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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

احلمد هلل وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل وأشهد أن 
 حممدا عبده ورسوهل أما بعد:

رسل
ُ
إيلَّ األربعون سؤاال يف صيام رمضان وقيامه وتوابع  فقد أ

طيًّا؛ تلكون الفائدة العلمية ذلك؛ فأحببت أن تكون اإلجابة عنها خ
 فيها أسهل، والعبارة أشمل، واتلحرير أكمل.

 فاهلل أسئل أن ينفع بها عباده.
 ه2141شعبان  12واكن هذا يوم األحد 

 
 وكتب أبو نرص/

 حممد بن عبد اهلل اإلمام
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 ما يه الطريقة الرشعية اليت يثبت بها دخول شهر رمضان؟ سؤال األول:ال
لوم أن دين اإلسالم يرس يف لك ترشيعاته، ومن يرسه: معرفة : من املعاجلواب

دخول شهر رمضان وخروجه، وملعرفة دخوهل وخروجه طريقان: أحدهما: رؤية 
 چۀ  ہ  ہ  ہ   ہ چ هالل رمضان وهالل شوال، قال تعاىل:

 [.٥٨١]البقرة: 

حديث  وهذا« صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته: »وقد قال الرسول
 متواتر.

الرؤية أمرها ميرس للناس يف ابلدلان؛ فإن رأى عموم انلاس هالل  وهذه
رمضان يف يللة اثلالثني من شهر شعبان يف بدل ما، وجب عليهم الصيام 

 بإمجاع أهل العلم.
 وإن رآه اثنان عدالن قبلت شهادتهما بإمجاع أهل العلم يف اجلملة.

 هو الراجح.وإن رآه واحد عدل قبلت شهادته عند مجهور أهل العلم، و
شوال إذا رآه عدالن قبلت شهادتهما عند مجهور أهل العلم واألئمة  لوهال

األربعة، بل نقل اإلمجاع يف هذه املسألة عن اإلمام الرتمذي واملاوردي وابن 
 هبرية وابن عبد الرب وغريهما، والصحيح ما قدمناه من أنه قول اجلمهور.

ديث الواردة يف إكمال عدة شعبان : إكمال عدة شعبان ثالثني، واألحاثانيهما
ثالثني يوًما قد جاءت عن ابن عباس وأيب هريرة والرباء بن اعزب وجابر وابن 
عمر وطلق بن عيل وغريهم ريض اهلل عنهم، وقد قال الطحاوي يف "معاين 

وقد جاء ما استشهدنا به من حكم اإلغماء يف شعبان (: »2/144اآلثار" )
، ونقله عنه عبد الرمحن «هلل عليه وسلم متواتراوشهر رمضان عن انليب صىل ا

( 34(. وذكر الكتاين يف انلظم )ص/4/413القاسم يف حاشية "الروض املربع" )بن 
؛ فعىل هذا: إذا لم يَُر هالل رمضان يللة ديث من مجلة األحاديث املتواترةهذا احل

 ثالثني من شعبان أكمل شعبان ثالثني يوًما.
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ز للمسلم أن يستعمل ما يسىم بادلربيل؟ وهل جيوز هل جيو :السؤال اثلاين

 االعتماد ىلع اتلقويم يف الصوم والفطر؟
بال خالف : ادلربيل هو منظار يقرب رؤية اهلالل، واستعماهل جائز اجلواب

نعلمه، وقد أفىت جبواز استعماهل غري واحد من أهل العلم، ومنهم: ابن باز يف 
ن عثيمني يف "جمموع فتاوى ابن عثيمني" (، واب1/34"فتاوى نور ىلع ادلرب" )

 (، وال جيب هذا االستعمال .21/44)
وأما االعتماد ىلع اتلقويم؛ فقد كفانا يف اإلجابة عن هذا اللجنة ادلائمة، فيف 

برش  يضعونه ناتلقويم من األمور االجتهادية؛ فاذلي»( ما نصه: 4/211)
ليها من مجيع الوجوه؛ ألن الصوم واإلفطار فال يعتمد ع أما خيطئون ويصيبون؛

اهلل سبحانه علق احلكم بطلوع الفجر إىل الليل وألن الرسول صىل اهلل عليه 
 .«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة»وسلم قال: 

 
رؤية اهلالل، هل تلزم لك ادلول أن تتبع ادلولة اليت رأت  :السؤال اثلالث

 ؤيتها؟اهلالل؟ أم لك دولة هلا ر
: هذه املسألة خمتلف فيها قديما وحديثا، وقد رأيت اللجنة ادلائمة اجلواب

اختالف »( ما نصه: 19-21/14أجابت عن هذا السؤال بإجابة شافية فيف )
مطالع األهلة من األمور اليت علمت بالرضورة حسا وعقال، ولم خيتلف يف 

ني علماء املسلمني هذا أحد من املسلمني وال غريهم وإنما وقع االختالف ب
اختالف املطالع يف ابتداء صوم شهر رمضان والفطر منه، وعدم  يف اعتبار

اعتباره يف ذلك؛ وسبب هذا أن هذه املسألة من املسائل انلظرية اليت لالجتهاد 
فعليكم إذا ثبت دليكم باإلذاعة أو غريها ثبوت الرؤية يف غري ... فيها جمال

عدمه إىل ويل األمر العام دلوتلكم،  ام أومطلعكم أن جتعلوا األمر بالصي
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فإن حكم بالصيام أو عدمه وجبت عليكم طاعته، فإن حكم احلاكم 
يرفع اخلالف يف مثل هذا، وىلع هذا تتفق اللكمة ىلع الصيام أو عدمه تبعا 

 .«حلكم رئيس دوتلكم وتنحل املشلكة
 

بات دخول هل جيوز اعتماد حساب املراصد الفلكية يف إث: السؤال الرابع
 الشهر وخروجه؟

االعتماد يف دخول رمضان ىلع ما يقوهل أرباب األفالك واإلرصاد؛ ال : اجلواب
يصح عن أحد من السلف القول به، فاخلوض يف هذه املسألة حصل بعد عرص 
السلف، فابلقاء ىلع ما اكن عليه السلف هو احلق؛ ألنه بقاء ىلع ما جاء به 

من ابن  لُكل  هقد نص عليوهذا اإلمجاع ،  ذلكىلع اإلمجاعقام القرآن والسنة و
املنذر يف "اإلرشاف" وابلايج، وابن رشد القرطيب، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، 
واحلافظ ابن حجر والسبيك والعيين وابن عبادين، والشواكين، وصديق حسن 

ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ    ۀ  ۀچ خان يف تفسريهما لقوهل تعاىل:

واتفقت »ومال عيل قاري، وقال أمحد شاكر: [، ٦٣ة: ]التوب چھ  ے
 «.لكمتهم أو اكدت تتفق ىلع ذلك

القول باعتماد احلساب الفليك تلحديد الشهر ىلع بعض العلماء  حكمبل 
(: 2/111دعة يف ادلين، قال صديق خان يف "الروةة انلدية" )بابلبداية ونهاية 

«. القمرية بدعة باتفاق األمة واتلوقيت يف األيام والشهور باحلساب للمنازل»
الرجوع يف إثبات الشهور (: »21/214وقال علماء اللجنة ادلائمة يف فتاويهم )

القمرية إىل علم انلجوم يف بدء العبادات واخلروج منها دون الرؤية من ابلدع 
 «.اليت ال خري فيها وال مستند هلا من الرشيعة

وابن قتيبة القول باعتماد  وقد نسب إىل مطرف بن عبد اهلل من اتلابعني
ال يصح عن (: »9/254احلساب الفليك، ولكن قال ابن عبد الرب يف اتلمهيد )
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 «.مطرف، وأما ابن قتيبة فهو ممن ال يعرج عليه يف مثل هذا
 

بقوهل: داعء خاص  عن رسول اهلل  ورد هل: السؤال اخلامس
 به ولم ير اهلالل؟  اهلالل أن يدعورب؟ وهل جيوز ملن سمع خ«رأى اهلاللمن »

يف ذلك  : قد وردت أحاديث عن عدة من أصحاب انليب اجلواب
 أحسنها وأصحها: حديث طلحة بن عبيد اهلل قال: اكن انليب 

امهلل أهله علينا بايلمن واإليمان والسالم واإلسالم ريب »إذا رأى اهلالل قال: 
ويف ادلاعء »احلديث: قال العقييل يف "الضعفاء" بعد إخراجه هلذا «. وربك اهلل

واحلديث «. لرؤية اهلالل أحاديث كأن هذا أصلحها إسناًدا، لكها يلنة األسانيد
أفاد احلديث رشعية هذا ادلاعء عند رؤية  (.1/112حسنه األبلاين يف السلسلة )

بزوغ اهلالل يف أول الشهر، ويرشع ملن سمع برؤية اهلالل ويمنعه مانع من رؤيته 
 اعء.أن يدعوا بهذا ادل

 
 ما هو يوم الشك؟ وما حكم صومه؟ :السؤال السادس

من صام يوم الشك؛ فقد عىص أبا : »: قال رسول اهلل اجلواب
 وهو حديث صحيح. « القاسم

لو صمت السنة لكها؛ ألفطرت ايلوم اذلي يشك »وصح عن ابن عمر أنه قال: 
 «.فيه

 بإفطار يوم من رمضان: باعتبار أنه يوم شك. ومراده
 شك: هو ايلوم اذلي ال يدرى أهو من رمضان أم من شعبان.ويوم ال

وصوم هذا ايلوم خمتلف يف صحته وعدمها؛ فمن قائل ببطالن هذا الصوم، 
 ولعل قوهلم هو الراجح. وهم اجلمهور، وعليه قضاء.

 ومن قائل بصحة الصوم إن وافق رمضان، واهلل أعلم.
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الواحدة لشهر رمضان كيف تكون انلية؟ وهل تكيف انلية : السؤال السابع

 بأكملة، أم البد للك يللة من نية؟
جيب ىلع من فرض عليه صيام رمضان أن يبيت انلية من الليل؛  :اجلواب

« فال صيام هلمن لم جيمع ىلع الصيام من الليل؛ : »لقول الرسول 
منهم ابن املنذر  و ،ىلع تبييت انلية مجع من أهل العلم وقد نص ىلع اإلمجاع

ة لم ىلع أنه من نوى الصيام لك يللوأمجع أهل الع»( قال: 244ع )ص/يف اإلمجا
 «.من يلايل شهر رمضان وصام أن صومه تام

(، 4/419(، واملاوردي يف "احلاوي" )4/241ونص عليه ابن حزم يف "املحىل" )
 (.4/11وابن قدامة يف "املغين" )

 وأما هل تكيف نية واحدة؟
 تكيف. فهذه مسألة خمتلف فيها؛ فمن قائل:

 ومن قائل: ال تكيف.
ومجهور العلماء يف اجلملة يقولون: البد من جتديد انلية للصيام يف لك يللة، 

وقد نص بعض أهل العلم ىلع أن حتديد انلية لك يللة من  وهو األحوط،
ومن عزم أنه يصوم الشهر لكه  رمضان يتم بذلك الصوم، ومنهم ابن املنذر،

 عليه جتديد انلية لك يللة، واهلل أعلم. وبيق ىلع هذه العزيمة؛ ال جيب
 

إذا أسلم الاكفر، أو بلغ الصيب، أو طهرت احلائض، أو شيف  :السؤال اثلامن
املريض، أو أقام املسافر أثناء نهار رمضان؛ فماذا جيب عليه من جهة اإلمساك 

 أو القضاء؟
 هذه املسألة فيها قوالن: :اجلواب

 هؤالء اإلمساك؛ ألن الصيام عبادة عظيمة : وهو أنه ال جيب ىلعأحدهما للجمهور
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وهو أنهم لم يكونوا ملكفني؛  هلا وقت ابتداء، وقد فات هذا ا لوقت بعذر رشيع.
 فجعل اتلجديد للنية متمًما للصيام.

 اإلمساك يف أثناء انلهار؛ ألن العذر قد زال. م: جيب عليهوالقول اثلاين
من اخلالف وعمال  والقول األول أرجح، ومن أحب أن يمسك خروًجا

 باألحوط؛ فله ذلك.
 وأما هل عليهم قضاء أم ال؟ 

. ومن قائل بعدم مفاملسألة خالفية أيضا؛ فمن قائل بوجوب القضاء عليه
 وجوبه.

الاكفر إذا أسلم، والصيب إذا ليس ىلع : يرون أن اجلمهور: واملسالة فيها تفصيل
 فني.؛ ألنهم اكنوا يف وقت بدء اتللكيف غري ملكقضاء بلغ

كما هو معلوم من الكتاب والسنة واإلمجاع وكذا ىلع وأما املسافر؛ فعليه القضاء، 
 كما دلت ىلع هذا األدلة. املرأة القضاء إمجااًع 

 
 ما حكم الصوم يف رمضان مع ترك الصالة؟ : السؤال اتلاسع

احلكم فيها العظيمة اليت حيتاج إىل معرفة  : هذه املسألة من املسائلاجلواب
ر املسلمني من اتلالعب بالصالة يف رمضان وغريه، وإن اكن ذنب املتالعب وحتذي

بها يف رمضان أكرب واتلناقض منه يف عبوديته لربه أظهر، والكم أهل العلم يف هذه 
 املسألة ىلع اجتاهني:

: اتلكفري ملن وقع فيما ذكر يف السؤال، واإلبطال لصيامه و عباداته، وهذا األول
صحابة ال خالف بينهم يف هذا، وقال به من قال من أهل هو ما اكن عليه ال

مسألة: (: »5/211، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف "جامع املسائل" )العلم
اجلواب: احلمد هلل رب العاملني، الصالة  يف رجل يصوم وال يصيل ويلعب بالرند.

 م.أعظم من الصيام، وتارك الصالة املفروةة أعظم إثما من تارك الصيا
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أنه قال: "من فاتته صالة العرص حبط ويف الصحيحني عن انليب 
أنه قال: "اذلي تفوته الصالة عمله". ويف الصحيحني عن انليب 

صالة واحدة فكأنما وتر أهله وماهل" أي سلب أهله وماهل. فإذا اكن هذا فيمن 
 تفوته صالة واحدة فكيف بمن يفوته أكرث من صالة؟

أنه  وقد ثبت يف الصحيح عن انليب  فكيف بمن يرتك الصالة؟
قال: "ليس بني العبد وبني الرشك إال ترك الصالة". وتاركها مستحق للعقوبة 

 «.ابلليغة بإمجاع املسلمني، ويستتاب، فإن تاب وإال قتل

(: ما 2/411وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز كما يف "فتاوى علماء ابلدل احلرام" )
الة؟ وهل صيامه صحيح؟ فأجاب: الصحيح حكم من يصوم وهو تارك للص

أن تارك الصالة عمًدا يكفر بذلك كفًرا أكرب. كذلك ال يصح صومه وال 
ۓ  ۓ  چ  بقية عباداته حىت يتوب إىل اهلل سبحانه؛ لقول اهلل عز وجل:

 [.٨٨]االنعام:  چڭ  ڭ  ڭ  ڭ               ۇ  

الصالة عمود (: »21/93وقال الشيخ ابن عثيمني كما يف "جمموع فتاواه" )
اإلسالم، وال يقوم اإلسالم إال بها، واتلارك هلا اكفر خارج عن ملة اإلسالم، 
ا وال غريها من األعمال  والاكفر ال يقبل اهلل منه صياًما وال صدقة وال حجًّ
الصاحلة... وىلع هذا؛ فإذا اكنت تصوم وال تصيل؛ فإننا نقول لك: إن صيامك 

 «.عك عند اهلل وال يقربك إيلهباطل غري صحيح، وال ينف
 (.45/251وبمثلهما قال الشيخ صالح الفوزان كما يف "املنتىق من فتاواه" )

: اذلين ال يكفرون تارك الصالة تكاساًل وهم إن اكن قريبًا من االجتاه اثلاين
 ذلك وال يبطلون صومه وإن اكن معرًةا صومه لإلبطال.

 
 ام؟ وما يه عالمات ابللوغ؟مىت يؤمر الصيب بالصي :السؤال العارش

اجلواب: يؤمر صبيان املسلمني بالصوم إذا أطاقوه؛ فقد دلت األدلة ىلع أن 
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صبيان الصحابة اكنوا يصومون من قبل آبائهم وأمهاتهم وهم يف سن مبكر، 
غداة  عوذ ريض اهلل عنها قالت: أرسل انليب الربيع بنت مفعن 

را فليتم بقية يومه، ومن أصبح من أصبح مفط»اعشوراء إىل قرى األنصار: 
قالت: فكنا نصومه ونصوم صبياننا، وجنعل هلم اللعنة من « صائما فليصم

العهن، فإذا بكى أحدهم ىلع الطعام أعطيناه ذلك حىت يكون عند اإلفطار. 
 أخرجه ابلخاري ومسلم.

