
 

 

 

 ه اهللرمح شيخنا الفقيه عبدالرمحن بن مرعي العدين

 أبو الليث

 سعد بن عبد اهلل السعدي
 

 



 2 في مسائل قـــــــرة العينين  

 الفطر

                                           

 

  

 

 
 

 مكتبة التـيسير
 للطباعة والتصوير

 رمعبـ  ذمارـ  اليمن 
 773055286ت: 

الطبعة 

 األولى
 م2019 - هـ 1440



  3 

 

 الصيام وزكاة الفطر وصالة العيدين

 

 

 يف مسائل

   العيدين وصالة الفطر وزكاة الصيام
 عنها أجاب أسئلة

 العدني مرعي بن عبدالرحـمـن الفقيه شيخنا
  

 (هـ1391-1437)
 

 

 ورتبها مجعها

 السعدي اهلل عبد بن سعد
 
  
 



 4 في مسائل قـــــــرة العينين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  5 

 

 الصيام وزكاة الفطر وصالة العيدين

 مقدمة ال

وِر إنَّ  احلَْمَد هللِ، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْسَتْغِفُرُه، َوَنتُوُب إَلْيِه، ونعوُذ بَِاهللَِّ ِمْن ُُشُ

َأْنُفِسنَا َوِمْن َسيَِّئاِت َأْعََملِنَا، َمْن ََيِْدِه اهللَُّ فال مضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َهاِدَي َلُه، 

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُله.َوَأْشَهُد أن الَ إَلَه إال  يَك َلُه، َوَأْشَهُد أنَّ ُُمَمَّ  اهللَُّ َوَحَدُه الَ َُشِ

]سورة آل  {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ }

 [102عمران:

 ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 [1]سورة النساء: {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}

 [71-70]سورة األحزاب: {ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

د   ا َبْعُد: َفإِنَّ َخْْيَ الَكالِم َكالُم اهللَّ، َوَخْْيَ اهلَْدِي َهْدُي ُُمَمَّ  األُُمورِ  َوَُشَّ  ، ‘ َأمَّ

 .َضالَلة بِْدَعة   َوكل   بِْدَعٌة، ُُمَْدَثة   َوُكل   ُُمَْدَثاُُتَا،

ء قد أنجبت ثلة من العلَم ؛إن الدعوة السلفية يف بالد اإليَمن واحلكمةوبعد ف

األجالء الذين حافظوا عىل الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة، وال يزال هذا 

من علَمء خملصني، عاشوا له وبه، ودعوا إليه، وبينوا  العلم ينتقل إلينا جياًل بعد جيل

املناهج والسبل يف حتصيله، فلم ينقطع من سار عىل درهبم، ومل يتعثر من تعلق 

 بركبهم، بل ما يزال يرتقى يف بغيته، حتى يدرك الغاية ويبلغ املنزلة.

م البالد هوإن من هؤالء العلَمء الربانني والفقهاء املحققني الذين نفع اهلل بعلم

اش الذي ع-رمحه اهلل-الرمحن بن عمر بن مرعي العدين شيخنا العالمة عبد :والعباد
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مع  ،فنسأل اهلل أن يرفع درجته يف عليني-نحسبه واهلل حسيبه- ومات شهيداً  ،محيداً 

 النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني.

جيحاته وأضحت تر ،يف املكانة العلمية التي يعلمها اجلميع  ¬وملا كان الشيخ 

ْي من املسائل وتناولت كث ،يف املسائل الفقهية ؛ُمل الثقة يف قلوب طالب العلم وُمبيه

 املسائل التي سئل وأجاب عنها رمحهأغلب قمت بجمع فقد  ،الناس إليهاالتي حيتاج 

 ؛ةلها يف خالصة لطيفوجعْ وصالة العيدين،  ،وزكاة الفطر ،يف مسائل الصيام اهلل 

ولتكون زادًا مغنيًا إلخواننا الدعاة الذين يذهبون  ،قريبة املنال  ،ة الوصوللتكون سهل

 يخل عنها الشأوبعض املسائل مل يس،-دعوًة  يف شهر رمضان -إىل القرى واألمصار

، وَنْزٌر من املسائل احتجت أن ثم أجاب عنها التدريسثناء أ وإنَم افرتضها  ،¬

 .لتكون عىل نسق واحد ؛أجعل هلا سؤاال

.´واهلل أسأل أن ال جيعل ما علمنا علينا وباالً، وأن يرزقنا العمل بام يرضيه   

 

   السعدي عبداهلل بن سعد  

 بالفيوش احلديث دار                                                                                                  

 هـ1438/  شعبان/   26                                                                                                   
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 الباب األول : مسائل في الصيام

هل جيب عليه أن يصوم ذلك  ،الكافر يف هنار رمضان مإذا أسل( : 1مسألة رقم )

 اليوم؟

 ألنه صار من أهل الوجوب. ؛عليه أن يمسك بقية يومه جيب ،نعم :اجلواب

 كيف يعرف البلوغ؟ ( : 2مسألة رقم )   

  :العالماتهبذه   اجلواب:       

 .إمتام مخسة عرش سنة ـ1

  .أو بنبات الشعر اخلشن حول القبلـ  2

 أو بإنزال املني سواء كان باحتالم أو بغْيه ـ  3

وهو بخروج دم احليض أو احلمل فإهنا ال حتمل  ،رابعاً  وتزيد األنثى أمراً ـ  4         

 .حتى تبلغ

 ؟ الذي تقبل شهادته من هو العدل( : 3مسألة رقم )

 (العاقل-البالغ  -املسلم)هو  اجلواب:

 يكون الذي رآه كافراً  ال)املسلم( أي  

 ال يعترب برؤية الصغْي دون البلوغ ف ،يكون مكلفا كبْياأن  :)البالغ( أي 

 ال يكون جمنوناً  :)العاقل( أي 

وترك  ،الواجبات ىأد   قد :مؤمتن يف دينهأنه   :بمعنى (عدالً )يكون  أيضاً 

  ومل يعرف بفسق. ،وغلب خْيه عىل ُشه ،املحرمات
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( :إذا تراءى الناس اهلالل فلم يروه، ولكن رأوه يف اليوم الثاين يف 4مسألة رقم )

 أو هو لليلة املستقبلة؟ ،النهار قبل الزوال، فهل هو لليلة املاضية

أن رؤية اهلالل هنارا ال يعترب والراجح:  ،هناك خالف بني أهل العلم اجلواب:

 .لليلة املستقبلة يبل ه ،هبا

يف  نا اهلاللورأي-تكملة لعدة شعبان ثالثني -مفطرين االثننييوم  إذا أصبحناف

 ،مضانأول يوم من روال يقال أنه  ،لليلة املستقبلة فهو ،قبل الزوال نفس اليوم هناراً 

 هو تكملة الثالثني من شعبان. االثننيبل نستمر مفطرين عىل أن يوم 

، الشهر إال بعد ميض جزء من النهاربدخول  الناس إذا مل يعلم: (5مسألة رقم )

 فَمذا يفعلون؟ وهل يلزمهم القضاء؟

وهذا  ،ويتمون صيام ذلك اليوم، وال يلزمهم قضاء ،أهنم يمسكون اجلواب:

كان صوم عاشوراء  :فإن احلكم مرتتب عىل العلم، والدليل عىل ذلك ،الراجحهو 

َمْن »‘ فأمر النبي  ،وبعضهم مفطرين صوم،يف فأصبح الناس بعضهم  ،واجباً 

ًرا َفْلُيتِمَّ َبِقيََّة َيْوِمِه ، َوَمْن َأْصَبَح َصاِئًَم َفْلَيُصْم 
 -وهكذا من مل يشعر ،(1)«َأْصَبَح ُمْفطِ

 اء. وليس عليه قض ،فعليه أن يمسك ويواصل-وإذا بالناس صيام ،لسوق اىلإخرج 

فعليهم  ،وفاُتم يوم من رمضان ،أخطأوارف أهنم عُ و ،لكن لو فات األمة كلها

ثَمنية  اوصام فإذاويكون ثالثني،  ،وعرشين فإن الشهر يكون تسعاً  ،أن يقضوا يوماً 

 عليهم يوم.   ىبقيوعرشين يوما ف

                                 
 .(1136( ومسلم برقم: )1960حديث الربيع بنت معوذ، أخرجه البخاري برقم: ) (1)
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ذهب إىل -ومل تثبت به الرؤية ،إذا رأى الشخص اهلالل وحده: (6مسألة رقم )

 ؟ؤية نفسهفهل يكتفي بر -ه هبذه الرؤيةخيرب أو مل جيد أحداً  ،القايض فلم يقبل شهادته

 ؟جيب عليه أن يصومهل و

ن أ فعليه وجوباً -وإن مل تقبل شهادته-بالنسبة لدخول رمضان  اجلواب:

تراءى »قال :  ¢ حلديث ابن عمر، واحد ألن الشهر يدخل برؤية عدل ؛يصوم

.«فصام وأمر الناس بصيامه ،أين رأيته ‘ الناس اهلالل ، فأخربت رسول اهلل
(1) ، 

 وهو قد رآه. 

 الراجحىل عيشرتط يف ثبوت دخوهلا رؤية عدلني ف ،أما بالنسبة لبقية الشهور

، وذلك حلديث احلارث بن حاطب يف حديث مرفوع قال: من أقوال أهل العلم

ْؤيَ  َننُْسَك  َأنْ  ‘ َعِهَد إَِلْينَا َرُسوُل اهللِ» ِة َفإِْن مَلْ َنَرُه َوَشِهَد َشاِهَدا َعْدل  َنَسْكنَا لِلر 

« بَِشَهاَدُِتََِم 
(2)

 ،أنه يشرتط فيها رؤية عدلني ؛هذا هو األصل يف ثبوت دخول األشهر 

 وخرج شهر رمضان بالدليل اخلاص.

                                 

 (2342برقم: ) "سننه"وأبو داود يف  ،(1546برقم: )  "مستدركه"أخرجه احلاكم يف (1)

 .(2338برقم: ) "سننه"أخرجه أبو داود يف  (2)
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وسائر البالد  ،هل إذا رآه الناس يف مكان يلزم سائر األمكنة: (7مسألة رقم )

 رؤية؟الصوم هبذه ال

ية فالرؤ ؛إذا اتفقت املطالعأنه والراجح:  ،فيه خالف بني أهل العلم اجلواب:

أما إذا اختلفت  ،وجيب عىل من احتدوا يف املطلع أن يأخذوا هبذه الرؤية ،ملزمة

إذا »:   ملسو هيلع هللا ىلصفال يلزم البالد البعيدة أن يأخذوا برؤية هؤالء، فقول النبي  ؛املطالع

لف لع ختتاومن كان يف حكمهم، ملاذا؟ ألن املط ،يشمل أهل البالد «ارأيتموه فصومو

ت الرؤية راملطالع صا توالواقع، فإذا اتفق ،واملشاهدة ،وباحلس ،باتفاق أهل املعرفة

 قوم رؤيتهم.ع فلكل الوأما إذا اختلفت املط ،ملزمة ألهل هذا املطلع

اليمن نصوم يوم ونحن يف  الثالثاء،كن يصومون يوم ممأهل أمريكا  :فمثال

دة بعي أخرى وقد يكون يف بالد ،السابعة ليالً  الساعةمثال ، وأنت اآلن األربعاء

 .أولئك الساعة الرابعة قبل الفجرو ،الساعة العاُشة هنارا

وهكذا  ،وإذا كانت الصلوات ترجع وختتلف أوقاُُتا باختالف األقاليم والبالد

تكون لع فابل إذا اتفقت املط ،بالد كلهالفال يمكن أن تكون الرؤية ملزمة لاأليام، 

 ال يلزم إذا رأىوالرؤية ألهل هذا املطلع، أما إذا اختلفت املطالع فلكل قوم رؤيتهم، 

لبعد املسافة ما بني اليمن  ؛أهل اليمن اهلالل أن يصوم أهل أمريكا برؤية أهل اليمن

 وأمريكا. 
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وإال  ،كون ألهل هذا املطلعفالرؤية ت ؛أنه إذا احتدت واتفقت املطالع :لراجحاف

 وحلديث كريب،(1)«ذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا»لعموم احلديث  ،فال

 وأمر الناس بصيامه، فلَم ،فصام معاوية ،أنه كان يف الشام فرأوا اهلالل ليلة اجلمعة

اَلَل؟ » ~قدم املدينة يف آخر الشهر قال له ابن عباس نَاُه َلْيَلَة َفُقْلُت: َرَأيْ َمَتى َرَأْيُتُم اهْلِ

اجْلُُمَعِة ، َفَقاَل: َأْنَت َرَأْيَتُه ؟ َفُقْلُت: َنَعْم َوَرآُه النَّاُس ، َوَصاُموا َوَصاَم ُمَعاِوَيُة َفَقاَل: 

ْبِت  َلِكنَّا ُت: َأَو اَل َفُقلْ ، َفاَل َنَزاُل َنُصوُم َحتَّى ُنْكِمَل َثاَلثِنَي ، َأْو َنَراُه ، َرَأْينَاُه َلْيَلَة السَّ

 . (2)«‘ َتْكَتِفي بُِرْؤَيِة ُمَعاِوَيَة َوِصَياِمِه ؟ َفَقاَل: اَل َهَكَذا َأَمَرَنا َرُسوُل اهللِ

زيرة واجل ،اخلليج :نقول: أهل هذا البالد العربية-مثالً -فاألقاليم املتجاورة

يكون مطلعهم هذه الكتلة ممكن أن -السودان ومرص -واملناطق املجاورة ،والصومال

 -ومن كان بجوارها من البالد ،إندونيسياأهل -مثال-واحدا، والبالد البعيدة هلا مطلع

وكتلة  ،ةهذه كتل-وتلك املناطق ،والصني وأسرتاليا، ،يلنداوت ،وسنغافورا ،ماليزيا

 وكتلة أمريكا، فإذا احتدت املطالع كانت الرؤية ألهل هذا املطلع.  ،أوربا

عَمن واألردن مع مرص،  واململكة مع السودان، و، مع اليمنفالصومال وجيبويت 

هذه  املغرب مع موريتانيا؛وليبيا مع تشاد ومايل، وسوريا مع تركيا، ومع باكستان، 

 دول املتجاورة تعترب كتلة واحدة.ال

رؤية اهلالل، فالدول املتجاورة  -وهي دولة إسالمية-تشاد-مثاًل -فإذا أعلنت 

ة، مايل؛ هذه الدول التي يف هذه اجلهو ،املغرب، و ليبيا، ومرصو ،تونسو ،اجلزائر :مثل

                                 
 (.1080( ومسلم برقم: )1907( )1906( )1900أخرجه البخاري برقم: ) (1)

 .(1087أخرجه مسلم برقم: ) (2)
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فينظر من  ،نحن يف كتلة واحدة ، لو أعلنت اليمن،  لو أعلنت عَمن -مثالً -وهكذا

 الذي أعلن.  

كان للسياسة مدخل كبْي يف عبادات املسلمني،  !لكن اليوم لألسف الشديد

إذا »ممكن أن يعلنوا جمازفة حتى يوافقوا أو خيالفوا، لكن حسبنا أن نعرف حكم الرشع 

وإال فقد تأيت األوامر أال يعلن عن الصوم مع  «رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا

ت فهذه مشكلة، فإذا كان ،فةأو ألجل املخال ،إما ألجل املوافقة ؛أخبار الثقات برؤيته

فَم تدري من الصادق من الكاذب، فلهذا  ،بعض الدول تتالعب ببعض العبادات

التحري واالنتظار ومواصلة االعتَمد عىل الدولة التي هو فيها، إال اململكة حقيقة فيها 

 ،فهي ُمل ثقة هلذا إذا حصل خطأ يعلنون عن اخلطأ ،علَمء يتولون هذه األمور

يعملون بمقتىض  ،ألن اهليئة املوكلة هبذا هم من خْية العلَمء ؛لرتاجعويظهرون ا

وتعلن هذا اعالنًا أن املعترب عندها  ،الرشع، ومن الدول من تعمل باحلساب الفلكي

احلسابات الفلكية، ال تنظر إىل مسالة الرؤية، إنَم عندهم حسابات فلكية فيقولون اليوم 

هذا و ،غْي معتربين بالرؤية الرشعية ،من شوالأول يوم من رمضان، اليوم أول يوم 

 ‘ألن النبي ؛وهذا بدعة يف الدين ،لقول عامة أهل العلم ، وخمالفخطأ خمالف لألدلة

 .«إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا» :يقول

 من هو املريض الذي يباح له الفطر؟  (:8مسألة رقم ) 

أو  ،أو تأخر الربء ،إما بزيادة املرض ؛يشق عليه الصوم ذيهو ال اجلواب:

، وهذا قول فهذا هو املريض ،أو خوف عىل عضو من األعضاء ،خوف عىل النفس

كأن  ؛وال يشق عليه معها الصوم ،أما الذي فيه علة ال متنعه من الصوم اجلمهور،
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 يشق وال ،أو يكون فيه يشء من الوجع يف يشء من بدنه ،يكون فيه جرح يف أصبعه

ر بعد ما ذكر الرخصة بالفطر للمساف´لقول اهلل ،فهذا ال جيوز له الفطر ،عليه الصوم

]سورة  {ۋى ٴۇ  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ }:واملريض قال

  .[185البقرة:

 لفله أن يفطر وينز ،عىل نفسه وخيش ،ديأو عطش شد ،وهكذا الذي غلبه جوع 

 منزلة املريض. 

ترسته قد حيتاج يكتسب أل ،األعَمل الشاقة الذين يعملونتتصور هذه املسألة يف 

 ،ع شديدفيصاب بجو ،شديدالر احلوالعمل حتت الشمس يف  ،فيعمل يف محل األثقال

َأْيِديُكْم َواَل ُتْلُقوا بِ  }  فهذا ينزل منزلة املريض لألدلة املتقدمة ،أو تعب ،أو عطش شديد

]سورة  {چچڍ چ ڃ }: ´ولقوله ،  [195]سورة البقرة: {إىَِل التَّْهُلَكةِ 

 ، يفطر وعليه القضاء.[29النساء:

 على ثالث حاالت: والمرضى

 ؛صومالولو صام هللك، هذا ال جيوز له  ،: الذي ال يستطيع عىل الصوماألوىلاحلالة    

يقول:  ´وألن اهلل،  [195]سورة البقرة:{ہ   ہ ہ ۀ ۀ }قال:  ´ألن اهلل

 ۆ ۆ ۇ ۇ} ´ ويقول اهلل، [29]سورة النساء: {ڍ چچ چ ڃ}

 .[286]سورة البقرة: {مت ۈٴۇ ۈ

 لكن بمشقة بالغة، فهذا يستحب له الفطر. ،يقدر عىل الصوم الثانية:احلالة  

 لكن ليست مشقة شديدة. ،الذي يشق عليه الصوم :احلالة الثالثة 
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 بمعنى لو استمر به املرض-فعليه عدة من أيام أخر ،وأفطر ،كان عجزه طارئافمن 

 .عىل أولياءه ال صوم وال إطعام فليس-حتى املوت 

 ومل ، مل ييأس،هؤيرجى شفاأي  طارئ، ما معنى طارئ؟من كان مريضا بمرض 

ف يف نص-ييأس األطباء قالو: هذا املرض له عالج، أصيب بعلة يف وسط رمضان

وقرر األطباء أن هذا مرض  ،ثم استمر به املرض حتى عرشين شوال ومات -رمضان

 يف العالج واتأخر مإما أهن ؛كتب له ومات لكن قدر اهلل ،اءطارئ كان يرجى له الشف

َمهْي من أهل اجلوهذا قول  ،أو حصل يشء، فهذا ليس عليهم ال إطعام وال صيام

 {چ ڇ ڇ ڳ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ }يقول:  ´العلم ألن اهلل

  .[184]سورة البقرة:

 بعضهم –أما لو اتصل به املرض حتى املوت  ،هذا لو متكن من القضاء 

 أشهر تةس فيستمر املال من يشء إىل حيتاج وإنَم عالج له األطباء نظر يف مرضاً  يمرض

ض حتى املر فراش عىل وهو رمضان عليه يدخل يموت، حتى املرض فراش عىل

 ال إذن القضاء، من يتمكن مل ألنه إطعام، وال صوم ال أوليائه عىل ليس هذا-يموت

چ ڇ ڇ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ }: يقول واهلل الصوم عليه جيب

 .األيام هتلزمف قدر إذا :أي .[184]سورة البقرة: {ڳ

 -ليس له عالج -املريض بمرض مزمنوهو  (،مستمراً ) مزمناً  هعجزومن كان 

 ؛ةأو العجوز املسن ،أو الشيخ الكبْي ك،للمريض: اصرب ما عندنا عالج ل ونفيقول

 .يفطروافهؤالء هلم أن  ،من السن ما يقدران عىل الصوم ابلغ
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 ڍ ڇ }: ´يطعموا عن كل يوم مسكينا لقوله أن  مأن عليه والراجح

 : يكلفون إطاقته،أي { قونهيطوَّ  }،ثابتةهذه قراءة  {ڎ ڌ ڌ قونهيطوَّ 

سواء  ،يطعم كل واحد من هؤالء عن كل يوم مسكيناف {ڎ ڌ ڌ}

: مالكأنس بن فعل كَم ،الشهر  إىل آخرأو أخرهم  ،يف أول الشهر وأطعمهم ممجعه

ْوِم َعاًما ، َفَصنََع َجْفنًَة ِمْن َثِريد  ، َوَدَعا َثاَلثِ » ُه َضُعَف َعِن الصَّ نَي ِمْسِكينًا َأنَّ

 رواه الدارقطني بإسناد صحيح.  (1)«َفَأْشَبَعُهم

وإنَم يطعم عن كل يوم  ،مقداره يف وال ،طعام مقدرا ال يف جنسهاإلوليس 

ل املسكني؛ يعطيه مخسَمئة ريال جيزئوال  ،مسكينا  ريال أو مئتي النقود إال إذا وكَّ

ْل، أما أن يعطيه دراهم ويذهب يشرتي هبا مالبس أو كُ ويقول اشرت هبا طعاما وَ 

 عام.أمر باإلط ´فهذا ال جيزئ ألن اهلل ؛أمورا أخرى يشرتي هبا أو اً يشرتي هبا أثاث
ومل يثبت أن أحدا  ،حر شديد رض الصيام عىل الصحابة يففُ  :(9مسألة رقم )

 فَم دليل إفطار املقيم عند شدة العطش وجوعه؟ ،منهم أفطر يف حال إقامته

 ،سألة هكذا بمجرد شدة العطش واجلوع جيوز له أن يفطراملال، مل تكن  اجلواب:

وله والدليل ق ،لكن إذا خيش عىل نفسه اهلالك ففي هذه احلالة ينزل منزلة املريض

 ڃ }: ´ويقول اهلل ،[195]سورة البقرة: {ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إِىَل التَّْهُلَكةِ  َواَل  }تعاىل: 

  .[29]سورة النساء: {ڍ چچ چ

 

                                 
 .(2390أخرجه الدارقطني في "سننه" برقم: ) (1)
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هل بمجرد دخولك  ،ودخلت مطار عدن ،إذا كنت يف عدن:(10مسألة رقم )

 ولك أن تفطر؟ ،فلك أن تقرص الصالة ؛املطار تكون مسافرا

أنت اآلن إذا كنت يف عدن تريد أن تسافر بالسيارة إىل صنعاء،  ،ال اجلواب:

أن مطار عدن خلف  ضلنفر ،متى تبدأ رخصة السفر؟ إذا خرجت من مدينة عدن

 إذا قلنا أن -بخروجه من صالح الدين-مثال -فهو يفارق مدينة عدن ،صالح الدين

 ،ينةدارق املفبمجرد ما خيرج من صالح الدين يكون قد ف -عدنلصالح الدين تبع 

هو اآلن يف طريق السفر، لكن لو كان املطار كالوضع  ،ولو بقي ساعات يف املطار

 ة. فدخوله املطار ما يعترب مسافرا حتى تقلع الطائر-وسط املدينة يف-املوجود يف عدن

الذين يقرصون الصالة يف مواسم احلج والعمرة، جتدهم  أومن هنا نعرف خط

ين ويتقدم هبم بعض أئمة املساجد املشهور ،ويقرصون ،يف مصىل املطار يصلون مجاعة

 ،الظهر والعرص والعشاء ؛يف مثل هذه املواقف ويصيل هبم قرصا، وهذا حيصل مرارا

 ارجخ –ينة مثل مطار جدة ألهنم ال يزالون يف املدينة، لكن لو كان مطار املد ؛هذا خطأ

 املطارات هذه أما بلده، فارق قد يكون جدة مطار إىل خرج إذا جدة فصاحب – املدينة

 . غادر إذا إال السفر برخص يرتخص ما ؛املدن يف وسط صارت التي
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 أقلعت ثم ،فطرفأإذا غربت الشمس وهو يف مطار عدن (:11مسألة رقم )

 يفعل؟ كيف ف ،الطائرة ورأى الشمس

 نت مت زت رت }ألنه أكمل الصوم  ؛يستمر يف فطره اجلواب:

ُشعيا من طلوع الفجر إىل غروب ومًا هو صام ص ،[187:البقرة سورة] {ىت

  الشمس.

ليس عليه صوم وهو يعمل سائق أجرة بني  :ما حكم من يقول:(12مسألة رقم )

 ما حكمه؟ ،املحافظات كل ثالثة أيام، وهذا سفر دائم

أن السفر املبيح لإلفطار هو عموم  ؛املسافرأن العلَمء ذكروا يف باب  اجلواب:

أصحاب سيارات األجرة واحلافالت -أو دائَم ،نادرا اً سواء كان سفر ؛السفر

ن يكون الرخصة يف الصوم أ يف ، فال يشرتطومن يتطلب عمله سفرا دائَمً  -والقاطرات

الواحد منهم يوميا من عدن إىل  قد يسافر ؛عندنا سيارة األجرة :يعني ًا،سفره نادر

 ؛أو أصحاب بعض املرافق ،أو أصحاب القاطرات ،أكثر أوقاته وهو يف سفر ؛صنعاء

يتطلب عمله أن ينطلق يف الصباح الباكر يوميا إىل صنعاء ويرجع من صنعاء  ؛كالربيد

ه وهو مسافر، هل يرتخص برخصة السفر من اإلفطار والقرص إىل مأكثر أيا ،إىل عدن

فمن كان فعاًل مسافرًا بشكل دائم فقد رخص  ؛نعم، لعموم اآليةاجلواب: ذلك؟  غْي

 لكن عليه عدة من أيام أخر، واأليام األخر قبل جميئ رمضان اآلخر. ،له اإلفطار
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إذا جاء هذا املوسم وهو يف سفر  ،أصحاب سيارات األجرة:(13مسألة رقم ) 

 هل جيوز له أن يفطر؟

لكن جيب أن يقيض قبل جميئ رمضان اآلخر، بمعنى لو كان عنده  ،نعماجلواب: 

فواجب أن يتوقف عن العمل ليقيض األيام األخر كَم تقدم  ؛كفايته من الرزق واملال

ْوُم ِمْن َرَمَضاَن ، َفََم َأْسَتطِيُع َأْن َأْقيِضَ إِالَّ يِف » :من حديث عائشة َكاَن َيُكوُن َعيَلَّ الصَّ

 فيدل عىل وجوب القضاء قبل دخول رمضان اآلخر. (1)«َشْعَبانَ 

هل يفطر أو أنه  يف رمضان ما هو األفضل بالنسبة للمسافر:(14مسألة رقم )  

 يصوم إذا مل تكن هناك مشقة؟

هل عليه ويس ،األفضل هو األيرس بالنسبة له، إن كان األيرس له أن يفطراجلواب: 

واقتداء  ،(2)«هلل حيب أن تؤتى رخصهإن ا» فالفطر أوىل عمال برخصة اهلل ،القضاء

 يفليست هناك مشقة  هألن ؛حيث أفطر، وأما إذا كان األيرس له أن يصوم ‘بالنبي

لو  ؛إنسان سافر للعمرة يف شهر رمضان :ويشق عليه القضاء، مثال ،الصوم يف السفر

 يفهو نازل يف الفندق أو يف الطريق حلصلت عليه مشقة وللعمرة  هأنه أفطر أيام سفر

بعد خروجهم من أيام عيد شوال سيباُش العمل ويشق عليه  ؛ألنه موظف ؛القضاء

  .عمله شاقا، فاألفضل هو األيرسقد يكون و-أنه يقيض عرشة أيام  -القضاء

 

                                 
 .(1146( ومسلم برقم: )1950أخرجه البخاري برقم: ) (1)

( ، 2742( ،وابن حبان برقم: )950حديث ابن عمر، أخرجه ابن خزيمة برقم: ) (2)

 .(5873،5866وأحمد في "مسنده" برقم: )
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أو من كان  ،من كان مريضا فعافاه اهلل يف هنار رمضان:(15مسألة رقم )   

 وقدم يف هنار رمضان، هل جيب عليهَم إمساك بقية اليوم؟ ،مسافرا

ذا قدم إ ، واملسافرفاملريض إذا برئ ،ألهنَم أفطرا بالدليل الرشعي .الاجلواب: 

 دليل الرشعي، لكن إذا كانالألهنَم أفطرا ب ،فال جيب عليهَم إمتام الصوم ،من سفره

طر وهو ، قد يقدم املسافر ويفبالفطر االختفاءعند من ال يعرف عذرمها فيستحسن هلَم 

رف لعقوبة والتهمة، وهكذا املريض من مل يعلأو قد يتعرض  ،به الظن فيساءيف مدينته 

عقوبة للقد يتعرض و ،ء به الظنيأكل ويرشب يف هنار رمضان فإنه ييس وراءهعذره 

من ويل األمر أو التهمة من الناس، فألجل هذا إذا كان عذرمها خفيا عن الناس 

سن أال جياهرا باإلفطار، أما بالنسبة للمسافر فإذا كان بني قوم يتحرجون من فيستح

 ؛فطارهذا اإل ويظهر وأن يعلن ،فيرشع له أن يفطر ؛الفطر يف حال السفر يف رمضان

 تعليَم هلم حكم الرشع.
 ،َمولدَي أو خافتا عىل ،أنفسهَم إذا خافتا عىلاحلامل واملرضع :(16مسألة رقم ) 

 فَم احلكم؟ ،أو خافتا عىل أنفسهَم وولدَيَم

عليهَم ف ؛َم إذا افطرتاأهنوالراجح:  ،هناك أقوال عدة ألهل العلم اجلواب:

سواء خافتا عىل  ؛وال يشء ،وال إطعام ،وال كفارة ،وليس عليهَم فدية ،القضاء

ذه ه مجيع ففي ،أو خافتا عىل أنفسهَم وولدَيَم ،لدَيَمعىل وأو خافتا  ،أنفسهَم

 حديث أنس بن مالك القشْيي لعموم القضاء فعليهَم اإذا أفطرتف ؛الثالث احلاالت
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َياَم ، َوَعِن »قال: ‘ الكعبي أن النبي اَلِة َوالصِّ ِر َشْطَر الصَّ
إِنَّ اهلَل َوَضَع َعِن املَُْسافِ

 .(1)«الصوم احْلَاِمِل َواملُْْرِضعِ 

 ؛ختاف وهي حامل أو املرضع إذا صامت أن تتأثر :يعني ؛إذا خافت عىل نفسها

سبب ختاف أن ي ؛أو ولدها يرتضع من ثدَيا ،أكل يف بطنهايواجلنني  ،هي بدون طعام

 .، هذا معنى خافت عىل نفسهاأو مرضا ،هلا ضعفا

إذا كانت حامال ختاف إذا صامت أن ينقص الغذاء عىل أو خافت عىل ولدها؛ 

املرتضع، هذا معنى  اختاف أن ينقص اللبن عىل هذأو إذا كانت مرضعا  ،اجلنني

 خافت عىل ولدها.

