
 

 

 

  

 ..ماال يسع املسلم جهله

 فقه الصيام

 استوعبت ماتلزم املسلم معرفته..مثانون سؤاال 

أفردهتا من فقه العبادات للشيخ بن .. مادة قيمة جدا تكفي املسلم يف فقه هذه العبادة اجلليلة 

ا على إجابة األسئلة اليت كان وهو يف أصله مادة إذاعية قامت فكرهت..عثيمني رمحه اهلل

 .يطرحها املذيع على الشيخ

 أسأل هللا أن ينفع بها   هـ3411/ 80/ 24  ليلة الجمعة الموافقأفردت 
 



 فقه الصيام
 وشرعا   لغة بالصيام المقصود

 وشرعا ؟ لغة بالصيام المقصود ما ، الشيخ فضيلة(: 1) ؤالالس
 ِإنِّي فَ ُقوِلي َأَحدا   اْلَبَشرِ  ِمنَ  تَ َرِينَّ  فَِإمَّا) :  تعالى قوله ومنه ، اإلمساك معناه: اللغة في الصيام : الجواب

 إنسيا   اليوم أكلم فلن للكالم إمساكا   نذرت يأ (62: مريم()ِإْنِسّيا   اْليَ ْومَ  ُأَكلِّمَ  فَ َلنْ  َصْوما   لِلرَّْحَمنِ  َنَذْرتُ 
 . 

 :  الشاعر قول ومنه
 اللجما تعلك وأخرى العجاج تحت صائمة غير وخيل صيام خيل

 الشمس غروب إلى الثاني الفجر طلوع من المفطرات عن باإلمساك تعالى هلل التعبد فهو:  الشرع في أما
 . 
 

 الصيام أقسام
 ؟ الصيام أقسام هي ما ، الشيخ فضيلة(: 6) السؤال
 : قسمين إلى الصيام ينقسم : الجواب

 كصيام سبب بغير يكون وقد ، والنذور ، الكفارات كصيام بسبب يكون قد والمفروض: مفروض قسم
 .المكلف من سبب بغير:  أي الشرع، بأصل واجب فإنه رمضان،

 .  مطلقا   يكون وقد ، معينا   يكون فقد:  المفروض غير وأما
 .  والخميس االثنين يوم صوم:  المعين فمثال
 بالصوم، الجمعة يوم تخصيص عن النهي ورد قد أنه إال السنة، أيام من يوم أي صيام:  المطلق ومثال

 العيدين يومي صيام عن النهي في ورد كما. بعده يوم أو قبله يوم يصام أن إال الجمعة يوم يصام فال
 يصوم فإنه ، والمتمتع للقارن الهدي يجد لم لمن إال ، ريقالتش أيام صيام عن وكذلك والنحر، الفطر

 . الحج في التي الثالثة األيام عن التشريق أيام
 

 رمضان صيام حكم
 رمضان؟ شهر صيام حكم ما ، الشيخ فضيلة(: 3) السؤال
:  وتعالى تبارك اهلل قال ، المسلمين وإجماع ، والسنة الكتاب بنص فرض رمضان شهر صيام : الجواب

 إلى (183( )تَ ت َُّقونَ  َلَعلَُّكمْ  قَ ْبِلُكمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعَلى ُكِتبَ  َكَما الصَِّيامُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا)
 ِمْنُكمُ  َشِهدَ  َفَمنْ  نِ َواْلُفْرقَا اْلُهَدى ِمنَ  َوبَ ي َِّنات   لِلنَّاسِ  ُهدى   اْلُقْرآنُ  ِفيهِ  أُْنِزلَ  الَِّذي رََمَضانَ  َشْهرُ ):  قوله

 .  (181-183:البقرة( )فَ ْلَيُصْمهُ  الشَّْهرَ 



 رسول محمدا   وأن اهلل إال إله ال أن شهادة:  خمس على اإلسالم بني"  وسلم عليه اهلل صلى النبي وقال
 ةالصال عليه وقال. (141)"الحرام اهلل بيت وحج ، رمضان وصوم ، الزكاة وإيتاء الصالة وإقام ، اهلل

 . (111)"فصوموا رأيتموه إذا: "  والسالم
 إال ، كفر فرضيته أنكر فمن ، اإلسالم أركان أحد وأنه ، فرض رمضان صيام أن على المسلمون وأجمع

 إقامة بعد أصر إن ثم ، بذلك فيعذر ، اإلسالم أحكام فيها تعرف ال بعيدة بالد في ناشئا   يكون أن
 . كفر عليه الحجة

 ولكن ، مرتد كافر أنه يرى العلم أهل بعض فإن ، خطر على فهو بفرضيته اإلقرار مع تهاونا   تركه ومن
 . عظيم خطر على لكنه الفساق من فاسق هو بل ، مرتد بكفار ليس أنه الراجح

 
 وفضله الصيام مكانة

 في وخاصة العبادة في وفضله ، الدين في الصيام مكانة هي ما ، الشيخ فضيلة(: 4) السؤال
 ؟ انرمض شهر

 وأما ، بها إال يتم وال ، بها إال يقوم ال التي العظيمة أركانه أحد أنه اإلسالم في الصيام مكانة:  الجواب
 واحتسابا   إيمانا   رمضان صام من: "  قال أنه وسلم عليه اهلل صلى النبي عن ثبت فقد اإلسالم في فضله

 .(111)"ذنبه من تقدم ما له غفر
 

 عذر بدون رمضان في الفطر حكم
 عذر؟ بدون رمضان نهار في الفطر حكم ما ، الشيخ فضيلة(: 1) السؤال
 عليه ويجب ، فاسقا   اإلنسان به ويكون ، الكبائر أكبر من عذر دون رمضان نهار في الفطر : الجواب

 بدون أفطر اليوم أثناء وفي صام أنه لو يعني ، أفطره الذي اليوم ذلك يقضي وأن ، اهلل إلى يتوب أن
 ، فرض أنه على فيه ودخل به التزم فيه شرع لما ألنه أفطره، الذي اليوم ذلك يقضي أن فعليه ر،عذ

 لن ألنه القضاء، يلزمه ال أنه الراجح عذر بال متعمدا   األصل من الصوم ترك لو أما ، كامال   قضاؤه فيلزمه
 أخرت إذا فإنها معين، بوقت مؤقتة عبادة كل أن: القاعدة فإن ، منه يقبل لن ألنه ، شيئا   منه يستفيد

 عمل من: "  وسلم عليه اهلل صلى النبي لقول صاحبها، من تقبل لن عذر بال المعين اليوم ذلك عن
 ظلم تعالى اهلل حدود وتعدي ، وجل عز اهلل حدود تعدي من وألنه ، (116)"رد فهو أمرنا عليه ليس عمال  

 ، (661: البقرة()الظَّاِلُمونَ  ُهمُ  فَُأولَِئكَ  اللَّهِ  ُحُدودَ  يَ تَ َعدَّ  نْ َومَ ) :  تعالى اهلل قال ، منه يقبل ال والظالم ،
 بعده فعلها إذا فكذلك منه، تقبل لم الوقت دخول قبل فعلها:  أي وقتها على العبادة هذه قدم لو وألنه

 .  معذورا   يكون أن إال منه تقبل لن
 



 رمضان شهر يثبت بم
 رمضان؟ شهر يثبت ذابما الشيخ، فضيلة(: 2) السؤال
 الرسول لقول ، يوما   ثالثين شعبان بإكمال وإما ، هالله برؤية إما رمضان شهر دخول يثبت : الجواب

 عدة فأكملوا عليكم غم فإن ، فأفطروا رأيتموه وإذا ، فصوموا رأيتموه إذا: "  وسلم عليه اهلل صلى
 .  (113)" ثالثين شعبان

 
 وحده الهالل رأى من رؤية حكم

 الناس؟ معه يصم ولم وحده الهالل رأى من حكم ما ، الشيخ فضيلة(: 7) لسؤالا
 دخول ويثبت ، به ويشهد الشرعية المحكمة به يبلغ أن عليه يجب وحده الهالل رأى من : الجواب

 بعض قال فقد شهادته ردت فإن بشهادته، وحكم القاضي ارتضاه إذا الواحد بشهادة رمضان شهر
 صوموا: "  وسلم عليه اهلل صلى النبي قال وقد الهالل، رأى أنه تيقن ألنه ، يصوم أن لزمهي إنه:  العلماء
 . رآه قد وهذا (114)"لرؤيته
 ، الناس يفطر يوم والفطر الناس يصوم يوم الصوم ألن ، يصوم أن يلزم ال: العلم أهل بعض وقال

 ، الصوم فيلزمه ، سرا الصوم يلزمه:  فقالوا آخرون وفصل ، وشذوذه انفراده من خير للجماعة وموافقته
 . الجماعة مخالفة يظهر لئال سرا   ويكون ، الهالل رأى ألنه

 
 الصيام أركان

 الصيام؟ أركان هي ما ، الشيخ فضيلة(: 8) السؤال
 إلى الفجر طلوع من المفطرات عن باإلمساك وجل عز هلل التعبد فهو ، واحد ركن له الصيام : الجواب

 الفجر عن الثاني الفجر فيتميز ، األول الفجر دون الثاني الفجر هنا بالفجر والمراد ، الشمس غروب
 :ميزات بثالث األول
 من ممتدا   أي ، مستطيال   يكون األول والفجر ، األفق في معترضا   يكون الثاني الفجر أن:  األولى

 . الجنوب إلى الشمال من فهو الثاني الفجر أما ، المغرب إلى المشرق
 وأما ، الشمس تطلع حتى ازدياد في النور يستمر بل ، بعده ظلمة ال الثاني الفجر أن:  الثانية لميزةا

 . شعاع له يكون أن بعد فيظلم األول الفجر
 والفجر ظلمة، األفق وبين فبينه األول الفجر وأما ، باألفق غيابه متصل الثاني الفجر أن: الثالثة الميزة
 بخالف الصائم على الطعام به يحل وال الفجر صالة به تحل فال ، رعالش في حكم له ليس األول
 . الثاني الفجر

 



 الصيام؟ يجب من على
 الصيام؟ يجب من على ، الشيخ فضيلة(: 1) السؤال
 ستة فهذه ، الموانع من خال مقيم قادر عاقل بالغ مسلم كل على أداء   يجب الصيام : الجواب
 من غيره وال الصوم عليه يجب فال الكافر فأما ، الموانع من خال مقيم قادر عاقل بالغ مسلم ، أوصاف

 ، إسالمه بعد قضاؤه يلزمه وال كفره، حال به يلزم ال أنه الصوم عليه يجب ال:  قولنا ومعنى ، العبادات
هُ  تُ ْقَبلَ  َأنْ  َمنَ َعُهمْ  َوَما):  تعالى لقوله ، كفره حال العبادة منه تقبل ال الكافر ألن  أَن َُّهمْ  ِإالَّ  نَ َفَقاتُ ُهمْ  مْ ِمن ْ

 .  (14: التوبة() َوِبَرُسوِلهِ  بِاللَّهِ  َكَفُروا
 َسَلفَ  َقدْ  َما َلُهمْ  يُ ْغَفرْ  يَ ْنتَ ُهوا ِإنْ  َكَفُروا ِللَِّذينَ  ُقلْ ):  تعالى لقوله أسلم، إذا العبادة قضاء يلزمه وال
 اليمين أصحاب عن تعالى لقوله ، كفره الح واجبات من تركه ما على يعاقب لكنه ، (38: األنفال()

 َنكُ  َوَلمْ ( )43( )اْلُمَصلِّينَ  ِمنَ  َنكُ  َلمْ  قَاُلوا( )46( )َسَقرَ  ِفي َسَلَكُكمْ  َما): المجرمين عن يتساءلون وهم
 أَتَانَا َحتَّى( )42( )دِّينِ ال بِيَ ْومِ  ُنَكذِّبُ  وَُكنَّا( )41( )اْلَخاِئِضينَ  َمعَ  َنُخوضُ  وَُكنَّا( )44( )اْلِمْسِكينَ  نُْطِعمُ 

 .  (47-46:المدثر( )اْلَيِقينُ 
 دخولهم في تأثيرا   لذلك أن على يدل النار، دخولهم أسباب من المسكين وإطعام الصالة ترك فذكره
 تعالى اهلل لقول ، ولباس وشراب طعام من اهلل نعم من به يتمتع ما كل على يعاقب الكافر إن بل ، النار