اخلطاب وروى ابلخاري تعليقا عن عبد اهلل بن اهلذيل قال: أىت  عمر بن 
فرضبه « يف رمضان وصبياننا صيام»أي: شارب مخر( يف رمضان فقال هل: بنسوان )

أخرجه موصوال عبد الرزاق وابن سعد يف "الطبقات" وغريهما،  وجدله وسريه الشام.
 وهو أثر حسن.

اكن أيب يأمر الصبيان بالصالة إذا »وعن هشام بن عروة رمحه اهلل قال: 
( وهو 1/254لرزاق يف "املصنف" ). أخرجه عبد ا«عقلوها، والصيام إذا أطاقوه

 صحيح.
 وروي حنوه عن الزهري وابن سريين واألوزايع وقتادة وأمحد وغريهم.

ويؤمر الصيب بالصوم (: »2/211قلت: قال ابن املنذر رمحه اهلل كما يف اإلقناع )
 «إذا أطاقه أمر ندب

غه؛ فال فأما ما مىض من الشهر قبل بلو(: »1/121وقال ابن قدامة يف "املغين" )
 «.قضاء فيه عليه، وسواء اكن قد صامه أو أفطره، هذا قول اعمة أهل العلم

 وقوهل: وما يه عالمات ابللوغ؟
: اختلف العلماء يف عالمات ابللوغ، حىت قال ابن القيم يف "حتفة اجلواب

وهلذا اةطربت أقوال الفقهاء يف السن اذلي حيكم (: »121املودود" )ص/
 «.ببلوغ الصيب هل

 عالمات ابللوغ ىلع قسمني مشرتكة وخاصة، ونلذكر املشرتكة:  قلت
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: إنبات الشعر اخلشن حول قبل الصيب وإيلته، وهذه العالمة من أقوى األول
أمر الصحابة أن ينظروا إىل من شكوا يف العالمات؛ ألن انليب 

فنظروا فلم جيدوين أنبت، »بلوغهم يف إجالء بين قريظة، قال عطية القريظ: 
 أبوداود وأمحد وغريهما وهو صحيح. هأخرج« قوين بالرذيةفأحل

واستمر ىلع هذا العمل الصحابة (: »112قال ابن القيم يف "حتفة املودود" )ص/
، فكتب عمر إىل اعمله أن ال تأخذ ريض اهلل عنهم بعد انليب 

وبعد أن رسد ابن القيم جمموعة من اآلثار «. اجلزية إال ممن جرت عليه املوىس
ويف هذا بيان أن اإلنبات علم ىلع ابللوغ »قال:  يف هذه املسألة لسلفعن ا

 «وىلع أنه علم يف حق أوالد املسلمني والكفار
[ ٣]النساء :  چې   ې   ې  ى  ى  ائ  چ  : االحتالم، قال تعاىل:اثلانية

حىت إذا بلغوا انلاكح، يعين: (: »2/154قال املاوردي يف "انلكت والعيون" )
 «ل اجلميعاحللم يف قو

وهو احللم بال خالف يف (: »1/44وقال ابن الفرس يف "أحاكم القرآن" )
 «.الرجال

قال اجلمهور: ابللوغ يف الغالم (: »4/451وقال احلافظ ابن كثري يف تفسريه )
تارة يكون باحللم وهو أن يرى يف منامه ما يزنل به املاء ادلافق اذلي يكون 

 .«فيه الودل
شرتكة بني اذلكور واإلناث ويه من العالمات املعتربة : وهذه العالمة مقلت

 عند مجهور العلماء واملعمول بها عند عموم املسلمني.
ابللوغ: إذا استكمل  املسألة اثلاثلة:(: »1/411السن: قال اخلازن ) :اثلاثلة

سنة حكم ببلوغه غالًما اكن أو جارية... وهذا قول أكرث  ةعرش املولود مخس
 «.أهل العلم

قال اجلمهور: يستدل بالسن اذلي ال يتخلف عنه (: »1/141ابن اعشور ) وقال
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 «أقىص ابللوغ... وقال اجلمهور: مخس عرشة سنة
إذا استكمل املولود مخس عرشة سنة حكم ببلوغه (: »5/413وقال اهلرري )

 «.غالما اكن أو جارية... وهذا قول أكرث أهل العلم
كور يف اذلتحققة يف اإلناث أكرث منها : وهذه العالمة مشرتكة أيًضا ويه متلق

املذكور إىل ما بعده، وأبرز عالمة ألن كثرياً من اذلكور يتأخر بلوغهم عن السن 
يف اإلناث احليض وهذه من العالمات اليت نص بعض العلماء ىلع اإلمجاع فيها: 

 قال احلافظ ابن حجر يف الفتح: أمجع العلماء ىلع أن احليض بلوغ يف حق النساء.
 

ما هو جزاء من يفطر يف نهار رمضان عمدا من غري  :السؤال احلادي عرش
 عذر؟

: لقد دلت األدلة ىلع أن من تعمد اإلفطار يف نهار رمضان بدون اجلواب
رخصة بالوعيد عليه ال بأمر بالقضاء، أخرج أبو يعىل والطرباين عن ابن 

رفعه إىل انليب  عباس ريض اهلل عنهما ـ قال محاد بن زيد: وال أعلمه إال وقد
 :عرى اإلسالم وقواعد ادلين ثالثة عليهن أسس اإلسالم »قال

من ترك منهن واحدة فهو بها اكفر حالل ادلم: شهادة أن ال هلإ إال اهلل والصالة 
( من 13ـ2/19ذكره اهليثيم يف "جممع الزوائد" )« املكتوبة وصوم رمضان

رواه الطرباين يف الكبري عىل بتمامه، ورواه أبو ي»حديث ابن عباس وقال: 
وحسنه املنذري. قلت: فيه « بين اإلسالم ىلع مخس، وإسناده حسن»بلفظ: 
 ةعف.

يا حممد من أدرك : »وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول اهلل 
ل: آمني، فقلت: ؛ فأدخله انلار، فأبعده اهلل، قشهر رمضان فمات ولم يغفر هل

صحيح. وعن أيب هريرة قال: قال  أخرجه الطرباين وابن حبان، وهو« آمني
: من أفطر يوما من رمضان يف غري رخصة رخصها رسول اهلل 
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 «.اهلل لم يقض عنه صوم ادلهر
 (414: احلديث فيه يشء من الضعف، انظر "تمام املنة" لألبلاين )ص/قلت

من أفطر يوما من رمضان من غري عذر »وعن ابن مسعود ريض اهلل عنه قال: 
 أخرجه ابن أيب شيبة، وهو صحيح.«. زه صيام ادلهر لكهوال رخصة لم جي

وقد صح عن أيب هريرة ريض اهلل عنه مثل أثر ابن مسعود. فهذه األدلة أفادت 
أن تارك صيام يوم من رمضان كبرية من الكبائر، وقد عد هذا اهليثيم يف 

قضاء يف حق ال( وقد اختلف يف 2/111كتابه "الزواجر عن اقرتاف الكبائر" )
أفطر عمدا؛ فبعض العلماء قرر اإلمجاع ىلع وجوب قضائه، قال ابن عبد  من

وأمجعت األمة ونقلت الاكفة فيمن لم يصم (: »2/212الرب يف "االستذاكر" )
عنه  رمضان اعمدا وهو مؤمن بفرةه وإنما تركه أرشا وبطرا تعمد ذلك وتاب

املعىن أنه جيب و(: »1/213ليل" )وقال اخلطاب يف "مواهب اجل«. أن عليه قضاء
قضاء رمضان إذا أفطر فيه وسواء اكن الفطر لعذر أو لغري عذر الختالف 

 .«وجوب قضائه
 : هذا اإلمجاع ال يصح لوجود املخالف من عهد الصحابة إىل ساعتنا هذه.قلت
مسالاًك ومن  عذرالعلماء يف مسألة من أفطر يف رمضان بدون سلك وقد 

( قياس عدم قضاء رمضان يف حق من 1/21ابن حزم يف املحىل )ذلك: مسلك 
 .أفطر متعمدا ىلع تارك الصالة أنه ال يقيض ألن وقت العبادة قد انتىه

ابن تيمية رمحه اهلل كما يف  شيخ اإلسالم ومنهم من اكتىف بذكر اخلالف قال
واختلف انلاس فيمن ترك الصالة والصوم اعمدا: (: »11/21جمموع الفتاوى" )

كرثون يقضيه، وقال: بعضهم ال يقضيه، وال يصح فعله هل يقضيه؟ فقال: األ
بعد وقته اكحلج، ودل الكتاب والسنة واتفاق السلف ىلع الفرق بني من يضيع 

 «.الصالة فيصليها بعد الوقت والفرق بني من يرتكها، أي: نسيانا
أيًضا اذلين قالوا بأن عليه القضاء اعتمدوا ىلع قياسه بمن أفطر لعذر رشيع 
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فالراجح أن اذلي عليه يشء س مع الفارق فال ينهض لإلستدالل به وهذا قيا
 :عمًدا بدون عذر أن يقوم باآليترمضان صيام من 

 انلدم ىلع ما حصل منه ألن انلدم توبة. – 2
 . واهلل غفور رحيم االستغفار – 1
اتلوبة، ويه: العزم ىلع صيام رمضان بقية عمره وىلع أن ال يعود إىل إفطار  – 4

 نه إال برخصة من اهلل.يشء م
يكرث من صيام اتلطوع يلكمل به ما نقص يوم القيامة من فريضة  – 1

 الصيام.

وأما من جاهر باإلفطار يف نهار رمضان؛ فيعزر بما يناسب من أنواع 
، وهذا االرتكاب يتضمن اتلعزيرات؛ ألنه مرتكب لكبرية من كبائر اذلنوب

يف »بطال يف "رشح ابلخاري":  قال ابن مستخف باهلل وبدينه وعباده أنه
املجاهرة باملعصية استخفاف حبق اهلل ورسوهل وبصاليح املؤمنني وفيه رضب 

  «.من العناد هلم
فال جيوز ملن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر ممن هل القدرة ىلع تعزير هذا الصنف أن 

 .يتالعب بذلك
 

ذا أفاق يف هل يصح صيام املغىم عليه؟ وماذا عليه إ :السؤال اثلاين عرش
 وسط الصيام؟

املغىم عليه إذا نوى الصيام من الليل وأصبح صائًما فأغيم عليه مدة : اجلواب
 من انلهار ثم أفاق؛ فصومه صحيح ىلع الراجح.

يف هذه احلالة عليه فوأما من أغيم عليه بدون تبييت للصيام من الليل؛ 
رشوط صحة  القضاء عند اجلمهور، وال يصح صومه، وهو الراجح؛ ألن من

الصيام سبق انلية بذلك فإن تعذر سبقها فالبد من مصاحبتها للصوم وقد 
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 افتقد يف هذه احلال األمران فعليه القضاء.
وأما من أغيم عليه مجيع انلهار ولو بيت انلية؛ فال يصح صومه عند اجلمهور 

 ( وهو الراجح.1/414وعليه القضاء. انظر "املغين" )
 

أي مرض صغري اكن أم كبري يبيح الفطر يف هل : السؤال اثلالث عرش
 رمضان؟

ڃ  ڃ    چ  چ      ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃچ قال تعاىل:  :اجلواب

فأطلقت اآلية اإلعذار باملرض، وقد نص ، [٥٨١]البقرة:  چچ   چ  ڇ  ڇ
العلماء ىلع أن املراد باملرض: ما يؤلم وجيلب مشقة ىلع املريض املسلم، قال 

وقال مجهور من العلماء: إذا اكن به (: »1/214) يف "املحرر الوجزي" ابن عطية
« مرض يؤذيه أو يؤمله أو خياف تماديه أو خياف من الصوم تزيده صح هل الفطر

 (.4/213وقال بهذا القرطيب )
 «.وال خالف أن من شق عليه الصوم فله الفطر(: »2/32وقال ابن العريب )
 .«ض اذلي يؤلم قاهل اجلمهوراملر(: »1/234وقال أبو حيان )

الفطر للمريض، ولكن هل  ومنها جواز(: »145-1/411وقال ابن عثيمني )
ق املرض، وإن لم يكن يف الصوم مشقة عليه؟ أو املراد املرض اذلي لطاملراد م

 «.يشق معه الصوم، أو يتأخر معه الربء؟ الظاهر اثلاين، وهو مذهب اجلمهور
 

 ؟هل رمضان من خصائص أمة حممد  :السؤال الرابع عرش
من  ناذليصيام هذه مسألة خالفية؛ فقد صح عن قتادة أن املراد ب :واباجل

قبلنا: رمضان ورجحه ابن جرير وغريه وهو ظاهر اآلية واألصل يف التشبيه 
ومن العلماء من قال: التشبيه يف أصل الصوم ال يف كميته وال يف وقته والقول 

م رمضان. قال األول أظهر وإن اكن ايلهود وانلصارى قد غريوا وبدلوا يف صيا
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فقد أخرب عن املسيح (: »2/23شيخ اإلسالم ابن تيمية يف اجلواب الصحيح" )
أنه ملا صام أربعني يوما عقب املعمودية، واكن يعيد مع ايلهود يف عيدهم ال 
يعيد عقب صومه، شاركه انلصارى يف ذلك مدة، فصاروا يصومون أربعني 

 مع ايلهود العيد. عقب الغطاس اذلي هو نظري املعمودية، ويعيدون
ثم إنهم بعد هذا ابتدعوا تغيري الصوم، فلم يصوموا عقب الغطاس، بل نقلوا 
الصوم إىل وقت يكون عيدهم مع عيد ايلهود، فيكون عيدهم مع عيد 

 «.ايلهود
واملسيح ما رشع هلم (: »191وقال ابن القيم رمحه اهلل يف "هداية احليارى" )ص/

ال صامه يف عمره مرة واحدة، وال أحد من هذا الصوم اذلي يصومونه قط، و
أصحابه، ال صام العذارى يف عمره، وال أكل يف الصوم ما يأكلونه، وال حرم ما 

 «.حيرمونه
: تشبيه صيام أهل اإلسالم بصيام أهل الكتاب ال يعين صحة صيامهم قلت

إىل جانب أنهم قد غريوا وبدلوا يف  ألنهم لم يؤمنوا ببعثة الرسول 
 ان عندهم.صيام رمض

 
ما حكم ا لعاجز عن الصيام عجزا لكيا مستمرا ملرض  :السؤال اخلامس عرش

 ال يرىج شفاءه أو لكرب سنه؟
اعلم أيها املسلم أن املصاب بمرض مزمن حكمه حكم الكبار يف  :اجلواب

السن اذلين ال يقدرون ىلع الصوم، فرخص هلم أن يفطروا وأن يطعموا عن لك 
العلماء ىلع اإلمجاع يف هذه املسألة، واذلين نصوا  يوم مسكينا، بل نص بعض

ىلع اإلمجاع املذكور ما بني علماء تفسري وعلماء فقه، أما املفرسون فقد قال 
وأمجعوا ىلع أن املشايخ والعجائز اذلين (: »4/213) يف "أحاكم القرآن" القرطيب

 «.ال يطيقون الصيام أو يطيقونه ىلع مشقة شديدة أن يفطروا
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(، وجعله احلافظ ابن كثري 2/113يف "انلاسخ واملنسوخ" )أبو جعفر انلحاس به وقال 
 (.1/59قول األكرثين وصححه يف تفسريه) 

وأمجعوا ىلع أن للشيخ (: »19وأما الفقهاء فقد قال ابن املنذر يف اإلمجاع )ص/
الكبري والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا. وقال به ابن حزم كما يف 

وأطعما »(، وزاد: 2/115برية يف اإلفصاح )( وابن ه11"مراتب اإلمجاع )ص/
عن لك يوم مسكينا عن لك واحد منهم إال مالاك فإنه قال: ال جيب عليه 

( وابن اهلمام يف 5/131وقال به ابن رشد احلفيد يف "بداية املجتهد" )« فداية
( وابن جزي املاليك يف 1/515( والقرايف يف اذلخرية )1/154القدير" )"رشح فتح 

 (.4/44( وابن مفلح يف الفروع )224األحاكم الرشعية" )ص/ "قوانني
هذا اإلمجاع صحيح يف أنه يرخص للكبار يف السن اذلين يشق عليهم الصيام ف

أن يفطروا واختلف يف وجوب اإلطعام عليهم فاجلمهور ىلع القول بوجوبه وهو 
 الراجح.