 ،وأخربوه األطباء بأنه يرجى له الشفاء ،من كان عجزه طارئا:(17مسألة رقم )  

ثم أخربوه بعد أربع سنوات أنه ال عالج هلذا  ،أو أربع سنوات ،فبقي ثالث سنوات

 املرض، فَمذا عليه؟

وعجزه  ألنه صار مرضه مزمناً  ؛يوم مسكيناً عليه أن يطعم عن كل اجلواب: 

قراءة ابن مسعود وابن عباس وهي  { قونهيطوَّ  ڍ ڇ }فتشمله اآلية:  دائَمً 

 . { ڎڎ ڌ ڌ }ة تثاب

                                 
( وأبو داود في "سننه" برقم: 2315، 2276، 2274أخرجه النسائي برقم: ) (1)

( 1667( وابن ماجه في "سننه" برقم: )715( والترمذي في "جامعه" برقم: )2408)

 (.20326، 19047وأحمد في "مسنده" برقم: )
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 راجع األطباء قالوا: ليس ،أصيب بمرض :إذا كان العكس(:18مسألة رقم )

 ،فجعل يطعم عن كل يوم مسكيناً  ،لك عالج ستبقى عىل هذا احلال حتى يتوفاك اهلل

 بعد ميض أربع سنوات عافاه اهلل، ماذا عليه؟

 فقد فعل ما وجب :فيه تفصيل: إن كان قد أطعم عن كل يوم مسكيناً اجلواب: 

مل -بعد ميض أربع سنوات -وال يشء عليه، وأما إذا كان إىل هذه الساعة ،عليه ُشعا

 ألنه يدخل يف ،فإنه يرجع يقيض عن كل يوم من رمضان ،يطعم عن كل يوم مسكيناً 

چ ڇ  چ }فأفطر يعني:  {ڳ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ }عموم اآلية: 

 .{ڇ ڳ

 ما حكم استعَمل الكحل للصائم؟:(19مسألة رقم )

عن  ‘ألنه مل يثبت هني عن النبي ،ولو وجد طعمه يف حلقه ،أنه جائز :الراجح

ألنه من طريق  ،ولو وجد طعَم له يف حلقه ،فيجوز أن يكتحل ،اكتحال الصائم

 ،ملساماتاإىل املعدة، نعم قد جيد شيئا من الطعم بطريق  وليست العني منفذاً  ،املسامات

أيت؟ من أين ي !ضع احلنظل عىل قدمه وجيد طعمه يف حلقهيألن اإلنسان  ،وهذا ال يؤثر

و أ ،كان بالكحل التداوي يف العني سواءفأو يشء،  ،دمالأو  ،املساماتمن طريق 

ولو وجد طعم الدواء يف احللق. وهكذا التداوي من ،صوم ال يؤثرالبقطرات يف حال 

 -سميار التعبْي صح إذا–ألن األذن ليست منفذا  ،ال يؤثر- دواءً يعمل -طريق األذن 

 ألن ،مراهم أو أدوية أي أو األذن قطرات يستخدم أن بأس فال ،والرشاب للطعام

 .منفذا ليست األذن
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 ‘وهلذا يقول النبي ،األنف منفذ من املنافذ إىل اجلوف :أما بالنسبة لألنف

 ،خوفا من نزول املاء من طريق األنف(1)«َوَبالِْغ يِف ااِلْستِنَْشاِق إِالَّ َأْن َتُكوَن َصاِئًَم »

نزول هذا الدواء بإذا كان جيزم  -فلهذا من كان مريضا وعنده دواء من طريق األنف

 ،فال يستعمله يف حال الصوم، أما إذا كان جرب الدواء يف حال الفطر -احللقإىل 

 وإال فإنه يؤخره إىل بعد اإلفطار. ،فال بأس باستعَمله ؛وأنه ال ينزل إىل احللق

 -متضمض الصائم إذا كان يف حر شديد وهكذا هناك أمور ال بأس هبا، منها:

وء يتمضمض لغْي الوضبعضهم يعمل حتت الشمس أو يكون يف يوم حار حيتاج أن 

أو  ،دأنه يغتسل للتربأو  ،هذا ال بأس به -حتى خيفف الشدة واجلفاف الذي يف الفم

صائم لل وهكذا استعَمل السواك ،هذا ال بأس به ؛أنه يدخل يف بركة أو يف ماء يسبح

لكن حيذر من  ؛ولو كان أيضا من هذه املعاجني ،ولو كان بعد الزوال ،ال بأس به

 الريق. فيلفظدخول يشء إىل جوفه من هذه املعاجني التي فيها سكر 

 أو عىل سبيل الرتاخي؟ ،هل القضاء عىل سبيل الفور:(20مسألة رقم )

لكن ال جيوز أن يؤخر القضاء إىل أن يأيت  ،أنه عىل سبيل الرتاخي :اجلواب

ْوُم ِمْن َرَمَضاَن ، َفََم َكاَن َيُكوُن َعيَلَّ »: تقال ~حلديث عائشة  ؛رمضان اآلخر  الصَّ

د يدل عىل أهنا تعتق «ن أقيض فَم أستطيع أ »فقوهلا:  (2)«َأْسَتطِيُع َأْن َأْقيِضَ إِالَّ يِف َشْعبَانَ 

ت حتى يتضايق عليها الوق-)فَم أستطيع(-ز تأخْي القضاء إىل بعد رمضانوال جي أنه

                                 
 (، وأبو داود في "سننه"1/ 87عن لقيط بن صبرة ، عن أبيه، أخرجه النسائي برقم: ) (1)

( 407(، وابن ماجه في "سننه" برقم: )38(، والترمذي في "جامعه" برقم: )142برقم: )

 (.16380وأحمد في "مسنده" برقم: )

 (.1146( ومسلم برقم: )1950أخرجه البخاري برقم: ) (2)
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 القضاء ليس عىل سبيل نأ :يف شعبان، فهذا قول اجلمهور من أهل العلم ~تقيض

 }يقول: ´واهلل ،خْي ألن هذا فعل ؛وإن كان األفضل املبادرة إىل القضاء ،الفور

 ھ}: ´ويقول  ،[133]سورة آل عمران:{ڀ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

ه أو حيصل ب ،فاإلنسان ال يدري لعله ينزل به املوت،  [48]سورة المائدة: {ۆ ھ

ه بمجرد يللكن ال جيب ع ،فاملبادرة مطلوبة ومستحبة !أو حيصل له تكاسل ،املرض

ن ال جيوز أ، ويستحب بل ،خروج رمضان أن يدخل يف قضاء ما عليه من أيام رمضان

هذا  ؛فعنده من خروج رمضان إىل آخر شعبان ،يؤخر القضاء إىل أن يأيت رمضان اآلخر

 وهذا قول اجلمهور. ،أن يتأخرُمل القضاء، ال جيوز له 

مع متكنه -من تأخر عن القضاء حتى دخل رمضان اآلخر (:21مسألة رقم ) 

 فَم الذي جيب عليه؟ -من القضاء، ولكن تكاسل

رجل مريض استمر به مرضه إىل أن أتى -إذا كان بعذر فال يشء عليه اجلواب:

 .[286]سورة البقرة:{ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} -رمضان اآلخر

ال يشء عليه، امرأة  ؛مسافر استمر يف السفر إىل أن دخل رمضان اآلخررجل 

 ؛ما بعد احلمل إىل أن جاء رمضان اآلخر و ،ب احلملاوأتع ،حامل استمر هبا احلمل

 ال وهي اآلخر رمضان عليها جاء –رضاع يطول الفون تعر –ال يشء، امرأة مرضع 

 رمضان دخل أن إىل رَ أخَّ  من حكم ما الكالم لكن عليها، يشء ال ؛رضاع يف زالت

  يلزمه؟ ماذا عذر، دون من اآلخر
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 بجي :قال من لقول خالفا عليه، كفارة وال ،والتوبة القضاء يلزمه أنه :الراجح

وهناك آثار عن  ،ومل يصح ،حديث ذلك يف روي مسكينا، يوم كل عن يطعم أن عليه

]سورة  {چ ڇ ڇ ڳ چ } :اآلية لكن عندنا ظاهر ،بعض الصحابة

فهو آثم  ؛فمن أخر متعمدا بدون عذر ،وال كفارة ،إطعاما ´ومل يذكر اهلل. [184البقرة:

ر عرشة من أخ: -يعني -ال جيب عليه أن يطعم مع كل يوم مسكينا ،قضاء فقطالوعليه 

 هذا مل يثبت. ،مسكينا عن كل يوم ويطعم ،أيام يقضيها بعد رمضان

لكن ال جيوز  -من األعذار عذراً وإن كان -أن السفر  وهو ،وهنا ننبه عىل يشء

افر إىل أنا سأس :رمضان يف موسم احلر يقول عليهيدخل  ،أن يسافر ليفطر، هذا حتايل

 أي مكان أو يف ،ديدةاحلأو يف  ،؟ حتى يفطر يف صنعاءإىل صنعاء صنعاء، ملاذا يسافر

  .!وسيقيض يف أيام الشتاء، هذا حرام ال جيوز

ُق َبنْيَ جُمَْتِمع  ، َخْشَيَة َواَل » : ‘قوله  !ما هو الدليل؟  ، َواَل ُيَفرَّ
ق  َمُع َبنْيَ ُمَتَفرِّ  جُيْ

َدَقةِ  إذن التحايل إلسقاط الواجب حرام ال جيوز، وأيضا يف حديث طلحة بن  (1)«الصَّ

اْلَيْوِم  ات  يِف مَخُْس َصَلوَ  » : ‘ اَل َرُسوُل اهللِفقَ  ماذا عيل يا رسول اهلل عبيد اهلل قال: 

ْيَلةِ  ُهنَّ ؟ َقاَل :«َواللَّ َع ، َوِصَياُم َشْهِر َرَمَضاَن  » ، َفَقاَل : َهْل َعيَلَّ َغْْيُ ، «اَل ، إِالَّ َأْن َتَطوَّ

ُه ؟ َفَقاَل : َع  »َفَقاَل : َهْل َعيَلَّ َغْْيُ َكاَة ،  ‘ ، َوَذَكَر َلُه َرُسوُل اهللِ«اَل ، إِالَّ َأْن َتَطوَّ الزَّ

َها ؟ َقاَل : َفَقاَل : َهْل  َع  »َعيَلَّ َغْْيُ ُجُل َوُهَو َيُقوُل : «اَل ، إِالَّ َأْن َتَطوَّ ، َقاَل : َفَأْدَبَر الرَّ

                                 
 ( .1448حديث أبي بكر، أخرجه البخاري برقم: ) (1)
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ال  (1)« َأْفَلَح إِْن َصَدَق »:  ‘ َواهللِ اَل َأِزيُد َعىَل َهَذا ، َواَل َأْنُقُص ِمنُْه ، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ

 إسقاط الواجبات. عىل وال جيوز التحايل  ،بد من الصدق

 ظة؟ لما هي الكفارة املغ(:22مسألة رقم ) 

 وإن مل ،يصوم شهرين متتابعني :فإن مل جيد ،أن يعتق رقبة :هياجلواب: 

  النَّبِيِّ َبْينَََم َنْحُن ُجُلوٌس ِعنْدَ » حلديث أيب هريرة قال ،فيطعم ستني مسكينا :يستطع

، إِْذ َجاَءُه َرُجٌل َفَقاَل : َيا َرُسوَل اهللِ ، َهَلْكُت ، َقاَل : َما َلَك ، َقاَل : َوَقْعُت َعىَل  ‘

: َهْل جَتُِد َرَقَبًة ُتْعتُِقَها ، َقاَل : اَل ، َقاَل : َفَهْل  ‘ اْمَرَأيِت َوَأَنا َصاِئٌم ، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ 

نَي ِمْسِكينًا ، تِّ ْيِن ُمَتَتابَِعنْيِ ، َقاَل : اَل ، َفَقاَل : َفَهْل جَتُِد إِْطَعاَم ِس َتْسَتطِيُع َأْن َتُصوَم َشْهرَ 

َها مَتٌْر ، بَِعَرق  فِي ‘ ، َفَبْينَا َنْحُن َعىَل َذلَِك ُأيِتَ النَّبِي   ‘ ، َقاَل : َفَمَكَث النَّبِي  َقاَل : اَل 

ُجُل َواْلَعَرُق املِْْكَتُل ، َقاَل : َأْيَن ال ْق بِِه ، َفَقاَل الرَّ اِئُل ، َفَقاَل : َأَنا ، َقاَل : ُخْذَها َفَتَصدَّ سَّ

َتنْيِ َأْهُل َبْيت  َأْفَقرُ  ْن مِ  : َأَعىَل َأْفَقَر ِمنِّي َيا َرُسوَل اهللِ ؟ َفَواهللِ َما َبنْيَ اَلَبَتيَْها ُيِريُد احْلَرَّ

ي . َفَضِحَك النَّبِي  
يعني: ،  (2)« ى َبَدْت َأْنَياُبُه ، ُثمَّ َقاَل : َأْطِعْمُه َأْهَلَك َحتَّ  ‘ َأْهِل َبْيتِ

)يا رسول اهلل يقول:  ،كيف جاء خائفا وجالً  !من حال هذا الرجل ‘تعجب النبي

)يا فلَم جاء اخلْي قال:  ،أخرجني من هذه اهللكة أنقذين، ومعنى كالمه ،هلكت(

ا تعجب ‘فضحك النبي ،هذا اخلْين مطمع أن ينال  (يأفقر من عىلرسول اهلل أ

 أهل بيتي أحق هبذه اإلطعام. و اثم يقول: أن كيف أنه جاء خائفا وجالً  !حلاله

                                 
 (.11( برقم: )31/  1( ومسلم )46أخرجه البخاري برقم: ) (1)

 (.1111( ومسلم برقم: )1936أخرجه البخاري برقم: ) (2)
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 أن احلافظ العراقي »:  ¬حتى ذكر ابن حجر ،فهذا احلديث فيه فوائد كثْية

لف أ استنبط من هذا احلديث !كتب جملدا كامال ذكر فيها فوائد ومسائل هذا احلديث

يكتب جملدا يف فقه  ،م علَمئنام وعلْ انظروا كيف فهْ  !!سبحان اهلل (1)«فائدة ومسألة

فيه  :فالشاهد من هذا احلديث !ويستنبط ويستخرج ألف فائدة ومسألة ،هذا احلديث

وأن عليه الكفارة  ،وأن عليه أن يتوب ويستغفر ،إثم من جامع يف هنار رمضان

 املغلظة. 

 مؤمنة؟ تكونهل يشرتط يف الرقبة أن (:23مسألة رقم ) 

لإلطالق قال: )هل جتد ما تعتق  ؛أنه ال يشرتط كوهنا مؤمنة الراجح اجلواب:

 ولو أعتق الرقبة الكافرة لكان جمزئا. ،رقبة(

 واجب عليه أن يميش عىل هذا ،فإن مل جيد فعليه أن يصوم شهرين متتابعني

ولو  ،رقبةالث، ال! واجب أن يبدأ بعتق ليس هو خمْيا خيتار األول أو الثال ،الرتتيب

م ص :نقول له إذا كان غنياً  ،ولو كان ملكا، قد يقول بعض طالب العلم: ال ،كان غنياً 

ائلة قد طالال وماألألن يسهل عليه أن يعتق عرش رقاب، غني عنده  ،شهرين متتابعني

لنا له: فإذا ق ،يقول يعضهم: نحن نريد الزجر هلذا املرتكب للذنب، كونه ملكا أو غنيا

مل ليس االع ،هذا ُشع ،اللكن  ،ويكون زجرا له ،عليه اً صم شهرين سيكون شاق

 كا يبدأ بعتق الرقبة.لِ مفوضا يف دين اهلل، ولو كان مَ 

                                 
 (.194/ 5(و)173/ 4انظر "فتح الباري البن حجر" ) (1)
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 ليس مكرها وال ناسيا كَميعني: - مل جيد هذا الواطئ يف هنار رمضان متعمدا نفإ

وبعضهم جيامع يف هنار رمضان وال -حرمة اجلَمع يف هنار رمضانبيعلم  ، بل سيأيت

 كان إذا-وهذه املسألة ذكرها أهل العلم-ألن بعض الناس يسأل !يعلم أن هذا حرام

ذه هجيهل  ،وبعيد من العلم ،بعضهم يكون يف بادية ؛قد جامع قبل عرش سنوات

 } ه جاهلألن ؛وال اإلثم ،ترتتب عليه الكفارة ال :باحلكم فمن كان جاهالً  ،املسألة

وأن يكون  ،فيشرتط أن يكون متعمدا ،{جع مظ حط مض خض حض جض

فَمذا عليه؟ عليه أن يعتق رقبة، إن مل جيد فيصوم شهرين متتابعني، العربة  ،عاملا

 ،يناألول تسعة وعرش وكان الشهر ،فمن ابتدأ من أول الشهر ،بالشهرين املتتابعني

ما  أول -ل رجبمثال ابتدأ من أو ،فقد أدى ما عليه تسعة وعرشين،والشهر الثاين 

 ،تسعة وعرشينفصار رجب ناقصا -جلَمع يف هنار رمضانادخل رجب صام كفارة 

 ،ينتسعة وعرششهر يكون الألن  ،هذا قد صام شهرين ؛تسعة وعرشينوشعبان أيضا 

 20فيتوقف يف  -االخرمجاد  20من  :مثال -، لكن من صام من وسط الشهرثالثنيأو 

د صام شهرين، لكن لو ابتدأ باألشهر ال يبايل شعبان يكون ق 20إذا أكمل  ؛شعبان

 كوهنا كاملة أو ناقصة.

عىل أن  هل تقدر (هل تقوى) ؟«شهرين متتابعني فهل تستطيع أن تصوم» قال:

إذن هناك أناس ال يستطيعون صيام شهرين  ،تصوم شهرين متتابعني؟ قال: ال

 عندهم أمراض، عندهم أعَمل ، عندهم ضعف.  ؛متتابعني
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تني إطعام س :اخلصلة الثالثة «تستطيع أن تطعم ستني مسكينا هل»قال: 

 الذين ال :وهم ،وفقراء ،مساكني ،ليس بغني ما جيوز أن تطعم األغنياء ،مسكينا

 وليس عندهم ما يغنيهم يف حاجتهم. ،جيدون كفايتهم

 عندك ستون مسكينا األول غْي الثاين-ساكني خمتلفنياملويشرتط أن يكون 

إذا  ،اإلطعام عىل مسكني عرش مراتال يكرر  -الثالث إىل آخر الستنيوالثاين غْي 

انظر واحدا آخر؛ انظر عمرا، انظر ُممدا، انظر  ،اإلطعامعليه أطعمت زيدا ال تكرر 

ة ويكرر قد يطعم عرش ،وهذه مسالة خيطأ فيها بعض الناس ،صاحلا حتى تكمل الستني

 عرشين كم صاروا؟ :قال ،طعاماإل ميهويعيد عل ،عليهم اإلطعام، املرة األوىل عرشة

 يعدهم صاروا عرشة قال: ،أو يعطي أهل بيت رزا وأشياء ،قال: صاروا ثالثني ،ويكرر

 خمتلفني. واال بد أن يكون !خطأهذا  ،مرات، ال ستيعني: ني وجبة كلوا ست

 ؟من عجز عن الكفارة هل تسقط(:24مسألة رقم ) 

هرين وال يستطيع أن يصوم ش ،عتق رقبةمن كان معرسا ال يستطيع أن ي اجلواب:

قال: ما عندي قدرة عىل إطعام ستني مسكينا،  ،متتابعني، قيل له: بقي عليك اإلطعام

 هل تسقط عنه الكفارة؟

هل  .؟..حينَم قال له: هل تستطيع‘ ألن النبي ؛أن الكفارة ال تسقط الراجح

ودين  »يه يبقى دين علفوإنَم سكت،  ،؟ قال: ال، مل خيربه بسقوط الكفارة...تستطيع

 سنوات، عرش بعد ،مخس سنوات بعد ،تيرس له بعد سنتنييفلعله  (1)«أحق أن يقىض  اهلل

                                 
 .(1148( ومسلم برقم: )1953حديث ابن عباس، أخرجه البخاري برقم: ) (1)
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ذا أما إ ،فله أن يأكل هو وأوالده بنص احلديث ،وإذا ذهب شخص آخر تربع بالكفارة

من عند نفسه فال جيوز أن يأكل هو وأهله، أما لو تربع هبا شخص عرف  هاكان أخرج

 فذهب خيرج بدال عنه فله أن يأكل. ،يف هنار رمضان ءوعليه كفارة الوط ،أن هذا فقْي

 (:هل عىل املرأة أيضا كفارة؛ هو جامع امرأته وهي مطاوعة25مسألة رقم )

 ليست مكرهة وال ناسية هل عليها كفارة؟

مل  ‘أنه ال كفارة عليها، عليها التوبة واالستغفار ألن النبي راجحال اجلواب:

 قال كَم ،عليها ألمره وأخربه باحلكم ولو كان واجباً  ،يأمره بإخبارها بأن عليها كفارة

َفْت »بالزنا قال:  فرتاعيف احلديث يف شأن اال َواْغُد َيا ُأَنْيُس إىَِل اْمَرَأِة َهَذا ، َفِإِن اْعرَتَ

 .(1)«َهاَفاْرمُجْ 

ألنه  ،بدله هل عىل من جامع يف هنار رمضان أن يقيض يوماً (:26مسألة رقم )

 أفسد صيام ذلك اليوم؟

 (2)«َواْقِض َيْوًما َمَكاَنهُ »مل يثب األمر بالقضاء، يف بعض الروايات  اجلواب:

يف هنار  حلرمة اجلَمع ةهذا بالنسب ،أن يتوب ويستغفر فلهذا عليه ،وهي شاذة ال تصح

  .رمضان

 من احتلم هل يفسد صومه؟ (:27مسألة رقم )

 صومه صحيح بإمجاع من أهل العلم.ال، من احتلم يف هنار رمضان اجلواب: 

 

                                 
 (.1698( ومسلم برقم: )2314قم: )حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري بر (1)

 (.8136أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" برقم: ) (2)
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من طلع عليه الفجر وهو عىل جنابة من احتالم أو مجاع هل (:28مسألة رقم )

 صومه صحيح؟

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ }: ´نعم، صومه صحيح لقوله  اجلواب:

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ

 رَ إذا أخ :ومعناه ومقتضاه ،له باألكل والرشب واجلَمع إىل طلوع الفجر فأذنَ {ڌ

وحلديث عائشة وأم  ،وال يزال عىل جنابة-أن يؤذن املؤذن-اجلَمع إىل قبيل األذان

متفق عليه،  (1)«ُثمَّ َيْغَتِسُل َوَيُصومُ َكاَن ُيْدِرُكُه اْلَفْجُر ، َوُهَو ُجُنٌب ِمْن َأْهِلِه ، »سلمة 

 اْلَباِب ،  ‘ َأنَّ َرُجاًل َجاَء إِىَل النَّبِيِّ » وحلديث عائشة
ِ
َيْسَتْفتِيِه ، َوِهَي َتْسَمُع ِمْن َوَراء

اَلُة َوَأَنا ُجُنٌب َأَفَأُصوُم ؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللِ  َأَنا وَ  :‘ َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ ُتْدِرُكنِي الصَّ

اَلُة َوَأَنا ُجُنٌب َفَأُصومُ   رواه مسلم. (2)« ُتْدِرُكنِي الصَّ
 ره أم ال؟ذكِّ ناسيا هل يُ  يأكل وهو صائَم رأى من(:29مسألة رقم ) 

 ،يف هنار رمضان منكر لوهو معذور، األك ،ألن هذا منكر ،يذكرهاجلواب: 

أنت تعرف أن هذا انتهك حرمة رمضان  .لكن أنت لست معذورا ،لكن هو معذور

ُه بَِيِدِه ، َفإِْن مَلْ َيْسَتطِْع  »وإن كان ناسيا، تذكره لزوما  ْ َمْن َرَأى ِمنُْكْم ُمنَْكًرا َفْلُيَغْيِّ

يََمنِ  َفبِِلَسانِِه ، َفإِْن مَلْ َيْسَتطِْع َفبَِقْلبِِه ،   .(3)« َوَذلَِك َأْضَعُف اإْلِ

 أفطر يف رمضان بدون عذر، فَم الذي عليه؟ من (:30مسألة رقم ) 

                                 
 (.1109( ومسلم برقم: )1931( )1930( ، )1925أخرجه البخاري برقم: ) (1)

 (.1110أخرجه مسلم برقم: ) (2)

 (.49حديث أبي سعيد، أخرجه مسلم برقم: ) (3)
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رجل مكلف، أو امرأة مكلفة أفطر يف هنار رمضان بدون عذر، ال هو اجلواب: 

واالستغفار  أن عليه التوبة: الراجح مريض وال هو مسافر، وليس عنده أي عذر؛

نب لعدم ثبوت ما يفيد ذلك، فاإلثم كبْي، والذ ،وليس عليه القضاء، وليس عليه فدية

عظيم ال يزيله إال التوبة واالستغفار، وأما أنه يلزمه أن يقيض عن األشهر التي أفطرها 

أو عليه كفارة؛ ليس هناك دليل عىل ذلك،  ،متعمداً من رمضانات ماضية، أو عليه فدية

 من أقوال أهل العلم: أنه يتوب ويستغفر.  الراجحبل 

 من أفطر بعذر هل عليه كفارة مع القضاء؟(:31لة رقم )مسأ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  }لقوله تعاىل:  ،من أفطر فعليه القضاء فقطاجلواب:  

  بدل األيام التي أفطرها يقيض .[184]سورة البقرة: {چ ڇ ڇ ڳ چ چ چ

 چ}من كان مريضًا يف رمضان كله، فأفطر يف مجيع رمضان؛ فعليه أن يقيض 

 فإذا كان رمضان املنرصم ،وعليه أن يقيض بقدر األيام التي أفطرها {ڳ چ ڇ ڇ

تسعة وعرشين يومًا؛ يقيض تسعة وعرشين يومًا، وإذا كان رمضان املنرصم الذي أفطره 

 چ ڇ ڇ چ}يقول:  ´واجب أن يقيض ثالثني يومًا، ألن اهلل ؛ثالثني يوماً 

 التي أفطرها.  أيام بدل األيام {ڳ

 ؟ أفطر لعذر السفرالقضاءهل يشرتط أن تكون متتابعة يف (:32مسألة رقم ) 

 عرشة أيام من رمضان هل يشرتط أن يقضيها متتابعة؟

ال يشرتط التتابع يف قضاء أيام رمضان  ،وهذا قول اجلمهور .ال اجلواب:

 ´وألن اهلل ،فنطلق ما أطلقه اهلل{ڳ چ ڇ ڇ چ }: ´إلطالق اآلية قال اهلل 
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يتناىف مع اليرس الذي أراده فإجياب التتابع قد  { مج حج مث هت }يقول: 

وأن  ،فأراد اهلل إكَمل العدة { حس جس }، وأيضا ألن اهلل تعاىل يقول: ´اهلل

لكن مل  ،التتابع، هناك بعض القراءات وجوب تكون أيام بدل أيام، ومل يثبت ما يفيد

  تصح.

 مفسد للصوم؟ وُشب   ل أكل  هل كُ (:33مسألة رقم ) 

 ،بالنسبة للمأكول واملرشوب املغذي هذا ال خالف وال إشكال فيه اجلواب:

لكن إذا كان الذي يؤكل ويرشب مما ال يتغذى به كالطني أو احلجارة أو نحاتة اخلشب 

 :فيه خالف بني أهل العلم ؛خيوط فصوص أو يبتلع خرزات، أو يبتلع أو يبتلع

غذى تيو يرشبه مما ال يأكله أ الذي واألحوط أنه مفسد للصوم ولو كان الراجحو

وفالن  ،وفالن يأكل اخلشب ،ألن هذا يعترب أكال وُشبا يقال: فالن يأكل الطني ،به

 ،والرشب؟ أن يتجاوز احللق األكليأكل كذا. فاألكل والرشب يفسد الصوم، كيف 

وجتاوز به احللق، أما لو وضعه جمرد وضع  ،إذا تناول اليشء ،يقال: فالن أكل أو ُشب

 ا ال يعترب أكال وال ُشبا. يف الفم هذ

 اللقمة من اخلبز يف الفم، هل يفطر هبذا؟  وضع(:34مسألة رقم )

ما يعترب آكال أو شاربا إال إذا جتاوز  ،ال، حتى تتجاوز اللقمة احللق: اجلواب

 هبذا املأكول أو املرشوب احللق.

ال يؤثر يف الصوم. املرأة يف مطبخها تريد أن  ؛ومن هنا نستفيد أن جمرد تذوق الطعام

هذا ال يفسد عليها  ؛تتذوق الطعام هل فيه ملح أم ال، أخذت لقمة وذاقت بلساهنا
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، فاألكل والرشب هو ما جتاوز ألن هذا ليس بأكل وال ُشب ما جتاوز احللق ،الصوم

 .احللق

ر وهذه اإلب-ساجللب–كاإلبر املغذية  :وهناك أشياء تقوم مقام األكل والرشب

 ،بل هي أبلغ وأترسع تأثْيا من الطعام والرشاب ،املغذية يف مقام األكل والرشب

-الدربات سبب هذهب ،ت قواه وساخت عضالته وقوتههكفيكون املريض قد انت

 فاإلبر املغذية هلا حكم الطعام والرشاب.  ،يعود له نشاطه-سبحان اهلل

 روهذه اإلب ،نيكاألْنُسولنِْي والبِنِْسل ،وأما اإلبر العالجية التي لست مغذية

الصوم احتياطا وقت واألفضل تناوهلا يف خارج  ،ال تؤثرفالعالجية  الدوائية

هنا ليس بأكل أل ؛فهي ال تفطر ،أما إذا اضطر املريض وسأل ،وخروجا من اخلالف

 وال ُشب. 

ترب  يعأفتى علَمء العرص بأنه ال مرض الربوأهل الذي يتناوله  خوهكذا البخا

َئة ،مفطرا وال يصل إىل املعدة ُمل الطعام  ،ألنه عبارة عن غاز مضغوط يصل إىل الرِّ

 ،ومع هذا لو استطاع املريض بالربو أن جيتنب هذا الغاز فهذا أسلم وأحوط ،والرشاب

زمات مستمرة ما يستطاع أن يستغني عن هذا الدواء ملدة تزيد ألكن بعضهم عندهم 

 اج بني احلني واآلخر أن يتناول هذا الغاز.فيحت ،مخس ساعات عىل

 لصوم؟لمفسد  القيءهل (:35مسألة رقم ) 

وم مفسد للص ءفيه خالف بني أهل العلم، الذين قالوا بأن تعمد القي اجلواب:

َمْن َذَرَعُه اْلَقْيُء َفَلْيَس َعَلْيِه َقَضاٌء، َوَمِن اْسَتَقاَء َعْمًدا »استدلوا بحديث أيب هريرة 
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وقفه عىل أيب هريرة، فال  الراجحو ،‘ وهو حديث مل يصح عن النبي (1) «َفْلَيْقضِ 

بغْي طواعية بل كان مغلوبًا سواء خرج  ،من مفسدات الصوم ءالقي كوندليل عىل 

أو خرج باستدعاء منه وكان متعمدًا له، فسواء خرج بدون تعمد أو بتعمد  ،عليه

َأنَّ » وأما حديث ثوبان ،لعدم ثبوت ما يفيد اإلفساد ،ال يفسد الصوم ءفخروج القي

 وال تكون للسببية، للتعقيبالفاء يف أفطر قد تكون  (2)«َقاَء َفَأْفَطرَ  ‘ َرُسوَل اهللِ

 .الراجحو هذا ه ،بالقيءدليل عىل إفساد الصوم  هال يكون فيف ،احتَملفاحلديث فيه 

 هل احلجامة مفسدة الصوم؟(:36مسألة رقم ) 

لقول  ،لصوملمفسدة  اأهن الراجحو ،فيه خالف بني أهل العلم اجلواب:

َأنَّ »عن عدد من الصحابة. وأما حديث  (3)« َأْفَطَر احْلَاِجُم َواملَْْحُجومُ »: ‘النبي

 اأنكرهمعلة ال تصح  فلفظة )وهو صائم( شاذة (4)«اْحَتَجَم َوُهَو َصاِئٌم  ‘ َرُسوَل اهللِ

أما وهو صائم فلم  ،وهو ُمرم‘ لكن احتجم النبي ،مجاعة من أئمة احلديث

. (5)يثبت

                                 
 (.2380أخرجه أبو داود في "سننه" برقم: ) (1)

( 87( والترمذي في "جامعه" برقم: )2381أخرجه أبو داود في "سننه" برقم: ) (2)

(، والحديث 27502، 22443، 22381، 22372، 21701وأحمد في "مسنده" برقم: )

قَاَء فَأَفَْطَر ، قال فَلَِقيُت ثَْوبَاَن  ‘ للاِ  عن َمْعدَاُن ْبُن َطْلَحةَ أَنَّ أَبَا الدَّْردَاِء َحدَّثَهُ أَنَّ َرسُولَ 

َطَر قَاَء فَأَفْ  ‘ فِي َمْسِجِد ِدَمْشَق فَقُْلُت : إِنَّ أَبَا الدَّْردَاِء َحدَّثَنِي أَنَّ َرُسوَل للاِ  ‘ َمْولَى َرُسوِل للاِ 

 ، قَاَل : َصدََق ، َوأَنَا َصبَْبُت لَهُ َوُضوَءهُ(

( مسند أحمد" 1680( "سنن ابن ماجه" ) 2369اود" ) انظر: "سنن أبي د (3)

(17112"). 

 (.1938حديث ابن عباس رواه البخاري ) (4)

قال صاحب " التنقيح": حديث ابن عباس روي على أربعة أوجه : أحدها : احتجم  (5)

وهو محرم " والثاني : احتجم وهو صائم " ، والثالث : احتجم وهو صائم محرم " ، 
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ء لكن فيها يش ،وهناك أحاديث استدلوا هبا عىل عدم بطالن الصوم باحلجامة

فاحلاصل أن احلجامة مفسدة للحاجم  ،وما ثبت منها له توجيه ،من الكالم

 واملحجوم.

ألن الدم الذي يتربع به يكون كثْيا كالدم  ،التربع بالدم :ويف معنى احلجامة

الذي  وأ ،أما الدم اليسْي الذي خيرج يف حال التحليل للدم ،الذي خيرج يف احلجامة

 ؛يف حال الرعافأو الذي خيرج  ،بني األسنان الذي خيرج أو ،ألجل املداواة خيرج

 أو ما كان ،ةهو احلجامة املعروف :وإنَم الذي يفسد الصوم ،هذا كله ال يفسد الصوم

 يف معناها من مثل التربع بالدم.

 ما حكم املباُشة للصائم ؟(:37مسألة رقم )

َم : ُيَقبُِّل َوُيَباُِشُ َوُهَو » ~تقول عائشة  اجلواب: َكاَن النَّبِي  َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ْربِهِ  ُه َسَأَل )وثبت أيضا من حديث عمر بن أيب سلمة  (1)« َصاِئٌم ، َوَكاَن َأْمَلَكُكْم إِلِ َأنَّ

اِئُم ؟ َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللِ ‘ َرُسوَل اهللِ : َسْل َهِذِه ) أِلُمِّ َسَلَمَة ( ‘ َأُيَقبُِّل الصَّ

ْتُه َأنَّ َرُسوَل  وهو يف مسلم، وأيضا حديث ابن عباس  (2)«َيْصنَُع َذلَِك  ‘ اهللِ َفَأْخرَبَ

                                 
والرابع : احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو صائم " ، وهذا الرابع انفرد به البخاري ، فأما 

صحته ، وأما احتجامه وهو صائم ، فصححه البخاري  احتجامه وهو محرم ، فمجمع على

، والترمذي ، وغيرهما ، وضعفه أحمد بن حنبل ، ويحيى بن سعيد القطان ، وغيرهما ، 

احتجم وهو صائم محرم ،  ’ قال مهنا : سألت أحمد بن حنبل عن حديث ابن عباس أن النبي

/  2ألحاديث الهداية": ) فقال : ليس فيه : صائم ، إنما هو محرم، انظر "نصب الراية

478). 

 (. 1106( ومسلم ) 1927رواه البخاري )(1)

 (.1108أخرجه مسلم برقم: ) (2)
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ُؤوِس َوُهَو َصاِئٌم  ‘ اهللِ  َكاَن َرُسوُل  »قال:  وهو  ،رواه أمحد (1)«ُيِصيُب ِمَن الر 

 صحيح. 

أي  ؛لكن هبذا الرشط؛ ملن كان يملك إربه ،أن املباُشة جائزة للصائم :فاحلاصل

 هذا جائز.  ؛أو الضم ،أو املس ،أنه يعرف من نفسه أنه ال يتَمدى، جمرد التقبيل

وأن عليه القضاء، وذهب  ،عامة أهل العلم عىل فساد الصوم لكن لو أنزل؟

 ،وهذا قول ابن حزم ،إذا مل يتعمد اإلنزال ؛مجاعة من العلَمء إىل عدم فساد الصوم

لعدم الدليل عىل اإلفساد وإنَم اإلفساد يكون  ،واأللباين والوادعي ،والصنعاين

 باجلَمع. 

 :´ غْي رمضان لقول اهلل ستمناء سواء كان يف رمضان أو يفالوال جيوز ا

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}

  .[6-5]سورة المؤمنون: {ڄ ڄ
تي والكفارة املغلظة ال ،وأنه إثم كبْي ويوجب اإلثم ،وتقدم ما يتعلق باجلَمع

 تني مسكينا. طعام سإفإن مل جيد ف ،فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني ،هي عتق رقبة

ال يقطع هذا التتابع حصول املرض  ،متتابعني شهرينالوننبه عىل أن صوم 

 أو ،أو النفاس ،دم احليضألجل أو  ،أو ألجل السفر ،اإلفطار ألجل املرضيعني: 

هذا كلها ال تقطع  ،أو أيام الترشيق ،أو عيد األضحى ،ألجل اإلفطار لعيد الفطر

أو  ،ارهأو للظ ،اخلطأ التتابع، فمن كان عليه صيام شهرين متتابعني كفارة لقتل

                                 
 (.26291، 3391، 2241أخرجه أحمد في "مسنده" برقم: ) (1)
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 ،بعضهم جلهله إذا أفطر ملرض ،فهذه األمور ال تقطع التتابع ،يف هنار رمضان ،للجَمع

وهذا غْي صحيح، بل من أفطر هلذه  ،فإنه يرجع يستأنف الصوم مرة أخرى ،أو سفر

 األعذار فإنه يبني عىل ما تقدم. 