 ثُمَّ  الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا َوآَمُنوا ات ََّقْوا َما ِإَذا َطِعُموا ِفيَما ُجَناح   الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  َلىعَ  لَْيسَ ): 
 يماف المؤمنين عن الجناح فنفي ، (31:المائدة( )اْلُمْحِسِنينَ  ُيِحبُّ  َواللَّهُ  َوَأْحَسُنوا ات ََّقْوا ثُمَّ  َوآَمُنوا ات ََّقْوا

 اللَّهِ  زِيَنةَ  َحرَّمَ  َمنْ  ُقلْ ):  تعالى ولقوله ، طعموا فيما المؤمنين غير على الجناح ثبوت على يدل طعموا
نْ َيا اْلَحَياةِ  ِفي آَمُنوا ِللَِّذينَ  ِهيَ  ُقلْ  الرِّْزقِ  ِمنَ  َوالطَّيَِّباتِ  ِلِعَباِدهِ  َأْخَرجَ  الَِّتي ( اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َخاِلَصة   الدُّ

 .  (36:األعراف)
نْ َيا اْلَحَياةِ  ِفي آَمُنوا لِلَِّذينَ ):  فقوله  المؤمنين غير في الحكم أن على يدل( اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َخاِلَصة   الدُّ

 سبق فيما القضاء يلزمه لم رمضان أثناء في الكافر أسلم إذا ولكن ، المؤمنين في الحكم عن يختلف
 أثناء في أسلم وإذا ، قضاؤها يلزمه ال عشر األربعة فاأليام ، مثال   رعش الخامس ليلة أسلم فإذا إسالمه،

 وال يومك بقية أمسك:  له قلنا مثال   الشمس زوال عند أسلم فإذا ، القضاء دون اإلمساك لزمه اليوم
 وجب بما قام ألنه ، بالقضاء نأمره وال ، الوجوب أهل من صار ألنه ، باإلمساك فنأمره القضاء، يلزمك

 .  ثانية مرة العبادة بإعادة يكلف لم عليه يجب بما قام ومن ، أسلم حين من اإلمساك وهو هعلي
 لم فإذا ، األشياء بين التمييز:  أي الميز به يحصل ما هو العقل ، للوجوب الثاني الوصف فهو العقل أما

 ومن ، الزكاة سوى العبادات من شيء عليه يجب ال أنه كما ، عليه صوم ال فإنه عاقال   اإلنسان يكن
 عند يعرف ما وهو ، التمييز معه يسقط سنا   اإلنسان يبلغ أن - عقل له ليس ممن أي - النوع هذا

 . الوجوب أهل من ليس ألنه ، إطعام عنه يلزم وال ، صوم المهذري يلزم فال ، بالهذرات العامة



 عشرة خمس لإلنسان يتم أن إما:  ثالثة أمور من بواحد البلوغ ويحصل البلوغ، فهو الثالث الوصف أما
 كان سواء بلذة المني ينزل أو القبل، عند يكون الذي الخشن الشعر وهي ، العانة ينبت أن أو سنة،
 هذا وعلى ، بلغت المرأة حاضت فإذا الحيض، وهو رابعا   أمرا   المرأة وتزيد ، بيقظة أو باحتالم ذلك
 من سنة عشرة خمس قبل ولو عانته نبتت ومن ،بلغ فقد أنثى أو ذكر من سنة عشرة خمس له تم فمن
 ومن بلغ، فقد سنة عشرة خمس قبل ولو أنثى أو ذكر من بلذة منيا   أنزل ومن ، بلغ فقد أنثى أو ذكر

 يجب وهنا ، سنين عشر بنت وهي المرأة تحيض وربما ، بلغت فقد سنة عشرة خمس قبل ولو حاضت
 يلزمها أنه تدري وال مبكرا   تحيض النساء بعض فإن ، الناس نم كثير عنها يغفل التي المسألة لهذه التنبه

 يظنون الناس من كثيرا   ألن البلوغ، على وجوبها يتوقف التي أو تتوقف التي العبادات ومن وغيره الصوم
 فإن بالغا   اإلنسان يكن لم فإذا ، له أصل ال ظن وهذا ، سنة عشرة خمس بتمام يكون إنما البلوغ أن

 . عليه يجب ال الصوم
 يتمرن حتى ليعتاده بالصوم أنثى أو ذكر من الصغير موليه يأمر بأن مأمور الولي أن العلم أهل ذكر ولكن
 يصومون كانوا فإنهم ، يفعلونه عنهم اهلل رضي الصحابة كان ما وهذا بلغ، إذا عليه ويسهل عليه

 .  (111)الشمس تغرب حتى بها ىيتله العهن من لعبة فيعطى ليبكي منهم الواحد إن حتى الصغار أوالدهم
 فإن ، مشقة بال يصوم أن يستطيع أي ، الصوم على قادرا   اإلنسان يكون أن فهو الرابع الوصف وأما
 . عليه صوم فال قادر غير كان

 : قسمين إلى ينقسم القادر غير ولكن
 فهذا ، برؤه يرجى ال مرضا   والمريض كالكبير دائما   مستمرا   الصوم عن عجزه يكون أن:  األول القسم
 تسعة الشهر كان وإذا ، مسكينا   ثالثين أطعم يوما   ثالثين الشهر كان فإذا ، مسكينا   يوم كل عن يطعم

 : كيفيتان ولإلطعام ، مسكينا   وعشرين تسعة أطعم يوما   وعشرين
 أي ، وسلم عليه اهلل صلى النبي بصاع صاع ربع وقدره ، بر أو أرز من حبا   يخرج أن:  األولى الكيفية
 إذا أنك يعني ، رزين جيد بر من جراما   وأربعين كيلوين ويساوي هنا، المعروف بالصاع صاع خمس
 عليه اهلل صلى النبي بصاع صاع هذا فإن جراما   وأربعين كيلوين يبلغ ما الدجن الرزين البر من وزنت
 هذه في ويحسن ، مساكين بعةألر  ،فيكفي أمداد أربعة وسلم عليه اهلل صلى النبي بصاع والصاع ، وسلم
 . والعرف الحال به تقتضي ما حسب غيره أو لحم من يؤدمه شيئا   للفقير دفعته إذا معه تجعل أن الحال

 الشهر حسب فقيرا   وعشرين تسعة أو فقيرا   لثالثين يكفي طعاما   يصنع فأن:  لإلطعام الثانية الكيفية وأما
 شخصا   يطعم أن يجوز وال ، كبر حين عنه اهلل رضي كمال بن أنس عن ذلك ذكر كما إليه ويدعوهم

 . مسكين يوم كل عن يكون أن البد يعني ، وعشرين التسعة أو الثالثين يكفي ما مقدار واحدا  
 حدث كمرض الطارئ العجز فهو ، زواله يرجى الذي العجز فهو الرابع الوصف من الثاني القسم أما

 اهلل لقول مكانه، يوما   وأقض أفطر:  له فنقول ، يصوم أن عليه يشق وكان ، الصوم أيام في اإلنسان على
 .  (181: البقرة() ُأَخرَ  أَيَّام   ِمنْ  َفِعدَّة   َسَفر   َعَلى َأوْ  َمرِيضا   َكانَ  َوَمنْ ) :  تعالى



 يلزمه ال وطنه فارق الذي وهو فالمسافر المسافر، وضده ، مقيما   يكون أن:  الخامس الوصف أما
 يصوم أن األفضل ولكن ( ُأَخرَ  أَيَّام   ِمنْ  فَِعدَّة   َسَفر   َعَلى َأوْ  َمرِيضا   َكانَ  َوَمنْ ) :  تعالى اهلل وللق ، الصوم

 وسلم عليه اهلل صلى النبي مع كنا:  عنه اهلل رضي الدرداء أبي لقول الفطر، فاألفضل ، عليه يشق أن إال
 بن اهلل وعبد ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إال صائم فينا وما الحر شديد يوم في رمضان في

 أن إليه شكي وسلم عليه اهلل صلى النبي ألن ، والبد يفطر فإنه الصوم عليه شق إذا أما.  (112)رواحه
 أولئك ، العصاة أولئك"  فقال صام قد الناس بعض إن:  له قيل ثم ، فأفطر الصيام عليهم شق قد الناس

 .(117)"العصاة
 فيشترط ، بالمرأة يختص وهذا الوجوب، موانع من أي الموانع من خاليا   يكون أن: سالساد الوصف أما
 يجب ال فإنه نفساء أو حائضا   كانت فإن ، نفساء وال حائضا   تكون أال أداء عليها الصوم وجوب في

 إذا أليس"  ذلك مقررا   وسلم عليه اهلل صلى النبي لقول أفطرت، التي األيام بدل تقتضي وإنما ، الصوم
 وهنا ، أخر أيام في تقضي بل ، عليها صوم فال المرأة حاضت فإذا (118)تصم ولم تصل لم حاضت
 : لهما التفطن ينبغي مسألتنا
 اليوم ذلك تصوم ال ولكنها ، طهرت أنها وتعلم الليل آخر في تطهر النساء بعض أن:  األولى المسألة

 تغتسل لم وإن يصح صومها بل ، كذلك األمر وليس ، صومها يصح ال فإنه تغتسل لم إذا أنها منها ظنا  
 . الفجر طلوع بعد إال

 قبل الحيض جاءها وأفطرت الشمس غربت فإذا صائمة تكون النساء بعض أن فهي: الثانية المسألة وأما
  فإن المغرب صالة وقبل الفطر بعد الحيض أتاها إذا إنه:  يقول النساء فبعض ، المغرب تصلي أن

 العشاء صالة قبل الحيض جاءها إذا:  ويقول أيضا   يبالغ النساء بعض وكذلك يفسد، لنهارا ذاك صومها
 الحيض تر لم وهي الشمس غابت إذا المرأة.  بصحيح ليس هذا وكل يفسد، اليوم ذلك صومها فإن

 . صحيح فصومها واحدة، بلحظة الشمس غروب بعد خرج لو حتى ، صحيح فصومها خارجا  
 فإن ، يفطر أن له يحل وال أداء، رمضان صوم عليه وجب اإلنسان في اجتمعت إذا أوصاف ست هذه

 .سمعت ما فعلى منها واحد تخلف
  

 الصالة تارك صيام حكم
 ؟ الصالة تارك صيام حكم ما الشيخ، فضيلة(: 11) السؤال
:  تعالى لقوله مرتد، كافر الصالة تارك ألن منه، يقبل وال بصحيح ليس صومه الصالة تارك : الجواب

 عليه اهلل صلى النبي ولقول ، (11:التوبة( ) الدِّينِ  ِفي فَِإْخَواُنُكمْ  الزََّكاةَ  َوآتَ ُوا الصَّالةَ  َوَأقَاُموا تَابُوا فَِإنْ )
: "  وسلم عليه اهلل صلى ولقوله ،(111)كفر؟  فقد تركها فمن ، الصالة وبينهم بيننا الذي العهد"  وسلم

 إجماعا   يكن لم إن الصحابة عامة قول هذا وألن ، (121)"الصالة ترك لكفروا الشرك وبين الرجل بين
 . منهم



 عليه اهلل صلى النبي أصحاب كان المشهورين التابعين من وهو - اهلل رحمه شقيق بن اهلل عبد قال
 مردود  فصومه يصلي ال وهو اإلنسان صام فإذا هذا وعلى.  الصالة غير كفر تركه شيئا   يرون ال وسلم

 تصلي وال تصوم أن أما ، صم ثم صل:  له نقول ونحن ، القيامة يوم اهلل عند له نافع وال مقبول غير
 . العبادة منه تقبل ال الكافر ألن ، عليك مردود فصومك

 
 فقط؟ رمضان في ويصوم يصلي من حكم

 انرمض انسلخ إذا لكن رمضان جاء إذا ويصلي يصوم من حكم ما الشيخ، فضيلة(: 11) السؤال
 الصيام؟ الصالة من انسلخ

 من وأما ، مطلقا   تركا   كان إذا إال كفرا   يكون ال الصالة ترك أن األدلة من لي يتبين الذي : الجواب
 بذلك يكفر ال أنه األدلة من لي يبدو الذي ، األحيان بعض ويترك األحيان بعض فيصلي ، ويخلي يصلي