كينا، وهكذا يكون القول يف حق من مرةه مزمن أنه يطعم عن لك يوم مس
 وىلع هذا مجاهري أهل العلم.

 
رجل مريض أخربه األطباء أن شفاءه قد يأخذ عدة : السؤال السادس عرش

أيام فقط، فهل جيزئه إطعام عن لك يوم مسكينا أم البد أن يقيض؟ وهل من 
 أطعم ثم شفاه اهلل هل يلزمه القضاء؟

تا عدوال، وما جيوز قبول قول الطبيب املسلم واملسلمة إذا اكنوا ثقا :اجلواب
دام أن قوهلم يف جمال ختصصهم؛ فقد وجه سؤال للجنة ادلائمة هذا نصه: أنا 
رجل مريض، وقد منعين ادلكتور عن الصوم، وهذا ادلكتور مسلم ويصيل معنا 
يف املسجد، فهل أعمل بنصيحته؟ علما أنين ال أستطيع الصرب عن املاء أكرث 

املسكني عن لك يوم يف اجلمعيات  من ساعتني، وإذا لم أصم فهل أجعل إطعام
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اخلريية أو يف هيئة اإلاغثة اإلسالمية، وذلك يف مرشوع إفطار صائم، فهل 
 جيزئ ذلك؟ أفيدونا مشكورين.

: إذا اكن احلال ما ذكر فاألفضل لك ترك الصيام؛ ملا يف ذلك من فأجابت بقوهلا
 وهو املصلحة الظاهرة ودفع احلرج واملشقة عنك؛ لوجود العذر الرشيع

املرض، وعليك يف هذا قضاء الصيام الواجب بعد الشفاء، وال إطعام عليك 
واحلالة هذه، أما إذا يئست من الربء أو املقدرة ىلع القضاء فإن القضاء يسقط 
عنك وجيب عليك أن تطعم عن لك يوم لم تصمه مسكينا، أو تعطيه نصف 

ابلدل، والفقراء  صاع من بر أو أرز أو تمر أو حنو ذلك، مما يقتاته أهل
واملساكني كرث يف لك ماكن، وإن وجدت من اثلقات من تولكه يف اإلطعام عنك 

 فال حرج إن شاء اهلل.
 وأما قوهل: هل جيزئه إطعام عن لك يوم مسكينا أم البد أن يقيض؟

ال وعليه ال كفارة واجلواب: املريض اذلي يذهب عنه مرةه عليه القضاء 
بأن عليه القضاء دون غريه هو ما أمجع عليه أهل العلم قال ابن  والقولإطعام 

وال قضاء إال ىلع مخسة فقط: وهم احلائض، (: »4/235حزم يف املحىل )
وانلفساء فإنهما يقضيان أيام احليض وانلفاس، ال خالف يف ذلك من أحد، 

ي ذكرنا واملريض، واملسافر سفرا تقرص فيه الصالة... واملتقيئ عمدا، باخلرب اذل
ونقله ابن «. قبل، وهذا لكه أيضا جممع عليه يف املريض، واملسافر إذا أفطرا

 (.2/144القطان يف اإلقناع )
 وأما قوهل: وهل من أطعم ثم شفاه اهلل هل يلزمه القضاء؟

ماء فيها قوالن األول: أنه ليس عليه قضاء ألنه لة للع: أنه هذه املسألفاجلواب
الصيام فقد أدى ما عليه وهذا قول كثري من أهل أطعم يف وقت هو اعجز عن 

 العلم، واثلاين: أن عليه القضاء وتلىغ الكفارة وهو قول مرجوح واهلل أعلم.
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رجل مريض ينتظر الشفاء يلصوم؛ فمات وهو مريض  :السؤال السابع عرش
 فماذا ىلع أويلاءه؟

واجلمهور من (: »4/212) يف "اجلامع ألحاكم القرآن" قال القرطيب :اجلواب
أفطر يف رمضان لعلة؛ فمات من علته تلك أو سافر؛ فمات العلماء ىلع أن من 

 .«يف سفره ذلك، أنه ال يشء عليه
(: من مات وعليه صيام من رمضان...قبل إماكن 1/413وقال ابن قدامة يف املغين )

الصيام إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم فهذا ال 
 عليه يف قول أكرث أهل العلم. يشء

 : يعين: ال قضاء عليه وال كفارة.لتق
 وقول غري اجلمهور أن عليه اإلطعام؛ فقد صح عن ابن عباس ريض اهلل عنهما

إذا مرض الرجل يف رمضان ثم مات ولم يصح ولم يصم أطعم عنه : »أنه قال
 «.ولم يكن عليه قضاء

اعفية ومن كفر باعتبار أن  مرةهلل خهور أرجح؛ ألنه لم يت: وقول اجلمقلت
 فسه ال تطيب إال بذلك؛ فله ذلك.ن

 
 هل يقبل الكم الطبيب الاكفر يف اتلفطري يف العالج؟ :السؤال اثلامن عرش

سبق قريبًا أن قول الطبيب املسلم اثلقة يقبل. وأما قول الاكفر فال  :اجلواب
يقبل فيما اكن هل تعلق بادلين، وأما قوهل فيما ال عالقة هل بادلين؛ فهذا يقبل؛ 

وجاز أن (: »1/221جمموع الفتاوى )يخ اإلسالم ابن تيمية كما يف قال ش فقد
يستطب املسلم الاكفر إذا اكن ثقة نص ىلع ذلك األئمة كأمحد وغريه إذ ذلك من قبول 
خربهم فيما يعلمونه من أمر ادلنيا وائتمان هلم ىلع ذلك وهو جائز إذا لم يكن فيه 

 «.عليهم وحنو ذلكمفسدة راجحة مثل واليته ىلع املسلمني وعلوه 
وقد أقرت هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية فتوى للشيخ حممد 
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وخيتار الطبيب اذلي يوثق به للعلم برباعته وأمانته ىلع »رشيد رةا وفيها: 
غريه؛ ألن العربة يف ذلك باثلقة، فإذا لم يوجد طبيب مسلم يوثق به ووجد غريه 

مسلم غري موثوق به وطبيب غري مسلم  اعتمد عليه، بل إذا وجد طبيب
موثوق به بتكرار اتلجربة يرجح االعتماد ىلع اثلاين؛ ألن املسألة ليست عبادة 

(. وبما 41-1/51"أحباث هيئة كبار العلماء" )« فيكون الرتجيح فيها بادلين
(، 1/411رجحته هيئة كبار العلماء رجح ابن عثيمني يف "الرشح املمتع" )

(21/52-51.) 
حممد بن إبراهيم آل الشيخ كما يف فتاواه ورسائل  العالمةد وجه إىل وق
( سؤال هذا نصه: مريض مصاب بدرن رئوي، ومعه شهادة من 1/234)

الطبيب املختص بنصحه بعدم الصيام مخس سنوات متتايلات، ويسأنلا عن 
 احلكم يف ذلك؟

مور سائغ، جيوز : احلمد هلل. قبول قول الطبيب املسلم اثلقة يف هذه األواجلواب
 تأخري الصيام يف املدة املذكورة عمال بقوهل.

وأما غري املسلم اثلقة فلعله يسوغ قبول قوهل يف مثل هذه املسألة مدة املعاجلة 
وما بعدها بزمن غري طويل للرضورة ويه عدم وجود الطبيب املسلم اثلقة، 

ن من نفسه وخبالف ما بعد املعاجلة بزمن طويل، السيما مع إحساس اإلنسا
 يسبب زيادةبتمام الربء والنشاط والقوة ىلع الصيام وغلبة ظنه أن الصيام ال 

يقبل ال الطبيب الاكفر للمريض املسلم: ال تصم. فقول  .املرض أو تأخري الربء
 منه والرجوع يف هذا إىل أهل العلم.

 
يطول انلهار يف بعض ابلالد طوال غري معتاد يصل إىل  :السؤال اتلاسع عرش

عرشين ساعة أحيانًا، هل يطالب املسلمون يف تلك ابلالد بصيام مجيع 
 انلهار؟
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ها هنا إجابة هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية أنقل  :اجلواب
جاء يف خطاب رئيس رابطة اجلمعيات اإلسالمية » عن سؤال مع االختصار:

يف مدينة )مالو( بالسويد اذلي يفيد فيه بأن ادلول االسكندنافية يطول فيها 
ناطق انلهار يف الصيف ويقرص يف الشتاء نظرا لوةعها اجلغرايف كما أن امل

الشمايلة منها ال تغيب عنها الشمس إطالقا يف الصيف، وعكسه يف الشتاء، 
ويسأل املسلمون فيها عن كيفية اإلفطار واإلمساك يف رمضان، وكذلك كيفية 
ةبط أوقات الصلوات يف هذه ابلدلان. ويرجو معايله إصدار فتوى يف ذلك 

 لزيودهم بها. ا. ه.
اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، وعرض ىلع املجلس أيضا ما أعدته 

ونقول أخرى عن الفقهاء يف املوةوع، وبعد االطالع وادلراسة واملناقشة قرر 
املجلس ما ييل:... وكذلك جيب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا 
لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته، وبدء اإلمساك واإلفطار يف لك 

الشهر ونهايته، وبطلوع فجر لك يوم وغروب شمسه يف أقرب  يوم منه ببدء
ابلالد إيلهم يتمزي فيها الليل من انلهار، ويكون جمموعهما أربعا وعرشين 
ساعة؛ ملا تقدم يف حديث انليب صىل اهلل عليه وسلم عن املسيح ادلجال، 

ك وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية حتديد أوقات الصلوات فيه إذ ال فارق يف ذل
 «.بني الصوم والصالة

 
 : هل جيوز أكل السحور أثناء أذان الفجر؟السؤال العرشون

اعلم راعك اهلل أن اهلل جعل نهاية األكل والرشب بطلوع الفجر قال  :اجلواب
 چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇڇ  چ  تعاىل:

 [  ٥٨١]البقرة: 

ساك عن األكل والرشب، والعلماء جممعون ىلع أن طلوع الفجر يوجب اإلم
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نص ىلع هذا اإلمجاع املفرسون وكثري من الفقهاء وهو إمجاع صحيح. فمن 
يف الكف عن األكل والرشب واجلماع فهذا أبر  الفجر اكن يعتمد ىلع طلوع

 فليكف عند طلوعه وال بد. يف اتلحري.
ل كوإن اكن انلاس يعتمدون ىلع املؤذنني حبيث إذا سمعوا انلداء كفوا عن األ

 والرشب؛ فاملسألة فيها تفصيل:
إن اكن املؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر، اكذلين يعتمدون ىلع اتلقويم ال ىلع 

ل ال تستند إىل االرؤية ابلرصية؛ أو يعتمد ىلع أحاديث ال تصلح أو ىلع أقو
ديلل قويم؛ فال جيب ىلع انلاس أن يكفوا عن األكل والرشب إذا تيقنوا أن 

كما ذكرنا، بل يأخذ حاجته من الطعام والرشاب بعد  هؤالءحال املؤذنني 
 أذانهم، وادليلل املعتمد يف هذه املسألة اآلية املذكورة قبل.

وإن اكن املؤذن ال يؤذن إال بعد طلوع الفجر؛ فيجب الكف عن األكل 
والرشب فورا؛ ألن احلكم هنا أن الفجر قد طلع وطلوعه حيرم االستمرارية يف 

 ماع.األكل والرشب واجل
قول رسول بة يف السؤال، وأحسن ما يقال فيها ا مسألة ويه املذكورنويبىق عند

من سمع انلداء واإلناء يف يده فال يضعه حىت »اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 
 .فأفاد احلديث جواز األكل مع األذان للحاجة فقط« يقيض نهمته

قيق بن شوقد جاء عن بعض السلف أنهم اكنوا يأكلون وقت اآلذان فعن 
سلمة قال: انطلقت أنا وزر بن حبيش، إىل حذيفة، وهو يف دار احلارث بن أيب 

، فقلنا إنا نريد «ارشبا»ربيعة، فاستأذنا عليه، فخرج إيلنا، فأىت بلنب، فقال: 
، فرشب، ثم ناول زرا فرشب، ثم ناولين «وأنا أريد الصيام»الصيام قال: 

ما دخلنا املسجد أقيمت الصالة، فل»فرشبت، واملؤذن يؤذن يف املسجد قال: 
 ( وهو أثر حسن.1/111رواه عبد الرزاق يف املصنف )« وهم يغلسون

أما األكل بعد انتهاء األذان املرشوع؛ فمحرم، واعمة أهل العلم ال جيزيونه، 
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 واهلل أعلم.
 

 ما يه كفارة اجلماع، وهل تلزم الكفارة للرجل :السؤال احلادي والعرشون
فقط، وهل من جامع أكرث من امرأة يف نهار رمضان فهل  واملرأة أم للرجل

تتكرر عليه الكفارة، وهل يلزمه قضاء يوم ماكن يومه اذلي جامع فيه أم 
 تغين عن ذلك الكفارة؟

اعلم أن العلماء جممعون ىلع رشعية كفارة اجلماع يف نهار رمضان  :اجلواب
ة املذكورة، قال رمضان، واجلمهور ىلع وجوب الكفارفيمن وجب عليه صيام 

املسألة اثلانية: أن الكفارة تلزم من جامع يف الفرج يف »(: 1/491ابن قدامة )
. واختلف العلماء يف «رمضان اعمًدا أنزل أو لم يزنل يف قول اعمة أهل العلم

، والقول برتتيبها هو املعول عليه يف حديث أيب هريرة ريض اهلل ترتيب الكفارة
قال: ال النسايئ، وفيه: أن رسول اهلل عنه اذلي أخرجه السبعة إ

ين فهل تستطيع أن تصوم شهر»، قال: قال: ال« هل جتد رقبة تعتقها؟»
 قال: ال، فسكت.« هل جتد إطعام ستني مسكينا»قال: ال، قال: « متتابعني؟

وقد ذكر األبلاين يف اإلرواء أن أكرث من ثالثني راويا رووا احلديث بالرتتيب 
أطعم ستني ام شهرين متتابعني، يصعن ، فإن عجز املذكور بعتق رقبة

مسكينا، وهذا قول مجهور أهل العلم، وهو األقوى، وقول غري اجلمهور 
 باتلخيري.

 وأما قوهل: هل تلزم الكفارة ىلع املرأة كما تلزم ىلع الرجل؟
: هذه مسألة خالفية بني أهل العلم؛ فاجلمهور يرون أن ىلع املرأة فاجلواب
لرجل برشط أن تكون طائعة هل ال مكرهة، وأن تكون صائمة ال كفارة اك

 معذورة وال ممنوعة من الصيام.
لم  وغري اجلمهور يقولون: ليس عليها كفارة مطلقا؛ ألن الرسول 
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يقل للرجل: وىلع زوجتك الكفارة اليت عليك، وابليان ال جيوز تأخريه عن 
 وقت احلاجة.

 ، واهلل املستعان.أحوطور ، وقول اجلمهظهرفقول غري اجلمهور أ
وأما قوهل: هل من جامع أكرث من مرة يف نهار رمضان؛ فهل تتكرر عليه 

 الكفارة؟
وأمجعوا ىلع أنه من وطئ مرارا يف يوم واحد أنه »بما قاهل ابن عبد الرب:  اجلواب

 (.9/232اتلمهيد )« ليس عليه إال كفارة واحدة
أمجعوا ىلع من وطئ يف يوم واحد : »(5/211وقال ابن رشد يف "بداية املجتهد" )

 «مرتني أو أكرث أنه ليس عليه إال كفارة واحدة
وإن وطئ ثم وطئ قبل اتلكفري يف يوم واحد؛ فعليه »وقال املوفق ابن قدامة: 
 (.1/435املغين )« كفارة واحدة بال خالف

(، وبرهان ادلين ابن 1/11ونص ىلع هذا اإلمجاع العيين يف "عمدة القاري" )
لح يف املبدع"، وهذا إمجاع صحيح ىلع أن من جامع يف نهار رمضان يف يوم مف

 واحد مرة أو أكرث، أو أكرث من امرأة أن عليه كفارة واحدة.
: إذا جامع يف رمضان يف أكرث من يوم؛ فعليه كفارة للك يوم جامع فيه، تنبيه

ن لك من كفارتني؛ ألوال جتزئ كفارة واحدة عن اجلماع يف يومني، بل البد 
يوم عبادة مستقلة، وهذا اذلي قلته هو قول مجاهري أهل العلم، بل نقل غري واحد 

 .من أهل العلم اإلمجاع عليه
 وقوهل: هل يلزم قضاء يوم ماكن يومه اذلي جامع فيه؟

أخرجها أبو داود وابن  : القول بصوم هذا ايلوم راجع إىل صحة الرواية فيه،اجلواب
 وغريهم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، وقد جاءت هذه خزيمة وادلارقطين وابليهيق

« وأمره أن يصوم يوما ماكنه»وفيه:  الزيادة من حديث عبد اهلل بن عمرو 
أخرجها ابن خزيمة وأمحد وابليهيق وغريهم، وقد قوى احلافظ ابن حجر هذه 



  18 

 الزيادة يف الفتح، وكذا األبلاين يف اإلرواء؛ فاألحوط أن يصوم هذا ايلوم.
 