ل ع اجلهأما م ،ختيارواإل ،والقصد ،والعمد ،هذه املفطرات إنَم تكون مع العلمو

فمن أكل أو  [286]سورة البقرة:{مت ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې}فال ترض 

 أكل أو ُشب: -يعني -وليس باحلكم ،بالوقت يكون جاهال :-يعني-ُشب جاهال 

أكل أو ُشب ظانا أن الليل ال يزال  -أو جاهال ببقاء النهار ،جاهال بدخول الفجر

 أو ،ثم تبني عدم الغروب ،أو أنه أكل أو ُشب ظانا أنه قد غربت الشمس-موجودا 

 كَم تقدم يف ،أو جاهال بالوقت ،وأنه حرام يف هنار رمضان ،جامع جاهال بحكم اجلَمع

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې}فال يشء عليه لعموم األدلة  ،األكل والرشب

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ´} [286]سورة البقرة:{مت

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}،[5]سورة األحزاب: {ۇ ۓ ۓ

  .[225البقرة: ]سورة {ٺ ڀڀ

ي اخْلََطَأ َوالنِّْسَياَن َوَما اْسُتْكِرُهوا » : ‘ وقوله
تِ إِنَّ اهلَل َوَضَع َعْن ُأمَّ

قد حيصل هذا بالنسبة لألكل  - ،أو جامع ناسيا ،أو ُشب ،وهكذا من أكل(1)«َعَلْيهِ 

 من يئاش فعل فمن رمضان، يف أنه ينسى –ويف اجلَمع قد حيصل  ،والرشب بكثرة

 كثري مسألة عىل التنبيه تقدم لكن صحيح، فصومه ،مكرها أو ،ناسيا أو ،جاهال ذلك

                                 
 .(2045حديث ابن عباس: أخرجه ابن ماجه في "سننه" برقم: ) (1)
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ل لكن جيه ،هي أن بعضهم جيامع يف هنار رمضان يعلم أن اجلَمع ُمرمو ،عنها السؤال

ويقول: لو كنت أعلم أن هذه الكفارة املغلظة مرتتبة عىل اجلَمع ما  ،الكفارة املغلظة

ألنه أقدم عىل الفعل مع علمه  ،أن الكفارة الزمة عليه :فعلت، فَم هو احلكم؟ احلكم

يا رسول اهلل » وقال: ، ‘ أن الرجل جاء إىل النبي :والدليل عىل ذلك ،بحرمته

 يدل (هلكت): قوله عليه، ماذا يدري ال هو «امرأيت يف رمضان هلكت وقعت عىل

 علمي يكن مل لكن رمضان، هنار يف اجلَمع بحرمة يعلم وأنه ،بخطئه يعلم أنه عىل

وعلم  ،الكفارة جهل من أن عىل يدلنا فهذا. هبا ‘ النبي فأمره الكفارة بوجوب

 بحرمة اجلَمع أن الكفارة الزمة عليه. 

َب َفْلُيتِمَّ َصْوَمهُ »: ‘ وهكذا قوله كان  سواء (1)«َمْن َنيِسَ َوُهَو َصاِئٌم َفَأَكَل َأْو َُشِ

 اماً طعويكون  ،طاملا هو بعذر النسيان فصومه صحيح ،أو كثْيا ،هذا األكل قليال

ألن هذا منكر  ،ولكن من رآه يأكل أو يرشب فواجب عليه أن ينبهه ،إياه اهلل أطعمه

فواجب عليك أن تأمر  ،رأيت شخصا يرتكب منكراإذا ف ،واجب عليه أن يصوم

 باملعروف وتنهى عن املنكر.
 متى يرشع تعجيل الفطر؟(:38مسألة رقم ) 

إذا غربت الشمس، وهذا يكون إما برؤية الشخص للشمس وهي اجلواب: 

بة الظن أو بغل ،الذي ينضبط بالوقت املؤذنأو بأذان  ،أو بإخبار الثقة العدل ،تغرب

ألن  ،فال جيوز له أن يفطر ،كألن غلبة الظن تنزل منزلة اليقني، أما مع وجود الش

                                 
( ومسلم برقم: 6669) (،1933حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري برقم: ) (1)

(1155.) 
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 أن أو غلبة ظن، والدليل عىل ،إال بيقنيفال تنتقل عن هذا األصل  ،األصل بقاء النهار

أهنم )ما ثبت يف حديث أسَمء  ؛مع غلبة الظن بغروب الشمس اإلفطار يكون مرشوعاً 

، هذا (1)(يف يوم غيم ثم انكشف الغيم فإذا بالشمس مل تغرب ‘أفطروا يف زمن النبي

 عجلوا باإلفطار مع وجود الغيم.  ؛بحكم الرشع يدل عىل أهنم عجلوا عمالً 

ْيُل ِمْن َهاُهنَا ، َوَأْدَبَر النََّهاُر ِمْن » :يقول كَم يف هذا احلديث ‘والنبي إَِذا َأْقَبَل اللَّ

اِئمُ  ْمُس ، َفَقْد َأْفَطَر الصَّ وأدبر  ،أقبل الليل من جهة املرشق (2)«َهاُهنَا ، َوَغَرَبِت الشَّ

قبل الليل من جهة الشمس، هذه األمور متالزمة ما ي توغرب ،النهار من جهة املغرب

ي يشء وبق ،فإذا أقبل الظالم ،املرشق إال وأدبر النهار من جهة املغرب وتغرب الشمس

 من قرص الشمس هل هذا ُمل إفطار؟ 

وغروب  ،وإدبار النهار ،ال، ال بد من اجتَمع هذه األمور؛ إقبال الليل اجلواب:

 فقد أفطر ،وغربت الشمس ،وأدبر النهار من ههنا ،)إذا أقبل الليل من ههنا ،الشمس

ن وإن مل يك ،أو هو مفطر حكَم ،أو حل له اإلفطار ،الصائم( بمعنى دخل وقت اإلفطار

دخل وقت اإلفطار، )أفطر الصائم( بمعنى  :، لكن أقرب األقوال أيحساً  اً مفطر

مبادرة بالعمل بحكم الرشع،  ،أو ُشع له اإلفطار ،أو جاز له اإلفطار ،ليفطر الصائم

ن ال عربة هبذا االمحرار الذي يكوفإذا سقط قرص الشمس كله ف ،ال يستعجل شك فإذا

 الشمس. غروببعد 

                                 
 (.1959أخرجه البخاري برقم: ) (1)

 (.1100( ومسلم برقم: )1954حديث عمر، أخرجه البخاري برقم: ) (2)
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ُلوا َاْلِفْطرَ » هذا احلديث هفهذا الذي يفيد ألهنم «اَل َيَزاُل َالنَّاُس بَِخْْي  َما َعجَّ

وهذا فيه إشارة إىل عدم مرشوعية الوصال  ،،‘واقتدوا بالنبي ،امتثلوا حكم الرشع

 م. يف الصو

 ما هو الوصال؟ (:39مسألة رقم ) 

ه هذا احلديث في ،أو أكثر بدون ختلل فطر ،أن يواصل صيام يومنياجلواب: 

احلث عىل املبادرة باإلفطار بمجرد غروب الشمس، فالوصال منهي عنه، أما لو أفطر 

 ،أو قبل أذان املؤذن ،أو أكل أو ُشب يف وقت السحر ،أو قبله ،بعد صالة العشاء

 أو أكثر بدون ختلل ،أن يواصل صيام يومني :، لكن الوصالفهذا ال يعترب وصاالً 

ُكْم ِمْثيِل ، إِينِّ  ‘ هَنَى َرُسوُل اهللِ ».فطر َك ُتَواِصُل ، َقاَل: َأي  َعِن اْلِوَصاِل ، َقاُلوا: َفإِنَّ

 َرَأُوا وا ، َواَصَل هِبِْم َيْوًما ، ُثمَّ َيْوًما ، ُثمَّ َأبِيُت ُيْطِعُمنِي َريبِّ َوَيْسِقنِي . َفَلَمَّ َأَبْوا َأْن َينَْتهُ 

ِل هَلُْم  َر َلِزْدُتُكْم . َكاملُْنَكِّ اَلَل ، َفَقاَل: َلْو َتَأخَّ  .متفق عليه (1)«اهْلِ

والنهي عن الوصال يف أحاديث مجاعة من الصحابة، وظاهر النهي يفيد  

 يمسك ،فطري ال املغرب يأيت االثنني يوم :مثال ،فال جيوز الوصال أن يصوم ،التحريم

 اصلو إذن األول، الصوم عىل وهو الفجر يف يوم الثالثاء لصالة املؤذن يؤذن أن إىل

 . جيوز ال ُمرماً  وصاالً  يعترب هذا الثالثاء، بصوم االثنني صوم

 إِينِّ َأبِيُت ُيْطِعُمنِي َريبِّ » :قال ،خصائصه من فكان ذلك‘ النبي فعل وأما

 ،عاتوالذكر والطا املناجاةألنه انشغل بلذة  :واملقصود باإلطعام والرشاب «َوَيْسِقنيِ 

                                 
 (.1103ومسلم برقم: ) 1965عن أبي هريرة، أخرجه البخاري برقم: ) (1)
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أبى و، لكن من أراد أن يواصل م ال جيوز،فالوصال حرا ،باطعام والرشالفشغلته عن 

ُكْم إَِذا َأَراَد َأْن ُيَواِصَل َفْلُيَواِصْل »فرخص له إىل وقت السحر  تَّى َح اَل ُتَواِصُلوا ، َفَأي 

َحرِ  رواه البخاري من حديث أيب سعيد اخلدري، لكن هذا خالف األوىل،  (1)«السَّ

 ،أخروال يت ،أن يبادر باإلفطار عند غروب الشمس :األوىل واألفضل والذي ينبغي

املبادرة باإلفطار يف أول الوقت، فهؤالء الذين  ؛وهذا عالمة اخلْي يف هذه األمة

 حيتاطون فعلهم خطأ.

ألن الرشع جاء يف  ،من هذا مرشوعية اإلفطار قبل صالة املغربونستفيد 

فلو كنت متوجها إىل صالة املغرب فيرشع لك أن تفطر  ،يب باملبادرة باإلفطارغالرت

 أو ما تيرس، فحديث أنس عند أيب يعىل ،مترأو حبة  ،رعة ماءولو عىل َج  ،عىل ما تيرس

َقط  َصىلَّ َصاَلَة املَْْغِرِب َحتَّى ُيْفطَِر ، َوَلْو َعىَل   ‘َما َرَأْيُت َرُسوَل اهلِل »وغْيه قال: 

 
 
َبة  ِمْن َماء  . (2)«َُشْ

أو املؤذنون يف املساجد، يأيت املؤذن ينظر  األئمةونستفيد من هذا أن ما يفعله 

فعله صواب ف ،فيذهب يأكل مترات ثم يفتح املكرب ويؤذن ،أو إىل الساعة ،إىل التقويم

إذا كان قد دخل  ،يف أول الوقت ربت الشمس فهو مبادر باإلفطارإذا كان قد غ

  الوقت.

                                 
 (.1967(، )1963أخرجه البخاري برقم: ) (1)

( والبيهقي في "سننه 3504( وابن حبان برقم: )2063أخرجه ابن خزيمة برقم: ) (2)

( والبزار في "مسنده" برقم: 3792( وأبو يعلى في "مسنده" برقم: )8229الكبير" برقم: )

( والطبراني في "األوسط" برقم: 9882( وابن أبي شيبة في "مصنفه" برقم: )7127)

(3861.) 
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عدة ال يستطيع الصوم فهل عليه امللرجل الذي عنده ا(:40مسألة رقم ) 

 اإلنفاق؟

وليس له عالج  ،ال يستطيع معه الصوم مرضبنعم، من أصيب اجلواب: 

 فيطعم عن كل يوم مسكينا.

 هل يقيض؟فإذا كان الرجل يف املايض يفطر، (:41مسألة رقم )

 وليس هناك دليل عىل القضاء. ،ويستغفر ،ال، عليه أن يتوباجلواب: 

 الطفل أو الصبيان إذا صاموا هل يؤجرون عىل صيامهم؟(:42مسألة رقم )  

ِن عَ كَم يف حديث اْبِن َعبَّاس   ،ه يؤجر عليهنإذا كان له صوم فمعناه أاجلواب: 

 َفَقاَل : َمِن اْلَقْوُم ؟ َقاُلوا : املُْْسلِ  ‘ النَّبِيِّ 
ِ
ْوَحاء ُموَن . َفَقاُلوا : َمْن ، َلِقَي َرْكًبا بِالرَّ

؟ َقاَل : َرُسوُل اهللِ ، َفَرَفَعْت إَِلْيِه اْمَرَأٌة َصبِيًّا ، َفَقاَلْت : َأهِلََذا َحجٌّ ؟ َقاَل : َنَعْم ، َأْنَت 

 وهذا معنى قول الفقهاء والعلَمء:فإذا كان له حج معناه أنه يؤجر عليه،  (1).ْجرٌ َوَلِك أَ 

ويل ويؤجر ال ،«هلم قلم احلسنات وال جيرى عليهم قلم السيئات ىرأن األطفال جُي  »

 عىل إعانته لولده وعىل تعويده لولده للطاعة.

 عليه الصوم؟ مسوس يعترب واجباً املهل (:43مسألة رقم )

فمن قدر  ،قد يكون مسه ال يتعارض مع صومه ،املمسوسخيتلف : اجلواب

 عىل الصوم فواجب عليه أن يصوم.

                                 
 (.1336أخرجه مسلم برقم: ) (1)



 44 في مسائل قـــــــرة العينين  

الصوم فأطعم يف شهر رمضان  يقدر عىل رجل مريض ومل(:44مسألة رقم )  

  من الدقيق عىل صيامه؟ كيساً 

 {ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}يقول:  ´تقدم أن اهلل اجلواب:

وإذا كان يف مكان جيتزئ أهله بأكل الدقيق املجرد بعد طبخه  ،فالواجب هو اإلطعام

 عم الرويت أو مع أما إذا كان اعتاد الناس عىل أن يأكلوا شيئا مع اخلبز أو ،فهذا جمزئ

 أو برا ،جمردا يعطي رزا الناسأمر باإلطعام، فبعض  ´ألن اهلل ،فال جيزئ ،الرز

إذن عد وجبة، فز أو الدقيق حتى يُ م املسكني بمثل قيمة الرهفيدفع أو يسا ،جمردا

 سكني، فنتنبه هلذا.ومل يطعم امل ،شارك يف اإلطعام قد املكفر أو املفدي يكون

رجل جامع يف هنار رمضان بدون علم يف احلكم فهل عليه (:45مسألة رقم )  

 أنه جامع يف أكثر من ثالثة أشهر وهو اآلن تائب من ذنبه؟بمع العلم  ،يشء

م ال إث ؛مل يعلم بحرمة اجلَمع يف هنار رمضان فال يشء عليه إذا كاناجلواب: 

]سورة  {مت ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې}وال كفارة لعموم األدلة 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ }: ´ويقول اهلل  .[286البقرة:

 ى ى }واألدلة العامة يف العذر باجلهل  .[5]سورة األحزاب: {ۇ ۓ ۓ ے

 گ ک ک}: ´وقوله  .[15]سورة اإلسراء: {وئ ەئ ەئ ائ ائ

]سورة  {ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

ِتي اخْلََطَأ َوالنِّْسَياَن َوَما اْسُتْكِرُهوا »:‘ وقول .[115التوبة: إِنَّ اهلَل َوَضَع َعْن ُأمَّ
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 عن لُبعده رمضان هنار يف اجلَمع بحرمة – جدا نادر وهذا –فمن مل يعلم  (1)«َعَلْيهِ 

 ال فهذا ،العلم عن جدا بعيدة بادية يف لنشأته أو ،باإلسالم عهده لقرب أو ،العلم

 كنل ،يعلم باحلرمة – املجامعني من كثْي حال وهذا – باحلرمة علم إذا عليه، أما يشء

كفارة ويقول: لو كنت أعلم عن هذه الكفارة املغلظة ما جامعت يف ال عن يدري ال

 فعليه أن يتوب ويستغفر ويكفر. ،وتلزمه الكفارة ،هنار رمضان، فهذا يلزمه اإلثم

امرأة بصْية أصيبت يف عينها فنذرت أهنا لو تعافت ستصوم (:46مسألة رقم ) 

 هلل وعافاها اهلل فتشعر بالتعب أثناء الصوم فَم حكم ذلك النذر؟

اَل فَ  َمْن َنَذَر َأْن ُيطِيَع اهلَل َفْلُيطِْعُه، َوَمْن َنَذَر َأْن َيْعِصَيهُ »:‘ قال النبي  اجلواب:

أن تصوم، وإذا  اعليه بفواج ؛تصوم إذا شفاها اهلل ا نذرت أنفطاملا أهن. (2)«َيْعِصهِ 

اَرُة اْلَيِمنيِ »: ‘ عجزت فتخرج من النذر بكفارة يمني لقوله  اَرُة النَّْذِر ، َكفَّ  . (3)«َكفَّ

 هل الذي رأى اهلالل وحده وردت شهادته يصوم ترسا؟(:47مسألة رقم )  

من هذه الرؤية  اً متأكد ننعم، إذا دخل رمضان ورأى هالل رمضااجلواب: 

 كَم – هولكون (4)«إذا رأيتموه فصوموا»:‘ ولو ترسا لقوله  ،فواجب عليه أن يصوم

 كملأ فإذا للعيد بالنسبة أما ،واحد عدل رؤية رمضان هالل شهادة يف يقبل – تقدم

ثني يصبح مفطرا ثالالبعد  أنه هذا فمعنى يوما، ثالثني صار له بالنسبة يوما ثالثني العدة

                                 
 .(2045حديث ابن عباس: أخرجه ابن ماجه في "سننه" برقم: ) (1)

 (.6700( )6696حديث عائشة، أخرجه البخاري برقم: ) (2)

 (.1645عن عقبة بن عامر، أخرجه مسلم برقم: ) (3)

 (.1080( ومسلم برقم: )1907( )1906( )1900أخرجه البخاري برقم: ) (4)



 46 في مسائل قـــــــرة العينين  

شهر زائدا عىل ثالثني يوما، فالشهر العريب كَم الوال يمكن أن يكون  ،ألنه أكمل العدة

ويكون ثالثني. لكن  ،تسعة وعرشونيعني:  (1)« الشهر هكذا وهكذا»: ‘قال النبي 

رى اهلالل ألنه ال تكفي شهادة رجل واحد يف فال يستعجل حتى يُ  ،العدة يتمإذا مل 

 ما عدا رمضان. ،وسائر األهلة شوالهالل 

إذا كان املريض يستطيع الصوم ولكن أوقات ُشب الدواء (:48مسألة رقم )  

 يف أوقات الصيام فَم العمل؟

ْي فهو غ ،أوقات وال بد أن يرشب إذا كان عنده دواء يتناوله يف ثالثة اجلواب:

أو مرضه مزمن؛ إذا كان مرضه  ،قادر عىل الصوم، ثم عىل التفصيل: هل مرضه طارئ

 .فيطعم عن كل يوم مسكيناً  ،وإذا كان مرضه مزمناً  ،فعدة من أيام أخر :طارئ

ما احلكم ملن باع الطعام يف هنار رمضان وذلك كثْي من الناس (:49مسألة رقم ) 

 يفعله يف بالدنا؟

م وهذا تعاون عىل اإلث ،فهذا حرام ،ملن يأكله حاالً  هإذا كان يبيع خيتلفاجلواب: 

 يشء ال-كَم هو معلوم-فهذا  ،والعدوان، أما إذا كان يبيعه ملن يبقيه إىل وقت اإلفطار

ارع لكن من جلس يف وسط الش ،فيه، يبيع املأكوالت واملرشوبات فهذا ال يشء فيه

فهذا حرام ال  ،وغْي الدينيني ،والكفار ،الحدةوامل ،والفجرة ،فيهم الفسقة ؛َمرةلليبيع 

 جيوز.

                                 
( ومسلم برقم: 5302( ، )1913( ، )1908حديث ابن عمر، أخرجه البخاري برقم: ) (1)

(1080.) 



  47 

 

 الصيام وزكاة الفطر وصالة العيدين

رشب الوأنت مع  نَ كأس يف يدك وأنت ترشب وأذَّ الإذا كان (:50مسألة رقم )  

 فهل تواصل؟

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}يقول: ´اهللاجلواب: 

ُبوا َحتَّى »:‘ ويقول النبي  {ڇ چ ، َفُكُلوا َواُْشَ ُن بَِلْيل  َن اإِنَّ بِاَلاًل ُيَؤذِّ ْبُن ُأمِّ ُيَؤذِّ

ن مم املؤذنفالواجب التوقف عن األكل والرشب عند طلوع الفجر، فإذا كان (1)«َمْكُتوم  

وهناك حديث أليب هريرة  ،وقف عن األكل والرشبتوال االنقطاعفالواجب  يتحرى،

َناُء َعىَل َيِدهِ َفاَل َيَضْعُه َحتَّى َيْقيِضَ َحاَجَتُه » :قال‘ أن النبي إَِذا َسِمَع َأَحُدُكُم النَِّداَء َواإْلِ

أما  ،وذكره العالمة األلباين يف كتابه الصحيحة ،لكن له شواهد ،وسنده معل (2)«ِمنُْه 

وهو  ذنملؤولو أذن ا ،لكن عىل تقدير صحته ،شيخنا اإلمام الوادعي فإنه يعل احلديث

إنك تبادر ف ،ة أو عصْيبفتأخذ بظاهر احلديث، إذا أذن املؤذن وبني يديك ُُش  ،متحري

وُشب هذا املرشوب برسعة، وعىل ضعف احلديث فبمجرد ما  ،إىل أكل هذا املأكول

 يؤذن املؤذن املتحري يتوقف عن األكل والرشب.

 ؟ما هي أقل مدة للسفر(:51مسألة رقم )

ما هي أكثر مدة يعترب  :لكن قل حد ألقله، ال ،القلةأما من حيث  اجلواب:

وال لشيخ هناك ق وأن ،ة تقدمت يف باب صالة املسافراملسافر فيها مسافرا؟ هذه املسأل

                                 
 (.622حديث ابن عمر، أخرجه البخاري برقم: ) (1)

( وأبو داود في "سننه" 734حديث أبي هريرة، أخرجه الحاكم في "مستدركه" برقم: ) (2)

 (.9474( وأحمد في "مسنده" برقم: )2350برقم: )
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هكذا ف ،سافة ترجع إىل العرفاملاإلسالم ابن تيمية : أن هذا يرجع إىل العرف كَم أن 

 ترجع إىل العرف. يضادة أامل

 غمى عليه يف اليوم أكثر من مرة حكمه حكم املجنون؟هل امل(:52مسألة رقم )  

 باب الصوم املغمىيف و ،هناك خالف بني أهل العلم، يف باب الصالةاجلواب: 

عقله  ألن ،أنه يلحق باملجنون :الراجحأو يلحق باملجنون؟  ،عليه هل يلحق بالنائم

ادث يف احلوستيقظ، بخالف املغمى عليه ي يذهب بخالف النائم، النائم إذا أوقظ

ورصخت فهو  ،مهَم رضبت ،فإنه ينزل منزلة امليت ؛أو ُشب األدوية ،السيارات

ليه بسبب أو يف بيته مغمى ع ،مغمى عليه، فألجل هذا من بقي ثالثة أيام يف املستشفى

أنه ال يطالب بقضاء  :معنى املسألة ،فإنه يلحق باملجنون ،أو دواء أو مرض حادث

أنه يلحق باملجنون، واملجنون إذا جن يف بعض أيام  الراجح ألن ،ياماألثالثة الهذه 

 فأيام اجلنون ال يطالب القضاء فيها ألنه غْي املكلف. ،وأفاق يف بعضها ،رمضان

 ومل حيتلم ،بعض الناس يبلغ عمره أكثر من السادسة عرشة(:53مسألة رقم )  

 عليه الصوم؟ اً هل يكون واجب ،وتوفرت فيه ُشوط أخرى

إمتام مخسة عرشة  :هذا جيب عليه الصوم، عالمات البلوغ هي ،نعماجلواب: 

فكون هذا الشخص بلغ ستة عرشة سنة فهو  .أو نزول املني ،أو إنبات شعر العانة ،سنة

، َيْوَم ُأُحد  يِف اْلِقَتالِ  ‘ َعَرَضنِي َرُسوُل اهللِ»حلديث ابن عمر  ،وهو بالغ ُشعاً  ،مكلف

َة َسنًَة َوَأَنا اْبُن َأْرَبَع َعرْشَ  َة َسنًَة ، َفَلْم جُيِْزيِن ، َوَعَرَضنِي َيْوَم اخْلَنَْدِق َوَأَنا اْبُن مَخَْس َعرْشَ
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فقال عمر بن عبد العزيز: هذا هو الفرق بني البالغ وغْيه، وتابعه عىل ذلك  (1)«َفَأَجاَزيِن 

 العلَمء.

 ما حكم من استمنى يف هنار رمضان؟(:54مسألة رقم ) 

بل عامة أهل العلم عىل  ،وصومه عرضة للفساد ،عىل خطر عظيم هذااجلواب: 

 ،فساد صومه، من استمنى وأنزل يف هنار رمضان فصومه فاسد عند عامة أهل العلم

اَبُه َوَشْهَوَتُه ِمْن َأْجيِل  »واستدلوا باحلديث   هتفهذا مل يدع شهو «َيَدُع َطَعاَمُه َوَُشَ

خطر  عىلهو  فعىل كل   ،صومه صحيحو ،هو آثم :، وإن كان البعض يقول´هلل

 فعليه أن يتوب ويستغفر ونسأل اهلل أن يغفر له. ،عظيم

هل عليه  إذا أفطر الشخص يف صيام قضاء رمضان عمداً (:55مسألة رقم )  

 إثم؟

أنه ال يشء عليه،   الراجحو ،هذه املسألة فيها خالف بني أهل العلماجلواب: 

 وذهب البعض إىل ،أكثر أهل العلم عىل املنع ؛من أفطر يف قضاء ما عليه من رمضان

هو مطالب بالقضاء  {ڇ ڇ چ چ }يقول:  ´ألن اهلل الراجحوهو  ،اجلواز

فيبدو له  ،ما فاته من رمضان ضاءثالثاء بقالقد يبدأ يف يوم  ،ليس يف هذا اليوم املعني

أن له أن يفطر ألنه ال جيب عليه أن  الراجحـف ، كانت هناك وليمة،أن يؤخر القضاء

 يصوم يف أيام معينة بل عليه أن يقيض ما عليه.

 

                                 
 (.1868( ومسلم برقم: )4107، 4097، 2664البخاري برقم: ) أخرجه (1)
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رأى غريقا فهل له  نْيه فأفطر كمغإذا خاف الرجل عىل (:56مسألة رقم ) 

 حكم احلامل واملرضع عىل القول بأهنَم تفطران وتطعَمن؟

وال يستطيع أن ينقذ هذا الغريق وهو صائم إال بأن  ،من رأى غريقااجلواب: 

 ،اءب يف امليويغ ،رآه يتخبط وما هي إال حلظات وسيسقط بني املاء ،شيئا يأكل

ن فواجب عليه أ ،فواجب عليه أن يفطر إذا كان ال يستطيع أن ينقذه إال باإلفطار

 قضاء بعد ذلكالأن عليه  -واهلل أعلم  -والذي يظهر  ،ينقذ أخاه املسلم أنو ،فطري

 وهذا الذي عليه أهل العلم.

ولكنه كان ينام يف هنار رمضان، يذهب  ،رجل صام رمضان(:57مسألة رقم )  

 يصيل ويرجع ينام ما حكمه؟

ك واإلمسا ،كلَم كمل اإلنسان صومه باإلمساك عن املفطرات احلسيةاجلواب: 

أمسك عن املفطرات كلَم عظم له األجر، وإذا  ´واإلقبال عىل اهلل ،عن املعايص

كن ينقص ل ،أو تكاسل يف الطاعات فإن صومه صحيح ،احلسية لكن قرص يف املعايص

 الذين ينامون يف هنار رمضان. ؛ومن هؤالء ،عليه األجر

 هل ُشب الدخان يبطل الصوم؟(:58مسألة رقم ) 

 وهذا فتوى العلَمء املعارصين ،نعم، وهذا يعترب ُشبا مفسدا للصوماجلواب: 

 جارة.سهذا يعترب ُشبا يقال: فالن يرشب ال ،األحياء منهم وحفظه اهلل ،اهلل رمحهم

يف ابتداء الصيام وانتهائه، فإذا صام  االختالف(:كثْي ما حيصل 59مسألة رقم )

صائم لا يف بلد تقدمت يف الصوم ثم سافر إىل بلدة تأخرت يف الصيام فإذا بلغ املرء

 ي سافر إليها مل يكملوا الصوم عندهم؟تبلدة الثالثني يوما ماذا يلزمه إذا كانت ال
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هذه املسألة كأن يبدأ الصيام يف اليمن يف يوم األحد ورأوا اهلالل وصام اجلواب: 

فبقي يف  االثننيأهل اليمن يف يوم األحد ثم سافر إىل اهلند وهم ابتدأوا الصوم يف يوم 

اهلند يف أواخر رمضان ومل يروا اهلالل، فالواجب عىل أهل اهلند أن يكملوا عدة رمضان 

ة له فهو بالنسب ،ثالثني، لو كان يف اهلند وأكمل أهل اهلند عدة رمضان ثالثني يوما

ْهُر َهَكَذا َوَهَكَذا»يقول: ‘ سيكون واحد وثالثني والنبي  تسعة يعني:  (1)«الشَّ

 ادي والثالثني. ن ثالثني فمعناه أنه ال يلزمه صيام اليوم احلوعرشين ويكو

 ننياالثيوم األحد وسافر إىل اهلند وصاموا يوم  منأما إذا ابتدأ الصوم يف الي

لكن رأوا اهلالل يف ليلة الثالثني فهنا ما فيه إشكال، سيفطر معهم ويكون بالنسبة له 

 ثالثني يوما وبالنسبة هلم تسعة وعرشين يوما. 

إن ف االثننيإذا صام أهل اليمن يوم الثالثاء وسافر إىل اهلند وهم صاموا يوم 

أكملوا العدة ثالثني يوما من رمضان فبالنسبة هلم سيكونون صاموا ثالثني يوما 

وبالنسبة له سيكون تسعة وعرشين، هنا ليس فيه إشكال. لكن لو رأوا اهلالل لتسعة 

 بالنسبة له ثَمنية وعرشين يوما، هنا عليه أن وعرشين يوما فَم الواجب عليه؟ سيكون

 .، ألن الشهر ال يكون ناقصًا عن تسعة وعرشين يوماً يقيض يوما

من كرر اجلَمع أثناء رمضان يف اليوم أكثر من مرة، فهل تلزمه (:60مسألة رقم )  

 كفارة لكل مرة؟

 .واالستغفارتكفي كفارة واحدة النتهاك ذلك اليوم مع التوبة اجلواب: 

                                 
( ومسلم برقم: 5302( ، )1913( ، )1908حديث ابن عمر، أخرجه البخاري برقم: ) (1)

(1080.) 
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العاجز عن الصوم هل جيوز له أن يقدم اإلطعام قبل شهر (:61مسألة رقم )  

 رمضان؟

 ال، بعد دخول رمضان ولو يف اليوم األول.اجلواب: 

 هل املذي يفطر أم ال؟(:62مسألة رقم )

  (1)املذي ال يفطر.اجلواب: 

                                 
قال الشيخ رحمه للا في شرح كتاب )الطهارة من منهج السالكين( و)المذي( سائل  (1)

ة وال يعقبه فتور وقد ال يحس بخروجه أبيض رقيق لِزج يخرج عند الشهوة وبدون الشهو

ويستمر خروجه. ونقل غير واحد اإلجماع على نجاسة المذي والواقع أن هناك خالفا يسيرا 

ذهب بعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم إلى طهارة المذي ولكن الراجح أنه نجس ألن 

أَْستَْحيِى أَْن أَْسأََل النَّبِى  ُكْنُت َرُجالً َمذَّاًء َوُكْنتُ »أمر بغسله في حديث علي  ‘ النبي

ُ »اْلِمْقدَادَ فََسأَلَهُ فَقَاَل:  ِلَمَكاِن اْبنَتِِه فَأََمْرت أ الذكر  بغسل ‘فأمر النبي  «يَْغِسُل ذََكَرهُ َويَتََوضَّ

و يلزم منه الوضوء والواجب على من أصيب بالمذي بالنسبة  منه، فهذا يدل على نجاسته.

ذي أصابه المذي من البدن، وأيضا ال يجزئ النضح في الذكر وأما للبدن يغسل الموضع ال

فهي معلة وإن كانت في مسلم وانتقدها الدارقطني وتم االنتقاد، « َواْنَضْح فَْرَجكَ »الرواية 

  ولو ثبتت رواية النضح للذكر لحملت على الغسل لكون الرواية الصحيحة بذكر الغسل.
ع من السروال أو من الفوطة التي تصاب وهل يجزئ أن ينضح الثوب يعني موض 

  بالمذي أم ال بد من الغسل؟
 : فيه قوالن ألهل العلم:الجواب

 القول األول: أنه واجب غسله، واستدلوا باألحاديث اآلمرة بالغسل.

القول الثاني: أنه يكتفى فيها بالنضح، وهذا هو الراجح، ودليله حديث سهل بن سعد 

ُكْنُت أَْلقَى ِمَن اْلَمذِْى ِشدَّةً َوَعنَاًء فَُكْنُت أُْكثُِر ِمْنهُ اْلغُْسَل فَذََكْرُت ذَِلَك ِلَرُسوِل »الساعدي قال: 

 ِ  يَا فَقُْلتُ «. ِإنََّما يُْجِزئَُك ِمْن ذَِلَك اْلُوُضوءُ »اَل َوَسأَْلتُهُ َعْنهُ فَقَ  -صلى للا عليه وسلم  -َّللاَّ

ِ َكْيَف بَِما يُِصيُب ثَْوبِى ِمْنهُ قَاَل:  يَْكِفيَك أَْن تَأُْخذَ َكفًّا ِمْن َماٍء فَتَْنَضَح بِِه ثَْوبََك »َرُسوَل َّللاَّ

، فبالنسبة للثوب يكتفى إلى النضح ´فهكذا أرشده النبي « َحْيُث تََرى أَنَّهُ أََصاَب ِمْنهُ 

بالنضح، والنضح هو يغمره بالماء ويبلله بالماء وإن لم يسل هذا الماء ولم يجر هذا الماء. 