بين الرجل : " ، ولقوله"فقد كفر - أي الصالة - تركها فمن ، الصالة وبينهم بيننا الذي العهد: "  لقوله ،
ولكن هذا الرجل الذي ال يصلي وال يصوم إال في رمضان أنا في شك " وبين الشرك والكفر ترك الصالة

من إيمانه ألنه لو كان مؤمنا  حقا لكان يصلي في رمضان وفي غيره أما كونه ال يعرف ربه إال في رمضان 
 .مانه لكني ال أحكم بكفره بل أتوقف فيه وأمره إلى اهلل عز وجلفأنا أشك في إي

 حكم من يصوم أياما  ويفطر أياما  
 فضيلة الشيخ ، ما حكم من يصوم أياما  ويفطر أخرى؟(: 16)السؤال 
جواب هذا السؤال يمكن أن يفهم مما سبق ، وهو أن هذا الذي يصوم يوما  ويدع يوما  ال  :الجواب 

م ، بل يكون فاسقا  لتركه هذه الفريضة العظيمة التي هي أحد أركان اإلسالم، وال يقضي يخرج من اإلسال
األيام التي أفطرها ، ألن قضاءه إياها ال يفيد شيئا ، فإنه ال يصلي بناء على ما أشرنا إليه سابقا  من أن 

 . نهالعبادة الموقتة إذا أخرها اإلنسان عن وقتها المحدد بال عذر فإنها ال تقبل م
 

 قضاء األشهر الفائتة
فضيلة الشيخ ، إذا كان اإلنسان قد ترك أشهرا  من رمضان بعد بلوغه ثم التزم اآلن ، (: 13)السؤال 

 فهل يلزمه قضاء هذه األشهر؟
القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه ال يلزمه قضاء هذه األشهر التي تكرها بال عذر ، بناء :  الجواب

العبادة الموقتة إذا أخرها اإلنسان عن وقتها المحدد لها شرعا  فإنها ال تقبل منه، على ما سبق أن 
فقضاؤه إياها ال يفيده شيئا  ، وقد ذكرنا فيما سبق دليل ذلك من الكتاب والسنة والقياس، وعلى هذا 

فإنه ال يلزمه فإذا كان اإلنسان في أول شبابه ال يصلي وال يصوم ثم من اهلل عليه بالهداية وصلى وصام ، 
قضاء ما فاته من صالة وصيام ، وكذلك لو كان يصلي ويزكي ولكنه ال يصوم فمن اهلل عليه بالهداية 



وصار يصوم ، فإنه ال يلزمه قضاء ذلك الصوم بناء على ما سبق تقريره ، وهو أن العبادة الموقتة بوقت 
 . بل منه لم يفده قضاؤه إياها شيئا  إذا أخرها اإلنسان عن وقتها بال عذر لم تقبل منه، وإذا لم تق

 
 األعذار المبيحة للفطر

 فضيلة الشيخ ، ما هي األعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان المبارك ؟(: 14)السؤال 
المرض، والسفر ، ومن األعذار أن : األعذار المبيحة للفطر  سبق اإلشارة إلى بعضها وهو  :الجواب 

نفسها أو على جنينها، ومن األعذار أيضا  أن تكون المرأة مرضعا  تخاف تكون المرأة حامال  تخاف على 
إذا صامت على نفسها أو على رضيعها، ومن األعذار أيضا  أن يحتاج اإلنسان إلى الفطر إلنقاذ معصوم 
من هلكلة مثل أن يجد غريقا  في البحر أو شخصا  بين أماكن محيطة به فيها نار، فيحتاج في إنقاذه إلى 

طر ، فله حينئذ أن يفطر ويمتدح  ، ومن ذلك أيضا  إذا احتاج اإلنسان إلى الفطر للتقوي على الف
الجهاد في سبيل اهلل ، فإن ذلك من أسباب إباحة الفطر له ، ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال 

وجد  ، فإذا (121)"إنكم مصبحوا عدوكم، والفطر أقوى لكم فأفطروا: " ألصحابه في غزوة الفتح 
 . السبب المبيح للفطر وأفطر اإلنسان به ، فإنه ال يلزمه اإلمساك بقية ذلك اليوم

فإذا قدر أن شخصا  أفطر إلنقاذ معصوم من هلكة فإنه يستمر مفطرا  ، ألنه أفطر بسبب يبيح له الفطر ، 
 . فال يلزمه اإلمساك حينئذ ، لكون حرمة ذلك اليوم قد زالت بالسبب المبيح للفطر

القول الراجح في هذه المسألة أن المريض لو برئ في أثناء النهار وكان مفطرا  فإنه ال : ذا نقول وله
يلزمه اإلمساك، ولو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده وكان مفطرا  فإنه ال يلزمه اإلمساك ، ولو طهرت 

وا بسبب مبيح للفطر ، فكان الحائض في أثناء النهار فإنه ال يلزمها اإلمساك ، ألن هؤالء كلهم أفطر 
ذلك اليوم في حقهم ال حرمة له بإباحة الشرع اإلفطار فيه ، فال يلزمه اإلمساك إذا زال السبب المبيح 

 . للفطر
فضيلة الشيخ ، لكن ما الفرق بين هذه الحالة لو جاء العلم بدخول رمضان في (: 11)السؤال 

 أثناء النهار؟
ألنه إذا قامت البينة في أثناء النهار فإنه يلزمه اإلمساك، ألنه في أول الفرق بينهما ظاهر ،  :الجواب 

النهار ، إنما أفطروا بالعذر، عذر الجهل ، ولهذا لو كان عالمين بأن هذا اليوم من رمضان لزمهم 
اإلمساك، أما أولئك القوم اآلخرون الذين أشرنا إليهم فهم يعلمون أنه من رمضان ، لكن الفطر مباح لهم 

 . بينهما فرق ظاهر ،
 

 مفسدات الصوم
 فضيلة الشيخ ، ما هي مفسدات الصوم؟ وهل لها شروط؟(: 12)السؤال 



الجماع ، واألكل والشرب، وإنزال المني : نعم مفسدات  الصوم هي المفطرات ، وهي  :الجواب 
فاس ، هذه بشهوة ، وما بمعنى األكل والشرب، والقيء عمدا  ، والحجامة ، وخروج دم الحيض والن

 . ثمانية مفطرات
فَاآْلَن بَاِشُروُهنَّ َوابْ تَ ُغوا َما َكَتَب اللَُّه َلُكْم وَُكُلوا ) فدليلها قوله تعالى : أما األكل والشرب والجماع

: البقرة()وا الصَِّياَم ِإَلى اللَّْيلِ َواْشَربُوا َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُكُم اْلَخْيُط اأْلَبْ َيُض ِمَن اْلَخْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ثُمَّ أَتِمُّ 
187)  . 

يترك طعامه وشرابه وشهوته من : " فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي: وأما إنزال المني بشهوة 
: قالوا " وفي بضع أحدكم صدقة: " وإنزال المني شهوة ، لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم .(126)"أجلي

أرأيتم لو وضعها في حرام ، أكان عليه : " دنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال يا رسول اهلل ، أيأتي أح
والذي يوضع إنما هو المني الدافق ، ولهذا   (123)"فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حالل كان له أجر

 . كان القول الراجح أن المذي ال يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة
رب، وهي اإلبر المغذية التي يستغني بها عن األكل والشرب ، ألن ما كان بمعنى األكل والش: الخامس 

هذه وإن كانت ليست أكال  وال شربا  لكنها بمعنى األكل والشرب حيث يستغنى بها عنه، وما كان بمعنى 
الشيء فله حكمه، ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه اإلبر، بمعنى أن الجسم يبقى على هذه 

 يتغذى بغيرها ، أما اإلبر التي ال تغذي وال تقوم مقام األكل والشرب ، فهذه ال تفطر اإلبر وإن كان ال
 .سواء تناولها اإلنسان في الوريد أو في العضالت أو في أي مكان في بدنه

أن يتقيأ اإلنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه ، لحديث أبي هريرة : القيء عمدا  ، أي : والسادس
من استقاء عمدا  فليقض، ومن ذرعه القيء فال : " ن الني صلى اهلل عليه وسلم قال رضي اهلل عنه ، أ

والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام ، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه . (124)"قضاء عليه
تقيأ ضر نفسه إذا كان الصوم فرضا  فإنه ال يجوز لإلنسان أن يتقيأ، ألنه إذا : هذا الخلو ، ولهذا نقول 

 . وأفسد صومه الواجب
أفطر الحاجم " وهو خروج دم الحجامة ، فلقول النبي صلى اهلل عليه وسلم : وأما السابع 

 . (121)"والمحجوم
أليس إذا حاضت لم تصل ولم : " وأما خروج دم الحيض والنفاس ، فلقول النبي صلى اهلل عليه وسلم 

 . الصوم ال يصح من الحائض ومثلها النفساء ، وقد أجمع أهل العلم على أن(122)"تصم
العلم ، والذكر ، والقصد، أي : وهذه المفطرات وهي مفسدات الصوم ال تفسده إال بشروط ثالثة وهي 

 :أن الصائم ال يفسد صومه بهذه المفسدات إال بشروط ثالثة
بالحكم الشرعي أو  أن يكون عالما  بالحكم الشرعي ، وعالما  بالوقت أي بالحال ، فإن كان جاهال  

، فقال (682: البقرة()رَب ََّنا ال تُ َؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا) : بالوقت فصيامه صحيح ، لقول اهلل تعالى 
َدْت َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناح  ِفيَما َأْخطَْأُتْم ِبِه َوَلِكْن َما تَ َعمَّ ) : ، ولقوله تعالى (127)"لقد فعلت: " اهلل تعالى 



، ولثبوت السنة في ذلك ، ففي الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي اهلل (1: األحزاب()قُ ُلوُبُكمْ 
أنه صام فجعل تحت وسادته عقالين وهما الحبالن اللذان تشد بهما يد الجمل ، أحدهما أسود (128)عنه

لما أصبح غدا على والثاني أبيض ، وجعل يأكل ويشرب حتى تبين له األبيض من األسود ثم أمسك ، ف
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأخبره بذلك ، فبين له النبي صلى اهلل عليه أنه ليس المراد بالخيط 
األبيض واألسود في اآلية الخيطين المعروفين ، وإنما المراد بالخيط األبيض بياض النهار، وبالخيط 

وسلم بقضاء الصوم ، ألنه كان جاهال  بالحكم سواده ولم يأمره النبي صلى اهلل عليه : األسود الليل أي 
 . يظن أن هذا هو معنى اآلية الكريمة

: ، قالت (121)وأما الجهل بالوقت فلحديث أسماء بنت أبي بكر رضي اهلل عنها ، وهو في البخاري
 أفطرنا على عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ، ولم يأمرهم النبي صلى اهلل
: عليه وسلم بالقضاء ، ولو كان القضاء واجبا  ألمرهم به ، ولو أمرهم به لنقل إلى األمة ، لقول اهلل تعالى 

، فلما لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله ، علم ( 1:الحجر( )ِإنَّا َنْحُن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ )
علم أنه ليس بواجب  -أي بالقضاء  -أمرهم به ، ولما لم يأمرهم به أن النبي صلى اهلل عليه وسلم لم ي

، وعلى هذا فلو قام اإلنسان يظن أنه في الليل فأكل أو شرب ، ثم تبين له أن أكله وشربه كان بعد 
 . طلوع الفجر ، فإنه ليس عليه قضاء ، ألنه كان جاهال  

النسيان ، فلو أكل أو شرب ناسيا  فإن صومه  فهو أن يكون ذاكرا  ، وضد الذكر: وأما الشرط الثاني 
، فقال اهلل ( 682:البقرة()رَب ََّنا ال تُ َؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا) : صحيح وال قضاء عليه لقول اهلل تعالى 

 : "، ولحديث أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  (171)"قد فعلت" :تعالى 
 . (171)"من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه اهلل وسقاه

وأما الشرط الثالث وهو القصد ، فهو أن يكون اإلنسان مختارا  لفعل هذا المفطر ، فإن كان غير مختار 
َفَر َمْن كَ : )فإن صومه صحيح ، سواء كان مكرها  أم غير مكره، لقول اهلل تعالى في المكره على الكفر