 ما هو القول الراجح يف هذه األشياء، هل تفطر أم ال؟: لسؤال اثلاين والعرشونا

احلاجم واملحجوم ـ العادة الرسية ونزول املين بشهوة أو بغري شهوة، ومداعبة 
الرجل المرأته ـ بلع الريق أو انلخامة ـ شم الطيب أو ابلخور ـ سحب ادلم 

نهار رمضان ـ اإلبر املغذية كثريه أو قليله ـ استعمال معجون األسنان يف 
وغري املغذية ـ تذوق الطعام باللسان ـ السباحة يف نهار رمضان ـ انلظر إىل 
املحرمات يف نهار رمضان ـ استعمال اتلحاميل يف نهار رمضان ـ خباخ الربو ـ 
منظار املعدة ـ قطرة األنف أو األذن ـ اغز األكسجني من الفم أو األنف ـ 

 ن ـ الغرغرة ـ التسوك.ابلنج ـ قلع األسنا
؛ فصومه صحيح لألدلة الواردة يف أما حال صيام احلاجم واملحجوم :اجلواب

ذلك، ومنها: قال ثابت ابلناين: سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون احلجامة 
أخرجه ابلخاري وغريه وقد صح هذا «. ال، إال من أجل الضعف»للصائم؟ قال: 

ابن عمر ريض اهلل عنهم؛ فهذا منهم شبه عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة و
إمجاع، واذلي عليه مجهور أهل العلم هو القول بأن احلجامة ال تفسد الصوم 

 وال تفطر احلاجم واملحجوم.
فللعلماء توجيهات كثرية يف معناه « أفطر احلاجم واملحجوم»وأما حديث: 

م مكروهة  االحتجاج به، واألقرب أن احلجامة للصائقوة اه، مما يوهن نومب
 خشية أن يفسد صومه.

، ويه: االستمناء بايلد؛ فيه حمرمة باإلمجاع يف رمضان وأما العادة الرسيعة
 ويف غري رمضان. ويه يف رمضان أشد حتريما.

فإذا استمىن الصائم؛ فقد تعدى حيث ارتكب ما حرم اهلل، وانتهك حرمة 
ال الرسول شهر رمضان، ولم حيفظ شهوته بل بددها يف اإلفساد، وقد ق
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  :قال اهلل: الصيام يل وأنا أجزي به، يدع »فيما يرويه عن ربه
 رواه ابلخاري ومسلم.« طعامه ورشابه وشهوته من أجيل

وقد ذهب األئمة األربعة ومجهور العلماء إىل أن االستمناء مبطل للصوم وهو احلق، 
خرج شهوته واذلين قالوا بعدم بطالن الصيام قوهلم مرجوح ألن املستمين قد أ 

متعمدا كما خيرجها املجامع، فما حفظ شهوته فيبطل صومه وعليه قضاء يوم 
ماكنه ويمسك بقية يومه، فال يأكل وال يرشب، ويستغفر اهلل ويعزم ىلع أن ال يعود 

 إىل هذا املنكر.
والعادة الرسية فيها مفاسد وأرضار، فيا يلت الشباب يعلمون ذلك قبل أن 

قوتهم اكمل ة وقوتهم الرجويلة، وقبل أن يفتقدوا يبددوا طاقتهم الفحويل
 .يف املرحلة الزوجيةالشهوانية 

؛ فاجلواب: خروج املين بشهوة اتلفكر أو وأما نزول املين بشهوة أو بغري شهوة
انلظر، للعلماء يف هذه املسألة قوالن: أحدهما أن خروج املين هذا يفسد 

ٹ  ٹ  چ  قال اهلل: ه األدلةالقول هو اذلي دلت عليوهذا  الصوم ويبطله.

 فهذا املتعايط إلخراجه شهوته لم يدعها[، ١]املؤمنون :  چٹ  ٹ  
من أجل اهلل، بل فعلها من أجل نفسه، وقد قال اهلل يف احلديث القديس املتفق 

وقد وةع اإلمام الشواكين « يدع طعامه ورشابه وشهوته من أجيل»عليه: 
إن وقع من الصائم »(: 1/212السيل اجلرار )ةابطا جيدا هلذه املسألة فقال يف 

مناء بها بطل صومه وإن لم يتسبب بسبب بل ستيت وقع االسبب من األسباب ال
خرج منيه لشهوة ابتداء أو عند انلظر إيل ما جيوز هل انلظر إيله مع عدم علمه بأن 

 «.ذلك مما يتسبب عنه اإلمناء فال يبطل صومه وما هو بأعظم ممن أكل ناسيا
فهذا لم أتصوره وإن حصل فال يفسد الصوم لعدم  ما إنزال املين بغري شهوة؛وأ

 وجود السبب املبارش من الشخص واهلل أعلم.
، وتسىم باملبارشة، وتشمل اتلقبيل أيضا؛ فهذه وأما مداعبة الرجل أهله وهو صائم
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وحفصة واعئشة أن الرسول  املسألة قد صحت فيها أحاديث عن أم سلمة
  ولكن «اكن يبارش وهو صائم»وهو صائم. ويف بعضها: اكن يقبل ،
يل يف صمتفق عليه. ومن هنا اعتمد اتلف« واكن أملككم إلربه»قالت اعئشة: 

 هذه املسألة.
فعن عبيد اهلل بن ثعلبة ريض اهلل عنه قال: رأيت أصحاب رسول اهلل 

  وهم ينهون عن القبلة للصائم. أخرجه ابن أيب شيبة وهو
 لك ما جاء عن أيب سلمة قال: سأل شيخ أبا هريرة صحيح. يوةح ذ

عن القبلة وهو صائم، فرخص هل، ونىه عنها شابا. أخرجه ابليهيق وهو أثر 
 حسن.

ريض اهلل عنهما سئل عن القبلة  ووعن عطاء بن يسار أن عبد اهلل بن عمر
للصائم؟ فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشباب. أخرجه مالك يف املوطأ وهو 

 صحيح.
وعن ابن عباس ريض اهلل عنهما قال: البأس للشيخ أن يبارش. يعين: وهو 

 صائم. أخرجه ابن أيب شيبة، وهو أثر حسن.
فهؤالء الصحابة ريض اهلل عنهم اذلين ذكرتهم قد جاء عنهم الرتخيص بالقبلة 
واملبارشة للصائم؛ فيكون انليه يف حق من خيش ىلع نفسه الوقوع يف احلرام، 

، ويكون الرتخيص يف حق من أمن ىلع نفسه من الوقوع يف خصوصا الشباب
هو الفيصل يف « واكن أملككم إلربه»احلرام، فقول اعئشة ريض اهلل عنها: 

هذه املسألة، وقد اختلفت أقوال العلماء يف هذه املسألة، وأحسن ما جيمعها ما 
الطة فصيل، والسالمة ال يعدهلا يشء، فحذار حذار من املغاتلقلناه آنفا من 

للنفس أن يقول الشخص يف نفسه: إين أملك إريب، فإذا داعب امرأته هاج 
وماج وأراد ما وراء احلجاب، فإن أدت املداعبة إىل إنزال املين فسد صومه، 

وإذا أنزل بقبلة أو مبارشة فسد صومه (: »4/193قال ابلغوي يف رشح السنة )
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 «باالتفاق
ك باتلفصيل قال ابن حزم يف "مراتب ؛ فالقول يف ذلوأما بلع الريق وانلخامة

 «.واتفقوا ىلع أن الريق ما لم يفارق الفم ال يفطر(: »92اإلمجاع" )ص/
ابتالع الريق ال يفطر باإلمجاع (: »4/412وقال انلووي يف كتاب "املجموع" )

 «إذا اكن ىلع العادة؛ ألنه يعرس االحرتاز منه
اختلف العلماء يف مسألة من  قلت: هذا اإلمجاع يف ابتالع الريق العادي وقد

مجع الريق ثم ابتلعه؛ فجمهورهم يف اجلملة يرون أنه ال يفطر وهو مكروه 
 عندهم وهو كذلك.

وغري اجلمهور يرون أنه يفطر وهو قول مرجوح ألن الريق ليس رشابا وال يف 
 معىن الرشاب.

ابتلع ريق  اتفق العلماء ىلع أنه إذا»(: 4/414: قال انلووي يف "املجموع" )فائدة
 .«أفطر هغري

(: 4/414، ويقال هلا: انلخاعة؛ فقد قال انلووي كما يف املجموع )وأما انلخامة
 «.انلخامة إن لم حتصل يف حد الظاهر من الفم لم ترض باالتفاق»

 قلت: املراد باالتفاق: األئمة األربعة.
 أثر هلا ومعىن الكمه: أن انلخامة إذا نزلت من ادلماغ إىل اجلوف مبارشة؛ فال

ا؛ فهذا هو حمل الزناع؛ ىلع الصوم، أما إذا وصلت إىل الفم وابتلعها متعمدً 
فاجلمهور يف اجلملة يرون أنها ال تفطر، ويه مكروهة، وهذا هو الصحيح؛ ألنها 

 ليست أكال وال رشبا وال يف معىن األكل، وغري اجلمهور يقولون باتلفطري.
لعلماء يف السابق والالحق قال بأنه وأما شم الطيب؛ فال أعلم أن أحدا من ا

 شم الطيب حال الصيام. جواز يفطر، فإمجاعهم ىلع هذا ديلل بقاء
فال يفطر بإمجاع أهل العلم، واختلفوا يف استنشاقه؛  ؛وأما شم ابلخور جمردا

فعند اجلمهور أن من تعمد استنشاق دخان ابلخور أنه يفطر؛ ألن هل جرم 
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إىل جوفه بفعله مع إماكن اتلحرز منه وجسم وأجزاء حمسوسة، وقد يصل 
 واالمتناع عنه. 

وغري اجلمهور يرون أن استنشاق ابلخور ال يفطر؛ ألنه ليس بطعام وال يف 
 معىن الطعام، وهذا القول هو األقوى.

؛ فاجلواب: اعلم أن خروج ادلم من وأما سحب ادلم من الصائم حال صومه
روجه ليس ىلع الصائم يف هذه الشخص اكلراعف واكإلصابة بفعل يؤدي إىل خ

احلال يشء، فصومه صحيح، واخلالف هنا حاصل يف سحب ادلم من الشخص 
إذا »وهو صائم فاللجنة ادلائمة يف اململكة العربية ا لسعودية تقول يف فتواها: 

وكذا ابن عثيمني « اكن ادلم اذلي أخذ منه يسريا عرفا؛ فال جيب عليه القضاء
م الكمهم رمحهم اهلل إن أخذ ادلم منه بكرثة أنه والفوزان وغريهم، ومفهو

يقيض وجعل ابن عثيمني املسألة كمسألة احلجامة يف شهر رمضان أنها 
كرهت خشية الضعف اذلي يؤدي إىل اإلفطار، وىلع هذا؛ فال قضاء، ألنه لم 

 حيصل إفطار حقيقة.
ور ؛ فاجلواب: جيوز استعمال املعجون املذكوإما استعمال معجون األسنان

للصائم كما جيوز هل استعمال السواك، وإن اكن استعمال السواك أفضل من 
استعمال املعجون مع اتلحفظ من نزول يشء منه إىل اجلوف، وهذا اذلي قلناه 

 هو اذلي قال به غري واحد من أهل العلم يف عرصنا.
؛ فاجلواب: اإلبر يف حق الصائم ىلع قسمني: قسم يفطر، وأما اإلبر للصائم

 م ال يفطر.وقس
؛ فهو إبر املغذيات، قال بهذا مجهور العلماء يف هذا العرص، ومنهم أما القسم اذلي يفطر

( ألن اجلسم يتغذى بها فيه تعطي 21/151اللجنة ادلائمة يف اململكة العربية السعودية )
 ابلدن من الغذاء ما يعطيه الطعام.

ية والوريدية؛ فجمهور : إبر تستخدم للتداوي فقط اكإلبر العضلالقسم اثلاين
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أهل العلم ىلع جواز اتلداوي بها دون أن تؤثر ىلع الصوم؛ ألنها ليست غذاء 
وال يف معىن الغذاء، وألنها ال تصل إىل املعدة، فقول اجلمهور هذا هو املقدم 

 ىلع غريه.
ال بأس أن »؛ فاجلواب ما قاهل ابن عباس ريض اهلل عنهما: وأما تذوق الطعام

ال بأس أن يتطاعم الصائم العسل والسمن »وبلفظ: « م الغدىيتطاعم الصائ
 (.1/34واألثر حسنه األبلاين يف اإلرواء )« وحنوه ويمجه

: القول جبواز تذوق الطعام هو قول أكرث العلم مع الكراهة عند بعضهم قلت
 خشية أن يدخل يشء منه اجلوف فيفسد الصوم.

ألن اتلربد  ز للصائم أن يسبح،؛ وما يسىم بالغوص والعوم فيجووأما السباحة
عن عبد اهلل بن أيب عثمان قال: رأيت ابن عمر وهو  باملاء ال يؤثر ىلع الصيام،

صائم يبل اثلوب ثم يلقيه عليه. أخرجه ابلخاري يف اتلاريخ وابن أيب شيبة، 
 وهو حسن.

وعند ابن أيب شيبة أن الشعيب دخل احلمام وهو صائم. وهو أثر حسن، ولم 
  عن دخول الصائم احلمام.يصح انليه
من ذرعه اليقء »؛ فاجلواب بما قاهل الرسول صىل اهلل عليه وسلم: وأما اليقء

أخرجه أمحد وغريه وهو « وهو صائم؛ فليس عليه، ومن استقاء فليقض
 صحيح.

وعن أيب ادلرداء قال: قاء انليب صىل اهلل عليه وسلم فأفطر. ويف لفظ: استقاء 
 فأفطر. وهو صحيح.

من استقاء وهو صائم؛ »اكن يقول:  هعن ابن عمر ريض اهلل عنهما أن وجاء
 ، وهو صحيح.«فعليه القضاء، ومن ذرعه اليقء؛ فال قضاء عليه

، وهو «إذا قاء فال يفطر، إنما خيرج وال يولج»وقال أبو هريرة ريض اهلل عنه: 
 .أيًضا صحيح



  11 

 «. الفطر مما دخل وليس مما خرج»وصح عن ابن عباس قوهل: 
فاذلي صار عليه من تفصيل يف اليقء؛  واآلثار وىلع ما سبق ذكره يف األحاديث

أهل العلم أن من ذرعه اليقء فال يشء عليه، ومن استقاء؛ فعليه أن يقيض يوما 
ماكنه، وأن يستغفر اهلل، ويندم ىلع ما حصل منه، والعزم ىلع أال يعود إىل ذلك 

 ويمسك بقية يومه.
جاز استخدامه اعمة علماء العرص اكللجنة ادلائمة ؛ فقد أوأما خباخ الربو

وغريها ألنه عبارة عن هواء، فليس طعاما وال رشابا وال يف معىن الطعام 
والرشاب، وال يصل إىل املعدة، ومع هذا فال ينبيغ أن يستخدم إال للرضورة أو 

 احلاجة املعتربة.
ال إذا اكن فيه مادة ؛ فإدخاهل إىل املعدة ال يكون مفطرا إوأما املنظار الطيب

فيها معىن األكل والرشب، أما إذا انتىف ذلك؛ فجائز إدخاهل، وقد أفىت جبواز 
إدخاهل وعدم إفساده للصوم العالمة ابن عثيمني بالرشط السابق، وبعض 
العلماء قالوا يفطر؛ ألنه أدخل من منافذ األكل والرشب األنف أو الفم وهذا 

ر ليس فيه معىن الطعام وال الرشاب، فمجرد القول ليس فيه جديد ألن املنظا
 دخول ما هل جسم ال يكون مفطر، واهلل أعلم.