وأما رواية األمر بالغسل هذا في الفرج، أما في الثوب فعندنا حديث سهل بن سعد، فهو 

 نجس ولكن خفف في تطهيره. انتهــ كالمه رحمه للا.
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 هل يفطر إذا أرجعه إىل حلقه؟ عمداً  ءالقي(:63مسألة رقم ) 

ه لكن إذا غلب ،تعمد مع القدرة عىل لفظه فهو آكل فيعترب مفطراإذا  اجلواب:

]سورة  {مت ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې}فال يشء عليه  اختيارهوعاد بدون 

 .[286البقرة:

من أفطر يف هنار رمضان متعمدا لغْي عذر ثم جامع فهل عليه (:64مسألة رقم ) 

 كفارة؟

 باجلَمع فيه.نعم، ألن الكفارة ملن انتهك حرمة رمضان اجلواب: 

 السفر املحرم هل يبيح الفطر؟(:65مسألة رقم ) 

ح الفطر لعموم وبعض أهل العلم عىل أنه يبي ،اجلمهور عىل املنعاجلواب: 

 سفر املعصية لكن من حيث أنه إذا أفطر فيكون قد أفطر وهو مسافر.األدلة. هو آثم ب

 

 الذي نوى اإلفطار ومل يفطر ماذا عليه؟(:66مسألة رقم ) 

إذا نوى اإلفطار بمعنى نوى أنه سيفطر ومل يفطر فال يشء عليه لقول اجلواب: 

مْ  »: ‘ النبي  َثْت بِِه َأْنُفَسَها َما مَلْ َتْعَمْل َأْو َتَتَكلَّ تِي َما َحدَّ اَوَز َعْن ُأمَّ أما  (1) «إِنَّ اهللَ جَتَ

من الصوم فهذا  من نوى اإلفطار بمعنى نوى أنه اآلن مفطر أي نوى اخلروج حاالً 

وهذا يكون يف صوم  ،مفطر ألن من ُشط صحة العبادة وجود النية يف العبادة كلها

 ،طرالصوم اليوم أنا مف سأؤخرتطوعا فيقول: أنا  صوماً  التطوع، بعضهم يكون صائَمً 

                                 
( ومسلم برقم: 6664، 5269، 2528جه البخاري برقم: )عن أبي هريرة، أخر (1)

(127.) 
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يفطر الذي ينوي أن يفطر أو س بني فرق ،يكون يف السيارة ينتظر جميئ مطعم أو يشء

 اآلن مفطر.والذي يقول: أنا 

 هل النخامة من مفسدات الصوم؟(:67مسألة رقم )   

ال، النخامة والريق إذا ابتلعه الصائم ال يفسد صومه، أما بالنسبة اجلواب: 

خامة ال أن ابتالع الن لراجحفا خامةنأما ال ،للريق فواضح ألنه ال يستقذر يف ابتالعه

يفسد الصوم إال أنه يشء مستقذر فمن استطاب أن يبتلع النخامة فصومه صحيح مع 

مع هذا فليس و ،أن خيرج النخامة يف فمه ثم يعيدها ؛أنه يشء مستقذر يف العادة

 للصوم. امفسد

 يام لكفارة اليمني متتابعة؟األثالثة الهل يلزم أن يكون صيام (:68مسألة رقم )  

 ۅ ۋ}يقول:  ´كون متتابعة ألن اهللتال، ال يلزم أن  اجلواب:

 ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

فنطلق ما أطلقه اهلل، وأما قراءة ابن  .[89]سورة المائدة: {ۆئۈئجب ۆئ ۇئ

أن يف  حفالراج قراءة أيب بن كعبمن وأيضا  {فصيام ثالثة أيام متتابعات}مسعود 

 سنده شيئا مل تثبت.

 أنه ال يفطر هل عليه كفارة؟ الذي جامع بدون إنزال ظاناً (:69) مسألة رقم  

ويظن أن املمنوع هو  ،إذا كان يظن أن هذا جائز فليس عليه كفارةاجلواب: 

 اإلنزال هذا جاهل ليست عليه كفارة.

وهل  ،وهل جتوز الصالة فيه ،نجس والودي واملذي يهل املن(:70مسألة رقم )

 ه؟يوماذا علل زويفطر الصائم عند الن
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لكنهَم ال يفطران الصائم  ،ي نجسان وينقضان الوضوءداملذي والواجلواب: 

م بتفكر أو باحتاليعني: َمع اجلوخروجه يف غْي  ،الراجحوأما املني فهو طاهر عىل 

هذا ال يفسد الصوم
(1)

الستمناء فعامة أهل العلم الكن لو كان بسبب املباُشة أو  ، 

ال يفسد صومه مع إثمه إذا تعمد،  هوذهب البعض إىل أن ،عىل إفساد الصوم به

 وله أرضار كثْية. ،يف غْي الصومال يف الصوم و ال جيوز ستمناء حرامواال

لكن كيف بحديث  ،ذكرتم أن احلجامة من مفطرات الصوم(:71مسألة رقم )

ائِِم؟ َقاَل : »خاري بأنس عند ال َجاَمَة لِلصَّ
، إاِلَّ ِمْن أَْجِل اَل َأُكنْتُْم َتْكَرُهوَن احْلِ

ْعِف   ؟«الضَّ

 وهذا الذي يعلل ،قد يكون هذا هو بيان سبب كون احلجامة مفطرةاجلواب: 

أما بالنسبة  ،يقولون: بمقتىض احلديث أفطر احلاجم واملحجوم ،القائلون بالتفطْي به

ْعِف  »للمحجوم فألجل الضعف وهذا ينص قال:  جامة احل .«اَل ، إِالَّ ِمْن َأْجِل الضَّ

أن  جيوز له ،حراما بللصائم ليست حراما إذا احتاج إىل احلجامة فال يكون قد ارتك

هل هو ممنوع من تناول الدواء؟  تناول الدواءيالذي  مثل صوم يفسدالحيتجم لكن 

  يفسد. هن يتناول الدواء له أن يتناول الدواء لكن صومأال، إذا أحتاج اجلواب: 

وهل جيرح  ،النساء األجانب من املفطراتهل مصافحة (:72مسألة رقم )

 الصوم وينقص األجر؟

                                 

 ويوجب االغتسال؛ سوء خرج بجَمع أو احتالم أو غْيه كَم بينه الشيخ  يف مواضع أخرى. (1)
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ولكن ليس من  ،نعم، كَم تقدم جيرح الصوم وينقص األجراجلواب: 

 ملشهورمام ااإل-مفطرة  أن الغيبةاألوزاعي املفطرات. وعىل سبيل الفائدة: يف مذهب 

فانظروا إىل مذهب بعض  يقول: من اغتاب فسد صومه،-الرمحن بن عمر عبد

 عىل الصائم. السلف تشديداً 

إليقاظ الناس  (سحور سحور)هل جيوز أن تنادي (:73مسألة رقم )  

 كروفون الساعة الثانية أو الثالثة فجرا؟امللسحورهم يف 

 :هذا غْي مرشوع اجلواب:

هذا الوقت ليس وقت السحور الرشعي املرغب فيه، األفضل يف ألن  أوال: 

 لفجر. ا انفجارقبل  إىل السحور تأخْيه

سحور )رشع أن يطوف يف األسواق وينادي ال يُ  ؛أنه ما يرشع هبذه الصورة ثانيا:

لكن  ،(سحور سحور)وال يرشع أن يفتح املكرب وينادي  ،يف مثل هذا الوقت (سحور

فهو يؤدي الغرض، واخلْي كل اخلْي يف العمل  ،ع لنا األذان األولُُش  ´هللا لبفض

 بالسنة.

سواء  ؛حكم من جامع يف هنار رمضان وهو مفطر لعذرما (:74مسألة رقم )  

 مثال يف سفر؟ االرجل أو املرأة إذا كان

مسافرين فحصل اجلَمع ومها مفطران بعذر  اهذا ال يشء فيه إذا كاناجلواب: 

 ُشعي من مرض أو سفر فهذا جائز.

رع يف أثناء الصالة وهو صائم يف طصاو الذي عنده رصعْ (:75مسألة رقم ) 

 رمضان؟
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وأفاق بعد ساعة أو ساعتني فصومه  أغيش عليهلو  ،صومه صحيحاجلواب: 

 صحيح.

 وهل يؤجر عليها؟ ات،صم األبكم جتب عليه العبادهل األ(:76مسألة رقم )  

 ، إذا ولد أصم أبكم،صم األبكم إذا كان ال يفهم فهو ليس مكلفااألاجلواب: 

يوم لكن ال ،د، هذا كان فيَم مىضفَم يدري ما هي الصالة وما هو الصيام وما هو التوحي

ثل غْيهم م-سبحان اهلل-حتى يصْيون تعليَمً  مونعلَّ األخْية صار هؤالء يُ  ةونيف اآل

ذا ما لكن األصل إ !بصْي مأو يكادوا إىل أن يصلوا إىل مستوى الذي هو سميع متكل

سود بن ترسيع أن األوالدليل عىل هذا حديث  ،يعلمه فهو معذور غْي مكلف نوجد م

َربِّ ا يَرُجٌل َأَصم  اَل َيْسَمُع َشْيًئا َفَيُقوُل:  » ومنهم «َأْرَبَعٌة َيْوَم اْلِقَياَمةِ  »قال: ‘ النبي 

ْساَلُم َوَما َأْسَمُع َشْيًئا يف األربعة الذين يمتحنون يوم القيامة؛ املجنون  (1)«، َلَقْد َجاَء اإْلِ

يؤمرون بدخول النار وهي جنة فمن اقتحمها فاز،  واألبلة واألصم وصاحب الفرتة؛

وهو يف الصحيح املسند  ومن أبى خرس، هكذا يكون االمتحان كَم يف هذا احلديث،

 .¬لشيخنا 

قصد  دوناء املجوفه  إىليف هنار رمضان ودخل  َح بَ هل من َس (:77مسألة رقم ) 

 هل عليه يشء؟

                                 
( والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" برقم: 7357أخرجه ابن حبان برقم: ) (1)

( والبزار في "مسنده" برقم: 16301( وأحمد في "مسنده" برقم: )1456( )1454)

 (.841( والطبراني في "الكبير" برقم: )9597)
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واألفضل للصائم أن حيافظ عىل  ،ال، إذا كان بغْي قصد ال يشء عليهاجلواب: 

ليس و-من ذلكم السباحة ؛قد جيرح صومه اصومه وأن يبتعد عن األسباب التي هب

الغوص، الغوص الغالب أن املاء يدخل إىل اجلوف ملن غاص يف املاء، وإنَم -السباحة

ا من املاء، أم ظهر املاء فهذا قد حيصل خطأ أنه يبتلع شيئا عىل السباحةأما جمرد 

ص عىل ما ذكر أهل اخلربة بسبب ضغط املاء يقولون ال بد أن يدخل املاء، ما الغو

يسلم الغائص من دخول يشء من املاء بسبب ضغط املاء، فيجتنب الغواصون العمل 

 لكن ،الغوصيف ، وبعض الناس مصدر دخلهم ´هنار رمضان هلل يف يف الغوص 

    .انينصحون برتك الغوص يف هنار رمض

 احلاج إذا صام يوم عرفة هل ينال هذه الفضيلة؟(:78مسألة رقم )

نََة »سئل عن صوم يوم عرفة فقال:  ،هذا ظاهر احلديثاجلواب:  ُر السَّ ُيَكفِّ

 لكن ما يدري لعله يفوته ،فظاهر احلديث أن من صام نال األجر (1)«املَْاِضَيَة َواْلَباِقَيَة 

من  اً فإنه ليس هناك يوم أكثر عتق ،األجر أعظم من األجر املذكور يف هذا احلديث نم

من هلل اعتقاء من نفسه أن يكون  ثليحد ؛عايل اهلمة احلاج النار من يوم عرفة، فليكن

 النار يف ذلك اليوم الفضيل. 

 ،لدعاءيتوجهون إىل ا أكثر الناس بعد تناول الغداء عرفة يوم يف احلج موسم يفو

اخلطبة  يفووعاظ ينصحون الناس  ةرأيناهم يف املخيَمت خاصة املخيَمت التي فيها دعا

 ،من احلجاج يف املخيم الذي أنت فيه افَم شاء اهلل جتد كثْي والخ، باستغالل اليوم

                                 
 (.1162حديث أبي قتادة، أخرجه مسلم برقم: ) (1)
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دون خيللكن ما هي إال نصف ساعة ثم  ،الوقت بالدعاء والذكر الغداءتغلون بعد سي

فكيف  ،ذهاب وإياب هبحث عن املخيَمت وفيفيه تنقل و هفي يوم هملاذا؟ ألن إىل النوم

لو كان احلاج صائَم؟! فإنه سيواصل النوم إىل الغروب ألنه قد صىل الظهر والعرص 

 ،ألن الصوم يتعب ،لحاج أال يصوملحكمة عظيمة أنه يرشع  !اهلل بحانمجعا. فيا س

ل يف حدود ذا اليوم الفضيفلهذا األفضل أن يفطر حتى يتقوى عىل العبادة والذكر يف ه

 .االستطاعة

 وبعثت فيه أو أنزل)ذلك يوم ولدت فيه » ما معنى احلديث (:79مسألة رقم ) 

 ؟«. (عيلَّ فيه

ليه؛ ملا ع عث ملا أنزلاإلنزال هو يوم البعث، بُ الظاهر أنه بنفس املعنى،  اجلواب:

 . ‘ هجربيل وقال له: اقرأ، فهذا اليوم هو الذي بعث في نزل

 

 

 

من كل أسبوع دون صيام  االثننيهل جيوز أن أفرد صيام  (:80مسألة رقم )  

 يوم اخلميس؟
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 (1)ثابت يف حديث صحيح رواه مسلم  االثننييوم  صومنعم، ألن اجلواب: 

يام فليس بالص االثننيلو أفرد فواخلميس يف حديث خارج الصحيح،  االثننيوصوم 

 واخلميس. االثننيهناك بأس لكن األفضل أن يصوم 

يكمل رمضان أن  أن يقدم الست إذا كان ال يستطيع جيوزهل (:81مسألة رقم ) 

 م الست ؟وصيثم 

 لفضيلة إالهذه مسألة اختلف فيه أهل العلم فمن قائل: ال ينال هذه ااجلواب: 

 «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال  » إذا أكمل صيام رمضان لظاهر احلديث

ون عرشعليها )ثم( تفيد الرتتيب. ومنهم من يقول: هذا جيزئ إذا كانت املرأة مثال 

قد  ،أن تقيض ما عليها فرتيديوما من رمضان أفطرته لنفاس أو لرضاع أو ألجل محل 

 ،مثاهلااحلكمة واضحة وهي احلسنة بعرش أ :يتضايق عليها الوقت ما تستطيع، فيقولون

فمن صام من رمضان  ،ر والست األيام بشهرينمن صام رمضان كامال بعرشة أشه

مخسة وعرشين يوما ثم تضايق عليه الوقت وبدأ بصيام الست من شوال قبل خروج 

ثم إذا قىض ما عليه من رمضان يكون قد أكمل  ،بأجر شهرين ظفرشوال فإنه يكون قد 

ن أ ستة وثالثني يوما فيكون بمثابة صيام السنة كلها، لكن حيرص الصائم عىلصيام 

ديث القديس احلبدأ بصيام الفرض فإن أحب ما يتقرب به إىل اهلل أداء الفرض كَم يف ي

ْضُت َعَليْهِ »  َأَحبَّ إيَِلَّ مِمَّا اْفرَتَ
 
ء يَشْ

َب إيَِلَّ َعْبِدي بِ   .(2)«َوَما َتَقرَّ

                                 
 (.1162، أخرجه مسلم برقم: )عن أبي قتادة األنصاري (1)

 (.6502أخرجه البخاري برقم: ) (2)
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هل جيوز إذا جامع الرجل زوجته يف هنار رمضان وهو مفطر (:82مسألة رقم )

 وهي مكرهة؟ اصائمة هل تدخل املرأة يف الكفارة إذا جامعهلعذر ُشعي وهي 

وإذا كانت مطاوعة فعىل قول  ،ال، إذا كانت مكرهة ال يشء عليهااجلواب: 

الكفارة إنَم هي  ؛ولو كانت مطاوعة الراجحوتقدم أن  ،اجلمهور أن عليها الكفارة

 ة.ته بالكفارألزمه بالكفارة ومل خيربه بأن خيرب امرأ‘ عىل الرجل ألن النبي 

ة صيام نَّ ة أم الُس نَّ حرم بتَممه من الُس املهل صيام شهر اهلل (:83مسألة رقم )  

 بعضه؟ وهل صيامه أفضل من صيام شهر شعبان؟

فال يرشع صيام شهر  (1)«َشْهًرا َكاِماًل َقط  َغْْيَ َرَمَضانَ  ‘ َما َصاَم النَّبِي  »اجلواب: 

 كامل إال شهر رمضان.

ْوُم ِمْن َرَمَضاَن، »ستدل بقول عائشة هل ي(:84)مسألة رقم    َكاَن َيُكوُن َعيَلَّ الصَّ

وال تقديم الست من ش زفيه دليل عىل جوا هل، «َفََم َأْستَطِيُع َأْن أَْقيِضَ إاِلَّ يِف َشْعبَانَ 

 قبل إكَمل ما عليها من رمضان.

 واب اخلْين أبأل ،واهلل أعلم هل كانت عائشة تصوم الست من شوالاجلواب: 

كثْية من هذا الذي يستطيع أن يعمل كل عمل صالح جاء فيه األجر والفضيلة، من 

‘ بينه وبني النبي الكريم كبْياً  وفرقاً  شاسعاً  لوجد بوناً ‘ نظر إىل هدي النبي 

يعجز الواحد أن يفعلها  ،واحداليوم الواجبات ومستحبات وحسنات يؤدَيا يف 

 كلها. 

                                 
 (.1157( ومسلم برقم: )1971عن ابن عباس، أخرجه البخاري برقم: ) (1)
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في ولدها من املرض أن تصوم عرشة أيام امرأة نذرت إذا ُش  (:85مسألة رقم )  

من رجب وأيضا أن تصوم عرشة أيام من شهر آخر، فهل هلا أن ترتك هذا الصوم بعد 

 أن كرب ولدها وتزوج وهل هلا أن تصوم هذه األيام متفرقة؟

 من نذر أن يطيع اهلل»كَم يف الصحيح من حديث عائشة ‘ قال النبي اجلواب: 

رشة هلل نذر أن تصوم ع هاإن شفى اهلل مريضها فعلي :نذرا معلقا تفهي نذر «فليطعه

وأيضا من غْي شهر رجب، فعليها أن تويف بنذرها وإذا عجزت  ،أيام من كل رجب

نذر الكفارة »‘ لقوله  يمنيرب سنها فممكن أن خترج من هذا النذر بكفارة كِ اآلن لِ 

   .(1)حديث عقبة بن عامر «كفارة يمني

أن شخصا عليه صيام من رمضان وال يستطيع القضاء إال لو (:86مسألة رقم )  

 يام أخرى إال يوم اجلمعة تكون عنده إجازة؟األيوم اجلمعة لكثرة مشاغله يف 

يكون من مع يوم اجلمعة احتياطا و يوماً  عليه أن يصوم-اهلل أعلمواجلواب: 

اجلمعة لكن ال جيد فرصة  هو ما أراد ختصيص ،القضاء، وعىل قول اجلمهور ال بأس

 لقضاء ما عليه من رمضان إال يف يوم اجلمعة.

 

امرأة وضعت يف رمضان ومل تقض هذا الشهر وقد مىض (:87مسألة رقم )

 عليها مخسة وعرشون سنة فَمذا عليها اآلن؟

                                 
 (.1645( برقم: )80/ 5أخرجه مسلم ) (1)
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عليها أن تقيض ما عليها وتتوب وتستغفر ألجل تأخْيها وليس عليها اجلواب: 

 .‘ كفارة وال فدية لعدم ثبوت ذلك عن النبي 

ومات هل يصام  ،رجل مسلم مل يصم عرشين شهرا جهالً (:88مسألة رقم )

 عنه؟

رمضان فال يشء صيام كان جاهال بوجوب  وفعال ،هالاإذا كان جال. اجلواب: 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ }عليه ألن اهلل يقول: 

 گ ک ک}فاحلكم يتبع العلم والتكليف يتبع العلم  .[5]سورة األحزاب: {ۇ

 ى ى } .[115]سورة التوبة: {ڻ ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

أنه ضل عرشين سنة  هذاإذا حصل .[15]سورة اإلسراء: {وئ ەئ ەئ ائ ائ

ه فال يشء علي ،جاهال بوجوب صيام رمضان ومل يصم ومات وهو ال يقيض هذه األيام

ه إذا أعرض ومل يسأل عن دينيعني:  ؛وال يشء عىل أوليائه إال إذا قرص يف طلب العلم

 أما القضاء فليس عليه ألنه هو أحد رجلني إما أن يكون حريصاً  ،فهو آثم من هذه اجلهة

كون أو ي ،يف بادية بعيدة عن العلم أوهذا يتصور يف اإلنسان نش جهل،ه ومع حرص

م فهو آث فهو أحد رجلني إما أن يكون مقرصاً  ،حديث عهد بإسالم وابتعد عن الناس

وإما أن يكون معذورا فهو ليس بآثم وال قضاء عليه، فكَم تقدم أنه ال  ،وال قضاء عليه

، إما أن يكون متعمدا فقد لزمه اإلثم جحالراقضاء عىل من أفطر متعمدا وهذا هو 

 يكون جاهال وال يشء عليه. أو واالستغفار،وعليه التوبة 

 فدية جيوز أن تعطى قبل دخول رمضان أو بعده؟الهل (:89مسألة رقم ) 
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فطار يف اإلألن الفدية ألجل  ؛الفدية ال تعطى قبل دخول رمضان اجلواب:

واألفضل أن  ،آخره يف أو يف وسطه أورمضان فهي إما أن تكون يف أول رمضان 

يطعم عن كل يوم مسكينا كل يوم يف يومه،  تكون يف آخره واألفضل من ذلك أن

ل ما إىل فع ادرفيب ،أفطر هذا اليوم يطعم مسكينا ألنه ال يدري لعله يموت أو يشء

ْوِم َعاًما، َفَصنََع َجْفنًَة ِمْن َثرِ »وأنس بن مالك  ،عليه ، َوَدَعا َثاَل َضُعَف َعِن الصَّ نَي ثِ يد 

 أما قبل فال. ،بعد جائزفرواه الدارقطني بإسناد صحيح. (1) «ِمْسِكينًا َفَأْشَبَعُهمْ 

من نذر أن يصوم عرش ذي احلجة ثم ذهب إىل احلج هل (:90مسألة رقم )  

 يصوم يوم عرفة وفاءا للنذر؟

 لكن لو أوجب نفسه ،فضل فقط أن يفطر احلاج بعرفةاأل نعم، ألنهاجلواب: 

 بالنذر فواجب أن يصوم.

 هل احلج يكفر الكبائر؟(:91مسألة رقم )

ْجَرَة  »أنه قال: ‘ ثبت عن النبي اجلواب:  ْساَلَم ََيِْدُم َما َكاَن َقْبَلُه ، واهْلِ
اإْلِ

وهبذا أخذ طائفة من أهل العلم إىل أن  (2)«احْلَجَّ ََيِْدُم َما َكاَن َقْبَلهُ وَُتِْدُم َما َكاَن َقْبَلَها ، 

َمْن َحجَّ هللِِ َفَلْم َيْرُفْث َومَلْ َيْفُسْق َرَجَع َكَيْوِم »‘ احلج املربور كَم أخرب بذلك النبي 

هُ  عند  جهلكن هو مو ،فظاهره أنه يكفر الذنوب الصغائر والكبائر (3)«َوَلَدْتُه ُأم 

 اجلمهور.

                                 
 (.2390أخرجه الدارقطني في "سننه" برقم: ) (1)

 (.121حديث عمرو بن العاص، أخرجه مسلم برقم: ) (2)

( ومسلم برقم: 1820، 1819، 1521عن أبي هريرة، أخرجه البخاري برقم: ) (3)

(1350). 
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، من أفطر رمضان متعمدا أو من صامه ذنب أعظمالأي  (:92مسألة رقم )

 ؟رياءً 

اهلل أعلم أَيَم أعظم ذنبا، كالمها ذنب عظيم، من أفطر رمضان اجلواب: 

فهو  رياءمتعمدا فهو مرتكب لكبْية من كبائر الذنوب، وهكذا من صام رمضان 

 اهلل أعلم. !الذنوب، لكن أَيَم أعظم ْية من كبائرمرتكب لكب

رجل سب سبا قبيحا يف هنار رمضان فظن أنه أفطر هبذا هناك (:93مسألة رقم )  

 السب فأفطر ثم قال: أقيض يوما بدله، ماذا عليه؟

 ألنه مل يكن جائزا له أن يفطر بسبب السب، ،عليه أن يتوب ويستغفراجلواب: 

تاب اهلل عليه قال  ؛لكن قد حيرمه األجر لكن لو تاب ،السب ليس من املفطرات

  .[82]سورة طه: {ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}:´اهلل

 أي صيام النافلة؟ ؛امليت هل جيوز أن أتصدق بصيام عىل(:94مسألة رقم )  

هذا غْي مرشوع أن تصوم صوم نافلة وُتدي الثواب إىل امليت، ألن اجلواب: 

َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِصَياٌم، َصاَم َعنُْه »املرشوع هو أن يصام عن امليت الصوم الواجب 

وال يصوم أحد عن  ،أحد عن أحد ال يصيل ،وما عدا ذلك فيبقى عىل األصل (1)«ولي ه

]سورة  {مب خب حب جب يئ ىئ مئ}أحد إال بالدليل يف الصوم الواجب 

ْنَساُن اْنَقَطَع َعنُْه َعَمُلُه إِالَّ ِمْن َثاَلَثة  : إِالَّ ِمْن َصَدَقة  َجاِرَية  ، َأْو » .[39النجم: إَِذا َماَت اإْلِ

 .(2)«ُينَْتَفُع بِِه ، َأْو َوَلد  َصالِح  َيْدُعو َلهُ ِعْلم  

                                 
 (.1147( ومسلم برقم: )1952عن عائشة، أخرجه البخاري برقم: ) (1)

 (.1631عن أبي هريرة، أخرجه مسلم برقم: ) (2)



 66 في مسائل قـــــــرة العينين  

هل جيب اإلمساك للصيام عند سَمع أذان الفجر الذي هو (:95مسألة رقم )  

 الفجر؟ برؤياعىل التقويم أو 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ }العربة بطلوع الفجر اجلواب: 

 ،ذانهوإذا كان املؤذن يؤذن وفقا لطلوع الفجر فيمسك أل {ڇ چ چ چ

مؤذنان بالل وابن أم مكتوم فقال النبي ‘ حلديث ابن عمر قال: كان لرسول اهلل 

َن اْبُن ُأمِّ َمْكُتوم  »‘  ُبوا َحتَّى ُيَؤذِّ ، َفُكُلوا َواُْشَ ُن بَِلْيل  ألنه يؤذن عىل (1)«إِنَّ بِاَلاًل ُيَؤذِّ

 الفجر.

 

هل قطر األنف والعني والبخاخ الذي يستعمله أصحاب (:96مسألة رقم )  

  ، هل هذه تعترب من املفطرات؟ةعند الطباخ دوهكذا الدخان الذي يتصاع الربو،

وف منفذا إىل اجل تألن العني ليس ؛ةمفطر تتقدم أن قطر العني ليساجلواب:  

َئة وال يصل إىل املعدة مضغوطوهكذا البخاخ عبارة عن غاز  تى وهلذا أف ،يصل إىل الرِّ

كثْي من علَمء العرص بأنه جائز وال يفطر، وأما بالنسبة لقطر األنف؛ األنف منفذ رئييس 

إىل اجلوف فال يستعمله الصائم إال بعد إفطاره، وإذا  مإىل اجلوف فإذا كان يصل الطع

 لكن األفضل أال يفعل ،ر وال يصل عادة إىل اجلوف أو إىل احللق فال بأسكان يقط  

                                 
 (.622عن ابن عمر، أخرجه البخاري برقم: ) (1)
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خوفا يعني:  (1) «َوَبالِْغ يِف ااِلْستِنَْشاِق إِالَّ َأْن َتُكوَن َصاِئًَم »:‘ قال  .ذلك إال للرضورة

دخان الذي يكون عند لمن وصول املاء من طريق األنف إىل اجلوف. وأما بالنسبة ل

 لعدم الدليل عىل إفساده. الصوم الطباخة فهذا ال يؤثر وال يفسد

صيام ومل يقض عنه أحد فهل حياسب  وعليهالذي يموت (:97مسألة رقم )  

 عىل هذا الصوم؟

 -م واهلل أعل -صم عنه ر اهلل مل يُ قدِّ يُ و ،إذا فرط يف الصوم الذي عليه اجلواب: 

إذا عزم عىل عدم الصوم ؛هو املتسبب يف ترك الصومفأنه يؤاخذ 
(2)

 صومكان عليه فمن  

ط ومل يصم عنه أولياءه   يكون آثَم. أنه – أعلم واهلل –ومتادى وفر 

 العطور والبخور هل هذه األشياء مفطرة؟(:98مسألة رقم ) 

وهكذا البخور إال إذا تعمد  ،العطور غْي مفطرة عبارة عن روائحاجلواب: 

أعلم هو  لكن اهلل ،أنه يفطر إىلبيشء كثْي فيذهب طائفة من أهل العلم  االستنشاق

 عبارة عن دخان ال يقصد منه الرشب وال األكل واألصل أنه ال يفطر.

 

 ؟ما حكم من نوى الفطر، هل يفطر(:99مسألة رقم ) 

                                 
(، وأبو داود في "سننه" 1/ 87النسائي برقم: ) عن لقيط بن صبرة، عن أبيه، أخرجه (1)

( 407(، وابن ماجه في "سننه" برقم: )38(، والترمذي في "جامعه" برقم: )142برقم: )

 (.16380وأحمد في "مسنده" برقم: )

أو تكاسل حتى دخل رمضان اآلخر فهو آثم؛ انظر جواب الشيخ على سؤال: )هل  (2)

 القضاء على سبيل الفور أو على سبيل التراخي؟(.
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قلنا هذه املسألة هلا صورتان: من نوى  ،هل تقصد من نوى اإلفطاراجلواب: 

 اإلفطار هل يفطر بذلك؟ هلا صورتان: 

طر قال اآلن مل يف إىلفهذا  ،نوى اإلفطار بمعنى نوى أنه سيفطر األوىل: الصورة

َثْت بِِه َأْنُفَسَها َما مَلْ َتْعَمْل َأْو َتَتَكلَّمْ »‘ النبي  تِي َما َحدَّ اَوَز َعْن ُأمَّ كان يف  (1)«إِنَّ اهللَ جَتَ

ن نفسه أ ثيوم أشعر بحر وتعب سأفطر، حدالالباص هو صائم فقال: أنا يف هذا 

فسه ن ثص إذا وقف بجوار بقالة أو مطعم أنه سيأكل، إىل اآلن هو صائم لكن حدالبا

ومه يتناول شيئا، فهذا ص ويقدر اهلل الباص يميش إىل أن دخل املغرب ومل ،باإلفطار

 جمرد نية عىل يشء يف املستقبل. هصحيح ألن

ألنه  ،نوى أنه اآلن مفطر أبعد نية الصيام، هذا يعترب مفطرا الثانية: الصورة

ََم اأْلَْعََمُل بِالنِّيَّاِت »النية مصاحبة جلميع وقت الصوم  أن تكون يشرتط  .(2)«إِنَّ

ا صوم الواجب إال إذالما تقدم ألنه لن يفعل هذا الرتدد يف عىل التقييد  فهذا

يف هنار رمضان قادما من صنعاء إىل  -مثال  -كان مسافرا فنفس التفصيل، من كان 

أراد أن يصوم الفرض فعىل التفصيل املتقدم ال فرق بني النفل عدن وهو فوق الباص 

 وبني الفرض. 

امرأة نذرت أن تصوم فصامت ثم ماتت، هل عىل أوالدها  (:100مسألة رقم )

 أن يواصلوا الصوم؟

                                 
(، ومسلم برقم: 6664، 5269، 2528عن أبي هريرة، أخرجه البخاري برقم: ) (1)

(127.) 

، 3898 ،2529، 54، 1( برقم: )6/  1حديث عمر بن الخطاب، أخرجه البخاري ) (2)

 (.1907( ومسلم برقم: )6953، 6689، 5070
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بعد موُتا ال جيب عىل أوالدها  ،ال، هي نذرت أن تصوم مدة حياُتااجلواب: 

ذا ماتت إ ،ت هبذا النذرأن يصوموا، مثال: نذرت أن تصوم يف كل شهر ثالثة أيام فوف  

 نذر بموُتا.الانتهى 

فهل يدل عىل جواز تبييت النية  "إين إذن أصوم"ورد لفظ  (:101مسألة رقم )

 يف النهار؟

 إين إذن"للبيهقي ويف رواية  "إين إذن صائم"الذي يف الصحيح اجلواب: 

عىل أنه أنشأ النية يف النهار. وأجاب  "إين إذن أصوم"، استدلوا هبذه اللفظة "أصوم

إين إذن "القائلون بوجوب تبييت النية يف صوم الفرض والنفل أنه ليس فيه دليل، 

يه هذا ف "إين إذن صائم"صحيح اللفظ  . وعىل كل  "إين إذن صائم"بمعنى  "أصوم

 وما يف الصحيح أصح. ،خارج الصحيح "إذن أصوم إين"اإلخبار أما 

 ،رمضان لعذر املرض أو السفر من عرشة أيام رجل أفطر (:102مسألة رقم )  

  كم يصوم عنه أولياءه؟فثم يف اليوم السادس من شوال مات، 

أفطر عرشة أيام من رمضان ثم مات قبل متكنه من هذه مسالة مهمة. اجلواب: 

يصوم عنه أولياءه األيام التي متكن قضاء ما عليه من رمضان، كم يصوم عنه أولياءه؟ 

أربعة  يتمكن إال من صيام ألنه مل ،عنه أولياءه أربعة أيام فيصومفلم يصم.  امن صيامه

 الصوم الذي قد لزمه. مثال َم يصوم عنه أولياءه إالفأيام ومل يصم، هذه الذي لزمته. 

ي ننظر األيام الت شواليوم العاُش من الآخر: أفطر عرشين يوما من رمضان ومات يف 

ضاء، تبدأ للق ليس ُمالً  همتكن من القضاء فيها ومل يقض، يوم العيد غْي ُمسوب ألن

 ن،السادس السابع الثام ،اليوم الثاين، الثالث، الرابع، اخلامس لعيدتعد من بعد ا
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 ،ثَمنية أيام ومات يف اليوم العاُش، إذن يصوم عنه أولياءه ثَمنية أيام تالتاسع، صار

ألن هذا الصوم الذي لزمه، وقس عىل ذلك. بعضهم يكون عليه كفارة قتل صيام 

 يومني أو ثالث يموت هذا مل دهو يصدم وبع ،شهرين متتابعني يموت يف احلادث

 يتمكن من الصوم فال يلزم أولياءه.

أصحاب مرض السكر الذين مرضهم دائم،  ما حكم (:103مسألة رقم )

 وعندهم القدرة عىل الصيام؟

شقة فواجب عليهم مإذا كان عندهم القدرة عىل الصيام بدون اجلواب: 

الصوم، أما إذا كان هناك مشقة بالغة يستطيع أن يصوم لكن مع مشقة فهو مريض له 

ا كان يرجى شفاءه فهذا دين عليه، وإذا أن يفطر، لكن ينظر هل يرجى شفاءه؛ فإذ

 ى شفاءه فيطعم عن كل يوم مسكينًا.كان ال يرج

شهر هل جيوز للويل أن خيرج  صيامإذا مات الرجل وعليه  (:104مسألة رقم )  

  كفارة؟ وكم مقدار الكفارة؟

دم سائل وال يدري التفصيل املتقالقد يسأل  هألن ،ينظر إىل هذا الصوماجلواب: 

رجل مات وعليه صوم شهر فهل للويل أن يكفر؟. فال بد من تفصيل ما هو يقول: 

هذا الشهر الذي يقول كان عىل امليت، هل كان عجزه عن الصيام من العجز الطارئ 

إنَم يكفر عن  ،عليه الصوم جيبال  أو العجز الدائم. إذا كان من العجز الدائم أصالً 

الطارئ ففيه التفصيل؛ هل متكن من  ، وإذا كان عجزه من العجز(1)كل يوم مسكينا

                                 
ففي هذه الحالة إذا كان الميت من أصحاب العجز الدائم ومات ولم يكفر عن األيام التي  (1)

 أفطرها فيكفر عنه وليه عن كل يوم إطعام مسكين.
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وال  فليس عىل امليت ]حتى مات[ القضاء؟ اتصل به املرض ومل يتمكن من القضاء

. وإذا كان من العجز الطارئ ومتكن من -ال صوم وال إطعام -يشء الويلعىل 

 القضاء ومل يقض فهنا جيب عىل الويل أن يصوم وال جتزئ الكفارة.

