٥٥الناسي وشربه ومجاعه ال يفطر برقم 



  

 - ٢٥٧ -

  

  يد والعضل للصائم حكم حقنة الور-٧١

ما حكم من حقن حقنة يف الوريد والعضل أثناء النهار بـشهر            : س
رمضان وهو صائم وأكمل صومه، هل فسد صومه ووجب قـضاؤه أم       

  )١(ال؟

 ألن احلقنة يف الوريد ليست من جـنس األكـل           ؛صومه صحيح : ج
 لكن لو قضى من باب      ، وهكذا احلقنة يف العضل من باب أوىل       ،والشرب
 وتأخريها إىل الليل إذا دعت احلاجة إليها يكـون          . كان أحسن  االحتياط

   . وفق اهللا اجلميع. خروجاً من اخلالف يف ذلك؛أوىل وأحوط

  اإلبر المغذية تفطر -٧٢

ملؤلفـه  ) فقه السنة(قرأت يف بعض الكتب الفقهية ومنها كتاب   : س
الشيخ سيد سابق أن اإلبر املغذية وغريها اليت ال تدخل عن طريـق             

  وف أو الفم ليست مفطرة، اجل

                                                
  هـ ٢٧/٣/١٣٩٩استفتاء شخصي وقد صدرت اإلجابة عنه من مكتب مساحته بتاريخ ) ١(



  

 - ٢٥٨ -

فمـا الـرأي    . وأعلم أن هناك رأياً لبعض الفقهاء يقضي بغري ذلك        
   )١(.هور العلماء؟ جزاكم اهللا خرياًاملعروف لدى مج

 أمـا   ،الصواب أن اإلبر املغذية تفطر الصائم إذا تعمد اسـتعماهلا         : ج
   . واهللا ويل التوفيق،اإلبر العادية فال تفطر الصائم

استعمال اإلبر اليت يف الوريد واإلبر اليت يف العـضل،          ما حكم   : س
   )٢(وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟

 ، وإمنا اليت تفطر هي إبر التغذية خاصة       ،الصحيح أما ال تفطران   : ج
 أمـا  ، ألنه ليس مثل احلجامة  ؛وهكذا أخذ الدم لتحليل ال يفطر به الصائم       
 لقـول الـنيب     ؛ أقوال العلماء  احلجامة فيفطر ا احلاجم واحملجوم يف أصح      

   .)٣())أفطر احلاجم واحملجوم(( :صلى اهللا عليه وسلم

  

                                                
  هـ ٦/٩/١٤١٩ بتاريخ ١٦٧٣العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ١(
 بتـاريخ   ١٢٢٠٥العـدد   ) الندوة(، ويف جريدة    ١٧٤لسماحته ص   ) حتفة اإلخوان (نشر يف كتاب    ) ٢(
) اجلزيـرة (هـ، ويف جريدة  ١٦/٩/١٤١٩ بتاريخ   ١٥٥٢٢د  العد) البالد(هـ، ويف جريدة    ٢/٩/١٤١٩

  هـ ١٦/٩/١٤١٩ بتاريخ ٩٥٩٣العدد 
، ٨٥٥٠بـاقي مـسند أيب هريـرة بـرقم       ) باقي مسند املكثرين من الصحابة    (رواه اإلمام أمحد يف     ) ٣(

   .٧٧٤باب ما جاء يف كراهية احلجامة للصائم برقم ) الصوم(والترمذي يف 



  

 - ٢٥٩ -

  )البنج( حكم إبرة التخدير -٧٣
  وتنظيف السن أو حشوه أو خلعه عند الطبيب

إذا حصل لإلنسان أمل يف أسنانه، وراجع الطبيب، وعمل لـه           : س
صيامه؟ تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه، فهل يؤثر ذلك على            

ر سنة، فهل لـذلك أثـر علـى         ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدي     
   )١(الصيام؟

 بل ذلـك معفـو   ،ليس ملا ذكر يف السؤال أثر على صحة الصيام   : ج
 وهكذا اإلبـرة  ، وعليه أن يتحفظ من ابتالع شيء من الدواء أو الدم       ،عنه

 لكوا ليـست يف معـىن األكـل         ؛املذكورة ال أثر هلا يف صحة الصوم      
   . واألصل صحة الصوم وسالمته.والشرب

  حكم استعمال الكحل -٧٤
  وأدوات التجميل في نهار رمضان

ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خالل         : س
   )٢(ار رمضان؟ وهل تفطر هذه أم ال؟

                                                
 بتـاريخ   ١٥٥٣٠العـدد   ) البالد(، ويف جريدة    ١٧٥لسماحته ص   ) اإلخوانحتفة  (نشر يف كتاب    ) ١(

  هـ ٢٤/٩/١٤١٩
   ١٧٠اجلزء الثاين ص ) الدعوة(نشر يف كتاب ) ٢(



  

 - ٢٦٠ -

 ،الكحل ال يفطر النساء وال الرجال يف أصح قويل العلماء مطلقـاً           : ج
 وهكذا ما حيصل به جتميل      . الليل أفضل يف حق الصائم     ولكن استعماله يف  

 ومن ذلك   ،الوجه من الصابون والدهان وغري ذلك مما يتعلق بظاهر اجللد         
 مـع   ، كل ذلك ال حرج فيه يف حق الصائم        ،احلناء واملكياج وأشباه ذلك   

   . واهللا ويل التوفيق.أنه ال ينبغي استعمال املكياج إذا كان يضر بالوجه

  تعمال معجون حكم اس- ٧٥
  األسنان وقطرة األذن والعين للصائم

ما حكم استعمال معجون األسنان، وقطـرة األذن، وقطـرة          : س
لصائم طعمها يف حلقـه     األنف، وقطرة العني للصائم، وإذا وجد ا      

   )١(فماذا يصنع؟

وعليه ،تنظيف األسنان باملعجون ال يفطر به الـصائم كالـسواك         : ج
 فإن غلبة شيء من ذلـك بـدون         ،جوفهالتحرز من ذهاب شيء منه إىل       

 وهكذا قطرة العني واألذن ال يفطر ما الـصائم يف           .قصد فال قضاء عليه   
   فإن .أصح قويل العلماء

                                                
 بتـاريخ   ٩٥٨٩العـدد   ) اجلزيرة(، ويف جريدة    ١٧٥لسماحته ص   ) حتفة اإلخوان (نشر يف كتاب    ) ١(

  هـ ١٢/٩/١٤١٩



  

 - ٢٦١ -

 ألما ليسا منفذين    ، فالقضاء أحوط وال جيب    ،وجد طعم القطور يف حلقه    
 وهلـذا   ، أما القطرة يف األنف فال جتوز ألن األنف منفذ         ،للطعام والشراب 

وبـالغ يف االستنـشاق إال أن تكـون         (( : النيب صلى اهللا عليه وسلم     قال
 وما جاء يف معنـاه  ، وعلى من فعل ذلك القضاء هلذا احلديث       .)١())صائماً

   . واهللا ويل التوفيق.إن وجد طعمها يف حلقه

هل جيوز للصائم أن يستعمل معجون األسنان وهو صـائم يف           : س
   )٢(ار رمضان؟

 كما يـشرع    ،ع التحفظ عن ابتالع شيء منه     ال حرج يف ذلك م    : ج
 وذهب بعض أهل العلـم      ،استعمال السواك للصائم يف أول النهار وآخره      

 والـصواب عـدم     ، وهو قول مرجـوح    ،إىل كراهة السواك بعد الزوال    
 السواك مطهرة للفـم   (( : لعموم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم       ؛الكراهة

 صحيح عن عائشة رضـي اهللا        أخرجه النسائي بإسناد   )٣())مرضاة للرب 
  لوال أن اشق على أميت (( : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم،عنها

                                                
، وأبـو داود    ٧٨٨يف كراهية مبالغة االستنشاق للصائم برقم       باب ما جاء    ) الصوم(رواه الترمذي يف    ) ١(

   ١٤٢باب يف االستنثار برقم ) الطهارة(يف 
   ١٦٣اجلزء الثاين ص ) الدعوة(نشر يف كتاب ) ٢(
   ٢٨٩باب السواك برقم ) الطهارة وسننها(رواه ابن ماجة يف ) ٣(



  

 - ٢٦٢ -

 وهذا يشمل صالة الظهر     . متفق عليه  )١())ألمرم بالسواك عند كل صالة    
   . واهللا ويل التوفيق.والعصر ومها بعد الزوال

امرأة تشتكي من أمل يف بصرها، وقد قرر هلا الطبيـب قطـرة             : س
إذا تركتها آملتها ففي خالل رمـضان هـل         .  يف اليوم  ثالث مرات 

جيوز هلا وضع القطرة يف النهار علماً أا ال حتس ا ترتل مع احللق              
   )٢(أو األنف؟

إذا كان الواقع كما ذكر من أن املستعملة للقطرات املـذكورة ال         : ج
حتس مبا نزل مع احللق أو األنف جاز هلا أن تستعملها يف ـار رمـضان                

   . وال يؤثر استعماهلا للقطرات على صومها، صائمةوهي

أثناء صيامي لشهر رمضان وضـعت قطـرة يف عـيين قبـل            : س
اإلمساك، ومل أكن أعلم أا من املفطرات، وبعد أن علمت هذا من            

يف إحدى احللقات نـسيت ذلـك،       " نور على الدرب    " برناجمكم  
فوضعت القطرة ونزلت على البلعوم، شـعرت بـذلك عنـدما           

  أحسست بشيء من 
                                                

باب الـسواك   ) الطهارة(، ومسلم يف    ٨٨٧باب السواك يوم اجلمعة برقم      ) اجلمعة(رواه البخاري يف    ) ١(
  ٢٥٢برقم 

عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد     . د. إعداد وتقدمي أ  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ ابن باز     (نشر يف كتاب    ) ٢(
   ٢٤٨ ص ٥ج الباز



  

 - ٢٦٣ -

   )١(املرارة يف فمي، فما احلكم يف ذلك؟

الصحيح أن القطرة والكحل ال يفطران مطلقاً يف أصـح قـويل            : ج
 إما يفطران إذا وجد الصائم طعمهما يف        : وقال بعض أهل العلم    .العلماء
ومن قضى    ألن العني ليست منفذاً وهكذا األذن      ؛ والصواب األول  .احللق

 واألفضل للصائم استعمال القطرة والكحـل       .اً فال بأس  ذلك اليوم احتياط  
   .يف الليل احتياطاً وخروجاً من اخلالف

اسـتعمال  : من الكويت، تقول يف سؤاهلا    . ل. ل. األخت س : س
   )٢(قطرة العني يف ار رمضان هل تفطر أم ال؟

 وإن كان فيها خالف بـني أهـل         ،الصحيح أن القطرة ال تفطر    : ج
 . إنه إذا وصل طعمها إىل احللق فإـا تفطـر          :ضهم حيث قال بع   ،العلم

 لكن لـو قـضى      ، ألن العني ليست منفذاً    ؛والصحيح أا ال تفطر مطلقاً    
احتياطاً وخروجاً من اخلالف من استعملها ووجد طعمها يف احللق فـال            

  .  سواء كانت يف العني أم يف األذن، وإال فالصحيح أا ال تفطر،بأس

  

                                                
  هـ٥/٩/١٤١٦ يف ١٥٢٧العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ١(
  هـ ٤/٩/١٤١٥يوم اجلمعة املوافق ) املسلمون(نشر يف جريدة ) ٢(
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   حكم استعمال -٧٦
  لبخاخ وقطرة العين للصائما

 . ع . ع .من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم ي            
   . آمني،وفقه اهللا

   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
ما  و ،هـ وصلك اهللا داه   ٢٣/١/١٤١٩فقد وصلين كتابك املؤرخ     
   .)١(تضمنه من األسئلة كان معلوماً

  . ستعمال البخاخ يف األنف يف الصوم عند الضرورةفالسؤال األول عن ا
  . واجلواب ال بأس عند الضرورة، فإن أمكن تأجيله إىل الليل فهو أحوط

 ال حرج فيهـا، ولكـن     . والثاين عن القطرة يف العينني حال الصيام      
   .تأخريها إىل الليل أحوط وأفضل

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  اءورئيس هيئة كبار العلم

  وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء

                                                
هـ إجابة عن أسئلة مقدمـة      ٢٩/١/١٤١٩ وتاريخ   ٣٩٠/١خطاب صدر من مكتب مساحته برقم       ) ١(

  . من الطائف وهذه بعضها. ع. ع. من السائل ي
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ما حكم استعمال البخاخ يف الفم للصائم اراً ملريض الربـو           : س
  )١(وحنوه؟

وقَـد   ﴿ : لقول اهللا عز وجل    ؛حكمه اإلباحة إذا اضطر إىل ذلك     : ج
ألكل  وألنه ال يشبه ا    )٢(﴾فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم ِإالَّ ما اضطُِررتم ِإلَيهِ        

   .والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل واإلبر غري املغذية

  حكم القيء للصائم -٧٧

 هل يقضي ذلك اليوم أم      –ما حكم من ذرعه القيء وهو صائم        : س
   )٣(ال؟

 ؛ أما إن استدعى القيء فعليـه القـضاء   ،حكمه أنه ال قضاء عليه    : ج
 عليه، ومـن    من ذرعه القيء فال قضاء    (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     

   خرجه .)٤())استقاء فعليه القضاء

                                                
 بتـاريخ   ١٥٥٢٣العـدد   ) جريدة البالد (، ويف   ١٨١لسماحته ص   ) حتفة اإلخوان (نشر يف كتاب    ) ١(

  هـ ٢٤/٩/١٤١٩ بتاريخ ١٢٢٢٤العدد ) جريدة الندوة(هـ، ويف ١٧/٩/١٤١٩
   ١١٩سورة األنعام، اآلية ) ٢(
 بتـاريخ   ١٥٥٢٥العـدد   ) جريدة البالد (، ويف   ١٨٢لسماحته ص    )حتفة اإلخوان (نشر يف كتاب    ) ٣(

  هـ ١٩/٩/١٤١٩ بتاريخ ١١١٥٣العدد ) جريدة الرياض(هـ، ويف ١٩/٩/١٤١٩
   ١٦٧٦ برقم باب ما جاء يف الصائم يقيئ) الصيام(رواه ابن ماجة يف ) ٤(
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اإلمام أمحد وأهل السنن األربع بإسناد صحيح من حديث أيب هريرة رضي            
   .اهللا عنه

   )١(هل القيء يفسد الصوم؟: س

 ، من جراح أو رعـاف     ؛كثرياً ما يعرض للصائم أمور مل يتعمدها      : ج
 فكـل هـذه   ،تيـاره  أو ذهاب املاء أو البرتين إىل حلقه بغري اخ    ،أو قيء   

مـن ذرعـه    (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛األمور ال تفسد الصوم   
  . )٢())القيء فال قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء

  حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود -٧٨

   )٣(هل جيوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟: س

 لكن  ،البخور فال بأس ا    أما أنواع الطيب غري      ،ال يستنشق العود  : ج
 ألن بعض أهل العلم يرى أن العـود يفطـر إذا            ؛العود نفسه ال يستنشقه   

 أما مشه من غري     ، وله سريان قوي   ، ألنه يذهب إىل املخ والدماغ     ؛استنشقه
   .قصد فال يفطره

                                                
جريدة (، ويف   ١٣٤ ص   ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج      ) فتاوى إسالمية (نشر يف كتاب    ) ١(

   هـ١١/٩/١٤١٥بتاريخ ) املسلمون
  سبق خترجيه ) ٢(
  ) نور على الدرب(من برنامج ) ٣(
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لكولونيا والبخور يف   هل جيوز استعمال الطيب كدهن العود وا      : س
   )١(ار رمضان؟

   .استعماله بشرط أال يستنشق البخورنعم جيوز : ج

   حكم االستمناء في نهار رمضان- ٧٩

   )٢(شاب استمىن يف النهار وهو صائم فماذا جيب عليه؟: س

االستمناء يف ار رمضان يبطل الصوم إذا كان متعمـداً ذلـك            : ج
وخرج منه املين وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة وعليه التوبـة إىل              

 ، ألن االستمناء ال جيوز ال يف حال الصوم وال يف غريه           ؛عاىلاهللا سبحانه وت  
   .وهي اليت يسميها الناس العادة السرية

  خروج المذي -٨٠
  بشهوة ال يبطل الصوم

  إذا قبل اإلنسان وهو صائم أو شاهد بعض األفالم : س

                                                
   ١٢٨ ص ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(
  هـ ٧/٢/١٤١٨ بتاريخ ١٥٩٥العدد ) جملة الدعوة(نشر يف ) ٢(
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اخلليعة وخرج منه مذي، فهل يقضي الصوم؟ وإذا كان ذلـك يف            
القضاء متوالياً أم متفرقاً؟ جزاكم اهللا عـن        أيام متفرقة، فهل يكون     
  . )١(أمة اإلسالم خري اجلزاء

 سواء كـان    ؛خروج املذي ال يبطل الصوم يف أصح قويل العلماء        : ج
 أو غري ذلك مما يثري      ، أو مشاهدة بعض األفالم    ،ذلك بسبب تقبيل الزوجة   

مـا   وال اسـتماع     ، ولكن ال جيوز ملسلم مشاهدة األفالم اخلليعة       ،الشهوة
 فإنه يبطـل    ، أما خروج املين عن شهوة     ،حرم اهللا من األغاين وآالت اللهو     

 أو غري ذلك مـن  ، أو تكرار نظر، أو قبلة،الصوم سواء حصل عن مباشرة 
 أما االحتالم والتفكري فـال      ،األسباب اليت تثري الشهوة كاالستمناء وحنوه     

ضاء رمضان بل    وال تلزم املتابعة يف ق     ،يبطل الصوم ولو خرج مين بسببهما     
فَمن كَانَ ِمنكُم مِريضا أَو علَـى       ﴿ : لعموم قوله تعاىل   ؛جيوز تفريق ذلك  

راٍم أُخأَي نةٌ مفٍَر فَِعد٢(﴾س( .  

  حكم نظر الصائم للنساء -٨١

  إذا نظر : من تونس، يقول يف سؤاله. م. األخ ع: س

                                                
   ١٣٤ ص ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(
   ١٨٤سورة البقرة، اآلية ) ٢(



  

 - ٢٦٩ -

اهلا أو لباسـها    اإلنسان متعمداً وهو صائم إىل امرأة أجنبية عنه جلم        
أو جسدها، فهل يبطل صومه أم أن هذا مكروه ويقبل اهللا صـيامه          

   )١(.وجيازيه عن النظرات؟ أفتونا جزاكم اهللا خرياً

 ؛ وإذا كان بشهوة كان التحرمي أشـد       ،حيرم عليه النظر إىل النساء    : ج
حفَظُـوا  قُل لِّلْمؤِمِنني يغضوا ِمـن أَبـصاِرِهم وي       ﴿ :لقول اهللا سبحانه  

مهوجوألن إطالق النظر من وسـائل وقـوع الفاحـشة          ، اآلية )٢(﴾فُر . 
 ولكن ال يبطل صـومه      .فالواجب غض البصر مع احلذر من أسباب الفتنة       

 وعليه قضاؤه إن كان     ، أما من أمىن فإنه يبطل صومه      ،إذا مل خيرج منه مين    
  . واهللا املوفق.فرضاً

  نبيةحكم مصافحة الصائم للمرأة األج -٨٢

ما احلكم فيمن صافح امرأة أجنبية أو حتـدث معهـا يف ـار            : س
رمضان وهو صائم وأيضاً هي صائمة؟ هل هذا يفـسد الـصوم أو             

   )٣(جيرحه؟ نرجو توجيهنا، وهل له كفارة؟

  
                                                

  ) الة العربية(من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من ) ١(
   ٣٠سورة النور، اآلية ) ٢(
  ) على الدربنور (من برنامج ) ٣(
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 فإن الرسول صـلى اهللا عليـه        ،املصافحة للمرأة األجنبية ال جتوز    : ج
 :الت عائشة رضي اهللا عنـها      وق ،)١())إين ال أصافح النساء   (( :وسلم قال 

 مـا كـان يبـايعهن إال        ،واهللا ما مست يد رسول اهللا يد امرأة قـط         (
 أما احملرم كأخت وكعمـة      ، تعين النساء األجنبيات غري احملارم     )٢()بالكالم

   .فال بأس أن يصافحها

وأما املكاملة لألجنبية فال بأس ا إن كانت مكاملة مباحة ليس فيهـا             
ن يسأهلا عن أوالدها أو يسأهلا عن أبيها أو يسأهلا عـن             كأ ،مة وال ريبة  

 أما إن كانت املكاملـة      ،حاجة من حوائج اجلريان أو األقارب فال بأس ا        
للتحدث مبا يتعلق بالفساد والزنا أو مواعيد الزنا أو عن شـهوة أو عـن               

 أما إذا كانت احملادثة     ،كشف منها له بأن يرى حماسنها فكل هذا ال جيوز         
تستر ومع احلجاب ومع البعد عن الريبة وليس عن شـهوة فإنـه ال              مع ال 

 وقد  ، فقد حتدث النيب صلى اهللا عليه وسلم للنساء        ،حرج عليهما يف ذلك   
 والـصوم صـحيح وال تـضره       . وال حرج يف ذلـك     ،حتدث النساء إليه  

   وال تضره احملادثة إذا مل خيرج ،املصافحة

                                                
) البيعـة (، والنسائي يف    ٢٦٤٦٦حديث أميمة بنت رقيقة برقم      ) باقي مسند األنصار  (رواه أمحد يف    ) ١(

   ٤١٨١باب بيعة النساء برقم 
) اإلمارة(، ومسلم يف    ٢٧١٣باب ما جيوز من الشروط يف اإلسالم برقم         ) الشروط(رواه البخاري يف    ) ٢(

   ١٨٦٦باب كيفية بيعة النساء برقم 
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ل وبطل الصوم وعليـه     منه شيء بسبب ذلك فإن خرج شيء وجب الغس        
   .قضاؤه إن كان واجباً

 وأال يصافح امرأة ال     ،والواجب على املؤمن أن حيذر ما حرم اهللا عليه        
 فـاهللا تعـاىل     ، وأال يتحدث إليها عن شهوة أو ينظر إىل حماسنها         ،حتل له 
ِلـك  قُل لِّلْمؤِمِنني يغضوا ِمن أَبصاِرِهم ويحفَظُوا فُـروجهم ذَ        ﴿ :يقول

 فالتحفظ من أسـباب الـشر       )١(﴾أَزكَى لَهم ِإنَّ اللَّه خِبري ِبما يصنعونَ      
 نسأل اهللا لنا وللمسلمني السالمة والعافيـة        .واجب على املؤمن أينما كان    

   .من كل سوء
  خروج الدم يفسد الصوم إال بالحجامة -٨٣

فطـر أو   إذا كان اإلنسان صائماً ونزل منه دم، فهل عليه أن ي          : س
   )٢(يتم صيامه؟

 فإذا احتجم فالـصحيح     ،ال يضر الصائم خروج الدم إال احلجامة      : ج
 لكن الصحيح أنـه يفطـر       ، وفيها خالف بني العلماء    ،أنه يفطر باحلجامة  

 أما  .)٣())أفطر احلاجم واحملجوم  (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛بذلك
  إذا أرعف أو 

                                                
   ٣٠سورة النور، اآلية ) ١(
  ) نور على الدرب(من برنامج ) ٢(
، ٨٥٥٠بـاقي مـسند أيب هريـرة بـرقم       ) باقي مسند املكثرين من الصحابة    (رواه اإلمام أمحد يف     ) ٣(

   ٧٧٤باب ما جاء يف كراهية احلجامة للصائم برقم ) الصوم(والترمذي يف 
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وهو صائم فإن صومه صحيح ال يـضره         ،أصابه جرح يف رجله أو يف يده      
   .ذلك

   )١(ما هي احلاالت اليت يبطل فيها خروج الدم الصيام؟ : س

 مع اخلالف القـوي     ،الصيام ال يبطل إال باحلجامة على الصحيح      : ج
 لكن األرجح بطالنـه     ، واألكثرون يرون أنه ال يبطل حىت باحلجامة       ،فيها

   .باحلجامة

  حكم التبرع بالدم -٨٤

هو ضابط الدم اخلارج من اجلسد املفسد للصوم؟ وكيـف          ما  : س
   )٢(يفسد الصوم؟

 لقـول الـنيب     ،الدم املفسد للصوم هو الدم الذي خيرج باحلجامة       : ج
 ويقاس على احلجامـة   )٣())أفطر احلاجم واحملجوم  (( :صلى اهللا عليه وسلم   

  ما كان مبعناها مما يفعله 

                                                
عبد اهللا بن حممد الطيار والشيخ أمحد     د.  وتقدمي أ  إعداد) جمموع فتاوى مساحة الشيخ   (نشر يف كتاب    ) ١(

   ٢٥٤ ص ٥بن عبد العزيز بن باز ج
  هـ ٢١/٤/١٤١٩ بتاريخ ١٥٣٧٩العدد ) جريدة البالد(نشر يف ) ٢(
  سبق خترجيه ) ٣(



  

 - ٢٧٣ -

 فإنه يفـسد    ، على البدن ضعفاً   اإلنسان باختياره فيخرج منه دم كثري يؤثر      
 ، ألن الشريعة اإلسالمية ال تفرق بني الشيئني املتماثلني        ؛الصوم كاحلجامة 

 أما ما خرج من اإلنسان بغري قصد        ،كما أا ال جتمع بني الشيئني املفترقني      
 أو وطئه على    ، وكاجلرح للبدن من السكني عند تقطيع اللحم       ،كالرعاف
 ،نه ال يفسد الصوم ولو خرج منه دم كـثري          فإ ، أو ما أشبه ذلك    ،زجاجة

كذلك لو خرج دم يسري ال يؤثر كتأثري احلجامة كالـدم الـذي يؤخـذ          
   .للتحليل ال يفسد الصوم أيضاً

ما احلكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف وحنوه، وهل جيوز           : س
   )١(للصائم التربع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟

لرعاف واالستحاضة وحنومها ال يفسد     خروج الدم من الصائم كا    : ج
 وال حـرج علـى      . وإمنا يفسد الصوم احليض والنفاس واحلجامة      .الصوم

 أمـا   ، وال يفسد الصوم بذلك    ،الصائم يف حتليل الدم عند احلاجة إىل ذلك       
 ألنه يف الغالب يكـون      ،التربع بالدم فاألحوط تأجيله إىل ما بعد اإلفطار       

   .ويل التوفيق واهللا . فيشبه احلجامة،كثرياً

  

                                                
هـ، ١٨/٩/١٤١٩بتاريخ  ) جريدة البالد (، ويف   ١٨٠لسماحته ص   ) حتفة اإلخوان (نشر يف كتاب    ) ١(

  هـ ٢٠/٩/١٤١٩ بتاريخ ١٦٧٥العدد ) جملة الدعوة(ويف 
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   حكم سحب عينات- ٨٥
  الدم من الصائم للتحليل

وذلـك  . ما حكم من سحب منه دم وهو صائم يف رمـضان          : س
   )١(متوسط؟) برواز(بغرض التحليل من يده اليمىن ومقداره 

 ألنه ممـا تـدعو      ؛مثل هذا التحليل ال يفسد الصوم بل يعفى عنه        : ج
   .علومة من الشرع املطهر وليس من جنس املفطرات امل،احلاجة إليه

  حكم تغيير الدم -٨٦
  لمريض الكلى وهو صائم

ما حكم تغيري الدم ملريض الكلى وهو صائم، هل يلزمه القضاء           : س
   )٢(أم ال؟ 

  

                                                
 يف  ١٤٧٨العـدد   ) جملـة الـدعوة   (، وكـذلك يف     ١٦٣اجلزء الثاين ص    ) كتاب الدعوة (نشر يف   ) ١(
  هـ ٣/٩/١٤١٥
 بتـاريخ   ٩٣٣٨العـدد   ) جريدة اليـوم  (، ويف   ١٨٢لسماحته ص   ) كتاب حتفة اإلخوان  (نشر يف   ) ٢(

  هـ ٢١/٩/١٤١٩
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 فإن زود مع ذلك     ،يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي        : ج
   .مبادة أخرى فهي مفطر آخر

   ال يبطل الصوم- ٨٧
   بخروج الدم والقيءباالحتالم وال

كنت صائماً ومنت يف املسجد، وبعدما استيقظت وجـدت أين      : س
حمتلم، هل يؤثر االحتالم يف الصوم؟ علماً أنين مل اغتسل وصـليت            
بدون غسل، ومرة أخرى أصابين حجر يف رأسي وسال الدم منـه            
هل أفطر بسبب الدم؟ وبالنسبة للقيء هل يفـسد الـصوم أو ال؟            

   )١(.أرجو إفاديت

 ولكن عليـه    ، ألنه ليس باختيار العبد    ؛االحتالم ال يفسد الصوم   : ج
 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا سئل عن          ؛غسل اجلنابة إذا خرج منه مين     

 وكونـك   .ذلك أجاب بأن على احملتلم الغسل إذا وجد املاء يعين املـين           
 وعليك أن تعيد الصالة     ، هذا غلط منك ومنكر عظيم     ،صليت بدون غسل  

 واحلجر الذي أصاب رأسك حـىت       ،عد الغسل مع التوبة إىل اهللا سبحانه      ب
  أسال 

                                                
  هـ ٢١/٤/١٤٠٤ يف ٦٥٥العدد ) جملة اتمع( ويف ،١٢١ ص ١ج) كتاب الدعوة(نشر يف ) ١(
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 وهذا القيء الذي خرج منك بغري اختيارك ال يبطل          ،الدم ال يبطل صومك   
من ذرعه القيء فـال قـضاء   (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛صومك

   .ع رواه أمحد وأهل السنن األرب)١())عليه، ومن استقاء فعليه القضاء

  

شخص نام يف ار رمضان     : يقول يف سؤاله  . ع. ت. ن/ األخ  : س
واحتلم وخرج منه املين، هل يقضي هذا اليوم؟ علماً بأنه أمـسك            

   )٢(حىت أذان املغرب، أي أكمل يومه؟

 ولكن عليه الغسل    ، ألن االحتالم ليس باختياره    ؛ليس عليه قضاء  : ج
 وقوله  ،)٣())املاء من املاء  (( :سلم لقول النيب صلى اهللا عليه و      ؛إذا وجد املين  

 هـل عليهـا منـه    :صلى اهللا عليه وسلم ألم سليم ملا سألته عن االحتالم  
   . متفق على صحته))نعم إذا رأت املاء(( : قال صلى اهللا عليه وسلم؟غسل

  

                                                
   ١٦٧٦باب ما جاء يف الصائم يقيئ برقم ) الصيام(رواه ابن ماجة يف ) ١(
  هـ ١٠/١/١٤١٦ يف ١٤٩٤العدد ) جملة الدعوة(نشر يف ) ٢(
   ٣٤٣باب إمنا املاء من املاء برقم ) احليض(رواه مسلم يف ) ٣(
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   حكم تأخير الجنب والحائض- ٨٨
  والنفساء الغسل إلى بعد طلوع الفجر

إذا احتلم الـصائم  : رياض يقول فيهمن ال. أ. م. ع/ من األخ   : س
يف ار رمضان، هل يبطل صومه أم ال، وهل جتب عليـه املبـادرة         

   )١(بالغسل؟

 وعليـه أن    ، ألنه ليس باختيار الـصائم     ،االحتالم ال يبطل الصوم   : ج
ولو احتلم بعد صالة الفجـر       يغتسل غسل اجلنابة إذا رأى املاء وهو املين       

 وهكذا لو جـامع أهلـه يف   .هر فال بأسوأخر الغسل إىل وقت صالة الظ    
 فقـد   ،الليل ومل يغتسل إال بعد طلوع الفجر مل يكن عليه حرج يف ذلك            

ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يصبح جنيـاً مـن مجـاع مث       
 وهكذا احلائض والنفساء لو طهرتا يف الليل ومل تغتسال إال           .يغتسل ويصوم 

 ولكن  .بأس يف ذلك وصومهما صحيح    بعد طلوع الفجر مل يكن عليهما       
 بـل   ،ال جيوز هلما وال للجنب تأخري الغسل أو الصالة إىل طلوع الشمس           

جيب على اجلميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حىت يؤدوا الصالة يف            
   وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من اجلنابة قبل صالة ،وقتها

                                                
بـاب وجـوب    ) احليض(، ومسلم يف    ٢٨٢إذا احتلمت املرأة برقم     باب  ) الغسل(رواه البخاري يف    ) ١(

   ٣١٣الغسل على املرأة خبروج املين منها برقم 
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 احلائض والنفساء إذا رأتا      وعلى ،الفجر حىت يتمكن من الصالة يف اجلماعة      
الطهر يف أثناء الليل أن تبادرا بالغسل حىت تصليا املغرب والعشاء من تلك             

 . كما أفىت بذلك مجاعة من أصحاب النيب صلى اهللا عليـه وسـلم             ،الليلة
وهكذا إذا طهرتا يف وقت العصر وجب عليهما البدار بالغسل حىت تصليا            