هل العلم، فجمهورهم أل فيها قوالن ؛ فمسألةوأما اتلقطري يف إذن الصائم وأنفه
ر، يرى أن هذا اتلقطري يقطر إذا وصل اجلوف، وغري اجلمهور يرون أنه ال يفط

ولو وصل اجلوف؛ ألنه ليس بأكل وال رشاب وال يف معىن األكل والرشب، 
وهذا اختيار اللجنة ادلائمة يف اململكة العربية السعودية وهو الراجح، واهلل 

 أعلم.
؛ فهو اغزات اتلخديرات فقد جعله املجمع الفقه وأما اغز األكسجني

-541ية" )ص/اإلساليم غري مفطر ذكر هذا صاحب كتاب "انلوازل الطب
(، واستعمال الغاز املذكور يكون عند احلاجة امللحة فقط ولو قدر 515
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 الصائم ىلع تأخريه إىل الليل فعل فهو أبر وأبعد عن الشبهة.
؛ فاستخدامه لقلع رضس أو سن أو غري ذلك جائز؛ ألنه ليس يف وأما ابلنج

بطالنه معىن األكل والرشب واألصل بقاء صحة الصوم وسالمته فال حيكم ب
وإفساده إال بربهان وال برهان ها هنا، وقد أفىت العالمة ابن باز بنحو ما قلنا 

 (.25/151كما يف جمموع فتاواه )
؛ فقد أفىت ابن عثيمني رمحه اهلل بأنه ال يبطل الصوم إال إذا وأما دواء الغرغرة

 ابتلعه وأيضا ال يستعمله إال حلاجة.
ترت األحاديث يف فضله والرتغيب يف ؛ فمعلوم فضله، فقد تواوأما السواك

استعماهل عموما يف حال الصيام وغريه يف الفرتة الصباحية واملسائية يف الصيام، 
فما قاهل بعض العلماء من كراهية السواك بعد الزوال هو قول مرجوح؛ ألن 
أدلة االستياك ناطقة باتلعميم دون استثناء ويكفينا قول الصحايب ربيعة: 

 «.ىل اهلل عليه وسلم ما ال أحيص يستاك وهو صائمرأيت انليب ص»
وقد صح عن زياد بن جرير قال: ما رأيت رجال أدأب للسواك من عمر بن 
اخلطاب وهو صائم، ولكن بعود قد ذوي يعين: يابس. أخرجه عبد الرزاق 

 (.1/211( وادلواليب يف الكىن )4/445( وأبو عبيد يف الغريب )1/112)
لم يكن يرى بأسا بالسواك للصائم. رواه ابن أيب شيبة وصح أيضا عن عمر أنه 

 (.1211)رقم/
حسن، سئل عن السواك للصائم؟ فقال:  أثر وجاء أيضا عن ابن عباس وهو

 (.1254أخرجه ابن أيب شيبة )رقم/« نعم الطهور، استك ىلع لك حال»
لك وةوء كما ومجاهري أهل العلم ىلع استحباب السواك عند لك صالة وعند 

 بدون استثناء وقت دون وقت. بذلك األحاديث جاءت
ال »؛ فقد قال ابن عمر ريض اهلل عنهما: وأما استعمال الصائم للسواك الرطب

 أخرجه ابن أيب شيبة. «أن يستاك الرطب بأس
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 «ال بأس بالسواك األخرض للصائم»وعن ابن عباس ريض اهلل عنهما قال: 
 أخرجه عبد الرزاق وهو أثر حسن.

ض العلماء السواك الرطب للصائم خشية أن يزنل منه يشء إىل : كره بعقلت
ولو استاك بسواك رطب فانفصل »(: 4/414اجلوف، قال انلووي يف "املجموع" )

 . «منه من رطوبته أو خشبة املتشعب يشء وابتلعه، أفطر بال خالف
أي: يف املذهب الشافيع؛ فالريق املتودل من  «بال خالف»: املراد بقوهل: قلت

ما سواك الرطب وإن ابتلعه الصائم الصحيح أنه ال يفطر؛ للقاعدة املعروفة ال
 يف حكم الطعام والرشاب ال يفطر.ال ليس بطعام وال رشاب و

 
إذا شق الصيام ىلع املرأة املرضع أو احلامل؛ فهل  :السؤال اثلالث والعرشون

 جيوز هلا الفطر؟
إذا خشيت ىلع نفسها يف  احلامل»: قد صح عن ابن عمر أنه قال: اجلواب

 «رمضان تفطر وتطعم، وال قضاء عليها
وعن سعيد بن جبري أن ابن عباس ريض اهلل عنهما قال ألم ودل هل حبىل أو 

 «.أنت من اذلين ال يطيقون الصيام، عليك اجلزاء وليس القضاء»ترةع: 
تفطر احلامل واملرةع يف رمضان »وصح عن ابن عباس أيضا أنه قال: 

 .«صياما وال تطعمانوتقضيان 
: ال خالف بني أهل العلم أن احلامل واملرةع تفطران عند خشية الرضر قلت

ىلع احلمل أو الطفل، ووقع اخلالف يف هل تقضيان أم تطعمان؛ فاجلمهور ىلع 
 أنهم تقضيان ألن حكمهما حكم املريض اذلي يرىج برؤه.
 مهور أظهر وأبر.وغري اجلمهور يقولون: تكفران وال قضاء عليهما. وقول اجل

 
ما حكم الصوم للمسافر هل يصوم أم يفطر؟ وهل هل أن : السؤال الرابع والعرشون
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 يفطر من بيته إذا نوى السفر أم البد من قطع مسافة؟
(: وأمجعوا ىلع أن للمسافر أن 2/411قال ابن هبرية يف إمجاع األئمة ) :اجلواب

ية كما يف جمموع الفتاوى يرتخص بالفطر ويقيض.، وقال شيخ اإلسالم ابن تيم
(: ولم يتنازعوا يف جواز الصوم للمسافر يف رمضان فإن األئمة اتفقوا 11/139)

 ىلع جواز األمرين.
 وأما قوهل: هل هل أن يفطر من بيته إذا نوى السفر أم البد من قطع مسافة؟

وقد أمجعوا أنه لو مىش يف سفره حىت تغيب بيوت »: قال أبو عمرو: اجلواب
واملرص؛ فزنل فأكل، ثم اعقه اعئق عن انلهوض يف ذلك السفر، لم تلزمه  القرية
 (21/11االستذاكر )« كفارة

مذهب اعمة العلماء أن رخصة اإلفطار (: »4/41وقال ابن قدامة يف "املغين" )
 «يان بدلهنللمسافر ال جتوز حىت يغادر ب

 (.4/241وقال به القرطيب يف "أحاكم القرآن" )
 «يه قول مجهور أهل العلم» يف هذه املسألة: وقال ابن عثيمني

: عمدة اجلمهور يف قوهلم هذا ىلع حديث عن عبيد يعين ابن جرب قال: قلت
ركبت مع أيب برصة الغفاري صاحب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف سفينة 
من الفسطاط يف رمضان، ثم قرب غداءه ثم قال: اقرتب، فقلت: ألست بني 

« أرغبت عن سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم؟»و برصة: ابليوت؟ فقال أب
فأكل. رواه أمحد وأبو داود وادلاريم بسند حسن لغريه. وغري اجلمهور يرون 
رشعية اإلفطار للمسافر عند خروجه من بيته قبل أن يركب راحلته وديللهم 
حديث عند الرتمذي وغريه عن حممد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك يف 

ن وهو يريد سفرا وقد رحلت راحلته ولبس ثياب السفر فداع بطعام رمضا
العرص  اهذا احلديث حمدث حفأكل، فقلت: سنة؟ قال: سنة، ثم ركب. وقد صح

األبلاين والواديع، وناهيك بهما تصحيحا، بل لألبلاين رسالة يف تصحيحه 



  18 

 بعنوان: )تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر والرد ىلع من
 ةعفه( واألخذ حبديث أيب برصة أحوط وحديث أنس هذا بيان للجواز.

 
ما هو ضابط العجز املبيح للفطر، وهل األعمال : السؤال اخلامس والعرشون

 الشاقة تبيح الفطر؟
( حيث 4/144بما قاهل العالمة ابن باز كما يف "جمموع فتاوى ابن باز" ) اجلواب

 وجه إيله هذا السؤال:
انلظر يف الفتوى اليت جاءت ةمن اتلوصيات خبصوص  نطلب من سماحتكم

ما يرخصه الرشع للعاملني يف معامل مركبات احلديد والصلب باإلفطار يف 
 رمضان.

فأجاب: نفيدكم أن األصل وجوب صوم رمضان، وتبييت انلية هل من مجيع 
امللكفني من املسلمني، وأن يصبحوا صائمني إال من رخص هلم الشارع بأن 

فطرين، وهم املرىض واملسافرون ومن يف معناهم. وأما أصحاب يصبحوا م
األعمال الشاقة داخلون يف عموم امللكفني، وليسوا يف معىن املرىض 
واملسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان، وأن يصبحوا صائمني، 
ومن اةطر منهم للفطر أثناء انلهار فيجوز هل أن يفطر بما يدفع اةطراره، ثم 

بقية يومه ويقضيه يف الوقت املناسب، ومن لم حتصل هل رضورة وجب يمسك 
عليه االستمرار يف الصيام، هذا ما تقتضيه األدلة الرشعية من الكتاب والسنة، 
وما دل عليه الكم املحققني من أهل العلم من مجيع املذاهب، وىلع والة أمور 

املسئول عنها أن املسلمني اذلين يوجد عندهم أصحاب أعمال شاقة اكملسألة 
ما  -إن أمكن -ينظروا يف أمرهم إذا جاء رمضان فال يكلفوهم من العمل

يضطرهم إىل الفطر يف نهار رمضان بأن جيعل العمل يلال أو توزع سااعت 
 العمل يف انلهار بني العمال توزيعا اعدال يوفقون به بني العمل والصيام.
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أفتوا فيها باجتهادهم مشكورين أما الفتوى املشار إيلها فيه يف قضية فردية 
إال أنه فاتهم ذكر القيود اليت ذكرنا واليت قررها املحققون من أهل العلم يف لك 
مذهب، نسأل اهلل أن يوفق اجلميع ملا فيه اخلري. والسالم عليكم ورمحة اهلل 

 «.وبراكته
 

 هل من نصيحة لذلين يفطرون ىلع ادلخان؟ : السؤال السادس والعرشون
اب عن هذا السؤال ينبيغ أن تعلم أن ادلخان من اخلبائث، فال يليق قبل اجلو

بمسلم أن يلوث نفسه برشب هذا احلرام الضار، فيصري ترضره به واسعا ىلع 
قال وأما تناوهل؛ فهذا من املفطرات، صحته بدنا وقلبا وحاال وماال وغري ذلك، 

قال علماء : »(1/949العالمة حممد بن إسماعيل العمراين كما يف فتاواه )
العرص مجيعا بأن السيجارة تفطر، وال جيوز للصائم أن يرشب السيجارة ألن 
هلا ذلة لكذة األكل وما ورد يف كتب الفقه أن ادلخان ال يفطر الصائم املراد به 

 « عندهم دخان املطبخ
قال ادلكتور حسان شميس يف كتابه "ادليلل الطيب والفقيه للمريض يف شهر و

أمجع الفقهاء قاطبة ىلع أن اتلدخني يفسد الصيام؛ ألنه مما (: »11رمضان" )ص/
 «.يدخل اجلوف بإرادة واختيار املدخن

: قد طرقت مسألة رشب ادلخان كتب الفقه اتلابعة ألصحاب املذاهب قلت
األربعة ونصت ىلع حتريمه، فهذا إمجاع الفقهاء، وانلاظر يف فتاوى علماء 

أو ةمنًا، أةف إىل ما سبق: تقريرات مراكز العرص جيد فيها اتلحريم هل نصا 
ابلحوث الصحية العامة واخلاصة يف بالد املسلمني ويف دول الكفر فيه أيضا تنص 
ىلع أرضار ادلخان، فلنا أن نقول: أمجع الفقهاء والعلماء واألطباء ىلع أرضار ادلخان 

 ومفاسده، فاحلمد هلل اذلي اعفانا من هذه املادة اخلبيثة.
حيصل من بعض الصائمني من أنهم أول ما يفطرون ىلع رشب ادلخان؛ وأما ما 
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فيما يفطر عليه الصائم، ويف اإلفطار  خمالف هلدي الرسول فهذا 
وغريه فننصح هلم أن يتوبوا إىل اهلل  ىلع رشب ادلخان زيادة يف اإلرضار بابلدن

 وال قوة إال باهلل. وال حول من تعايط هذا الرشاب اخلبيث،
 

ما يه السنن اثلابتة أثناء الفطر من الصيام؟ وهل : السؤال السابع والعرشون
 صح ذكر عند اإلفطار؟

: من السنن اثلابتة  عند اإلفطار: املبادرة باإلفطار عند اتلأكد من اجلواب
غروب الشمس، روى ابلخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن رسول اهلل صىل 

، وهلل در عمر بن «ال يزال انلاس خبري ما عجلوا الفطر»اهلل عليه وسلم قال: 
تب عمر ريض اهلل عنه إىل أمراء اخلطاب فقد قال سعيد بن املسيب: ك

أن ال تكونوا من املرسفني بفطركم وال املنتظرين بصالتكم »األمصار: 
اكن أصحاب »بن ميمون األودي قال:  ووهو حسن. وعن عمر« اشتباك انلجوم

 وهو صحيح.« حممد صىل اهلل عليه وسلم أرسع انلاس إفطارا وأبطأهم سحورا
سهل: وهو اذلي اختاره أهل العلم من  ( عند حديث411قال الرتمذي )رقم/

 .«أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم وغريهم استحبوا تعجيل الفطر
والعمل ىلع هذا عند أهل العلم استحبوا (: »4/151وقال ابلغوي يف "رشح السنة" )

 «تعجيل الفطر بعدما يتيقن من غروب الشمس
علماء ىلع أنه إذا حلت وأمجع ال(: »21/11وقال ابن عبد الرب يف االستذاكر )

 «صالة املغرب فقد حل إفطار الصائم فرةا ونفال
 (.2/141وقال به ابن القطان يف اإلقناع )

: اإلمجاع ىلع أن اإلفطار إذا حتقق غروب الشمس إمجاع صحيح عند قلت
املفرسين والفقهاء، ويلحذر املسلم من التشبه بايلهود وانلصارى يف تأخري 

( 2/512( وابن ماجه )4/131شمس فقد أخرج أبو داود )اإلفطار بعد غروب ال
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( عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 4/21وأبو بكر بن أيب شبة )
ال يزال ادلين ظاهرا ما عجل انلاس اإلفطار ألن ايلهود »صىل اهلل عليه وسلم: 

 «وانلصارى يؤخرون
تبني الليل سن الفطر رشاع إذا (: »2/14قال ابن العريب يف "أحاكم القرآن" )

أكل أم لم يأكل فإن ترك األكل لعذر أو لشغل جاز وإن تركه قصد املواالة 
علماء يف ذلك ورأى األكرث حراما ملا فيه من خمالفة م قربه فقد اختلف الالصيا

 «الظاهر والتشبه بأهل الكتاب والصحيح أنه مكروه
إمجاعهم ىلع أن أول وقتها  قد ذكرنا(: »4/43وقال انلووي كما يف املجموع )

غروب الشمس وبينا املراد بالغروب وحىك املاوردي وغريه عن الشيعة أنهم 
 «قالوا ال يدخل وقتها حىت يشتبك انلجوم والشيعة ال يعتد خبالفهم

فلهذا جتد (: »5/294وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف "منهاج السنة انلبوية" )
واال يف اغية الفساد، مثل تأخريهم صالة املغرب فيما انفردوا به عن اجلماعة أق

 «.حىت يطلع الكوكب مضاهاة لليهود
ما »وأيضا من السنة أن يفطر قبل صالة املغرب؛ فعن أنس ريض اهلل عنه قال: 

رأيت انليب صىل اهلل عليه وسلم قط صىل صالة املغرب حىت يفطر، ولو اكن 
(، 1144وابن خزيمة )رقم/(، 4/219أخرجه ابن أيب شيبة )« ىلع رشبة ماء
(، وأبو يعىل 1/141(، وابليهيق )2/141(، واحلاكم )131والزبار )رقم/

 (4511( وابن حبان )رقم/4911)رقم/
وأيضا: من السنة اإلفطار ىلع اآليت: عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال: 

اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يفطر قبل أن يصيل، وىلع رطبات، فإن تكن »
أخرجه أمحد « طبات فتمريات، فإن لم تكن تمريات حسا حسوات من ماءر
(، 1/235(، وادلارقطين )414(، والرتمذي )رقم/1454( وأبو داود )رقم/4/241)

 (1/15(. وانظر اإلرواء )1/141وابليهيق )
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 وقوهل: هل صح ذكر عند اإلفطار؟
ح أنه والراج« امهلل لك صمت، وىلع رزقك أفطرت»: ورد حديث: اجلواب

 (41-1/44ةعيف. )اإلرواء )
اكن إذا أفطر قال: ذهب الضما، وابتلت العروق وثبت »وعن ابن عمر مرفواًع: 

 (1/41رواه أبو داود، وحسنه األبلاين يف "إرواء الغليل" )« األجر إن شاء اهلل
وقد صح حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنه يقول إذا أفطر: 

 أخرجه ابن ماجه.« ك برمحتك اليت وسعت لك يشء أن تغفر يلامهلل إين أسأل»
 ومجهور الفقهاء ىلع استحباب اذلكر عند اإلفطار بما سبق ذكره.