يَماِن َوَلِكْن َمْن َشَرَح بِاْلُكْفِر صَ  ْدرا  فَ َعَلْيِهْم َغَضب  ِمَن بِاللَِّه ِمْن بَ ْعِد ِإيَمانِِه ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقَ ْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاأْلِ
ا دونه يرتفع باإلكراه فم -حكم الكفر  -، فإذا كان الحكم  (112:النحل( )اللَِّه َوَلُهْم َعَذاب  َعِظيم  

أن اهلل رفع عن أمتي : " من باب أولى ، وللحديث الذي يروى عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
، وعلى هذا فلو طار إلى أنف الصائم غبار ووجد طعمه في (176)"الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

لى الفطر فأفطر دفعا  حلقه ونزل إلى معدته فإنه ال يفطر بذلك ، ألنه لم يتقصده، وكذلك لو أكره ع
لإلكراه فإن صومه صحيح، ألنه غير مختار ، كذلك لو احتلم وهو نائم ، فإن صومه صحيح ، ألن 

النائم ال قصد له ، وكذلك لو أكره الرجل زوجته وهي صائمة فجامعها فإن صومها صحيح ، ألنها غير 
بالجماع في نهار رمضان ، والصوم مختارة، وهاهنا مسألة يجب التفطن لها ، وهي أن الرجل إذا أفطر 

 : واجب عليه ، فإنه يلزم حقه أو يترتب على جماعة أمور
 . إثم : األول 



 . القضاء: والثاني 
 . الكفارة: والثالث 

ويلزمه اإلمساك بقية يومه، وال فرق بين أن يكون عالما  بما يجب عليه في هذا الجماع أو جاهال  ، يعني 
يام رمضان والصوم واجب عليه ولكنه ال يدري أن الكفارة تجب عليه فإن أن الرجل إذا جامع في ص

الكفارة واجبة، ألنه تعمد المفسد ، وتعمده مفسد تستلزم ترتب األحكام عليه ، بل في حديث أبي 
ما : " يا رسول اهلل ، هلكت ، قال : أن رجال  جاء إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال  (173)هريرة

وقعت على امرأتي في رمضان وأنام صائم ، فأمره النبي صلى اهلل عليه وسلم بالكفارة : ل قا" أهلكك؟
 . مع أن الرجل ال يعلم عنها

فالصوم واجب عليه ، احتراز مما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثال  ، فإنه ال : وفي قولنا 
ان وهما صائمان ، ثم يجامع أهله ، فإنه ليس تلزمه الكفارة ، مثل أن يكون الرجل مسافرا  بأهله في رمض

عليه كفارة ، وذلك ألن المسافر إذا شرع في الصيام ال يلزمه إتمامه ، إن شاء أفطر وقضى ، وإن شاء 
 . استمر

 
 صيام الصبي

 فضيلة الشيخ ، ما هو حكم صيام الصبي الذي لم يبلغ ؟(: 17)السؤال 
اجب عليه ، ولكن على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده ، وهو صيام الصبي كما أسلفنا ليس بو  :الجواب 

 . في حق الصبي الذي لم يبلغ ُسنة ، له أجر بالصوم، وليس عليه وزر إذا تركه -أي الصيام  -
 

 صيام المجنون
فضيلة الشيخ ، ما حكم صيام من يعقل زمنا  ويجن زمنا  آخر ، أو يعقل زمنا  (: 18)السؤال 

 ا  آخر؟ويخرف ويهذري زمن
الحكم يدور مع علته، ففي األوقات التي يكون فيها صاحيا  عاقال  يجب عليه الصوم ، وفي :الجواب 

األوقات التي يكون فيها مجنونا  مهذريا  ال صوم عليه ، فلو فرض أنه يجن يوما  ويفيق يوما  ، أو يهذري 
 . ي الذي ال يصحو فيه ال يلزمه الصوميوما  ويصحو يوما  ، ففي اليوم الذي يصحو فيه يلزمه الصوم ، وف

 فضيلة الشيخ ، لكن لو حدث له أثناء النهار أن كان عاقال  ثم ذهب عقله؟(: 11)السؤال 
إذا جن في أثناء النهار بطل صومه، ألنه صار من غير أهل العبادة، وكذلك إذا هذرى في أثناء  :الجواب

اء، وكذلك الذي جن في أثناء النهار يلزمه القضاء، ألنه اليوم فإنه ال يلزمه إمساكه، ولكنه يلزمه القض
 . في أول النهار كان من أهل الوجوب

 



 صيام يوم الشك
 فضيلة الشيخ ، ما حكم صيام يوم الشك خشية أنه من رمضان؟(: 61)السؤال 
الذي من صام اليوم : " صيام يوم الشك أقرب األقوال فيه أنه حرام ، لقول عمار بن ياسر  :الجواب 

، وألن الصائم في يوم الشك متعد لحدود اهلل عز "يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى اهلل عليه وسلم
وجل ، ألن حدود اهلل أن ال يصام رمضان إال برؤيته أي برؤية هالله ، أو إكمال شعبان ثالثين يوما  ، 

م يوم أو يومين إال أن يكون ال يتقدمن أحدكم رمضان بصو : " ولهذا قال النبي عليه الصالة والسالم 
 . (174)"رجال  كان يصوم صوما  فليصمه

ثم إن اإلنسان الذي تحت والية مسلمة يتبع واليته ، فإذا ثبت عند ولي األمر دخول الشهر فليصم تبعا  
للمسلمين ، وإذا لم يثبت فال يصم ، وقد سبق لنا في أول كتاب الصيام ما إذا رأى اإلنسان وحده 

 ن هل يصوم أو ال يصوم؟هالل رمضا
 

 صام في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر
فضيلة الشيخ ، ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله (: 61)السؤال 

 عن البلد األول ولزم من متابعتهم صيام أكثر من ثالثين يوم أو العكس؟
سالمي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه ، فإنه إذا انتقل اإلنسان من بلد إسالمي إلى بلد إ :الجواب 

يبقى معهم حتى يفطروا ، ألن الصوم يوم يصوم الناس ، والفطر يوم يفطر الناس ، واألضحى يوم يضحي 
الناس ، فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس ، فإنه قد يزيد عن اليوم المعتاد ساعتين أو 

ذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهالل لم ير فيه ، وقد أمر النبي عليه الصالة ثالثا  أو أكثر ، وألنه إ
، وأما العكس مثل أن ينتقل من بلد (171)"أفطروا لرؤيته: "والسالم أن ال نصوم إال لرؤيته، وكذلك قال 

ضان ، تأخر ثبوت الشهر عنده، إلى بلد تقدم فيه ثبوت الشهر فإنه يفطر معهم، ويقضي ما فاته من رم
 .إن فاته يوم قضي يوما  ، وإن فاته يومان قضي يومين

لماذا يؤمر بصيام أكثر من ثالثين يوما  في : فضيلة الشيخ ، لكن قد يقول قائل (: 66)السؤال 
 األولى ويقضي في الثانية ؟

ثالثين يقضي في الثانية ألن الشهر ال يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوما  ، ويزيد على ال :الجواب 
يوما  ، ألنه لم ير الهالل ، وفي األول قلنا له أفطر وإن تم تتم تسعة وعشرين يوما  ، ألن الهالل رؤي 
فإذا رؤي البد من الفطر، يعني يمكن أن تصوم يوما  من شوال ، ولما كنت ناقصا  عن تسعة وعشرين 

ذا قدمت إلى بلد لم يروا الهالل لزمك أن تتم تسعة وعشرين، بخالف الثاني فإنه ال يزال في رمضان ، إ
 . فأنت في رمضان فكيف تفطر فيلزمك البقاء وإذا زاد عليك الشهر فهو كزيادة الساعات في اليوم

 



 آداب الصيام
 فضيلة الشيخ ، ما هي آداب الصيام؟(: 63)السؤال 
يَا أَي َُّها ): له تعالى من آداب الصيام لزوم تقوى اهلل عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لقو  :الجواب 

، ولقول  (183:البقرة( )الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ 
من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ، فليس هلل حاجة في أن يدع :"النبي صلى اهلل عليه وسلم 

 .  (172)"ه وشرابهطعام
أن يكثر من الصدقة والبر واإلحسان إلى الناس ، ال سيما في رمضان ، فلقد كان : ومن آداب الصيام 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه 
 .  (177)القرآن
كذب والسب والشتم والغش والخيانة، والنظر المحرم ، أن يتجنب ما حرم اهلل عليه من ال: ومنها 

واالستماع للشيء المحرم، إلى غير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وغيره أن يتجنبها، 
 . ولكنها للصائم أوكد
تسحروا فإن :" أن يتسحر ، وأن يؤخر السحور ، لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم : ومن آداب الصيام 

 .  (178)"بركة في السحور
أن يفطر على رطب ، فإن لم يجد فتمر ، فإن لم يجد فعلى ماء ، وأن يبادر بالفطر : ومن آدابه أيضا  

: " من حين أن يتحقق غروب الشمس أو يغلب على ظنه أنها غربت، لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم 
 .(171)ال يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

 ي طلوع الفجرحكم أكل وشرب من شك ف
 فضيلة الشيخ ، ما حكم أكل وشرب من شك في طلوع الفجر؟(: 64)السؤال 
فَاآْلَن بَاِشُروُهنَّ )  :يجوز لإلنسان أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الفجر، لقول اهلل تعالى  :الجواب 

ُكُم اْلَخْيُط اأْلَبْ َيُض ِمَن اْلَخْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ثُمَّ َوابْ تَ ُغوا َما َكَتَب اللَُّه َلُكْم وَُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّى يَ َتبَ يََّن لَ 
، فما دام لم يتيقن أن الفجر قد طلع فله األكل ولو كان شاكا   (187: البقرة()أَتِمُّوا الصَِّياَم ِإَلى اللَّْيلِ 

لشمس أو يغلب حتى يتقين ، بخالف من شكل في غروب الشمس ، فإنه ال يأكل حتى يتيقن غروب ا
 . على ظنه غروب الشمس

 
 

 حكم من يأكل أثناء األذان
فضيلة الشيخ ، أيضا  كثير من الناس يأكل أثناء أذان الفجر حتى يكتمل األذان ، (: 61)السؤال 

 فما حكم هذا األكل الذي يكون في أثناء األذان؟



ؤذن ، فإن كان ال يؤذن إال بعد حكم هذا األكل الذي يكون في أثناء األذان حسب أذان الم :الجواب 
: " أن يتيقن طلوع الفجر ، فإن الواجب اإلمساك من حين أن يؤذن ، لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم 

، وإن كان ال يتيقن طلوع الفجر ، فاألولى أن يمسك إذا  (181)"كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم
لم يتيقن ، ألن األصل بقاء الليل ، لكن األفضل االحتياط أذن ، وله أن يأكل حتى يفرغ المؤذن ما دام 

 .، وأن ال يأكل بعد أذان الفجر
 

 العموم والغوص في الماء للصائم
 فضيلة الشيخ، ما حكم العوم للصائم أو الغوص في الماء؟(: 62)السؤال 
طرات ، واألصل ال بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح، ألن ذلك ليس بالمف :الجواب 

الحل حتى يقوم دليل على الكراهة أو على التحريم ، وليس هناك دليل على التحريم وال على الكراهة ، 
 . وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفا  من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو ال يشعر به

 
 القطرة والمرهم للصائم 

 العين؟فضيلة الشيخ ، ما حكم القطرة والمرهم في (: 67)السؤال 
ال باس للصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينه، وأن يقطر كذلك في أذنه، حتى وإن وجد  :الجواب

طعمه في حلقه، فإنه ال يفطر بهذا؛ ألنه ليس بأكل وال شرب، وال بمعني األكل والشرب، والدليل إنما 
 .جاء في منع األكل والشرب، فال يلحق بهما ما ليس في معناهما

 .اه هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل ، وهو الصوابوهذا الذي ذكرن
 

 استعمال فرشة األسنان أثناء األذان أو بعده
فضيلة الشيخ، ما حكم ضرب األسنان بالفرشاة والمعجون بعد أذان الفجر أو ( : 68)السؤال 

 أثناء األذان؟ 
رب الفرشاة، أما بعد األذان، أثناء األذان سبق في األكل والشرب، وهو أعظم من ض :الجواب 

واألصلح أن تقول بعد طلوع الفجر سواء مباشرة أو في أثناء النهار، فال باس أن ينظف اإلنسان أسنانه 
بالفرشاة والمعجون، لكن نظرا  لقوة نفوذ المعجون ينبغي أال يستعمله اإلنسان في حال الصيام، ألنه 