   . ويل التوفيق واهللا.الظهر والعصر قبل غروب الشمس

هل جيوز تأخري غسل اجلنابة إىل طلوع الفجر؟ وهـل جيـوز            : س
   )١(للنساء تأخري غسل احليض والنفاس إىل طلوع الفجر؟

 وال مانع مـن  ،إذا رأت املرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم   : ج
 ولكن ليس هلا تأخريه إىل طلـوع        ،تأخريها الغسل إىل بعد طلوع الفجر     

 وهكـذا   .بل جيب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس         ،الشمس
 بل جيب عليـه أن    ،اجلنب ليس له تأخري الغسل إىل ما بعد طلوع الشمس         

 وجيب على الرجـل املبـادرة       ،يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس     
   .بذلك حىت يدرك صالة الفجر مع اجلماعة

  

                                                
   ١٤٧ ص ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(
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   حكم صوم من دخل الماء- ٨٩
  ارهإلى جوفه من غير اختي

 . د . ع .م/ من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم             
   .)١(إمام مسجد قنرب باخلميس وفقه اهللا آمني

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ،هـ وصلكم اهللا ـداه    ١/١/١٣٩٤فقد وصلين كتابكم املؤرخ يف      
 حممـد األمـني     /وما تضمنه من التعزية يف فقيد اجلميع فضيلة الـشيخ           

 وجيـرب   ، وأسأل اهللا أن جييب دعـاءكم      . فهمته – رمحه اهللا    –الشنقيطي  
 وخيلفه على   ، ويصلح ذريته  ، ويتغمده بالرمحة والرضوان   ،مصيبة اجلميع فيه  

   : أما املسائل الثالث فهذا جواا، إنه جواد كرمي،املسلمني بأحسن خلف

 دخل املاء إىل صائم اغتسل باللي وبواسطة قوة ضغط املاء رجل:س
   ، فهل عليه القضاء؟هجوفه من غري اختيار

 لكونه مل يتعمد ذلك فهـو يف حكـم املكـره            ؛ليس عليه قضاء  : ج
   .والناسي

                                                
. م: مة من خطاب صدر من مكتب مساحته عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية إجابة عن أسئلة مقد             ) ١(
   .وهذا أحدها. د. ع
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   بالغ في االستنشاق إال أن تكون صائماً-٩٠

   )١(هل جيوز االستنشاق يف ار رمضان ملن كان صائماً؟: س

 :ه قال للقيط بن صربة    ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن        : ج
أسبغ الوضوء وخلل بني األصابع وبالغ يف االستنـشاق إال أن تكـون             ((

وبالغ (( : مث قال  ، فأمره صلى اهللا عليه وسلم بإسباغ الوضوء       .)٢())صائماً
 فدل ذلـك علـى أن الـصائم         ؛)٣())يف االستنشاق إال أن تكون صائماً     

 وصـول املـاء إىل      يتمضمض ويستنشق لكن ال يبالغ مبالغة خيشى منها       
 ألمـا  ؛ أما االستنشاق واملضمضة فالبد منهما يف الوضوء والغسل  ،حلقه

   .فرضان فيهما يف حق الصائم وغريه

  حكم اإلمساكيات -٩١
  التي توزع في شهر رمضان

  : من الرياض، يقول يف سؤاله. أ. ص. م/ األخ : س

                                                
  ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
، وأبـو داود    ٧٨٨باب ما جاء يف كراهية مبالغة االستنشاق للصائم برقم          ) الصوم(رواه الترمذي يف    ) ٢(

  ١٤٢باب يف االستنثار برقم ) الطهارة(يف 
  ) الة العربية(من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من ) ٣(
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توزع بعض الشركات واملؤسسات إمساكيات لـشهر رمـضان         
رك، وهذه اإلمساكيات خاصة بأوقات الصلوات، ولكن الذي        املبا

لفت انتباهي وضعهم وقتاً لإلمساك يسبق وقت آذان الفجر بربـع      
مرفـق  . ساعة، فهل لعملهم هذا أصل من السنة؟ أفتونا مأجورين        

   .)١(لسماحتكم صورة لواحدة من هذه اإلمساكيات

لكتاب والسنة أن    بل الذي دل عليه ا     ،ال أعلم هلذا التفصيل أصالً    : ج
وكُلُواْ واشربواْ حتى   ﴿:  لقول اهللا سبحانه   ؛اإلمساك يكون بطلوع الفجر   

   .اآلية ﴾...ِيتبين لَكُم الْخيطُ اَألبيض ِمن الْخيِط اَألسوِد ِمن الْفَجر

الفجر فجران، فجر حيرم الطعام     (( :ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
وحيـل فيـه     )أي صالة الصبح  ( الصالة، وفجر حترم فيه الصالة    وحتل فيه   
 وقوله  ، رواه ابن خزمية واحلاكم وصححاه كما يف بلوغ املرام         )٢())الطعام

إن بالالً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن         (( :صلى اهللا عليه وسلم   
   .)٣())أم مكتوم

                                                
  ١٨٧بقرة، اآلية سورة ال) ١(
باب الوقت الذي حيرم فيه الطعام على الصائم بـرقم          ) الصيام(يف  ) السنن الكربى (ذكره البيهقي يف    ) ٢(

   ٢١٥٤باب يف وقت السحر برقم ) الصيام(، والدارقطين يف ٨٠٢٤
ن بـاب بيـان أ    ) الصيام(، ومسلم يف    ٦٢٣باب األذان قبل الفجر برقم      ) األذان(رواه البخاري يف    ) ٣(

   ١٠٩٢الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر برقم 
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 :دي حىت يقـال لـه      وكان ابن أم مكتوم رجالً أعمى ال ينا        :قال الراوي 
  .  واهللا املوفق. متفق على صحته. أصبحت،أصبحت

  

  حكم تناول السحور والمؤذن يؤذن -٩٢

ـ  : س ؤذن لـألذان  هل جيوز االستمرار يف تناول السحور واملؤذن ي
   )١(الثاين أم أنه ميتنع؟

 تعلم أنه علـى     ، إن كان املؤذن أذن على الصبح      ،هذا فيه تفصيل  : ج
 : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛تناع واإلمساك الصبح وجب عليك االم   

ال مينعكم أذان بالل من سحوركم، فإنه يؤذن من ليل، فكلوا واشـربوا     ((
وكُلُـواْ  ﴿ : واألصل يف هذا قولـه تعـاىل       .))حىت ينادي ابن أم مكتوم    

           ـوِط اَألسـيالْخ ِمـن ضيطُ اَألبيالْخ لَكُم نيبتى يتواْ حبراشو  ِد ِمـن
 كمن يف صحراء أو     ، فإذا علم أن الفجر طلع حىت ولو ما أذن         .)٢(﴾الْفَجِر

 أما إذا كان املؤذن يؤذن مبكراً       .حنوه إذا رأى الفجر ميتنع ولو ما مسع أذان        
   فله أن يأكل ويشرب ،أو يشك يف أذانه هل وافق الصبح أم ال

                                                
  ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
   ١٨٧سورة البقرة، اآلية ) ٢(
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 ضبط أا على     إما بالساعات املعروفة اليت    ؛حىت يتحقق طلوع الفجر   
 فله أن يأكـل يف      ،أو بأذان ثقة يعرف أنه يؤذن على الفجر        طلوع الفجر 
 أو يأكل ما يف يده أو يـشرب مـا يف            ، أن يأكل أو يشرب    ؛حالة األذان 

   . ألن األذان ليس على الصبح بل حمتمل؛يده

  إذا أكل بعد طلوع الفجر بطل صومه -٩٣

 حىت طلع الفجـر،     إذا استمر املسلم يف األكل وقت السحور      : س
وهو ال يدري هل عليه أن ميسك ويستمر يف صيام ذلـك اليـوم              

  . )١(ويكون صائماً أم عليه القضاء؟ جزاكم اهللا خرياً

 أن ميـسك عـن      ،الواجب على املسلم الذي يصوم صوم فرض      : ج
 ، فإن أكل بعد طلوع الفجر أو شرب بطل صـومه     ،األكل إذا طلع الفجر   
وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبـين     ﴿ :هللا سبحانه  لقول ا  ؛ووجب عليه القضاء  

لَكُم الْخيطُ اَألبيض ِمن الْخيِط اَألسوِد ِمن الْفَجِر ثُم أَِتمواْ الصيام ِإلَـى     
   .)٢(﴾الَّليِل

  هل جيب علينا الكف عن السحور عند بدء أذان : س

                                                
  هـ ١٣/٩/١٤١٩ بتاريخ ١٦٧٤العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ١(
   ١٨٧سورة البقرة، اآلية ) ٢(



  

 - ٢٨٤ -

   )١(ينتهي املؤذن؟الفجر، أم جيوز لنا األكل والشرب حىت 

إذا كان املؤذن معروفاً بأنه ال ينادي إال على الصبح فإنـه جيـب      : ج
 أما إذا كـان     .الكف عن األكل والشرب وسائر املفطرات من حني يؤذن        

األذان بالظن والتحري حسب التقومي فإنه ال حرج يف الـشرب واألكـل        
إن بـالالً   (( :ال ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ق          ،وقت األذان 

 قال الراوي يف آخر     ))يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حىت ينادي ابن أم مكتوم        
 :وكان ابن أم مكتوم رجالً أعمى ال ينادي إال أن يقال له           ( :هذا احلديث 

   . متفق على صحته)٢() أصبحت،أصبحت

 ؛واألحوط للمؤمن واملؤمنة احلرص على إاء السحور قبـل الفجـر          
 ،)٣())دع ما يريبك إىل ما ال يريبـك       (( :ى اهللا عليه وسلم   عمالً بقوله صل  

من اتقى الشبهات فقـد اسـتربأ لدينـه         (( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم    
   أما إذا علم أن املؤذن .)٤())وعرضه

                                                
 بتـاريخ  ١٢٢٠٦العـدد   )الندوة(، ويف جريدة    ١٧٠لسماحته ص   ) حتفة اإلخوان ( نشر يف كتاب    ) ١(
) جملـة الـدعوة   (هـ، ويف   ٥/٩/١٤١٩ بتاريخ   ١١١٣٩العدد  ) الرياض(هـ، ويف جريدة    ٣/٩/١٤١٩

  هـ ٢٠/٩/١٤١٩ بتاريخ ١٦٧٥العدد 
  سبق خترجيه ) ٢(
   ٢٥١٨برقم ) صفة القيامة والرقائق(رواه الترمذي يف ) ٣(
بـاب أخـذ    ) املساقاة(، ومسلم يف    ٥٢قم  باب فضل من استربأ لدينه بر     ) اإلميان(رواه البخاري يف    ) ٤(

   ١٥٩٩احلالل وترك الشبهات برقم 
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 فإنه ال حـرج يف      ، كفعل بالل  ،ينادي بليل لتنبيه الناس على قرب الفجر      
ذنون على الـصبح عمـالً      األكل والشرب حىت ينادي املؤذنون الذين يؤ      

   .باحلديث املذكور

  

  الواجب على المؤمن أن يمسك -٩٤
  عن المفطرات إذا تبين له طلوع الفجر

ن الفجـر واسـتمر يف      ما احلكم الشرعي يف صيام من مسع أذا       : س
   )١(األكل والشرب؟

الواجب على املؤمن أن ميسك عن املفطرات من األكل والشرب          : ج
 كرمـضان   ، وكان الـصوم فريـضة     ،طلوع الفجر  إذا تبني له     ،وغريمها

وكُلُواْ واشربواْ حتـى    ﴿ : لقول اهللا عز وجل    ؛وكصوم النذر والكفارات  
 اآلية مـن    )٢(﴾يتبين لَكُم الْخيطُ اَألبيض ِمن الْخيِط اَألسوِد ِمن الْفَجرِ        

   .سورة البقرة

                                                
هــ،  ٣/٩/١٤١٥ بتاريخ ١٤٧٨العدد ) جملة الدعوة(، ويف ١٦٥ ص ٢ج) الدعوة(نشر يف كتاب    ) ١(

  هـ ٦/٩/١٤١٩ بتاريخ ١٦٧٣ويف العدد 
   ١٨٧سورة البقرة، اآلية ) ٢(
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 فإن كان   ،ر وجب عليه اإلمساك   فإذا مسع األذان وعلم أنه يؤذن على الفج       
املؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر مل جيب عليه اإلمساك وجاز لـه األكـل              

   .والشرب حىت يتبني له الفجر

 فإن  ، هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر       ،فإن كان ال يعلم حال املؤذن     
 وال يضره لو شرب أو أكل       ،األوىل واألحوط له أن ميسك إذا مسع األذان       

   . ألنه مل يعلم بطلوع الفجر؛ألذانشيئاً حني ا

ومعلوم أن من كان داخل املدن اليت فيها األنوار الكهربائية ال يستطيع            
 ولكن عليـه أن حيتـاط       ،أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر       

 عمالً  ،بالعمل باألذان والتقوميات اليت حتدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة        
 وقوله  ،)١())دع ما يريبك إىل ما يريبك     (( : وسلم بقول النيب صلى اهللا عليه    

 .)٢())من اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه      (( :صلى اهللا عليه وسلم   
   .واهللا ويل التوفيق

يف صيام التطوع نويت الصوم يوم االثنني ولكـين بعـد أذان            : س
الفجر قمت وشربت فهل يل إكمال صومي لذلك وحيـسب يل أم            

  رب بعد األذان ال؟ ومن أكل أو ش
                                                

  سبق خترجيه ) ١(
  سبق خترجيه ) ٢(
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  . )١(أم ال؟ أفيدوين جزاكم اهللا خرياًيف التطوع فهل له إكمال يومه 

 أن ميسك عن الطعام     ،الواجب على الصائم إذا كان صومه فرضاً      : ج
والشراب وسائر املفطرات بعد التأكد من طلوع الفجـر أو مسـاع أذان             

مي املؤقـت   املؤذن الذي من عادته أن يؤذن مع طلوع الفجر أو على التقو           
وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبـين لَكُـم       ﴿ : لقول اهللا سبحانه   ؛بطلوع الفجر 

الْخيطُ اَألبيض ِمن الْخيِط اَألسوِد ِمن الْفَجِر ثُم أَِتمـواْ الـصيام ِإلَـى            
فكلوا إن بالالً يؤذن بليل     (( : ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،)٢(﴾الَّليِل

 وكان رجالً أعمى ال ينـادي حـىت       .))واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم     
 فإذا أكل بعد ذلك أو شرب       . متفق عليه  )٣() أصبحت ، أصبحت :يقال له 

   .أو تعاطى شيئاً من املفطرات بطل صومه

أما املتطوع فال يتم صومه إال إذا أمسك عن الطعام والشراب وسائر            
 فإن أكل أو شرب أو تعاطى شيئاً        ،ملفترضاملفطرات عند طلوع الفجر كا    

  من 

                                                
   ١٢٢ ص ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(اب نشر يف كت) ١(
   ١٨٧سورة البقرة، اآلية ) ٢(
بـاب بيـان أن     ) الصيام(، ومسلم يف    ٦٢٣باب األذان قبل الفجر برقم      ) األذان(رواه البخاري يف    ) ٣(

   ١٠٩٢الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر برقم 
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املفطرات بعد طلوع الفجر أو بعد األذان املؤقت على طلوع الفجر فـال             
 لكنه خيتلف عن الصائم املفترض يف أنه جيوز له أن يـصوم مـن      ،صوم له 

 ، إذا كان مل يتعاط شيئاً من املفطرات بعـد طلـوع الفجـر           ،أثناء النهار 
دخل  ": لقول عائشة رضي اهللا عنها     ؛ن حني نيته  ويكتب له أجر الصائم م    

هـل عنـدكم    (( :علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم فقـال          
 أُهدي  : مث أتانا يوماً آخر فقلنا     .))فإين إذاً صائم  (( : قال . ال : قلنا ))شيء؟

 . رواه مسلم  )١("  فأكل   ."أرينيه فلقد أصبحت صائماً     "  : فقال ،لنا حيس 
إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امـرئ مـا        (( : عليه وسلم  وقوله صلى اهللا  

   . وباهللا التوفيق. متفق عليه)٢())نوى

  حكم من أفطر قبل -٩٥
  غروب الشمس والجو غائم

إذا كان اجلو غائماً وأذن املؤذن وأفطر بعض الناس بناء علـى            : س
  أذان املؤذن، واتضح هلم بعد اإلفطار أن الشمس مل 

                                                
   ٢٦٦٨واز صوم النافلة بنية من النهار برقم باب ج) الصوم(رواه مسلم يف ) ١(
   ١باب بدء الوحي برقم ) كتاب بدء الوحي(رواه البخاري يف ) ٢(
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   )١(الصيام واحلال ما ذكر؟تغب، فما حكم 

 وعليـه   ،على من وقع له ذلك أن ميسك حىت تغيـب الـشمس           : ج
 وال إمث عليه إذا كان إفطاره عن اجتـهاد          ،القضاء عند مجهور أهل العلم    

 مث  ، كما لو أصبح مفطراً يف يوم الثالثني من شعبان         ،وحتر لغروب الشمس  
ي عند مجهور أهـل     ثبت أنه من رمضان يف أثناء النهار فإنه ميسك ويقض         

 ، ألنه حني أكل أو شرب مل يعلم أنه مـن رمـضان            ؛ وال إمث عليه   ،العلم
   . أما القضاء فعليه القضاء،فاجلهل بذلك أسقط عنه اإلمث

وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ اَألبـيض        ﴿: قال تعاىل : س
    الْفَج ِد ِمنوِط اَألسيالْخ ما حكم من أكمـل سـحوره        )٢(﴾ِرِمن ،

وشرب ماءه وقت األذان أو أثناء األذان أو بعد األذان للفجر بربع            
   )٣(ساعة؟

إذا كان املذكور يف السؤال يعلم أن ذلك قبل تبني الـصبح فـال         : ج
 أمـا إن كـان ال       ، وإن علم أنه بعد تبني الصبح فعليه القضاء        ،قضاء عليه 

  ني يعلم هل كان أكله وشربه بعد تب
                                                

 يف شـهر رمـضان      ١٣٧العدد  ) احلرس الوطين (، ويف جملة    ١٦٦ ص   ٢ج) الدعوة(نشر يف كتاب    ) ١(
  هـ ١٤١٣

   ١٨٧سورة البقرة، اآلية ) ٢(
  هـ ٢٧/٣/١٣٩٩جابة عنه من مكتب مساحته يف استفتاء شخصي لسماحته وقد صدرت اإل) ٣(
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 لكن ينبغي للمـؤمن  ، ألن األصل بقاء الليل ؛الصبح أو قبله فال قضاء عليه     
 إال إذا علم أن     ،أن حيتاط لصيامه وأن ميسك عن املفطرات إذا مسع األذان         

 واألحوط ملن أكل أو شرب بعـد األذان أن          .هذا األذان كان قبل الصبح    
   .املوفق واهللا .يقضي إال إذا كان يعلم أن املؤذن أذن قبل الصبح

  حكم من فعل مفطراً ظاناً -٩٦
  غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر

ما احلكم إذا أكل الصائم أو شرب أو جـامع ظانـاً غـروب              : س
   )١(الشمس أو عدم طلوع الفجر؟

الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن اجلماع عند مجهور          : ج
   .أهل العلم سداً لذريعة التساهل واحتياطاً للصوم

ما حكم صوم من أكل أو شرب شاكاً يف طلـوع الفجـر أو              : س
   )٢(غروب الشمس؟ أفيدونا مأجورين

  من أكل أو شرب شاكاً يف طلوع الفجر فال شيء : ج

                                                
   ١٨٠لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(نشر يف كتاب ) ١(
   ١٢٣ ص ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ٢(
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 ما مل يتبني أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر ألن            ؛عليه وصومه صحيح  
 واملشروع للمؤمن أن يتناول السحور قبل وقت الشك         ،األصل بقاء الليل  

   .احتياطاً لدينه وحرصاً على كمال صيامه

أما من أكل وشرب شاكاً يف غروب الشمس فقـد أخطـأ وعليـه              
 وال جيوز للمسلم أن يفطر إال بعد التأكد         ، ألن األصل بقاء النهار    ؛القضاء

   . واهللا ويل التوفيق،من غروب الشمس أو غلبة الظن بغروا
نعست وصـحيت   يوم من أيام رمضان عقدت الصيام وبعدها        : س

ومسعت احلديث يف الراديو فظننت أنه مل يؤذن للفجر بعد فشربت           
بعض املاء فعرفت بعد ذلك أن الفجـر قـد أذن، فهـل يبطـل               

   )١(صومي؟
 ألنك أكلت متعمدة ال ناسية بعـد طلـوع          ؛نعم عليك القضاء  : ج
   .الفجر

  حكم من فعل مفطراً ناسياً -٩٧

   )٢(ان ناسياً؟ما حكم من أكل أو شرب يف ار رمض: س

                                                
  الشريط اخلامس عشر ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
 بتـاريخ   ١٥٥١٢العـدد   ) الـبالد ( جريـدة    ، ويف ١٧٦لـسماحته ص    ) حتفة اإلخوان (نشر يف   ) ٢(
  هـ ١٠/٩/١٤١٩ بتاريخ ١٢٢١٢العد ) الندوة(هـ، ويف جريدة ٦/٩/١٤١٩
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 لقول اهللا سبحانه يف آخر سورة       ؛ليس عليه بأس وصومه صحيح    : ج
 وصح عن رسـول اهللا      )١(﴾ربنا الَ تؤاِخذْنا ِإن نِسينا أَو أَخطَأْنا      ﴿: البقرة

وملا ثبت عـن     )٢())قد فعلت (( :صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا سبحانه قال       
من نسي  (( : صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب      

 متفق  )٣())وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإمنا أطعمه اهللا وسقاه          
   .على صحته

  

  كيفية إمساك وإفطار من يطول نهارهم -٩٨

كيف يصنع من يطول ارهم إىل إحدى وعشرين ساعة هـل           : س
قـصرياً  يقدرون قدراً للصيام وكذا ماذا يصنع من يكون ـارهم           

لنهار ستة أشهر والليـل سـتة       جداً، وكذلك من يستمر عندهم ا     
   )٤(أشهر؟

                                                
   ٢٨٦سورة البقرة، اآلية ) ١(
   ١٢٦باب بيان أنه سبحانه ال يكلف إال ما يطاق برقم ) اإلميان(رواه مسلم يف ) ٢(
) الـصيام (، ومسلم يف    ١٩٣٣ناسياً برقم   باب الصائم إذا أكل أو شرب       ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ٣(

   واللفظ له ١١٥٥باب أكل الناسي وشربه ومجاعه ال يفطر برقم 
   ١٦٤لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(نشر يف كتاب ) ٤(
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من عندهم ليل وار يف ظرف أربع وعـشرين سـاعة فـإم             : ج
يصومون اره سواء كان قصرياً أو طويالً ويكفيهم ذلك واحلمد هللا ولـو            

  أما من طال عندهم النهار والليل أكثر من ذلك كستة          .كان النهار قصرياً  
أشهر فإم يقدرون للصيام وللصالة قدرمها كما أمر النيب صلى اهللا عليـه          

 وهكذا يومه الذي كـشهر أو       ،وسلم بذلك يف يوم الدجال الذي كسنة      
   . يقدر للصالة قدرها يف ذلك،كأسبوع

وقد نظر جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة يف هذه املسألة وأصـدر             
   :هـ ونصه ما يلي١٢/٤/١٣٩٨ وتاريخ ٦١القرار رقم 

   : والصالة والسالم على رسوله وآله وصحبه وبعد،احلمد هللا

فقد عرض على جملس هيئة كبار العلماء يف الدورة الثانيـة عـشرة             
هــ  ١٣٩٨املنعقدة بالرياض يف األيام األوىل من شهر ربيع اآلخر عـام            

 ٥٥٥كتاب معايل األمني العام لربطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة رقـم            
هـ املتضمن ما جاء يف خطـاب رئـيس رابطـة           ١٦/١/١٣٩٨وتاريخ  

 بالسويد الذي يفيد فيه بأن الـدول        )مالو(اجلمعيات اإلسالمية يف مدينة     
االسكندنافية يطول فيها النهار يف الصيف ويقصر يف الشتاء نظراً لوضعها           

  اجلغرايف كما أن املناطق الشمالية منها ال تغيب عنها الشمس 
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 ويسأل املسلمون فيها عن كيفيـة       ، وعكسه يف الشتاء   ،اً يف الصيف  إطالق
 وكذلك كيفية ضبط أوقات الـصلوات يف        ،اإلفطار واإلمساك يف رمضان   

   . هـ. ا. ويرجو معاليه إصدار فتوى يف ذلك ليزودهم ا.هذه البلدان
وعرض على الس أيضاً ما أعدته اللجنة الدائمة للبحـوث العلميـة      

 وبعد االطالع والدراسة    ،نقول أخرى عن الفقهاء يف املوضوع      و ،واإلفتاء
   :واملناقشة قرر الس ما يلي

 من كان يقيم يف بالد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجـر              :أوالً
 ، ويقـصر يف الـشتاء  ،وغروب مشس إال أن ارها يطول جداً يف الصيف  

 لعمـوم   ؛عروفة شرعاً وجب عليه أن يصلي الصلوات اخلمس يف أوقاا امل        
أَِقِم الصالَةَ ِلدلُوِك الشمِس ِإلَى غَسِق اللَّيِل وقُرآنَ الْفَجِر         ﴿ :قوله تعاىل 

ِإنَّ الـصالَةَ كَانـت   ﴿ : وقوله تعاىل،)١(﴾ِإنَّ قُرآنَ الْفَجِر كَانَ مشهودا   
 بريدة رضي اهللا عنه عـن        وملا ثبت عن   .)٢(﴾علَى الْمؤِمِنني ِكتابا موقُوتا   

 : فقـال لـه    ،النيب صلى اهللا عليه وسلم أن رجالً سأله عن وقت الصالة          
 مث  ، فلما زالت الشمس أمر بالالً فـأذن       ، يعين اليومني  ))صل معنا هذين  ((

 مث ، مث أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيـضاء نقيـة         ،أمره فأقام الظهر  
   أمره فأقام العشاء  مث،أمره فأقام املغرب حني غابت الشمس

                                                
   ٧٨سورة اإلسراء، اآلية ) ١(
   ١٠٣سورة النساء، اآلية ) ٢(
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 فلمـا أن كـان   ، مث أمره فأقام الفجر حني طلع الفجر     ،حني غاب الشفق  
 وصلى العصر والـشمس  ، فأنعم أن يربد ا   ،اليوم الثاين أمره فأبرد بالظهر    

 ، وصلى املغرب قبل أن يغيـب الـشفق        ،مرتفعة أخرها فوق الذي كان    
 :سفر ا مث قـال     وصلى الفجر فأ   ،وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل      

 :قـال   أنا يا رسـول اهللا     : فقال الرجل  ))أين السائل عن وقت الصالة    ((
   . رواه البخاري ومسلم)١())وقت صالتكم بني ما رأيتم((

وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              
وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطولـه مـا مل         (( :قال

 العصر، ووقت العصر ما مل تصفر الشمس، ووقت صالة املغرب ما            حيضر
مل يغب الشفق، ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل األوسـط، ووقـت            
صالة الصبح من طلوع الفجر ما مل تطلع الشمس، فإذا طلعت الـشمس،       

 أخرجه مـسلم يف     )٢())فأمسك عن الصالة، فإا تطلع بني قرين شيطان       
من األحاديث الـيت وردت يف حتديـد أوقـات           إىل غري ذلك     .صحيحه

   ومل تفرق بني طول ،الصلوات اخلمس قوالً وفعالً

                                                
   ٦١٣قم باب أوقات الصلوات بر) املساجد ومواضع الصالة(رواه مسلم يف ) ١(
   ٦١٢باب أوقات الصلوات برقم ) املساجد ومواضع الصالة(رواه مسلم يف ) ٢(
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النهار وقصره وطول الليل وقصره مادامت أوقـات الـصلوات متمـايزة      
   .بالعالمات اليت بينها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

هذا بالنسبة لتحديد أوقات صالم وأما بالنسبة لتحديـد أوقـات            
مهم شهر رمضان فعلى املكلفني أن ميسكوا كل يوم منه عن الطعـام             صيا

والشراب وسائر املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس يف بالدهم           
 وكان جمموع زمامـا أربعـاً       ،ما دام النهار يتمايز يف بالدهم عن الليل       

 وحيل هلم الطعام والشراب واجلماع وحنوها يف ليلهم فقط          .وعشرين ساعة 
 وقد قال   ، فإن شريعة اإلسالم عامة للناس يف مجيع البالد        ، كان قصرياً  وإن

وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ اَألبيض ِمن الْخـيِط   ﴿ :اهللا تعاىل 
 ومن عجز عن إمتـام      ،)١(﴾اَألسوِد ِمن الْفَجِر ثُم أَِتمواْ الصيام ِإلَى الَّليلِ       

 أو إخبار طبيـب أمـني       ، أو علم باألمارات أو التجربة     ،صوم يوم لطوله  
حاذق أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إىل إهالكه أو مرضـه مرضـاً          

 ويقضي األيام الـيت     ، أو يفضي إىل زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر         ،شديداً
فَمـن شـِهد    ﴿ : قال اهللا تعاىل   .أفطرها يف أي شهر متكن فيه من القضاء       

ِمنكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ مِريضا أَو علَى سفٍَر فَِعدةٌ مـن أَيـاٍم              
روقال ،)٢(﴾أُخ   

                                                
   ١٨٧سورة البقرة، اآلية ) ١(
   ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ٢(
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ومـا جعـلَ    ﴿ : وقال ،)١(﴾الَ يكَلِّف اللّه نفْسا ِإالَّ وسعها     ﴿ :اهللا تعاىل 
  .)٢(﴾علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج

م يف بالد ال تغيب عنها الشمس صيفاً وال تطلـع            من كان يقي   :ثانياً
فيها الشمس شتاء أو يف بالد يستمر ارها إىل ستة أشهر ويستمر ليلـها              

 وجب عليهم أن يصلوا الصلوات اخلمس يف كل أربـع           ،ستة أشهر مثالً  
 وحيددوها معتمدين يف ذلك على      ، وأن يقدروا هلا أوقاا    ،وعشرين ساعة 

 ؛ز فيها أوقات الصلوات املفروضة بعضها من بعض       أقرب بالد إليهم تتماي   
ملا ثبت يف حديث اإلسراء واملعراج من أن اهللا تعاىل فرض على هذه األمة              
مخسني صالة كل يوم وليلة فلم يزل النيب صلى اهللا عليه وسلم يسأل ربه              

يا حممد إن مخس صلوات كل يوم وليلـة لكـل           (( :التخفيف حىت قال  
   . إىل آخره)٣())... صالةصالة عشر فذلك مخسون

 جاء رجل   :وملا ثبت من حديث طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه قال           
 نـسمع دوي  ،إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أهل جند ثائر الرأس     

   حىت دنا ،صوته وال نفقه ما يقول

                                                
  .٢٨٦سورة البقرة، اآلية ) ١(
  . ٧٨سورة احلج، اآلية ) ٢(
  .١٦٢رقم اله صلى اهللا عليه وسلم بباب اإلسراء برسول ) اإلميان(رواه مسلم يف ) ٣(
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من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا هو يسأل عـن اإلسـالم فقـال     
 فقال  ،))مخس صلوات يف اليوم والليلة    (( :لى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا ص  

   . احلديث)١())..ال، إال أن تطوع(( : فقال؟هل علي غريهن

ينـا أن    " :وملا ثبت من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه قـال           
نسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنـا أن جيـيء            

 فجاء رجل مـن أهـل    ، فيسأله وحنن نسمع   الرجل من أهل البادية العاقل    
 : يا حممد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن اهللا أرسلك قـال            :البادية فقال 

 وزعم رسولك أن علينا مخس صلوات يف يومنـا          : إىل أن قال   ))صدق((
 : قـال  ، آهللا أمرك ـذا    . فبالذي أرسلك  : قال ،))صدق(( : قال ،وليلتنا

   . احلديث)٢())...نعم((

لنيب صلى اهللا عليه وسلم حدث أصـحابه عـن املـسيح            وثبت أن ا  
يوم كسنة، ويوم   : أربعون يوما (( : قال ؟ ما لبثه يف األرض    : فقالوا ،الدجال

  كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه 

                                                
بـاب بيـان   ) اإلميـان (، ومـسلم يف   ٤٦باب الزكاة من اإلسالم برقم      ) اإلميان(رواه البخاري يف    ) ١(

   ١١الصلوات اليت هي أحد أركان اإلسالم برقم 
   ١٢باب السؤال عن أركان اإلسالم برقم ) اإلميان(رواه مسلم يف ) ٢(
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 ؟اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صالة يوم      !  يا رسول اهللا     : فقيل ))كأيامكم
اليوم الذي كسنة يوماً واحـداً       فلم يعترب    )١())ال، اقدروا له قدره   (( :قال

 بل أوجب فيه مخس صلوات كل أربع وعشرين         ،يكفي فيه مخس صلوات   
 وأمرهم أن يوزعوها على أوقاا اعتباراً باألبعاد الزمنية اليت بـني            ،ساعة