( وابن 2954ومن ذلك أيضا ادلاعء عند اإلفطار؛ فقد روى ابن ماجه )رقم/
( وغريهم عن عبد اهلل بن عمرو قال: 2/111( واحلاكم )195السين )رقم/

« للصائم دعوة عند فطره ال ترد» صىل اهلل عليه وسلم يقول: سمعت رسول اهلل
وهذا احلديث من العلماء من صححه ومنهم من ةعفه، انظروا اإلرواء 

( ويقويه حديث أيب هريرة أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: 1/11-15)
 وهو حديث حسن.« ثالثة ال ترد دعوتهم... والصائم حىت يفطر»

 
مىت حيل الفطر للصائم؟ وهل املعترب يف الفطر هو  :ن والعرشونالسؤال اثلام

 األذان أم غروب الشمس؟ وهل يرشع تأجيل الفطر إىل نهاية أذان املغرب؟
ڇ  چ  : حيل للصائم اإلفطار إذا تأكد من غروب الشمس، قال تعاىل:اجلواب

 عن عمر ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل[، ٥٨١]البقرة:  چڍ   ڍ  ڌڌ  
إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر انلهار من ها هنا، »صىل اهلل عليه وسلم: 

( ومسلم 2151أخرجه ابلخاري )رقم/« وغربت الشمس فقد أفطر الصائم
( وهو متفق عليه أيضا من حديث عبد اهلل بن أيب أوىف ريض اهلل 2211)رقم/
 عنه.
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ن ىلع السنة، قال وكذلك يفطر الصائم إذا سمع األذان إذا اكن املؤذن يؤذ
واتفق العلماء ىلع أن حمل ذلك إذا حتقق غروب »احلافظ ابن حجر يف الفتح: 

 « الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلني وكذا عدل واحد ىلع األرجح
وإن اكن الصائمون يف بالد ليس عندهم غروب شمس فيفطرون ىلع إفطار 

يف ابلحر أفطروا ىلع أقرب ابلدلان إيلهم ممن تغرب الشمس عليهم وإذا اكنوا 
حسب اتلوقيت يف الرب ويكون انلظر إىل أقرب بالد إيلهم سواء اليت دخلوا 

 منها إىل ابلحر أو اليت سيخرجون إيلها.
 وأما قوهل: وهل يرشع تأجيل اإلفطار إىل نهاية أذان املغرب؟

فاجلواب: األفضل أن يفطر عند بدء األذان لألدلة اليت تنص ىلع اتلعجيل 
 ار.باإلفط

 
هل اإلنسان يف أيام رمضان إذا تسحر ثم صىل الصبح ونام  :السؤال اثلالثون

حىت صالة الظهر ثم صالها ونام إىل صالة العرص ثم صالها ونام إىل وقت 
 الفطر، هل صيامه صحيح؟

: هذا انلوم من اإلرساف خصوصا يف شهر رمضان شهر العبادة واتلوبة اجلواب
فعىل من وقع يف هذا اتلوبة إىل اهلل من هذه الغفلة  واإلنابة واإلقبال ىلع اهلل،
 وال حول وال قوة إال باهلل.

 وأما قوهل: هل صيامه صحيح؟
: نعم، صومه صحيح مع نقص فيه، فأين هذا الصنف من قول الرسول اجلواب

الصيام والقرآن يشفان، فيقول الصيام: يا رب منعته »صىل اهلل عليه وسلم: 
وهو صحيح، ومضمون احلديث: أن « هار فشفعين فيهالطعام والشهوات بانل

يعاين اجلوع والعطش مدة صيامه فيمتنع عن األكل والرشب  اذلي الصائم
نائم طول انلهار ليس عنده يشء من  أجًرا من صائمأعظم  حمافظة ىلع صيامه
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 تعبده هلل.نقصان معاناة اجلوع والعطش فهذا يؤدي إىل نقصان أجوره و
خص يصيل لك فريضة يف وأما حال الصوم؛ فهو باق ىلع صحته ما دام الش

 وقتها.
 

 ما صحة هذه األحاديث اتلايلة:: السؤال احلادي واثلالثون
 «رمضان أوهل رمحة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من انلار»حديث: 
 «صوموا تصحوا»حديث: 
 «نوم الصائم عبادة»حديث: 
، ورب قائم حظه من شب صائم حظه من صيامه اجلوع والعطر»حديث: 

 «قيامه السهر
من أفطر يوما من رمضان من غري عذر لم جيزئه صيام ادلهر لكه »ث: حدي

 «ولو صامه
 «. امهلل لك صمت وىلع رزقك أفطرت»حديث: 

، «رمضان أوهل رمحة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من انلار: »حديث :اجلواب
 ةعيف، ةعفه احلافظ ابن حجر واألبلاين يف "السلسلة الصحيحة"

 «صوموا تصحوا: »وحديث
احلديث عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، أخرجه الطرباين وغريه، وقد حكم  هذا

عليه بعض العلماء بأنه موةوع، فقد ذكره الشواكين يف "الفوائد املجموعة يف 
( ونسب احلكم عليه بالوةع إىل الصغاين؛ 11األحاديث املوةوعة" )ص/

مة احلديث ةعيف من جهة سنده، ومعناه صحيح؛ فالصيام فيه منافع اعو
وخاصة ظاهرة وباطنة دينية ودنيوية، ومن املنافع ادلنيوية فيه: أنه مفيد 

ةعفه األبلاين يف "السلسلة « سافروا تصحوا»لصحة الصائم. ومثله حديث: 
 (.2/112الضعيفة" )
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نوم الصائم عبادة ويقينه وصمته تسبيح، وعمله مضاعف، وداعؤه : »وحديث
ود عند أيب نعيم وغريه، ةعفه عن ابن مسع« مستجاب، وذنبه مغفور هل

 (. 2/231ابليهيق يف "شعب اإليمان" والعرايق يف "املغين عن محل األسفار" )
وجاء عن ابن أيب أوىف، حكم عليه األبلاين بالوةع يف "السلسلة الضعيفة" 

 (، وأخرجه اجلرجاين من حديث عيل، وإسناده مظلم. املصدر السابق.21/142)
، ورب قائم ليس ش من صيامه إال اجلوع والعطليس هلرب صائم : »وحديث

بو هريرة احلديث جاء عن عدة من الصحابة ومنهم أ« هل من قيامه إال السهر
يعىل، وابن عمر عند الطرباين والقضايع وغريهما،  عند أمحد وابن ماجه وأيب

 (1/93وهو حديث صحيح. وانظر الالكم ىلع معناه يف "العواصم والقواصم" )
أفطر يوما من رمضان من غري عذر لم جيزئه صيام ادلهر لكه ولو  من: »حديثو

احلديث هذا هو عن أيب هريرة وأنس وغريهما، وفيه ةعف، وقد سبق « صامه
 (.22االستدالل به عند سؤال رقم )

هذا احلديث جاء عن ابن « امهلل لك صمت، وىلع رزقك أفطرت: »وحديث
اهلل عنهم، وهو ةعيف. انظر  عباس وأنس بن مالك وأيب هريرة وغريهم ريض

 (.4114(، والضعيفة )رقم/1221"إرواء الغليل" )رقم/
 

ما نصيحتك ملن ينامون فرتة نهار رمضان ويضيعون  :السؤال اثلاين واثلالثون
 الصلوات مع مجاعة حبجة أنهم صيام؟

: نصيحتنا هلذا الصنف أن يتوب إىل اهلل من هذا الكسل والغفلة؛ فهما اجلواب
هلاكن إال أن يتدارك اهلل العبد برمحته، فهذا انلوم مرض بدين وةعف داءان م

قليب وانهيار همة وتعرث عزيمة، فشهر رمضان ميدان سباق إىل مغفرة اهلل 
ورمحته وإىل زيادة هداية اهلل وتوفيقه وقبوهل وإكرامه وفضله وإنعامه، فلم 

نب واخلرسان يف االستسالم للحرمان بكرثة انلوم واهلذيان والوصول إىل الغ
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 .وينصب املزيانيوم تتطاير فيه الصحف 
فاتلاكسل عن الصلوات اخلمس أو بعضها كبرية من كبائر اذلنوب يف غري 
رمضان كما ذكر هذا ابن حجر اهليتيم يف الزواجر عن اقرتاف الكبائر 

( وقال: عد ما ذكر من أن الك من ترك الصالة وتقديمها ىلع 2/139-111)
ا عند بال عذر كبرية... خالئق من األئمة وال نزاع فيه وال وقتها وتأخريه

 « ريب أنه من الكبائر أو اتلالعب بادلين سواء قضاها أم ال
 هاون بالصالة يف شهر رمضان فاذلنب أعظم.اكن اتل: فكيف إذا قلت

فاهلل اهلل يف نصح هؤالء وإيقاظهم بسياط املواعظ وزواجر ادلهر وقوارع 
 الزمان.

 
ما حكم صالة الرتاويح؟ وكم عدد ركعاتها؟ وهل : الث واثلالثونالسؤال اثل

األفضل أن تؤدى يف املسجد أم يف ابليت؟ وما يه أفضل أوقاتها؟ وهل صحيح 
 ما قيل: إن صالة الرتاويح شعار من شعارات أهل السنة؟

 وبصالة الليلقبل اجلواب أذكر شأن صالة الرتاويح، ويعرب عنها بصالة الوتر 
العبادات اليت خص اهلل بها أمة اإلسالم وأكرم بها سيد األنام حممد يه من و

.ويه شعار رمضان وقسيمه؛ فرمضان اتلام: صيام وقيام ، 
واعلم أن األدلة القرآنية وانلبوية يف فضل صالة الليل بلغت مبلًغا لم يكن 
يف أي صالة دون املكتوبة، وصالة الرتاويح داخلة يف هذه األدلة ألنها من 

من  تانيل وصالة الرتاويح صالتان معلوممجلة صالة الليل، فصالة الل
 اإلسالم، وإن اكنت صالة الليل يف األدلة أشهر.

لم خيالف يف صالة الرتاويح مجاعة إال الرافضة يرون أنها بدعة وملا  تنبيه مهم:
حصل هذا من الرافضة عد غري واحد من علماء السنة صالة الرتاويح ةمن 

بينوا عظمة هذه الصالة وحيذروا من قبول ما عليه الرافضة من عقيدتهم يل
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ترك هذه الصالة العظيمة قال أبو حنيفة يف كتابه الفقه األكرب وهو من كتب 
 «(: والرتاويح سنة يف يلايل شهر رمضان214العقيدة )ص/

 «فيه رد ىلع الرافضة(: »214وقال املال عيل قاري يف رشحه للفقه األكرب )ص/
الفتوى « والرتوايح سنة»بو عبد اهلل حممد بن خفيف يف عقيدته: وقال أ
 (.111)ص/« احلموية

ومن السنة صالة الرتاويح يف شهر رمضان يف »وقال قوام السنة األصفهاين: 
 (1/111احلجة يف بيان املحجة )« اجلماعة

اء اآلخرة اكن من جوابه كما وملا سئل ابن تيمية عمن يصيل الرتاويح قبل العش
ولكن الرافضة تكره صالة الرتاويح. فإذا (: »14/211موع الفتاوى ) جميف

صلوها قبل العشاء اآلخرة ال تكون يه صالة الرتاويح... فمن صالها قبل 
 «.العشاء فقد سلك سبيل املبتدعة املخالفني للسنة واهلل أعلم

دل ىلع  اعلم أن صالة الرتاويح يف رمضان مجاعة مستحبة،؛ فحكمهاأما و
ىل اهلل عليه وسلم بقوهل؛ فقد روى ابلخاري ومسلم عن أيب هذا حث انليب ص

من صام »هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: 
 «رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر هل ما تقدم من ذنبه

وأما فعله هلا عليه السالة والسالم؛ فقد تواترت األحاديث يف ذلك وأشهرها ما 
م من حديث اعئشة ريض اهلل عنها من أنه صىل يف رواه ابلخاري ومسل

رمضان الليلة األول فصىل بصالته أناس، ثم يف الليلة اثلانية صلوا أكرث، ويف 
إين »يلهم وقال: إاغصا بأهله ويف الرابعة لم خيرج الليلة اثلاثلة صار املسجد 
 «.خشيت أن تفرض عليكم

( 11فيما أخرج ابن نرص املروزي يف "قيام الليل" )ص/ وأما تقريره ملن فعلها؛
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم خرج ذات 

 «ما يصنع هؤالء؟»ن فرأى يف ناحية املسجد أناًسا يصلون، فقال: يللة يف رمضا
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قال قائل: أناس ليس معهم قرآن وأيب بن كعب يقرأ وهم معه يصلون 
 .«قد أحسنوا»بصالته، فقال: 

لك من ابن عبد الرب يف "الاكيف"  اإلمجاع ىلع استحبابه فقد نص عليهوأما 
والاكساين يف "بدائع الصنائع" وابن رشد يف "بداية املجتهد"  وابن حزم يف 
"مراتب اإلمجاع" والرسخيس يف "املبسوط" وابن قدامة يف "املغين" وانلووي يف 

 "املجموع" والقرايف يف "اذلخرية"، وهذا اإلمجاع صحيح.
ام رمضان واجب ىلع الكفاية؛ ألنهم قد أمجعوا ىلع قي»: قال الطحاوي: تنبيه

نقله السبيك يف فتاويه وهو  «أنه ال جيوز للناس تعطيل املساجد من رمضان
 قوي. قول

وغالة العباد يوجبون ىلع أصحابهم »: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : تنبيه
 ...صالة الضىح والوتر وقيام الليل، فتصري الصالة عندهم سبعا وهو دين

 «الرافضة
 وأما قوهل: كم عدد ركعاتها؟

: أصح ما جاء عن انليب صىل اهلل عليه وسلم ما رواه ابلخاري ومسلم اجلواب
ل اهلل صىل اهلل عليه ما اكن رسو»من حديث اعئشة ريض اهلل عنها قالت: 

، ولم يصح عن «وسلم يزيد يف رمضان وال يف غريه ىلع إحدى عرشة ركعة
انليب صىل اهلل عليه وسلم حديث العرشين ركعة، وقد جاءت بعض الروايات 

الركعتني الزائدتني ىلع إحدى  عد   وفيها ثالث عرشة ركعة فمن العلماء من
قال بغري هذا، وقد فهم كثري من  عرشة ركعة هما ركعتا االستفتاح ومنهم من

« مثىن مثىن»يه وسلم يف صالة الليل: لالعلم أن قول الرسول صىل اهلل ع أهل
وال خالف أنه ليس يف »عدم اتلحديد لصالة الليل حىت قال القايض عياض: 

ذلك حد ال يزاد عليه وال ينقص منه... وإنما اخلالف يف فعل انليب صىل اهلل 
 "إكمال املعلم"«. اره نلفسهعليه وسلم، وما اخت
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: االقتداء بفعل انليب صىل اهلل عليه وسلم أنه اكن ال يزيد ىلع إحدى قلت
عرشة ركعة يف رمضان خري من تركه؛ فابلقاء ىلع إحدى عرشة ركعة أفضل 

واستمرارية أدائها بإحدى عرشة من الزيادة عليها، مع جواز الزيادة عليها، 
عن  (2/225عن عمر والصحابة فيف موطأ مالك ) وردهو أصح ما  ركعة

السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن اخلطاب أيب بن كعب وتميما ادلاري أن 
وقد اكن القارئ يقرأ باملئني حىت »يؤما للناس بإحدى عرشة ركعة، قال: 

 «فروع الفجرالقيام، وما اكن نتخفف إال يف  نعتمد ىلع العيص من طول
ئشة، وقد : وأمر عمر ريض اهلل عنه بإحدى عرشة ركعة موافق حلديث اعقلت

ىلع إحدى عرشة  فقد حصل االتفاق»"زاد املعاد": قال ابن القيم رمحه اهلل يف 
 «ركعة
 : يريد اتفاق الصحابة.قلت

وقد جاءت عن عمر ريض اهلل عنه روايات أن صالة الرتاويح اكنت ىلع عهده 
عرشين ركعة دون الوتر؛ فهذه الروايات صاحلة لالحتجاج، وهلذا قال ابن عبد 

وهو »( بعد ذكره عمل الصحابة بالعرشين ركعة: 5/259 االستذاكر )الرب يف
وقال شيخ اإلسالم «. الصحيح عن أيب بن كعب من غري خالف بني الصحابة

فإنه قد ثبت أن أيب (: »14/224ابن تيمية رمحه اهلل كما يف "جمموع الفتاوى" )
ث، فرأي بن كعب اكن يقوم بانلاس عرشين ركعة يف قيام رمضان ويوتر بثال

كثري من ا لعلماء أن هذا هو السنة؛ ألنه إقامة بني املهاجرين واألنصار ولم 
( يف صالة الرتاويح عرشين 1/249وقال ابن قدامة يف املغين )«. ينكره منكر

ركعة، وهذا اكإلمجاع. فصالة الرتاويح بإحدى عرشة ركعة هو أصح من غريه 
وسلم طيلة عمره حىت توفاه اهلل  سندا وعمال ألنه عمل الرسول صىل اهلل عليه

مع ما اكن يتخلل هذه الصالة من تطويل فيها من قبله صىل اهلل عليه وسلم؛ 
عن حذيفة ريض اهلل عنه قال: صليت مع انليب صىل اهلل لم فقد روى مس
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عليه وسلم ذات يللة فافتتح ابلقرة، فقال: يركع عند املائة، ثم مىض، فقالت: 
، فقلت: يركع بها، ثم افتتح ا لنساء فقرأها، ثم افتتح يصيل بها يف ركعة، فمىض

آل عمران، فقرأها يقرأ مرتساًل، إذا مر  بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال 
 سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ.