 اك أذكار تقال عند الفطر؟هل هن (:105مسألة رقم )  

ِت اْلُعُروُق، َوَثَبَت اأْلَْجُر »روي حديث أنه يقول:  اجلواب: َذَهَب الظََّمُأ، َواْبَتلَّ

الثة ث»أنه قال: ‘ سنده ضعيف، لكن ثبت عن النبي  ح،لكنه مل يص (1)« إِْن َشاَء اهلُل

 (3)«حتى يفطر  »ويف لفظ  (2)«حني يفطر  »يف لفظ  «والصائم» -ممنه-ال ترد دعوُتم 

( معناه أنه يدعو روهذا هو األصح. وما هو الفرق بني اللفظني؟ إذا كان )حتى يفط

، فالصوم ُمل لقبول الدعاء من أول الصوم إىل آخره وهذا فضل اهلل هيف وقت صيام

مضيق بوقت اإلفطار، لكن الرواية الصحيحة يعني: الواسع، وإذا كان )حني يفطر( 

 فهنيئا للصائمني أن دعوُتم جمابة يف وقت صومهم. )حتى يفطر(

 قراءة من املصحف يف صالة الرتاويح؟الما حكم  (:106مسألة رقم )

                                 
( وأبو داود في "سننه" 1541عن ابن عمر، أخرجه الحاكم في "مستدركه" برقم: ) (1)

/  3( والدارقطني في "سننه" )8230( والبيهقي في "سننه الكبير" برقم: )2357برقم: )

 (.2279( برقم: )156

 (.2526برقم: )  "جامعه"حديث أيب هريرة، أخرجه الرتمذي يف (2)

(  وابن ماجه في "سننه"  2526عن أبي هريرة أخرجه الترمذي في "جامعه"  برقم: ) (3)

 (.8043(  وأحمد في "مسنده" برقم: )1752برقم: )
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 ‘هذا ال ينبغي، مل يثبت عن السلف أهنم فعلوا ذلك وقد قال النبي  اجلواب:

اَلِة َلُشْغاًل » وأما ما  ،آخر اغلن أي شعكفى بشغل الصالة شغال يعني:  (1)«إِنَّ يِف الصَّ

 (2)«أهنا كانت تأمر موىل هلا فيأخذ املصحف ويصيل بأهل البيت» ~ثبت عن عائشة

 وإال فهذا ال ~فهذا اجتهاد من عائشة ،فهذا مل يثبت عن غْي عائشة من الصحابة

يكرر  نيئجزإذا كان حيفظ جزءا أو يعني:  ،يصيل بالذي يتيرس .ينبغي، ال يتكلف

  .اجلزئنيالقراءة يف اجلزء أو 

 إذا كان املأموم يقص خلف اإلمام؟ (:107مسألة رقم )  

هو نفس الكالم. مساكني هؤالء الذين يقصون خلف األئمة حتصل اجلواب: 

هلم ارتباكات ما بقي إال أن يمسك اإلمام، وحصلت لنا مواقف مضحكة مع بعض 

 الشباب يف هذا اجلانب، ألنه ُمركز عىل املصحف، فاهلل املستعان.

 ؟وهكذا الصوم هل حيج أو يعتمر عن احلي (:108رقم )مسألة  

إذا كان عنده مرض بدين يسمى هذا )املعضوب( الذي عذره مزمن، اجلواب: 

 ‘حيج عنه أو يعتمر عنه لقول النبيأو عائق بدين وهو مستمر ومزمن فهنا ممكن أن 

اَل  ،ْدَرَكْت َأيِب َشْيًخا َكبًِْيااحْلَجِّ أَ إِنَّ َفِريَضَة اهللِ َعىَل ِعَباِدِه يِف  »رأة: ملوقد قالت له ا

اِحَلِة ، َأَفَأُحج  َعنُْه. َقاَل: َنَعْم   حي عن أما الصوم فال يصومن أحد، (3)«َيْثُبُت َعىَل الرَّ

وأما احلج والعمرة  ،وهكذا الصالة ال يصىل عن احلي ،ال خالف بني أهل العلمو

                                 
( ومسلم برقم:  3875، 1216، 1199عن ابن مسعود، أخرجه البخاري برقم: ) (1)

(538.) 

 (.7295أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" برقم ) (2)

 (.1334( ومسلم برقم: )1513باس، أخرجه البخاري برقم: )عن ابن ع (3)
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عجزا دائَم يف بدنه ليس يف ماله، أما إذا  فنعم لكن برشط أن يكون هذا احلي عاجزا

  يعتمر عنه أحد. وال عنه أحد كان عاجزا يف ماله فال حيج

إنسان فقْي يقول: أنا ما عندي قدرة عىل الوصول إىل بيت اهلل احلرام، فهذا ال 

حيج عنه وال يعتمر عنه، ألنه قد يتيرس له أمره، أو امرأة ليس هلا ُمرم، ال جيوز أن حُيج 

مزمنا فهذا الذي حيج  اها وال أن يعتمر عنها، ألنه قد يتيرس هلا، أما املريض مرضعن

 ويعتمر عنه.

اختلف العلَمء فيمن مات وعليه صوم هل يصوم عنه  (:109مسألة رقم ) 

 ه؟ؤأوليا

أنه نعم يصوم عنه وليه سواء كان هذا  الراجح؛ وفيه أقوال ألهل العلم اجلواب:

 ،كفارةالنذر أو ال ًا بسببأو كان صوم ،القضاء صوم مثل ؛صوم الزما بأصل الرشعال

لعموم  الراجحهذا قول مجاعة من أهل العلم ورجحه مجاعة من املحققني وهو و

 .«َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِصَياٌم َصاَم َعنُْه َولِي ُه  » ~ حديث عائشة

وم ص من مات وعليهيعني: م( نكرة يف سياق الرشط فتفيد العموم و)ص قولهو

وال يقال أيضا صوم تطوع ألنه قال:  ،أي صوم سواء كان صوم قضاء أو نذر أو كفارة

 صومتعبد، لو كان ياملأما التطوع فال يكون يف ذمة املسلم أو  « َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِصَيامٌ  »

واخلميس وترك يف بعض األيام وهو مل ينذر فال يكون الزما عليه، فإذن  االثنني

 ىئ ىئ ېئ }عمومات يف مثل قوله تعاىل: ال ق يف الصوم الواجب وأماسااحلديث مُ 

]سورة  {مب خب حب جب يئ ىئ مئ}.[164]سورة األنعام: {خب یی ىئ
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العمومات فهذه  .[164]سورة األنعام: {خب ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ } .[39النجم:

 .(1)«َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِصَياٌم َصاَم َعنُْه َولِي ُه  »ة هبذه املسألة بالدليل َص َص خُم 

بمعنى هو بمعنى األمر لكن  ،)صام( ظاهره اخلرب « َصاَم َعنُْه َولِي هُ  » قوله:و

فإذن من مات وعليه صوم واجب سواء كان قضاء أو نذرا أو  (ليصم عنه وليه)

 فهي منكرة ال تصح عن(2)«إن شاء»كفارة فيجب عىل وليه أن يصوم أما زيادة 

. تلف الثقااالبزار من طريق عبد اهلل بن هليعة وهو ضعيف وقد خ ارواه‘ النبي 

ا عنه وجوب واإذا مات امليت وعليه صوم واجب فيجب عىل األولياء أن يصوم

 ڃ ڃ}: ´بمعنى ليصم مثل قول اهلل  «صام عنه وليه  »ألن قوله 

 ىل مل خل} :´أي ليرتبصن، وهكذا قوله . [228]سورة البقرة: {ۀ

وهكذا عىل قول  ،أي ليرتبصن .[234]سورة البقرة: {ٰر حم جم يل

 أي فأمنوه. {هئ مئ خئ حئ }بعض أهل التفسْي 

أو  اً سواء كان قضاء أو نذر ؛فاحلاصل أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه

 َيا َرُسوَل اهللِ قال »:  ‘م حديث ابن عباس أيضا أن رجال جاء إىل النبي وكفارة لعم

َك َدْيٌن َأُكنَْت  ي َماَتْت، َوَعَلْيَها َصْوُم َشْهر  َأَفَأْقِضيِه َعنَْها ؟ َفَقاَل: َلْو َكاَن َعىَل ُأمِّ إِنَّ ُأمِّ

                                 
 (.1147( ومسلم برقم: )1952عن عائشة، أخرجه البخاري برقم: ) (1)

 (.5069انظر )"مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" برقم ) (2)
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متفق عليه لكن هذا السياق  (1)«َقاِضَيُه َعنَْها ؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َفَدْيُن اهللِ َأَحق  َأْن ُيْقىَض 

 .(2)ملسلم وبمعناه رواه مسلم من حديث بريدة

  من هو الويل؟ (:110مسألة رقم )

والبنت واألب واألم  كاالبن ؛سواء كان وارثاً  ،الويل هو كل قريباجلواب: 

فإذا ترك األولياء مجيعا الصوم  ،أو غْي وارث، األقرب فاألقرب ،والزوج والزوجة

 أثموا وإذا قام به البعض صح.

لزميل ا مثلبالصوم األجنبي ع إذا ترك القريب الصوم وترب (:111مسألة رقم ) 

 جلار أو الرجل اآلخر البعيد ليس له عالقة قرابة هبذا امليت؟اأو الصديق أو 

اء و قام بقضقضاء الديون، لبفأشبه  ع،يصح هذا الصوم ألنه ترباجلواب: 

 الدين أي شخص فهذا جمزئ.

 مات وعليه مثالً  ؛األولياء يف الصوم عن امليت اشرتكولو  (:112مسألة رقم ) 

 عرشون يوما من رمضان وهم أربعة فصام كل واحد مخسة أيام هل جتزئ عنه؟

جتزئ عنه ولو صاموا يف وقت واحد مات وقام أربعة من األقارب  .نعماجلواب: 

 أيام وكان هذا الصيام ،فقام كل واحد يصوم مخسة ،عرشون يوماعليه  ،بالصيام عنه

ال يف الصوم إ .ابتدأوا يف يوم السبت وانتهوا يف يوم األربعاء هذا جمزئ ؛يف أيام معينة

 .الذي يشرتط فيه التتابع فال جيزئ إال أن يكون متتابعاً 

                                 
 (.1148( ومسلم برقم: )1953حديث ابن عباس، أخرجه البخاري برقم: ) (1)

 (.1149أخرجه مسلم برقم: ) (2)
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ه كفارة كان علي، أو شهرين متتابعني؛ قتل شخصًا خطأً  مات امليت وعليه صيام

اجلَمع يف هنار رمضان أو كان عليه كفارة الظهار فواجب عليه أن يصوم شهرين 

وموا عنه يصمتتابعني، متكن من الصيام ومل يصم حتى مات فواجب عىل أولياءه أن 

ام أي يصوموا يف أنفهل هلم  «َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِصَياٌم، َصاَم َعنُْه ولي ه»لعموم احلديث 

 يصوم ثالثة أيام؟  مجيعا، جيتمع عرشة من األولياء وكٌل  معينة

أن جيعلوا الصوم متتابعا، يتفقون يقول: أنا سأصوم األيام  الراجحال،  اجلواب:

هل وبعض أ ،الراجحشهرين متتابعني هذا هو  واوهذا التي بعدها حتى جيعل ،األوىل

العلم يقول: ال، ال بد يف هذا الصوم أن يتواله واحد، ومنهم من أطلق، قال: جيوز 

لألولياء أن يصوموا ولو يف الصيام الذي يشرتط فيه التتابع ولو يف أيام متحدة، 

ومنهم من توسط قال: جيوز لألولياء أن يتعاونوا عىل صيام الشهرين املتتابعني لكن 

   .الراجحوهذا هو ، عىل سبيل التتابع

واجبا من أول األمر ثم صار  صيام عاشورا هل كان (:113مسألة رقم )

 أو أنه من أول األمر كان صيامه مستحبا؟-نسخ الوجوبأي -مستحبا

أن صومه كان واجبا يف أول األمر ثم نسخ الوجوب إىل  الراجح اجلواب:

 ‘والدليل عىل ذلك ما ثبت يف حديث مجاعة من الصحابة أن النبي  االستحباب،

 ،سلمة بن األكوعحديث و ،عائشةحديث و ،أمر بصيامه كَم يف حديث ابن عمر

ُيتِمَّ َمْن َأْصَبَح ُمْفطًِرا َفلْ  »وكلها يف الصحيح ويف بعضها  ذالربيِّع بنت معوحديث و
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أنه كان واجبا صومه يف أول  الراجحفهذا هو  (1)«ًَم َفْلَيُصمْ َبِقيََّة َيْوِمِه ، َوَمْن َأْصَبَح َصائِ 

 .األمر

َهَذا َيْوُم  »:  ‘أنه قال: قال النبي  ؛وأما حديث معاوية بن أيب سفيان 

َعاُشوَراَء ، َومَلْ ُيْكَتْب َعَلْيُكْم ِصَياَمُه ، َوَأَنا َصاِئٌم ، َفَمْن َشاَء َفْلَيُصْم َوَمْن َشاَء 

ذا ، هصومه( أي عىل سبيل الدوامعليكم  يجاب عنه أنه )مل يكتب اهللف (2)«َفْلُيْفطِرْ 

 اجلواب األول.

 ٿ ٿ ٿ}دخل يف قولهبمعنى مل يأو )مل يكتب اهلل عليكم صومه( 

]سورة  {ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 .[183البقرة:

لفتح ا عامإنَم أسلم يف  ¢ معاويةثم  املقصود به صوم رمضانفإنه كَم تقدم  

ان وك ،األمر بصومه ممن تقدم إسالمهم ‘وهؤالء الصحابة الذين سمعوا من النبي 

صوم  فيرشع ،إىل املدينة ‘األمر بصيام عاشوراء يف أول اهلجرة حينَم هاجر النبي 

 وهو اليوم العاُش من ُمرم كَم هو قول مجهور من أهل العلم.  ،عاشوراء

ِقيُت إىَِل َلِئْن بَ »قال:  ‘فالنبي  )تاسوعاء(حرم املأيضا صوم التاسع من  ويرشع

، أَلَُصوَمنَّ التَّاِس قَ  أنه  ‘فيرشع صوم التاسع ومل يثبت عن النبي،  ‘ومات  (3)«عَ ابِل 

فالفضيلة وهي تكفْي السنة املاضية حتصل بصوم  ،صوموا يوما قبله أو بعده: قال

                                 
 (.1136( ومسلم برقم: )1960أخرجه البخاري برقم: ) (1)

 (.1129( ومسلم برقم: )5932( )3468( )2003أخرجه البخاري برقم: ) (2)

 (.1134عن ابن عباس، أخرجه مسلم برقم: ) (3)
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از ولو مل يصم التاسع حل عولكن أيضا هناك فضيلة أخرى أن يصوم التاس ،عاشوراء

 ‘بي بَم أرشد إليه النعمال لكن األفضل -وهي تكفْي السنة املاضية-هذه الفضيلة

 «وَمنَّ التَّاِسعَ ، أَلَُص َقابِل  َلِئْن َبِقيُت إىَِل »أنه يصوم إضافة إىل العاُش يصوم التاسع قال: 

 وأما حديث ،فلهذا من فاته صوم التاسع ال دليل عىل مرشوعية صوم احلادي عرش

 . ‘فلم يثبت هذا عن النبي  « قبله أو بعده ماصوموا يو»

 هل هي ترى حقيقة؟هل هناك عالمات لليلة القدر، و (:114) مسألة رقم  

مامه أما يرى اإلنسان نورا يمر أو نورا يعني: أهنا ال ترى حقيقة  الراجحاجلواب: 

 الرؤياا فهن « َفإِينِّ ُأِريُتَها »: ‘حتى يقول هذا ليلة القدر، ال دليل عىل ذلك وأما قوله 

برصية بمعنى رؤية العالمات. هي هلا عالمات؛ الذي  رؤيةإما تكون بمعنى العلم أو 

ْمُس يِف َصبِيَحِة َيْوِمَها َبْيَضاَء »يف مسلم من حديث ُأيَب بن كعب  َوَأَماَرُُتَا َأْن َتْطُلَع الشَّ

حديث ابن عباس  ا. وأم‘رواه مسلم، هذه العالمة الثابتة عن النبي  (1)«اَل ُشَعاَع هَلَا

من طريق زمعة بن صالح عن  ،فهو حديث ضعيف (2)«ال باردةليلة طلقة، ال حارة و»

َواَل ُيْرَمى »عن سلمة ضعيفة. وهكذا حديث  ح، ورواية زمعة بن صالنسلمة بن وهرا

أكثر من عدد . وهكذا أن عدد املالئكة فيه انقطاعمن حديث عبادة فيه  (3)«فِيَها بِنَْجم  

                                 
 (.762أخرجه مسلم برقم: ) (1)

( والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" برقم: 2192أخرجه ابن خزيمة برقم: ) (2)

 (.2802( والطيالسي في "مسنده" برقم: )425( ، )424)

( والضياء المقدسي في "األحاديث 22765أخرجه أحمد في "مسنده" برقم: ) (3)

 .(342المختارة" برقم: )
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، هلا علشمس تطلع بيضاء ال شعاهذا أيضا ضعيف. فالعالمة الثابتة أن ا « احلىص

  .سبحان اهلل آية من آيات اهلل!

اللَُّهمَّ إِنََّك َعُفوٌّ )هل ثبت أنه يقول: من رأى ليلة القدر  (:115مسألة رقم ) 

ب  اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي
 ؟(حُتِ

وقفه عىل عائشة فلم يثبت عن  الراجحو ،هذا روي مرفوعا وموقوفااجلواب: 

 وعسى أن تكون»جيتهد الناس يف العبادة قال:  نمن إخفائها أ واحلكمة.‘ النبي 

م لكن حينَم خفيت كان أنشط هل لو علموا أي ليلة القترصوا يف العبادة عليها «خْيا

 وأكثر عمال وأجرا هلم.

هل االعتكاف يكون يف أي مسجد أو هناك مساجد  (:116مسألة رقم )  

 خمصوصة؟

ور ال يصىل فيه فال هجكل مسجد إال مسجد م االعتكاف يكون يفاجلواب: 

 ژ ڈ ڈ }أما املساجد التي يصىل فيها فتدخل يف العموم  ،يعتكف فيه

سواء كانت مساجد تقام فيها اجلمع واجلَمعات أو . [187]سورة البقرة: {ڱ ژڑ

ي حوهلا قليل قد ال تكون تالناس ال ؛ال تقام فيها اجلمع واجلَمعات. هناك مساجد

د ال تكون هناك مجاعة رسمية كَم قبل  ،ألن اجلمعة تكون يف اجلوامع ،هناك مجعة

أيت يدخالن يصليان، وهذا ي االثنانصيل، يأيت يواحد يدخل اليقال، ملاذا؟ ألن يأيت 

جيب و ،وهذا خيرج، فهذا أيضا جيوز االعتكاف فيه وللمعتكفني أن يقيموا اجلَمعة

 ىلع الة اجلمعة يف املسجد اجلامع وال يؤثرخيرجوا لص نعليهم إذا مل تكن هناك مجعة أ

 اعتكافهم بل اعتكافهم صحيح. 
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ل أن يكون املسجد الذي يعتكف فيه مما تقام فيه اجلمع ويستحب ويفض  

 واجلَمعات لئال يضطر للخروج للجمعة.

ممكن أن يعتكف أربعة أيام،  ألكثره،ال حد  ،االعتكاف بالنسبة ألكثره ووقت

ما، أو شهرا كامال، ال حد ألكثره بدون خالف بني أهل العلم. عرشة أيام، عرشين يو

 دليل ألن التحديد حيتاج إىل ،أيضا أنه ال حد ألقله الراجحو ،فيه خالف هوبالنسبة ألقل

 ‘ليلة لفعل النبي  ال ينقص عن لكن أفضل االعتكاف أال ينقص عن يوم أو

 . ¢وحلديث عمر

واخر من رمضان، هذا هو اعتكاف وأفضل االعتكاف أن يكون يف العرش اآل

َيا َرُسوَل اهللِ ، إِينِّ َنَذْرُت يِف »هو القائل:  ¢. أما كونه ال حد ألقله؛ فعمر ‘النبي 

(1)«اجْلَاِهِليَِّة َأْن َأْعَتِكَف َلْيَلًة يِف املَْْسِجِد احْلََراِم ، َقاَل: َأْوِف بِنَْذِركَ 

إذا  ذربإجيابه عىل نفسه بالن إال ال جيب عىل املرءفمستحب سنة وفاالعتكاف 

 الوبل  ،ليس االعتكاف واجباً  ،وإال فاالعتكاف سنة ،نذر أن يعتكف فهو واجب

 جيب بمجرد الرشوع فيه. 

ألنه  ،ما عليه يشءله أن خيرج ا اعتكف يومني وبدثم  من أراد أن يعتكف عرشاً 

سا، فواجب عليه أن أعتكف عرشا أو مخ جب، لكن من نذر قال: هلل عيل نذرليس بوا

أال  فاألفضل ،، هذا بالنسبة لألقل(2) «َمْن َنَذَر َأْن ُيطِيَع اهللَ َفْلُيطِْعهُ »: ‘أن يفي لقوله 

                                 
( ومسلم 6697، 4320، 3144، 2043، 2042، 2032أخرجه البخاري برقم: ) (1)

 (.1656برقم: )

 (.6700( )6696حديث عائشة، أخرجه البخاري برقم: ) (2)
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أن  ‘ بالنبي االقتداءحلديث عمر. واألفضل يف االعتكاف  عن ليلةأو يوم يقل عن 

  يكون يف العرش األواخر من رمضان.

 ژڑ ژ ڈ ڈ } ´يشرتط يف االعتكاف الصوم لعموم قوله وال

إِينِّ » وحلديث عمر ،اب الصومجيولعدم الدليل عىل إ.[187]سورة البقرة: {ڱ

 والليل (1) «َنَذْرُت يِف اجْلَاِهِليَِّة َأْن َأْعَتِكَف َلْيَلًة يِف املَْْسِجِد احْلََراِم، َقاَل: َأْوِف بِنَْذِركَ 

 للصوم. ليس ُمالً 

ه ؤسانأنه مرة أراد أن يعتكف يف العرش األواخر فتسابق  ‘ملا ثبت عن النبي و

واعتكف  ،ثم ترك االعتكاف يف ذلك العام (2)«آْلرِبَّ َأَرْدَن هِبََذا؟»إىل وضع اخليم فقال: 

عرشا من شوال، ومل ينقل أنه صام يف هذه العرش من شوال، فهذا يفيد عىل أن الصوم 

 .ليس برشط يف االعتكاف

ليس مرشوعا أن يدخل اإلنسان املسجد ويقول: نويت أن أعتكف مدة  :تنبيه

نون كأهن -صوفيةالمساجد -بقائي يف املسجد. جتد لوحات يف بعض املساجد  م يلقِّ

 . ، اللوحة معلقة طيلة السنةالداخل

ي يؤدأن  ألجل أنه يدخل ؛غْي مرشوع مل يفعله السلف هذا ذكر العلَمء عىل أن

س وهو ما سيبقى إال مخ جد،فيقول: نويت أن أعتكف مدة بقائي يف املس صالة الظهر

                                 
( ومسلم 6697، 4320، 3144، 2043، 2042، 2032أخرجه البخاري برقم: ) (1)

 (.1656برقم: )

( ومسلم برقم: 2045، 2041، 2034، 2033عن عائشة، أخرجه البخاري برقم: ) (2)

(1173.) 
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دقائق أو عرش دقائق، وهكذا يقولون: يستكثر من احلسنات كلَم دخلت مسجدا قل 

بن اهذه العبارة تؤجر أجر املعتكف. ال! هذا ليس عليه دليل نبه عليه شيخ اإلسالم 

  ¬. تيمية

 اعتكافه؟املعتكف  متى يدخل(:117مسألة رقم ) 

إذا كان سيعتكف العرش الليايل األواخر فيدخل قبل غروب الشمس اجلواب: 

ألن العرش تبدأ بغروب الشمس وهو أراد أن يعتكف يف العرش  ؛من الليلة األوىل

 سجد قبل غروب الشمس من العرش األواخر.املفيدخل االعتكاف الذي هو 

 أي ليلة هي ليلة االعتكاف؟(:118مسألة رقم )  

 ومالي كان إذا– الثالثاء يوم –ليلة واحد وعرشين، هذا اليوم الفائت واب: اجل

َكف؟ عتِكف املعتَ وهو يوم العرشين من رمضان فمتى يدخل املُ  الثالثاء يوم الفائت

ويدخل املسجد قبل  جاهزايكون يعني:  ،يدخل ليلة إحدى وعرشين وهي هذه الليلة

أذان املغرب بنية االعتكاف فإذا أذن املغرب يكون قد دخل املعتَكف. وأما حديث 

ِذي اْعَتَكَف فِيهِ  »عائشة  استدل به بعض أهل العلم  (1)«َوإَِذا َصىلَّ اْلَغَداَة َدَخَل َمَكاَنُه الَّ

َوإَِذا »يقول: وال دليل فيه ألن احلديث  ،عىل أن وقت االعتكاف يبدأ بصالة الفجر

ِذي اْعَتَكَف فِيهِ  ن يتخذ أ فيه دليل عىل أن املعتكف يرشع له «َصىلَّ اْلَغَداَة َدَخَل َمَكاَنُه الَّ

-. إذا كان هناك عدد من املعتكفنيخيمة إذا أمكن ذلك بدون التضييق عىل املصلني

                                 
 (.1173( ومسلم برقم: )2045، 2041، 2034، 2033أخرجه البخاري برقم: ) (1)
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خيَم  فال بأس أن يتخذوا ،مائة وليس هناك ضيق عىل املصلني أن يتخذوا ِخَيًَم -مثالً 

 .  ‘وهذا فعله النبي 

وال خيرج إال للصالة حتى التسبيح إن استطاع أن  يمةويرشع له أن يالزم اخل

ىل الغداة فإذا ص »جيعل التسبيح واألذكار يف اخليمة فهذه هي السنة هلذا احلديث قال: 

ه يف كعادته، عادتبمعنى أنه يبادر ليست  «الذي اعتكف فيه مكانه جاء - الفجر أي –

كاره أذكاره ويستمر يف أذ يؤديغْي االعتكاف أنه يطيل من املكث يف موضع الصالة ل

حتى تطلع الشمس، أما يف أيام االعتكاف فبمجرد ما يصيل الفجر يذهب إىل املوضع 

 الذي اختذه لالعتكاف.

 متى خيرج من املعتَكف؟(:119مسألة رقم ) 

ج اآلن، أو رالعيد، مثال هذا الوقت قالوا: غدا عيد، فيخ نعلن عإذا أُ اجلواب: 

 أذن املغرب له أن خيرج. ؛عدة رمضان ثالثني يوما فيخرج مع املغرب واأكمل

 

 

السفر ألجل االعتكاف يف غْي املساجد الثالثة  هل جيوز(:120مسألة رقم ) 

 املذكورة يف احلديث؟

تكاف فقط فهذا داخل يف إذا كان الغرض من السفر هو جمرد االعاجلواب: 

َحاُل إِالَّ إىَِل َثاَلَثِة َمَساِجدَ »النهي الوارد والثابت يف احلديث  يسافرن  فال «اَل ُتَشد  َالرِّ

 وإذا أراد أن يسافر ينوي ،لكن يعتكف يف مسجد قريته ،أحد سفرا ألجل االعتكاف

وأنه  ،د إخوانهمثال من الضالع إىل عدن أنه يعتكف عن هفإن نوى بسفر ؛طلب العلم
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َمْن »‘ ي النبيطلب العلم وأنه يذاكر العلم فالسفر بنية طلب العلم ال بأس به قال 

َل اهللُ َلُه  يِه ِعْلًَم َسهَّ
 .(1)«َطِريًقا إىَِل اجْلَنَّةِ به َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس فِ

 أَيَم أفضل البقاء يف املسجد داخل اخليمة أو البقاء يف(:121مسألة رقم ) 

 املسجد خارج اخليمة؟

ال، املعتكف األفضل له أن يبقى يف خيمته ألنه كَم تقدم أن املقصود من  اجلواب:

ليذكره وليناجيه وليتقرب إليه وليتوب من ذنوبه  ´إىل اهلل االنقطاع : هواالعتكاف

: (املعاد زاد)يف كتابه  ¬وحياسب نفسه، فصحة القلب كَم ذكر العالمة ابن القيم

ق سْيه إىل ويستقيم يف طري القلبصح يفبذلك  ´بجمعيته وإقباله عىل ربهيكون »

ل وفضو ،وفضول املنام ،وفضول الرشاب ،قال: وال شك أن فضول الطعام ´اهلل

الكالم مما يؤدي إىل شتات القلب فألجل هذا ُشع الصيام ليقلل من فضول الطعام 

بادة االعتكاف ليقلل العبد عباده عل أن ُشع ´والرشاب ثم من رمحة العزيز الرحيم

ن والبعد ع ´االنقطاع إىل اهللببها هو فلهذا روح هذه العبادة ولُ  ،من فضول الكالم

 . (2)«الشواغلالبعد عن و تياهاملل

فهذه هي روح هذه العبادة ولبها أن اإلنسان حياول يف اعتكافه أنه ينفرد 

من  سيعتكف يف مكان فيهوينقطع ويبعد عن نفسه عالئق الدنيا ومشاغلها. لو كان 

-الناس بعضهم عىل بعضيعني:  -وفيه من االختالطاإلزعاج فيه من و الفوىض

وعدم التفرغ فخْي له أن يبقى يف بيته لعل احلجرة التي يف بيته يستطيع أن يقرأ فيها 

                                 
 (.2590( برقم: )21/  8عن أبي هريرة، أخرجه مسلم ) (1)

 (.82/ 2انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد ) (2)
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 قرآنا وأن يصيل فيها وأن يذكر اهلل فيها وأن حياسب نفسه وأن يتوب وأن يتفكر وأن

يف  واحلمد هلل هذا قد يكون ،فلعله يكون يف بيته أفضل له ؛يطلب العلم يتأمل وأن

 .التي ال يوجد فيها طالب علم ماكنبعض األ

رح واملزاح والضياع وامل جتد هلم من الفوىضيعتكف و وبعض الناس 

اإلخوة إذا أقاموا االعتكاف يف -إن شاء اهلل-لكن ،ف لهوالضحك ما يؤَس 

وأنت  ؟هذه املعاين عىل املعتكفني؛ يا أخي ملاذا اعتكفتمساجدهم عليهم أن يكرروا 

كثر من الذكر وحرك لسانك وأقبل عىل أوقال ونوم!  قيلوأنت يف  كأكثر أوقات

اقتطعت جزءا من  ؛لناس يف أكثر أوقاتكلنفسك وابتعد عن الناس، أنت خمالط 

دودة املعيف هذه اللحظات  ´ة اهللدتتفرغ لعباألجل أن و ،الوقت ألجل أن تتخىل

ر االعتكاف، جيلس معهم بقد لنسان انفراديا يف حااإلواأليام اليسْية فهكذا ليكن 

 َمماالستج الطعام يف وقت صاحب يف وقتالصديق والما حيتاج إليه من مؤانسة 

 .‘ فهذا فعله النبي ،  (1)حيتاج قليالقد يف خيمته وهكذا  منكباً يكون يعني: 

للمعتكف أن خيزن ولو يف الضاحي؟ قالوا: ألهنم هل جيوز (:122مسألة رقم )

 ولكن القات يمنعهم؟ ؛يريدون أن حيقق األجر

ال يف رمضان وال يف غْي رمضان ال يف املسجد  ،القات ال خْي فيه  اجلواب: 

 عن القات والتحذير منه. أما االبتعاداحلمد هلل أكثر إخواننا عىل ووال خارج املسجد. 

                                 
 أي قد يحتاج قليالً أن يرّوح على نفسه. (1)
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 لعىل االعتكاف وق هوخيزنون داخل املسجد لألسف. شجع العوام ففعال يعتكفون

 لعل اهلل يوفقه أنه يرتك القات بالكلية. م،له: يا أخي اترك القات هذه األيا

 هل جيوز االعتكاف من غْي رضا الوالدين؟ (:123مسألة رقم )

َم َيلو كنت شابا صغْيا فاستأذن والديك، وإذا كنت شابا كبْيا فداراجلواب: 

إال  اولكن الشباب الصغار ال يعتكف ،إذا قالوا: ال، حاول تقنعهم بأي طريقةمداراة 

ند عقاعدة بإذن أترسهم، واملرأة ال تعتكف إال بإذن وليها، أما الشباب الكبار فهناك 

ذان فيه مرضة عىل الوالد فال استئ وليسأن اليشء الذي فيه منفعة للولد »: أهل العلم

 الذي وهف ،معتكفا حدمها يترضر بانقطاع الولد يف املسجدإذا كان الوالدان أو أف «فيه

خيدمهم إىل األسواق وهو الذي يقوم بحوائجهم وهو الذي يؤنس الوالدة وهو الذي 

يفعل ويفعل، ال! ال بد من استئذان. لكن لو كان ما يريدون منه شيئا عندهم من 

 .من السلف وأثر عنهوهكذا بدون حجة وال مربر فهنا نعمل ما ثبت ع ،األوالد العدد

جاءه رجل فقال له: إين أريد أن أطلب العلم وأمي متنعني،  ¬ اإلمام أمحد 

أنا سأميش البرصة إن شاء اهلل  من املداراة، يقول هلا: )اطلب العلم ودارها(فأجاب: 

رض ويكون الغ ،من الدراهم ينوي ُشاء بضاعة رسيف جتارة وهكذا فعال يأخذ له ما تي

يف بقائه الشهر يف البرصة أنه يطلب العلم يرجع من البرصة يقول: سمعت بتجارة أو 

افلة ستميش مثال إىل املدينة، فتعرفون العوام لو مشى عىل قدر رغباُتم وميوهلم، هذا بق

هي ستة أشهر وأعود،  معنى املداراة. وهكذا الذين يف املراكز يقول هلم: إن شاء اهلل

 شهر يقول: بقي يل بعض الدروس بقي يل كتاب أو كتابان، ينتهياألستة الت يضفإذا ق

رجع يعمل أسبوعا عندهم يراضيهم، يهكذا ويذهب ، بقي يل وكتابان، بقي يلال
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طلب  يف االستمرار اهلل رس لهيويقول هلم: خالص زمالئي سْيجعون، وهكذا حتى ي

 العلم.