اإلنسان، وليس هناك ضرورة تدعو إليه، فليمسك حتى ينفذ إلى الحلق والمعدة من غير أن يشعر به 
 .يفطر، ويكون عمله بهذا في الليل ال في النهار، لكنه في األصل جائز وال بأس به

 
 حكم التحليل والتبرع بالدم للصائم



 فضيلة الشيخ ، ما حكم التحليل والتبرع بالدم للصائم؟(: 61)السؤال 
عني أخذ عينة من دمه ألجل الكشف عنها واالختبار لها جائز وال التحليل للصائم ال بأس به ي :الجواب

بأس به، وأما التبرع بالدم فالذي يظهر أن التبرع بالدم يكون كثيرا  فيعطي حكم الحجامة، ويقال للصائم 
إن هذا الرجل : ال تتبرع بدمك إال إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فال بأس بهذا، مثل لو قال األطباء: 

البد من : به النزيف إن لم نحقنه بالدم اآلن مات، ووجدوا صائما  يتبرع بدمه، وقال األطباء الذي أصا
التبرع اآلن فحينئذ ال بأس للصائم أن يتبرع بدمه ويفطر بعد هذا، ويأكل ويشرب بقية يومه؛ ألنه أفطر 

 .للضرورة كإنقاذ الحريق والغريق
 

 استعمال المراهم والمرطبات أثناء الصيام
فضيلة الشيخ، هناك بعض الناس من الصوام يجد نشوفة في أنفه أو في شفاهه ، (: 31) ؤال الس

 فيستعمل بعض المراهم أو المرطبات لذلك فما حكمه؟
يجد بعض الصوام نشوفه في أنفه ونشوفه في شفتيه، فال بأس أن يستعمل اإلنسان ما يندي  :الجواب 

بخرقة أو شبه ذلك، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه  الشفتين واألنف من مرهم، أو يبله بالماء
 .من هذا الشيء الذي أزال به النشوفة

 فضيلة الشيخ، لكن لو وصل شيء من غير قصد؟(: 31)السؤال 
إذا وصل شيء من غير قصد فال شيء عليه كما لو تمضمض ووصل شيء إلى جوفه؛ فإنه ال : الجواب
 .يفطر بها

 الوريد للصائمحقن اإلبر في العضل و 
 فضيلة الشيخ، ما حكم حقن اإلبر في العضل وفي الوريد؟( : 36)السؤال 
حقن اإلبر في الوريد والعضل والورك ليس فيه بأس، وال يفطر به الصائم؛ ألن هذا ليس من  :الجواب

المفطرات وال بمعني المفطرات، فهو ليس بأكل وال شرب، وال بمعني األكل والشرب، وقد سبق أن 
 .قلنا أن ذلك ال يؤثر، وإنما المؤثر حقن المريض بما يغني عن األكل والشرب

 
 المبالغة في المضمضة واالستنشاق للصائم

فضيلة الشيخ، ما حكم المبالغة في المضمضة واالستنشاق في نهار رمضان ( : 33)السؤال 
 للصائم؟
أسبغ الوضوء ، وخلل بين األصابع ،  : ))قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم للقيط بن صبرة :الجواب

، وهذا يدل على أن الصائم ال يبالغ في االستنشاق ، (187)وبالغ في االستنشاق إال أن تكون صائما  
وكذلك ال يبالغ في المضمضة ؛ ألن ذلك قد يؤدي إلى نزول الماء إلى جوفه، فيفسد به صومه، لكن 



يفطر بذلك؛ ألن من شروط الفطر كما سبق أن يكون لو فرض أنه بالغ ودخل جوفه دون قصد، فإنه ال 
 .الصائم قاصدا  لفعل ما يحصل به الفطر

 
 شم الطيب للصائم

أو شم ( البخاخ) فضيلة الشيخ، ما حكم شم الطيب سواء كان من الرذاذ ( : 34)السؤال 
 الطيب الذي هو البخور؟

إذا كان بخورا  فإنه ال يستنشق دخانه؛  شم الطيب ال بأس به سواء كان دهنا  أم بخورا ، لكن :الجواب
ألن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف فيكون مفطرا  كالماء وشبهه، وأما 

 .مجرد شمه بدون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فال بأس به
 

 الفرق بين البخور والقطرة
ين البخور والقطرة التي تنزل إلى الحلق ما الفرق ب: فضيلة الشيخ، ربما يقال( : 31)السؤال 

 ويطعم بها؟
الفرق بينهما أن الذي يستنشقه قد تعمد أن يدخله إلي جوفه، وأما القطرة فلم يقصد أن تصل  :الجواب

 .إلى جوفه، وإنما قصد أن يقطر في أنفه فقط
 

 األكل والشرب ناسيا  
؟ وكيف يصنع إذا ذكر أثناء فضيلة الشيخ، ما حكم من أكل أو شرب ناسيا  (: 32)السؤال 

 ذلك؟
سبق الكالم أن الناسي ال يفسد صومه ولو أكل كثيرا  وشرب كثيرا  ما دام على نسيانه، فصومه : الجواب

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما : )) صحيح، لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم 
يذكر أن يمتنع عن األكل والشرب حتى لو فرضنا أن ولكن يجب من حين أن  (188)((أطعمه اهلل وسقاه

 .األكلة أو الشربة في فمه وجب عليه لفظها، ألن العذر الذي جعله الشارع مانعا  من التفطير قد زال
 

 ماذا يفعل من رأى صائما  يأكل؟
فصيلة الشيخ، ينتشر عند كثير من الناس أن اإلنسان إذا رأى صائما  يأكل أال (: 37) السؤال

 يذكره، فما مدى صحة هذا الكالم، وكيف يصنع من يرى صائما  يأكل؟
من رأى صائما  يأكل فليذكره؛ ألن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، كما لو رأى  :الجواب

اإلنسان شخصا  مصليا  إلى غير القبلة، أو رأى شخصا  يريد أن يتوضأ بماء نجس وما أشبه ذلك، فإنه 



األمر له، والصائم وإن كان معذورا  لنسيانه لكن أخوه الذي يعلم بالحال يجب عليه أن يجب عليه تبيين 
إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما : )) يذكره، ولعل هذا يؤخذ أيضا  من قول النبي صلى اهلل عليه وسلم  

ي الصوم فإنه إذا كان يذكر الناسي في الصالة، فكذلك الناسي ف (181)((تنسون ، فإذا نسيت فذكروني
 .يذكر

 
 خروج الدم من الصائم

 فضيلة الشيخ، ما حكم خروج الدم من الصائم من فمه أو أنفه أو بقية جسمه؟(: 38)السؤال 
ال يضره خروج ذلك، يعني بغير قصد منه، فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير، فإن صومه  :الجواب

 .صحيح وال قضاء عليه
 سبب في خروج الدم كأن يخلع ضرسه مثال ؟فضيلة الشيخ، فإن ت(: 31)السؤال 
ال حرج عليه أيضا ، ألنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم، وإنما خلع ضرسه أللم فيه، فهو إنما  :الجواب

يريد إزالة هذا الضرس، والغالب أن الدم الذي يخرج من خلع الضرس دم يسير ال يكون له معنى 
 .الحجامة 
فطر في األرض مثال  ثم أقعلت الطائرة وبانت له الشمس فما فضيلة الشيخ، إذا أ(: 41)السؤال 
 الحكم؟
الحكم أنه ال يلزمه اإلمساك يعني أنه لما غربت الشمس تم يومه وأفطر بمقتضى الدليل  :الجواب

 .الشرعي، وما عمله اإلنسان بمقتضى الدليل الشرعي فإنه ال يؤمر بإعادته
 

 .الجماع في نهار رمضان
 يلة الشيخ، ما حكم الجماع في نهار رمضان ذاكرا  أو ناسيا ؟ وما الذي يلزمه؟فض(: 41)السؤال 
الجماع في نهار رمضان كغيره من المفطرات ، إن كان اإلنسان في سفر ليس عليه في ذلك  :الجواب

بأس سواء كان صائما  أم مفطرا ، لكن إذا كان صائما  وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وأما إن كان ممن 
الصوم، فإنه إن كان ناسيا  فال شيء عليه أيضا ، ألن جميع المفطرات إذا نسي اإلنسان فأصابها  يلزمه

اإلثم ، وفساد صوم ذلك اليوم،ولزوم : فصومه صحيح، وإن كان ذاكرا  ترتب على ذلك خمسة أمور
، فإن لم اإلمساك، ولزوم القضاء والكفارة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

يستطع فإطعام ستين مسكينا ؛ لحديث أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رجال  جاء إلى النبي صلى اهلل عليه 
وقعت : قال(( ما أهلكك؟: )) يا رسول اهلل ، هلكت ، فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم : وسلم فقال

الكفارة عتق رقبة،فقال إنه ال على امرأتي في رمضان وأنا صائم، فذكر له النبي صلى اهلل عليه وسلم 
إنه ال : إطعام ستين مسكينا ، فقال: إنه ال يستطيع، فقال: صيام شهرين متتابعين، فقال: يجد ، فقال



: )) يجد، ثم جلس الرجل وأتى النبي صلى اهلل عليه وسلم بتمر، فقال له النبي صلى اهلل عليه وسلم 
ي يا رسول اهلل، فواهلل ما بين البتيها أهل بيت أفقر أعلى أفقر من: فقال الرجل(( خذ هذا فتصدق به

 .(111)((أطعمه أهلك: )) مني، فضحك النبي صلى اهلل عليه وسلم حتى بدت أنيابه أو نواجذه ثم قال
فضيلة الشيخ، إذا تعدد الجماع في اليوم أو في شهر رمضان، فهل تتعدد هذه (: 46)السؤال 
 الكفارة؟
اإلمام أحمد أنه إذا تعدد في يوم ولم يكفر عن الجماع األول لزمه كفارة  المشهور من مذهب :الجواب

 .واحدة، وإن تعدد في يومين لزمه لكل يوم كفارة، ألن كل يوم عبادة مستقلة
 

 صيام المسافر
 فضيلة الشيخ، ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه؟(: 43) السؤال
كروه؛ ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم رأى رجال  قد إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو م :الجواب

ليس من البر الصيام في : )) صائم، قال: قالوا(( ما هذا؟: )) غلب عليه، والناس حوله زحام فقال
، وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر؛ ألن الرسول صلى اهلل عليه  (111)((السفر

: إن بعض الناس قد صام، فقال: م قد شق عليهم الصيام أفطر ثم قيل لهوسلم  لما شكا إليه الناس أنه
 .(116)((أولئك العصاة، أولئك العصاة)) 

وأما من ال يشق عليه الصوم فاألفضل أن يصوم اقتداء برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، حيث كان كما 
لم في رمضان في حر شديد وما منا كنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وس: قال أبوالدراء رضي اهلل عنه

 (113)صائم إال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعبد اهلل بن رواحة 
 فضيلة الشيخ، هل للفطر في السفر أيام معدودة؟(: 44)السؤال 
 .ليس له أيام معدودة :الجواب
ي مدينة غير فضيلة الشيخ، يعني لو كان اإلنسان يريد أن يسافر مثال  أو يبقى ف(: 41)السؤال 

 مدينته أكثر من خمسة أيام أو ستة أيام؟
نعم له أن يفطر؛ ألن الرسول عليه الصالة والسالم لما فتح مكة دخلها في رمضان في  :الجواب

العشرين منه، ولم يصم بقية الشهر كما صح ذلك من حديث ابن عباس رضي اهلل عنه فيما أخرجه 
و عشرة فبقي عليه الصالة والسالم في مكة تسعة عشر يوما  البخاري عنه، وبقي بعد ذلك تسعة أيام أ

 .يقصر الصالة ويفطر في رمضان
 حكم صيام المعتمر

فضيلة الشيخ، كثير من المسلمين يعتمر في شهر رمضان المبارك، لكنه يتحرج (: 42)السؤال
 كة؟عن اإلفطار؛ ألنه ذهب لعبادة، فما حكم صيام المعتمر في رمضان أثناء بقائه في م



حكم صيامه أنه ال بأس به، وقد سبق لنا قبل قليل أن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم  :الجواب
إن بقيت صائما  شق علّي : فاألفضل أن يصوم، وإن أفطر فال حرج عليه، وإذا كان هذا المعتمر يقول