 فيجب على املسلمني يف البالد املسئول       ،أوقاا يف اليوم العادي يف بالدهم     
أن حيددوا أوقات صالم معتمـدين يف       عن حتديد أوقات الصلوات فيها      

 وتعـرف فيهـا     ،ذلك على أقرب بالد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار         
   .أوقات الصلوات اخلمس بعالماا الشرعية يف كل أربع وعشرين ساعة

 وعليهم أن يقدروا لصيامهم     ،وكذلك جيب عليهم صيام شهر رمضان     
مساك واإلفطار يف كل يـوم       وبدء اإل  ،فيحددوا بدء شهر رمضان وايته    

 وبطلوع فجر كل يوم وغروب مشسه يف أقـرب          ،منه ببدء الشهر وايته   
 ويكون جمموعهما أربعاً وعـشرين  ،البالد إليهم يتميز فيها الليل من النهار    

  ملا تقدم يف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم عن املسيح الـدجال             ؛ساعة
  وقات وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية حتديد أ

                                                
   ٢٩٣٧ال وصفته برقم باب ذكر الدج) الفنت وأشراط الساعة(رواه مسلم يف ) ١(
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 وصلى اهللا   . واهللا ويل التوفيق   .الصلوات فيه إذ ال فارق بني الصوم والصالة       
   .وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه

هيئة كبار العلماء
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   كفارة الجماع في نهار رمضان- ٩٩

رجل جامع زوجته يف رمضان قبل طلوع الفجر، واستمر على          : س
همـا؟ جـزاكم اهللا    فمـاذا علي هذه احلال حىت بعد طلوع الفجر،  

  . )١(خرياً

 فإن مل يستطيعا فـصيام      ،عليهما التوبة والكفارة وهي عتق رقبة     : ج
 فإطعام ستني مسكيناً لكـل      ، فإن مل يستطيعا   ،شهرين متتابعني ستني يوماً   

 وعلـى   ،مسكني نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريباً         
م الـذي حـصل فيـه       كل واحد منهما مع الكفارة املذكورة قضاء اليو       

   . أصلح اهللا حاهلما.اجلماع

إن عليـك   : شخص جامع زوجته اراً أثناء رمضان، وقيل له       : س
كفارة إطعام ستني مسكيناً، فهل جيوز إطعام املساكني يف مكة أم يف            

   )١(غريها؟ وهل على زوجته كفارة أيضاً؟

                                                
  هـ ١٣/٩/١٤١٩ بتاريخ ١٦٧٤العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ١(

  فصل في الجماع في نهار رمضان
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إذا جامع الرجل زوجته يف ار رمضان فعلى كل واحد منـهما            : ج
 فإن عجزا فعليهما صيام شهرين متتـابعني        ، وهي عتق رقبة مؤمنة    ،فارةك

 فإن عجزا فعليهما إطعام ستني      ،على كل واحد منهما إذا كانت مطاوعة      
 ثالثني صاعاً على كل واحد      ، فيكون عليهما إطعام ستني مسكيناً     ،مسكيناً

 نصفه عن الرجل ونـصفه عـن        ، لكل فقري صاع   ،منهما من قوت البلد   
 وعليهما قضاء اليوم الذي حدث فيه       ، عند العجز عن العتق والصيام     ،املرأة

 ألن ؛اجلماع مع التوبة إىل اهللا واإلنابة إليه والندم واإلقـالع واالسـتغفار     
   .اجلماع يف ار رمضان منكر عظيم ال جيوز من كل من يلزمه الصوم

رجل جامع أهله يف ار رمضان، وقد صام الكفارة شـهرين           : س
   )٢(ني فهل على أهله شيء أم ال؟ أثابكم هللا؟متتابع

 فـإن  ، عليها مثله إذا كانت خمتارة مل يقهرها    :بسم اهللا واحلمد هللا   : ج
 أما إن   ، ومقداره لكل مسكني نصف صاع     ،عجزت تطعم ستني مسكيناً   

 وإمنـا اإلمث عليـه      ،كان قهرها بالقوة والضرب الشديد فليس عليها شيء       
   . معه فعليهما كفارة مثله سواء بسواء أما إذا كانت تساهلت،وحده

                                                                                                                           
  هـ ٦/٩/١٤١٩ بتاريخ ١٦٧٣العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ١(
عبد اهللا بن حممد الطيار والـسيخ       . د. إعداد وتقدمي أ  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ ابن باز     (نشر يف   ) ٢(

   ٢٠٠ص  ٥أمحد بن عبد العزيز بن باز ج
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   حكم من جامع زوجته في-١٠٠
  نهار رمضان عدة مرات جاهالً بالحكم

وفقه اهللا  .. .من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم           
  . )١(لكل خري آمني

   :سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد

ا تضمنه من الـسؤال عمـا    وم،فقد وصل كتابكم وصلكم اهللا داه   
 وهو أنك جامعت زوجتك يف ـار رمـضان          ،وقع منك يف حال اجلهل    
 ، مث مسعت بعد ذلك أنه ال جيوز يف حال الـصوم       ،وأنت صائم عدة مرات   

   .ورغبتك يف الفتوى كان معلوماً

الشك أن اهللا سبحانه قد حرم على عباده يف ار رمضان األكل            : ج
 وأوجب على من جامع يف ار       ،ر الصائم والشرب واجلماع وكل ما يفط    

 وهـو   ،رمضان وهو مكلف صحيح مقيم غري مريض وال مسافر الكفارة         
 فإن مل جيد فإطعام سـتني       ، فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني      ،عتق رقبة 

  مسكيناً لكل 

                                                
عبد اهللا بن حممـد الطيـار    . د. إعداد وتقدمي أ  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ ابن باز     (نشر يف كتاب    ) ١(

   ١٩٩ ص ٥والشيخ أمحد بن عبد العزيز بن باز ج
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 أما من جامع يف ار رمضان وهـو         ،مسكني نصف صاع من قوت البلد     
ه بالغاً صحيحاً مقيماً جهالً منه كمثل ما وقع          لكون ،ممن جيب عليه الصيام   

 ألنـه   ؛ عليه الكفارة  : فقال بعضهم  ، فقد اختلف أهل العلم يف شأنه      ،منك
 ال  : وقال آخرون من أهل العلـم      ،مفرط يف عدم السؤال والتفقه يف الدين      

 ، وبذلك تعلم أن األحوط لك هو الكفـارة        ،كفارة عليه من أجل اجلهل    
 ،ؤالك عما حيرم عليك قبل أن تفعل ما فعلت        من أجل تفريطك وعدم س    

وإذا كنت ال تستطيع العتق والصيام كفاك إطعام ستني مسكيناً عن كـل             
 وإن كنـت    ، فإن كنت جامعت يف يومني فكفارتـان       ،يوم جامعت فيه  

 ، وهكذا كل مجاع يف يوم عنه كفـارة     ،جامعت يف ثالثة فثالث كفارات    
 هذا هـو    ،كفي عنها كفارة واحدة   أما اجلماعات املتعددة يف يوم واحد في      

 وخروجاً مـن خـالف   ، حرصاً على براءة الذمة ،األحوط لك واألحسن  
 ، وإذا مل حتفظ عدد األيام اليت جامعت فيهـا         ، وجرباً لصيامك  ،أهل العلم 

 فإذا شككت هل هي ثالثة أيـام أو         ،فاعمل باألحوط وهو األخذ بالزائد    
د عليك إال الشيء الذي جتزم       ولكن ال يتأك   ،أربعة فاجعلها أربعة وهكذا   

 والسالم عليكم ورمحة اهللا     . وبراءة الذمة  ، وفقنا اهللا وإياك ملا فيه رضاه      ،به
  . وبركاته
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  حكم من أجبر زوجته -١٠١

  على الجماع في نهار رمضان

 وفقـه  . م.من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم أ       
   .)١(اهللا آمني

   : وبعد،ة اهللا وبركاتهسالم عليكم ورمح

 ومـا   ،هـ وصل وصلكم اهللا داه    ٢٤/٤/١٣٩٥كتابكم املؤرخ يف    
تضمنه من اإلفادة أنك جامعت زوجتك يف ار رمضان وأـا امتنعـت             

 وأنك ال تستطيع العتق وال      ،وأجربا وتشك هل وقع منك يوماً أو يومني       
   .الصيام إىل آخر ما ذكرت ورغبتك يف الفتوى كان معلوماً

إذا كان الواقع ما ذكرت فكفر عن مجاع يوم بإطعـام سـتني              : ج
 وإن غديتـهم أو     ،مسكيناً لكل مسكني نصف صاع من قـوت البلـد         

 أما مجاع اليوم املشكوك فيه فال جيب عليـك عنـه            ،عشيتهم كفى ذلك  
 وإن كفرت عنه على سبيل االحتياط فـال         ، ألن األصل براءة الذمة    ؛شيء
  رة  أما زوجتك فال كفا،بأس

                                                
 وتـاريخ   ١٢٥٧خطاب صدر من مكتب مساحته عندما كان رئيساً للجامعـة اإلسـالمية بـرقم               ) ١(

  هـ ١٣٩٥
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 ، وعليك التوبة إىل اهللا سبحانه من هذا العمـل املنكـر  ، ألا جمربة  ؛عليها
 ونسأل اهللا أن يعفـو      .وعليك أيضاً أن تقضي اليوم الذي وقع اجلماع فيه        

 والسالم عليكم ورمحـة  . إنه خري مسئول   ،عنا وعنك وعن مجيع املسلمني    
   .اهللا وبركاته

  رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة
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جل أجرب زوجته على مجاعها يف ار رمضان قبـل سـنوات            ر: س
وهي حبلى يف الشهر السابع، ماذا جيب عليهما؟ وهل يأمثان مبرور           

   )١(هذه السنوات؟
 وهي عتق   ،عليهما التوبة إىل اهللا سبحانه وقضاء اليوم مع الكفارة        : ج

 ومن عجز منهما فعليه صيام شـهرين        ،رقبة مؤمنة على كل واحد منهما     
 ، ومن مل يستطع منهما فعليه إطعام ستني مسكيناً        – ستني يوماً    –بعني  متتا

 مقداره واحد ونصف كجـم      ،لكل مسكني نصف صاع من قوت البلد      
 وال ، وإن كانت مكرهة أي مل تستطع منعه فليس عليهـا كفـارة        ،تقريباً
   . ألن املكره ال فعل له؛قضاء

  حكم جماع- ١٠٢
  المسافر زوجته في نهار رمضان

 حكم من جامع يف ار رمضان وهو صائم، وهـل جيـوز             ما: س
   )٢(للمسافر إذا أفطر أن جيامع أهله؟

 ،على من جامع يف ار رمضان وهو صائم صوماً واجباً الكفارة          : ج
   والتوبة ،أعين كفارة الظهار مع وجوب قضاء اليوم

                                                
  هـ ١٨/٢/١٤١٧ يف ١٥٤٨العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ١(
   ١٨٠لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(نشر يف كتاب ) ٢(
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يح لـه    أما إن كان مسافراً أو مريضاً مرضاً يب        .إىل اهللا سبحانه مما وقع منه     
 ؛ وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه      ،الفطر فال كفارة عليه وال حرج عليه      

 كمـا قـال اهللا      ،ألن املريض واملسافر يباح هلما الفطر باجلماع وغـريه        
 .)١(﴾فَمن كَانَ ِمنكُم مِريضا أَو علَى سفٍَر فَِعدةٌ من أَياٍم أُخر          ﴿ :سبحانه

كم الرجل إن كان صومها واجباً وجبـت        وحكم املرأة يف هذا احلكم ح     
 وإن كانت مسافرة أو مريضة مرضاً يشق معـه   ،عليها الكفارة مع القضاء   
   .الصوم فال كفارة عليها

  حكم الحيلة -١٠٣
  إلسقاط كفارة الجماع

كنا يف جملس مع    : من الدمام يقول يف سؤاله    . م. س. ع/ األخ  : س
اته، فقـال أحـد     بعض اإلخوة وكان احلديث حول الصيام ومفسد      

اإلخوة إنه مسع آخر يقول إن اإلنسان لو اضطر جلماع زوجته وهو            
صائم يف ار رمضان فقام باإلفطار قبل ذلك على أكٍل أو شـرب             

فهل . فإنه يسلم من الكفارة املترتبة على الذي جيامع يف ار رمضان          
  . )٢(ما قاله هذا األخ صحيح؟ نرجو اإلفادة

                                                
   ١٨٤سورة البقرة، اآلية ) ١(
  ) الة العربية(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من ) ٢(
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 والواجب على املسلم احلذر من      ،س بصحيح هذا كالم باطل ولي   : ج
 وهكذا املرأة إذا كانت مقيمة      ،اجلماع يف رمضان إذا كان مقيماً صحيحاً      

 وهكـذا   ، أما املسافر فال حرج عليه يف مجاع زوجته املـسافرة          .صحيحة
   . واهللا ويل التوفيق.املريض مع املريضة إذا كان يشق عليهما الصوم

  

  حكم من جامع -١٠٤
  ي صائمة صوم قضاءزوجته وه

رجل عاد من   : يقول يف سؤاله  : من القاهرة . ص. م. ع/ األخ  : س
سفر طويل ووجد امرأته صائمة صوم قضاء ولكنـه مل يـستطع أن             

ـ          أفتونـا  . ايكبح مجاح نفسه فوقع عليها بدون رضاها فماذا عليهم
  . )١(جزاكم اهللا خري اجلزاء

 بالندم على ما وقع منه       وذلك ،الواجب عليه التوبة إىل اهللا سبحانه     : ج
   .والعزم أال يعود يف ذلك تعظيماً هللا سبحانه وحذراً من عقابه

                                                
  ) الة العربية(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من ) ١(
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أما املرأة فإن كانت مكرهة فال شيء عليها وصومها صحيح أمـا إن             
واهللا  كانت تساهلت معه فعليها قضاء اليوم مع التوبة وال كفارة عليهـا           

   .ويل التوفيق
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  ما يكره وما يستحب في الصيام
 

 

 



  

 - ٣١٢ -
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  ه حكم بلع الصائم ريق-١٠٥

   )١(ما حكم بلع الريق للصائم؟: س
 ؛ وال أعلم يف ذلك خالفاً بني أهل العلـم         ،ال حرج يف بلع الريق    : ج

 أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذ وصـلتا         ،ملشقة أو تعذر التحرز منه    
 . وال جيوز للصائم بلعهما إلمكان التحرز منهما خبالف الريـق          ،إىل الفم 

   .وباهللا التوفيق
   )٢(بلع اللعاب للصائم؟ما حكم : س
 وإن  ، فإن بلع فال بـأس     ، ألنه من الريق   ؛اللعاب ال يضر بالصوم   : ج

 ، أو مـن األنـف     ، أما النخامة وهي ما خيرج من الصدر       .بصق فال بأس  
 وهي البلغم الغليظ الذي حيصل لإلنسان تـارة مـن           ،ويقال هلا النخاعة  

ـ       ،الصدر وتارة من الرأس    صقه وإخراجـه    هذه جيب على الرجل واملرأة ب
   .وعدم ابتالعه

 فهذا ال حرج فيه وال يضر الصائم        ،أما اللعاب العادي الذي هو الريق     
  . ال رجالً وال امرأة

  
                                                

ب عنـها مساحتـه بتـاريخ       وأجـا ) صـحيفة عكـاظ   (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته مـن        ) ١(
  هـ ٢٠/٩/١٤١٩ بتاريخ ١٦٧٥العدد ) جملة الدعوة(هـ، ونشر يف ٢٣/٩/١٤٠٨

   ١٢٥ ص ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ٢(
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   القبلة والمباشرة-١٠٦
  تكرهان ممن تتحرك شهوته

ما ذكرته من حصول مداعبة بينك وبـني زوجتـك يف ـار        : س
وخـروج  رمضان، أدت إىل جلوسك بني شعبها وضمها وتقبيلها،         

املذي منك على أثر ذلك إال أنك مل توجل، وأن ذلك حصل منـك              
   )١(يف ستة أيام أو سبعة، وسؤالك عن صحة صيامك؟

 فبعضهم رأى فساد الـصوم      ،هذه املسالة فيها خالف بني العلماء     : ج
 والصواب إن شـاء اهللا أن الـصوم         . وبعضهم رأى صحته   ،خبروج املذي 

لكن ينبغي للمؤمن توقي األفعال الـيت        و ،صحيح وال قضاء عليكما مجيعاً    
 وقد صح عـن الـنيب       .تدعو إىل خروج املذي من الضم والتقبيل وحنومها       

 قـال   ، ويباشر وهو صائم   ،صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم        
 وروي عنه صـلى اهللا      . ولكنه كان أملككم إلربه    :عائشة رضي اهللا عنها   

 فنـهى أحـدمها وأذن      ،ة للصائم عليه وسلم أنه سأله شخصان عن القبل      
   فنظرنا فإذا الذي أذن : قال الراوي،لآلخر

                                                
استفتاء شخصي قدم لسماحته، وقد صدرت اإلجابة عنه من مكتب مساحته عندما كان نائباً لرئيس               ) ١(
  هـ ٢٠/١١/١٣٨٨امعة اإلسالمية بتاريخ اجل
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   .له شيخ وإذا الذي اه شاب

فاستنبط العلماء من ذلك أن القبلة واملباشـرة تكرهـان للـشباب            
 أما من   ، وخيشى عليه مواقعة احلرام    ، ممن تتحرك شهوته عند ذلك     ،وحنوهم

   .هللا املوفق وا.ال خيشى منه ذلك فال كراهة يف حقه

إذا قبل الرجل امرأته يف ار رمضان أو داعبها، هـل يفـسد            : س
  . )١(صومه أم ال؟ أفيدونا أفادكم اهللا

تقبيل الرجل امرأته ومداعبته هلا ومباشرته هلا بغري اجلماع وهـو           : ج
 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كـان         ؛صائم كل ذلك جائز وال حرج فيه      

 لكن إن خشي الوقوع فيما حرم اهللا        ،هو صائم يقبل وهو صائم ويباشر و    
 ، فإن أمىن لزمه اإلمساك والقضاء     ، كره له ذلك   ،عليه لكونه سريع الشهوة   

 أما املذي فال يفسد به الـصوم يف         .وال كفارة عليه عند مجهور أهل العلم      
 وألنه يـشق  ، ألن األصل السالمة وعدم بطالن الصوم     ؛أصح قويل العلماء  

   . ويل التوفيق واهللا.التحرز منه

  

                                                
   ١٦٤ ص ٢ج) الدعوة(نشر يف كتاب ) ١(
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  حكم مشاهدة األفالم -١٠٧
  والتلفاز ولعب الورق في نهار رمضان

بعض الصائمني يقضون معظم ار رمضان يف مشاهدة األفالم         : س
واملسلسالت من الفيديو والتلفاز ولعب الورق، فما هو رأي الدين          

   )١(يف ذلك؟

 سبحانه  الواجب على الصائمني وغريهم من املسلمني أن يتقوا اهللا        : ج
 وأن حيذروا ما حرم اهللا عليهم من        ،فيما يأتون ويذرون يف مجيع األوقات     

 من الـصور العاريـة      ،مشاهدة األفالم اخلليعة اليت يظهر فيها ما حرم اهللا        
 وهكذا ما يظهر يف التلفاز مما خيالف        ، ومن املقاالت املنكرة   ،وشبه العارية 

  . والدعوات املضللة من الصور واألغاين وآالت اللهو ،شرع اهللا

كما جيب على كل مسلم صائماً كان أو غريه أن حيذر اللعب بآالت             
 ملا يف ذلك من مشاهدة املنكـر     ؛ من الورق وغريها من آالت اللهو      ،اللهو

 وملا يف ذلك أيضاً من التسبب يف قسوة القلـوب ومرضـها          ،وفعل املنكر 
  واستخفافها بشرع اهللا 

                                                
هـ عندما  ٨/٩/١٤١٣وأجاب عنها بتاريخ    ) صحيفة احلياة (من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من       ) ١(

  كان رئيساً إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 
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 الصالة يف اجلماعة أو غري ذلك مـن تـرك            من ،والتثاقل عما أوجب اهللا   
وِمـن  ﴿ : واهللا يقول سـبحانه    ،الواجبات والوقوع يف كثري من احملرمات     

الناِس من يشتِري لَهو الْحِديِث ِليِضلَّ عن سِبيِل اللَِّه ِبغيِر ِعلٍْم ويتِخذَها            
    ِهنيم ذَابع ملَه ا أُولَِئكوزه. ِإذَا تا كَأَن      وكِْبرتسلَّى ما وناتِه آيلَيلَى عت

 ويقول سبحانه   ،)١(﴾لَّم يسمعها كَأَنَّ ِفي أُذُنيِه وقْرا فَبشره ِبعذَاٍب أَِليمٍ        
والَِّذين لَا يشهدونَ الزور وِإذَا     ﴿ :يف سورة الفرقان يف صفة عباد الرمحن      

رِو موا ِباللَّغرامام٢(﴾وا ِكر(.  

 ، ال حيـضرون   : ومعىن ال يشهدون   .والزور يشمل مجيع أنواع املنكر    
ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر      (( :ويقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     

 معلقاً جمزومـاً    ، رواه البخاري يف صحيحه    )٣())واحلرير واخلمر واملعازف  
   . الفرج احلرام–الراء املهملة  باحلاء املكسورة املهملة و– واملراد باحلر .به

 وألن اهللا سبحانه حـرم علـى     ؛ الغناء وآالت اللهو   :واملراد باملعازف 
 ، والشك أن مشاهدة األفالم املنكرة     .املسلمني وسائل الوقوع يف احملرمات    

 أو التساهل يف    ،وما يعرض يف التلفاز من املنكرات من وسائل الوقوع فيها         
   .ن واهللا املستعا.عدم إنكارها

                                                
   ٧، ٦سورة لقمان، اآليتان ) ١(
   ٧٢رة الفرقان، اآلية سو) ٢(
  . باب ما جاء فيمن يستحل اخلمر ويسميه بغري امسه) األشربة(رواه البخاري معلقاً يف ) ٣(
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  حكم ما يفعله بعض -١٠٨
  الصائمين من النوم نهاراً والسهر ليالً

هناك يا مساحة الشيخ من يسهرون إىل الفجر مث ينامون بعـد            : س
أداء هذه الصالة حىت دخول وقت صالة الظهر فيؤدوا ليعـودوا           

 اإلسالم  للنوم حىت العصر وهكذا حىت حيني وقت اإلفطار فما حكم         
   )١(يف هذا السلوك؟

ال حرج يف النوم اراً وليالً إذا مل يترتب عليه إضاعة شيء مـن              : ج
 واملشروع للمسلم سواء كـان  ،الواجبات وال ارتكاب شيء من احملرمات 

صائماً أو غريه عدم السهر بالليل واملبادرة إىل النوم بعد ما ييسر اهللا له من               
لسحور سـنة    ألن ا  ؛ مث القيام إىل السحور إن كان يف رمضان        ،قيام الليل 

تـسحروا  (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛مؤكدة وهو أكلة السحر   
  وقوله صلى اهللا عليه  . متفق على صحته)٢())فإن يف السحور بركة

                                                
هـ عنـدما  ٨/٩/١٤١٣وأجاب عنها مساحته بتاريخ   ) جملة احلياة (ضمن أسئلة موجهة لسماحته من      ) ١(

  اد كان رئيساً عاماً إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرش
باب فضل السحور   ) الصيام(، ومسلم يف    ١٩٢٣باب بركة السحور برقم     ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ٢(

   ١٠٩٥برقم 
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 رواه )١())فصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الـسحر   (( :وسلم
   .مسلم يف صحيحه

الصلوات اخلمس يف   كما جيب على الصائم وغريه احملافظة على مجيع         
 كما جيب على الـصائم      .اجلماعة واحلذر من التشاغل عنها بنوم أو غريه       

 .وغريه أداء مجيع األعمال اليت جيب أداؤها يف أوقاا للحكومة أو غريهـا            
 وهكذا جيب عليه الـسعي يف طلـب         .وعدم التشاغل عنها بنوم أو غريه     

التشاغل عـن ذلـك   الرزق احلالل الذي حيتاج إليه هو ومن يعول وعدم         
   .بنوم أو غريه

واخلالصة أن وصييت للجميع من الرجال والنساء والصوام وغريهـم          
 واحملافظة على أداء الواجبـات      ،هي تقوى اهللا جل وعال يف مجيع األحوال       

 واحلذر كل احلذر من التشاغل عن       ،يف أوقاا على الوجه الذي شرعه اهللا      
 وإذا كان التشاغل عن ذلـك       .هاذلك بنوم أو غريه من املباحات أو غري       

 أصـلح اهللا أحـوال    .بشيء من املعاصي صار اإلمث أكرب واجلرمية أعظـم        
املسلمني وفقههم يف الدين وثبتهم على احلق وأصلح قادم إنـه جـواد             

   .كرمي

  
                                                

   ١٠٩٦باب فضل السحور برقم ) الصيام(رواه مسلم يف ) ١(
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   الغيبة والنميمة والسب وغيرها- ١٠٩
  من المعاصي تجرح الصوم وتضعف األجر

   )١(رمضان؟ هل اغتياب الناس يفطر يف : س

 ؛ وهي معصية  .وهي ذكر اإلنسان مبا يكره     الغيبة ال تفطر الصائم   : ج
 وهكـذا النميمـة     .)٢(﴾ولَا يغتب بعضكُم بعضا   ﴿ :لقول اهللا عز وجل   

 وهي جتـرح    ، كل ذلك ال يفطر الصائم وغريه      ،والسب والشتم والكذب  
من مل يدع قول    (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛الصوم وتنقص األجر  

 )٣())الزور والعمل به واجلهل، فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشـرابه            
الـصيام  (( : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم  ،رواه اإلمام البخاري يف صحيحه    

جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب فإن سابه أحد أو              
   . هذا املعىن كثرية واألحاديث يف، متفق عليه)٤())قاتله فليقل إين صائم

  

                                                
وقـد أجـاب عنـها مساحتـه بتـاريخ          ) صحيفة عكـاظ  (من ضمن أسئلة موجه لسماحته من       ) ١(

  هـ ٢٠/٩/١٤١٩ بتاريخ ١٦٧٥العدد ) الدعوةجملة (هـ، ونشر يف ٢٣/٩/١٤٠٨
  ١٢سورة احلجرات، اآلية ) ٢(
  ١٩٠٣باب من مل يدع قول الزور برقم ) الصوم(رواه البخاري يف ) ٣(
  ١٩٠٤باب هل يقول إين صائم إذا شتم برقم ) الصوم(رواه البخاري يف ) ٤(
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  السحور ليس شرطاً في صحة الصيام -١١٠

إنسان نام قبل السحور يف رمضان وهو على نية السحور حىت           : س
   )١(الصباح، هل صيامه صحيح أم ال؟

 وإمنـا   ، ألن السحور ليس شرطاً يف صحة الصيام       ؛صيامه صحيح : ج
إن يف السحور   تسحروا ف (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛هو مستحب 

   .متفق عليه )٢())بركة

  حكم من تسحر في بلد وأفطر في آخر -١١١

: من الرياض يقول يف سؤاله    . ق. ح: األخ الذي رمز المسه ب    : س
ما حكم من تسحر يف بلد وأفطر يف آخر مثل ما حدث معي عندما              
تسحرت يف بلدي يف رمضان العام املاضي ويف نفس اليوم وصلت           

  ت مع أهل الرياض مع العلم أن هناك فرق ساعة إىل الرياض وأفطر

                                                
 وتـاريخ   ١٠٨٢٩العـدد   ) دجريـدة الـبال   (، ويف   ١٦١اجلزء الثاين ص    ) الدعوة(نشر يف كتاب    ) ١(

  هـ ١٩/٩/١٤١٤
باب ) الصيام(، ومسلم يف    ١٩٢٣باب بركة السحور من غري إجياب برقم        ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ٢(

   ١٠٩٥فضل السحور وتأكيد استحبابه برقم 
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   )١(يف القوت بني الرياض وبلدي فهل علي قضاء ذلك اليوم أم ال؟

 ألنه له حكم البالد اليت تسحر فيها واليت أفطر          ،ال حرج يف ذلك   : ج
فيها وال يضره تفاوت ما بني البلدين يف طول النـهار وقـصره وتقـدم               

   .الغروب وطلوع الفجر وتأخرمها

  

  ال تفطر حتى تغرب الشمس وأنت في الجو -١١٢

ستقلع بنا الطائرة بإذن اهللا تعاىل من الرياض يف رمضان قبـل            : س
أذان املغرب بساعة تقريباً وسيؤذن للمغرب وحنن يف أجواء الـسعودية           
فهل نفطر؟ وإذا رأينا الشمس وحنن يف اجلو وهذا هو الغالب فهل نظل             

   )٢(أم نفطر مبجرد األذان يف السعودية؟على صيامنا ونفطر يف بلدنا 

إذا أقلعت الطائرة من الرياض مثالً قبل غروب الشمس إىل جهـة    : ج
املغرب فإنك ال تزال صائماً حىت تغرب الشمس وأنت يف اجلو أو ترتل يف              

   ؛بلد قد غابت فيها الشمس

                                                
  ) الة العربية(سؤال مقدم لسماحته من ) ١(
 رمـضان   ١٣٧العـدد   ) جملة احلرس الوطين  (، اجلزء األول، ويف     ١١٧ص  ) كتاب الدعوة (نشر يف   ) ٢(

  هـ ١٤١٣
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ـ       (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      هار إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر الن
   .)١())من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم

  

  التبرع إلفطار الصائمين -١١٣

تقوم بعض املؤسسات اخلريية جبمع     : أم حامد من احلوطة تقول    : س
التربعات من املسلمني إلعداد مشاريع إفطار للفقراء من املـسلمني          
يف شهر رمضان، فهل من يتربع هلذه املؤسسات يكون أجر اإلفطار           

   )٢( حصل له أم البد من قيام الشخص بتقدمي اإلفطار بنفسه؟ قد

 فهو مأجور وذلك من الـصدقة       ،إذا تربع املسلم إلفطار الصوام    : ج
   .سواء كان ذلك بنفسه أو مبن يراه من الثقاة أو من اجلمعيات املوثوقة

  

                                                
باب بيـان   ) الصيام(، ومسلم يف    ١٩٥٤باب مىت حيل فطر الصائم برقم       ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ١(

   ١١٠١، ١١٠٠وقت انقضاء الصوم برقم 
  هـ ٢١/٨/١٤١٩ بتاريخ ١٦٧١العدد ) جملة الدعوة(نشر يف ) ٢(
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  أفضلية ختم القرآن في رمضان -١١٤

 عليه الـسالم للـنيب    هل ميكن أن يستفاد من مدارسة جربائيل      : س
   )١(صلى اهللا عليه وسلم القرآن يف رمضان أفضلية ختم القرآن؟

يستفاد منها املدارسة وأنه يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من          : ج
 ؛ ألن الرسول عليه الصالة والسالم دارس جربائيل لالستفادة        ؛يفيده وينفعه 

الـسفري بـني اهللا     ألن جربائيل هو الذي يأيت من عند اهللا جل وعال وهو            
 فجربائيل البد أن يفيد النيب صلى اهللا عليه وسلم أشياء من جهة             ،والرسل

 ، ومن جهة معانيه اليت أرادهـا اهللا ، من جهة حروف القرآن،اهللا عز وجل 
 ومن يعينـه علـى إقامـة       ،فإذا دارس اإلنسان من يعينه على فهم القرآن       

 ،عليه وسـلم جربائيـل     فهذا مطلوب كما دارس النيب صلى اهللا         ،ألفاظه
 ولكـن   ،وليس املقصود أن جربائيل أفضل من النيب عليه الصالة والسالم         

جربائيل هو الرسول الذي أتى من عند اهللا فيبلغ الرسول عليـه الـصالة              
 ومـن جهـة     ، ومن جهة ألفاظه   ،والسالم ما أمره اهللا به من جهة القرآن       

  ربائيل من هذه  فالرسول صلى اهللا عليه وسلم يستفيد من ج،معانيه

                                                
  هـ ٩/٩/١٤١٩ بتاريخ ١٢٢١١العدد ) جريدة الندوة(نشر يف ) ١(
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 ال أن جربائيل أفضل منه عليه الصالة والسالم بل هو أفضل البشر             ،احليثية
 لكن املدارسة فيها خري كـثري       ،وأفضل من املالئكة عليه الصالة والسالم     

 ألا مدارسة ملا يأيت به مـن عنـد اهللا           ؛للنيب صلى اله عليه وسلم ولألمة     
   .وجلوليستفيد مما يأيت به من عند اهللا عز 

 ألن  ؛أن املدارسة يف الليل أفضل من النـهار       : وفيه فائدة أخرى وهي   
هذه املدارسة كانت يف الليل، ومعلوم أن الليل أقرب إىل اجتماع القلـب             

  . وحضوره واالستفادة أكثر من املدارسة اراً

 شرعية املدارسة وأا عمل صاحل حىت ولـو       : وفيه أيضاً من الفوائد   
 ولو كانوا أكثر من اثنني      ، ألن فيه فائدة لكل منهما     ؛كان يف غري رمضان   

 وينـشطه   ، ويشجعه على القراءة   ،فال بأس أن يستفيد كل منهم من أخيه       
 لكن إذا كان معه زميل له يدارسـه  ،فقد يكون ال ينشط إذا جلس وحده     