وليس « كان إذا أراد أن يعتكف  »حديث عائشة جاء بلفظ: (:124مسألة رقم )

 ؟«!كان إذا صىل دخل معتكفه » بلفظ 

 َوإَِذا َصىلَّ »ألفاظ من ألفاظه  ال! احلديث أيضا يف الصحيح لعل له اجلواب:

ِذي اْعَتَكَف فِيهِ   .(1)«اْلَغَداَة َدَخَل َمَكاَنُه الَّ

 باُشة دون الفرج يفسد االعتكاف أم ال؟املهل (:125مسألة رقم ) 

هذه املسالة فيها خالف بني أهل العلم منهم من استدل بعموم اآلية  اجلواب:

فرسوا املباُشة باجلَمع  { ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ }: ´وهي قوله 

، وهذا قول طائفة من أهل لالعتكافومقدماته، فعندهم التقبيل والضم هذا مفسد 

هذا  ،ذلك العلم. وذهب اجلمهور إىل أن مقدمات اجلَمع من التقبيل والضم ونحو

وإن كان أيضا الكراهة  األقربوهذا هو  ،مكروه وال يصل إىل حد احلرمة وال يفسد

لكن منعوا من اجلَمع واإلنزال ألن املقصود  ؛زحتتاج إىل دليل ألن بعض أهل العلم جوَّ 

 باملباُشة هي اجلَمع.

 هل جيوز البيع والرشاء للمعتكف؟(:126مسألة رقم )

املانع، هو خرج إىل  فَمإذا خرج حلاجة ووجد عىل طريقه شيئا يباع اجلواب: 

، من يبيع مساويك راح يشرتي له سواكا وجدالبيت ليقيض حاجة أو ليأيت بالطعام 

                                 
 (.2041أخرجه البخاري برقم: ) (1)
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وجد يف أثناء الطريق من يشرتي منه القلم  ،هذا بيع وُشاء أم ال؟! خرج وعنده قلم

 ل املسجد حرام، أما إذا كانداخ اءالرشنقول: البيع و ،املانع؟!. فعىل التفصيل فَم

 ال بأس.ف املسجد خارج

 يف ´أن يعتكف شهرا كامال تقربا إىل اهلل هل جيوز لرجل(:127مسألة رقم ) 
 وهل خيرج من املسجد للحاجة؟ ،غْي شهر رمضان

 كَم تقدم ليس هنعم، جيوز أن يعتكف شهرا كامال يف غْي رمضان ألن اجلواب:

 ڎ }شهرا أو شهرين يف رمضان أو يف غْي رمضان  ألكثره حد، له أن يعتكف

هو يف العرش  االعتكافلكن أفضل  ،{ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ

 األواخر من رمضان. أما بالنسبة للخروج فيجوز له أن خيرج للحاجة كَم تقدم.
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 الباب الثاني: مسائل في زكاة الفطر

 (:ما حكم زكاة الفطر وعىل من جتب؟128مسألة رقم )

زكاة الفطر واجبة عىل كل مسلم صغْي وكبْي وذكر وأنثى وحر وعبد  اجلواب:

،  ‘ َفَرَض َرُسوُل َاهللَّ»:  وحرضي وبدوي، كَم قال ابن عمر َزَكاَة َاْلِفْطِر: َصاًعا ِمْن مَتْر 

ِغِْي َواْلَكبِِْي ِمْن َاملُْْسِلِمنيَ  َكِر َواأْلُْنَثى، َوالصَّ ، َوالذَّ ، َعىَل َاْلَعْبِد َواحْلُرِّ  َأْو َصاًعا ِمْن َشِعْي 

اَلةِ  ل ْيِه. ووجوب زكاة الفطر قوُمتََّفٌق َعلَ  «َوُأِمَر هِبَا َأْن ُتَؤدَّى َقْبَل ُخُروِج َالنَّاِس إىَِل َالصَّ

 عامة أهل العلم.
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، وهو واضح الداللة يف وجوهبا عىل كل مسلم  ¢واستدل بحديث ابن عمر 

، وهي زيادة صحيحة، فال جتب عىل الكافر سواء كان حرًا أو «من املسلمني»لقوله 

 عبدا هلذه الزيادة.

َة َاْلِفْطِر: َزَكا - ‘- َفَرَض َرُسوُل َاهللَِّ»وجتب عىل املسلم لنفسه كَم يف احلديث 

َكِر َواأْلُْنَثى ، َوالذَّ ، َعىَل َاْلَعْبِد َواحْلُرِّ ، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعْي   َصاًعا ِمْن مَتْر 

(:هل زكاة الفطر واجبة عليه ملن تلزمه نفقته كزوجته وأبيه 129مسألة رقم )

 وأمه وأوالده؟

أن هذا الوجوب عىل كل شخص لنفسه، فالرجل تلزمه زكاة  الراجح اجلواب:

الفطر، والزوجة يلزمها زكاة الفطر من ماهلا، واألوالد تلزمهم زكاة الفطر من ماهلم، 

 فزكاة الفطر من أمواهلَم. -إذا كان عندمها مال -وهكذا الوالدان

لزوج نستفيد من هذا: أن الرجل إذا كانت زوجته عندها القدرة؛ فلو امتنع ا

 -من اإلخراج عنها ال يكون آثَم! ألن الوجوب عليها، وهكذا لو كان ألوالده مال 

فلألب أن يأخذ من ماهلم وخيرج عنهم، أو كانت هناك أموال مدخرة هلؤالء األوالد؛ 

 فله أن يأخذ من أمواهلم، وهكذا الوالدان.

َرَض فَ »ديث بالنسبة للولد الصغْي خيرج عنه من ماله ولي ه ألنه جاء يف احل

،  ‘ َرُسوُل َاهللَِّ ، َعىَل َاْلَعْبِد َواحْلُرِّ ، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعْي  َزَكاَة َاْلِفْطِر: َصاًعا ِمْن مَتْر 

ِغِْي َواْلَكبِْيِ  َكِر َواأْلُْنَثى َوالصَّ . وهكذا اإلخوة واألخوات الذين مع الشخص «َوالذَّ

 يف بيته.
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القدرة عىل اإلخراج عنهم وهو الذي ينفق  فإذا مل تكن عندهم قدرة وهو عنده

عليهم فواجٌب عليه أن خيرج عنهم إذا كانت عنده القدرة، ألنه تلزمه نفقتهم وهذه 

 من األشياء الواجبة ُشعًا.

وإذا أخرج عنهم متربعا بإذهنم ورضاهم فهذا جمزئ، فيحتاج أن ينسق معهم 

ة، فإذا أخرج عمن تلزمه وأن يرتب وأن خيربهم أنه سيخرج عنهم؛ ألن هذه عباد

نفقتهم مع قدرُتم فهو تربع، وال بد من إذهنم حتى إن بعض العلَمء قال: إذا مل خُيِرج 

 بإذهنم فال جتزئ! ألن الوجوب عليهم.

 (: هل خترج الزكاة عىل الطفل الصغْي؟130مسألة رقم )

 -الصغْي حتى لو كان ابن يوم أو ابن حلظة؛ إذا كان وقت الوجوب اجلواب:

 وهو موجود فيلزم وليه أن خيرج زكاته -غروب الشمس من ليلة العيد 

 (: هل خُترج الزكاة عن احلمل؟131مسألة رقم )

بالنسبة للحمل يف البطن؛ فليس عىل احلمل زكاة ألنه ال يسمى  اجلواب:

صغْيا ال عرفا وال لغة وألنه مل يتحقق احلمل، وقد يقول قائل قد حتقق احلمل بتحرك 

 البطن، لكن العلة أن هذا الذي يف البطن ال يسمى صغْيا ال عرفا وال لغة، اجلنني يف

أنه أخرج زكاة الفطر عن اجلنني؛ فهذا مل يصح. فهي  ¢ وأما أثر عثَمن بن عفان

 واجب عىل الصغْي والكبْي والذكر واألنثى واحلر واململوك.

يه أن خيرج (: ما هو مقدار اليشء الذي إذا امتلكه جيب عل132مسألة رقم )

 زكاة الفطر؟
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قول اجلمهور من أهل العلم أن من كان واجدا للزائد عن قوته اجلواب: 

وقوت من ينفق عليهم ليلة العيد ويوم العيد فهذا الذي تلزمه زكاة الفطر. فإذا مل 

 {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ }يكن عنده يشء ال جتب عليه زكاة الفطر قال اهلل 

ما يلزم أن يستلف، وال أن خيرج يف ذلك اليوم يعمل حتى يكتسب قيمة  [286]البقرة: 

 زكاة الفطر.

فمثاًل: إذا كان عنده كيس من الرب أو الرز فهذا يشء كثْي يكفيه ملدة عرشين يوما 

أو شهرا فواجب عليه أن خيرج مواساة هلؤالء الفقراء واملساكني، حتى لو قال: أنا يا 

فيقال هذا واجب عليك أن خترج طاملا عندك الزائد عن مجاعة لو أخرجت ما سأجد، 

 قوتك وقوت من تنفق عليهم ليلة العيد ويوم العيد.

رجل عنده يشء يسْي؛ هذا اليشء اليسْي إذا أخرجه -مثال-أما إذا كان ما جيد

زكاة للفطر ما يستطيع أن ينفق عىل أترسته يف ليلة العيد ويوم العيد، عنده يشء يسْي 

أخرجه عن نفسه ما استطاع أن يطعم أهله يف ليلة العيد ويوم العيد، هذا ال من الرب لو 

كفى » ‘ جتب عليه ألنه ال يعقل أن يذهب يطعم اآلخرين وحيرم أترسته ويقول النبي

«باملرء إثَم أن يضيع من يقوت
(1)

 .(2)«ابدأ بمن تعول»ويف احلديث اآلخر  

 (: من متى تبدأ ليلة العيد؟133مسألة رقم )

                                 

 .ابن عمرعن  (1692برقم: ) "سننه"أبو داود يف  اللفظهبذا  أخرجه (1)

 .عن حكيم بن حزام (1034: )(  ومسلم برقم1427أخرجه البخاري برقم: ) (2)
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نحن اليوم يوم -مثالً -من غروب الشمس يف آخر يوم من رمضان،  واب:اجل

؛ لو كنا يف رمضان وكان آخر يوم االثننياألحد هذه الليلة بأذان املغرب دخلت ليلة 

ليلة هي ليلة العيد؛ ف االثننيمن أيام رمضان هو يوم األحد فتعترب هذه الليلة ليلة 

 العيد الليلة التي تسبق اليوم.

 (: ما هي األشياء التي خترج منها زكاة الفطر؟134رقم )مسألة 

اختلف العلَمء ما هي األشياء التي خيرج منها زكاة الفطر عىل أقوال،  اجلواب:

 أشهر هذه األقوال:

االقتصار عىل األصناف املذكورة يف احلديث؛ وهي الرب والشعْي  القول األول:

 اء نص عليها الصحابة يقول ابن عمر، قالوا: هذه األشي(1)األقطووالزبيب والتمر 

، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعْي   ‘َفَرَض َرُسوُل َاهللَِّ »:¢  ويف حديث «َزَكاَة َاْلِفْطِر: َصاًعا ِمْن مَتْر 

، َأْو َصاًعا  ‘ ُكنَّا ُنْعطِيَها يِف َزَماِن النَّبِيِّ »أيب سعيد  ، َأْو َصاًعا ِمْن مَتْر  َصاًعا ِمْن َطَعام 

، َأْو َصاًعا ِمْن َزبِيب   قالوا: نقترص عىل هذه املذكورات يف حديث ابن عمر « ِمْن َشِعْي 

وحديث أيب سعيد، ودليلهم هذان احلديثان. قالوا: كانت هناك أشياء كثْية وجاء 

 ج إال منها.التنصيص عىل هذه املذكورات فإذن ال خير

هو قول اجلمهور من أهل العلم أهنا خترج من غالب قوت البلد  القول الثاين:

سواء كان قوُتم هذه األشياء املنصوص عليها واملذكورة يف احلديثني أو كانت أشياء 

                                 
األقط هو: اللبن المحمض يُطبخ حتى يذهب ماؤه ويصير عجينا ثم  :¬  قال الشيخ (1)

أهل البوادي، فهذه  يؤكل؛ إما أن يؤكل ليناً أو ييبّس ويؤكل أقراصاً، وهذا موجود عند

ليست هي المعنية باألقط، ذكر هذا التعريف أهل العلم،  -مثل الدانو والنيدو-األلبان المجففة

 وأرانا بعض األخوة شيئاً من هذا األقط.
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أخرى مثل األرز أو الذرة أو السمك أو اللحم أو الدخن، إذا كانت هناك بالد 

أو اللحم أو الذرة أو الدخن أو أي يشء من هذه يقتاتون السمك أكلهم السمك 

احلبوب أو هذه املأكوالت، قالوا: جيوز، وهذا القول قول اجلمهور من أهل العلم 

ورجحه شيخ اإلسالم بن تيمية واحلافظ ابن القيم وعدد من علَمئنا املحققني، 

ء شياوحجتهم أن هذه املنصوصة كانت هي قوت أهل املدينة كانوا يقتاتون هذه األ

املذكورة يف احلديث؛ التمر كان متوفرا، والشعْي كان قوتا، وأيضا الزبيب واألقط 

اليوم ، و ‘ وأيضا الرب، قالوا: ملا كانت هذه هي قوت أهل املدينة فنص عليها النبي

إذا كان الناس يقتاتون غْيها فاملطلوب أن خيرجوا من هذا الذي يقتاتونه حتى 

يكونون يف مكان يأكل أهله األرز فأنت يف وجبة الغداء  يواسوا الفقراء املساكني،

ستطبخ األرز فتعطي الفقراء واملساكني ما يأكلونه يف الغالب واستدلوا باآلية 

واستدلوا أهنا طعمة للفقراء  ،{ مب خب حب جب هئ }الكريمة يف الكفارة: 

 واملساكني وأن األصل يف الزكاة أهنا ملواساة الفقراء واملساكني.

قول أيضا قوي، لكن األفضل اإلخراج من األصناف املذكورة، وانظروا فهذا ال

اآلن إىل حال الناس؛ أكثر الناس خيرجون عىل وفق قول اجلمهور من غالب قوت 

البلد، فأكثر ما خيرج اليوم األرز وتتكدس أكياس األرز عند الفقراء واملساكني حتى 

مرصوصة من األرز، ماذا  إنك لتدخل أحيانا بعض بيوت املساكني وجتد أكياسا

 ألن التجار أصحاب املحالت يعتادون يف ؛يفعلون؟ يذهبون يبيعوهنا بأرخص األثَمن

أواخر رمضان استقبال الكميات الكبْية من األرز، فيأيت إىل صاحب البقالة يقول: 

عندي ثالثة أكياس من األرز، ويقول: أين أذهب هبا، املستودع مملوء باألرز، يقول: 
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خذ الكيس بستة آالف، هو يباع بتسعة أو بعرشة ومستعد الفقْي أن يبيعه بالستة  ال بأس

 وباخلمسة.

فلهذا اإلخراج من هذه األصناف املنصوص عليها ولو كان عىل سبيل األفضلية 

قد يكون أفضل وأنفع أن املسكني يأتيه يف الغالب من األرز اليشء الكثْي فأنت ملا 

ا ال شك أنه ينتفع، يقول: سبحان اهلل! كلهم يأتون باألرز وهذ تعطيه برا أو مترا أو زبيبا

أتاين بالرب،، هل سيبيع الرب؟ ال، هو حيتاج إىل الرب. كلهم يأتون بكذا وهذا أتى له بتنكة 

 من التمر، ينتفع بالتمر هو وأوالده.

أنه جمزئ؛ اإلخراج  -واهلل أعلم  -فهكذا لو عرفنا هذا األمر من حيث اجلواز 

 مب خب حب جب هئ }من غالب قوت البلد استنادا ملا تقدم من اآلية الكريمة 

وكون الزكاة إنَم ُشعت ملواساة الفقراء واملساكني، وأيضا لكون هذه األشياء  {

 املذكورة كانت غالب قوت أهل املدينة فلهذا نص عليها.

نحن يف اليمن ال بأس األرز مطلوب والرب والدقيق مطلوب وكل يشء يؤكل 

كلون يف إال األرز، يأ -مثالً -وهكذا كثْي من البالد، لكن هناك بالد ما يعرفون 

الصباح ويف الغداء ويف العشاء فهو غالب قوُتم مع ذلك لو ُأخرج هلم الرب سنسأل 

اإلخوة يف إندونيسيا؛ لو أخرج هلم -مثالً -سؤاال ونجيب عليه هل سيأكلون الرب؟ 

الشخص برا هل يأكلونه يف بعض األوقات؟ فإذا كان اجلواب نعم، يعملون أشياء 

ن اخلبز والرويت وأنواع الكعك، فهذا خُيرج ألنه كثْية من الرب بعد طحنه يعملو

 يستفاد منه.
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 يقولون: ما نستفيد-وال أظن هذا-لكن لو قال بعض الناس يف بعض األماكن

 من الدقيق فاألفضل األنفع.

الشعْي منصوص عليه لكن غالب الناس ما يأكلون الشعْي فيقال: األفضل أال 

 ال يؤكل.خترج الشعْي وإن كان منصوصًا عليه ألنه 

لون البهائم الشعْي، وقد كان شيخنا  أصحاب األرياف يعرفون هذا، الناس يؤكِّ

وكان الناس إذا ُأعطوا الشعْي كانوا -ونحن يف دماج وهي منطقة ريفية ¬ مقبل

ُيْطِعُمونه البهائم، فكان الشيخ يقول: يا إخواين ال تعطوا الشعْي ملن يطعم به البهائم. 

 أن ينظر من الذي يأكل الشعْي أو يرشبه قهوة.فهكذا حيتاج اإلنسان 

وإذا كان األنفع هلم األرز فيخرج من األرز، والدقيق أيضا صنف ألن الرب إذا 

طحن صار دقيقا، فالدقيق يعترب من األصناف املنصوص عليها، فهذا خيرج دقيقا 

 وهذا خيرج برا وهذا خيرج أرزا وهذا خيرج مترا وهذا خيرج زبيبا.

هلل عليه ملاذا حيرم نفسه األجر؟! يشرتي شيئا من الزبيب وخيرجه من وسَع ا

زكاة للفطر، ال شك أن الذين يستلمون هذا الزبيب يفرحون! ألهنم إذا ذهبوا يشرتوا 

بنقودهم الزبيب لكان مكلفًا عليهم قد حيرمون أنفسهم ذوق الزبيب لكونه غايل 

الفطر زبيبا يكون نافعا، يأكلون  الثمن، فإذا كان اإلنسان عنده القدرة وأخرج زكاة

ويتفكهون ويفرحون هبذه الزكاة، وهكذا التمر؛ الناس معتادون عىل صوم الست 

والقضاء بعد رمضان فبعض الناس جيد شيئا من التمر يكفي رمضان فلو أخرجت له 

تنكة من التمر لك وألترستك بعد معرفة الوزن كَم سيأيت فَم شاء اهلل يفرحون؛ هذه 

 متيش معهم يف أيام الصيام بعد رمضان.التنكة 
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 (: كم املقدار الذي خُيَرج؟135مسألة رقم )

 ‘َفَرَض َرُسوُل َاهللَِّ » ¢ املقدار هو صاع كَم يف حديث ابن عمراجلواب: 

، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعْي   ا يف كنا نعطيه»ويف حديث أيب سعيد  «َزَكاَة َاْلِفْطِر: َصاًعا ِمْن مَتْر 

 احلديث، فالواجب هو إخراج صاع. «صاعا من متر ...  ‘زمن رسول اهلل 

 (: كم مقدار هذا الصاع؟136مسألة رقم )

الصاع أربع حفنات باليدين املعتدلتني اململوءتني كَم يف القاموس  اجلواب:

، (1)اسنوغْيه، وكَم نص عليه أهل العلم، وهو تقريبا يقدر بقصعة السْييالك أو األنا

نحن اآلن بيننا الضخم وبيننا الصغْي، فبكفي الرجل املعتدل، يعمل حفنة واحدة 

بكفيه كم تكون؟! ما ستزيد عىل قصعة السْييالك أو األناناس هذه القصع إىل األن 

هي عىل مقدار واحد، ستكون أقل من امللء ثم ارضب هذا أربع مرات، انظر كم تأيت. 

ن. ممكن يتخذ له قصعة سْييالك املعيار فيعمل أربع ثم فهذا هو الذي يفعله اإلنسا

من الدانو أو النيدو إذا كان عمل أربع مرات -مثالً -ينظر يف قصة أخرى كم تأيت 

فصارت النصف؛ فهذا النصف لواحد إذا كان عنده أترسة زوجة وأوالد يصلون إىل 

وعن عرشة فيعمل من هذا النصف عرش مرات؛ وهبذا يكون قد أخرج عن نفسه 

م تأيت ك-مثالً -أترسته، إذا كان سيخرج عن نفسه خيرج أربع رضبات من هذه القصعة

حوايل بالوزن اثنني كيلو أو حوله، هو خيتلف باختالف اليشء؛ التمر أوزن من الرب، 

                                 
ذكر قصعة األناناس ألنها كانت في أيامه حجمها منضبط  أما اآلن فقد  ¬  الشيخ (1)

لعب بها التجار، وأما السيريالك فأظنها ال زالت على حجمها األول، ورأينا بعض األخوة 

 يقدر بقصعة الشربة التي تسمى الكويكر وهي منضبطة حالياً.
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وهكذا الدقيق أخف من التمر وهكذا الشعْي خفيف وهكذا الزبيب أكثر ثقال وهكذا 

 بكفي الرجل املعتدل وهي مملوءة. األرز. وعىل كل  هو أربع حفنات

وأما بالنسبة للرب فاختلف أهل العلم ألجل أحاديث رويت يف الباب أن الرب 

 -واهلل أعلم  - فاألقرب واألرجحفيه نصف صاع، هذه األحاديث يف أسانيدها مقال 

أن الرب كسائر األصناف فيه صاع. من أخرج من الرب أو من الدقيق فإنه خيرج صاعا 

 عن كل فرد.كامال 

 (: إذا زاد املخرج يف قدر الزكاة املخرجة؟137مسألة رقم )

يعرف -مثالً -إن شاء اهلل ال بأس، هو إذا راعى القدر املطلوب، وزاد اجلواب: 

يل ذهب حيسب حوايعني: أن املطلوب عليه هو نصف كيس بر أو نصف كيس دقيق 

اة سأخرج القدر املطلوب زكمخسة وعرشين كيلو له وألترسته فقال: ُأخرج كيسا كامال 

 فطر والباقي تعترب صدقة منفصلة، فهذا ال بأس به.

 (: هل جيزئ أن خيرج زكاة الفطر من النقود؟138مسألة رقم )

زكاة الفطر صاعا من متر  ‘فرض رسول اهلل »:  ‘ال جيزئ، لقوله اجلواب: 

موجودة يف احلديث. فإخراجها نقودا ال جتزئ، فالنقود كانت  «أو صاعا من شعْي

بإخراجها من النقود، فهي زكاة من الطعام. فينتبه  ‘فلم يأمر النبي  ‘ زمن النبي

 املسلم أن خيرجها نقودا.

 (: متى وقت وجوب إخراج زكاة الفطر؟139مسألة رقم )

اختلف أهل العلم متى خُترج زكاة الفطر، ويف احلديث الصحيح  اجلواب:

اَلةِ َوَأَمَر هِبَا َأْن ُتَؤدَّى » فهذا هو الوقت الفاضل إلخراج  «َقْبَل ُخُروِج النَّاِس إىَِل الصَّ
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زكاة الفطر، قبل الغدو إىل املصىل؛ يعني: بعد صالة الفجر يف يوم العيد، هذا أفضل 

 وقت إلخراج الزكاة.

أن وقت الوجوب هو بغروب الشمس يف آخر  فالراجحوأما وقت الوجوب 

 يوم من رمضان.

من كان موجودا يف هذا الوقت فتلزمه زكاة يعني:  ب:ومعنى وقت الوجو

 الفطر. غربت الشمس وهذا موجود فهذا تلزمه زكاة الفطر.

مثالً شخص صام رمضان إىل آخر يوم ومات يف العرص، هذا ال تلزمه زكاة الفطر 

وال جيب عىل أهله أن خيرجوا عنه زكاة الفطر؛ ألنه قد جاء وقت الوجوب وهو غروب 

 غْي موجود.الشمس وهو 

أو طفل ولد بعد الغروب بعرش دقائق غربت الشمس وأذن املؤذن فوضعته أمه 

بعد األذان بعرش دقائق، هذا ال يلزمهم أن خيرجوا عن هذا الطفل ألن دخل وقت 

 الوجوب وهو غْي موجود.

اآلن عندنا صورتان: هذا مات قبل املغرب بربع ساعة، وهذا ولد بعد املغرب 

مات قبل املغرب بربع ساعة ال تلزمه زكاة الفطر، والذي ولد بعد  بربع ساعة، الذي

املغرب بربع ساعة ال تلزمه زكاة الفطر. فمن تلزم زكاة الفطر؟ تلزم من كان موجودا 

 عند غروب الشمس.

فالذين يموتون يف نصف رمضان أو يف أواخر رمضان أو يف أوائل رمضان؛ 

لوجوب؟ غروب الشمس، هذا ضابط هؤالء ال تلزمهم زكاة الفطر، متى وقت ا

جيد! ألن هذه الزكاة أضيفت إىل الفطر ويكون الفطر بغروب الشمس ينتهي 
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ُطهرة للصائم من اللغو والرفث، وُطعمة »رمضان، ويف حديث ابن عباس 

للمساكني، فمن أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة فهي 

 داود وابن ماجه.رواه أبو « صدقة من الصدقات

 (: هل جيوز إخراجها قبل هذا الوقت؟140مسألة رقم )

كان ابن عمر يعطيها الذين »نعم، ففي الصحيح من حديث نافع قال اجلواب: 

فهذا يدل عىل أن هذا فعل  (1)«يقبلوهنا، وكانوا يعطوهنا قبل الفطر بيوم أو يومني

مني لكن الحظ أهنم يدفعوهنا الصحابة أهنم كانوا خيرجوهنا قبل العيد بيوم أو يو

للذين يستقبلوهنا؛ كأن تكون هناك جهات تستقبل زكاة الفطر من الناس، فهذا 

اجلهات التي تستقبل زكاة الفطر حتى تقوم بتوزيعها حتتاج أن تتعجل يف استالمها 

حتى يوزعوهنا قبل صالة العيد، لكن أنت لك أن خترجها قبل صالة العيد بيوم أو 

الوقت األفضل هو بعد الفجر يف يوم العيد، وال جيوز تأخْيها عن يومني، لكن 

 صالة العيد.

من تعمد تأخْيها إىل انقضاء صالة العيد أو إىل بدء صالة العيد فهو آثم، وهي 

 ال تكون زكاة فطر، لكن تكون صدقة من الصدقات.

 هوجيب عىل الذين يستقبلوهنا أن يوزعوها قبل صالة العيد، خالفًا ملا علي

بعد العيد، وهذا خطأ، ألن  بعض هؤالء أهنم يتساهلون؛ جيمعوهنا ثم يفرقوهنا

أمر بأدائها قبل صالة العيد، فأنت تعطيها للمسكني أو وكيله الذي وضعه  ‘النبي

                                 

 .(1511أخرجه البخاري برقم: )(1)
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املسكني، ال توكل أنت من عندك، تقول لشخص: أنت وكيل فالن الغائب، خذ هذه 

 الزكاة وإذا رجع فأعطه؛ هذا ال جيزئ.

بعض الناس الذين خيرجون زكاة الفطر خيرجوهنا ألناس معينني وقد  تنبيه:

يكونون بعيدين، فال بد أن ينتبه أنه حيتاج أن ينسق مع هؤالء الذين خيرج هلم الزكاة، 

قد يكون هلم جْيان يسافرون يف األيام التي قبل العيد يذهبون إىل قراهم فيحتاج أن 

 ى أعطيه زكاة الفطر.خيربهم يقول هلم: ضعوا وكيال حت

وال جتزئ أن يذهب يعطيها ألي شخص، يقول: إذا جاء فالن من البالد أو 

من القرية فأعطه هذه الزكاة، وهو ليس وكيال هلذا املسكني الذي دفعها إليه، هذا 

حيصل. فبعضهم يذهب يلتمس فالنا يقولون: سافر، يقول ألخيه أو صاحبه أو 

س إذا جاء فالن بعد العيد فادفع إليه هذه الزكاة. ال! جاره: إذن اترك عندك هذا الكي

هذه ال جتزئ! ال بد أن يدفعها إىل املسكني قبل صالة العيد أو يدفعها إىل وكيله الذي 

أنابه املسكني، أما أن يدفعها إىل أي شخص وليست له يقول: إنَم هي لفالن. فهذه ال 

اة الذي يريد أن يدفع إليه هذه الزكجتزئ، فيحتاج أن ينسق فإذا مل جيد هذا املسكني 

 فليدفعها إىل غْيه وال حيرم نفسه األجر وال خياطر هبذه الزكاة.

 (: ما هي احلكمة من فرض زكاة الفطر؟141مسألة رقم )

 كَم يف احلديث: اجلواب:

طهرة للصائم من اللغو والرفث. ال خيلو الصوم من تقصْي ومن لغو  األول:

 للنقص احلاصل. ورفث فصار هذا ِجرْبانا

 وهكذا ُشعت مواساة للفقراء واملساكني. الثاين:
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 ليس وهذا الصوم، إمتام نعمة عىل ´ُشعت أيضا ألجل شكر اهلل  الثالث:

 الرفث،و اللغو من للصائم طهرة والثاين؛ األول األمر هو املعترب لكن عليها منصوص

 .للمساكني وطعمة

 الفطر؟(: ما هو مرصف زكاة 142مسألة رقم )

مرصف زكاة الفطر: الفقراء واملساكني، كَم يف حديث ابن عباس  اجلواب:

 «.وُطعمة للمساكني»

 (: بالنسبة للذين ينسوهنا وهذا حيصل بكثرة!143مسألة رقم )

الذي يريد أن يطبق السنة حيصل هلم أن ينسوا إخراجها مع العجلة يف اجلواب: 

 إلنسان إخراجها، فال بأس أنه خيرجها بعدالذهاب إىل املصىل حيصل كثْيا أن ينسى ا

 ائ ى ى ې ې ې }:´صالة العيد وإن شاء اهلل هي زكاة مقبولة لقول اهلل 

ي اخْلََطَأ َوالنِّْسَياَن ».وهكذا احلديث [286]البقرة:  {مت ائەئ
تِ إِنَّ اهللَ َوَضَع َعْن ُأمَّ

«َوَما اْسُتْكِرُهوا َعَلْيهِ 
(1)

تأخْيها إىل أن صلوا العيد فهو فمن نيس خيرجها، ومن تعمد  

آثم، لكن واجب أن خيرجها ألهنا زكاة واجبة فتكون صدقة من الصدقات مع اإلثم 

 وعليه أن يتوب ويستغفر.

                                 

 .عن ابن عباس (2045برقم: )  "ننهس"أخرجه ابن ماجه يف  (1)
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 مسائل في صالة العيدينالباب الثالث: 

 (: ما حكم صالة العيد؟144مسألة رقم )

صالة العيد مرشوعة بالسنة واإلمجاع، ومنهم من زاد أيضا بالكتاب،  اجلواب:

حافظ عىل صالة  ‘لكن هي مرشوعة بالسنة واإلمجاع، واألدلة كثْية أن النبي 

يف السنة الثانية من اهلجرة، ثم  ‘العيدين وداوم عليهَم وكان أول ما صالها النبي 

 هيف العيدين، صالة عىل داوموا بعده اخللفاء وهكذا ،´داوم عليها حتى توفاه اهلل 

 .واإلمجاع بالسنة مرشوعة

 

 (: حكم التوسعة والفرح والرسور يف يوم العيد؟145مسألة رقم )

 كان وقد األضحى، وعيد الفطر عيد عيدان للمسلمني السنوية األعياد: أوالً 

 َقدْ » هلم: قال‘ النبي قدم فلَم فيها، وحيتفلون جيتمعون ومكانية زمانية   أعياد للمرشكني

ا َيْوَمنْيِ  اهللَُّ َأْبَدَلُكمُ  «َواألَْضَحى اْلِفْطرَ  ِمنُْهََم: َخْْيً
(1)

وثبت يف الرشع التوسعة يف يوم العيد 

وأنه يوم فرح وترسور، وقيل للعيد بأنه عيد ألنه يعود ويتكرر بالفرح والرسور 

 َرُسولِ  َدْي يَ  َبنْيَ  َيْزفِنُونَ  َبَشةُ احْلَ  َكاَنْت »: قال أنه أنس عن ثبت وقد ،´واإلنعام من اهلل 

دٌ  َوَيُقوُلونَ  َوَيْرُقُصونَ  ‘ اهللَِّ : اُلواقَ  َيُقوُلوَن؟ َما:  ‘ اهللَِّ َرُسوُل  َفَقاَل  َصالٌِح  َعْبدٌ  ُُمَمَّ

دٌ  َيُقوُلونَ  «ْبٌد َصالٌِح عَ  ُُمَمَّ
(2)

  ، 

                                 
( وأبو داود في "سننه"  1/  1555حديث أنس، أخرجه النسائي في "المجتبى"  برقم: ) (1)

 .(1134برقم: )

( وأحمد في "مسنده"  1680( برقم: )5870أخرجه ابن حبان في "صحيحه"  برقم: ) (2)

(، وللحديث شواهد في الصحيحين من حديث عائشة أخرجه البخاري في 12540برقم: )
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وعنده جاريتان تغنيان فقال: َأَمَزاِمُْي  ‘عىل النبي  ¢ودخل أبو بكر الصديق 

ْيَطاِن يِف َبْيِت َرُسوِل اهللِ  ، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ‘ الشَّ ، : يَ ‘ ؟ َوَذلَِك يِف َيْوِم ِعيد  ا َأَبا َبْكر 

«إِنَّ لُِكلِّ َقْوم  ِعيًدا، َوَهَذا ِعيُدَنا»
(1)

، فليس يف ديننا من األعياد السنوية إال عيد الفطر  

العبادات ب ¸األضحى، فيرشع االحتفال هبَم والرسور فيهَم والتقرب إىل اهلل  وعيد

املرشوعة
(2)

 . 