 : أداء نسك العمرة، فأنا بين أمرين
غروب الشمس وأبقى صائما ، وإما أن أفطر وأؤدي أعمال إما أن أؤخر أداء أعمال العمرة إلى ما بعد 

األفضل أن تفطر وأن تؤدي أعمال العمرة حين وصولك إلى : العمرة حين وصولي إلى مكة، فنقول له
هذا هو فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه  -أعني أداء العمرة من حين الوصول إلى مكة  -مكة؛ ألن هذا 

 .وسلم 
 

 ل اإلفطارالسفر في رمضان من أج
فضيلة الشيخ، ما حكم السفر في شهر رمضان من أجل اإلفطار؟ وكيف يكون (: 47)السؤال 

 ذلك؟
الصيام في األصل واجب على اإلنسان، بل هو فرض وركن من أركان اإلسالم كما هو  :الجواب

فر من معروف، والشيء الواجب في الشرع ال يجوز لإلنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه، فمن سا
أجل أن يفطر كان السفر حراما  عليه، وكان الفطر كذلك حراما  عليه، فيجب عليه أن يتوب إلى اهلل عز 

 .وجل ، وأن يرجع عن سفره ويصوم، فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافرا  
حيل على أنه ال يجوز لإلنسان أن يتحيل على اإلفطار في رمضان بالسفر، ألن الت: وخالصة الجواب

 .إسقاط الواجب ال يسقط به، كما أن التحيل على المحرم ال يجعله مباحا  
 

 قضاء الفائت من رمضان
 فضيلة الشيخ، ما حكم قضاء الفائت من رمضان، ومتى يكون ذلك؟(: 48)السؤال
المبادرة بقضاء رمضان أفضل من التأخير؛ ألن اإلنسان ال يدري ما يعرض له، كونه يبادر  :الجواب

كان : ويقضي ما عليه من دين الصوم أحزم وأحرص على الخير،ولوال حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت
لوال هذا الحديث لقلنا .  (114)يكون علّي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إال في شعبان

لتالي وهو  بوجوب المبادرة، وهذا الحديث يدل على أن من عليه شيء من رمضان ال يؤخره إلى رمضان ا
كذلك ، فال يجوز لشخص عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان آخر إال من عذر، كما لو بقي 
مريضا  ال يستطيع، أو كانت امرأة ترضع ولم تستطع أن تصوم، فال حرج عليها أن تؤخر قضاء رمضان 

 .الفائت إلى ما بعد رمضان التالي
 



مسلمين يعتبرون العبادة إذا فاتت أنها تسقط، فإذا فضيلة الشيخ، هناك بعض ال(: 41)السؤال 
فاتت الصالة عن مكانها ال تؤدى، وإذا فات رمضان أو فات شيء من رمضان ال يصومونه ، فما 

 حكم صيام الفائت من رمضان؟
أن العبادات الموقتة إذا أخرجها اإلنسان عن وقتها بغير عذر فإنها : سبق أن ذكرنا قاعدة وهي :الجواب

صح منه أبدا ، لو كررها ألف مرة، وعليه أن يتوب، والتوبة كافية، أما إذا كان ترك صيام رمضان لعذر ال ت
َوَمْن َكاَن َمرِيضا  َأْو َعَلى َسَفر  َفِعدَّة  ِمْن ) : من مرض أو سفر أو غيرهما فعليه القضاء كما قال اهلل تعالى

 (.181: البقرة()أَيَّام  ُأَخر
ة الشيخ، إذا أفطر اإلنسان في شهر رمضان ثم أتى رمضان الثاني دون عذر فضيل(: 11)السؤال 

 في قضاء هذا الفائت فهل يلزمه شيء مع األداء؟ 
َوَمْن   (: القول الراجح أنه ال يلزمه إال القضاء فقط، وأنه ال يلزمه اإلطعام؛ لعموم قوله تعالى :الجواب

فذكر اهلل تعالى عدة من أيام أخر ولم يذكر إطعاما ، واألصل ( ْن أَيَّام  ُأَخرَكاَن َمرِيضا  َأْو َعَلى َسَفر  َفِعدَّة  مِ 
 .براءة الذمة حتى يقوم دليل يدل على الوجوب

 
 الفرق بين األداء والقضاء في شهر رمضان

 فضيلة الشيخ، هل هناك فوارق بين األداء والقضاء في شهر رمضان؟(: 11)السؤال
عظيمة القضاء كما قلت آنفا  موسع إلى رمضان الثاني، واألداء مضيق البد  نعم، بينهما فوارق :الجواب

األداء تجب الكفارة في الجماع فيه، والقضاء ال تجب الكفارة في : ثانيا  . أن يكون في شهر رمضان
األداء إذا أفطر اإلنسان في أثناء النهار بال عذر فسد صومه، ولكن يلزمه اإلمساك : الجماع فيه، ثالثا  

بقية اليوم احتراما  للزمن، وأما القضاء فإذا أفطر اإلنسان في أثناء اليوم فسد صومه ولكن ال يلزمه 
 . اإلمساك؛ ألنه ال حرمة للزمن في القضاء، إذ إن القضاء واسع في كل األيام

 
 حكم من مات وعليه قضاء من رمضان

 ر رمضان؟فضيلة الشيخ، ما حكم من مات وعليه قضاء من شه(: 16)السؤال 
إن مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه أو وارثه، لحديث عائشة رضي  :الجواب

فإن لم يصم  (111)((من مات وعليه صيام صام عنه وليه: )) اهلل عنها أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال
 .وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكينا  

ا صام المسلم بعض رمضان ثم توفي عن بقيته، فهل يلزم وليه فضيلة الشيخ، إذ(: 13)السؤال 
 أن يكمل عنه؟



ال يلزم وليه أن يكمل عنه، وال أن يطعم عنه؛ ألن الميت إذا مات انقطع عمله كما قال النبي  :الجواب
ع إال من صدقة جارية، أو علم ينتف: إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة: ))عليه الصالة والسالم

 (112)((به، أو ولد صالح يدعو له
فعلى هذا إذا مات فإنه ال تقضى عنه وال يطعم عنه، بل حتى لو مات في أثناء اليوم فإنه ال يصام عنه 

 .وال يطعم عنه
 

 صالة التراويح
فضيلة الشيخ، مما يتعبد أو يتقرب به إلى اهلل عز وجل في شهر رمضان التراويح، (: 14)السؤال 

 بالتراويح والتهجد؟فما المقصود 
من قام رمضان : )) القيام، قيام رمضان الذي قال فيه النبي صلى اهلل عليه وسلم : التراويح: الجواب

، وسميت تراويح؛ ألن الناس فيما سبق كانوا يطيلونها،  (117)((إيمانا  واحتسابا  غفر له ما تقدم من ذنبه
حوا قليال  ثم استأنفوا ، وعلى هذا يحمل حديث استرا -يعني بتسليمتين  -وكلما صلوا أربع ركعات

كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يصلي أربعا ، فال تسألن عن حسنهن وطولهن، : )) عائشة رضي اهلل عنها
فإنها تريد بذلك أنه يصلي أربعا   (118)((ثم يصلي أربعا ، فال تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثالثا  

 .نهما وبين األربع األخرياتبتسليمتين ، لكن يفصل بي
وهذه التراويح سنة سنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ولكنه صلى بأصحابه ثالث ليال ثم تأخر، 

، وينبغي لإلنسان أن ال يفرط فيها؛ لينال أجر من قام  (111)((إني خشيت أن تفرض عليكم: )) وقال
ظ عليها مع اإلمام، ألن النبي صلى اهلل عليه رمضان، وهو مغفرة ما تقدم من الذنب، وينبغي أن يحاف

وال يخفى أن التراويح التي تفعل  (611)((من قام مع اإلمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة: )) وسلم قال
 . اآلن فيها أخطاء من األئمة ومن غيرهم

 
 أخطاء تقع في صالة التراويح

 اء التي تقع في صالة التراويح؟ فضيلة الشيخ، نود اإلشارة إلى بعض األخط(: 11)السؤال 
ذكرنا فيما سبق أن هناك أخطاء يقع فيها بعض األئمة، وكذلك أخطاء يقع فيها بعض الناس  :الجواب

 .من غير األئمة
فكثير من األئمة يسرع في التراويح إسراعا  عظيما  بحيث ال يتمكن الناس من : أما أخطاء األئمة

لسن والضعفاء والمرضى ونحوهم، وهذا خالف األمانة التي حملوا الطمأنينة وراءه، ويشق على كبار ا
إياها، فإن األمام مؤتمن يجب عليه أن يفعل ما هو األفضل للمأمومين، هو لو كان يصلي وحده لكان 

حرا ، إن شاء أسرع على وجه ال يخل بالطمأنينة ، وإن شاء أبطأ، لكن إذا كان إماما  يجب عليه أن يتبع 



للمأموم، وقد نص أهل العلم على أنه يكره لإلمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين أو  ما هو األفضل
بعضهم من فعل ما يسن، فكيف بمن يسرع سرعة تمنعهم أو تمنع بعضهم من فعل ما يجب من 

 .الطمأنينة والمتابعة
لم  يصليها كذلك بعض األئمة يصلي التراويح على صفة الوتر الذي كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وس

أحيانا ، يوتر بخمس يسردها سردا  ال يجلس إال في آخرها، أو سبعا ، ال يجلس إال في آخرها، أو تسعا  
 .يجلس في الثامنة، ثم يتشهد ،ثم يقوم ويصلي التاسعة

فبعض األئمة يفعل ذلك، وهذا ال أعلمه واردا  عن النبي صلى اهلل عليه وسلم حين قام في الناس إماما ، 
ا كان يفعله في بيته، وهذا الفعل وإن كان له أصل من السنة أن يوتر اإلنسان بخمس أو سبع ال وإنم

يجلس إال في آخرها، أو بتسع يجلس في الثامنة ، ثم يتشهد وال يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، 
نوى ويتشهد ويسلم، لكن كون اإلمام يفعله في رمضان يشوش على الناس، فيدخل اإلنسان على أنه 

ركعتين، ثم إن بعض الناس قد يحتاج إلى الخروج إذا صلى ركعتين أو صلى أربع ركعات وسلم اإلمام، 
فيخرج بعض الناس يكون عليه حصر من البول أو غيره، فيشق عليه أن يسرد به اإلمام خمس ركعات أو 

 . سبع ركعات أو تسع ركعات
كان الرسول عليه الصالة : بين السنة بقولك، وقل: ل لهوإذا كان هذا اإلمام يريد أن يبين السنة فإننا نقو 

والسالم يوتر بخمس أو بسبع ال يجلس إال في آخرها، أو بتسع ال يجلس إال في الثامنة، ثم يتشهد وال 
يسلم، ثم يصلي التاسعة ، ويتشهد ويسلم، وال تفعل هذا مع جماعة يجهلون هذا األمر، أو يأتي أناس 

يشكل عليهم أو يشق عليهم، ثم إني إلي اآلن ال أعلم أن الرسول عليه قد سبقهم بعض الصالة ف
 .الصالة والسالم صلى بأصحابه الوتر على هذا الوجه، وإنما كان يصليه في بيته

فهو أن بعض الناس تجده يقطع هذه التراويح : وأما األخطاء التي تقع من غير األئمة ممن يصلون القيام
أو تسليمتين، وفي مسجد آخر كذلك، ويضيع عليه وقت، فيفوته األجر ، بل يصلي في مسجد تسليمة 

من قام مع اإلمام حتى ينصرف كتب له قيام : ))العظيم الذي قال فيه الرسول عليه الصالة والسالم
 .وهذا حرمان عظيم (611)((ليلة

عليه الصالة  كذلك أيضا  بعض المأمومين تجده يخطئ في متابعة اإلمام فيسابقه، وقد ثبت عن النبي
أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أن يحول اهلل رأسه رأس حمار ، أو يجعل اهلل : ))والسالم أنه قال

 .(616)((صورته صورة حمار
 

 هل يلزم المحافظة على صالة التراويح في جميع الشهر
 ان؟ هل يلزم المحافظة على صالة التراويح في جميع رمض: فضيلة الشيخ(: 12)السؤال 
ال يلزمه أن يحافظ عليها؛ ألنها سنة، فإن فعلها فقد أثيب، وإن تركها فلن يعاقب ، ولكن : الجواب