 مع عظم الفائدة فيمـا حيـصل        ،أو زمالء كان ذلك أشجع له وأنشط له       
 كل ذلك فيـه خـري       ،طالعة فيما قد يشكل عليهم    بينهم من املذاكرة وامل   

   .كثري

وميكن أن يفهم من ذلك أن قراءة القرآن كاملة مـن اإلمـام علـى        
 ألن يف هذا إفادة هلم عن مجيع        ،اجلماعة يف رمضان نوع من هذه املدارسة      

   وهلذا كان اإلمام أمحد رمحه اهللا ،القرآن
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نس عمـل الـسلف يف       وهذا من ج   ،حيب ممن يؤمهم أن خيتم م القرآن      
 ولكن ليس هذا موجباً ألن يعجـل وال يتـأىن يف            ،حمبة مساع القرآن كله   

 بل حتري هذه األمور أوىل مـن        ، وال يتحرى اخلشوع والطمأنينة    ،قراءته
   .مراعاة اخلتمة
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 حكم القضاء
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   حكم قضاء-١١٥

  رمضان في غير بالد المسلمين

ني، هـل يكـون      بالد املسلم  من اعتاد قضاء رمضان يف غري     : س
   )١(آمثاً؟

 ويسر بإدراكه لـه  ، فاملسلم يفرح بقدوم رمضان  ،هذا فيه تفصيل  : ج
 ملا لرمضان يف بالد املسلمني من مظاهر ال حيس ا           ؛وهو يف بالد املسلمني   

 إنه يرى املصلني وكثـرم      ،وال يشعر ا من هو يف خارج بالد اإلسالم        
   .ورغبة يف اخلريوتنافسهم يف الطاعة فيزداد نشاطاً وقوة 

 ؛ فإنه على خطر من أن ينقص ثوابه       ،أما من كان يف غري بالد اإلسالم      
 وقد يزداد مـن     ،لقلة أعماله الصاحلة أو يكسب إمثاً بسبب ارتكابه جرماً        

والواجب علـى     وقربه من أهل الشر    ،املعاصي بسبب بعده عن أهل اخلري     
وم رمضان يف بـالد      ويص ، وأن يدع هذه العادة    ،من اعتاد ذلك تقوى اهللا    
   كالدعوة ،املسلمني لعمل مشروع

                                                
  هـ ٥/٩/١٤١١ يف ١٢٨٤العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ١(
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إىل اهللا وإمامة املسلمني يف الصلوات وغري ذلك من أعمال اخلري فذلك مما             
 وقد حيصل له بذلك من األجور أكثر مما حيصل          ،يؤجر عليه املسلم ويثاب   

 ملا قام به من الدعوة إىل اهللا وتعليم الناس اخلري مـع             ؛له يف بالد املسلمني   
  .  واهللا املوفق سبحانه.لتحفظ من كل شرا
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   حكم تارك الصوم تهاوناً-١١٦

ما حكم من أفطر يف رمضان غري منكر لوجوبه، وهل خيرجـه            : س
  )١(من اإلسالم تركه الصيام اوناً أكثر من مرة؟

من أفطر يف رمضان عمداً لغري عذر شرعي فقد أتى كبرية مـن             : ج
 وعليـه التوبـة إىل اهللا       ،أقوال العلماء  وال يكفر بذلك يف أصح       ،الكبائر

 واألدلة كثرية تدل على أن ترك الصيام لـيس كفـراً        ،سبحانه مع القضاء  
وعليـه إطعـام    . أكرب إذا مل جيحد الوجوب وإمنا أفطر تساهالً وكـسالً         

مسكني عن كل يوم إذا تأخر يف القضاء إىل رمضان آخـر بغـري عـذر                
  . شرعي

ع االستطاعة إذا مل جيحد وجوما فإنه       وهكذا لو ترك الزكاة واحلج م     
 ، وعليه أداء الزكاة عما مضى من السنني اليت فرط فيهـا           ،ال يكفر بذلك  

 لعموم األدلة الشرعية يف ذلـك  ؛وعليه احلج مع التوبة النصوح من التأخري      
 ومن ذلك حديث تعذيب     .الدالة على عدم كفرمها إذا مل جيحدا وجوما       

   .)٢(لقيامة مث يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النارتارك الزكاة مباله يوم ا

                                                
 بتـاريخ   ١٢٢١٢العـدد   ) جريدة الندوة (، ويف   ١٧٨لسماحته ص   ) حتفة اإلخوان (نشر يف كتاب    ) ١(

  هـ ١٠/٩/١٤١٩
   ١٦٤٧باب إمث مانع الزكاة برقم ) الزكاة(رواه مسلم يف ) ٢(
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  حكم القضاء على من -١١٧
  ترك الصيام دون عذر شرعي

ما حكم املسلم الذي أمهل أداء فريضة الصوم بـدون عـذر            : س
شرعي لعدة سنوات مع التزامه بأداء الفرائض األخرى هل يكـون           

كان عليـه  عليه قضاء أو كفارة وكيف يقضي كل هذه الشهور إن          
   )١(قضاء؟

حكم من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء أنه           : ج
 وعليه التوبة إىل اهللا     ،قد عصى اهللا ورسوله وأتى كبرية من كبائر الذنوب        

 وعليه القضاء لكل ما ترك مع إطعام مسكني عن كل يـوم إن              ،من ذلك 
عام كفاه القـضاء   وإن كان فقرياً ال يستطيع اإلط     .كان قادراً على اإلطعام   

 ألن صوم رمضان فرض عظيم قد كتبه اهللا على املسلمني املكلفني            ؛والتوبة
   .وأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أحد أركان اإلسالم اخلمسة

والواجب تعزيره على ذلك وتأديبه مبا يردعه إذا رفـع أمـره إىل ويل       
  ر هذا  أو إىل هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنك،األمر

                                                
هــ  ٨/٩/١٤١٣وأجاب عنها مساحته بتاريخ     ) جملة احلياة (لسماحته من   من ضمن األسئلة املوجهة     ) ١(

  عندما كان رئيساً عاماً إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 
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 أما إن جحد وجـوب صـوم        ،إذا كان ال جيحد وجوب صيام رمضان      
رمضان فإنه يكون يف ذلك كافراً مكذباً هللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم             
يستتاب من جهة ويل األمر بواسطة احملاكم الشرعية فإن تاب وإال وجب            

مـن بـدل دينـه      (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛قتله ألجل الردة  
   . خرجه البخاري يف صحيحه)١())قتلوهفا

 ،أما إن ترك الصوم من أجل املرض أو السفر فال حرج عليه يف ذلك             
 لقول اهللا عز    ؛والواجب عليه القضاء إذا صح من مرضه أو قدم من سفره          

 اآلية من   )٢(﴾ومن كَانَ مِريضا أَو علَى سفٍَر فَِعدةٌ من أَياٍم أُخر         ﴿ :وجل
   . واهللا ويل التوفيق.بقرةسورة ال

أنا مسلم واحلمد هللا ولكين يف سابق عمري مل أكن أصوم كل            : س
رمضان أي أفطر أياماً من دون عذر وأنا اآلن نادم وتائب مع العلم             

  )٣(ا فماذا يلزمين اآلن؟أنين ال أعرف عدد األيام اليت أفطر

  

                                                
   ٣٠١٧باب ال يعذب بعذاب اهللا برقم ) اجلهاد والسري(رواه البخاري يف ) ١(
   ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ٢(
   ٣٠ اإلسالمية العدد جملة البحوث(نشر يف ) ٣(
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ادك ن مع   يلزمك أن تقضي األيام اليت أفطرا حسب ظنك واجته        : ج
 والعزمية على أال تعود     ، والندم على ما حصل منك     ،التوبة إىل اهللا سبحانه   

   .يف ذلك

وعليك مع ذلك إطعام مسكني عن كل يوم بعدد األيام اليت تظن أنك         
 وذلك نصف صاع عن كل يوم وهو كيلو ونصف تقريباً تعطيـه         ،تركتها

ليك بالتوبة النصوح    نسأل اهللا أن مين ع     . تعطيه بعض الفقراء   ،بعض الفقراء 
   .وأن يعفو عنا وعنك
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   . وفقها اهللا. ق. ع. م:من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل األخت

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

   . وإليك اإلجابة،فقد اطلعت على األسئلة املقدمة منك

امرأة كانت ترعى الغنم وهي صغرية وصامت بعـد حلـول           : س
لعطش وهي يف الرب شـربت      ا سنتني وإذا اشتد عليها ا     الصوم عليه 
   )١(من املاء؟

 وتطعم عن كل يوم أفطرتـه       ،عليها أن تقضي األيام اليت أفطرا     : ج
 ومقدار اإلطعام نصف صـاع      . ألا أخرت القضاء   ؛ مع القضاء  ،مسكيناً

 وإن كانت فقـرية     ، إذا كانت تستطيع ذلك    ،من قوت البلد عن كل يوم     
 وال مـانع أن يـدفع       ،إلطعام فال شيء عليها سوى الصيام     وال تستطيع ا  

   .اإلطعام إىل مسكني واحد أو أكثر

                                                
أجاب عنها مساحته عندما كـان رئيـساً        . ق. م. ع/ من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من األخت        ) ١(

  . هـ وهذا أحدها١٥/٥/١٤١٠إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد وتاريخ 
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منذ مخس سنوات ويف شهر رمضان املبارك أفطرت أربعة أيـام   : س
وليس يل عذر غري التعب، فهل جيب علي القضاء؟ وهـل علـي             

  )١(.فارة، وما هي؟ جزاكم اهللا خرياًك

  : عليك ثالث أمور: ج

التوبة إىل اهللا سبحانه، والندم على ما فعلت من التقصري          : ولاألمر األ 
 ألنـك  ؛ وعليك التوبة إىل اهللا من أجل التأخري    . شرعي واإلفطار بغري عذر  

 والواجب أن تقضي قبل رمضان الذي بعد رمضان الذي          .أخرت القضاء 
 . ومن اإلفطار بغري عذر    ، فعليك التوبة إىل اهللا من هذا التأخري       ،أفطرت فيه 

 ، الندم علـى املاضـي مـن الـذنب    : وهي،التوبة الزمة من كل ذنب  و
:  كما قـال سـبحانه     ، والعزم الصادق على أال يعود إليه      ،واإلقالع عنه 

   .)٢(﴾وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ﴿

 :ن اهللا تعاىل قال    أل ؛ عليك مع ذلك قضاء األيام األربعة      :األمر الثاين 
فَمن شِهد ِمنكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ مِريضا أَو علَى سفٍَر فَِعدةٌ             ﴿

راٍم أُخأَي نوإذا .  اآلية)٣(﴾...م  

                                                
  .١الشريط رقم ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
  .٣١سورة النور، اآلية ) ٢(
  .١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ٣(
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أفطر غري املريض واملسافر فمن باب أوىل أن يقضي وعليه التوبـة إىل اهللا              
   .تعاىل

 يعين كيلو   ،سكني عن كل يوم نصف صاع     و إطعام م  ه: األمر الثالث 
يعـين  ( من متر أو حنطة أو أرز أو غريها من قوت البلـد              ،ونصف تقريباً 

 ولو فقرياً واحـداً     ، يعطاها بعض الفقراء   )بصاع النيب صلى اهللا عليه وسلم     
 وأن يهدينا وإياك وسائر     ، واهللا جل وعال املسئول أن يغفر لنا ولك        .يكفي

   .املسلمني

  ن تركحكم م -١١٨
  صوم رمضان جهالً بوجوبه

منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خالل أمارات البلوغ          : س
املعروفة، غري أين يف السنة األوىل من بلوغي أدركـت رمـضان ومل          
أصمه دون عذر شرعي، وإمنا ذلك جهل مين بوجوبه آنذاك، فهـل        

   )١(؟ كفارة– زيادة على القضاء –يلزمين اآلن قضاؤه؟ وهل يلزمين 

  يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي مل تصوميه مع : ج

                                                
 بتـاريخ   ١٠٨٢٩العـدد   ) جريـدة الـبالد   (، ويف   ١٥٨اجلزء الثاين ص    ) الدعوة(نشر يف كتاب    ) ١(

  هـ ١٩/٩/١٤١٤
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 وعليك مع ذلك إطعام مسكني لكل يوم مقداره نصف          ،التوبة واالستغفار 
 من التمر أو األرز أو غريمها إذا كنـت تـستطيعني      ،صاع من قوت البلد   

  .  أما إن كنت فقرية ال تستطيعني فال شيء عليك سوى الصيام،ذلك

 الصيام علي مل أصم ملدة ثنيت عشر سنة لعدم          منذ بداية وجوب  : س
إدراكي وقتها حبكم ترك الصيام، أما بعدها واحلمد هللا فأنا مستمرة           
يف الصيام دون انقطاع، فما حكم اإلسالم خبصوص هذه الفتـرة           
اليت مل أصمها هل مطلوب مين أن أصومها مجيعاً أم أصـوم جـزءاً       

 عن ترك الفتـرة بغـري       منها معوضاً عن الباقي أم هنالك ما يعوض       
الصيام؟ ووالديت هلا نفس احلالة سوى اختالف يف عدد السنني اليت           
مل تصمها غري أا اآلن أصبحت كبرية يف السن وحالتها الصحية ال            

   )١(. أرشدونا بارك اهللا فيكم. تسمح بصيام فترة طويلة كهذه

عليك وعلى أمك أن تصوما ما تركتما من الصيام مـع التوبـة             : ج
 ألنكما أخطأمتا يف إضاعة هذا الفرض وتـأخريه فالواجـب           ؛االستغفارو

 وسؤال اهللا العفو  ،عليكما التوبة إىل اهللا والندم على ما مضى مع االستغفار         
   والعزم ،سبحانه وتعاىل

                                                
   .الشريط الرابع) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
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 وعليك أن تقضي األيام اليت تركـت مـع          ،الصادق أال تعودوا ملثل هذا    
ر أو من الرب عن كل يوم       إطعام مسكني عن كل يوم نصف صاع من التم        

 ولكن عليك الـصيام ملـا       ، فإن كنت فقرية فال شيء عليك      ،مع القدرة 
ومن كَانَ مِريضا أَو علَى سفٍَر فَِعدةٌ من أَياٍم         ﴿ : لقول اهللا سبحانه   ؛مضى
رفالواجب عليك القضاء مـن      ، وأنت لست مريضة وال مسافرة     )١(﴾أُخ 

ا أن تقضي األيام ولو غري متتابعـة فتقـضي    وهكذا أمك عليه  .باب أوىل 
 أما  ، بعد شفائها من املرض    ،أياماً وتفطر أياماً وهكذا حىت تقضي ما عليها       

إن كانت عاجزة لكرب السن عجزاً ال تستطيع معه صيام رمـضان فإـا              
 أمـا   ،تطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت بلدها واحلمد هللا           

 وإذا كانت يف الوقت احلاضر عنـدها  ،تصوممادامت تستطيع الصوم فإا   
مرض مينعها من الصوم فإنه يؤجل حىت تشفى إن شاء اهللا مث تصوم مـع                

لفقراء  وهذا الطعام يعطى ا    ،إطعام مسكني عن كل يوم مثلك سواء بسواء       
  .أو فقرياً واحداً

  كل من عليه أيام من رمضان -١١٩
  يلزمه أن يقضيها قبل رمضان القادم

  رمضان وعليه أيام من رمضان سابق، هل من جاءه : س
                                                

   ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ١(
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ل رمضان، وهل تلزمه كفارة أم       ألنه مل يقضها قبل دخو     ؛يكون آمثاً 
   )١(ال؟

كل من عليه أيام من رمضان يلزمه أن يقـضيها قبـل رمـضان          : ج
 فإذا جـاء رمـضان الثـاين ومل        ، وله أن يؤخر القضاء إىل شعبان      ،القادم

 القضاء مستقبالً مع إطعام مـسكني        وعليه ،يقضها من غري عذر أمث بذلك     
 كما أفىت بذلك مجاعة من أصحاب النيب صـلى اهللا عليـه             ،عن كل يوم  

 يـدفع   ، ومقدار الطعام نصف صاع عن كل يوم من قوت البلـد           ،وسلم
 أما إن كان معذوراً يف التأخري ملرض أو سفر          .لبعض املساكني ولو واحداً   

ومـن كَـانَ    ﴿ : قوله سبحانه   لعموم ؛ وال إطعام عليه   ،فعليه القضاء فقط  
راٍم أُخأَي نةٌ مفٍَر فَِعدلَى سع ا أَوِريضواهللا املوفق.)٢(﴾م .   

  حكم تأخير القضاء بال عذر -١٢٠

أصبت مبرض شديد قبل حوايل مخس سنوات وذلـك خـالل           : س
شهر رمضان املبارك ومل أستطع صيام ذلك الشهر، وإنين إىل تارخيه            

ل جيوز أن أقوم اآلن بقضاء ما فاتين وهل علـي إمث يف             مل أصمه، فه  
  ذلك؟ أفيدوين 

                                                
   ١٥٩ -١٥٨اجلزء الثاين ص ) الدعوة(نشر يف كتاب ) ١(
   ١٨٥ة البقرة، اآلية سور) ٢(
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   )١(.أثابكم اهللا ورعاكم

 وكـان   ،عليك التوبة إىل اهللا سبحانه من هذا التـأخري الكـثري          : ج
الواجب عليك أن تصوم األيام اليت أفطرا قبل جميء رمضان الذي بعـد             

م مسكني عن كـل يـوم        وعليك مع التوبة إطعا    ،السنة اليت أفطرت فيها   
 ومقـداره كيلـو   ،نصف صاع من قوت البلد من متر أو أرز أو غريمهـا      

 نسأل اهللا أن    .ونصف تقريباً يدفع اجلميع إىل بعض الفقراء ولو فقري واحد         
   .يقبل توبتك ويعفو عنا وعنك إنه خري مسئول

أنا يف اخلمسني من عمري، وقد فاتين صيام مخسة عشر يومـاً            : س
 سنة، ومل أمتكن من قضائها      ٢٧ديت ألحد أطفايل قبل     وذلك إثر وال  

يف تلك السنة، فهل أقضيها يف هذا الوقت؟ وهل علي إمث؟ أفيدوين            
  . )٢(جزاكم اهللا خرياً

 وعليك قضاء   ،عليك التوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل من هذا التأخري        : ج
األيام املذكورة مع إطعام مسكني عن كل يوم نصف صاع مـن قـوت              

   . ومقداره كيلو ونصف تقريباً،بلدال

  
                                                

   ١٥٢ ص ٢مجع وترتيب الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(
   ١٥٩اجلزء الثاين ص ) الدعوة(نشر يف كتاب ) ٢(
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أفطرت يف إحدى السنوات األيام اليت تـأيت فيهـا الـدورة            : س
الشهرية ومل أمتكن من الصيام إىل اآلن، وقد مضى علي سـنوات            
كثرية وأود أن أقضي ما علي من دين الصيام، ولكن ال أعرف كم             

   )١(عدد األيام اليت علي، فماذا أفعل؟

  : أمورعليك ثالثة : ج

 والندم على ما مضى من      ، اهللا من هذا التأخري    التوبة إىل : األمر األول 
وتوبوا ِإلَـى   ﴿ : ألن اهللا يقول؛ والعزم على أال تعودي ملثل هذا   ،التساهل

 ، وهذا التـأخري معـصية  .)٢(﴾اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ 
   .ذلك واجبةوالتوبة إىل اهللا من 

 ال يكلف اهللا نفـسا إال  ،وم عل حسب الظن البدار بالص : األمر الثاين 
 فإذا ظننـت    ، فالذي تظنني أنك تركتيه من أيام عليك أن تقضيه         ،وسعها

 وإذا ظننت أا أكثر أو أقل فـصومي         ،أا عشرة أيام فصومي عشرة أيام     
 نفْـسا ِإالَّ    الَ يكَلِّـف اللّـه    ﴿:  لقول اهللا سـبحانه    ؛على مقتضى ظنك  

   وقوله عز )٣(﴾وسعها

                                                
  هـ ١٧/٣/١٤١٧ بتاريخ ١٥٥٢العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ١(
  ٣١سورة النور، اآلية ) ٢(
   ٢٨٦سورة البقرة، اآلية ) ٣(
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   .)١(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿ :وجل

عام مسكني عن كل يوم إذا كنت تقـدرين علـى           إط: األمر الثالث 
 فإن كنت فقـرية ال تـستطيعني        ، يصرف كله ولو ملسكني واحد     ،ذلك

اجب عن كل    واإلطعام الو  ، فال شيء عليك سوى الصوم والتوبة      ،اإلطعام
 ومقداره كيلو ونصف يف حق من قـدر         ،يوم نصف صاع من قوت البلد     

   .على ذلك

   الفرق بين تأخير قضاء-١٢١
  رمضان بعذر وبين تأخيره بال عذر

ما حكم الشريعة اإلسالمية يف رجل أخر قضاء رمضان إىل ما           : س
   )٢(بعد رمضان لعذر ورجل آخر أخره بدون عذر؟

 لقـول اهللا    ؛شرعي كاملرض وحنوه فال حرج عليه     من أخره بعذر    : ج
 وقوله  ،)٣(﴾ومن كَانَ مِريضا أَو علَى سفٍَر فَِعدةٌ من أَياٍم أُخر         ﴿ :سبحانه
  فَاتقُوا اللَّه ما ﴿ :سبحانه

                                                
   ١٦لتغابن، اآلية سورة ا) ١(
   ١٥١ ص ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ٢(
   ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ٣(
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متطَعت١(﴾اس(.   

 وعليه التوبة من ذلك مع      ،أما من أخر ذلك لغري عذر فقد عصى ربه        
 مقداره نصف صاع من قوت البلد       ، وإطعام مسكني عن كل يوم     ،القضاء

 ويدفع ذلـك إىل     ، ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريبا     ،من أرز أو غريه   
   . واهللا ويل التوفيق. ولو واحداً قبل الصيام أو بعده،بعض الفقراء

قبل مخسة وثالثني عاماً ولدت يل ابنة يف رمـضان، وبعـدها            : س
يف رمضان ومل أصم سوى عشرة أيام، وأنـا         بسنتني ولدت يل ابنة     

   )٢(امرأة كبرية يف السن ومريضة كيف أتصرف اآلن؟

إذا عافاك اهللا فإنه يلزمك أن تصومي األيام اليت عليك من رمضان            : ج
 إذا كنـت    ، وعليك مع ذلك إطعام عن كل يوم مـسكني         .األول والثاين 

ن كـل يـوم     تساهلت يف القضاء مع القدرة فإن عليك إطعام مسكني ع         
نصف صاع متر أو أرز من قوت البلد يعين كيلو ونصف تقريباً عن كـل               

 أو  . جتمع وتعطى بعض الفقراء فقري أو فقرييـن        . يعطى بعض الفقراء   ،يوم
   . وهذا يكفي واحلمد هللا مع الصوم والتوبة،أهل بيت فقراء

   ومل تتساهلي يف ،أما إن كان التأخري من أجل املرض
                                                

  .١٦سورة التغابن، اآلية ) ١(
  .الشريط اخلامس عشر) ور على الدربن(من برنامج ) ٢(
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 وليس عليـك    .عك من الصوم فعليك القضاء فقط     ذلك ولكن املرض من   
 بل تقضني األيام اليت تركت وليس عليك إطعام ألنـك معـذورة             ،إطعام

شهر رمضانَ الَِّذي أُنِزلَ ِفيِه الْقُرآنُ هدى لِّلنـاِس         ﴿ :لقول اهللا سبحانه  
       الش ِمنكُم ِهدن شقَاِن فَمالْفُرى ودالْه ناٍت منيبن كَانَ    ومو همصفَلْي ره

   .)١(﴾مِريضا أَو علَى سفٍَر فَِعدةٌ من أَياٍم أُخر

   جماعة من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم-١٢٢
  أفتوا من أخر القضاء بإطعام مع القضاء

قبل عدة سنوات أفطرت شهر رمضان كامالً، وكنت منوماً يف          : س
ونظراً ألن صحيت ال تسمح     . اء من الصيام  املستشفى ومنعين األطب  

يل بالصيام فقد قمت باإلطعام عن الشهر كامالً قبل حلول شـهر            
رمضان التايل إال أنين صمت رمضان لعدة سـنوات تاليـة وقـد             

يوماً وبقي علـي    ) ٢٣(قضيت عن الشهر الذي أفطرت فيه صيام        
قضاء أيام، فهل جيزئ اإلطعام عن الشهر السابق أم جيب علي           ) ٧(
  أيام؟ مع أن صحيت بني حني وآخر ال ) ٧(

                                                
   ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ١(
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  . )١(تسمح بالصيام
جيب عليك أن تقضي األيام السبعة مع إطعام مسكني عن كـل            : ج
 قدره نصف صاع من قوت البلد من أجل تأخري الصيام عن رمضان             ،يوم

ومـن كَـانَ     ﴿ : يقول اهللا سبحانه   ،الذي يلي رمضان الذي أفطرت فيه     
  ع ا أَوِريضم     راٍم أُخأَي نةٌ مفٍَر فَِعدوألن مجاعة من أصـحاب      ،)٢(﴾لَى س 

النيب صلى اهللا عليه وسلم أفتوا من أخر قضاء الصيام بإطعام مسكني عـن            
   . وفق اهللا اجلميع والسالم.كل يوم مع القضاء

ما حكم من ترك قضاء صيام رمضان حىت دخل رمضان الذي           : س
 تكفيه التوبة مع القـضاء، أم تلزمـه         بعده، ومل يكن له عذر، هل     

   )٣(كفارة؟

عليه التوبة إىل اهللا سبحانه وإطعام مسكني عن كـل يـوم مـع              : ج
 وهو نصف صاع بصاع النيب صلى اهللا عليه وسلم من قوت البلد             ،القضاء

 . ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقريب      ،من متر أو بر أو أرز أو غريها       
كما أفىت بذلك مجاعة من الصحابة رضي        .وليس عليه كفارة سوى ذلك    

   ،اهللا عنهم
                                                

   ٢٤العدد ) الميةجملة البحوث اإلس(نشر يف ) ١(
   ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ٢(
   ١٧٧لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(نشر يف كتاب ) ٣(
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 أما إن كان معذوراً ملرض أو سـفر أو          ،منهم ابن عباس رضي اهللا عنهما     
 فلـيس   ،كانت املرأة معذورة حبمل أو رضاع يشق عليها الصوم معهمـا          

   .عليهم سوى القضاء
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   حكم الكفارة على من أخر القضاء لعدم القدرة-١٢٣

شيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز حفظه اهللا من كل            مساحة والدنا ال  
   .سوء آمني

   : وبعد،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 والسالم  ،فأبعث لسماحتكم سؤالني راجياً تفضلكم باإلجابة عليهما      
   .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أيام من رمضان وأصبحت حـامالً وإىل       ) ٦(زوجيت أفطرت   : س
 األيام الستة، وسوف تضع يف رمضان القادم وهي        اآلن مل تصم هذه   

وم بصيام الستة وهـل عليهـا       ترضع الطفل، فما احلكم، ومىت تق     
   )١(كفارة؟

   : بعده،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته
 ولـو بعـد     ؛عليها أن تقضي ما أفطرت من رمضان عند القدرة        : ج

 ، عدم االسـتطاعة  إذا كان التأخري بعذر . وال كفارة عليها   ،رمضان اآلخر 
  أما إن تساهلت فعليها التوبة والقضاء 

                                                
هــ  ٤/٧/١٤١٧من لندن وقد صدرت اإلجابة عنهما بتـاريخ         . ج. ص. سؤاالن من املستفيت ع   ) ١(

  وهذا أحدمها 
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 وهي إطعام مسكني عن كل يوم مقداره نصف صاع بـصاع            ،والكفارة
 ومقداره  ،من بر أو أرز أو غريمها      النيب صلى اهللا عليه وسلم من قوت البلد       

   .كيلو ونصف تقريباً

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  بن بازعبد العزيز بن عبد اهللا 
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   ال كفارة على من- ١٢٤
  أخر القضاء من أجل المرض

مرضت ومل أمتكن من صيام رمضان فأخرته إىل رمـضان مـن     : س
   )١(هل جيزئ الصوم فقط؟ أم هناك كفارة وما هي؟/ السنة القادمة 

إذا كنت أخرته من أجل املرض كفاك القضاء فقـط إذا كـان             : ج
إنه يكفيك القضاء واحلمد هللا وال       ف ،املرض استمر معك إىل رمضان اآلخر     

أما إن كنت تساهلت وأنت طيب ومل تقض إال بعد رمضان            شيء عليك 
 فإنك جتمع بني األمرين تقضي األيام اليت أفطرا وتطعم عن كـل             ،آخر

 ومقداره كيلو   ،يوم مسكيناً نصف صاع بصاع النيب صلى اهللا عليه وسلم         
 جتمع  ،رز أو حنطة أو حنو ذلك      من متر أو أ    ،ونصف تقريباً من قوت البلد    

   .وتعطى بعض الفقراء

  

منذ سنتني أصيبت أمي مبرض شديد، مما اضطرها إىل تنـاول           : س
دواء من الطبيب املعاجل، وقد نصحها بعدم الصوم، ولكنها صامت          

  دون علمه وتعبت وتركت 
                                                

   ١الشريط رقم ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
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الصوم ملدة عشرين يوماً، واآلن وبعد أن حتسنت صحتها أحـست           
 ألـا   ؛إنه يلزمها كفارة مع الصوم    : صيام فقيل هلا  أا تقدر على ال   

تأخرت يف القضاء، فهل جيوز هلا أن خترج الكفارة دفـع واحـدة             
وتصوم، أو أن خترج كل يوم بيومه؟ وما مقدار هذه الكفارة مـع             

 نظـراً   ؛يف مدة ) القضاء(العلم أن الوالدة كان باستطاعتها الصيام       
 كامالً؟ جزاكم اهللا خرياً،     لتحسن صحتها وقد صامت العام املاضي     

  . )١(ونفعنا وإياكم بالقرآن الكرمي 

 وليس عليها إطعـام إذا  ،ليس على أمك إال القضاء إذا استطاعت    : ج
 أما إن كانت    ،كان تأخريها للقضاء بسبب املرض حىت جاء رمضان آخر        

 ، فعليها مع القضاء إطعام مسكني عن كل يـوم         ،أخرت ذلك عن تساهل   
 وهو بالوزن   ،ع من قوت البلد من متر أو أرز أو غريمها         ومقداره نصف صا  
 وفـق اهللا  . ويكفي أن يدفع كله إىل مسكني واحـد  ،كيلو ونصف تقريباً  

   . إنه مسيع قريب،اجلميع للفقه يف الدين والثبات على احلق

  

                                                
ه، وقد صـدرت اإلجابـة عنـه مـن مكتـب مساحتـه بتـاريخ                استفتاء شخصي قدم لسماحت   ) ١(

  . هـ، عندما كان رئيساً إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد٢٨/٦/١٤٠٩
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  ال يلزم التتابع في القضاء -١٢٥

إذا أفطر املسلم يومني متتـابعني يف رمـضان بعـذر فكيـف             : س
   )١(قضيهما؟ي

 ألن اهللا   ؛عليه القضاء ولو مفرقني ال جيب عليه التتابع يف رمضان         : ج
ومن كَانَ مِريضا أَو علَى سفٍَر فَِعدةٌ مـن أَيـاٍم        ﴿ :سبحانه وتعاىل يقول  

رإذا أفطر يومني أو ثالث أو أكثر وجـب عليـه       . مل يقل متتابعة   )٢(﴾أُخ 
   . تابع فهو أفضل وإن مل يتابع فال حرجالقضاء وال يلزمه التتابع إن

  

  المريض ال يجب عليه قضاء حتى يشفى -١٢٦

أصبت مبرض يف شعبان املاضي ومل أستطع الصوم يف رمـضان،           : س
والزلت أعاين املرض حىت اآلن، وعندما أردت أن أقـضي ذلـك            
الشهر صمت مخسة أيام فلم أستطع املواصلة نظراً لظرويف املرضية،          

  قدواء طوال اليوم، وحيث إن الطبيب املعاجل وحاجيت للد

                                                
  هـ ١٤١٨من ضمن أسئلة احلج يف مىن عام ) ١(
   ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ٢(
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نصحين بعدم الصيام لتأثريه على صحيت فإنين أرجو من مسـاحتكم           
اهللا خرياً، خاصة أن رمضان املبـارك        إبداء احلكم يف ذلك؟ جزاكم    
   )١(.الثاين سيحل علينا قريباً بإذن اهللا

 ،ما دمت مريضاً فليس عليك قضاء حـىت تـشفى إن شـاء اهللا            : ج
كذا رمضان القادم إذا أدركته إن شاء اهللا والصوم يشق عليك فاألفضل            وه

 لقول  ؛لك اإلفطار مث تقضي الصوم األول مث الثاين بعد الشفاء إن شاء اهللا            
شهر رمضانَ الَِّذي أُنِزلَ ِفيِه الْقُرآنُ هدى لِّلناِس وبيناٍت         ﴿ :اهللا سبحانه 