 (: هل تصل صالة العيد إىل حد الوجوب؟146مسألة رقم )

أن صالة العيد بالنسبة للرجال  والراجحهذا ُمل خالف بني أهل العلم، 

 واجبة وجوبا عينيا، ألمور:

هلا، كَم تقدم ابتدأ الصالة يف السنة الثانية من  ‘ملالزمة النبي  :األمر األول

 يف السنة احلادية عرشة.  ¸اهلجرة والزم وداوم عليها حتى توفاه اهلل 

هبا، أمر هبا الرجال والنساء كَم يف حديث أيب عمْي  ‘ألمر النبي  :األمر الثاين

اَلَل بِاألَْمِس َيْشَهُدو ‘َأنَّ َرْكًبا َجاُءوا إِىَل النَّبِي  »بن أنس بن مالك:  ُْم َرَأُوا اهْلِ َن َأهنَّ

                                 
(وحديث أبي هريرة أخرجه 892( ومسلم في "صحيحه" برقم: )454"صحيحه"  برقم: )

( 23/  3=ومسلم في "صحيحه" ) (=2901( برقم: )38/  4البخاري في "صحيحه" )

 ( يَْزفِنُوَن أَْي يَْرقُُصوَن .2/305(، وقوله )يَْزفِنُوَن ( قال ابن األثير في النهاية )893برقم: )

 .(892( ، ومسلم برقم: )949أخرجه البخاري برقم: ) (1)

يرشع الفرح والرسور يف يوم العيد يف حدود الرشع ال كَم يفعله كثْي من املسلمني هداهم اهلل ( 2)

من سَمع األغاين وحلق اللحى والذهاب إىل أماكن اللهو والتربج والسفور واالختالط وغْي 

 ذلك. 
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«َفَأَمَرُهْم َأْن ُيْفطُِروا َوإَِذا َأْصَبُحوا َأْن َيْغُدوا ِإىَل ُمَصالَُّهمْ 
(1)

بل و أمر هبا النساء، كَم  

َأْن ُنْخِرَجُهنَّ يِف اْلِفْطِر َواألَْضَحى اْلَعَواتَِق  ‘َأَمَرَنا َرُسوُل اهللَِّ »قالت أم عطية: 

اَلَة َوَيْشَهْدَن اخْلَْْيَ َوَدْعَوَة وَ  ا احْلُيَُّض َفيَْعَتِزْلَن الصَّ احْلُيََّض َوَذَواِت اخْلُُدوِر َفَأمَّ

 لُِتْلبِْسَها ُأْخُتَها ِمنْ ». ُقْلُت َيا َرُسوَل اهللَِّ إِْحَداَنا الَ َيُكوُن هَلَا ِجْلَباٌب َقاَل «املُْْسِلِمنيَ 

«ِجْلَباهِبَا
(2)

النسوة لصالة العيد؛ الشابة والعجوز والبكر والثيب والصغار ، فتخرج 

والكبار فهي شعْية من الشعائر الظاهرة حتى قال أهل العلم: إذا اتفق أهل البلد عىل 

تركها مع توفر الرشوط فيهم قاتلهم اإلمام؛ ألهنم يرتكون شعْية ظاهرة من شعائر 

 لرجال.الدين. فاألمر باخلروج يستلزم الصالة بالنسبة ل

لكوهنا تسقط وجوب احلضور للجمعة إذا اجتمعتا يف يوم، إذا  األمر الثالث:

اجتمع العيد واجلمعة يف يوم؛ فإن من حرض العيد يسقط عليه وجوب حضور اجلمعة، 

 فهذا يدل عىل وجوهبا فإن املستحب ال يسقط الواجب.

مستحبة  اء فهيفاحلاصل أهنا واجبة وجوبا عينيا عىل الرجال، أما بالنسبة للنس

 استحبابا شديدا.

 (: ما هو الصارف عن وجوب صالة العيد عىل النساء؟147مسألة رقم )

َن بَِتْكبِِْيِهْم َوَيْدُعوَن بُِدَعاِئِهْم »حديث أم عطية وفيه  ْ  لَِك َيْرُجوَن َبَرَكَة ذَ َفُيَكربِّ

«اْلَيْوِم َوُطْهَرَتهُ 
(3)

  

                                 
( وابن ماجه 1157( وأبو داود في "سننه" برقم: )1/  1556أخرجه النسائي "  برقم: ) (1)

 .(1653في "سننه" برقم: )

 .(890( ومسلم في "صحيحه" برقم: )324أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: ) (2)

 وطلب الربكة ال جيب.(3)
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 يف وقت الكراهة؟ (: هل تؤدى صالة العيد148مسألة رقم ) 

أكثر أهل العلم عىل أهنا تؤدى يف غْي وقت الكراهة عند طلوع الشمس وعند 

الزوال بل تصىل ما بني ذلك. ال تصىل عند طلوع الشمس فإنه وقت كراهة، وال 

تصىل عند الزوال فإنه أيضا وقت كراهة، وإنَم تصىل ما بني وقتي الكراهة، وحديث 

يدل عىل أن صالة « إَِذا َأْصَبُحوا َأْن َيْغُدوا إىَِل ُمَصالَُّهمْ وَ »أيب عمْي بن أنس املتقدم 

العيد وقتها يف الصباح ورويت أحاديث يف ذلك لكن مل تصح؛ ضعيفة، لكن هذا 

 الذي عليه عامة أهل العلم ونقل غْي واحد اإلمجاع.

 (: متى خيرج وقت الكراهة؟149مسألة رقم )

دقائق إىل ربع ساعة؛ تكون قيد رمح. بعد طلوع الشمس؛ بعد ظهورها بعرش 

 والرمح ثالثة أمتار بالرمح اهلذيل.

 (: ما هي السنة يف مكان صالة العيد، وهل جتوز يف املسجد؟150مسألة رقم )

السنة يف أداء صالة العيد أنه يرشع اخلروج ألجلها إىل املصىل فالسنة  اجلواب:

وف عذار كثْية منها الربد أو املطر أو اخلأداؤها يف املصىل ليس يف املسجد إال لعذر، واأل

أو ُبْعد املصىل كأن يكون بعيدا جدا يسبب للناس مشقة؛ بعض املدن تكتمل وال يوجد 

متسع يسع الناس إال يف مكان بعيد فيه مشقة، فال بأس أن يصلوا يف املسجد لقول اهلل 

 حج مث هت} : ´وقوله. [286]البقرة:  {جخ مح جح مج حج مث}تعاىل: 

 لكن املصىل هو هذا البنيان خارج كوهنا [185]البقرة:  { مخ جخ مح جح مج

 مكان بعيد يتطلب مواصالت وال توجد املواصالت الكافية، فال بأس يف يف كان إذا

 بعض األماكن أن تصىل يف املسجد.
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فأداء صالة العيد يف املصىل هو السنة إال لعذر، وقد دل عىل ذلك أحاديث 

اهلل وجابر بن سمرة وابن عمر وأيب سعيد  كثْية؛ حديث أنس وجابر بن عبد

 وأحاديث كثْية فيها ذكر املصىل وأكثرها يف الصحيحني.

 (: ما هو املرشوع يف صالة العيد؟151مسألة رقم )

يرشع يف صالة العيد أهنا تعجل يف يوم األضحى وأهنا تؤخر يف يوم اجلواب: 

ولكن قد أمجع  ،‘الفطر؛ وروي يف ذلك أحاديث لكنها أيضا مل تصح عن النبي 

العلَمء عىل ذلك؛ أن صالة األضحى تعجل وصالة الفطر تؤخر، وذكروا يف ذلك 

صالة تقديم الحكمة وهي أن يف يوم األضحى ينشغل الناس بذبح أضاحيهم فيرشع 

 حتى يتفرغ الناس لذبح األضاحي واألكل منها.

وأما بالنسبة للفطر فإن املرشوع يف زكاة الفطر أن خترج قبل خروج الناس إىل 

املصىل فيرشع تأخْي الصالة حتى يتمكن الناس من توزيع فَِطِرهم. وهذا كَم تقدم مل 

 يثبت به دليل لكن أمجع عليه أهل العلم.

 عيد الفطر أن يأكل قبل أن يذهب إىل املصىل؛ فإنه قد أمسك السنة يفيعني: 

شهرا كامال، فامتثاالً ألمر اهلل ورسوله فيرشع له أن يأكل وأن يظهر الفرق بني أيام 

الصيام ويوم العيد ألن الناس يعتادون اإلمساك فيتعمد أن يأكل شيئا قبل الذهاب 

َكاَن »: ¢يف حديث أنس  ‘النبي  تفريقا بني أيام الصوم وأيام الفطر وقد ثبت عن

 َوَيْأُكُلُهنَّ ِوْتًرا ‘َرُسوُل اهللَِّ 
«اَل َيْغُدو َيْوَم اْلِفْطِر َحتَّى َيْأُكَل مَتََرات 

(1)
. وأما بالنسبة 

ال يأكل إال إذا رجع من املصىل كَم يف حديث بريدة  ‘لعيد األضحى فكان النبي 

                                 
 .(953أخرجه البخاري برقم: ) (1)
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َيْوَم اْلِفْطِر َحتَّى َيْأُكَل َواَل َيْأُكُل َيْوَم اأْلَْضَحى َحتَّى اَل َيْغُدو  ‘َكاَن َرُسوُل اهللَِّ »

«َيْرِجعَ 
(1)

 وسنده ضعيف وله شواهد ومل تثبت زيادة أنه يأكل من كبد أضحيته. 

ويرشع يف يوم العيد التنظف والتطيب، والتجمل، أما بالنسبة للغسل فلم يثبت 

أحاديث وهي ضعيفة دليل واضح عىل مرشوعيته، رويت ‘عن النبي 
(2)

يف مرشوعية  

َأْن َل َكاَن َيْغَتِسُل َيْوَم اْلِفْطِر َقبْ »: ¢الغسل للعيدين ولكن ثبت موقوفا عىل ابن عمر 

ُه َكاَن َيْغَتِسُل يِف اْلِعيَدْينِ » :ويف رواية «َيْغُدَو إىَِل امْلَُصىلَّ  «َأنَّ
(3)

وروي أثر أيضا عن  

(4)¢عيل
ْل هِبَا لِْلِعي»ولكن ممكن أن يستدل عىل مرشوعيته بحديث   ِد اْبَتْع َهِذِه َفَتَجمَّ

«َولِْلَوْفدِ 
(5)

«للوفد واجلمعة» :ويف رواية 
(6)

فيدل عىل أنه يرشع يف يوم العيد التجمل،  

ومن التجمل لبس أحسن الثياب ومن التجمل أن يسبق هذا اللبس التنظف، فمن هذا 

سل إلرادة التزين والتجمل فيساعده هذا احلديث، ومنهم من نقل يؤخذ أنه من اغت

 اإلمجاع عىل مرشوعية الغسل للعيدين. 

                                 
 .(1756( وابن ماجه في "سننه" برقم: )542أخرجه الترمذي في "جامعه"  برقم: ) (1)

( 6210برقم: ) "سننه الكبْي"( والبيهقي يف 1315برقم: )  "سننه"انظر: عند ابن ماجه يف  (2)

 .(5824برقم: ) "مصنفه"وابن أيب شيبة يف 

(،( وابن 5752برقم: )  "مصنفه"( وعبد الرزاق يف 609برقم: )  "املوطأ"أخرجه مالك يف  (3)

 .(1447برقم: )  "سننه الكبْي"(، والبيهقي يف 5823برقم: )  "مصنفه"أيب شيبة يف 

( وابن أبي شيبة في "مصنفه"  5751أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"  برقم: ) (4)

( والبيهقي في "سننه 724والطحاوي في "شرح معاني اآلثار"  برقم: ) 5040برقم: )

 .(693( وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" برقم: )6208الكبير"  برقم: )

 .(1/ 1559( برقم: )334/ 1أخرجه النسائي في "المجتبى" ) (5)

 .(886أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: )(6)



 112 في مسائل قـــــــرة العينين  

وأما بالنسبة ملرشوعية التنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب فيدل عىل ذلك 

اَء ِعنَْد َباِب املَْْسِجِد فَ »حديث ابن عمر:  ًة ِسَْيَ َقاَل: َيا َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب َرَأى ُحلَّ

ْل هِبَا لِْلِعيِد َواْلُوُفوِد، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللِ مَّ ََم َهِذِه لِ ‘ َرُسوَل اهللِ، اْبَتْع َهِذِه جَتَ بَاُس : إِنَّ

«َمْن اَل َخاَلَق َلهُ 
(1)

، وجه الشاهد أنه مل ينكر عليه التجمل للوفد وللعيد، وإنَم أنكر  

 عليه أن يلبس هذا الرجال، فيدل عىل مرشوعية التجمل يف يوم العيد.

«َيْوَم اجْلُُمَعِة َولِْلَوْفدِ »واحلديث يف الصحيح، رواية نافع 
(2)

لِْلِعيِد »ورواية سامل  

(3) «َولِْلَوْفدِ 
مر تلفظ باللفظتني فكٌل منهَم نقل عنه ما سمع. قال العلَمء: لعل ابن ع 

كان يلبس احللل اجلميلة يف يوم العيد ولكنها مل تثبت؛  ‘ورويت أحاديث أن النبي 

 .¢حديث جابر وابن عباس 

َكاَن »بر يف البخاري ويذهب من طريق ويرجع من آخر كَم يف حديث جا

«ِريَق إَِذا َكاَن َيْوُم ِعيد  َخاَلَف الطَّ  ‘النَّبِي  
(4)

، وذكروا حكَم يف ذلك، إذا مل يكن إال 

 . ‘االقتداء بالنبي 

(: كم عدد ركعات صالة العيد، وهل هلا سنن قبلية أو بعدية 152مسألة رقم )

 وهل يؤذن هلا؟

                                 
( ومسلم في "صحيحه" برقم: 354، 948أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: ) (1)

(2068). 
(، ومسلم في "صحيحه" برقم 886أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم ) (2)

(2068). 
  .(2068أخرجه مسلم برقم ) (3)

  .(986أخرجه البخاري برقم: ) (4)
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صالة العيد بإمجاع أهل العلم أهنا ركعتان، فيصيل هبم ركعتني كَم يف  اجلواب:

العيد ركعتان، وهذا كَم تقدم بإمجاع من أهل أحاديث مجاعة من الصحابة أن صالة 

ا»يف الصحيحني ¢العلم، ويف حديث ابن عباس «مَلْ ُيَصلِّ َقْبَلُهََم َواَل َبْعَدمُهَ
(1)

 يف وهو 

وهو صحيح ¢ عمر ابن حديث من الرتمذي
(2)

 يدالع صالة قبل راتبة ترشع ال فإذن،. 

 َشْيًئا يدِ اْلعِ  َقْبَل  ُيَصىلِّ  الَ  ‘ اهللَِّ َرُسوُل  َكانَ » اخلدري سعيد أيب حديث وأما بعدها، وال

(3) فهو حديث ضعيف رواه أمحد وابن ماجه. «َع إىَِل َمنِْزلِِه َصىلَّ َرْكَعَتنْيِ َرَج  َفإَِذا
 فال 

 أن له يرشعف املسجد دخل فإذا املسجد يف سيصيل كان من إال العيد قبل التنفل يرشع

 قبل يصيل ال جيلس جاء من املصليات يف أما املسجد، دخوله ألجل ركعتني يصيل

 .بعدها وال العيد صالة

قياسا عىل "الصالة جامعة  "وال يرشع ال األذان وال اإلقامة وال قوهلم

الكسوف، فال يرشع يشء من ذلك ألن وقت صالة العيد معلوم ما حيتاج إىل تنبيه عىل 

 االجتَمع.

 العيد؟(: ما هي كيفية صالة 153مسألة رقم )

صالة العيد هلا تكبْيات زوائد وهي أن يكرب يف األوىل سبعا ويف  اجلواب:

 الثانية مخسا.

                                 
  .(884(، ومسلم برقم )964أخرجه البخاري برقم )  (1)

 .(538أخرجه الترمذي في "جامعه"  برقم: ) (2)

 .(1293( وابن ماجه في "سننه"  برقم: )11226أخرجه أحمد  في "مسنده" برقم: ) (3)
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أنه يكرب تكبْية اإلحرام؛ وهي ركن ال تصح الصالة بدوهنا ثم  وكيفية الصالة

وهي ركن ال تصح -يستفتح ثم يبدأ بالتكبْي يكرب سبعا، ثم يستعيذ ثم يقرأ الفاحتة

ِة اْلِكَتاِب » ‘ الصالة إال هبا لقوله «الَ َصاَلَة ملَِْن مَلْ َيْقَرْأ بَِفاحِتَ
(1)

ثم يقرأ سورة  -.

بعدها، ويف الثانية يكرب مخسا. وثبت يف مسلم من حديث أيب واقد الليثي: َأنَّ ُعَمَر ْبَن 

يَّ َما َكاَن َيْقَرُأ بِِه َرُسوُل اهللَِّ 
ْيثِ َقاَل: يِف اأْلَْضَحى َواْلِفْطِر فَ  ‘اخْلَطَّاِب َسَأَل َأَبا َواِقد  اللَّ

اَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر( (ق َواْلُقْرآِن املَِْجيدِ )َكاَن َيْقَرُأ فِيِهََم بِـ  َبْت السَّ َو )اْقرَتَ
 (2)

، ويف مسلم 

  بـَيْقَرُأ يِف اْلِعيَدْيِن َويِف اجْلُُمَعةِ  ‘أيضا من حديث النعَمن بن بشْي: َكاَن َرُسوُل اهللَِّ 

(3) )َسبِِّح اْسَم َربَِّك األَْعىَل( و )َهْل َأَتاَك َحِديُث اْلَغاِشَيِة(
وهو عند الرتمذي من  

حديث سمرة بن جندب وهو صحيح
(4)

. وإذا قرأ غْي هذه السور ال بأس، إنَم هي 

 : ¸وقال  «َصل وا َكََم َرَأْيُتُمويِن ُأَصيلِّ » ‘سنة، لكن األفضل أن يقرأ بَم قرأ به النبي 

 .[6]الممتحنة:  { حم جم يل ىل مل خل }

ويرشع اجلهر بالقراءة فيها لكوهنا جتمع الناس كَم ذكر شيخ اإلسالم بن تيمية: 

كان يقرأ يف هذه املجامع الكبْية بالسور املشتملة عىل التوحيد وذكر املبدأ  ‘أن النبي 

واملعاد، وما يتعلق بالكفار وما أعد  اهلل هلم من العذاب والنكال وما أعد للمؤمنني من 

 الثواب والنوال.

 (: هل السبع بَم فيها تكبْية اإلحرام أو سوى تكبْية اإلحرام؟154مسألة رقم )

                                 
 .(394( ومسلم في "صحيحه" برقم: )756أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: ) (1)

 .(891أخرجه مسلم برقم: ) (2)

 .(878أخرجه مسلم برقم: ) (3)

 .(533أخرجه الترمذي في "جامعه"  برقم ) (4)
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خالف ويف بعض ألفاظ احلديث سوى تكبْية اإلحرام واالنتقال.  فيه اجلواب:

 فالذي يظهر أن السبع باستثناء تكبْية اإلحرام.

 (: إذا نيس عدد التكبْيات ال يدري هل كرب مخسا أو ستا؟155مسألة رقم )

يبني عىل غلبة الظن فإذا مل يكن هناك غلبة ظن بنى عىل اليقني، ما هو اليقني؟ 

 هو األقل.

(: إذا نيس التكبْي يف الركعة األوىل أو الثانية حتى ُشع يف 156لة رقم )مسأ

 القراءة، فهل يرجع؟

لها، التكبْيات سنة ليست واجبة  اجلواب: ال، ال يرجع ألن هذه السنة فات َُمِ

 . ‘بخالف تكبْية اإلحرام فهي ركن، أما هذه التكبْيات فهي سنة لفعل النبي 

 يديه مع كل تكبْية(: هل يرفع 157مسألة رقم )

ة ، ثبت أنه رفع يف التكبْية األوىل تكبْي ‘هذا مل يثبت عن النبي  اجلواب:

اإلحرام لسائر األحاديث املتقدمة يف باب صفة الصالة، أما أنه يرفع مع كل تكبْية 

ع وإنَم يرفع عند تكبْية اإلحرام ويكتفي بالتكبْي بدون رف ‘هذا مل يثبت عن النبي 

 اليدين.

 بني كل تكبْيتني ‘(: هل حيمد اهلل ويصيل عىل النبي 158ة رقم )مسأل

هذا مل يثبت أيضا. الذكر بني التكبْيات أنه كان حيمد اهلل أو يثني عليه  اجلواب:

أو يأيت بأي نوع من أنواع الذكر، ولو فعله لُنقل، لكن مل ينقل  ‘أو يصيل عىل النبي 

اب كار بني التكبْيات، والقول باالستحبما كان يأيت بيشء من األذ ‘فيدل عىل أنه 

 حكم ُشعي حيتاج إىل دليل.
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 (: كيف يفعل من فاتته صالة العيد؟159مسألة رقم )

َفََم َأْدَرْكُتْم » ‘من فاتته صالة العيد يرشع له أداؤها عمال بقوله  اجلواب:

ال، إذا مل الشمس إىل الزوفصالة العيد هلا وقت ما بني طلوع  «َفَصل وا َوَما َفاَتُكْم َفَأمِت وا

يعلم الناس بأن هذا اليوم يوم عيد إال بعد الزوال أو علموا قبل الزوال بقليل ومل 

يتمكنوا من نرش اخلرب واالجتَمع فيرشع هلم أن خيرجوا يف اليوم الثاين عمال بحديث 

اَلَل  ‘َأنَّ َرْكًبا َجاُءوا إِىَل النَّبِي  »أيب عمْي بن أنس بن مالك  ُْم َرَأُوا اهْلِ َيْشَهُدوَن َأهنَّ

 ألهنم رأوه يف ليلته «بِاألَْمِس َفَأَمَرُهْم َأْن ُيْفطُِروا َوإَِذا َأْصَبُحوا َأْن َيْغُدوا إىَِل ُمَصالَُّهمْ 

فهذا اليوم يوم العيد أمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يف اليوم الثاين أن يغدوا إىل 

 مصالهم.

وأدرك من صالة اإلمام شيئاً فإنه يكمل الصالة لعموم احلديث  ومن جاء املصىل

عىل  . وإذا فاتته الصالة كلها فيرشع له أن يصليها«َفََم َأْدَرْكُتْم َفَصل وا َوَما َفاَتُكْم َفَأمِت وا»

هيئتها سواء كانوا يصلوهنا فرادا أو مجاعة لعموم ما تقدم، فتصىل عىل هيئتها املرشوعة 

يف األوىل  أنه يصيل ركعتني سبع تكبْياتيعني:  «َصل وا َكََم َرَأْيُتُمويِن ُأَصيلِّ »:  ‘لقوله 

 ومخس يف الثانية.

 (: ما حكم خطبة العيد؟160مسألة رقم )

اخلطبة مرشوعة بإمجاع أهل العلم، وموضعها بعد الصالة فالصالة  اجلواب:

ة؛ حديث الصالة عىل اخلطبيف تقديم  ‘تقدم عىل اخلطبة باألدلة الكثْية عن النبي 
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أنس
(1)

وجابر بن عبد اهلل 
(2)

وابن عباس 
(3)

وأيب سعيد 
(4)

وابن عمر 
(5)

وجابر بن سمرة.  

 ‘وهذه اخلطبة سنة ليست بواجبة ليس هناك دليل عىل وجوهبا ولكن فعلها النبي 

 عفيرشع االقتداء به فيها. ترشع اخلطبة ويرشع االستَمع هلا، وال جيب اجللوس واالستَم

 للخطبة.

 

 

 (:هل اخلطبة يف العيد خطبة واحدة أو خطبتني؟161مسألة رقم )

أهنا خطبة واحدة، رويت أحاديث أهنا خطبتان وكلها ضعيفة،  الراجح اجلواب:

،  ‘فاملرشوع يف خطبة العيد أهنا خطبة واحدة عمال بظواهر األدلة؛ خطب النبي 

صىل ثم خطب، األصل فيه اإلفراد، ولوال وجود الدليل يف اجلمعة أهنا خطبتان وإال 

لكان املرشوع أن تكون خطبة واحدة عىل ظاهر األدلة، لكن جاء التنصيص يف اجلمعة 

أهنا خطبتان فبقية اخلطب ال يقال أهنا خطبتان أو ثالث إال بدليل، فَم هو الدليل أهنا 

دليل، ما هو الدليل عىل أهنا خطبتان يف االستسقاء؟! ال دليل،  خطبتان يف العيد؟! ال

ما هو الدليل عىل أهنا خطبتان يف الكسوف؟! ال دليل، فيوقف عىل النص أهنا يف اجلمعة 

 خطبتان ويف سائر اخلطب املرشوعة تكون خطبة واحدة.

                                 
 .(1962( ومسلم في "صحيحه" برقم: )984أخرجه البخاري برقم: ) (1)

 .(885( ، ومسلم في "صحيحه" برقم: )958أخرجه البخاري برقم: ) (2)

 .(884(  ومسلم برقم: )98أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: ) (3)

 .(49( ومسلم برقم: )956أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: ) (4)

 .(888( ومسلم في "صحيحه برقم: )957أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: ) (5)
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 (:ما هو املرشوع للخطيب يف خطبة العيد؟162مسألة رقم )

أن تكون مناسبة -عيد الفطر أو األضحى -خطبة العيد يرشع يف  اجلواب:

حكام يف بعض خطبه عل مهم أ ‘للوقت، أما بالنسبة لعيد األضحى فثبت أن النبي 

م ويذكرهم ويعلمهم شيئا من أحكا ‘األضاحي، فيرشع للخطيب أن يقتدي بالنبي 

أن  عفيرش-غْي ما تقدم -األضاحي. وبالنسبة لعيد الفطر وأيضا لعيد األضحى 

 يعلمهم دينهم، يذكر هلم ما حيتاجون إليه يف دينهم.

 فيها، شهدويت ´وخطبة العيد كسائر اخلطب تفتتح باحلمد والثناء عىل اهلل 

 تضاعيف يف التكبْي يكثر كان وأنه بالتكبْي يفتتحها ‘ كان أنه أحاديث ورويت

اخلطبة
(1)

 احلمدب تفتتح اخلطب كسائر العيد فخطبة فلهذا. ضعيفة تصح ال وهي ،

ثر من التكبْي يك أنو بالتكبْي يفتتح أن يرشع وال اخلطيب فيها ويتشهد اهلل عىل والثناء

، وقد نبه عىل ذلك األئمة املحققون كشيخ اإلسالم  ‘فيها لعدم ثبوت ذلك عن النبي 

 بن تيميه والعالمة ابن القيم وهكذا العالمة الشوكاين رحم اهلل اجلميع.

 :هل يرشع له أن يعلمهم أحكام زكاة الفطر؟(163مسألة رقم )

ال يرشع ألنه قد مىض الوقت. زكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس إىل  اجلواب:

املصىل تكون مقبولة إذا دفعت قبل صالة الفطر، فال فائدة إال إذا كان عىل سبيل التنبيه 

زكاة  عباد اهلل أنعىل بعض األحكام ألجل أن ينتبهوا يف العام القادم، يقول: واعلموا 

أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة، فمن أداها كذلك فهي  ‘الفطر أمر النبي 

                                 
تضاعيف الكتاب ونحوه: حواشيه وما بين سطوره، وتضاعيف الخطبة أي أثناء الخطبة،  (1)

 .انظر "معجم اللغة العربية المعاصرة"
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زكاة مقبولة ومن أخرها فهذا منه خطأ، وهي صدقة من الصدقات وعليه أن يتنبه يف 

العام القادم؛ إن كان عىل هذا ال بأس، أما أن يذكر هلم أحكام الفطر وقد خرج وقتها؛ 

ال الذي حيث الناس عىل قيام ليلة القدر يف آخر مجعة يف رمضان يف يوم فهذا حاله كح

 ثالثني، هذا ال داعي له ألنه قد فات ُمله.

 

 

(:هل يشرتط يف املصىل أن يكون معدًا للصالة أو جيوز أداء 164مسألة رقم )

 صالة العيد يف املالعب؟

كان ُشق املسجد، قال ابن حجر: بينه وبني  ‘املصىل يف زمن النبي  اجلواب:

 حوايل مخس مائة مرت.يعني: املسجد النبوي قرابة ألف ذراع 

 :واملقصود من صالة العيد يف املصىل

املدينة  باملصلني وهو يف ‘لكن قالوا: ملاذا خرج النبي  ‘أوال: االقتداء بالنبي 

أفضل،  فال خيرج هبم إال إىل والصالة يف املسجد النبوي تكون بألف صالة فيَم سواه،

وفيه مشقة عىل بعضهم أهنم خيرجون مسافة فال يبعد هبم إال لكونه أفضل، فيرشع 

الربوز قالوا: إظهارًا لقوة املسلمني، وإظهارا لشعْية من شعائر الدين، وذكروا حكَم. 

بأداء  أسفقد نبه العلَمء أنه إذا مل توجد يف املدينة األماكن املهيئة إال مالعب فال ب

 الصالة يف امللعب.

وتقدم أن اجلَمعة مرشوعة ويرشع يف األحياء إقامة املساجد للجَمعة، واجلمعة 

أكثر اجتَمعا؛ فيرشع ألهل احلي أن يرتكوا مساجدهم وجيتمعون يف مسجد واحد، 
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والعيد أكثر مجعًا فإنه يضم عددا من املساجد التي تقام فيها اجلمع وجيتمعون. 

جتَمع فإذا حصل االجتَمع يف مكان من الفضاء خارج البيوت هذه هي فاملرشوع اال

السنة أن تكون الصالة يف املصىل يف الفضاء من األرض الذي ليس فيه بيوت وال منازل 

 يف مكان ظاهر.

واليوم مع االزدحام يف املدن والقرى وتشاحح الناس عىل األرايض قد يعجز 

هو أقرب إىل السنة، فَم ال يدرك كله ال يرتك جله الناس يف إجياد املكان املناسب الذي 

ممكن أن تصىل يف مكان أوسع ولو كان بني البيوت، وهذا الذي ُيفعل اليوم يف املدن 

لبعد املسافات. فهم ال خيتارون املالعب إال لسعتها، قد ال تتيرس األماكن الواسعة إال 

 يف املالعب.

 للتكبْي يف عيد الفطر؟(:ما هو املرشوع بالنسبة 165مسألة رقم )

ذهب اجلمهور من أهل العلم إىل مرشوعية التكبْي يف عيد الفطر وعيد  اجلواب:

ت آيا كرذ بعد´األضحى. أما بالنسبة لعيد الفطر فعندهم التكبْي فيه آكد لقوله 

 جض مص خص حص مس خس حس جس}الصيام: 

. فأخذ هبذا كثْي من أهل العلم أنه يرشع التكبْي [185]البقرة:  {خض حض

بغروب الشمس يف آخر يوم من أيام رمضان. وذهب بعضهم إىل مرشوعية التكبْي من 

اخلروج من البيت إىل املصىل، إذا َغَدا إىل املصىل إىل أن يأيت اإلمام، وهذا روي فيه 

أت املصىل وهو أنه كان إذا خرج من منزله جعل يكرب حتى ي ‘حديث عن النبي 

، هو من حديث ابن عمر؛ ويف سنده عبد اهلل  ‘حديث ضعيف ال يصح عن النبي 
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بن عمر العمري امُلَكرب وهو ضعيف
(1)

، وأيضا ثبت من مرسل الزهري 
(2)

ومعلوم أن  

مراسيل الزهري
 

ن أنه كان إذا خرج م ‘من أضعف املراسيل، فهذا مل يثبت عن النبي 

املصىل يف عيد الفطر، وثبت موقوفا عىل ابن عمر أنه كان منزله جعل يكرب حتى يأيت 

يفعل ذلك
(3)

 ، وروي عن ابن مسعود ومل يصح عنه. 

سواء كان يف عيد الفطر أو كان يف عيد األضحى،  ‘ونحن ننظر يف هدي النبي 

 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف} وأسوة قدوة لنا جعله́ ألن اهلل 

 قبل ‘ حياته يف الدين لنا أكمل  ¸ اهلل وألن.[21]سورة األحزاب: { خل حل جل

 فعله أو قولهب إما إليه وأرشدنا عليه ودلنا إال اهلل إىل به ُيتقرب يشء من فليس وفاته،

اك ما يفيد التكبْي س هنلي الفطر لعيد بالنسبة ‘ النبي عن ثبت ما إىل فننظر تقريره، أو

 أمر النسوة باخلروج إىل املصىل ‘إال يف حديث أم عطية وما كان يف معناه أن النبي 

َن بَِتْكبِِْيِهْم َوَيْدُعوَن بُِدَعاِئِهمْ »قال:  ْ « لمنييشهدن اخلْي ودعوة املس»ويف رواية « َفُيَكربِّ

ففيه مرشوعية التكبْي يف املصىل حتى يأيت اإلمام، ففي احلديث أن هناك تكبْيا، أين 

: ´إىل أن يأيت اإلمام، وأما قوله  موضع هذا التكبْي؟ يف املصىل، يكرب أهل املصىل

 حض جض مص خص حص مس خس حس جس}
التكبْي هنا ليس فيه دليل عىل ما اسُتنبط من اآلية من مرشوعية [ 185]البقرة:  {خض

                                 
( والبيهقي في "سننه الكبير  برقم: 1431أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم: ) (1)

(6215). 

 .(5667( برقم: )192/  4أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ) (2)

( والبيهقي في "سننه الكبير"  برقم: 1109أخرجه الحاكم في "مستدركه"  برقم: ) (3)

(6213 ). 
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التكبْي من بعد غروب الشمس يف ليلة العيد أو من بعد صالة الفجر ألن التكبْي هنا 

 {مخ جخ مح }ة اإلترساء يف آخر سور ¸التعظيم واإلجالل. كَم قال اهلل بمعنى 
 [111]اإلسراء: 

فالتكبْي كَم قال مجاعة من املفرسين بمعنى التعظيم واإلجالل، فهذا الثابت يف 

عيد الفطر؛ التكبْي مرشوع يف املصىل، من جاء إىل املصىل يكرب ويكربون بنص حديث 

ضائل فأم عطية؛ أمرهن باخلروج إىل املصىل، ما الذي يوجد يف املصىل؟ التكبْي، فيه 

 وأمور وصالة من ذلكم التكبْي.