 .يفوته خير كثير كما قلنا



  
 البكاء في صالة التراويح

فضيلة الشيخ، بعض األئمة يبكي بكاء شديدا  وينحب أيضا ، وهناك من يؤاخذه (: 17)السؤال 
ا حكم هذا العمل ، وما حكم أيضا  من يؤاخذ اإلمام على هذا على ذلك ويرى أنه تكلف، فم

 العمل؟
أما الشيء الذي يأتي بغير تكلف، ويكون بكاء برفق ال بشهاق كبير، فهذا ال بأس به، وهو  :الجواب

من األمور التي تدل على لين قلب صاحبها وكمال خشوعه وحضور قلبه، وأما المتكلف فأخشى أن 
الرياء الذي يعاقب عليه فاعله وال يثاب عليه كما أن بعض الناس تجده في قنوت يكون هذا البكاء من 

الوتر يأتي بأدعية طويلة بأساليب غريبة لم ترد عن النبي صلى اهلل عليه وسلم ، ويكون فيها مشقة على 
المصلين أو بعضهم، وقد كان الرسول عليه الصالة والسالم يختار من الدعاء أجمعه ويدع ما سوى 

لك ، والذي أنصح به إخواننا األئمة أن ال يطيلوا هذا القنوت على هذا الطول الذي يشق على الناس، ذ
ويأتون فيه بأدعية غريبة مسجوعة، وخير الكالم ما قل ودل، وكون اإلنسان يأتي بالشيء على الوجه 

 .المشروع الذي ال يمل الناس أفضل من كونه يأتي به على وجه يمل به الناس
 

 المصحف أثناء قراءة اإلمامحمل 
فضيلة الشيخ، بعض المأمومين يحضر مصحفا  في رمضان لمتابعة اإلمام في (: 18)السؤال 

صالة الليل، وقد يكون اإلمام ال يحتاج إلى من يفتح عليه ألنه يقرأ من مصحف أيضا ، فما حكم 
 ذلك؟

ذلك، مثل أن يقول اإلمام ألحد  الذي نرى أن المأموم ال يحمل المصحف إال للضرورة إلى :الجواب
أنا ال أضبط القراءة فأريد أن تكون خلفي تتابعني في المصحف، فإذا أخطأت ترد على، أما :من الناس

فيما عدا ذلك فإنه أمر ال ينبغي؛ لما فيها من انشغال الذهن والعمل الذي ال داعي له، وفوات السنة 
 .ولى أن ال يفعله اإلنسان إال للحاجة كما أشرت إليهبوضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، فاأل

 
 إحياء بعض ليالي العشر دون غيرها

فضيلة الشيخ، بعض الناس يحيون ليلة القدر بالصالة والعبادة وال يحيون غيرها (: 11)السؤال 
 في رمضان، فهل هذا موافق للصواب؟

فقد تكون ليلة سبعة وعشرين، وقد تكون في  ال، ليس موافقا  للصواب، فإن ليلة القدر تنتقل،: الجواب
غير تلك الليلة، كما تدل عليه األحاديث الكثيرة في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه 

ذات عام أري ليلة القدر، فكان ذلك ليلة إحدى وعشرين ، ثم إن القيام ال ينبغي أن يخصه اإلنسان 



ة القدر، فاالجتهاد في العشر األواخر كلها من هدي النبي صلى اهلل بالليلة التي يرجو أن تكون هي ليل
فقد كان إذا دخل العشر شد المئزر،وأيقظ أهله، وأحيا ليله عليه الصالة والسالم، فالذي .عليه وسلم 

ينبغي للمؤمن الحازم أن يجتهد في هذه األيام العشر في ليال هذه األيام العشر كلها حتى ال يفوته 
 .األجر

 
 االعتكاف

 فضيلة الشيخ، ما المقصود باالعتكاف وما حكمه؟(: 21)السؤال 
االعتكاف هو لزوم اإلنسان مسجدا  لطاعة اهلل سبحانه وتعالى ؛ لينفرد به عن الناس، ويشتغل  :الجواب

بطاعة اهلل ويتفرغ لذلك، وهو في كل مسجد سواء كان في مسجد يجمع فيه أو في مسجد ال يجمع 
 .ألفضل أن يكون في مسجد يجمع فيه حتى ال يضطر إلى الخروج لصالة الجمعةفيه، ولكن ا

 
 هل لالعتكاف أقسام؟

 فضيلة الشيخ، هل االعتكاف له أقسام أم أنه قسم واحد؟(: 21)السؤال 
االعتكاف ليس إال قسم واحد كما أسلفنا، لزوم مسجد لطاعة اهلل عز وجل، وقد يكون أحيانا   :الجواب

هل يصح االعتكاف بدون صوم أو ال يصح إال :  يكون بصوم، وقد اختلف أهل العلمبصوم، وقد ال
بصوم؟ولكن االعتكاف المشروع إنما هو ما كان فيه ليالي العشر، عشر رمضان؛ ألن رسول اهلل صلى 

 .اهلل عليه وسلم كان يعتكف هذه العشر رجاء لليلة القدر
 

 هل يجوز االعتكاف في غير رمضان؟
فضيلة الشيخ، هل االعتكاف له زمان محدد، أي أنه يقتصر على رمضان أم يجوز (: 26)لسؤالا

 في غير رمضان؟
المشروع أن يكون في رمضان فقط؛ ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم لم يعتكف في غير  :الجواب

رمضان، إال ما كان منه في شوال حين ترك االعتكاف سنة في رمضان، فاعتكف في شوال، ولكن لو 
عتكف اإلنسان في غير رمضان لكان هذا جائز، ألن عمر رضي اهلل عنه سأل النبي صلى اهلل عليه ا

إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما  في المسجد الحرام، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه : وسلم فقال
 (616)((أوف بنذرك: )) وسلم  

 
 أركان االعتكاف وشروطه

 لالعتكاف شروط محددة أو أركان أيضا  محددة؟ فضيلة الشيخ، هل(: 23)السؤال 



االعتكاف ركنه كما أسلفت لزوم المسجد لطاعة اهلل عز وجل تعبدا  له، وتقربا  إليه، وتفرغا   :الجواب
اإلسالم، والعقل، ويصح من غير البالغ، ويصح : فهي شروط بقية العبادات، فمنها: لعبادته، وأما شروطه

 .ح بال صوم ويصح في كل مسجدمن الذكر ومن األنثى، ويص
 

 اعتكاف المرأة
 فضيلة الشيخ، إذا هل يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجدها، في منزلها؟(: 24)السؤال 
ال، المرأة إذا أرادت االعتكاف فإنما تعتكف في المسجد إذا لم يكن في ذلك محذور  :الجواب

 .شرعي، وإن كان في ذلك محذور شرعي فال تعتكف
 

 في االعتكاف وما ال يستحبما يستحب 
 فضيلة الشيخ، ما الذي يستحب في االعتكاف وما الذي يكره له أيضا ؟(: 21)السؤال 
الذي يستحب في االعتكاف أن يشتغل اإلنسان بطاعة اهلل عز وجل، من قراءة القرآن،  :الجواب

بعض المعتكفين، تجده يبقى والذكر والصالة وغير ذلك، وأن ال يضيع وقته فيما ال فائدة فيه كما يفعله 
في المسجد يأتيه الناس في كل وقت يتحدثون إليه، ويقطع اعتكافه بال فائدة، وأما التحدث أحيانا  مع 

بعض الناس أو بعض األهل فال بأس به، لما ثبت في الصحيحين من فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 .نده ساعة ثم تنقلب إلى بيتهاوسلم حين كانت صفية رضي اهلل عنها تأتي إليه فتتحدث ع

 
 ما يباح للمعتكف

 فضيلة الشيخ، ما الذي يباح للمعتكف؟(: 22)السؤال 
المعتكف كما أسلفنا، يلتزم المسجد للتفرغ لطاعة اهلل عز وجل وعبادته، فينبغي ان يكون  :الجواب

أفعاله تنقسم إلى أقسام أكثر همة اشتغاله بالقربات من الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك ولكن المعتكف 
 .قسم مباح، وقسم مشروع ومستحب، وقسم ممنوع: 

فهو أن يشتغل بطاعة اهلل وعبادته والتقرب إليه؛ ألن هذا لب االعتكاف والمقصود منه : فأما المشروع 
 .، ولذلك قيد بالمساجد

المسجد بال  وقسم آخر وهو القسم الممنوع، وهو ما ينافي االعتكاف ، مثل أن يخرج اإلنسان من
عذر؛ أو يبيع ، أو يشتري أو يجامع زوجته، ونحو ذلك من األفعال التي تبطل االعتكاف لمنافاتها 

 .لمقصوده
وقسم ثالث جائز مباح، كالتحدث إلى الناس، والسؤال عن أحوالهم، وغير ذلك مما أباحه اهلل تعالى 

كل والشرب إذا لم يكن له من خروجه لما البد له منه، كخروجه إلحضار األ: للمعتكف ، ومنه



يحضرهما، وخروجه إلى قضاء الحاجة من بول وغائط، وكذلك خروجه ألمر مشروع واجب، بل هذا 
 .واجب عليه كما لو خرج ليغتسل من الجنابة

وأما خروجه ألمر مشروع غير واجب فإن اشترطه فال بأس، وإن لم يشترطه فال يخرج، وذلك كعيادة 
ة وما أشبههما، فله أن يخرج لهذا إن اشترطه، وإذا لم يشترطه فليس له أن المريض وتشييع الجناز 

يخرج،ولكن إذا مات له قريب، أو صديق وخاف إن لم يخرج أن يكون هناك قطيعة رحم أو مفسدة، 
 . فإنه يخرج ولو بطل اعتكافه، ألن االعتكاف المستحب ال يلزم المضي فيه

المعتكف مكانا  محددا  في المسجد أو يجوز له التنقل  فضيلة الشيخ، هل يلتزم(: 27)السؤال 
 في أنحائه؟

َوأَنْ ُتْم َعاِكُفوَن ) : يجوز للمعتكف أن يتنقل في أنحاء المسجد من كل جهة لعموم قوله تعالى :الجواب
 .للظرفية فتشمل ما لو شغل اإلنسان جميع الظرف( في))و (187:البقرة()ِفي اْلَمَساِجِد 

 
 زكاة الفطر

 فضيلة الشيخ ، ما المقصود بزكاة الفطر ، وهل لها سبب ؟ (  28:) سؤال ال
صاع من طعام ، يخرجه اإلنسان عند انتهاء رمضان ، وسببها إظهار : المقصود بزكاة الفطر  :الجواب 

شكر نعمة اهلل سبحانه وتعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله ، ولهذا سميت صدقة الفطر أو 
طر ألنها تنسب إليه وهذا سببها الشرعي ، أما سببها الوضعي ، فهو أنه إذا غابت الشمس من زكاة الف

ليلة العيد وجبت ، فلو ولد لإلنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته ، وإنما تستحب 
جود سبب ، ولو مات اإلنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضا  ؛ ألنه مات قبل و 

الوجوب ، ولو عقد اإلنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها على قول  
كثير من أهل العلم ؛ ألنها كانت زوجته حين وجد السبب ، فإن عقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد 

بأن كل إنسان : أما إذا قلنا لم تلزمه فطرتها ، وهذا على القول بأن الزوج يلزمه فطرة زوجته وعياله ، و 
 . تلزمه الفطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة ، فال يصح التبديل في هذه المسألة 

 فضيلة الشيخ ، ما حكم زكاة الفطر ؟ ( :  21)السؤال 
زكاة الفطر فريضة ، فرضها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كما قال عبد اهلل بن عمر رضي  :الجواب 

فرض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا  من تمر ، أو صاعا من : اهلل عنهما 
، فلو أخرج من الدراهم أو من الثياب أو من الفرش أو من األواني ، فإنه ال يصح أن  (613)((شعير 

 . يكون فطرة ولو كان أغلى من صاع الطعام ، وهذا يعني أنه ال يجوز إخراج قيمتها 
 فضيلة الشيخ على من تجب زكاة الفطر وعلى من تستحب ؟ ( :  71)السؤال 



تجب على كل إنسان من المسلمين ذكر كان أم أنثى ، صغيرا  أم كبيرا  ، سواء كان صائما  أم  :الجواب 
لم يصم كما لو كان مسافرا  ولم يصم ، فإن صدقة الفطر تلزمه ، وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا 