ِن فَمن شِهد ِمنكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ مِريـضا      من الْهدى والْفُرقَا  
                ِبكُـم ِريـدالَ يو رسالْي ِبكُم اللّه ِريدي راٍم أُخأَي نةٌ مفٍَر فَِعدلَى سع أَو

علَّكُـم  الْعسر وِلتكِْملُواْ الِْعدةَ وِلتكَبرواْ اللّه علَـى مـا هـداكُم ولَ            
  .  واهللا ويل التوفيق.)٢(﴾تشكُرونَ

أنا سيدة مريضة وقد أفطرت بعض األيام يف رمضان املاضي ومل          : س
أستطع قضاءها ملرضي فما هي كفارة ذلك، كـذلك فـإنين لـن             

   )٣(كفارة ذلك أيضاً؟ أستطيع صيام رمضان هذا العام فما هي

                                                
  هـ ٢٧/٧/١٤١٨ بتاريخ ١٦١٩العدد ) نشر يف جملة الدعوة) ١(
   ١٨٥ورة البقرة، اآلية س) ٢(
اجلـزء األول ص  ) الـدعوة (من الرياض، ونشر يف كتـاب  . م. سؤال مقدم لسماحته من السائلة م ) ٣(

  . هـ١٤١٣ رمضان ١٣٧عدد ) جملة احلرس الوطين( ، ويف١٢٠
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فطار ومىت شـفاه اهللا     املريض الذي يشق عليه الصيام يشرع له اإل       : ج
ومن كَانَ مِريضا أَو علَى سفٍَر فَِعدةٌ       ﴿ : لقول اهللا سبحانه   ،قضى ما عليه  
  راٍم أُخأَي نوليس عليك أيتها السائلة حرج يف اإلفطـار يف هـذا            )١(﴾م 

 ،ألن اإلفطار رخصة من اهللا للمريض واملـسافر        الشهر ما دام املرض باقياً    
 ولـيس  ،ب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معـصيته    واهللا سبحانه حي  

 شفاك اهللا مـن كـل     . ولكن مىت عافاك اهللا فعليك القضاء      ،عليك كفارة 
   .سوء وكفر عنا وعنكم السيئات

   ليس على من نصحه األطباء-١٢٧
  المسلمون باإلفطار لمرض مزمن ثم برئ قضاء

اً، شخص أصابه مرض مزمن ونصحه األطباء بعدم الصوم دائم        : س
ولكنه راجع أطباء يف غري بلده وشفي بـإذن اهللا أي بعـد مخـس           
سنوات وقد مر عليه مخس رمضانات وهو مل يصمها فماذا يفعـل            

   )٢(بعد أن شفاه اهللا هل يقضيها أم ال؟

  
                                                

   ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ١(
 رمـضان   ١٣٧العدد  ) جملة احلرس الوطين  (، ونشر أيضاً يف     ١٦٧ ص   ٢ج) كتاب الدعوة (نشر يف   ) ٢(

  هـ ١٤١٣
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إذا كان األطباء الذين نصحوه بعدم الصوم دائمـاً أطبـاء مـن             : ج
كروا له أنه ال يرجى برؤه      املسلمني املوثوقني العارفني جبنس هذا املرض وذ      

   .فليس عليه قضاء ويكفيه اإلطعام وعليه أن يستقبل الصيام مستقبالً

  حكم قطع صوم القضاء -١٢٨

ـ    : س مـن اجلبيـل يف     . ب. ب. ف: األخت اليت رمزت المسها ب
  : اململكة العربية السعودية تقول يف سؤاهلا

كنت يف أحد األيام صائمة صوم قضاء وبعـد صـالة الظهـر        
أحسست باجلوع فأكلت وشربت متعمدة غري ناسية وال جاهلـة،          

   )١(فما حكم فعلي هذا؟ وماذا علي يا مساحة الوالد حفظكم اهللا؟

 وال جيوز اإلفطار إذا كان الـصوم      ،الواجب عليك إكمال الصيام   : ج
 ، ومن تاب  ، وعليك التوبة مما فعلت    ،فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر    

   .تاب اهللا عليه

  تارك الصالة ال يقضى عنه الصيام -١٢٩

  توفيت والديت منذ فترة ومل تصم رمضان قط، كما : س
                                                

  . ) الة العربية (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من ) ١(
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مل تكن تصلي إال يف آخر سنة من حياا، نوت أن حتج إىل بيت اهللا               
احلرام ولكن قضاء اهللا حدث قبل موسم احلج، فهل جيـوز يل أن             

ـ             دأت أصوم عنها األشهر اليت مل تصمها؟ علماً بأا قبل وفاـا ب
تصلي، وكذلك هل يل أن أحج عنها؟ وهل هناك طرق أو عبادات            
أقدر أن أقوم ا وأهب ثواا إىل والديت؟ أرجو اإلجابة، جـزاكم            

  . )١(اهللا عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء

 ؛ليس عليك قضاء الصيام الذي تركته والدتك مع تركها الصالة         : ج
 :النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم    لقول ؛ألن ترك الصالة كفر حيبط العمل    

 رواه اإلمـام    )٢())العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر        ((
 ،أمحد وأهل السنن عن بريدة بن احلصيب رضي اهللا عنه بإسناد صـحيح            

   .ويف الباب أحاديث أخرى تدل على ذلك

  أما إن كانت تركت شيئاً من الصوم بعد أن هداها اهللا 

                                                
 ٥عبد اله الطيار والشيخ أمحد الباز ج      . إعداد وتقدمي د  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ ابن باز     (نشر يف   ) ١(

   ٢١٨ص 
بـاب  ) الـصالة (ئي يف   ، والنسا ٢٦٢١باب ما جاء يف ترك الصالة برقم        ) إلميان(رواه الترمذي يف    ) ٢(

باب ما جاء فـيمن تـرك       ) إقامة الصالة والسنة فيها   (، وابن ماجة يف     ٤٦٣احلكم يف تارك الصالة برقم      
   ١٠٧٩الصالة برقم 
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من (( : فيشرع لك قضاؤه؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم         ألداء الصالة، 
 متفق على صحته من حديث عائشة       )١())مات وعليه صوم صام عنه وليه     

 ، فإن مل تصم ومل يقم بذلك أحد من أقارـا أو غريهـم  .رضي اهللا عنها 
فأطعم عنها عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد من متـر أو               

   .أرز أو غريمها

 رجاء أن ينفعها اهللا     ،رع لك اإلكثار من الدعاء هلا والصدقة عنها       ويش
بذلك إذا مل تعلم أنه حدث منها شيء قبل وفاا يوجـب ردـا عـن                

 وإن كانت غنية يف حياـا وجـب         ، ويشرع لك أن حتج عنها     ،اإلسالم
   . وفقك اهللا وأعانك على كل خري،عليك أن حتج عنها من ماهلا

  

                                                
باب قـضاء  ) الصيام(، ومسلم يف    ١٩٥٢باب من مات وعليه صوم برقم       ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ١(

   ١١٤٧الصوم عن امليت برقم 
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   : أما بعد، والسالم على رسول اهللاحلمد هللا والصالة
 إىل مساحة الوالد فضيلة شيخنا العالمة عبد العزيز بن عبد اهللا بن بـاز            

  حفظه اهللا ورعاه 
 ، عاماً وكان متهاوناً يف الصالة متكاسالً فيهـا        )١٨(أخي تويف وله    

 يوماً من رمـضان  )١٥(أحياناً يصلي وأحياناً يتركها وقد أفطر ما يقارب  
   .شرعيبال عذر 

هل أصوم عنه؟ هل أحج عنه؟ هل أستغفر له وأتـصدق           : السؤال
عنه؟ الرجاء الرد بسرعة للضرورة القصوى جزاكم اهللا خرياً ونفعنا اهللا           

  . )١(بعلمكم
   : وبعد،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

إذا كان حال أخيك ما ذكرت من التكاسل عن الصالة وتركها           : ج
 ؛ليس لك احلج عنه وال الصدقة عنه وال الدعاء لـه          يف بعض األحيان فإنه     

 ))بني الرجل وبني الشرك ترك الصالة     (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمـن       (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     ،)٢(

  تركها 

                                                
  هـ ١٩/١١/١٤١٩من الكويت، وقد أجاب عنه مساحته بتاريخ . ع. ي مقدم من فاستفتاء شخص) ١(
   ٨٢باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة برقم ) اإلميان(رواه مسلم يف ) ٢(
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 آمنـواْ أَن  ما كَانَ ِللنِبـي والَّـِذين    ﴿: ، وقد قال اهللا سبحانه    )١())فقد كفر 
وفقك اهللا ورزقنا   .  اآلية )٢(﴾...يستغِفرواْ ِللْمشِرِكني ولَو كَانواْ أُوِلي قُربى     

وإياك العلم النافع والعمل به، إنه خري مسئول، والسالم علـيكم ورمحـة اهللا            
  . وبركاته
ما يقول شيخنا اجلليل فيمن ال يصلي وال يصوم عمداً وبعـد            : س

هللا وأناب إليه وبكى على إسرافه على نفسه رجع يصلي          أن هداه ا  
ويصوم ويقوم جبميع العبادات، هل يؤمر بقضاء الصالة والصوم أم          

   )٣(تكفيه اإلنابة والتوبة؟
من ترك الصالة والصيام مث تاب إىل اهللا توبة نـصوحاً مل يلزمـه              : ج

جيحـد   وإن مل    ، ألن ترك الصالة كفر أكرب خيرج من امللة        ؛قضاء ما ترك  
قُـل  ﴿ : وقد قال اهللا سبحانه وتعاىل     ،التارك وجوا يف أصح قويل العلماء     

لَفس ا قَدم ملَه فَرغواْ يهنتواْ ِإن يكَفَر اآلية)٤(﴾...ِللَِّذين .   

 )٥())اإلسالم يهدم ما كان قبلـه     (( :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     
  والتوبة 

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
   ١١٣سورة التوبة، اآلية ) ٢(
  هـ ١٣/١٢/١٤١٥ بتاريخ ١٤٥٠العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ٣(
   ٣٨ األنفال، اآلية سورة) ٤(
   ١٧٣برقم ... باب كون اإلسالم يهدم ما كان قبله) اإلميان(رواه مسلم يف ) ٥(



  

 - ٣٦٠ -

وِإني لَغفَّـار   ﴿ : ومنها قوله سبحانه   ،ا كثرية  واألدلة يف هذ   ،جتب ما قبلها  
يا أَيها  ﴿ : وقوله سبحانه  ،)١(﴾لِّمن تاب وآمن وعِملَ صاِلحا ثُم اهتدى      

              ـنكُمع كَفِّـرأَن ي كُمبى رسا عوحصةً نبووا ِإلَى اللَِّه توبوا تنآم الَِّذين
   .)٢(﴾لَكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهارسيئَاِتكُم ويدِخ

التائب من الذنب كمن ال ذنـب       (( :ومنها قوله صلى اهللا عليه وسلم     
  .)٣())له

واملشروع للتائب أن يكثر بعد التوبة من األعمـال الـصاحلات وأن            
 واهللا ويل   .يكثر من سؤال اهللا سبحانه الثبات على احلق وحـسن اخلامتـة           

   .قالتوفي

  ال قضاء على المرتد إذا تاب -١٣٠

هل على املرتد قضاء الصالة والصيام إذا عـاد إىل اإلسـالم            : س
   )٤(وتاب إىل اهللا؟ 

 فإذا تـرك اإلنـسان      ، تاب اهللا عليه   ،ليس عليه القضاء ومن تاب    : ج
  الصالة أو أتى بناقض من نواقض اإلسالم مث هداه اهللا 

                                                
   ٨٢سورة طه، اآلية ) ١(
   ٨سورة التحرمي، اآلية ) ٢(
   ٤٢٤٠باب ذكر التوبة برقم ) الزهد(رواه ابن ماجة يف ) ٣(
  هـ ٢٣/١٢/١٤١٩ بتاريخ ١١٩١٣العدد ) عكاظ(نشر يف جريدة ) ٤(
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لصواب من أقـوال أهـل العلـم ألن     هذا هو ا   ،وتاب فإنه ال قضاء عليه    
 : قال اهللا سبحانه وتعـاىل    .اإلسالم جيب ما قبله والتوبة دم ما كان قبلها        

﴿         لَفس ا قَدم ملَه فَرغواْ يهنتواْ ِإن يكَفَر فبني اهللا سبحانه    )١(﴾قُل ِللَِّذين 
 عليـه    والنيب صلى اهللا   .وتعاىل أن الكافر إذا أسلم غفر اهللا له ما قد سلف          

   .))التوبة جتب ما قبلها واإلسالم يهدم ما كان قبله(( :وسلم قال

هل جيوز أن يصام عن امليت إذا كان ال يصوم أيام حياتـه يف              : س
  . )٢(رمضان؟ مع أنه أخرج كفارة قبل موته

 لقول النيب   ؛يشرع ألقاربه أن يصوموا عنه إذا كان مسلماً يصلي        : ج
 متفـق  )٣())ت وعليه صيام صام عنه وليـه من ما(( :صلى اهللا عليه وسلم 

 إال أن يكون ترك الصيام لعجزه عنه بسبب الكرب أو مرض ال             .على صحته 
 إذا  ، وجيزئ اإلطعام الذي أخرج يف حياتـه       . فال صيام عليه   ،يرجى برؤه 

   .كان أخرجه عن مجيع األيام اليت أفطرها

 من تـرك   ألن؛أما إن كان ال يصلي فال يقضى عنه الصيام الذي عليه 
   يف أصح قويل ،الصالة عمداً كفر كفراً أكرب

                                                
   ٣٨سورة األنفال، اآلية ) ١(
   ١٦٧اجلزء الثاين ص ) الدعوة(نشر يف كتاب ) ٢(
  سبق خترجيه ) ٣(
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العهد الـذي بيننـا وبينـهم       (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛العلماء
 أخرجـه اإلمـام أمحـد وأبـو داود          ،)١())الصالة فمن تركها فقد كفر    

والترمذي والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح عن بريدة بـن احلـصيب            
رأس األمـر اإلسـالم،     (( :صلى اهللا عليه وسـلم     ولقوله   ،رضي اهللا عنه  

 رواه اإلمام أمحـد    )٢())وعموده الصالة، وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا       
 ولقوله صـلى    ،والترمذي بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه         

 خرجه  )٣())بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة      (( :اهللا عليه وسلم  
 .حه عن جابر بـن عبـد اهللا رضـي اهللا عنـهما            اإلمام مسلم يف صحي   

ونسأل اهللا جلميع املسلمني التوفيـق ملـا         واألحاديث يف هذا الباب كثرية    
 علـى   ، واإلعانة على أداء ما أوجب اهللا عليهم من الصالة وغريها          ،يرضيه

   . إنه مسيع قريب،الوجه الذي يرضيه سبحانه

  

                                                
، والترمـذي يف  ٢٢٤٢٨من حديث بريدة األسلمي برقم      ) باقي مسند األنصار  (رواه اإلمام أمحد يف     ) ١(
ما جاء فيمن ترك    باب  ) إقامة الصالة (، وابن ماجة يف     ٢٦٢١باب ما جاء يف ترك الصالة برقم        ) اإلميان(

   ١٠٧٩الصالة برقم 
) اإلميـان (، والترمذي يف    ٢١٠٠٨حديث معاذ بن جبل برقم      ) مسند األنصار (رواه اإلمام أمحد يف     ) ٢(

   ٢٥٤١باب ما جاء يف حرمة الصالة برقم 
   ١١٦باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة برقم ) اإلميان(رواه مسلم يف ) ٣(
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  حكم القضاء عمن ترك -١٣١

  سبب المرضالصالة والصيام ب

كانت أمي تصوم وتصلي، وقد مرضت مرضاً شـديداً مـدة           : س
سنتني، توفاها اهللا على أثره، ومل تكن تصوم وال تـصلي يف وقـت              
مرضها، لعدم استطاعتها، فهل يلزمين دفع كفارة عنها، أو الـصيام           

  . )١(والصالة عنها، أفيدوين بارك اهللا فيكم

الصيام فإنك ال تقـضني   ما دامت ماتت وهي مريضة ومل تستطع        : ج
 وكـان  ، أما الصالة فقد غلطت يف تركها    ، وليس عليك إطعام   ،عنها شيئاً 

 فالواجب  ، وال تؤجل الصالة   ،الواجب عليها أن تصلي ولو كانت مريضة      
 وإن  ، إن استطاع القيام صلى قائمـاً      ،على املريض أن يصلي حبسب حاله     

 وأمين أفضل من    ،به فإن مل يستطع القعود صلى على جن       ،عجز صلى قاعداً  
 هكذا  ، فإن مل يستطع الصالة على جنبه صلى مستلقياً        ،األيسر إن استطاع  

  أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا شكا إليه 

                                                
 ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز ج   . إعداد وتقدمي د  ) وع فتاوى مساحة الشيخ ابن باز     جمم(نشر يف   ) ١(

   ٢٢٥ص 
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صل قائماً فإن مل تستطع     (( :بعض الصحابة رضي اهللا عنهم املرض قال له       
   .)١())فقاعداً، فإن مل تستطع فعل جنب، فإن مل تستطع فمستلقياً

 وذلك بأن ينوي أركان الـصالة  ؛ا هو الواجب ذكراً كان أم أنثى      هذ
 مث يقرأ دعـاء     ، فيكرب ناوياً اإلحرام   ، ويتكلم مبا يستطيع   ،وواجباا يف قلبه  

 مث يكرب وينوي الركوع ويقـول       ،االستفتاح والفاحتة وما تيسر من القرآن     
 ،ن الركـوع  مسع اهللا ملن محده ناوياً الرفع م      : مث يقول  .سبحان ريب العظيم  

 سبحان  : مث يكرب ناوياً السجود ويقول     ، ربنا ولك احلمد إىل آخره     :ويقول
 رب اغفر   : مث يرفع مكرباً ناوياً اجللوس بني السجدتني ويقول        ،ريب األعلى 

   . وهكذا بالنية والكالم، مث يكرب ناوياً السجدة الثانية،يل

 واالستغفار  ،ا والترحم عليه  ، وإمنا عليك الدعاء هلا    ،والصالة ال تقضى  
 أما إن كانت تدعو األموات وتستغيث ـم        ،له إن كانت مسلمة موحدة    
   . وألن فعلها هذا شرك أكرب وباهللا التوفيق،وتدعو غري اهللا فال يدعى هلا

                                                
   ١٨٦سبق خترجيه يف ص ) ١(
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  يشرع ألقارب الميت القضاء عنه -١٢٣

  مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز حفظه اهللا 
   : بعده، وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا

   :أرجو اإلجابة على هذا السؤال
امرأة تعاين من مرض نفسي أحياناً مترض وتدخل املستـشفى          : س

وأحياناً تسلم وخترج وتوفاها اهللا وعليها صيام شهرين من رمضان،          
   )١(فما احلكم؟

   : أما بعد،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته
 لقول النيب صـلى اهللا      ؛ا عنها  فإنه يشرع لبعض أقارا أن يصومو      :ج

   . متفق على صحته)٢())من مات وعليه صيام صام عنه وليه(( :عليه وسلم
 فـإن مل  ،واملراد بالويل القريب سواء كان من جهة األب أو جهة األم    

 ،يتيسر من يصوم عنها أطعم عنها عن كل يوم مسكيناً نـصف صـاع              
 أو  ،حداً من الفقراء   وال حرج أن تعطي اجلميع وا      ،ومقداره كيلو ونصف  

   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه.بيتاً فقرياً
  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

                                                
  هـ ١٦/٤/١٤١٨لسماحته، وقد أجاب عنه بتاريخ . ع. استفتاء شخصي مقدم من م) ١(
  سبق خترجيه ) ٢(
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خاليت أصيبت بصداع مزمن يذهب ويعود إليها، وإذا أتاهـا          : س
م عميق يشبه الغيبوبة    شعرت بأمل شديد يف الرأس مث استغرقت يف نو        

 ساعات، وعند منادا ال نسمع إال أنينـها، وقـد           ١٠ – ٨من  
أفطرت كذا يوم يف رمضان الفائت، وقد توفيت قبل أيام، فمـاذا            
علينا حنن أقارا هل نتصدق عن األيام اليت أفطرت فيها؟ جـزاكم            

  . )١(اهللا خرياً

رمضان صحيحة  إذا كانت املرأة املذكورة بقيت بعد إفطارها يف         : ج
 فإنه يشرع لبعض أقارا أن يقضوا عنـها مـا           ،تستطيع الصوم ومل تقض   

من مات وعليه صيام    (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛عليها من الصوم  
   . واملراد بالويل القريب. متفق على صحته)٢())صام عنه وليه

  ال قضاء وال إطعام -١٣٣
  عمن مات ولم يدرك وقت القضاء

  كم من كان مريضاً ودخل عليه رمضان ومل ما ح: س

                                                
  هـ ٢٥/٥/١٤١٦ يف ١٥١٣العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ١(
باب قـضاء  ) الصيام(، ومسلم يف    ١٩٥٢باب من مات وعليه صوم برقم       ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ٢(

   ١١٤٧الصوم عن امليت برقم 



  

 - ٣٦٧ -

   )١(يصم مث مات بعد رمضان، فهل يقضي عنه أم يطعم عنه؟

 ؛إذا مات املسلم يف مرضه بعد رمضان فال قضاء عليه وال طعـام            : ج
 وهكذا املسافر إذا مات يف الـسفر أو بعـد القـدوم         ،ألنه معذور شرعاً  

 أما من شفي    .ه معذور شرعاً   ألن ؛مباشرة فال جيب القضاء عنه وال اإلطعام      
 أو قدم من السفر وتـساهل يف        ،من املرض وتساهل يف القضاء حىت مات      

 القـضاء  – وهـم األقربـاء      – فإنه يشرع ألوليائهما     ،القضاء حىت مات  
من مات وعليه صيام صام عنه      (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛عنهما
 أطعم عنـهما  ،صوم عنهما فإن مل يتيسر من ي     ، متفق على صحته   )٢())وليه

 ومقداره كيلو ونـصف     ،من تركتهما عن كل يوم مسكني نصف صاع       
 واملريض الـذي ال     ، كالشيخ الكبري العاجز عن الصوم     ،على سبيل التقدير  

   .يرجى برؤه

  وهكذا احلائض والنفساء إذا تساهلتا يف القضاء حىت 

                                                
 بتـاريخ   ١٢٢١٧العـدد   ) الندوة(، ويف جريدة    ١٧٣لسماحته ص   ) حتفة اإلخوان (نشر يف كتاب    ) ١(

) اليـوم (هـ، ويف جريدة    ٢٨/٩/١٤١٩ بتاريخ   ١٥٥٣٤العدد  ) البالد(هـ، ويف جريدة    ١٦/٩/١٤١٩
  هـ ٢٨/٩/١٤١٩ بتاريخ ٩٣٤٥العدد 

باب قـضاء  ) الصيام(، ومسلم يف    ١٩٥٢باب من مات وعليه صوم برقم       ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ٢(
   . ١١٤٧الصيام عن امليت برقم 
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 ومـن مل    .ما فإنه يطعم عن كل مسكني إذا مل يتيسر من يصوم عنه           ،ماتتا
الَ ﴿ : لقول اهللا عز وجل    ؛يكن له تركة ميكن اإلطعام منها فال شيء عليه        

فـاتقوا اهللا مـا     ﴿ : وقوله سـبحانه   .)١(﴾يكَلِّف اللّه نفْسا ِإالَّ وسعها    
   . واهللا ويل التوفيق.)٢(﴾استطعتم

   )٣(كانت والديت مريضة، وأفطرت يف رمضان فماذا عليها؟: س

 ومات يف مرضه فليس عليـه       ،ملسلم يف رمضان ملرض   إذا أفطر ا  : ج
   . ألنه معذور ومل يتمكن من القضاء؛ال قضاء وال إطعام شيء

 لقول النيب   ،وأما إن شفي مث تساهل فإنه يشرع ألقربائه أن يقضوا عنه          
 فـإن مل    )٤())من مات وعليه صيام صام عنه وليه      (( :صلى اهللا عليه وسلم   

 ومقدار ذلك نصف    ، عن كل يوم مسكيناً    يصوموا أطعموا عنه من تركته    
 وال بأس أن تدفع الكفارة      ، وهو كيلو ونصف تقريباً    ،صاع من قوت البلد   
   .كلها ملسكني واحد

  

                                                
   ٢٨٦سورة البقرة، اآلية ) ١(
   ١٦سورة التغابن، اآلية ) ٢(
   )نور على الدرب(من برنامج ) ٣(
  سبق خترجيه ) ٤(
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   .فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز حفظه اهللا

   : وبعد،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 شهر رمضان، أرجو    لنا بنت توفيت قبل يومني وعليها أيام من       : س
هل نصوم عنها تلك األيام، أو نتصدق عنـها، أو نـصوم            : إفادتنا

عنها ونتصدق؟ أرجو إفادتنا أثابكم اهللا ووفقكم ملـا فيـه خـري             
  . )١(السالماإلسالم واملسلمني و

   : بعده،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

 شيء ال    فليس عليها  ،إذا كانت البنت ماتت يف مرضها بعد العيد       : ج
 وإمنـا   ، أما إن كانت بعد العيد سليمة تستطيع الـصوم         ،قضاء وال إطعام  

 فيشرع لكم أن تصوموا عنها ما يقابل األيام الـيت           ،حدث األجل بعارض  
   .مضت عليها بعد العيد وهي سليمة

                                                
 ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز ج   . إعداد وتقدمي د  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ ابن باز     (نشر يف   ) ١(

   ٢٢٨ص 
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  مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز حفظه اهللا 

  : عدالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وب

يف خالل شـهر رمـضان املبـارك        : هذه سائلة تسأل وتقول   : س
هـ مرضاً شديداً حىت إـا      ١٨/٩/١٤١٤مرضت والديت يف يوم     

هـ وافتها املنيـة    ٢٥/٩/١٤١٤اجنربت تفطر فأفطرت، ويف يوم      
  . وتوفيت

  هل جيوز علي أن أصوم هذه األيام اليت بقيت عليها؟ : ١السؤال 

ليت مرضت فيها أم األيام الـيت بعـد          وهل هي تصوم األيام ا     -٢
  . جزاكم اهللا خري اجلزاء. )١(وفاا

   : بعده،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: ج

 ألـا معـذورة بالعـذر       ؛ليس عليك قضاء األيام اليت أفطرا أمك      
 وهكذا ليس عليك أن تقضي عنها بقية أيـام          ،الشرعي ومل تدرك القضاء   

   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وفق اهللا اجلميع.الشهر

                                                
  هـ ٢٤/١١/١٤١٤استفتاء شخصي قدم لسماحته، وقد أجاب عنه مساحته بتاريخ ) ١(
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توفيت والديت وعليها صيام مخسة أشـهر، أفطرـا بـسبب           : س
رضاعتها ألوالدها اخلمسة، ومل تستطع صيامها يف حياـا نتيجـة           
إصابتها بأمراض عديدة كالسكر وغريه، رغم هذا فقـد كانـت           

وت، مصممة على الصيام، وفعالً بدأت بثمانية أيام ولكن فاجأها امل         
 نقوم به للقضاء عنها يف      كيف يتم قضاء ذلك عنها؟ وماذا جيب أن       

   )١(الصيام؟
ما دام أن التأخري حصل من أجل العجز عن الـصيام ألمـراض             : ج

 فإنه ال يلـزم عنـها       ، أو من أجل الرضاع الذي قامت به       ،تتابعت عليها 
مِريـضا  ومن كَانَ   ﴿ : واهللا سبحانه يقول   ، ألا معذورة  ،قضاء وال إطعام  

      راٍم أُخأَي نةٌ مفٍَر فَِعدلَى سع فهذه مل تدرك العدة وهي قادرة على        )٢(﴾أَو 
 ال من جهة الصيام وال من جهـة         ، وال شيء عليكم   ،الصوم فسقط عنها  

 وأا  ،أما إذا كنتم تعلمون أا كانت متساهلة       اإلطعام إذا كانت معذورة   
 ولـو   ،فاملشروع أن تقضوا عنها أنتم     ، بل تستطيع أن تقضي    ،غري معذورة 

 كما قال   ،تعاونتم كل واحد من أوالدها أو أقارا يفعل شيئاً يصوم أياماً          
 )٣())من مات وعليه صيام صام عنـه وليـه        (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    

  متفق عليه من حديث عائشة 
                                                

  ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
   ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ٢(
  سبق خترجيه  )٣(
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كم  إذا كانت يف اعتقاد    ، فإذا صمتم عنها فلكم أجر عظيم      .رضي اهللا عنها  
 هلذا  ؛ لكن الصوم أفضل   ، وإن أطعمتم أجزأ اإلطعام    ،أا مقصرة ومتساهلة  

 وملا روى اإلمام أمحد رمحه اهللا بإسناد صحيح عن ابن           ،احلديث الصحيح 
أن امرأة قالت لرسول اهللا صـلى اهللا عليـه           عباس رضي اهللا تعاىل عنهما    

رأيـت  أ(( : قال ؟ إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها        :وسلم
 فهذا  .))لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا اهللا فاهللا أحق بالوفاء           

 كلها تدل أن الصوم يقضى عـن  ،احلديث والذي قبله وما جاء يف معنامها   
 سواء كان نذراً أو صوم رمضان أو صوم كفارة يف أصح أقـوال              ،امليت

كله إذا   هذا   ، وإن مل يتيسر القضاء أطعم عن كل يوم مسكني         ،أهل العلم 
 أما إذا كـان معـذوراً       ،كان الذي عليه الصيام قصر يف القضاء وتساهل       

   . فال إطعام وال صيام على الورثة،مبرض أو حنوه من األعذار الشرعية

  من مات وعليه صوم":  حديث- ١٣٤
  عام وليس خاصاً بالنذر" صام عنه وليه 

الشيء الذي  " من مات وعليه صوم صام عنه وليه        : " حديث: س
أعرف أنه حممول على صوم النذر، لكن أحد العلمـاء ذكـر يف             

  الربنامج أنه صوم رمضان، فهل هذا 
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صحيح أم الصحيح ما أعرفه عن طريق أحد الكتـب الـسلفية؟            
  . )١(أفيدوين مأجورين جزاكم اهللا خرياً

 وقد روي عن بعض األئمة      ،الصواب أنه عام وليس خاصاً بالنذر     : ج
 ولكنه قول مرجوح وال دليل      ، إنه خاص بالنذر   :واكأمحد ومجاعة أم قال   

مـن  (( : ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قـال ؛ والصواب أنه عام ،عليه
 متفق على صحته من حديث عائشة       )٢())مات وعليه صيام صام عنه وليه     

 ومل يقل صوم النذر وال جيوز ختصيص كالم النيب صـلى            .رضي اهللا عنها  
 ألن حديث النيب عليه الصالة والسالم عام يعم         ؛يلاهللا عليه وسلم إال بالدل    

 ، إذا تأخر املسلم يف قضائه تكاسالً مع القدرة        ،صوم النذر وصوم رمضان   
 والويل هو القريب من     ، فمن ترك ذلك صام عنه وليه      ،أو صوم الكفارات  

 ، فقد سئل النيب صلى اهللا عليه وسـلم        ، وإن صام غريه أجزأ ذلك     .أقاربه
ا رسول اهللا إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفاصـوم            ي :سأله رجل قال  

أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ اقضوا اهللا فإن           (( : قال ؟عنها
   وسألته امرأة عن ذلك )٣())اهللا أحق بالوفاء

                                                
   ١٧الشريط ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
  سبق خترجيه ) ٢(
النسائي يف السنن الكربى      ، ١١٤٨باب قضاء الصيام عن امليت برقم       ) الصيام(رواه بنحوه مسلم يف     ) ٣(
   ٢٩٠٩باب صوم احلي عن امليت برقم ) كتاب الصوم(
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 :يا رسول اهللا إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها قـال            : قالت
 اقـضوا اهللا فـاهللا أحـق        أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته       ((

   .)١())بالوفاء

ويف مسند أمحد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضـي اهللا عنـهما أن           
 يا رسول اهللا إن أمي ماتت وعليها صوم رمـضان أفأصـوم             :امرأة قالت 

 ، فأوضحت أنه رمضان فأمرها بالصيام     ،))صومي عن أمك  (( : قال ؟عنها
 وأنه ال وجه لتخصيص     ،واألحاديث كثرية دالة على قضاء رمضان وغريه      

هكذا جاءت األدلة     والصواب العموم  ، بل هو قول مرجوح ضعيف     ،النذر
   .عن رسول اهللا عليه الصالة والسالم

ولكن إذا كان املفطر يف رمضان مل يفرط بل أفطر من أجل املرض أو              
 أو ماتـت    ، أو ماتت احلامل   ، مث مات املريض   ،من أجل الرضاع أو احلمل    

ال قـضاء وال    فال شيء عليها وال على الورثة ،طع القضاء املرضعة ومل تست  
 أما إن شفي من مرضه وأمكنه       . للعذر الشرعي وهو املرض وحنوه     ؛إطعام

 واملرضعة واحلامل إن استطاعتا أن تقضيا بعد        ،الصوم فتساهل فيقضى عنه   
   . واهللا ويل التوفيق .ذلك فتساهلتا فهما يقضى عنهما

  
                                                