قام إىل ثلث الليل، ويف يللة مخس  بل يف حديث انلعمان أنه 
ام بهم الليل لكه حىت وعرشين إىل نصف الليل ويف يللة السابع والعرشين ق

فهذا اتلطويل لم يزد فيه  وهكذا يف حديث أيب ذر؛ خافوا أن يفوت السحور،
 ؟هذاعالم يدل فىلع إحدى عرشة ركعة  انليب 

وأيضا السلف اذلين اكنوا يصلون الرتاويح ثالثة وعرشين عملوا يف ذلك من 
ركوع والسجود أجل اإلكثار من العبادة كما وكيفا فاكنوا يطيلون القيام وال

خبالف املتأخرين اذلين يصلون ثالثة وعرشين ركعة فما بيق معهم إال 
يرسعون يف القراءة اإلكثار من الكمية أما الكيفية فال، أال ترى أنهم 

ويقترصون فيها إما ىلع قصار السور أو ىلع ما يماثلها من القرآن حىت إن 
دونها يف خالل نصف صالتهم هذه بالرغم من كرثة عددها إال أنهم قد يؤ

أفال يكون  ساعة ناهيك عن اإلرساع يف الركوع والسجود والقيام والقعود.
الرجوع إىل إحدى عرشة ركعة أرفق بانلاس من جهة ومن جهة أخرى يتحقق 

يشء من عبودية اتلدبر واتلفكر لالكم اهلل ويشء من اخلشوع والطمأنينة به 
ا اكنت صالة ثالث وعرشين ركعة والقيام والقعود فإذ يف الركوع والسجود.

لل وهذا ال يكاد خلمفتقرة إىل ما ذكرنا فإما أن تبىق كما يه ويصلح فيها ا
يتأىت ملا سيحصل من نفرة انلاس ورفع عقريتهم باتلوجع واتلضجر من 
اتلطويل وإما أن يرد انلاس إىل إحدى عرشة ركعة وسيسهل عليهم قبول 

 اإلصالح املذكور.
ن االكتفاء بإحدى عرشة أتبع للسنة وأرفق باألمة فال نبيغ فعىل لك ال شك أ
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بهذا بديال وال عنها حتويال وال حنرم الصالة بثالثة وعرشين ركعة وال نبدع 
 من صالها واهلل أعلم.

 قوهل: هل األفضل أن تؤدى يف املسجد أم يف ابليت؟
 اهلل عليه : اجلمهور ىلع األفضلية أن تؤدى مع اجلماعة لقول الرسول صىلاجلواب
أخرجه أمحد وأبو « حسب هل قيام يللة فإن الرجل إذا قام مع اإلمام حىت ينرص»وسلم: 

 داود والنسايئ والرتمذي وغريهم.
 وغري اجلمهور يفضلون أن تؤدى يف ابليت.

وقول اجلمهور أقوى وهو اذلي سار عليه أهل اإلسالم من عهد اخللفاء 
 .الراشدين إىل وقتنا هذا، واحلمد هلل

 قوهل: وما أفضل أوقاتها؟
: أفضل أوقات صالة الليل: اثللث األخري من الليل؛ ألنه وقت مشهود اجلواب

كثرية أشهرها حديث أيب هريرة وهو متفق عليه بل هو  نص ىلع هذا أحاديث
إن اهلل يزنل إىل السماء ادلنيا »متواتر أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: 

يف لك يللة يف اثللث األخري من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب هل وهل 
وصالة يف اثللث األخري من  «فأغفر هل؟من سائل فأعطيه وهل من مستغفر 

حديث جابر عند مسلم وعند أيب داود يف سننه  الليل يه عبادة األقوياء فيف
أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال أليب بكر: مىت توتر؟ قال: أول الليل. وقال 

ر الليل. فقال أليب بكر: أخذها باحلزم. وقال لعمر: لعمر: مىت توتر؟ قال: آخ
 أخذها بالقوة. وهو حديث صحيح بشواهده.

 داوم عليها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حىت والوتر يف آخر الليل يه احلالة اليت
تويف عليها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، واألدلة كثرية ىلع فضل تأخري الصالة 

 إىل آخر الليل ملن قوي ىلع ذلك.
لك زمان فاةل من (: »234املعارف" )ص/ : قال ابن رجب يف "لطائففائدة
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انلهار؛ أما و قلت: أما الليل؛ فنعم.«. يلله أو نهاره؛ فإن آخره أفضل من أوهل
 فليس ىلع إطالقه.

 قوهل: وهل صحيح أن صالة الرتاويح شعار من شعارات أهل السنة؟
: نعم، يه كذلك، بل يه شعار املسلمني إال الرافضة. عن مسلم موىل اجلواب

أرأيت الوتر سنة هو؟ فقال: ما سنة، عبد القيس قال: قال رجل البن عمر: 
أوتر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأوتر املسلمون. قال: أسنه هو؟ قال: مه 
أتعقل أوتر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأوتر املسلمون. قال: أسنة هو؟ 

 قال: مه أتعقل، أوتر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأوتر املسلمون. 
بن أيب عمرة انلجاري أنه سأل عبادة بن الصامت عن الوتر،  وعن عبد الرمحن

قال أمر حسن مجيل عمل به انليب صىل اهلل عليه وسلم واملسلمون من بعده 
 وليس بواجب.
( قال: الوتر سنة سنها انليب 2/144أمحد يف مسائله ) اإلمام وقال صالح بن

 صىل اهلل عليه وسلم واملسلمون.
(: قال مالك بن أنس: والوتر سنة أوتر 443)ص/وقال عبد اهلل بن وهب يف موطأه 

 رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وعمل بها املسلمون.
 فهذه اآلثار الصحيحة أفادت ما سأل عنه السائل.

صالة الليل وسميت بذلك ألنها ختتم بركعة فقد هنا: : املراد بالوتر تنبيه
سبع صحت األحاديث أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أوتر خبمس وب

 هذا. جواز وبتسع وال خالف يف
 

ما حكم تتبع املساجد وانتقاء الصوت احلسن ألداء  :السؤال الرابع واثلالثون
 صالة الرتاويح؟

: اختيار املسجد اذلي تقام فيه السنة وفيه إمام حسن الصوت أمر اجلواب
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 طيب.
ال يهتمون بالسنة ولو اكنت أصواتهم حسنة؛ عليه أما اختيار مسجد القائمون 

اختيارها، فكيف بمن يتتبع األصوات فقط؛ فهذا اتلتبع ليس من  ينبيغ فال
وال من هدي السلف ومن تبعهم بإحسان ريض  هدي الرسول 

 اهلل عنهم.
 

ما حكم ترديد اإلمام بلعض آيات الرمحة أو : السؤال اخلامس واثلالثون
 العذاب أثناء صالة الرتاويح؟

؛ فقد وافل، خصوصا يف صالة الليلة انليف صال مرشوع: هذا الرتديد اجلواب
جاءت بذلك أحاديث ال ختلوا من مقال، لكنها بمجموعها تدل ىلع رشعية 
ذلك؛ فقد أخرج النسايئ وابن ماجه وأمحد وغريهم عن أيب ذر أن رسول اهلل 

وقد حسنه األبلاين يف « م بآية حىت أصبح يرددهاقاصىل اهلل عليه وسلم 
عند الرتمذي وابلغوي وغريهما أن انليب  صحيح ابن ماجه، وجاء عن اعئشة

م بآية من القرآن يللة. حسنه األبلاين واألرناؤوط، اصىل اهلل عليه وسلم ق
يف ترديد اآليات يف  وبقيت أحاديث أخرى وقد جاءت آثار كثرية عن السلف

عنهم ذكرها املروزي كما يف "خمترص قيام الليل" هذا حىت اشتهر  صالة الليل
ن فقه السلف العظيم؛ ألن وابن أيب ادلنيا يف "اتلهجد وقيام الليل"، وهذا م

املقصود من تالوة القرآن وسماعه تدبره ولك ما يساعد ىلع تدبره عمل به قال 
وإن لم حيصل اتلدبر إال (: »54ابن قدامة يف "خمترص منهاج القاصدين" )ص/

 «.برتداد اآلية فلريددها
ي وقد جعل فعل السلف املذكور ديلال ىلع الرتغيب يف هذه العبادة، قال انلوو

وقد بات مجاعة من السلف يتلو الواحد منهم اآلية (: »39يف "األذاكر" )ص/
وقال العالمة ابن القيم « الواحدة يللة اكملة أو معظمها يتدبرها عند القراءة
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وهذه اكن اعدة السلف يردد أحدهم اآلية (: »1/239يف "مفتاح دار السعادة" )
راءة ختمة بغري تدبر وتفهم إىل الصباح، فقراءة آية بتفكر وتفهم خري من ق

 «.وأنفع للقلب وأدىع إىل حصول اإليمان وذوق حالوة القرآن
والرتديد لآليات يف صالة الرتاويح ليس ىلع عمومه بل هو ترديد آليات فيها 
عذاب أو رمحة بديلل ما قاهل حذيفة ريض اهلل عنه يف صالته مع الرسول صىل 

ها عذاب إال تعوذ باهلل، وال آية فيها رمحة فاكن ال يمر بآية في»اهلل عليه وسلم: 
وأوةح منه ما يف حديث أيب ذر ريض اهلل عنه من ترديده صىل « إال سأل اهلل

ۡبُهمۡ  إِن ﴿اهلل عليه وسلم قوهل تعاىل:  ِ ُهمۡ  ُتَعذ  نَت  فَإِنََّك  لَُهمۡ  َتۡغفِرۡ  ِإَون ِعَباُدَك   فَإِنَّ
َ
 أ

فرد األصل أنه يف صالة املن والرتديد هذا [223: دةاملائ] ﴾ ١١٨ ٱۡۡلَِكيمُ  ٱۡلَعزِيزُ 
 .ولكن جيوز فعله مع اجلماعة مع مرااعة حال انلاس حىت ال يشق عليهم

 
ما حكم املواعظ اليت تلىق بعد أو بني ركعات  :السؤال السادس واثلالثون

 صالة الرتاويح؟
اجلواب: إن استغل الوقت بني األربع األول من صالة الرتاويح يف طلب العلم؛ 

يب، بإلقاء ادلروس ومسائل تلىق ىلع احلارضين، وقد يتخللها يشء من فط
الوعظ فوجود هذا أحسن من عدمه، وهذا ال حمذور فيه؛ ألنه من باب طلب 
العلم، وطلب العلم ليس هل وقت حمدود ال خيرج عنه، بل لكما تيرس ذلك 

 فعل.
 

ويح؟ وهل ما حكم خروج النساء إىل صالة الرتا :السؤال السابع واثلالثون
 من نصيحة للنساء الاليت خيرجن وهن متربجات؟

اجلواب: األصل يف صالة النساء: أنها يف بيوتهن لألحاديث الواردة يف الرتغيب 
اقتضت املصلحة اإلذن هلن وهلن بذلك، فإن استأذن أويلاءهن إىل املساجد، 
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 أذن هلن بذلك، روى ابلخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول اهلل صىل اهلل
إذا استأذنت »ويف لفظ: « ال تمنعوا إماء اهلل مساجد اهلل»عليه وسلم قال: 

إن (: »4/244قال ابليهيق يف سننه )« أحدكم امرأته إىل املسجد فليأذن هلا
األمر بأن ال يمنعن أمر ندب وإرشاد ال أمر فرض وإجياب وهو قول العامة من 

 «أهل العلم
قال ابن عبد الرب يف  أن املرأة إذا خرجت حتجبت: ال خيتلف العلماء يف قلت

 وأمجعوا أن هلا أن تستدل اثلوب ىلع وجهها من فوق رأسها(: »25/213اتلمهيد )
( 9/12قال انلووي يف "روةة الطابلني" )« فإذا لم تتحجب منعت من اخلروج

وجهه اإلمام باتفاق املسلمني ىلع »بعد أن ذكر جمموعة من العلماء ثم قال: 
( 1/95ه صاحب كفاية األخيار )وقال ب« منع النساء من اخلروج سافرات

( وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج 4/213وصاحب مغين املحتاج )
اتفاق املسلمني ىلع منع خروج النساء سافرات ألن انلظرة مظنة »السنة: 

 وأمجع العلماء ىلع أن الطريق إذا اكن فيه ما خياف منه ال يؤذن هلن. « الفتنة
املساجد اجتناب ابلخور والطيب وهذه مسألة ومن آداب خروج النساء إىل 

 جممع عليها عند الفقهاء واختلفوا هل انليه الوارد عن انليب 
ما من  يم ألن قوهل للتزنيه أم للتحريم والراجح اتلحرفيها نهيًا 

امرأة تطيبت للمسجد فيقبل اهلل هلا صالة حىت تغتسل منه غسل اجلنابة. 
 .وج ىلع اهليئة املذكورةيث حسن أفاد حتريم اخلردوهو ح

 
ما حكم صالة الوتر؟ وكم عدد ركعاتها؟ وهل : السؤال اثلامن واثلالثون

 هناك سورة حمددة تقرأ يف الوتر؟
غري واجبة  الوتراعلم أن من العلماء من نص ىلع اإلمجاع أن صالة  اجلواب:

ال خالف بني اجلميع (: » 2/549وال فريضة، قال الطربي يف تهذيب اآلثار )
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من سلف علماء األمة وخلفهم أنه غري جائز ألحد أن يصيل مكتوبة راكبا يف 
غري حال العذر، فلو اكن الوتر فرةا واجبا، ما صاله انليب صىل اهلل عليه 

 «وسلم راكبا لغري عذر
وقال ابن بطال أمجع أهل العلم ىلع اشرتاط ذلك وأنه ال جيوز ألحد أن يصيل 

 ر.الفريضة ىلع ادلابة من غري عذ
وقد انعقد اإلمجاع ىلع أنه ال جيوز (: »4/455وقال ابن عبد الرب يف االستذاكر )

 «أن يصيل أحد فريضة ىلع ادلابة يف غري شدة اخلوف فكىف بهذا بيانا وحجة
تر سنة وليس بواجب ولم يصح و: قد صح عن عدد من الصحابة أن القلت

 أن الوتر سنة ، فعلم من هذا إمجاع الصحابة ىلعهذا عن أحد منهم خالف
مؤكدة وحدث اخلالف بعد عرص الصحابة يف وجوبه وعدمه واستقر رأي 

 اجلمهور ىلع عدم وجوبه.
واجلمهور ال (: »44/33قال شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى )

يوجبونه أي الوتر كمالك والشافيع وأمحد ألن انليب صىل اهلل عليه وسلم اكن 
الواجب ال يفعل ىلع الراحلة لكن هو باتفاق املسلمني يوتر ىلع راحلته و

 «سنة مؤكدة
: اذلين نصوا ىلع اإلمجاع املذكور اعتربوا املخالف شاذا كما نص ىلع قلت

 هذا ابن عبد الرب، فخرجنا يف هذه املسألة باآليت:
 نعلم بني الصحابة خالف يف ذلكال الوتر سنة مؤكدة  – 2
 الوتر ليس بواجبال خالف بني الصحابة أن  – 1
ن يف السابق والالحق يف أن الوتر سنة مؤكدة وإنما قال وال خيتلف املسلم – 4
 عضهم بوجوبه والصحيح عدم الوجوب.ب

 قوهل: كم عدد ركعات الوتر؟وأما 
ثالث تارة يراد بصالة الوتر: صالة الليل برمتها وتارة يراد بها و :اجلواب
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 ركعات وهذا هو املشهور وتارة يراد بها ركعة واحد وهذا تفصيل ذلك:
رواه مسلم « الوتر ركعة من آخر الليل: » هذا قوهل فقد دل ىلع 

صالة الليل مثىن مثىن، فإذا خيش أحدكم الصبح؛ »وهو متفق عليه بلفظ: 
 «.فليوتر بركعة

وأقوال السلف يف أن الوتر جيزئ بركعة واحدة كثرية قال اإلمام أمحد كما يف 
اهلل عليه يروى عن أربعة من أصحاب انليب صىل (: »2/445مسائل صالح )

وسلم عن انليب صىل اهلل عليه وسلم أنه أوتر بركعة عن ابن عباس واعئشة 
وقد صح الوتر بركعة عن جمموعة من السلف «. وابن عمرو وزيد بن خادل

الصحابة ومنهم عثمان وسعد بن أيب وقاص وتميم وأبو موىس األشعري 
 ومعاوية وغريهم ريض اهلل عنهم.