 .  أنه يستحب إخراجها عن الحمل في البطن وال يجب رحمهم اهلل
 فضيلة الشيخ ، ما حكم منعها وكيف يعامل مانعها ؟ ( :  71)السؤال 
منعها محرم ألنه خروج عما فرضه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كما سبق في حديث ابن  :الجواب 

، ومعلوم أن ترك . . . (( م زكاة الفطر فرض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل: )) عمر رضي اهلل عنهما 
 . المفروض حرام وفيه اإلثم والمعصية 

 فضيلة الشيخ ، ما هي مصارف زكاة الفطر ؟ ( :  76)السؤال 
ليس لها إال مصرف واحد فقط وهم الفقراء ، كما في حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما ،  :الجواب 

زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه فرض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : قال 
 . (614)للمساكين
 فضيلة الشيخ ، هل يجوز إعطاؤها للعمال من غير المسلمين ؟ ( :  73)السؤال 
 . ال ، ال يجوز إعطاؤها إال للفقير من المسلمين فقط  :الجواب 
ة بحجة وجود الفقراء الكثيرين فضيلة الشيخ ، ما حكم نقلها إلى البلدان البعيد( :  74)السؤال 
 فيها ؟ 

نقل صدقة الفطر إلى بالد غير بالد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده  :الجواب 
 . أحد من الفقراء ، فال بأس به ، وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه ال يجوز 

ضعها عند الجار حتى يأتي الفقير دون توكيل من فضيلة الشيخ ، ما حكم و ( :  71)السؤال 
 الفقير ؟ 
هذه لفالن إذا جاء فأعطها إياه ، لكن البد أن : يجوز لإلنسان أن يضعها عند جاره ، ويقول :  الجواب

تصل يد الفقير قبل صالة العيد ؛ ألنه وكيل عن صاحبها ، أما لو كان الجار قد وكله الفقير ، وقال اقبل 
 . من جارك لي ، فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صالة العيد زكاة الفطر 

فضيلة الشيخ، لو وضعها عند جاره ولم يأت من يستحقها قبل العيد وفات ( :  72)السؤال 
 وقتها فما الحكم؟

وصلت  إذا وضعها عند جاره ، فإما أن يكون جاره وكيال  للفقير فإذا وصلت إلي يد جاره فقد :الجواب
إلي الفقير، وأما إذا كان الفقير لم يوكله فإنه يلزم الذي عليه الفطرة أن يدفعها إلي أهلها، ولكن إذا 

تأخرت عن صالة العيد ولم يؤدها فإنها ال تقبل منه ألنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها لغير عذر 
 .ود الفقراء في تلك اللحظة فهذا ال بأس بهفإنها ال تقبل منه، أما إذا أخرها لعذر كنسيان أو لعدم وج

 فضيلة الشيخ، في هذه الحال هل يعيدها إلى ماله أو يلزمه إخراجها؟(: 77)السؤال 



 .ال فرق سواء أعادها إلى ماله أو أبقاها حتى يأتي الفطر الثاني :الجواب 
 ل صالة العيد؟فضيلة الشيخ، ما الذي يقوله المسلم إذا رئي هالل شوال قب(: 78)السؤال 
َولُِتْكِمُلوا ) : الذي ينبغي للمسلم هو أن يكثر من التكبير والتهليل والتحميد ، لقول اهلل تعالى :الجواب

َة َولُِتَكب ُِّروا اللََّه َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ   ( .181: البقرة()اْلِعدَّ
 التهليل أثابكم اهلل؟فضيلة الشيخ، ما صفة التكبير و (: 71)السؤال 
اهلل : أو نقول . واهلل أكبر، اهلل أكبر، وهلل الحمد.اهلل أكبر، اهلل أكبر، ال إله إال اهلل: أن نقول :الجواب

 . واهلل أكبر، اهلل أكبر، اهلل أكبر، وهلل الحمد. أكبر، اهلل أكبر، اهلل أكبر، ، ال إله إال اهلل 
 ------------------------

 
 (. 118)تخريجه ص  تقدم(149)
، ومسلم ، كتاب (1111)رمضان أو شهر رمضان ، رقم : أخرجه البخاري ، كتاب الصوم ، باب هل يقال  (150)

 (. 1181)الصيام ، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهالل، رقم 
ومسلم ، كتاب ، (1111)أخرجه البخاري ، كتاب الصوم ، باب من صام رمضان إيمان  واحتسابا  ونية ، رقم  (151)

 (.721)صالة المسافرين ، باب الترغيب في قيام رمضان ، وهو التراويح ، رقم 
 (.111)تقدم تخريجه ص  (152)
 (. 1181)أخرجه مسلم ، كتاب الصيام ، باب وجوب صوم رمضان لرؤية  الهالل رقم  (153)
، رقم ..."إذا رأيتم الهالل فصوموا:" م أخرجه البخاري ، كتاب الصوم ، باب قول النبي صلى اهلل عليه وسل (154)

 (. 1181)، ومسلم، كتاب الصيام ، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهالل، رقم (11111)
، ومسلم، كتاب الصيام ، باب من أكل في (1121)أخرجه البخاري ، كتاب الصوم ، باب صوم الصبيان ، رقم  (155)

 (.1132)عاشوراء فليكف بقية يومه، رقم 
، ومسلم ، كتاب الصيام ، باب التخيير في الصوم والفطر في (1141)أخرجه البخاري ، كتاب الصوم ، رقم  (156)

 ( 1166)السفر، رقم 
أخرجه مسلم ، كتاب الصيام ، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ، رقم  (157)

(1114.) 
 (.1111)الحائض تترك الصوم والصالة ، رقم أخرجه البخاري ، كتاب الصوم ، باب  (158)
 (. 116)تقدم تخريجه ص  (159)

 
(160)

 (.77)تقدم تخريجه ص  
 (1161)أخرجه مسلم ، كتاب الصوم، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل ، رقم  (161)
يام ، باب فضل الصيام ، ومسلم ، كتاب الص(1814)أخرجه البخاري، كتاب الصوم ، باب فضل الصوم ، رقم  (162)

 (1111)، رقم 
 (.1112)أخرجه مسلم ، كتاب الزكاة ، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ، رقم  (163)
، وابن ماجه، (761)، والترمذي ، كتاب الصوم ، باب ما جاء فيمن استقاء عمدا  ، رقم (6/418)أخرجه أحمد  (164)

 (.1272)ء في الصائم يقيء رقم كتاب الصيام ، باب ما جا



، والترمذي ، كتاب الصوم ، باب  (6327)أخرجه أبو داود ، كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم ، رقم  (165)
، وابن ماجه، كتاب الصيام ، باب ما جاء في الحجامة للصائم ، رقم (774)كراهية الحجامة للصائم ، رقم 

(1271.) 
 (.613)تقدم تخريجه ص  (166)
 (.162)، رقم (َوِإْن تُ ْبُدوا َما ِفي أَنْ ُفِسُكْم َأو ُتْخُفوُه : ) أخرجه مسلم ، كتاب اإليمان ، باب بيان قوله تعالى  (167)
ِط وَُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُكُم اْلَخْيُط اأْلَبْ َيُض ِمَن اْلَخيْ : ) أخرجه البخاري، كتاب الصوم ، باب قوله تعالى (168)

، ومسلم ، كتاب الصيام ، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع (1112)، رقم(اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ 
 (. 1111)الفجر، ، رقم 

 (1111)أخرجه البخاري ، كتاب الصوم ، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس ، رقم  (169)
 (.131)تقدم تخريجه ص  (170)
، ومسلم كتاب الصيام (1133)، كتاب الصوم ، باب الصائم إذا كان أكل أو شرب ناسيا  ، رقم  أخرجه البخاري (171)

 (. 1111)، باب أكل الناسي وشربه وجماعه ال يفطر ، رقم 
، (2/84" )السنن" ، والبيهقي في (6143)أخرجه بن ماجه، كتاب الطالق ، باب طالق المكره والناسي ، رقم  (172)

 (.4/171" )السنن"والدار قطني في 
، ومسلم ،  (1132)، رقم .. أخرجه البخاري ، كتاب الصوم ، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء  (173)

 (.1111)كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ، رقم 
، ومسلم ، كتاب (1114)ومين ، رقم أخرجه البخاري ، كتاب الصوم ، باب ال يتقدم رمضان بصوم يوم وال ي (174)

 (. 1186)الصيام ، باب ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومين ، رقم 
 (.647)تقدم تخريجه ص  (175)
 (.1113)أخرجه البخاري ، كتاب الصوم ، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، رقم  (176)
، (1116)ما كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يكون في رمضان ، رقم  أخرجه البخاري ، كتاب الصوم ، باب أجود (177)

 (. 6318)ومسلم ، كتاب الفضائل ، باب كان النبي صلى اهلل عليه وسلم أجود الناس بالخير رقم 
، ومسلم ، كتاب الصيام، (1163)أخرجه البخاري ، كتاب الصوم ، باب بركة السحور من غير إيجاب ، رقم  (178)

 (. 1112)لسحور ، رقم باب فضل ا
، ومسلم ، كتاب الصيام، باب فضل (1117)أخرجه البخاري ، كتاب الصوم ، باب تعجيل الفطر ، رقم  (179)

 (.1118)السحور وتعجيل الفطر، رقم 
، رقم "ال يمنعنكم من سحوركم أذان بالل" أخرجه البخاري، كتاب الصوم ، باب قول النبي صلى اهلل عليه وسلم  (180)

(1111،1118) 
، والترمذي ، كتاب الصوم، باب ما جاء في  (146)أخرجه أبو داود  كتاب الطهارة ، باب في االستنثار، رقم  (187)

، والنسائي، كتاب الطهارة، باب المبالغة في االستنشاق ، رقم (788)كراهية مبالغة االستنشاق للصائم، رقم 
 (.412)في االستنشاق واالستنثار رقم  ، وابن ماجة ، كتاب الطهارة، باب المبالغة(87)

 (623)تقدم تخريجه  (188)
، ومسلم ، وكتاب المساجد (411)أخرجه البخاري، كتاب الصالة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم  (181)

 (.176)ومواضع الصالة، باب السهو في الصالة والسجود له، رقم 
 (624)تقدم تخريجه  (111)



) ، رقم..اري، كتاب الصوم ، باب قول النبي صلي اهلل عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحرأخرجه البخ (111)
، ومسلم ، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، رقم (1142

(1111.) 
 (613)تقدم تخريجه  (116)
 (613)تقدم تخريجه  (113)
، ومسلم، كتاب الصيام ، باب (1111)صوم، باب متى يقضي قضاء رمضان؟ رقم أخرجه البخاري، كتاب ال (114)

 (.1412)قضاء رمضان في شعبان ، رقم 
ومسلم ، كتاب الصيام، باب قضاء ( 1116)أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، رقم (111)

 (.1147)الصيام عن الميت، رقم 
 (112)تقدم تخريجه ص  (112)
، ومسلم، كتاب صالة المسافرين (37)أخرجه البخاري، كتاب اإليمان، باب تطوع قيام رمضان من اإليمان، رقم  (117)

 (.711)وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان، رقم 
، (1147)أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب قيام النبي صلى اهلل عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره، رقم  (118)

كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب صالة الليل وعدد ركعات النبي صلى اهلل عليه وسلم في الليل، ومسلم ،  
 (.738)رقم 

، (1161)أخرجه البخاري، كتاب التهجد ، باب تحريض النبي صلى اهلل عليه وسلم على صالة الليل، رقم  (111)
 (721) ومسلم، كتاب صالة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان، رقم

، والنسائي، كتاب قيام الليل، باب قيام (812)أخرجه الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في قيام رمضان، رقم  (611)
 (.1367)، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، رقم (1211)شهر رمضان ، رقم 

 (687)تقدم تخريجه  (611)
 (111)تقدم تخريجه (616)
، ومسلم ، كتاب (6146)أخرجه البخاري، كتاب االعتكاف ، باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما ، رقم  (616)

 (.1212)اإليمان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، رقم 
ومسلم ، كتاب ( 1114)رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، رقم  (613)

 (184)ة، باب تقديم الزكاة ومنعها، رقم الزكا
 (1211)رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم  (614)

 
 