   ٢٠١٤مسند عبد اهللا بن عباس برقم ) ابةمسند املكثرين من الصح(رواه اإلمام أمحد يف ) ١(
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  قضاء كفارة القتل -١٣٥
  ن المتوفى وكيفية ذلكع

يل أخ تويف وعليه كفارة القتل اخلطأ، وهي صـيام شـهرين            : س
متتابعني، فهل جيوز صيامهما عنه، وهل جيوز اقتسامهما بالتتابع مع          

   )١(إخويت األحياء لنربئ شقيقنا املتوىف؟

يشرع ألحدكم أن يصوم عنـه شـهرين        .. .بسم اهللا واحلمد هللا   : ج
من مات وعليه صيام صام عنه      (( :ى اهللا عليه وسلم   متتابعني لقول النيب صل   

 وال جيوز تقسيمهما على     ، والويل هو القريب   . متفق على صحته   )٢())وليه
 لقوله  ، وإمنا يصومهما شخص واحد متتابعني كما شرع اهللا ذلك         ،مجاعة

 أما  .)٣(﴾فَمن لَّم يِجد فَِصيام شهريِن متتاِبعينِ     ﴿ :سبحانه يف حق القاتل   
   .وفق اهللا اجلميع . وال جيزئه الصيام،من استطاع العتق فعليه العتق

  

                                                
 ٥خ أمحد الباز جعبد اهللا الطيار والشي   . إعداد وتقدمي د  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ ابن باز     (نشر يف   ) ١(

  .٢٢٦ص 
  .سبق خترجيه) ٢(
  .٩٢سورة النساء، اآلية ) ٣(
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   من توفي في أثناء– ١٣٦

  الشهر سقط عنه الوجوب

  

تويف والدي يوم ثالثة رمضان، فهل جيب علي إكمال رمضان          : س
  )١(صوم نيابة عنه سبعة وعشرين يوما؟له، يعين أ

 فلـيس   ،قط عنه الواجب  ألن والدك ملا تويف س     ليس عليك شيء  : ج
   . وال يشرع لك ذلك،عليك أن تصوم عنه

 

                                                
  . استفتاء شخصي قدم لسماحته) ١(
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 صوم التطوع
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   حكم صيام أيام التشريق-١٣٧

هل من كان عليه صيام يف احلج لعدم قدرته على اهلدي له أن             : س
  )١(م الثالثة أيام من أيام التشريق؟يصو

عليك أن تصوم ثالثة أيام من أيام التشريق يف احلج وهي رخصة            : ج
 يصم يف األيام املاضية وملن عجز عنه خاصة وإال فأيام التشريق أيام             ملن مل 

أكل وشرب ال تصام وال جيب صومها إال هلذا الشخص وهلذا الصنف من             
الناس وهو من عجز عن اهلدي فإن له أن يصوم الثالثـة األيـام خاصـة        
   .وسبعة إذا رجع إىل أهله احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر يف احلج

   حكم صيام الثالث عشر-١٣٨
  من ذي الحجة بنية أنه من األيام البيض

والديت وفقها اهللا   : من بريدة يقول يف سؤاله    . ح. ع. ع: األخ: س
تصوم األيام الثالثة البيض من كل شهر وبالطبع يوافق اليوم الثالث           

  عشر من شهر ذي احلجة ثالث 

                                                
  هـ ١٤٠٧من ضمن أسئلة احلج مبىن عام ) ١(
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 عشر واخلـامس    أيام التشريق فهل تصومه أم تكتفي بصيام الرابع       
   )١(عشر فقط من شهر ذي احلجة؟

 ؛ليس لوالدتك وال لغريها أن تصوم الثالث عشر من ذي احلجـة           : ج
إـا  (( : وقال ،ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن صيام أيام التشريق          

  .)٢())أيام كل وشرب وذكر هللا عز وجل

 إال من عجز عن هدي التمتع أو القـران فإنـه ال حـرج عليـه يف            
مـر   ملا روى البخاري رمحه اهللا يف صحيحه عن عائشة وابن ع           ؛صيامهن

ق أن يصمن إال ملـن  مل يرخص يف أيام التشري : "رضي اهللا عنهما أما قاال    
   .)٣("مل جيد اهلدي

 وإن شـاءت أن تـصوم       ،وهلا أن تصوم الرابع عشر واخلامس عشر      
ثالثة أيـام    من أيام شهر ذي احلجة حىت تكمل ال        ،السادس عشر أو غريه   

 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أوصى مجاعة من الـصحابة            ؛فذلك أفضل 
 سواء صادفت أيام البـيض  ،رضي اهللا عنهم بصيام ثالثة أيام من كل شهر  

   . واهللا ويل التوفيق. لكن إذا صامها املسلم يف أيام البيض كان أفضل،أم ال
                                                

  ) الة العربية(من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من ) ١(
 ١٠٥٣٤يف باقي مسند أيب هريـرة بـرقم         ) باقي مسند املكثرين من الصحابة    (رواه اإلمام أمحد يف     ) ٢(

   ١١٤١باب حترمي صوم أيام التشريق برقم ) الصيام(واللفظ له، ومسلم يف 
   ١٩٩٨يق برقم باب صيام أيام التشر) الصوم(رواه البخاري يف ) ٣(
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وز الـصيام أم    التشريق، فهل جي  إذا وافق صيام أيام البيض أيام       : س
   )١(ال؟

ال جيوز صيام اليوم الثالث عشر من ذي احلجـة ال تطوعـاً وال              : ج
 وقد ى النيب صلى اهللا      ، ألا أيام أكل وشرب وذكر هللا عز وجل        ؛فرضاً

عليه وسلم عن صيامها ومل يرخص يف ذلك ألحد إال ملن مل جيد هـدي                
ي ويصوم السبع الباقيـة      فله أن يصوم أيام التشريق الثالثة عن اهلد        ،التمتع

 ملا ثبت يف صحيح البخاري رمحه اهللا عن عائشة وابـن عمـر              ؛عند أهله 
مل يرخص يف أيام التشريق أن يصمن إال ملن         (( :رضي اهللا عنهما أما قاال    

 ألما  ؛ أما صوم الرابع عشر واخلامس عشر فال بأس به         )٢())مل جيد اهلدي  
   .ق وباهللا التوفي.ليسا من أيام التشريق

  
   الشهر كله محل لصيام-١٣٩

  ثالثة أيام وكونها في البيض أفضل

  هل جيوز قضاء األيام البيض حبيث يبدأ اإلنسان : س

                                                
   ١٦٨ ص ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(
   ١٩٩٨باب صيام أيام التشريق برقم ) الصوم(رواه البخاري يف ) ٢(
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   )١(بصيامها مث حيبسه حابس ويقطعه عن صيامها؟

 فـإن   ،املشروع للمؤمن واملؤمنة صيام ثالثة أيام من كل شـهر         : ج
 بقية الشهر كله كفـى   وإن صامها يف  ،صامها يف األيام البيض كان أفضل     

 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أوصى بصيام ثالثة أيام مـن كـل               ؛ذلك
 فإذا كانت املرأة أو الرجـل   ، وبين أن األيام البيض أفضل من غريها       ،شهر

 ، مث شغال عنها شرع هلما الصيام من بقية الـشهر          ،يصومان األيام البيض  
له حمل صيام مـن أولـه إىل         ألن الشهر ك   ؛ وال يسمى قضاء   ،واحلمد هللا 

 فإذا صام املؤمن أو املؤمنة من أوله أو من وسطه أو من آخره ثالثة               ،آخره
   .أيام حصل املقصود وحصلت السنة وإن مل يصمها يف أيام البيض

  األيام البيض تصام على حسب -١٤٠
  التقويم وللمسلم جمعها وتفريقها

ال خيفـى   : لهمن طنطا يف مصر يقول يف سـؤا       . م. م. األخ ع : س
على مساحتكم أن األشهر العادية ال يعلم اإلنسان موعد دخوهلا، فكيف           
يكون احلال بالنسبة لصيام األيام البيض من كل شهر؟ أقـصد كيـف             

  يعرف 

                                                
  ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
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نرجو إرشادنا جزاكم    اإلنسان هذه األيام حىت يتمكن من صيامها؟      
   )١(.اهللا خرياً

 وإن  ،بغالـب الظـن    عمالً   ؛يشرع له أن يصومها حسب التقومي     : ج
 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم حث        ؛صامها يف غري أيام البيض كفى ذلك      

 كما يف الـصحيحني     ،على صيامها من كل شهر ومل يقيدها بأيام البيض        
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لعبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي               

 بعشر أمثاهلا، وذلـك     صم من الشهر ثالثة أيام فإن احلسنة      (( :اهللا عنهما 
 : قال ، ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه        ،)٢())مثل صيام الدهر  

صيام ثالثة أيام من كل     : أوصاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بثالث       ((
 واألحاديث يف هذا الباب     .)٣())شهر وركعيت الضحى وأن أوتر قبل النوم      

 إلطالق األحاديث وعدم    ؛رقها وهو خمري إن شاء مجعها وإن شاء ف        .كثرية
   . واهللا ويل التوفيق.تقييدها بالتتابع

  

                                                
  ) الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من ) ١(
باب النهي عن صـوم  ) الصيام(، ومسلم يف ١٩٧٦باب صوم الدهر برقم   ) الصوم(يف  رواه البخاري   ) ٢(

   ١١٥٩الدهر برقم 
) صالة املسافرين وقصرها  (، ومسلم يف    ١٩٨١باب صيام أيام البيض برقم      ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ٣(

   ٧٢١باب استحباب صالة الضحى برقم 
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  يستحب صيام األيام البيض ولو من شعبان -١٤١

 – ١٤ -١٣(ما حكم صيام نصف شـعبان وهـي األيـام           : س
   )١(؟)١٥

 ملـا  ؛يستحب صيام ثالثة أيام من كل شهر من شعبان أو غـريه           : ج
 أمر عبد اهللا بن عمرو بن العـاص         ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه       

 وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أيضاً أنه أوصى أبا الـدرداء وأبـا    ،بذلك
 أو  ، وإن صام هذه الثالثة من بعض الـشهور دون بعـض           ،هريرة بذلك 

 واألفـضل أن    ، ألا نافلة ال فريـضة     ؛صامها تارة وتركها تارة فال بأس     
   .لك إذا تيسر له ذ،يستمر عليها يف كل شهر

   الجمع بين حديث- ١٤٢
  ... "إذا انتصف شعبان فال تصوموا" 

  "أنه صلى اهللا عليه وسلم يصل شعبان برمضان : " وحديث

لقد قرأت يف   : من الرياض يقول يف سؤاله    . ض. ع. ع: األخ: س
  ) ٣٩٧(صحيح اجلامع احلديث رقم 

                                                
جملـة  (، ويف   ٣٠العدد رقم   ) ة البحوث اإلسالمية  جمل(، ويف   ١٢٢ ص   ١ج) كتاب الدعوة (نشر يف   ) ١(

  هـ ٤/١٠/١٤١٩ بتاريخ ١٦٧٧العدد ) الدعوة
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صحيح، عن أيب هريـرة     ) ٣٩٨(حتقيق األلباين وختريج السيوطي     
إذا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : هللا عنه، أنه قال   رضي ا 

ويوجد حـديث   ". انتصف شعبان فال تصوموا حىت يكون رمضان        
، صحيح، وحققه األلبـاين يف      ٨٧٥٧آخر خرجه السيوطي برقم     

: "  عن عائشة رضي اهللا عنها، قالـت       ٤٦٣٨صحيح اجلامع برقم    
أنه يصومه شـعبان    كانت أحب الشهور إليه صلى اهللا عليه وسلم         

   )١(فكيف نوفق بني احلديثني؟" مث يصله برمضان 

  وبعد  بسم اهللا واحلمد هللا: ج

فقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصوم شعبان كله ورمبا صامه إال             
 أما احلديث الذي فيه     . كما ثبت ذلك من حديث عائشة وأم سلمة        ،قليالً

ح كما قال األخ العالمـة      النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان فهو صحي       
 ، واملراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف        ،الشيخ ناصر الدين األلباين   

 واهللا ويل   .أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقـد أصـاب الـسنة             
   .التوفيق

  

                                                
  هـ ٣/١١/١٤١٤ بتاريخ ١٤٣٧العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ١(
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   من لم يكمل صيام األيام- ١٤٣
  البيض يحسب له أجر ما صام منها

: الـسودان يقـول يف سـؤاله   من أم درمان ب   . م. أ. ع: األخ: س
صمت يومني من األيام البيض ومل أصم اليوم الثالث لبعض الظـروف،            

   )١(فهل حيسب يل أجر هذين اليومني؟

الشك أنه حيسب لك أجرمها إذا كنت صمتهما هللا سـبحانه ال            : ج
من جاء ِبالْحـسنِة فَلَـه عـشر        ﴿ : لقول اهللا عز وجل    ؛رياء وال مسعة  

   . واهللا ويل التوفيق. وما جاء يف معناها من اآليات واألحاديث،)٢(﴾أَمثَاِلها

  صيام االثنين والخميس -١٤٤

مساحة الشيخ  : من املدينة املنورة يقول يف سؤاله     . ع. ع. األخ م : س
أنا ال أستطيع صيام يوم اخلميس ألسباب خاصة، فهـل يكفـي أن             

  أصوم يوم االثنني من كل 

                                                
 بتاريخ  ١٦٧٧العدد  ) جملة الدعوة  ، ونشر يف  ) الة العربية (من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من       ) ١(
  هـ ٤/١٠/١٤١٩
  .١٦٠ة األنعام، اآلية سور) ٢(
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   )١(هما معاً؟أسبوع، أم البد من صيام

ال حرج يف صوم أحد اليومني املذكورين وصيامهما سنة ولـيس           : ج
 وال جيب اجلمـع     ، فمن صامهما أو أحدمها فهو على خري عظيم        ،بواجب
 لألحاديث الصحيحة الواردة يف ذلك عن النيب        ؛ بل ذلك مستحب   ،بينهما

   . واهللا ويل التوفيق.صلى اهللا عليه وسلم

  فضل صيام االثنين -١٤٥
  والخميس على أيام البيض

والديت تواظب ومنذ زمن طويل على صيام يـومي اخلمـيس           : س
واالثنني من كل أسبوع، وهي اآلن تريد االستفسار ومعرفة هل هذا           
العمل أفضل أم أن تصوم ثالثة أيام من كل شهر؟ نرجو اإلفـادة،             

  .)٢(وجزاكم اهللا خرياً

 ،ثة داخـل يف ذلـك      وصيام الثال  ،هذا العمل أفضل وأكثر أجراً    : ج
إمـا  (( :وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصوم االثنني واخلميس ويقول         

  يومان تعرض فيهما األعمال على 

                                                
  ) الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من ) ١(
  هـ ١/٢/١٤١٦ وتاريخ ١٤٩٧العدد ) جملة الدعوة(نشرت يف ) ٢(
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  . واهللا ويل التوفيق.)١())اهللا سبحانه فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم

   

  حكم قضاء الست بعد شوال -١٤٦

حـدى  امرأة تصوم ستة أيام من شهر شوال كل سـنة، ويف إ           : س
السنوات نفست مبولود هلا يف بداية شهر رمضان، ومل تطهر إال بعد            
خروج رمضان، مث بعد طهرها قامت بالقضاء، فهل يلزمها قـضاء           
الست كذلك بعد قضاء رمضان حىت ولو كان ذلك يف غري شـوال      
أم ال يلزمها سوى قضاء رمضان؟ وهل صيام هذه الستة األيام مـن         

   )٢(؟شوال تلزم على الدوام أم ال

 لقول النيب صـلى اهللا      ؛صيام ست من شوال سنة وليست فريضة      : ج
من صام رمضان مث أتبعه ستاً من شـوال كـان كـصيام             (( :عليه وسلم 

 واحلديث املذكور يدل على أنه      . خرجه اإلمام مسلم يف صحيحه     ))الدهر
  ال حرج يف صيامها متتابعة أو 

                                                
   ٢٣٥٨باب صوم النيب صلى اهللا عليه وسلم برقم ) الصيام(رواه النسائي يف ) ١(
ـ   (، ويف   ١٧٢ ص   ٢ج) كتـاب الـدعوة   (نشر يف   ) ٢( ، وتـاريخ   ٥٢٦العـدد   ) سلمونجريـدة امل
   ١٦٥ ص ٢مجع وترتيب حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(هـ، ويف كتاب ٢/١٠/١٤١٥
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   . إلطالق لفظه؛متفرقة

وعِجلْـت ِإلَيـك رب     ﴿ :لقولـه سـبحانه    ؛واملبادرة ا أفـضل   
 وملا دلت عليه اآليات القرآنية واألحاديث النبوية من فـضل           ،)١(﴾ِلترضى

   .املسابقة واملسارعة إىل اخلري
 لقول النيب صلى اهللا عليه      ؛وال جتب املداومة عليها ولكن ذلك أفضل      

   .))لأحب العمل إىل اهللا ما داوم عليه صاحبه وإن ق(( :وسلم
 ألا سنة فات حملها سـواء       ؛وال يشرع قضاؤها بعد انسالخ شوال     

   . واهللا ويل التوفيق.تركت لعذر أو لغري عذر

  القول ببدعية صوم الست قول باطل -١٤٧

ما رأي مساحتكم فيمن يقول أن صوم الست من شوال بدعـة            : س
مـن  " وأن هذا رأي األمام مالك، فإن احتج عليه حبديث أيب أيوب        

يف : قـال " ام رمضان مث أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر           ص
  )٢(م فيه؟إسناده رجل متكل

   وله ، وحديث أيب أيوب صحيح،هذا القول باطل: ج

                                                
   ٨٤سورة طه، اآلية ) ١(
  هـ ٩/١١/١٤١٩وقد صدرت اإلجابة عنه بتاريخ . ك. س. استفتاء شخصي مقدم لسماحته من م) ٢(



  

 - ٣٩٠ -

   .شواهد تقوية وتدل على معناه

  . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه،واهللا ويل التوفيق

   

   شهر شوال كله محل لصيام الست– ١٤٨

هل جيوز أن خيتار صيام ستة أيام يف شهر شوال، أم أن صـيام              : س
   )١(هذه األيام هلا وقت معلوم؟ وهل إذا صامها تكون فرضاً عليه؟

مـن صـام    (( :ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         : ج
 خرجه اإلمام مسلم    )٢())رمضان مث أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر        

ذه األيام ليست معينة من الشهر بل خيتارها املؤمن مـن            وه .يف الصحيح 
 وإن شاء   ، أو يف آخره   ، أو يف أثنائه   ، فإن شاء صامها يف أوله     ،مجيع الشهر 

 وإن بادر إليها وتابعها يف      ، فاألمر واسع حبمد اهللا    ، وإن شاء تابعها   ،فرقها
 وال  . ألن ذلك من باب املسارعة إىل اخلـري        ؛أول الشهر كان ذلك أفضل    

   بل جيوز له تركها يف أي ،كون بذلك فرضاً عليهت

                                                
   ١١الشريط رقم ) نور على الدرب(سؤال من برنامج ) ١(
   ١١٦٤باب استحباب صوم ستة أيام من شوال برقم ) الصيام(رواه مسلم يف ) ٢(
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 لقول النيب صلى    ؛ لكن االستمرار على صومها هو األفضل واألكمل       ،سنة
 )١())أحب العمل إىل اهللا ما داوم عليه صاحبه وإن قـل          (( :اهللا عليه وسلم  

   .واهللا املوفق

  

  ال يشترط التتابع في صيام ست شوال -١٤٩

أس من  وال أن تكون متتابعة أم ال ب      هل يلزم صيام الست من ش     : س
   )٢(صيامها متفرقة خالل الشهر؟

صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه              : ج
 ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم       ؛ وجيوز صيامها متتابعة ومتفرقة    ،وسلم

 : حيث قال صلى اهللا عليه وسلم      ،أطلق صيامها ومل يذكر تتابعاً وال تفريقاً      
 أخرجه  .)٣())من صام رمضان مث أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر          ((

   . وباهللا التوفيق.اإلمام مسلم يف صحيحه

  
                                                

   ٧٨٢باب صيام النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غري رمضان برقم ) الصيام(رواه مسلم يف ) ١(
جملـة  (، ويف   ١٦٥ ص   ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج      ) فتاوى إسالمية (نشر يف كتاب    ) ٢(

  هـ ١٤١٩شهر شوال عام  ل١٠٦العدد ) الفرقان
   ١١٦٤باب استحباب صوم ستة أيام من شوال برقم ) الصيام(رواه مسلم يف ) ٣(
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   المشروع تقديم القضاء على صوم الست-١٥٠

بل صيام ما علينا مـن قـضاء   هل جيوز صيام ستة من شوال ق      : س
   )١(رمضان؟

قدمي القضاء   والصواب أن املشروع ت    ،قد اختلف العلماء يف ذلك    : ج
 : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم   ؛على صوم الست وغريها من صيام النفل      

 خرجـه  ))من صام رمضان مث أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الـدهر   ((
 وإمنـا   ، ومن قدم الست على القضاء مل يتبعها رمضان        .مسلم يف صحيحه  

رض  والف ، وصيام الست تطوع   ، وألن القضاء فرض   ،أتبعها بعض رمضان  
   . وباهللا التوفيق.أوىل باالهتمام والعناية

  

مل أسـتطع   : من امعة تقول يف سؤاهلا    . م. ع. األخت ص : س
صيام شهر رمضان بسبب النفاس وقد طهرت أيـام العيـد، ويل            
رغبة شديدة يف صيام الست من شوال، فهل جيوز يل أن أصـومها             

   )٢(.مث أصوم القضاء أم ال؟ أفتوين وفقكم اهللا للخري

                                                
  ) الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من ) ١(
  هـ ٢٣/٩/١٤٠٨وقد أجاب عنها بتاريخ ) عكاظ(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من جريدة ) ٢(
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 : لقول النيب صلى اهللا عليـه وسـلم        ؛املشروع أن تبدئي بالقضاء   : ج
 أخرجـه   ))من صام رمضان مث أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر          ((

فبني صلى اهللا عليه وسلم أن صوم الست يكون بعـد            .مسلم يف صحيحه  
 للحـديث   ؛ ولو فاتت الـست    ، فالواجب املبادرة بالقضاء   .صوم رمضان 

   . واهللا ويل التوفيق. الفرض مقدم على النفل وألن،املذكور

من عليه صيام أيام من رمضان ورغب يف صيام سـت مـن             : س
شوال، وأراد صيامها قبل أن يقضي ما عليه على اعتبـار أن أيـام     
رمضان ميكن قضاؤها يف أي وقت، أما الست من شـوال فهـي             

  .)١(أرجو إفاديت أثابكم اهللا. خاصة بشهر شوال

 ألن الرسول صلى اهللا     ؛ن يبدأ بالقضاء قبل صيام الست     املشروع أ : ج
 وإذا  .)٢())من صام رمضان مث أتبعه ستاً مـن شـوال         (( :عليه وسلم قال  

 ، بل يكون صامها قبل بعضه     ،صامها قبل القضاء مل حيصل إتباعها رمضان      
   .وألن الفرض أهم فكان أوىل بالتقدمي

  

                                                
، ويف جملـة  ١٦٦ ص ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املـسند ج  ) يةفتاوى إسالم (نشر يف كتاب    ) ١(
  هـ ١٤١٩ لشهر شوال ١٠٦العدد ) الفرقان(
  سبق خترجيه ) ٢(
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  ال يجوز تقديم صيام -١٥١
  ام الكفارةست من شوال على صي

 سـتاً مـن     رجل عليه كفارة شهرين متتابعني وأحب أن يصوم       : س
   )١(شوال، فهل جيوز له ذلك؟

 ألـا  ؛الواجب البدار بصوم الكفارة فال جيوز تقدمي الست عليها       : ج
 فوجب تقدميها على صـوم      ، وهي واجبة على الفور    ،نفل والكفارة فرض  

   .الست وغريها من صوم النافلة

  

  ام التطوع لمن عليه قضاء حكم صي-١٥٢

ما حكم صيام التطوع، كست من شوال، وعشر ذي احلجة،          : س
  )٢( ملن عليه أيام من رمضان مل تقض؟ويوم عاشوراء

  
                                                

   ١٦٦ ص ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(
اريخ بتــ) الريــاض(، ويف جريــدة ١٧٣لــسماحته ص ) حتفــة اإلخــوان(نــشر يف كتــاب ) ٢(

) الـدعوة (هـ، ويف جملة    ١٦/٩/١٤١٩ بتاريخ   ١٢٢١٧العدد  ) الندوة(هـ، ويف جريدة    ١٢/٩/١٤١٨
  هـ ٤/١٠/١٤١٩ وتاريخ ١٦٥٧العدد 
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 ؛الواجب على من عليه قضاء رمضان أن يبدأ به قبل صوم النافلة           : ج
   .ألن الفرض أهم من النفل يف أصح أقوال أهل العلم

  بواجب صيام الست سنة وليس -١٥٣
  ومن لم يستطع إكمالها لعذر شرعي يرجى له أجرها

ـ    : س من عمـان يف  . ل. ك. ص: األخت اليت رمزت المسها ب
بدأت يف صيام الست من شوال ولكين مل        : األردن تقول يف سؤاهلا   

    أستطع إكماهلا بسبب بعض الظروف واألعمال حيث بقـي علـي
أقضيها؟ وهل علـي    ل  منها يومان، فماذا أفعل يا مساحة الشيخ؟ ه       

   )١(إمث يف ذلك؟

 فلك أجر   ،صيام األيام الستة من شوال عبادة مستحبة غري واجبة        : ج
ما صمت منها ويرجى لك أجرها كاملة إذا كان املانع لك من إكماهلـا              

إذا مرض العبد أو سافر     (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛عذراً شرعياً 
 . رواه البخاري يف صحيحه    )٢()) صحيحاً كتب اهللا له ما كان يعمل مقيماً      
   . واهللا املوفق.وليس عليك قضاء ملا تركت منها

                                                
 بتاريخ  ١٦٧٧العدد  ) جملة الدعوة (، ونشر يف    ) الة العربية (من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من       ) ١(
  هـ ٤/١٠/١٤١٩
   ٢٩٩٦باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل يف اإلقامة برقم  )اجلهاد(رواه البخاري يف ) ٢(
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  ال حرج في وصل صوم -١٥٤

  القضاء بصوم الست من شوال

مسعت أنه ال جيوز    : من الالذقية يقول يف سؤاله    . م. ص. األخ أ : س
لإلنسان أن يصل صوم القضاء بصوم النفل، مبعىن أنه إذا كان عليه            

م من رمضان أفطرها بسبب عذر شرعي مث قضاها يف شهر شوال            أيا
وأراد أن يصوم ستة أيام من شوال فإنه ال يصل هذه بتلك، وإمنـا              

  . )١(يفطر بينهما يوماً، فهل هذا الكالم صحيح؟ نرجو اإلفادة

 لعمـوم   ؛ والصواب أنه ال حرج يف ذلك      ،ال أعلم ملا ذكرته أصالً    : ج
   . واهللا ويل التوفيق.األدلة

                                                
  ) الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من ) ١(
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  )١( الترغيب في صوم عاشوراء- ١٥٥

 والصالة والسالم على رسوله وعلى آله وأصـحابه ومـن          ،احلمد هللا 
   : أما بعد،اهتدى داه

فقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يصوم يوم عاشـوراء        
 وأهلك فيـه  ، ألنه يوم جنى اهللا فيه موسى وقومه   ؛ويرغب الناس يف صيامه   

فيستحب لكل مسلم ومسلمة صيام هذا اليوم شكراً هللا عز           ،فرعون وقومه 
 ويستحب أن يصوم قبله يوماً أو بعده        ، وهو اليوم العاشر من احملرم     ،وجل

 وإن صام الثالثة مجيعـاً التاسـع والعاشـر          ،يوماً خمالفة لليهود يف ذلك    
 : ألنه روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          ؛واحلادي عشر فال بأس   

 : ويف روايـة أخـرى     )٢())فوا اليهود صوموا يوماً قبله ويوماً بعده      خال((
 وصح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه        .)٣())صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده     ((

  يكفر اهللا به السنة اليت (( :سئل عن صوم عاشوراء فقال

                                                
بيان صدر من مكتب مساحته عندما كان مفتياً عاماً للملكة ورئيساً هليئة كبار العلماء وإدارة البحوث            ) ١(

  . العلمية
، ورواه البيهقـي يف     ٢١٥٥داية مسند عبد اهللا بن العباس بـرقم         ب) مسند بين هاشم  (رواه أمحد يف    ) ٢(
   ٤٣١٥باب صوم قبل يوم عاشوراء برقم ) السنن الكربى(
   ٤٣١٥باب الصوم قبل يوم عاشوراء برقم ) جممع الزوائد(رواه اهليثمي يف ) ٣(
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 ونظراً  . واألحاديث يف صوم عاشوراء والترغيب يف ذلك كثرية        .)١())قبله
هـ حـسب   ١٤١٦ يوم السبت املوافق ثالثني ذي احلجة من عام          إىل أن 

 ،التقومي حيتمل أن يكون من ذي احلجة من جهة الرؤية وإكمـال العـدد           
هــ إذا كـان     ١٤١٧وحيتمل أن يكون هو أول يوم من شهر عاشوراء          

 فإن األفضل للمؤمن يف هذا العـام أن يـصوم      ، يوماً ٢٩شهر ذي احلجة    
 ألن يوم األحد حيتمل أن يكون التاسع إن كـان           ؛طاًاالثنني والثالثاء احتيا  

 وحيتمل أن يكون هو الثامن إن كـان شـهر ذي    ،شهر ذي احلجة ناقصاً   
 ملا يف ذلك    ؛ ومن صام يوم األحد واالثنني والثالثاء فحسن       ،احلجة كامالً 

 وألن صوم ثالثة أيام من كل شـهر سـنة           ،من متام االحتياط هلذه السنة    
 .وللبيان واإليضاح جرى حتريـره     .ى اهللا عليه وسلم   معلومة عن النيب صل   

 وأن جيعلنا مجيعـاً مـن       ،وأسأل اهللا أن يوفقنا ومجيع املسلمني ملا يرضيه       
 وصلى اهللا وسلم على نبينا حممـد        ،املسارعني إىل كل خري إنه جواد كرمي      

   .وآله وصحبه

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
  ةمفيت عام اململكة العربية السعودي
  ورئيس هيئة كبار العلماء

  وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء
                                                

   ١١٦٢باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر برقم ) الصيام(رواه مسلم يف ) ١(
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احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ومـن         
   .)١(اهتدى داه

فقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يصوم يـوم              :أما بعد 
وقومـه   ألنه يوم جنا اهللا فيه موسـى         ؛ ويرغب الناس يف صيامه    ،عاشوراء

 فيستحب لكل مسلم ومسلمة صيام هذا اليوم        .وأهلك فيه فرعون وقومه   
شكراً هللا عز وجل وهو اليوم العاشر من حمرم ويستحب أن يصوم قبلـه               

 وإن صام الثالثة مجيعاً التاسـع       ، خمالفة لليهود يف ذلك    ؛يوماً أو بعده يوماً   
 عليه وسلم   ألنه روي عن النيب صلى اهللا      ؛والعاشر واحلادي عشر فال بأس    

 ويف روايـة    )٢())خالفوا اليهود صوموا يوماً قبله ويوماً بعـده       (( :أنه قال 
   .)٣())صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده(( :أخرى

 :وصح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل عن صوم عاشوراء فقـال            
   واألحاديث يف صوم .)٤())يكفر اهللا به السنة اليت قبله((

                                                
   ٩٣٤٩العدد ) اجلزيرة(كلمة وجهها مساحته ونشرت يف جريدة ) ١(
  سبق خترجيه ) ٢(
   سبق خترجيه) ٣(
، وأبـو داود يف     ٧٥٢باب ما جاء يف احلث على صوم يوم عاشوراء برقم           ) الصوم(رواه الترمذي يف    ) ٤(
اشـوراء بـرقم    باب صيام يوم ع   ) الصيام(، وابن ماجة يف     ٢٤٢٥باب صوم الدهر تطوعاً برقم      ) الصوم(

١٧٣٨   
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 ١ ونظراً إىل أن يوم االثـنني املوافـق         .يف ذلك كثرية  عاشوراء والترغيب   
هو أول يوم من     هـ حسب التقومي حيتمل أن يكون     ١٤١٩حمرم من عام    
 يوماً فـإن  ٢٩هـ إذا كان شهر ذي احلجة ١٤١٩ )حمرم(شهر عاشوراء   

 حـسب   ١٠/١األفضل للمؤمن يف هذا العام أن يصوم األربعاء املوافـق           
 ألن يوم األربعاء    ؛أو يصوم اخلميس واجلمعة    ويصوم معه اخلميس     ،التقومي

 وحيتمل أن يكون    ،حيتمل أن يكون العاشر إن كان شهر ذي احلجة ناقصاً         
 ومن صام يـوم األربعـاء أو        ،هو التاسع إن كان شهر ذي احلجة كامالً       

 ملـا يف ذلـك مـن        ، فقد وافق السنة   ، أو صام الثالثة   ،اخلميس واجلمعة 
وم ثالثة أيام من كل شهر سنة معلومة عـن   وألن ص،االحتياط هلذه السنة  