 

 (:ما هو املرشوع بالنسبة للتكبْي يف عيد األضحى؟166مسألة رقم )

أما عيد األضحى فهناك تكبْي مقيد وتكبْي مطلق. التكبْي املطلق الذي  اجلواب:

يكون يف كل وقت ليس مقيدا بأدبار الصوات، وأما التكبْي املقيد فهو الذي يقيد بأدبار 

 ڳ }:كبْي يف عيد األضحى بقوله تعاىلات، استدلوا عىل مرشوعية التالصلو

 .[28]الحج:  {ھ ں ڱ ڱ ڱ ڱ

: ´قالوا: أيام معلومات هي أيام العرش من ذي احلجة. وهكذا يف قوله 

: تعاىل بقوله واستدلوا .[37]الحج:  {ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ}

 .[203]البقرة:  {ڦپ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ}

وهي أيام الترشيق، فأخذوا من ذلكم مرشوعية التكبْي املطلق من صْبح يوم 

عرفة إىل غروب الشمس يف آخر أيام الترشيق، هذا املقيد؛ أدبار الصلوات وأما املطلق 

فة أنه كان يكرب من صبح يوم عر ‘فهو يف أيام العرش، روي يف ذلك حديث عن النبي 
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يفإىل آخر أيام الترشيق وهو ال يصح ضع
(1)

، وأما اآليات فليس فيها دليل عىل  

. بالتحميد يح،بالتسب اهلل تذكر ،´مرشوعية التكبْي إنَم فيها احلث عىل مطلق ذكر اهلل 

 .الذكر وبأنواع القرآن بتالوة بالتكبْي، بالتهليل،

ج إىل أو ُيكرب أدبار الصلوات فهذا حيتا"اهلل أكرب اهلل أكرب  "أما أنه يرشع أن تكرب

؛ لو ‘أكمل لنا الدين قبل وفاة نبيه  ¸، الكل متفق عىل أن اهلل  ‘دليل عن النبي 

 ‘ولو فعله لنقل؛ لكنه مل ينقل ومل يثبت عن النبي  ،‘كان ذلك مرشوعا لفعله النبي 

 يفعله فأين الدليل عىل املرشوعية؟! صىل ‘يفعل، وإذا مل يكن فيدل عىل أنه ما كان 

صلوات عديدة العيدين بأصحابه عيد الفطر وعيد األضحى، فهل نقل يف  ‘ النبي

حديث واحد ثابت أهنم كانوا يكربون بعد املغرب يف عيد الفطر، هل نقل يف حديث 

أنه إذا  ‘ثبت عن النبي واحد ثابت أهنم كانوا يكربون بعد الفجر يف عيد الفطر، هل 

خرج عن بيته وهو يف الطريق كان يكرب؟! لو فعله لنقل. لكن مل ينقل، روي يف حديث 

 من سنوات يف عيد األضحى ‘عيد األضحى، كم صىل ضعيف ومل يصح. وهكذا يف

يف املدينة عدا السنة األخْية التي حج فيها حجة الوداع، فهي سنوات عديدة، ملاذا مل 

يف حديث واحد وهذا أمر يشهده العرشات واملئات، إذا كان يكرب  ‘يثبت عن النبي 

 من يوم عرفة سيوجد العدد الكثْي أو القليل ممن ينقل هذه السنة يقولون: كنا يف زمن

 إذا كان يف يوم عرفة كربنا أو فعلنا أو كذا. ‘النبي 

                                 
( والدارقطني في "سننه" 6366حديث جابر، أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" برقم: ) (1)

 .(1735( برقم: )390/  2)
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عىل  يدل عىل عدم الدليل ‘أو أدبار الصالة يف أيام الترشيق. فكونه مل يفعله 

املرشوعية، نعم هناك آثار عن بعض الصحابة يف التكبْي يف أيام األضحى، وما أكثر 

البدعية كم عىل الفعل باألشياء التي هناك فيها آثار عن الصحابة يستأنس هبا وال حي

وهذا هو الذي ينبغي  ‘لوجود هذه اآلثار عن الصحابة، أما إذا أردت هدي النبي 

 ويعض عىل ذلك بالنواجذ ويثني ‘عىل املسلم أن حيرص عىل أن يتعرف عىل هديه 

]الحجر:  {ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}يقول:  ¸عىل ذلك باخلنارص واهلل 

9]. 

ال يمكن أن توجد سنة ثابتة ثم ال تصل إلينا، فَم هي السنة يف ذلك؟ ليست 

 ذكر من باإلكثار مأمور أنت األضحى لعيد بالنسبة فهذا.  ‘هناك سنة عن النبي 

يك اللسان وة القرآن وحتروتال والتهليل والتكبْي والتحميد التسبيح بأنواع ´اهلل

 ء معني هل هو ثابت؟ ال!.بطاعة اهلل وذكر اهلل، أما أنك تلتزم بيش

 (:حكم التهنئة يف العيدين167مسألة رقم )

التهنئة يف العيدين تقبل اهلل منا ومنكم، عيد مبارك، هذا مل يثبت عن  اجلواب:

: قال: أنا ال أبتدئ بالتهنئة فإذا هنأوين ¬لكن قد أفتى اإلمام أمحد  ‘النبي 

 أجبت.

 د؟(:هل يرشع امليش إىل العي168مسألة رقم )
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روي يف بعض األحاديث من السنة الذهاب ماشيا، لكنه مل يثبت
(1)

، فمن مشى 

 ومن ركب األمر يف هذا سواء. 

 (:ما حكم محل السالح يوم العيد؟169مسألة رقم )

هُني عن محل السالح يف يوم العيد إال إذا كان لعذر أو رضورة كَم يف  اجلواب:

اُج َعىَل اْبِن »حديث سعيد بن العاص عن أبيه ملا أصيب ابن عمر قال:  َدَخَل احْلَجَّ

 ُعَمَر َوَأَنا ِعنَْدُه َفَقاَل َكْيَف ُهَو َفَقاَل َصالٌِح َفَقاَل َمْن َأَصاَبَك َقاَل َأَصاَبنِي َمْن َأَمرَ 

ُلُه  يِه مَحْ
اَلِح يِف َيْوم  اَل حَيِل  فِ اَج يعني: بَِحْمِل السِّ «احْلَجَّ

(2)
فينهى عن محل السالح يف  

 يوم العيد إال لعذر.

 (: هل ترشع املصافحة واملعانقة يف العيد؟170مسألة رقم )

املصافحة واملعانقة مل تثبت؛ لكن هذه من العادات وأنت إذا فعلت ال  اجلواب:

 ا تعبدا وإنَم الغالب بأن الناس يلقى بعضهم بعضا.تفعله

(: بعض الناس يف مصىل العيد جيعلون واحدا يكرب يف املكرب 171مسألة رقم )

 وهم يستمعون إليه، فَم حكم هذا؟

الذي يظهر أنه يرشع التكبْي للجميع، صاحب املكرب وغْيه، الكل  اجلواب:

 يكرب.

                                 

برقم:   "سننه"( وابن ماجه يف 530برقم: ) "جامعه"أخرجه الرتمذي يف عن عيل ،  (1)

(1296). 

 .(966أخرجه البخاري برقم: ) (2)
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ة العيد يف مكان واحد أو تكون كل (: هل يلزم أن تكون صال172مسألة رقم )

 سنة يف مكان؟

موضع واحد يصيل فيه ونقل ابن حجر عن عمر بن  ‘كان للنبي اجلواب: 

شبة يف أحكام املدينة أو فضائل املدينة ذكر أن مصىل العيد يبعد ألف ذراع عن 

 املسجد النبوي يف اجلهة الرشقية.

 صالة؟(: ما حكم تقديم اخلطبة عىل ال173مسألة رقم )

 خالف السنة، وهذا تقدم. اجلواب:

 (: ما حكم الصالة يف املسجد؟174مسألة رقم )

 هذا جائز إذا كان هناك عذر وإال فهو خالف السنة.اجلواب: 

 

 

من فاتته صالة العيد »(: هل ورد عن ابن مسعود أنه قال: 175مسألة رقم )

 ؟«صىل أربعا

لكن اهلل أعلم هل هو ثابت، وإال ال نعرف أن هذا ثابت، هناك أقوال  اجلواب:

فهناك من يقول: من فاتته صالة العيد يصيل أربعا
(1)

. 

                                 
( وابن أبي 5713( برقم: )300/  3أثر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ) (1)

( برقم: 306/  9( والطبراني في "الكبير" )5849( برقم: )235/  4شيبة في "مصنفه" )

(9530). 
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(: هل يكون التكبْي مجاعيا أو كال عىل حده الذي يف أدبار 176مسألة رقم )

 الصلوات وغْيه؟

أوال: ليس هناك دليل عىل مرشوعية التكبْي أدبار الصلوات. وأما هل  اجلواب:

 خالف السنة بل بعضهم حكموا بأنه بدعة. يكون بشكل مجاعي، هذا

(: ذكر ابن حجر يف الفتح أن الصحابة كانوا َينئوون بعضهم 177مسألة رقم )

 بعضا )تقبل اهلل منا ومنكم صالح األعَمل(؟

هذا ذكره ابن حجر يف الفتح قال: وروي يف املحامليات بإسناد حسن  اجلواب:

 هم بعضا. لكن تنظر إىل اإلسناد، هوعن جبْي بن نفْي أن الصحابة كان َينئ بعض

 عزا عىل املحامليات أو كذا.

 العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال وباطنًا، وظاهراً وآخراً أوالً هلل واحلمد

 العدني عبدالرمحن لشيخنا اغفر اللهم

 قدير شيء كل على إنك عليني، أعلى يف درجته وارفع جناتك فسيح واسكنه

 إليك وأتوب أستغفرك أنت، إال إله أال وأشهد وحبمد اللهم سبحانك

 فهرس المحتويات 

 5 ....................................................................... المقدمة

 8 ............................................ األول : مسائل في الصيامالباب 

 يصوم أن عليه يجب هل رمضان نهار في الكافر أسلم إذا : (1) رقم مسألة

 8 .............................................................................................................. اليوم؟ ذلك

 8 .......................................................... البلوغ؟ يعرف كيف : (2) رقم مسألة

 8 .................................................................... العدل؟ هو من : (3) رقم مسألة
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 اليوم في رأوه ولكن يروه، فلم الهالل الناس تراءى :إذا (4) رقم مسألة

 9 ........... المستقبلة؟ لليلة هو أو الماضية لليلة هو فهل الزوال، قبل النهار في الثاني

 من جزء مضي بعد إال الشهر بدخول الناس يعلم لم إذا :(5) رقم ةمسأل

 9 ........................................................ القضاء؟ يلزمهم وهل يفعلون؟ فماذا النهار،،

 إلى ذهب الرؤية به تثبت ولم وحده الهالل الشخص رأى إذا :(6) رقم مسألة

 رؤيةب يكتفي فهل الرؤية؛، بهذه يخبره أحداً  يجد لم أو شهادته يقبل فلم القاضي

 10 ................................................................................ صوم؟ي أن عليه ويجب نفسه

 البالد وسائر األمكنة سائر يلزم مكان في الناس رآه إذا هل :(7) رقم مسألة

 11 ............................................................................................. الرؤية؟ بهذه الصوم

 13 .............................. الفطر؟ له يباح الذي المريض هو من (:8) رقم مسألة

 14 ...................................... والمرضى على ثالث حاالت:

 أن يثبت ولم شديد، حر في الصحابة على الصيام فُرض (:9) رقم مسألة

 16 وجوعه؟ العطش شدة عند المقيم إفطار دليل فما إقامته حال في أفطر منهم أحدا

 دخولك بمجرد هل عدن مطار ودخلت عدن في كنت (:إذا10) رقم مسألة

 17 ................................ تفطر؟ أن ولك الصالة تقصر أن فلك مسافرا تكون المطار

 أقلعت ثم فأفطر عدن مطار في وهو الشمس غربت (:إذا11) رقم مسألة

 18 ....................................................................... يفعل؟ كيف الشمس ورأى الطائرة

 أجرة سائق يعمل وهو صوم عليه ليس يقول من حكم (:ما12) رقم مسألة

 18 ..................................... حكمه؟ ما دائم سفر وهذا أيام، ثالثة كل المحافظات بين

 سفر في وهو الموسم هذا جاء إذا األجرة سيارات (:أصحاب13) رقم مسألة

 19 ......................................................................................... يفطر؟ أن له يجوز هل

 أو يفطر هل رمضان في للمسافر بالنسبة األفضل هو (:ما14) رقم مسألة

 19 .........................................................................مشقة؟ هناك تكن لم إذا يصوم أنه

 كان من أو رمضان، نهار في للا فعافاه مريضا كان (:من15) رقم مسألة

 20 ................... اليوم؟ بقية إمساك عليهما يجب هل رمضان، نهار في وقدم مسافرا

 على خافتا أو أنفسهما على خافتا إذا والمرضع (:الحامل16) رقم مسألة

 20 ............................................. الحكم؟ فما وولديهما أنفسهما على خافتا أو ولديهما

 له يرجى بأنه األطباء وأخبروه طارئا عجزه كان (:من17) رقم مسألة

 عالج ال أنه سنوات أربع بعد أخبروه ثم سنوات أربع أو سنوات ثالث فبقي الشفاء

 21 .................................................................................... عليه؟ فماذا المرض، لهذا
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 ليس قالوا: األطباء راجع بمرض، أصيب العكس؛ كان (:إذا18) رقم مسألة

ً م يوم كل عن يطعم فجعل للا، يتوفاك حتى الحال هذا على ستبقى عالج لك  سكينا

 22 ...................................................... عليه؟ ماذا للا، عافاه نواتس أربع مضي بعد

 22 ..................................... للصائم؟ الكحل استعمال حكم (:ما19) رقم مسألة

 23 ..... التراخي؟ سبيل على أو الفور سبيل على القضاء (:هل20) رقم مسألة

 تمكنه مع اآلخر رمضان دخل حتى القضاء عن تأخر (:من21) رقم مسألة

 24 .................................................. عليه؟ يجب الذي فما تكاسل، ولكن القضاء، من

 26 .................................................. المغلظة؟ الكفارة هي (:ما22) رقم مسألة

 27 .......................... مؤمنة؟ تكون أن الرقبة في يشترط (:هل23) رقم مسألة

 29 ..................................... تسقط؟ هل الكفارة عن عجز (:من24) رقم مسألة

 وهي امرأته جامع هو كفارة؛ أيضا المرأة على (:هل25) رقم مسألة

 30 ............................................. كفارة؟ عليها هل ناسية وال مكرهة ليست مطاوعة

 بدله يوما يقضي أن رمضان نهار في جامع من على (:هل26) رقم مسألة

 30 ................................................................................... اليوم؟ ذلك صيام أفسد ألنه

 30 ............................................. صومه؟ يفسد هل احتلم (:من27) رقم مسألة

 جماع أو احتالم من جنابة على وهو الفجر عليه طلع (:من28) رقم مسألة

 31 ............................................................................................. صحيح؟ صومه هل

 31 ........... ال؟ أم يذكره هل ناسيا يأكل وهو صائما رأى (:من29) رقم مسألة

 31 ......... عليه؟ الذي فما عذر، بدون رمضان في أفطر (:من30) رقم مسألة

 32 .................... القضاء؟ مع كفارة عليه هل بعذر أفطر (:من31) رقم مسألة

 سفرال لعذر أفطر القضاء؟ في متتابعة تكون أن يشترط (:هل32) رقم مسألة

 32 ...................................... متتابعة؟ يقضيها أن يشترط هل رمضان من أيام عشرة

 33 .................................. للصوم؟ مفسد وشرب أكل كل (:هل33) رقم مسألة

 33 ..............بهذا؟ يفطر هل الفم، في الخبز من اللقمة (:وضع34) رقم مسألة

 34 ................................................. للصوم؟ مفسد القيء (:هل35) رقم مسألة

 35 ............................................الصوم؟ مفسدة الحجامة (:هل36) رقم مسألة

 36 .............................................. ؟ للصائم المباشرة حكم (:ما37) رقم مسألة

 39 ............................................... الفطر؟ تعجيل يشرع (:متى38) رقم مسألة

 41 .............................................................. الوصال؟ هو (:ما39) رقم مسألة

 عليه فهل الصوم يستطيع ال المعدة عنده الذي (:الرجل40) رقم مسألة

 43 ................................................................................................................ اإلنفاق؟
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 43 ............. يقضي؟ فهل يفطر، الماضي في الرجل كان (:إذا41) رقم مسألة

 على يؤجرون هل صاموا إذا الصبيان أو (:الطفل42) رقم مسألة

 43 .............................................................................................................. صيامهم؟

ً  يعتبر الممسوس (:هل43) رقم مسألة  43 ........................ الصوم؟ عليه واجبا

 شهر في فأطعم الصوم على يقدر ولم مريض (:رجل44) رقم مسألة

ً  رمضان  44 ................................................................ صيامه؟ على الدقيق من كيسا

 فهل الحكم في علم بدون رمضان نهار في جامع (:رجل45) رقم مسألة

 من تائب اآلن وهو أشهر ثالثة من أكثر في جامع بأنه العلم مع شيء، عليه

 44 .....................................................................................................................ذنبه؟

 تعافت لو أنها فنذرت عينها في أصيبت بصيرة (:امرأة46) رقم مسألة

 45 ..............النذر؟ ذلك حكم فما الصوم أثناء تعببال فتشعر للا وعافاها هلل ستصوم

 45 سرا؟ يصوم شهادته وردت وحده الهالل رأى الذي (:هل47) رقم مسألة

 الدواء شرب أوقات ولكن الصوم يستطيع المريض كان (:إذا48) رقم مسألة

 46 ............................................................................... العمل؟ فما الصيام أوقات في

 من كثير وذلك رمضان نهار في الطعام باع لمن الحكم (:ما49) رقم مسألة

 46 ......................................................................................... بالدنا؟ في يفعله الناس

 مع وأنت وأذَّنَ  تشرب وأنت يدك في الكأس كان (:إذا50) رقم مسألة

 47 ........................................................................................... تواصل؟ فهل الشرب

 47 ..................................................... للسفر؟ مدة أقل هي (:ما51) رقم مسألة

 حكم حكمه مرة من أكثر اليوم في عليه المغمى (:هل52) رقم مسألة

 48 ............................................................................................................. المجنون؟

 ميحتل ولم عشرة السادسة من أكثر عمره يبلغ الناس (:بعض53) رقم مسألة

ً  يكون هل أخرى شروط فيه وتوفرت  48 ................................... الصوم؟ عليه واجبا

 49 ........................... رمضان؟ نهار في استمنى من حكم (:ما54) رقم مسألة

 عليه هل عمداً  رمضان قضاء صيام في الشخص أفطر (:إذا55) رقم مسألة

 49 ....................................................................................................................... إثم؟

 له فهل غريقا رأى كمن فأفطر غيره على الرجل خاف (:إذا56) رقم مسألة

 50 ............................. وتطعمان؟ تفطران بأنهما القول على والمرضع الحامل حكم

 رمضان، نهار في ينام كان ولكنه رمضان صام (:رجل57) رقم مسألة

 50 ..................................................................... حكمه؟ ما ينام ويرجع يصلي يذهب

 50 ..................................... الصوم؟ يبطل الدخان شرب (:هل58) رقم مسألة
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 إذاف وانتهائه، الصيام ابتداء في االختالف يحصل ما (:كثير59) رقم مسألة

 بلغ فإذا الصيام في تأخرت بلدة إلى سافر ثم الصوم في تقدمت بلد في المرء صام

 لصوما يكملوا لم إليها سافر التي البلدة كانت إذا يلزمه ماذا يوما ثالثين الصائم

 50 ................................................................................................................. عندهم؟

 فهل مرة، من أكثر اليوم في رمضان أثناء الجماع كرر (:من60) رقم مسألة

 51 .......................................................................................... مرة؟ لكل كفارة تلزمه

 شهر قبل اإلطعام يقدم أن له يجوز هل الصوم عن (:العاجز61) رقم مسألة

 52 .............................................................................................................. رمضان؟

 52 .................................................... ال؟ أم يفطر المذي (:هل62) رقم مسألة

 53 .................... حلقه؟ إلى أرجعه إذا يفطر هل عمداً  (:القيء63) رقم مسألة

 فهل جامع ثم عذر لغير متعمدا رمضان نهار في أفطر (:من64) رقم مسألة

 53 .......................................................................................................... كفارة؟ عليه

 53 ........................................الفطر؟ يبيح هل المحرم (:السفر65) رقم مسألة

 53 ......................... عليه؟ ماذا يفطر ولم اإلفطار نوى (:الذي66) رقم مسألة

 54 .................................... الصوم؟ مفسدات من النخامة (:هل67) رقم مسألة

 يمينال لكفارة األيام الثالثة صيام يكون أن يلزم (:هل68) رقم مسألة

 54 ................................................................................................................ متتابعة؟

ً  إنزال بدون جامع (:الذي69) رقم مسألة  عليه هل يفطر ال أنه ظانا

 54 .................................................................................................................. كفارة؟

 فيه، الصالة تجوز وهل نجس، والودي والمذي المني هل(:70) رقم مسألة

 54 ......................................................... عليه؟ وماذا النزول عند الصائم يفطر وهل

 بحديث كيف لكن الصوم، مفطرات من الحجامة أن (:ذكرتم71) رقم مسألة

ائِِم؟ اْلِحَجاَمةَ  تَْكَرهُونَ  أَُكْنتُمْ » البخاري عند أنس  أَْجلِ  ِمنْ  إاِلَّ  اَل، : قَالَ  ِللصَّ

 55 ........................................................................................................... ؟«لضَّْعفِ ا

 يجرح وهل المفطرات، من األجانب النساء مصافحة (:هل72) رقم مسألة

 55 ........................................................................................ األجر؟ وينقص الصوم

 الناس إليقاظ سحور( )سحور تنادي أن يجوز (:هل73) رقم مسألة

 56 .................................... فجرا؟ الثالثة أو الثانية الساعة المكروفون في لسحورهم

 لعذر؛ مفطر وهو رمضان نهار في جامع من حكم (:ما74) رقم مسألة

 56 ....................................................... سفر؟ في مثال كانا إذا المرأة أو الرجل سواء
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 صائم وهو الصالة أثناء في واصطرع صرعْ  عنده (:الذي75) رقم مسألة

 56 ........................................................................................................ رمضان؟ في

 يؤجر وهل العبادات، عليه تجب األبكم األصم (:هل76) رقم مسألة

 57 .................................................................................................................. عليها؟

 دون الماء جوفه إلى ودخل رمضان نهار في َسبَحَ  من (:هل77) رقم مسألة

 57 ........................................................................................... شيء؟ عليه هل قصد

 58 ............ الفضيلة؟ هذه ينال هل عرفة يوم صام إذا (:الحاج78) رقم مسألة

 لأنز أو فيه )وبعثت فيه ولدت يوم ذلك » الحديث معنى (:ما79) رقم مسألة

 59 ....................................................................................................... ؟«. فيه( عليَّ 

 صيام دون أسبوع كل من االثنين صيام أفرد أن يجوز هل (:80) رقم مسألة

 59 ........................................................................................................ الخميس؟ يوم

 يكمل أن يستطيع ال كان إذا الست يقدم أن يجوز (:هل81) رقم مسألة

 60 ....................................................................................؟ الست يصوم ثم رمضان

 وهو رمضان نهار في زوجته الرجل جامع إذا يجوز (:هل82) رقم مسألة

 وهي جامعها إذا الكفارة في المرأة تدخل هل صائمة وهي شرعي لعذر مفطر

 61 ................................................................................................................ مكرهة؟

 صيام الُسنَّة أم الُسنَّة من بتمامه المحرم للا شهر صيام (:هل83) رقم مسألة

 61 ............................................ شعبان؟ شهر صيام من أفضل صيامه وهل بعضه؟

ْومُ  َعلَيَّ  يَُكونُ  َكانَ » عائشة بقول يستدل (:هل84) رقم مسألة  ِمنْ  الصَّ

 يمدتق جواز على دليل فيه هل ،«َشْعبَانَ  فِي إِالَّ  أَْقِضيَ  أَنْ  أَْستَِطيعُ  فََما َرَمَضاَن،

 61 ................................................رمضان. من عليها ما إكمال قبل شوال من الست

 عشرة تصوم أن المرض من ولدها ُشفي إذا نذرت امرأة (:85) رقم مسألة

 هذا تترك أن لها فهل آخر، شهر من أيام عشرة تصوم أن وأيضا رجب من أيام

 62 ............. متفرقة؟ األيام هذه تصوم أن لها هلو وتزوج ولدها كبر أن بعد الصوم

 القضاء يستطيع وال رمضان من صيام عليه شخصا أن (:لو86) رقم مسألة

 62 إجازة؟ عنده تكون الجمعة يوم إال أخرى اماألي في مشاغله لكثرة الجمعة يوم إال

 مضى وقد الشهر هذا تقض ولم رمضان في وضعت (:امرأة87) رقم مسألة

 62 ..................................................... اآلن؟ عليها فماذا سنة وعشرون خمسة عليها

 يصام هل ومات جهالً، شهرا عشرين يصم لم مسلم (:رجل88) رقم مسألة

 63 ..................................................................................................................... عنه؟

 63 . بعده؟ أو رمضان دخول قبل تعطى أن يجوز الفدية (:هل89) رقم مسألة
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 هل الحج إلى ذهب ثم الحجة ذي عشر يصوم أن نذر (:من90) رقم مسألة

 64 .............................................................................. للنذر؟ وفاءا عرفة يوم يصوم

 64 ................................................... الكبائر؟ يكفر الحج (:هل91) رقم مسألة

 صامه من أو متعمدا رمضان أفطر من أعظم، الذنب أي (:92) رقم مسألة

 65 .................................................................................................................... رياًء؟

 أفطر أنه فظن رمضان نهار في قبيحا سبا سب رجل (:هناك93) رقم مسألة

 65 ........................................ عليه؟ ماذا بدله، يوما أقضي قال: ثم فأفطر السب بهذا

 صيام أي الميت؛ على بصيام أتصدق أن يجوز (:هل94) رقم مسألة

 65 .................................................................................................................. النافلة؟

 هو الذي الفجر أذان سماع عند للصيام اإلمساك يجب (:هل95) رقم مسألة

 66 ................................................................................ الفجر؟ برؤيا أو التقويم على

 أصحاب يستعمله الذي والبخاخ والعين األنف قطر (:هل96) رقم مسألة

 66 المفطرات؟ من تعتبر هذه هل الطباخة، عند اعديتص الذي الدخان وهكذا الربو،

 يحاسب فهل أحد عنه يقض ولم صيام وعليه يموت (:الذي97) رقم مسألة

 67 .................................................................................................. الصوم؟ هذا على

 67 ..................... مفطرة؟ األشياء هذه هل والبخور (:العطور98) رقم مسألة

 على هل ماتت، ثم فصامت تصوم أن نذرت امرأة (:100) رقم مسألة

 68 ................................................................................الصوم؟ يواصلوا أن أوالدها

 تبييت جواز على يدل فهل أصوم" إذن "إني لفظ ورد (:101) رقم مسألة

 69 .................................................................................................... النهار؟ في النية

 أو المرض لعذر رمضان من أيام عشرة أفطر رجل (:102) رقم مسألة

 69 .................. أولياءه؟ عنه يصوم فكم مات، شوال من السادس اليوم في ثم السفر،

 دائم، مرضهم الذين السكر مرض أصحاب حكم ما (:103) رقم مسألة

 70 ................................................................................ الصيام؟ على القدرة وعندهم

 أن للولي يجوز هل شهر صيام وعليه الرجل مات إذا (:104) رقم مسألة

 70 ........................................................................ الكفارة؟ مقدار وكم كفارة؟ يخرج

 71 ................................ الفطر؟ عند تقال أذكار هناك هل (:105) رقم مسألة

 71 ..... التراويح؟ صالة في المصحف من القراءة حكم ما (:106) رقم مسألة

 72 .............................مام؟اإل خلف يقص المأموم كان إذا (:107) رقم مسألة

 72 ............... الصوم؟ وهكذا الحي عن يعتمر أو يحج هل (:108) رقم مسألة
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 عنه يصوم هل صوم وعليه مات فيمن العلماء اختلف (:109) رقم مسألة

 73 ................................................................................................................ أولياؤه؟

 75 ............................................................. الولي؟ هو من (:110) رقم مسألة

 مثل األجنبي بالصوم وتبرع الصوم القريب ترك إذا (:111) رقم مسألة

 بهذا قرابة عالقة له ليس البعيد اآلخر الرجل أو الجار أو الصديق أو الزميل

 75 ..................................................................................................................الميت؟

 مات مثالً  الميت؛ عن الصوم في األولياء اشترك ولو (:112) رقم مسألة

 تجزئ هل أيام خمسة واحد كل فصام أربعة وهم رمضان من يوما عشرون وعليه

 75 ..................................................................................................................... عنه؟

 صار مث األمر أول من واجبا عاشورا صيام كان هل (:113) رقم مسألة

 76 ................. مستحبا؟ صيامه كان األمر أول من أنه أو-الوجوب نسخ أي-مستحبا

 78 . حقيقة؟ ترى هي وهل القدر، لليلة عالمات هناك هل (:114) رقم مسألة

 َعفُو   إِنَّكَ  )اللَُّهمَّ  القدر ليلة رأى من يقول: أنه ثبت هل (:115) رقم مسألة

 79 ..................................................................................... َعنِّي(؟ فَاْعفُ  اْلعَفْوَ  تُِحب  

 مساجد هناك أو مسجد أي في يكون االعتكاف هل (:116) رقم مسألة

 79 ......................................................................................................... مخصوصة؟

 82 ...................................... اعتكافه؟ المعتكف يدخل (:متى117) رقم مسألة

 82 .......................................... االعتكاف؟ ليلة هي ليلة (:أي118) رقم مسألة

 83 ............................................ المعتَكف؟ من يخرج (:متى119) رقم مسألة

 ةالثالث المساجد غير في االعتكاف ألجل السفر يجوز (:هل120) رقم مسألة

 83 .......................................................................................... الحديث؟ في المذكورة

 يف البقاء أو الخيمة داخل المسجد في البقاء أفضل (:أيهما121) رقم مسألة

 84 ......................................................................................... الخيمة؟ خارج المسجد

 قالوا: الضاحي؟ في ولو يخزن أن للمعتكف يجوز (:هل122) رقم مسألة

 85 ............................................ يمنعهم؟ القات ولكن األجر؛ يحقق أن يريدون ألنهم

 86 ............. الوالدين؟ رضا غير من االعتكاف يجوز هل (:123) رقم مسألة

 « يعتكف أن أراد إذا كان » بلفظ: جاء عائشة (:حديث124) رقم مسألة

 87 ...................................................... ؟«! معتكفه دخل صلى إذا كان » بلفظ وليس

 87 .............................. للمعتكف؟ والشراء البيع يجوز (:هل126) رقم ألةمس

 يف ´للا إلى تقربا كامال شهرا يعتكف أن لرجل يجوز (:هل127) رقم مسألة

 88 ......................................... للحاجة؟ المسجد من يخرج وهل رمضان، شهر غير



  135 

 

 الصيام وزكاة الفطر وصالة العيدين

 89 ...................................... الباب الثاني: مسائل في زكاة الفطر

 89 ........................... تجب؟ من وعلى الفطر زكاة حكم (:ما128) رقم مسألة

 كزوجته نفقته تلزمه لمن عليه واجبة الفطر زكاة (:هل129) رقم مسألة

 90 ............................................................................................. وأوالده؟ وأمه وأبيه

 91 ....................... الصغير؟ الطفل على الزكاة تخرج هل (:130) رقم مسألة

 91 ..................................... الحمل؟ عن الزكاة تُخرج هل (:131) رقم مسألة

 يخرج أن عليه يجب امتلكه إذا الذي الشيء مقدار هو ما (:132) رقم مسألة

 91 ......................................................................................................... الفطر؟ زكاة

 92 ............................................... العيد؟ ليلة تبدأ متى من (:133) رقم مسألة

 93 .............. الفطر؟ زكاة منها تخرج التي األشياء هي ما (:134) رقم مسألة

 97 .............................................. يُخَرج؟ الذي المقدار كم (:135) رقم مسألة

 97 ................................................. الصاع؟ هذا مقدار كم (:136) رقم مسألة

 98 .................. المخرجة؟ الزكاة قدر في المخرج زاد إذا (:137) رقم مسألة

 98 ............... النقود؟ من الفطر زكاة يخرج أن يجزئ هل (:138) رقم مسألة

 98 ........................ الفطر؟ زكاة إخراج وجوب وقت متى (:139) رقم مسألة

 100 .......................... الوقت؟ هذا قبل إخراجها يجوز هل (:140) رقم مسألة

 101 ......................الفطر؟ زكاة فرض من الحكمة هي ما (:141) رقم مسألة

 102 ..................................... الفطر؟ زكاة مصرف هو ما (:142) رقم مسألة

 102 ............... بكثرة! يحصل وهذا ينسونها للذين بالنسبة (:143) رقم مسألة

 106 ................................. الباب الثالث: مسائل في صالة العيدين

 106 .................................................. العيد؟ صالة حكم ما (:144) رقم مسألة

 106 .......... العيد؟ يوم في والسرور والفرح التوسعة حكم (:145) رقم مسألة

 107 ....................الوجوب؟ حد إلى العيد صالة تصل هل (:146) رقم مسألة

 على العيد صالة وجوب عن الصارف هو ما (:147) رقم مسألة

 108 ............................................................................................................... النساء؟

 109 .................. الكراهة؟ وقت في العيد صالة تؤدى هل (:148) رقم مسألة

 109 ........................................ الكراهة؟ وقت يخرج متى (:149) رقم مسألة

 في تجوز وهل العيد، صالة مكان في السنة هي ما (:150) رقم مسألة

 109 ............................................................................................................. المسجد؟

 110 .............................. العيد؟ صالة في المشروع هو ما (:151) رقم مسألة



 136 في مسائل قـــــــرة العينين  

 بعدية أو قبلية سنن لها وهل العيد، صالة ركعات عدد كم (:152) رقم مسألة

 112 ................................................................................................... لها؟ يؤذن وهل

 113 .......................................... العيد؟ صالة كيفية هي ام (:153) رقم مسألة

 تكبيرة سوى أو اإلحرام تكبيرة فيها بما السبع هل (:154) رقم مسألة

 114 ............................................................................................................. اإلحرام؟

 أو خمسا كبر هل يدري ال التكبيرات عدد نسي إذا (:155) رقم مسألة

 115 .................................................................................................................... ستا؟

 رعش حتى الثانية أو األولى الركعة في التكبير نسي إذا (:156) رقم مسألة

 115 ..................................................................................... يرجع؟ فهل القراءة، في

 115 ......................................تكبيرة كل مع يديه يرفع هل (:157) رقم مسألة

 115 . تكبيرتين كل بين ‘ النبي على ويصلي للا يحمد هل (:158) رقم مسألة

 116 .............................. العيد؟ صالة فاتته من يفعل كيف (:159) رقم مسألة

 116 .................................................. العيد؟ خطبة حكم ما (:160) رقم مسألة

 117 .......... خطبتين؟ أو واحدة خطبة العيد في الخطبة (:هل161) رقم ألةمس

 118 ................. العيد؟ خطبة في للخطيب المشروع هو (:ما162) رقم مسألة

 118 ............... الفطر؟ زكاة أحكام يعلمهم أن له يشرع (:هل163) رقم مسألة

 يجوز أو للصالة معداً  يكون أن المصلى في يشترط (:هل164) رقم مسألة

 119 ........................................................................... المالعب؟ في العيد صالة أداء

 120 .........الفطر؟ عيد في للتكبير بالنسبة المشروع هو (:ما165) رقم مسألة

 122 ... األضحى؟ عيد في للتكبير بالنسبة المشروع هو (:ما166) رقم مسألة

 124 .............................................. العيدين في التهنئة (:حكم167) رقم مسألة

 124 ....................................... العيد؟ إلى المشي يشرع (:هل168) رقم مسألة

 125 .................................. العيد؟ يوم السالح حمل حكم (:ما169) رقم مسألة

 125 ................. العيد؟ في والمعانقة المصافحة تشرع هل (:170) رقم مسألة

 في يكبر واحدا يجعلون العيد مصلى في الناس بعض (:171) رقم مسألة

 125 ........................................................... هذا؟ حكم فما إليه، يستمعون وهم المكبر

 تكون أو واحد مكان في العيد صالة تكون أن يلزم هل (:172) رقم مسألة

 126 .............................................................................................. مكان؟ في سنة كل

 126 ........................... الصالة؟ على الخطبة تقديم حكم ما (:173) رقم مسألة

 126 ...................................... المسجد؟ في الصالة حكم ما (:174) رقم مسألة
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 الصيام وزكاة الفطر وصالة العيدين

 العيد صالة فاتته من» قال: أنه مسعود ابن عن ورد هل (:175) رقم مسألة

 126 .................................................................................................... ؟«أربعا صلى

 أدبار في الذي حده على كال أو جماعيا التكبير يكون هل (:176) رقم مسألة

 127 .............................................................................................. وغيره؟ الصلوات

 يهنئوون كانوا الصحابة أن الفتح في حجر ابن ذكر (:177) رقم مسألة

 127 ......................................... األعمال(؟ صالح ومنكم منا للا )تقبل بعضا بعضهم

 127 ....................................................... فهرس المحتويات

 

 

 