 كعة الوتر قد سبقت بصالة شفع أم ال؟واختلف: هل يلزم أن تكون ر
: قد صح الوتر دون صالة مسبقة عن مجاعة من الصحابة، قال احلافظ اجلواب

وصح عن مجاعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من (: »1/551ابن حجر )
وقال مجهور أهل العلم واألفضل عندهم أن تسبق «. غري تقدم نفل قبلها

الصالة ابلرتاء، والوتر بأي عدد صح عن بشفع. ولم يصح حديث نىه عن 
قد سبق أن (: »1/11انليب صىل اهلل عليه وسلم جائز. قال انلووي يف املجموع )

مذهبنا أن أقله الوتر ركعة وأكرثه إحدى عرشة ركعة، ويف وجه ثالث عرشة 
وما بني ذلك جائز ولكما قرب من أكرثه اكن أفضل بهذا قال مجهور العلماء من 

 «.اتلابعني فمن بعدهمالصحابة و
واذلي عليه (: »14/11وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ")

مجاهري أهل العلم أن ذلك لكه جائز وأن الوتر بثالث بسالم واحد أيضا كما 
جاءت به السنة. ولكن هذه األحاديث لم تبلغ مجيع الفقهاء فكره بعضهم 

نقل عن مالك وبعض الشافعية الوتر بثالث متصلة كصالة املغرب كما 
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. وكره بعضهم الوتر بغري ذلك كما نقل عن أيب حنيفة وكره بعضهم واحلنابلة
الوتر خبمس وسبع وتسع متصلة كما قاهل بعض أصحاب الشافيع وأمحد 
ومالك. والصواب أن اإلمام إذا فعل شيئا مما جاءت به السنة وأوتر ىلع وجه 

 «.م يف ذلك. واهلل أعلممن الوجوه املذكورة يتبعه املأمو
 وقوهل: وهل هناك سور حمددة تقرأ يف الوتر؟

عليه وسلم اكن يقرأ  : صح عن عبد الرمحن بن أبزى أن انليب صىل اهللاجلواب
يف الوتر: سبح اسم ربك األىلع، وقل يا أيها الاكفرون وقل هو اهلل أحد. وصح 

اذلي اختاره أكرث و(: »1/414مثله عن ابن عباس. قال الرتمذي يف السنن )
أهل العلم من أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم، ومن بعدهم أن يقرأ: بسبح 
اسم ربك األىلع، وقل يا أيها الاكفرون، وقل هو اهلل أحد، يقرأ يف لك ركعة من 

 «ذلك بسورة 
وعن سفيان، " اكنوا يستحبون أن (: »249وقال ابن نرص يف كتابه الوتر )ص/

األوىل: سبح اسم ربك األىلع ويف اثلانية: قل يا أيها الاكفرون يقرأ، يف الركعة 
ثم يتشهد، وينهض، ثم يقرأ يف اثلاثلة: قل هو اهلل أحد، وإن قرأت غري هذه 

 «السور أجزأك
(: وحاكه القايض عياض عن مجهور العلماء، وبه قال مالك 1/14وقال انلووي )

 وأبو داود.
بعد اإلخالص سوريت الفلق  : وقد صحت بعض الروايات أن يقرأقلت

 وانلاس.
 

ما حكم القنوت يف صالة الوتر؟ وهل هل ألفاظ : السؤال اتلاسع واثلالثون
معينة؟ وما حكم اإلطالة يف القنوت؟ وهل السنة القنوت قبل الركوع أم 

 بعده؟ وهل من السنة رفع ايلدين أم ال؟
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هدنا فيمن امهلل ا»: حديث احلسن بن عيل يف قنوت الوتر وهو : اجلواب
معروف وهو أشهر أحاديث القنوت يف الوتر وأصحها، قال فيه « هديت... إلخ

ت يف ووال نعرف عن انليب صىل اهلل عليه وسلم يف القن(: »1/413الرتمذي )
 وقد صححه انلووي والعرايق وابن حجر وغريهم.«. الوتر شيئا أحسن من هذا

أيب طالب وابن مسعود  وقد جاءت أحاديث أخرى يف قنوت الوتر عن عيل بن
ريض اهلل عنهم  بنس وسويد بن غفلة والرباء بن اعزوابن عباس وابن عمر وأ

 ويه ال ختلو من مقال، لكن كثريا منها يشد بعضها بعضا.
وعن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم اكنوا 

 يفتتحون يف الوتر قبل الركوع. وهو أثر حسن.
 بن أيب طالب وإبراهيم انلخيع واحلسن ابلرصي وعن وقد صح عن عيل

احلكم ومحاد وأيب إسحاق القول بقنوت الوتر، وقد خلص شيخ اإلسالم ابن 
وأما (: »14/11تيمية قنوت الوتر تلخيصا حسنا فقال كما يف جمموع الفتاوى )

القنوت يف الوتر فهو جائز وليس بالزم فمن أصحابه من لم يقنت ومنهم من 
األخري من رمضان ومنهم من قنت السنة لكها. والعلماء منهم  انلصف قنت يف

من يستحب األول كمالك ومنهم من يستحب اثلاين اكلشافيع وأمحد يف رواية 
ومنهم من يستحب اثلالث كأيب حنيفة واإلمام أمحد يف رواية واجلميع جائز. فمن 

 «.فعل شيئا من ذلك فال لوم عليه واهلل أعلم
 ألفاظ معينة؟ قوهل: هل هل

امهلل اهدين »: أمجع أحاديث قنوت الوتر معىن حديث احلسن بن عيل: اجلواب
فاالستحباب يف ادلاعء بهذا احلديث ظاهر؛ ألنه من جوامع « فيمن هديت...

اللكم اليت أعطيها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال انلووي يف املجموع 
 «.به السنة ( يف داعء القنوت: األفضل ما جاءت4/499)

واألحاديث األخرى فيها ألفاظ أخرى مما يدل ىلع أن األمر فيه سعة، وللعلماء 
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يف هذه قوالن: أحدهما: االكتفاء بما ورد يف األحاديث خصوصا حديث 
 احلسن.

: ادلاعء بما تيرس، أخرج ابن أيب شيبة بسند صحيح عن املغرية أن اثلاين
لوتر يشء مؤقت إنما هو داعء ليس يف القنوت ا»إبراهيم انلخيع قال: 

 «واستغفار
(: واملشهور اذلي قطع به اجلمهور أنه ال 4/499وقال انلووي يف املجموع )
 ينبيغ بل حيصل بكل داعء.

 : قنوت عمر يف انلصف األخري من رمضان.تنبيه
اعلم أنه ال يصح عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ختصيص انلصف األخري 

 القاريقد صحت آثار يف هذا عن عبد الرمحن بن عبد من رمضان بالقنوت و
امهلل قاتل الكفرة اذلين يصدون » أنه قال وهو حييك القنوت يف زمن عمر: 

عن سبيلك ويكذبون رسلك، وال يؤمنون بوعدك، وخالف بني لكمتهم، وألق 
يف قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك، هلإ احلق، ثم يصيل ىلع انليب 

للمسلمني بما استطاع من خري، ثم يستغفر للمؤمنني ، ويدعو »
( وهو صحيح. وقد صح هذا القنوت عن ابن 254-1/255أخرجه ابن خزيمة )

سريين وابن شهاب وحيىي بن أيب كثري واألوزايع وقتادة واحلسن ابلرصي 
 وحيىي بن معني وهذا القنوت قال به مجهور أهل العلم من الصحابة واتلابعني.

 ا حكم اإلطالة يف القنوت؟قوهل: وم
: اإلطالة يف القنوت تارة تكون حقيقية ويه ما خرج عن اختصار اجلواب

أو داعء القنوت إىل اتلطويل اذلي يكون مثل القراءة يف الركعة من الرتاويح 
تطويل مكروه بغض انلظر جلب ىلع انلاس مشقة أم ال،  أكرث من ذلك فهذا

ادة ىلع األدعية الواردة يف األحاديث يف واحلاصل يف هذه املسألة: أن الزي
 القنوات يف الوتر يراىع فيها اآلداب، ومنها:
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  عدم اتلطويل يف ادلاعء بما يؤدي إىل املشقة ىلع انلاس أو اتلقصري يف
 القراءة واإلطالة يف ادلاعء.

 .جتنب السجع املتلكف 

 اعة ترك تلحني ادلاعء وتطريبه؛ ألن هذا خيرجه عن هيئة ادلاعء والرض
 واالبتهال واذلل واالنكسار.

  جتنب األلفاظ الركيكة أو اليت فيها تشبه بأهل ابلاطل يف باب الغلو
 واجلفاء. واهلل أعلم.

 وقوهل: وهل السنة القنوت قبل الركوع أم بعده؟
: اعلم أنه لم يصح عن انليب صىل اهلل عليه وسلم يشء يف حمل القنوت اجلواب

ده، وقد صحت جمموعة من األحاديث عن أيب الوتر ال قبل الركوع وال بع
هريرة وأنس وابن عباس وغريهم ريض اهلل عنهم فيها القنوت يف الصبح يف 
انلوازل بعد القيام من الركوع وصح عن عمر وعثمان وعيل القنوت بعد 
الركوع لكن يف الفريضة فقاس غري واحد من العلماء قنوت الوتر عليها ىلع 

فقالوا: يكون داعء القنوت يف الوتر بعد الركوع وهو هذه األحاديث واآلثار 
قول الشافيع واإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه وابن حزم وابن نرص املروزي 

 .برتجيحها وغريهم
وقد صحت أثار كثرية عن الصحابة يف القنوت قبل الركوع، ومن ذلك أنه 

اهلل  صح عن أيب بن كعب وابن مسعود وابن عمر وغريهم من الصحابة ريض
إن الصحيح اثلابت عن الصحابة هو القنوت قبل »عنهم حىت قال األبلاين: 

وقد صح القنوت قبل الركوع يف الوتر عن مجاعة من اتلابعني « الركوع يف الوتر
ومنهم ابن سريين وانلخيع واحلسن وسعيد بن جبري وغريهم. واذلي نراه أن 

لركوع فله ذلك. وإن اكن بعد املسألة فيها سعة؛ فمن قنت بعد الركوع أو قبل ا
الركوع أقعد قياسا وقد صحت جمموعة من اآلثار عن بعض الصحابة 
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واتلابعني يف اتلكبري إذا قنت قبل الركوع وإذا قنت بعد الرفع من الركوع قنت 
 «سمع اهلل ملن محده»بعد قوهل: 

 قوهل: وهل من السنة رفع ايلدين أم ال؟
دين يف بعض األدعية عموما وهذا يفيد : قد صحت أحاديث يف رفع ايلاجلواب

أن أصل الرفع مرشوع، وصحت أثار عن غري واحد من السلف يف رفع ايلدين 
يف قنوت انلوازل، وممن صح عنه هذا: عمر بن اخلطاب وابن عباس ريض اهلل 

ايلدين داخل الصالة يف القنوت جائز، وقد أخرج  ععنهما، وهذا يفيد أن رف
( أن 11( وابن أيب شيبة وابلخاري يف رفع ايلدين )ص/9511عبد الرزاق )رقم/

ابن مسعود ريض اهلل عنه اكن يرفع يديه يف الوتر. وهو أثر حسن. وأخرج ابن 
أيب شيبة عن ابن عباس أنه اكن يرفع يديه يف قنوت الوتر، وهو أثر حسن. 

 وصح هذا عن إبراهيم انلخيع وعن وهب بن منبه وهو قول مجهور أهل العلم.
 هذه انلقوالت ظهر للقارئ رشعية رفع ايلدين يف قنوت الوتر. فمن

وغري اجلمهور يقولون بعدم رشعية الرفع وقول اجلمهور أوىل باألخذ به جتويزا 
 ال وجوبا وال رشطا.

 
 ما حكم داعء ختم القرآن؟ السؤال األربعون:

 يف داعء ختم القرآن، عليه وسلم حديث لم يصح عن انليب صىل اهلل :اجلواب
فال يغرت بوجود جمموعة من األحاديث يف ذلك تبلغ عرشة أحاديث، فإن أكرثها 

الرمحة »موةوع، ولم يصح عن السلف فيما أعلم غري قول جماهد بن جرب: 
صححه انلووي وابن حجر وغريهما، وقبل هذا صح « تزنل عند ختم القرآن

األبلاين  صححه« اكن إذا ختم القرآن مجع أهله وودله فداع بهم»أثر أنس: 
وغريه، وذكر العالمة بكر بن عبد اهلل أبو زيد رمحه اهلل يف كتابه "مرويات 

( أن األئمة أبا حنيفة ومالاك والشافيع لم يعرث هلم 15داعء ختم القرآن" )ص/



  61 

( نص ىلع أن املتأخرين من 14ىلع الكم يف مرشوعية داعء اخلتم، ويف )ص/
لشافعية استحبوا داعء ختم القرآن، وما احلنفية واملتأخرين من املالكية وكذا ا

استحسنه املتأخرون يف هذه املذاهب اثلالثة هو يف مطلق ادلاعء أما يف 
 الصالة فلم أر من ذكره منهم سوى انلووي.

 ة ما نسب إيله وهو داعء ختم القرآن.يمولم يصح عن شيخ اإلسالم ابن تي
رآن خارج الصالة كما فعل أنس؛ وصفوة القول يف هذه املسألة أن من داع عند ختم الق

وروي عن (: » 11/414فهو جائز، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى )
طائفة من السلف عند لك ختمة دعوة جمابة فإذا داع الرجل عقيب اخلتم نلفسه 

 «.ولوادليه وملشاخيه وغريهم من املؤمنني واملؤمنات اكن هذا من اجلنس املرشوع
إن القول بداعء ختم القرآن »بكر أبو زيد رمحه اهلل قائال: العالمة ر وقد ذك

يف صالة الرتاويح قبل الركوع يكاد يكون من مفردات اإلمام أمحد رمحه 
 «اهلل عن اثلالثة معلال بأنه عمل املرصين مكة وابلرصة

قلت: فاذلي أراه يف هذه املسألة أن خري اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه 
خبتم القرآن يف صالة الوتر  ادعوهدي صحابته فكما أنهم لم يكونوا يوسلم و

 نحن كذلك ال ندعو بهذا ادلاعء يف هذه الصالة وال يف غريها من الصلوات.ف

 