 وأسأل اهللا أن    . وللبيان واإليضاح جرى حتريره    .النيب صلى اهللا عليه وسلم    
 وأن جيعلنا مجيعاً من املسارعني إىل كـل   ،يوفقنا ومجيع املسلمني ملا يرضيه    

   . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه،خري إنه جواد كرمي

  د اهللا بن بازعبد العزيز بن عب
  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  ورئيس هيئة كبار العلماء

  وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء
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   حكم تحري ليلة عاشوراء-١٥٦

يصوم كثري من املسلمني يوم عاشوراء ويهتمون بـصيامه ملـا           : س
يسمعونه من الدعاة يف احلث عليه والترغيب فيه، فلماذا ال يوجـه        

حري هالل حمرم حىت يعرف املسلمون ذلك بعد إذاعته أو          الناس لت 
   )١(نشره يف وسائل اإلعالم؟

 صامه النيب صـلى اهللا      ؛صيام يوم عاشوراء سنة يستحب صيامه     : ج
 ؛عليه وسلم وصامه الصحابة وصامه موسى قبل ذلك شكراً هللا عز وجل           
ـ             ى وألنه يوم جنى اهللا فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فصامه موس

 مث صامه النيب صلى اهللا عليه وسلم شكراً         ،وبنو إسرائيل شكراً له عز وجل     
 ، وكان أهل اجلاهلية يصومونه أيـضاً      ،هللا عز وجل وتأسياً بنيب اهللا موسى      

 : فلما فرض اهللا رمضان قال     ،وأكده النيب صلى اهللا عليه وسلم على األمة       
   وأخرب عليه الصالة )٢())من شاء صامه ومن شاء تركه((

                                                
   ١٦٩ ص ٢مجع وترتيب الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(
برقم  ﴾يا أَيها الَِّذين آمنواْ كُِتب علَيكُم الصيام      ﴿ :باب قوله تعاىل  ) تفسري القرآن (رواه البخاري يف    ) ٢(

  .  واللفظ له١١٢٥باب صوم عاشوراء برقم ) الصيام(، ومسلم يف ٥٤٠٢
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   .والسالم أن صيامه يكفر اهللا به السنة اليت قبله

 ملا ورد عنـه     ؛واألفضل أن يصام قبله يوم أو بعده يوم خالفاً لليهود         
 : ويف لفـظ   ،)١())صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده     (( :عليه الصالة والسالم  

 فإذا صام يوماً قبله أو بعده يومـاً أو          )٢())صوموا يوماً قبله ويوماً بعده    ((
 وفيـه   .صام اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده أي صام ثالثة فكله طيب           

   .خمالفة ألعداء اهللا اليهود

 ألنـه نفـل لـيس       ؛أما حتري ليلة عاشوراء فهذا أمر ليس بـالالزم        
 ألن املؤمن لو أخطأه فـصام       ؛ فال يلزم الدعوة إىل حتري اهلالل      ،بالفريضة

 وهلذا ال جيـب  .و على أجر عظيم وه،بعده يوماً وقبله يوماً ال يضره ذلك   
   . ألنه نافلة فقط؛االعتناء بدخول الشهر من أجل ذلك

  حكم االعتماد على -١٥٧
  التقويم في صيام عاشوراء

أنا شاب هداين اهللا لنور احلق وأريد صيام عاشوراء ومجيع األيام           : س
  الفاضلة غري رمضان، فهل نعتمد يف صيام 

                                                
   ٢١٥٥مسند عبد اهللا بن العباس برقم ) مسند بين هاشم(رواه أمحد يف ) ١(
، وذكره صاحب   ١١٦ ص   ١١باب صيام يوم عاشوراء ج    ) الصوم(ذكره العيين يف عمدة القاري يف       ) ٢(

   ٧٢٩٣باب صوم يوم عاشوراء برقم ) حرف الصاد(الفتح الكبري يف 



  

 - ٤٠٣ -

يوم دخول شـهر اهللا احملـرم، أم أن   عاشوراء على التقومي يف حتديد    
   )١(جزاكم اهللا خرياً؟. االحتياط يف صيام يوم قبله وبعده هو األفضل

عليك باعتماد الرؤية وعند عدم ثبوت الرؤية تعمـل باالحتيـاط     : ج
   . وفق اهللا اجلميع.وذلك بإكمال ذي احلجة ثالثني يوماً

  

  صوم التاسع مع العاشر -١٥٨
  شر مع العاشرأفضل من صوم الحادي ع

ما حكم صيام يوم عاشوراء، وهل األفضل صيام اليوم الـذي           : س
قبله أم اليوم الذي بعده أم يصومها مجيعاً أم يصوم يـوم عاشـوراء              

  . )٢(نرجو توضيح ذلك جزاكم اهللا خرياًفقط؟ 

 ملا ثبت يف األحاديث الـصحيحة عـن         ؛صيام يوم عاشوراء سنة   : ج
 وأنه كـان يومـاً      ،من الداللة على ذلك   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

  تصومه اليهود ألن اهللا جنى فيه موسى 

                                                
  هـ ٢٩/١٢/١٤١٩ بتاريخ ١٦٨٧عدد ال) الدعوة(نشر يف جملة ) ١(
   ١٧٠ ص ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ٢(



  

 - ٤٠٤ -

 فصامه نبينا حممد صلى اهللا عليـه وسـلم          ،وقومه وأهلك فرعون وقومه   
 وصوم  ، وأمر بصيامه وشرع لنا أن نصوم يوماً قبله أو يوماً بعده           ،شكراً هللا 

 ،كفى ذلـك   وإن صام العاشر مع احلادي عشر        ،التاسع مع العاشر أفضل   
 ملا جاء يف بعـض      ؛ وإن صامهما مجيعاً مع العاشر فال بأس       ،ملخالفة اليهود 

 ، أما صومه وحده فيكـره     .)١())صوموا يوما قبله ويوماً بعده    (( :الروايات
   .واهللا ويل التوفيق

  حكم صوم من تبين له -١٥٩
  أن العاشر غير الذي صامه

ه صـام الثـامن     من صام التاسع والعاشر فتبني له بعد ذلك أن        : س
   )٢(والتاسع، فما احلكم، وهل عليه قضاء ذلك؟

 ؛ وله األجر إن شاء اهللا كامالً على حسب نيته         ،ليس عليه القضاء  : ج
ألنه ظن أن هذا هو التاسع والعاشر حسب التقوميات فله أجره إن شـاء              

   . وليس عليه قضاء وله أجر صوم اليومني،اهللا

  
                                                

، وذكره صاحب   ١١٦ ص   ١١باب صيام يوم عاشوراء ج    ) الصوم(ذكره العيين يف عمدة القاري يف       ) ١(
  ٧٢٩٣باب صوم يوم عاشوراء برقم ) حرف الصاد(الفتح الكبري يف 

  ١٧٠ ص ٢مجع وترتيب الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(ر يف كتاب نش) ٢(



  

 - ٤٠٥ -

اشر، فهل يواصل صـيام     أن غداً الع  لو تبني له يف اليوم التاسع       : س
   )١(ثالثة أيام؟

 . حىت يصوم العاشر يقيناً هذا هو األفـضل       ،األفضل له أن يواصل   : ج
   . ويفوته صوم العاشر،وإن مل يصم فال حرج

  

  حكم صوم يوم عرفة للحاج وغيره -١٦٠

مساحة الشيخ كثري من الناس يعتقدون أن صـوم يـوم عرفـة         : س
   )٢(ثامن، فما توجيه مساحتكم؟ مقرون بصيام اليوم ال

 وله فضل عظيم يكفر اهللا به السنة الـيت          ،صوم يوم عرفة مستقل   : ج
 ألن النيب   ؛ أما احلاج فال جيوز له أن يصوم يوم عرفة         ،قبله والسنة اليت بعده   

   .صلى اهللا عليه وسلم وقف يف ذلك اليوم وهو مفطر

م عرفة  ما حكم من صام يوم عرفة وهو حاج؟ ولو صادف يو          : س
   )١(يوم مجعة فماذا يعين ذلك؟

                                                
  ١٧٠ ص ٢مجع وترتيب الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(
  بالسليل) اجلزيرة(من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من مكتب جريدة ) ٢(



  

 - ٤٠٦ -

 ألن ؛احلاج ليس عليه صيام يوم عرفة وإن صام خيشى عليـه اإلمث           : ج
رسول اله صلى اهللا عليه وآله وسلم ى عن صوم يوم عرفـة بعرفـة ومل        

 وإن تعمد الصيام وهو يعلم النهي خيشى عليه من          . فاحلاج ال يصوم   .يصم
   .مي ألن األصل يف النهي التحر؛اإلمث

  

  حكم صوم يوم عرفة لمن عليه قضاء -١٦١

   )٢(هل جيوز صوم يوم عرفة وقد يوجد أيام قضاء من رمضان؟: س

 أمـا   ، الواجب عليه أن يفطر يف يوم عرفة       ،احلاج ال يصوم عرفة   : ج
 صيامه يكفر السنة الـيت  ،غري احلجاج فيستحب هلم صيامه فهو يوم فضيل  

 ألن النيب صلى    ؛ن احلجاج ال يصومون    وفيه خري عظيم لك    ،قبله واليت بعده  
 أما غري احلاج    ،اهللا عليه وسلم وقف يف عرفة مفطراً وى عن الصوم فيها          

 لكن إذا كان عليه صوم قضاء يبدأ بالقضاء وإذا صام           ،فال بأس أن يصوم   
   .يوم عرفة عن القضاء وأيام التسع عن القضاء فهو حسن

  

                                                                                                                           
  هـ٩/١٢/١٤١٩ بتاريخ ١٣١٢٤العدد ) املدينة(نشر يف جريدة ) ١(
   هـ١٤١٨من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته يف يوم عرفة، حج عام ) ٢(



  

 - ٤٠٧ -

  األيام المنهي عن الصيام فيها -١٦٢

   )١( ما هي األيام اليت يكره فيها الصيام؟:س

 حيث ال جيـوز أن      ،األيام اليت ينهى عن الصيام فيها يوم اجلمعة       : ج
 ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم       ؛يصوم يوم اجلمعة منفرداً يتطوع بذلك     

   .ى عن ذلك

 لكن إذا صـام اجلمعـة ومعهـا    ،وهكذا ال يفرد يوم السبت تطوعاً  
 كما جاءت بذلك األحاديـث عـن        ،ميس فال بأس  السبت أو معها اخل   

   .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 وكذلك يوم النحـر     .وكذلك ينهى عن صوم عيد الفطر وذلك حمرم       
 ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ى عـن          ؛وأيام التشريق كلها ال تصام    

 إال أن أيام التشريق قد جاء ما يدل على جواز صومها عن هـدي               ،ذلك
 ملا ثبت يف البخاري عن عائشة       ؛ع والقران خاصة ملن مل يستطع اهلدي      التمت

 يـرخص يف أيـام      مل(( :رضي اهللا عنها وابن عمر رضي اهللا عنهما قاال        
  التشريق 

                                                
وجملـة  (،  ١٦٨ ص   ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املـسند ج       ) فتاوى إسالمية (نشر يف كتاب    ) ١(

  هـ ٤/١٠/١٤١٩ بتاريخ ١٦٧٧العدد ) الدعوة



  

 - ٤٠٨ -

 أما كوا تصام تطوعاً أو ألسـباب        .)١())أن يصمن إال ملن مل جيد اهلدي      
إذا مل تثبـت     وهكذا يوم الثالثني من شعبان       ؛أخرى فال جيوز كيوم العيد    

 فإنه يوم شك ال جيوز صومه يف أصح قويل العلماء سواء كان             ،رؤية اهلالل 
 واهللا  . لألحاديث الصحيحة الدالة على النهي عن ذلـك        ؛صحواً أو غيماً  

   .ويل التوفيق

  ال يجوز صيام يوم -١٦٣
  الشك ولو كانت السماء غائمة

م يـوم  إذا كان يف اجلو سحاب أو غبار هل جيب أو يشرع صيا  : س
   )٢(الشك احتياطاً الحتمال أن الشهر قد دخل؟

 هـذا هـو     ،ال جيوز صيام يوم الشك ولو كانت السماء مغيمة        : ج
وأفطروا  صوموا لرؤيته (( : ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال       ؛الصواب

 وقال صلى اهللا    )٣())لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوماً        
  تقدموا ال (( :عليه وسلم

                                                
   ١٩٩٨باب صيام أيام التشريق برقم ) الصوم(رواه البخاري يف ) ١(
  ) نور على الدرب(نامج من بر) ٢(
   سبق خترجيه) ٣(



  

 - ٤٠٩ -

   .)١())رمضان بصوم يوم وال يومني إال رجل كان يصوم صوماً فليصمه

وأما ما يروى عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه كـان يـصوم يـوم      
 والصواب خالفـه    ، فهذا اجتهاد منه رضي اهللا عنه      ،الثالثني إذا كان غيماً   
  وابن عمر اجتهد يف هذا املقام ولكـن اجتـهاده          ،وأن الواجب اإلفطار  

 والصواب أن املسلمني عليهم أن يفطروا يـوم         ،خمالف للسنة عفا اهللا عنه    
 وال جيوز الصوم    ،الثالثني إذا مل ير اهلالل ولو كان غيماً فإنه جيب اإلفطار          

 هذا هو   ، عدة شعبان ثالثني يوماً    ،حىت يثبت اهلالل أو يكمل الناس العدة      
 أحد من الناس ال      وال جيوز أن خيالف النص لقول      .الواجب على املسلمني  
 لقول اهللا سـبحانه     ؛ ألن النص مقدم على اجلميع     ؛قول ابن عمر وال غريه    

 ولقوله  )٢(﴾وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا       ﴿ :وتعاىل
 أَو فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمـِرِه أَن تـِصيبهم ِفتنـةٌ          ﴿ :جل وعال 

أَِليم ذَابع مهِصيب٣(﴾ي(.  

  

                                                
   ١٠٨٢باب ال تقدموا رمضان بيوم وال يومني برقم ) الصيام(رواه مسلم يف ) ١(
   ٧سورة احلشر، اآلية ) ٢(
   ٦٣سورة النور، اآلية ) ٣(



  

 - ٤١٠ -

  من صام"  مدى صحة حديث -١٦٤
  "اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم 

نود أن نستفسر يا مساحة الشيخ عن صحة حديث عمـار           : س
الذي يـشك فيـه فقـد عـصى أبـا           من صام اليوم    : "بن ياسر 
   )١(؟"القاسم

 :رضـي اهللا عنـه     وهو يف حكم املرفوع يقول       ،حديث صحيح : ج
من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صـلى اهللا عليـه               ((

 وهو مؤيد ملا ذكرنا     ، وإسناده صحيح  ، رواه أمحد وأهل السنن    )٢())وسلم
 واهللا ويل   . وهو ما قاله احملققون من العلماء أنه ال يصام يوم الشك           ،سابقاً
   .التوفيق

  حديث النهي عن -١٦٥
  ير صحيحصوم يوم السبت غ

  هل حديث النهي عن صوم يوم السبت إال فيما : س

                                                
  ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
   ٢١٨٨باب صيام يوم الشك برقم ) الصيام(رواه النسائي يف ) ٢(



  

 - ٤١١ -

   )١(؟ افترض علينا صحيح

 الضطرابه كما نبه على ذلك الكثري       ؛احلديث املذكور غري صحيح   : ج
ال (( : ألنه قد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه قـال             ؛من احلفاظ 

 متفق على   )٢())تصوموا يوم اجلمعة إال أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده          
   . واليوم الذي بعده هو يوم السبت.صحته

 وصح عنه   .واحلديث املذكور صريح يف جواز صومه نافلة مع اجلمعة        
 : ويقـول  ،صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يصوم يوم السبت ويوم األحـد           

 رواه النـسائي    )٣())إما يوما عيد للمشركني وأنا أريد أن أخـالفهم        ((
   .وصححه ابن خزمية

  

                                                
  ) الدعوة(ن ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من جملة م) ١(
، وابن خزميـة يف     ١٠٠٥٢يف باقي مسند أيب هريرة برقم       ) باقي مسند املكثرين  (رواه اإلمام أمحد يف     ) ٢(
   ٢١٥٤باب ذكر اخلرب برقم ) صحيحه(
   ٢٦٢١٠حديث أم سلمة برقم ) باقي مسند األنصار(رواه اإلمام امحد يف ) ٣(



  

 - ٤١٢ -

  جواز صوم يوم السبت تطوعاً -١٦٦

الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عام الـديار           / مساحة الوالد   
  السعودية سلمه اهللا 

   : وبعد،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 وافق هذا العام يوم التاسع من حمـرم         – حفظكم اهللا    –كما تعلمون   
م األحد حـسب تقـومي أم        وكان يوم العاشر يو    ،هـ يوم السبت  ١٤١٥
لئن عـشت إىل قابـل ألصـومن التاسـع          (( : وعمالً باحلديث  ،القرى

 صـمت يـومي     ، احلديث أو كما قال صلى اهللا عليه وسلم        )١())والعاشر
   .السبت واألحد

 إن صـيامه   : وقال ،ولكن أحد اإلخوة اعترض على صيام يوم السبت       
   .مل يذكر نصه ملا ورد يف احلديث وذكر معناه و؛تطوعاً منهي عنه

فَاسأَلُواْ أَهـلَ   ﴿ : وعمالً بقوله تعاىل   ،ولرغبيت يف استجالء املوضوع   
   أرجو من )٢(﴾الذِّكِْر ِإن كُنتم الَ تعلَمونَ

                                                
   ١١٣٤باب أي يوم يصام فيه عاشوراء برقم ) الصيام(م يف رواه مسل) ١(
   ٧سورة األنبياء، اآلية ) ٢(



  

 - ٤١٣ -

مساحتكم إيضاح هذا اإلشكال مع ذكر احلديث ومـدى صـحته ومـا             
   .)١( واهللا حيفظكم؟نصيحتكم حول هذا املوضوع

   : وبعد،هللا وبركاتهوعليكم السالم ورمحة ا: ج

 ،احلديث املذكور معروف وموجود يف بلوغ املرام يف كتاب الـصيام          
   .وهو حديث ضعيف شاذ وخمالف لألحاديث الصحيحة

ال تصوموا يـوم اجلمعـة إال أن        (( :ومنها قوله صلى اهللا عليه وسلم     
 ومعلوم أن اليوم الذي بعده هـو يـوم          ))تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده     

   . واحلديث املذكور يف الصحيحني،السبت

 :وكان صلى اهللا عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم األحد ويقـول           
 واألحاديث يف هـذا     .))إما يوما عيد للمشركني فأحب أن أخالفهم      ((

 وفـق اهللا    . كلها تدل على جواز صوم يوم السبت تطوعـاً         ،املعىن كثرية 
   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،اجلميع

  املفيت العام للملكة العربية السعودية
  ورئيس هيئة كبار العلماء

  وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء
                                                

  هـ ٩/٢/١٤١٥اش وتاريخ / ١١٧٩وقد أجاب عنه مساحته برقم . غ. أ. سؤال مقدم من س) ١(



  

 - ٤١٤ -

  

   حكم إفراد يوم الجمعة بصيام-١٦٧

   )١(هل جيوز صيام يوم اجلمعة منفرداً قضاء؟: س

صيام يوم اجلمعة منفرداً ى عنه النيب صلى اهللا عليه وسـلم إذا             : ج
نه صلى اهللا عليه وسلم دخل على امـرأة مـن       أل ؛كان صومه خلصوصيته  

 : قالت ))أكنت صمت أمس؟  (( : فقال ،نسائه فوجدها صائمة يوم اجلمعة    
   .)٢())فافطري(( : قال. ال: قالت))أتريدين أن تصومي غداً؟(( : فقال،ال

ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليـه          
أحدكم يوم اجلمعة إال أن يصوم يوماً قبله أو         ال يصومن   (( :وسلم أنه قال  

 لكن إذا صادف يوم اجلمعة يوم عرفة فصامه املسلم وحـده            ،))يوماً بعده 
 . ألن هذا الرجل صامه ألنه يوم عرفة ال ألنه يوم مجعـة            ؛فال بأس بذلك  

وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان وال يتسىن له فراغ إال يوم اجلمعة              
   وكذلك لو صادف . وذلك ألنه يوم فراغه؛ن يفردهفإنه ال حرج عليه أ

                                                
  هـ ٧/١/١٤١٧ وتاريخ ١٠٨٧٧العدد ) عكاظ(نشر يف جريدة ) ١(
، ٦٧٣٢مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص برقم         )  الصحابة مسند املكثرين من  (رواه اإلمام أمحد يف     ) ٢(

   ١٩٨٦باب صوم يوم اجلمعة برقم ) الصوم(والبخاري يف 
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 ألنه صـامه    ؛وم اجلمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه ال حرج عليه أن يفرده          ي
 وهلذا قال الـنيب صـلى اهللا عليـه          ،ألنه يوم عاشوراء ال ألنه يوم اجلمعة      

 فـنص علـى     )١())ال ختصوا يوم اجلمعة بصيام وال ليلتها بقيام       (( :وسلم
لى أن يفعل اإلنسان ذلك خلصوص يـوم اجلمعـة أو            أي ع  ،التخصيص

   .ليلتها

  

   حكم صيام محرم-  ١٦٨
  وشعبان وعشر ذي الحجة

ما حكم صيام العشر األواخر من ذي احلجة وصـيام شـهر            : س
  . )٢(حمرم، وشهر شعبان كاملني؟ أفيدونا بارك اهللا فيكم

 ،شهر حمرم مشروع صيامه وشعبان كـذلك       بسم اهللا واحلمد هللا   : ج
 لكن لو صامها دون     ،أما عشر ذي احلجة األواخر فليس هناك دليل عليه        و

 أما شهر اهللا احملـرم      .اعتقاد أا خاصة أو أن هلا خصوصية معينة فال بأس         
  فقد قال الرسول 

                                                
بـاب كراهـة    ) الصيام(، ومسلم يف    ١٩٨٥باب صوم يوم اجلمعة برقم      ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ١(

   ١١٤٤صيام يوم اجلمعة منفرداً برقم 
  هـ ٤/١٠/١٤١٩ بتاريخ ١٦٧٧العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ٢(
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 فإذا  )١())أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللا احملرم      (( :صلى اهللا عليه وسلم   
   . واحلادي عشر فذلك سنةصامه كله فهو طيب أو صام التاسع والعاشر

وهكذا شعبان فقد كان يصومه كله صلى اهللا عليه وسلم من حديث            
   .عائشة وأم سلمة رضي اهللا عنهما

 وصـيامها   ،وأما عشر ذي احلجة فاملراد التسع ألن يوم العيد ال يصام          
ما من أيام العمل    (( :ال بأس به وفيه أجر لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم          

 وال  : يا رسول اهللا   : قالوا )) أحب إىل اهللا من هذه األيام العشر       الصاحل فيهن 
وال اجلهاد يف سبيل اهللا إال رجل خرج بنفسه         (( : قال ؟اجلهاد يف سبيل اهللا   

   .)٢())وماله مث مل يرجع من ذلك بشيء

أما النيب صلى اهللا عليه وسلم فروي أنه كان يصومها وروي أنـه مل              
   .يء من جهة صومه هلا أو تركه لذلكيكن يصومها ومل يثبت يف ذلك ش

  

                                                
   ١١٦٣باب فضل صوم احملرم برقم ) الصيام(رواه مسلم يف ) ١(
مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص برقم        ) مسند املكثرين من الصحابة   (أخرجه بنحوه اإلمام أمحد يف      ) ٢(

٧٠٣٩   
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  ما جاء في صيام عشر -١٦٩
  ذي الحجة من أحاديث والجمع بينها

روى النسائي يف سننه عن أم املؤمنني حفصة رضي اهللا عنها أن            : س
صيام العـشر،   : رسول اله صلى اهللا عليه وسلم كان ال يدع ثالثاً         
وروى مـسلم  . ةوصيام ثالثة أيام من كل شهر، وركعتني قبل الغدا      

ما رأيت رسـول اهللا     : يف صحيحه عن عائشة رضي اهللا عنها قوهلا       
مل يصم العشر   : ويف رواية . صلى اهللا عليه وسلم صائماً يف العشر قط       

  . قط

 من نيل األوطار قول     ٣٢٤وقد ذكر الشوكاين يف اجلزء الرابع ص        
بعض العلماء يف اجلمع بني احلديثني، حـديث حفـصة، وحـديث            

حتكم مجعاً مقنعاً بني    ال أن اجلمع غري مقنع، فلعل لدى مسا       عائشة، إ 
   )١(احلديثني؟

 ،قد تأملت احلديثني واتضح يل أن حديث حفصة فيه اضـطراب          : ج
 ويبعـد  ، واجلمع الذي ذكره الشوكاين فيه نظر .وحديث عائشة أصح منه   

  جداً أن يكون النيب صلى اهللا عليه 

                                                
  هـ ٧/٢/١٤١٤وقد أجاب عنها مساحته بتاريخ . م. س. من أسئلة مقدمة لسماحته من ع) ١(
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 مع كونه يـدور عليهـا يف        ،ةوسلم يصوم العشر وخيفي ذلك على عائش      
 وأقـر   ، ألن سودة وهبت يومها لعائشة     ؛ليلتني ويومني من كل تسعة أيام     
 . فكان لعائشة يومان وليلتان من كل تسع       ،النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك     

ولكن عدم صومه صلى اهللا عليه وسلم العشر ال يدل على عدم أفـضلية              
 تعرض له أمور تـشغله عـن         ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد       ؛صيامها
   .الصوم

وقد دلَّ على فضل العمل الصاحل يف أيام العشر حديث ابـن عبـاس              
 فيتضح من ذلك    . وصومها من العمل الصاحل    ،املخرج يف صحيح البخاري   

 وهذا يتأيـد    . وما جاء يف معناه    ،استحباب صومها يف حديث ابن عباس     
مع بينهما على    ويكون اجل  ،حبديث حفصة وإن كان فيه بعض االضطراب      

تقدير صحة حديث حفصة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كـان يـصوم              
 ومل تطلـع    ، فاطلعت حفصة على ذلك وحفظته     ،العشر يف بعض األحيان   

   . واهللا ويل التوفيق.عليه عائشة، أو اطلعت عليه ونسيته

من يقول صيام عـشر ذي احلجـة        ما رأي مساحتكم يف رأي      : س
   )١(بدعة؟

   فالرسول صلى اهللا عليه وسلم ،ل يعلَّمهذا جاه: ج

                                                
  هـ ١٤١٨من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته يف يوم عرفة، حج عام ) ١(
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 والصيام من العمل الصاحل لقول النيب صلى        ،حض على العمل الصاحل فيها    
ما من أيام العمل الصاحل فيهن أحب إىل اهللا من هـذه            (( :اهللا عليه وسلم  

وال (( : قـال  ؟ وال اجلهاد يف سبيل اهللا     : يا رسول اهللا   : قالوا ))األيام العشر 
يل اهللا إال رجل خرج بنفسه وماله ومل يرجـع مـن ذلـك              اجلهاد يف سب  

   . رواه البخاري يف الصحيح)١())بشيء

 فقد روي عنه    ،ولو كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ما صام هذه األيام          
 لكن العمـدة    ؛ وروي عنه أنه مل يصمها     ،صلى اهللا عليه وسلم أنه صامها     

قول والفعل كان آكـد   وإذا اجتمع ال، القول أعظم من الفعل  ،على القول 
 فإذا قال النيب    ، والتقرير وحده  ، والفعل لوحده  ، فالقول يعترب لوحده   ؛للسنة

 لكن القول هـو     ،صلى اهللا عليه وسلم قوالً أو عمالً أو أقر فعالً كله سنة           
ما (( : والنيب صلى اهللا عليه وسلم قال      ،أعظمها وأقواها مث الفعل مث التقرير     

 يعين العشر فإذا    )) أحب إىل اهللا من هذه األيام      من أيام العمل الصاحل فيهن    
 وهكذا يشرع فيها التكـبري      ،صامها أو تصدق فيها فهو على خري عظيم       

ما من أيام أعظم عنـد      (( : لقوله صلى اهللا عليه وسلم     ؛والتحميد والتهليل 
  اهللا وال أحب 

                                                
باب ) الصوم(، والترمذي يف    ٩٦٩باب فضل العمل يف أيام التشريق برقم        ) اجلمعة(رواه البخاري يف    ) ١(

  .  واللفظ له٧٥٧ما جاء يف العمل يف أيام العشر برقم 
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إليه من العمل من هذه األيام العشر فأكثروا فيهن من التـهليل والتكـبري              
   . وفق اهللا اجلميع))والتحميد

  النوافل يثاب فاعلها وال يأثم تاركها - ١٧٠

األخت اليت رمزت المسها بأم يوسف من مكة املكرمة تقول يف           : س
هل يأمث املرء بسبب ترك بعض النوافل اليت كان يداوم على           : سؤاهلا

أفتونـا  . اخلميسأدائها؟ ألنين مثالً أثناء محلي تركت صوم االثنني و        
  . )١(زاكم اهللا خرياًج
 مثل صـوم االثـنني      ،النوافل مجيعاً يثاب فاعلها وال يأمث تاركها      : ج

 ولكن يشرع   ، والوتر ، وسنة الضحى  ، وثالثة أيام من كل شهر     ،واخلميس
 ملا يف ذلك مـن األجـر        ؛للمؤمن أن يواظب وحيافظ على السنن املؤكدة      

 واهللا  . الفـرائض   وألن النوافل يكمل ا نقـص      ،العظيم والثواب اجلزيل  
   .املوفق

  حكم قطع صيام التطوع -١٧١

   )٢(هل جيوز يف صيام التطوع أن يفطر الصائم مىت شاء؟: س

                                                
  )  العربيةالة(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من ) ١(
   ١٦٧ ص ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ٢(
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 إال أن   ، لكن األفضل له أن يكمـل الـصيام        ،نعم جيوز له ذلك   : ج
 ألنـه   ؛تكون هناك حاجة لإلفطار كإكرام ضيف أو شدة حر وحنو ذلك          

حديث عائشة رضي اهللا عنها مـا       ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من         
   . واهللا ويل التوفيق.يدل على ما ذكرنا

   حكم من نوى الصيام ثم مرض-١٧٢

رجل قرر أن يصوم شعبان، وأثناء صيامه أليام شعبان دامهـه           : س
مرض فأفطر ويف نيته إكمال شعبان بالصيام، فهل له أجـر تلـك             

   )١(النية؟

إذا (( :لى اهللا عليه وسـلم     لقول النيب ص   ،يرجى له ثواب ما نواه    : ج
 )٢())مرض العبد أو سافر كتب اهللا له مثل ما كان يعمل مقيماً صـحيحاً             

إمنا األعمال  (( : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم     ،أخرجه البخاري يف صحيحه   
  .)٣())بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى

  

                                                
  .هـ٦/٩/١٤١٩ بتاريخ ١٦٧٣العدد ) الدعوة(نشر يف جملة ) ١(
  .٢٩٩٦ا كان يعمل يف اإلقامة برقم باب يكتب للمسافر مثل م) اجلهاد والسري(رواه البخاري يف ) ٢(
  .١باب بدء الوحي برقم ) دء الوحيب(رواه البخاري يف ) ٣(
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 ليلة القدر
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   ليلة القدر هي أفضل الليالي-١٧٣

القدر نود من مساحتكم التحدث لعامة املـسلمني        مبناسبة ليلة   : س
   )١(ذه املناسبة الكرمية؟

 وأخـرب  ، وقد أنزل اهللا فيها القـرآن ،ليلة القدر هي أفضل الليايل    : ج
 وأا مباركة وأنه يفرق فيها كـل أمـر          ،سبحانه أا خري من ألف شهر     

 والِْكتـابِ  * حـم ﴿ : كما قال سبحانه يف أول سورة الـدخان       ،حكيم
ِفيها يفْرق كُلُّ أَمٍر     * ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلٍَة مباركٍَة ِإنا كُنا منِذِرين        * الْمِبِني
رحمةً من ربـك ِإنـه هـو         * أَمرا من ِعنِدنا ِإنا كُنا مرِسِلني     *  حِكيٍم

ِليمالْع ِميع٢(﴾الس(.   

لَيلَةُ الْقَدِر خير من أَلِْف       *نا أَنزلْناه ِفي لَيلَِة الْقَدرِ    ِإ﴿ :وقال سبحانه 
سلَام ِهـي    *تنزلُ الْملَاِئكَةُ والروح ِفيها ِبِإذِْن ربِهم من كُلِّ أَمرٍ   *شهٍر

 :قال وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه          )٣(﴾حتى مطْلَِع الْفَجرِ  
  من قام ليلة القدر إمياناً واحتساباً ((

                                                
  هـ ٢٤/٩/١٤٠٧بالطائف بتاريخ ) اجلزيرة(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من مندوب صحيفة ) ١(
   ٦ – ١سورة الدخان، اآليات ) ٢(
  . سورة القدر، كاملة) ٣(
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 وقيامها يكون بالـصالة     . متفق على صحته   )١())غفر له ما تقدم من ذنبه     
   .والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغري ذلك من وجوه اخلري

وقد دلت هذه السورة العظيمة أن العمل فيها خري من العمل يف ألف             
 فجدير باملسلمني   .ة من اهللا لعباده    وهذا فضل عظيم ورمح    .شهر مما سواها  

 وقد أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أا         ،أن يعظموها وأن حييوها بالعبادة    
 فقـال   ، وأن أوتار العشر أرجى من غريها      ،يف العشر األواخر من رمضان    

التمسوها يف العـشر األواخـر مـن رمـضان،     (( :عليه الصالة والسالم 
دلت األحاديث الصحيحة عن رسـول اهللا   وقد   )٢())التمسوها يف كل وتر   
 وليست يف ليلة معينة     ، أن هذه الليلة متنقلة يف العشر      :صلى اهللا عليه وسلم   

 وقد تكون يف ليلة ثـالث    ، فقد تكون يف ليلة إحدى وعشرين      ،منها دائماً 
   وقد تكون يف ليلة سبع ، وقد تكون يف ليلة مخس وعشرين،وعشرين

                                                
ـ (، ومـسلم يف     ١٩٠١باب من صام رمضان إمياناً واحتساباً برقم        ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ١( الة ص

   ٧٠٦٠باب الترغيب يف قيام رمضان برقم ) املسافرين
، والترمـذي   ١٩٩٢،  ١٩٨٦باب االعتكاف يف العشر األواخر برقم       ) االعتكاف(رواه البخاري يف    ) ٢(

   ٧٩٢باب ما جاء يف ليلة القدر برقم ) الصوم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم(يف 
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 وقد تكون يف    ،قد تكون يف تسع وعشرين     و ،وعشرين وهي أحرى الليايل   
 فمن قام ليايل العشر كلها إمياناً واحتساباً أدرك هذه الليلة بـال             .األشفاع

   . وفاز مبا وعد اهللا أهلها،شك
وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيص هذه الليايل مبزيد اجتهاد ال             

النيب صلى اهللا    كان   ، قالت عائشة رضي اهللا عنها     .يفعله يف العشرين األول   
 . جيتهد يف العشر األواخر من رمضان ما ال جيتهد يف غريهـا            :عليه وسلم 

)) كان إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد املئـزر           (( :وقالت
 : وقد قال اهللا عـز وجـل  ،وكان يعتكف فيها عليه الصالة والسالم غالباً   

﴿وِل اللَِّه أُسسِفي ر كَانَ لَكُم ةٌلَقَدنسةٌ ح١(﴾و(.   
 إن وافقت ليلـة     : يا رسول اهللا   :وسألته عائشة رضي اهللا عنها فقالت     

هم إنك عفو حتب العفـو فـاعفوا        الل: قويل(( : قال ،القدر فما أقول فيها   
   .)٢())عين

 وكـان   ،وكان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم رضي اهللا عنـهم          
   .ها بأنواع اخلري يعظمون هذه العشر وجيتهدون في،السلف بعدهم

فاملشروع للمسلمني يف كل مكان أن يتأسوا بنبيهم صلى اهللا عليـه            
  وسلم وبأصحابه الكرام رضي اهللا عنهم وبسلف هذه 

                                                
   ٣١سورة األحزاب، اآلية ) ١(
   ٣٥١٣باب يف عقد التسبيح برقم ) الدعوات(ترمذي يف رواه ال) ٢(
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 فيحيوا هذه الليايل بالصالة وقراءة القرآن وأنـواع الـذكر          ،األمة األخيار 
ر والعتـق   والعبادة إمياناً واحتساباً حىت يفوزوا مبغفرة الذنوب وحط األوزا        

 وقد دل الكتاب والـسنة أن       . فضالً منه سبحانه وجوداً وكرماً     .من النار 
ِإن ﴿ : كما قـال سـبحانه    .هذا الوعد العظيم مما حيصل باجتناب الكبائر      

تجتِنبواْ كَبآِئر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم ونـدِخلْكُم مـدخالً           
  .)١(﴾كَِرميا

الصلوات اخلمـس واجلمعـة إىل      (( :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     
 )٢())اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا بينهن إذا اجتنبت الكبـائر          

   .خرجه اإلمام مسلم يف صحيحه
ومما جيب التنبيه عليه أن بعض املسلمني قد جيتهد يف رمضان ويتـوب           

خـروج رمـضان يعـود إىل     مث بعد   ،إىل اهللا سبحانه مما سلف من ذنوبه      
 فالواجب على املسلم أن حيذر ذلك       .أعماله السيئة ويف ذلك خطر عظيم     

 كمـا   ،وأن يعزم عزماً صادقاً على االستمرار يف طاعة اهللا وترك املعاصي          
واعبد ربك حتـى يأِْتيـك   ﴿ قال اهللا عز وجل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم     

ِقنيوقال تعاىل،)٣(﴾الْي : ﴿ قح قُواْ اللّهواْ اتنآم ا الَِّذينها أَيي  

                                                
   ٣١سورة النساء، اآلية ) ١(
   ٢٣٣باب الصلوات اخلمس واجلمعة على اجلمعة برقم ) الطهارة(رواه مسلم يف ) ٢(
  ٩٩سورة احلجر، اآلية ) ٣(
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ِإنَّ الَِّذين قَالُوا   ﴿ : وقال سبحانه  )١(﴾تقَاِتِه والَ تموتن ِإالَّ وأَنتم مسِلمونَ     
           حلَـا تـافُوا وخلَاِئكَةُ أَلَّا تالْم ِهملَيلُ عزنتوا تقَامتاس ثُم ا اللَّهنبـوا  رنز

نحن أَوِلياؤكُم ِفي الْحياِة الـدنيا       * وأَبِشروا ِبالْجنِة الَِّتي كُنتم توعدونَ    
نزلًـا  .وِفي الْآِخرِة ولَكُم ِفيها ما تشتِهي أَنفُسكُم ولَكُم ِفيها ما تدعونَ          

ن اعترفوا بأن رم اهللا وآمنـوا        ومعىن اآلية أن الذي    .)٢(﴾من غَفُوٍر رِحيمٍ  
به وأخلصوا له العبادة واستقاموا على ذلك تبشرهم املالئكة عند املـوت            

 وأن مصريهم اجلنة من أجل إميام       ،بأم ال خوف عليهم وال هم حيزنون      
 وإخالص العبـادة لـه      ،به سبحانه واستقامتهم على طاعته وترك معصيته      

ثرية كلها تدل على وجوب الثبات على        واآليات يف هذا املعىن ك     ،سبحانه
 . واحلذر من اإلصرار على معاصي اهللا عز وجـل         ، واالستقامة عليه  ،احلق

وساِرعواْ ِإلَى مغِفرٍة من ربكُـم وجنـٍة        ﴿ :ومن ذلك قوله تبارك وتعاىل    
    ِقنيتِللْم تأُِعد ضاَألرو اتاوما السهضرع *  ي اء   الَِّذينرنِفقُونَ ِفي الس

        ِسِننيحالْم ِحبي اللّهاِس وِن النع اِفنيالْعظَ ويالْغ الْكَاِظِمنياء ورالضو * 
والَِّذين ِإذَا فَعلُواْ فَاِحشةً أَو ظَلَمواْ أَنفُسهم ذَكَـرواْ اللّـه فَاسـتغفَرواْ       

ذُّنوب ِإالَّ اللّه ولَم يِصرواْ علَى ما فَعلُـواْ وهـم           ِلذُنوِبِهم ومن يغِفر ال   
  أُولَِئك جزآؤهم مغِفرةٌ من ربِهم وجنات تجِري ِمن  * يعلَمونَ

                                                
  ١٠٢سورة آل عمران، اآلية ) ١(
   ٣٢ -٣٠سورة فصلت، اآليات ) ٢(
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اِمِلنيالْع رأَج مِنعا وِفيه اِلِدينخ ارها اَألنِتهح١(﴾ت(.   

يع املسلمني يف هذه الليايل وغريها ملا حيبـه         فنسأل اهللا أن يوفقنا ومج    
 إنـه جـواد   ،ويرضاه وأن يعيذنا مجيعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا        

   .كرمي

  

  ليلة القدر في العشر األواخر من رمضان -١٧٤

فضل سبحانه وتعاىل شهر رمضان املبارك عن بقية األشـهر،           : س
 القدر اليت هي خري من      ولياليه العشر األخرية عن ليايل العام، وليلة      

ألف شهر، هل ليلة القدر حمددة التاريخ أم أا يف العشر األواخـر             
   )٢(من شهر رمضان الكرمي؟

ليلة القدر أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أا يف العشر األخرية من             : ج
 وبين عليه الصالة والسالم أن أوتار العشر آكد من أشفاعها فمن            ،رمضان

 وقد صح عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه           . أدرك ليلة القدر   قامها مجيعاً 
  من قام (( :وسلم أنه قال

                                                
   ١٣٦ -١٣٣يات سورة آل عمران، اآل) ١(
    هـ٢٤/٩/١٤٠٧أجاب عنها مساحته يف ) عكاظ(من ضمن أسئلة مقدمة من جريدة ) ٢(
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 واملعىن أن من قامها     )١())ليلة القدر إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه         
بالصالة وسائر أنواع العبادة من قراءة ودعاء وصدقة وغري ذلك إمياناً بأن            

 عنده ال رياء وال لغرض آخـر مـن          اهللا شرع ذلك واحتساباً للثواب من     
   .أغراض الدنيا غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه

وهذا عند مجهور أهل العلم مفيد باجتناب الكبائر لقول النيب صـلى            
الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعـة ورمـضان إىل         (( :اهللا عليه وسلم  

سلم يف   خرجه اإلمام م   )٢())رمضان مكفرات ملا بينهن إذا اجتنبت الكبائر      
 فنسأل اهللا أن يوفق املسلمني مجيعاً يف كل مكان بقيامها إميانـاً             .صحيحه

   .واحتساباً إنه جواد كرمي

  

  عالمة ليلة القدر - ١٧٥

   )٣(ما عالمة ليلة القدر وما الواجب على املسلم فيها: س

  السنة قيام ليلة القدر وهي ختتص بالعشر األواخر : ج

                                                
  سبق خترجيه ) ١(
  سبق خترجيه ) ٢(
  ) نور على الدرب(من برنامج ) ٣(
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 ، وأرجاها ليلة سـبع وعـشرين      ،غريها وأوتارها آكد من     ،من رمضان 
 ولـيس   ،واملشروع االجتهاد يف طاعة اهللا جل وعال يف أيام العشر ولياليها          

 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كـان         ؛قيام الليل واجباً وإمنا هو مستحب     
 : قالت عائشة رضي اهللا عنها     ،جيتهد يف العشر أواخر ما ال جيتهد يف غريها        

 عليه وسلم إذا دخلت العشر األخرية شـد مئـزره           كان النيب صلى اهللا   " 
  . )١("وأحيا ليله وأيقظ أهله

من قام ليلة القدر إمياناً واحتساباً غفر       (( :ولقوله صلى اهللا عليه وسلم    
    واألحاديث يف ذلك كثرية واهللا ويل التوفيق)٢())له ما تقدم من ذنبه

  

   قد ترى ليلة القدر بالعين-١٧٦

در عياناً أي أا ترى بالعني البشرية اـردة         هل ترى ليلة الق   : س
حيث إن بعض الناس يقولون إن اإلنسان إذا استطاع رؤيـة ليلـة    

  القدر يرى نوراً يف السماء وحنو 
                                                

، ومسلم يف   ١٨٨٤باب العمل يف اعشر األواخر من رمضان برقم         ) صالة التراويح (رواه البخاري يف    ) ١(
   ٢٠٠٨ب االجتهاد يف العشر األواخر من شهر رمضان برقم با) االعتكاف(
صـالة  (، ومـسلم يف     ١٧٦٨باب من صام رمضان إمياناً واحتساباً برقم        ) الصوم(رواه البخاري يف    ) ٢(

   ١٢٦٨باب الترغيب يف قيام رمضان برقم ) املسافرين وقصرها
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هذا، وكيف رآها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم والـصحابة            
وكيف يعرف املرء أنه قـد رأى ليلـة         . رضوان اهللا عليهم أمجعني   

نال اإلنسان ثواا وأجرها وإن كانت يف تلك الليلـة  القدر، وهل ي  
نرجو توضـيح ذلـك مـع ذكـر         . اليت مل يستطع أن يراها فيها     

  )١(الدليل؟

 ،قد ترى ليلة القدر ملن وفقه اهللا سبحانه وذلك برؤيـة أماراـا            : ج
 ولكـن عـدم     ،وكان الصحابة رضي اهللا عنهم يستدلون عليها بعالمات       

 فاملسلم ينبغي لـه     ،ضلها ملن قامها إمياناً واحتساباً    رؤيتها ال مينع حصول ف    
 كما أمر النيب صـلى      –أن جيتهد يف حتريها يف العشر األواخر من رمضان          

 طلباً لألجر والثواب فإذا صادف قيامـه        –اهللا عليه وسلم أصحابه بذلك      
 قال صلى اهللا عليـه      .إمياناً واحتساباً هذه الليلة نال أجرها وإن مل يعلمها        

 )٢())من قام ليلة القدر إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبـه            (( :موسل
مـن  ... (( : ويف رواية أخرى خارج الصحيحني     ،رواه البخاري ومسلم  

   .)٣())غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرقامها ابتغاءها مث وفِّقَت له 

                                                
  هـ ٢٤/٩/١٤١٩ يف ١٢٢٢٤العدد ) الندوة(نشر يف جريدة ) ١(
  ق خترجيه سب) ٢(
   ٢٢٢٠٥باب حديث عبادة بن الصامت برقم ) باقي مسند األنصار(رواه اإلمام أمحد يف ) ٣(
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ـا  وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يدل على أن من عالما  
 وكان أيب بن كعب يقسم على أا        ،طلوع الشمس صبيحتها ال شعاع هلا     

 والراجح أا متنقلـة يف ليـايل      ، ويستدل ذه العالمة   ،ليلة سبع وعشرين  
 ، وليلة سبع وعشرين آكد األوتار يف ذلك       ، وأوتارها أحرى  ،العشر كلها 

 مـن   ومن اجتهد يف العشر كلها يف الصالة والقراءة والدعاء وغري ذلـك           
 وفاز مبا وعد اهللا به من قامهـا إذا    ، أدرك ليلة القدر بال شك     ،وجوه اخلري 

 وصلى اهللا وسلم على نبينـا       ، واهللا ويل التوفيق   .فعل ذلك إمياناً واحتساباً   
   .حممد وآله وصحبه
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 االعتكاف
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   تعريف االعتكاف- ١٧٧

  وبيان المقصود منه وأحكام أخرى

وفقـه اهللا    /ز إىل حضرة األخ املكرم      من عبد العزيز بن عبد اهللا بن با       
   .للخري آمني

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

   :فقد وصلين كتابكم الكرمي املتضمن رغبتكم يف السؤال عما يأيت

ما حكم االعتكاف يف املساجد، وما معناه شرعاً، وهـل هـو      : س
   )١(األكل يف املساجد وإباحته أم ال؟شامل للنوم مع 

 ويف رمـضان    ، ريب أن االعتكاف يف املسجد قربة من القرب        ال: ج
والَ تباِشروهن وأَنتم عاِكفُونَ ِفـي       ﴿ : لقول اهللا تعاىل   ؛أفضل من غريه  

   وألن النيب صلى اهللا ،)٢(﴾الْمساِجِد

                                                
عبد اهللا الطيار والشيخ أمحـد      . إعداد وتقدمي د  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ ابن باز     (نشر يف كتاب    ) ١(

   ٢٦٤ ص ٥الباز ج
   ١٨٧سورة البقرة، اآلية ) ٢(
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 وترك ذلـك مـرة      ،عليه وسلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان       
ن ذلك هو التفرغ للعبادة واخللـوة بـاهللا     واملقصود م  ،فاعتكف يف شوال  

 هو  : وقال بعضهم يف تعريف االعتكاف     . وهذه هي اخللوة الشرعية    ،لذلك
 وهو مـشروع يف رمـضان       ،قطع العالئق الشاغلة عن طاعة اهللا وعبادته      

 وإن اعتكف من غري صوم فال بأس        ، ومع الصيام أفضل   ،وغريه كما تقدم  
ثبت يف الصحيحني عن عمر رضي اهللا        ملا   ؛على الصحيح من قويل العلماء    

 ، يا رسول اهللا إين نذرت أن اعتكف ليلة يف املسجد احلـرام            :عنه أنه قال  
أوف (( : فقال له النيب صلى اهللا عليـه وسـلم         ،وكان ذلك قبل أن يسلم    

  .)١())بنذرك

 وال بأس بـالنوم     ، وإمنا حمله النهار   ،ومعلوم أن الليل ليس حمالً للصوم     
 ، ألحاديث وآثار وردت يف ذلـك      ؛ للمعتكف وغريه  واألكل يف املسجد  

 مع مراعاة احلرص على نظافـة املـسجد         ،وملا ثبت من حال أهل الصفة     
 ملـا جـاء يف      ؛واحلذر من أسباب توسيخه من فضول الطعام أو غريهـا         

عرضت علـي أجـور     (( :احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        
  أميت، 

                                                
، ومسلم يف   ٢٠٤٣باب إذا نذر يف اجلاهلية أن يعتكف مث أسلم برقم           ) افاالعتك(رواه البخاري يف    ) ١(
   ١٦٥٦باب نذر الكافر ما يفعل فيه إذا أسلم برقم ) األميان(
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 رواه أبـو داود والترمـذي       )١())من املـسجد  حىت القذاة خيرجها الرجل     
أن النيب صلى اهللا    (( : وحلديث عائشة رضي اهللا عنها     ،وصححه ابن خزمية  

 رواه  )٢())عليه وسلم أمر ببناء املساجد يف الدور وأن تنظـف وتطيـب           
 هي احلارات والقبائل القاطنـة      : والدور .اخلمسة إال النسائي وسنده جيد    

   .يف املدن

 وأن يصلح قلوبنا    ،يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل به     وأسأل اهللا أن    
  .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.وأعمالنا مجيعاً إنه مسيع قريب

                                                
، وأبو داود يف    ٢٩١٦باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن برقم          ) فضائل القرآن (رواه الترمذي يف    ) ١(
   ٤٦١باب يف كنس املسجد برقم ) الصالة(
بـاب  ) الصالة(، وأبو داود يف ٥٩٤باب ما ذكر يف تطييب املسجد برقم   ) اجلمعة(رواه الترمذي يف    ) ٢(

   ٤٥٥اختاذ املساجد يف الدور برقم 
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   حكم االعتكاف وما يجب على- ١٧٨
  المعتكف التزامه وحكم اشتراط الصيام له

ما هو االعتكاف؟ وإذا أراد اإلنسان أن يعتكف فماذا عليه أن           : س
يف البيـت   اذا عليه أن ميتنع؟ وهل جيوز للمرأة أن تعتكف          يفعل وم 

   )١(احلرام؟ وكيف يكون ذلك؟

 عبادة وسنة وأفضل ما يكـون يف رمـضان يف أي             :االعتكاف: ج
والَ تباِشروهن وأَنـتم    ﴿ : كما قال تعاىل   ،مسجد تقام فيه صالة اجلماعة    

عتكاف يف املـسجد احلـرام       فال مانع من اال    )٢(﴾عاِكفُونَ ِفي الْمساِجدِ  
 إذا كان ال يضر باملـصلني       ، من الرجل واملرأة   ،واملسجد النبوي الشريف  

 والذي على املعتكف أن يلـزم معتكفـه     .وال يؤذي أحداً فال بأس بذلك     
 وال خيرج إال حلاجة اإلنسان كالبول والغائط        ،ويشتغل بذكر اهللا والعبادة   

تيسر له من حيـضر لـه الطعـام    وحنو ذلك أو حلاجة الطعام إذا كان مل ي     
   . فقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيرج حلاجته،فيخرج حلاجته

 وكـذلك   ،وال جيوز للمرأة أن يأتيها زوجها وهـي يف االعتكـاف          
  املعتكف ليس له أن يأيت زوجته وهو 

                                                
   ١شريط رقم ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
   ١٨٧سورة البقرة، اآلية ) ٢(
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والَ تباِشروهن وأَنـتم عـاِكفُونَ ِفـي         ﴿ : ألن اهللا تعاىل قال    ؛معتكف
اِجِدالْمواألفضل له أال يتحدث مع الناس كثرياً بل يشتغل بالعبـادة            ﴾س

 لكن لو زاره بعض إخوانه أو زار املرأة بعض حمارمها أو بعـض              ،والطاعة
 وكان النيب صلى اهللا عليه      ،أخواا يف اهللا وحتدثت معهم أو معهن فال بأس        

 على  وسلم يزوره نساؤه يف معتكفه ويتحدث معهن مث ينصرفن فدل ذلك          
   .أنه ال حرج يف ذلك

واالعتكاف هو املكث يف املسجد لطاعة اهللا تعاىل سواء كانت املـدة           
 ألنه مل يرد يف ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد ال بيوم              ؛كثرية أو قليلة  

 وهو عبادة مشروعة إال إذا نـذره        ،وال بيومني وال مبا هو أكثر من ذلك       
وال يشترط أن يكـون      أة والرجل سواء  صار واجباً بالنذر وهو يف حق املر      

معه صوم على الصحيح فلو اعتكف الرجل أو املرأة ومها مفطران فال بأس             
   .يف غري رمضان

   محل االعتكاف ووقته وحكم قطعه-١٧٩
ما حكم االعتكاف للرجل واملرأة، وهل يشترط له الـصيام،          : س

   )١(ومباذا يشتغل املعتكف، ومىت يدخل معتكفه، ومىت خيرج منه؟

                                                
 تـاريخ  ١١٤٧٥ العـدد ) عكـاظ (لـسماحته، ويف جريـدة   ) حتفـة اإلخـوان  (نشر يف كتاب    ) ١(

)  عكاظ ٠هـ، ويف جريدة    ٦/٩/١٤١٩ بتاريخ   ١٢٢٠٩العدد  ) الندوة(هـ، ويف جريدة    ١٨/٩/١٤١٨
  هـ ٢٣/٩/١٤١٩ بتاريخ ١٨٢٩العدد 
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 ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليـه  ؛االعتكاف سنة للرجال والنساء   : ج
 وكان يعتكف بعـض نـسائه       ،وسلم أنه كان يعتكف يف العشر األواخر      

   . مث اعتكفن بعده عليه الصالة والسالم،معه

 وإذا كـان    ،وحمل االعتكاف املساجد اليت تقام فيها صالة اجلماعـة        
أن يكون اعتكافه يف املـسجد اجلـامع إذا         يتخلل اعتكافه مجعة فاألفضل     

   .تيسر ذلك

 وال يـشترط لـه      ،وليس لوقته حد حمدود يف أصح أقوال أهل العلم        
 والسنة له أن يدخل معتكفه حني ينـوي         . ولكن مع الصوم أفضل    ،الصوم

 وله قطع ذلك إذا دعـت احلاجـة إىل          ،وخيرج بعد مضي املدة اليت نواها     
   .ب بالشروع فيه إذا مل يكن منذوراً ألن االعتكاف سنة وال جي؛ذلك

 تأسياً بالنيب صلى    ؛ويستحب االعتكاف يف العشر األواخر من رمضان      
   .اهللا عليه وسلم

ويستحب ملن اعتكفها دخول معتكفه بعد صالة الفجر مـن اليـوم            
   اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ؛احلادي والعشرين
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 حرج عليه إال أن يكون منـذوراً         وإن قطعه فال   .وخيرج مىت انتهت العشر   
   .كما تقدم

 ،واألفضل أن يتخذ مكاناً معيناً يف املسجد يستريح فيه إذا تيسر ذلك           
ويشرع للمعتكف أن يكثر من الذكر وقراءة القرآن واالستغفار والـدعاء           

 وأن  . وال حرج أن يزوره بعض أصـحابه       .والصالة يف غري أوقات النهي    
 ،لى اهللا عليه وسلم يزوره بعـض نـسائه        يتحدث معه كما كان النيب ص     

   .ويتحدثن معه

 فلمـا   ،وزارته مرة صفية رضي اهللا عنها وهو معتكف يف رمـضان          
 وهـذا   . فدل على أنه ال حرج يف ذلك       ،قامت قام معها إىل باب املسجد     

 وحسن سـريته    ،العمل منه صلى اهللا عليه وسلم يدل على كمال تواضعه         
   .صالة والتسليممع أزواجه عليه من ربه أفضل ال

   .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وأتباعهم بإحسان
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   يصح االعتكاف في غير المساجد الثالثة-١٨٠

 . م . ع .من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم س            
   .)١(سلمه اهللا

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

قيد بإدارة البحوث العلميـة واإلفتـاء بـرقم         فأشري إىل استفتائك امل   
هـ الذي تسأل فيه عن عدد من األسئلة        ٢٤/١٠/١٤٠٨ وتاريخ   ٤٨٨٦
   :ومنها

وإن ) ال اعتكاف إال يف املساجد الثالثـة      : (ما صحة احلديث  : س
  صح احلديث هل يعين فعالً ال اعتكاف إال يف املساجد الثالثة؟ 

ثة إال أنه يشترط يف املسجد      يصح االعتكاف يف غري املساجد الثال     : ج
الذي يعتكف فيه إقامة صالة اجلماعة فيه فإن كانت ال تقام فيـه صـالة               

   ،اجلماعة مل يصح االعتكاف فيه

                                                
هـ إجابة علـى أسـئلة      ١٣/١١/١٤٠٨ وتاريخ   ٣٥٥٨/٢خطاب صدر من مكتب مساحته برقم       ) ١(

   وهذا أحدها. م. ع. مقدمة من األخ س
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إال إذا نذر االعتكاف يف املساجد الثالثة فإنه يلزمه االعتكاف ا وفاًء            
  بركاته  والسالم عليكم ورمحة اهللا و. وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه.لنذره

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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   حكم خروج-١٨١
  المعتكف من معتكفه لإلتيان بعمرة

   )١(رجل معتكف يريد أن يأيت بعمرة لوالده ما حكم ذلك؟: س

 ألن الوفـاء    ؛إن كان االعتكاف منذوراً حمدداً مبدة لزمه تكملتها       : ج
 وإن كان تطوعاً فإن شاء أكمله وإن شـاء قطعـه    ،بنذر الطاعة أمر الزم   

   .وأتى بالعمرة

   الذنوب تتضاعف في-١٨٢
  الزمان والمكان الفاضل كيفاً ال كماً

الصيام هل حيصل به املسلم تكفري الذنوب صغريها وكبريهـا؟      : س
   )٢(يتضاعف يف رمضان؟ وهل إمث الذنوب

ه األمـارة   املشروع للمسلم يف رمضان ويف غريه جماهـدة نفـس         : ج
  بالسوء حىت تكون نفساً مطمئنة آمرة باخلري راغبة 

                                                
  هـ ١١/١٢/١٤٠١يف احلج، العدد العاشر بتاريخ ) توعية اإلسالميةال(نشر يف جملة ) ١(
  هـ ٥/٩/١٤١١ يف ١٢٨٤العدد ) جملة الدعوة(نشر يف ) ٢(
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 ، وواجب عليه أن جياهد عدو اهللا إبليس حىت يسلم من شره ونزغاتـه  ،فيه
 ،فاملسلم يف هذه الدنيا يف جهاد عظيم متواصل للنفس واهلوى والـشيطان           

 ولكن األوقات   ،وعليه أن يكثر من التوبة واالستغفار يف كل وقت وحني         
 فهو شـهر  ، فشهر رمضان هو أفضل أشهر العام،لف بعضها عن بعض خيت

 فإذا كان الشهر فاضالً واملكـان فاضـالً         ،مغفرة ورمحة وعتق من النار    
 فسيئة يف رمضان أعظـم      ، وعظم فيه إمث السيئات    ،ضوعفت فيه احلسنات  
 كما أن طاعة يف رمضان أكثر ثواباً عند اهللا مـن            ،إمثاً من السيئة يف غريه    

 وملا كان رمضان بتلك املرتلة العظيمة كان للطاعـة فيـه            .يف غريه طاعة  
 وكان إمث املعاصي فيه أشد وأكرب من إمثهـا          ،فضل عظيم ومضاعفة كثرية   

 فاملسلم عليه أن يغتنم هذا الشهر املبارك بالطاعـات واألعمـال      ،يف غريه 
  عسى اهللا عز وجل أن مين عليه بالقبول        ،الصاحلات واإلقالع عن السيئات   

 ولكن السيئة دائماً مبثلـها ال تـضاعف يف          ،ويوفقه لالستقامة على احلق   
 أما احلسنة فإا تضاعف بعشر أمثاهلا إىل        ،العدد ال يف رمضان وال يف غريه      

من جاء ِبالْحسنِة   ﴿ : لقول اهللا عز وجل يف سورة األنعام       ؛أضعاف كثرية 
     ياء ِبالسن جما وثَاِلهأَم رشع الَ           فَلَه ـمهـا وى ِإالَّ ِمثْلَهـزجئَِة فَـالَ ي

   واآليات يف )١(﴾يظْلَمونَ

                                                
   ١٦٠سورة األنعام، اآلية ) ١(
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 وهكذا يف املكان الفاضل كاحلرمني الشريفني تـضاعف         .هذا املعىن كثرية  
 أما السيئات فال تضاعف بالكمية      ،فيهما أضعافاً كثرية يف الكمية والكيفية     

ان الفاضل كما تقدمت     واملك ،ولكنها تضاعف بالكيفية يف الزمان الفاضل     
   . واهللا ويل التوفيق،اإلشارة إىل ذلك

  مضاعفة األعمال الصالحة بمكة-١٨٣

االعتياد على صيام رمضان يف مكة املكرمة كل عام، هل فيـه            : س
   )١(فضل خاص ملن هم خارجها؟

الشك أن مكة املكرمة أفضل بقاع اهللا فإن الصالة يف املـسجد            : ج
 كما أنه الشـك أن األعمـال   ،الة فيما سواهاحلرام خري من مائة ألف ص  

الصاحلة تضاعف يف احلرمني الشريفني مضاعفة ال يعلم مبلغها إال اهللا مـا             
عدا الصالة فقد جاء بيان مقدار مضاعفتها وصيام رمضان يف مكة املكرمة            

 فمن وفق لصيام رمضان يف مكـة        ،جيتمع فيه فضل الزمان وفضل املكان     
 أو إخـالل    ،صيامه فيها تعطيل واجب كلف به     املكرمة ومل يترتب على     

   .مبسئولية أوكلت إليه فذلك مع النية الصاحلة فيه خري عظيم

                                                
  هـ ٥/٩/١٤١١ يف ١٢٨٤بعددها ) جملة الدعوة(نشر يف ) ١(
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أما إن كان بقاء املسلم خارج احلرم أنفع له أو للمسلمني يف الـدين              
 فإن األفضل للمسلم أن يبقى يف       .ويترتب عليه مصاحل كبرية وفوائد كثرية     

   .سلمني وتكثر فيه حسناتهاملكان الذي يكثر فيه نفعه للم

  

   حكم التفرغ للعبادة في رمضان-١٨٤

احلة واالنصراف  هل من السنة التفرغ يف رمضان لألعمال الص       : س
   )١(للراحة والعبادة؟

 وواجباته اليت يؤديها إذا صـلحت نيتـه         ،املسلم عمله كله عبادة   : ج
م وتعليمه   فتعلم العل  ،كلها عبادة فليست العبادة جمرد صالة أو صيام فقط        

 والقيـام بـشئون األهـل       ، وتربية األوالد ورعايتـهم    ،والدعوة إىل اهللا  
 والتنفـيس عـن     ، وبذل اجلهد يف مساعدة النـاس      ،واإلحسان لعباد اهللا  

 وطلب الرزق احلالل    ، ونفع الناس بكل عمل مباح     ،املكروبني واملهمومني 
 اهللا للجمع    واملسلم الذي يوفقه   ،كل ذلك عبادة هللا تعاىل إذا صلحت النية       

 وهكذا أداء   ،بني العبادات اخلاصة والعامة يكون قد حصل على خري عظيم         
  الوظيفة املسندة إليه يف رمضان بنصح 

                                                
  هـ ٥/٩/١٤١١ يف ١٢٨٤بعددها ) جملة الدعوة(نشر يف ) ١(
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   .وصدق من مجلة العبادة اليت يثاب عليها

ومن اقتصر على العبادة اخلاصة لعجزه عما سواها فهو علـى خـري             
ر بالنيب صـلى اهللا      ولقد م  ،عظيم إذا أخلص هللا وصدق يف العمل الصاحل       

 فغزوة بدر الكـربى كانـت يف        .عليه وسلم رمضانان كان فيهما جماهداً     
 وغزوة فتح مكة كانت يف      ،السابع عشر من رمضان عام اثنني من اهلجرة       

 وقد سافر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف         ،رمضان يف العام الثامن من اهلجرة     
   .شقةرمضان وأفطر فيه ملا رأى ما حل بالناس من امل

واملقصود أن املسلم جيتهد يف رمضان يف األعمال الصاحلة وال يتخـذ            
   .من الشهر املبارك وقتاً للبطالة والنوم والغفلة واإلعراض

 
  


