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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
احلمد ِهللا الذي أنشأَ وبرا، وخلق املاَء والثَّرى، وأبدع كلَّ شيء وذَرا، ال 

وال يعزب عن علمه مثقالُ  يغيب عن بصرِه صغري النمل يف الليل إِذَا سرى،
لَه ما في السمـوت وما في االَْرضِ وما {ذرة يف األرض والَ يف السماء، 

اللَّه * وإِن تجهر بِالْقَولِ فَإِنه يعلَم السر وأَخفَى * بينهما وما تحت الثَّرى 
، خلَق آدم فابتاله مث ]٨ ٦: طه[} سمآُء الْحسنى ال إِلَـه إِالَّ هو لَه االَْ

اجتباه فتاب عليه وهدى، وبعثَ نوحاً فصنع الفُلْك بأمر اهللا وجرى، ونجى 
اخلَليلَ من النارِ فصار حرها برداً وسالماً عليه فاعتبِروا بِما جرى، وآتى 

ا ادفَم آيات وسى تسعم رهبت عيسى بآيات دى، وأيوعنُ وما اروعرف كَر
الورى، وأنزلَ الكتاب على حممد فيه البينات واهلُدى، أحمده على نعمه 
اليت ال تزالُ تترى، وأصلِّي وأسلِّم على نبيه حممد املبعوث يف أُمِ القُرى، 

لْغارِ أيب بكرٍ بال مرا، وعلى عمر الْملْهمِ صلَّى اهللا عليه وعلى صاحبِه يف ا
يف رأيه فهو بِنورِ اهللا يرى، وعلى عثمانَ زوجِ ابنتيه ما كان حديثاً يفْترى، 
وعلى ابن عمه علي بحرِ العلومِ وأسد الشرى، وعلى بقية آله وأصحابِه 

وس ،ىريف الو مفضلُه رشتسليماًالذين انت لَّم .  
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 فتاوى اللجنة الدائمة ىف الصيام

    فضل الصوم
    )٤١٤٥(الفتوى رقم 

بعض خطباء املساجد ذه املنطقة ألقى خطبة من ضمنها حديث سلمان الذي ذكر فيه : س
وقد اعترض عليه . إخل.. بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطبهم يف آخر يوم من شعبان

: بأن حديث سلمان من املوضوعات، وكذلك قوله: بعض اإلخوان علنا أمام اجلمهور بقوله
ومـن  : من أشبع صائما سقاه اهللا من حوضي شربة ال يظمأ بعدها حىت يدخل اجلنة، وقوله

إن هذه الكلمات كذب علـى  : قال أخونا. خفف عن مملوكه غفر اهللا له وأعتقه من النار
آمل من مساحتكم الفتوى . إخل.. لرسول، ومن كذب على الرسول فليتبوأ مقعده من النارا

  .عن صحة قوله من عدمه حفظكم اهللا

باب يف فضائل شـهر رمضـان إن   : حديث سلمان رواه ابن خزمية يف صحيحه فقال: ١ج
حيىي حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا يوسف بن زياد حدثنا مهام بن : صح اخلرب، مث قال

خطبنـا رسـول اهللا   « : عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن املسيب عن سلمان قال
قد أظلكم شـهر عظـيم،   : أيها الناس: "صلى اهللا عليه وسلم يف آخر يوم من شعبان فقال

شهر مبارك، شهر فيه ليلة خري من ألف شهر، جعل اهللا صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من 
ري كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضـة كـان   تقرب فيه خبصلة من اخل

كمن أدى سبعني فريضة فيما سواه وهو شهر الصرب والصرب ثوابه اجلنة، وشهر املواسـاة،  
وشهر يزداد فيه رزق املؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النـار  

ليس كلنا جند ما يفطر الصائم، : قالوا" شيء وكان له مثل أجره من غري أن ينتقص من أجره
يعطي اهللا هذا الثواب من فطر صائما على مترة أو شربة ماء أو مذقة لنب، وهو شهر : "فقال

أوله رمحة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه غفر اهللا له وأعتقه من 
ا ربكم وخصلتني ال غىن بكـم  خصلتني ترضون م: النار فاستكثروا فيه من أربع خصال

عنهما؛ فأما اخلصلتان اللتان ترضون ما ربكم فشهادة أن الإله إال اهللا وتستغفرونه وأمـا  
اللتان ال غىن بكم عنهما فتسألون اهللا اجلنة وتعوذون به من النار ومن أشبع فيه صائما سقاه 
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لي بن زيد بن جـدعان  ويف سنده ع) ١(» اهللا من حوضي شربة ال يظمأ حىت يدخل اجلنة 
وهو ضعيف لسوء حفظه، ويف سنده أيضا يوسف بن زياد البصري وهو منكر احلـديث،  
وفيه أيضا مهام بن حيىي بن دينار العودي قال فيه ابن حجر يف التقريب ثقة رمبا وهم وعلى 
هذا فاحلديث ذا السند ليس مبكذوب لكنه ضعيف ومع ذلك ففضائل شهر رمضان كثرية 

    . األحاديث الصحيحةثابتة يف
    .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
    // باز

_________  
/  ٧والبيهقـي يف الشـعب   ) ١٧٨٧(، برقم ١٩٢ -١٩١/  ٣أخرجه ابن خزمية ) ١(

، واألصـبهاين يف الترغيـب   )الدار السـلفية باهلنـد  : ط) (٣٣٣٦(برقم ٢١٧ -٢١٥
  ).١٧٥٣(برقم  ٣٥٠ -٣٤٩/  ٢والترهيب 

   )٩٣٩٥(السؤال األول والثاين من الفتوى رقم 
فكيف . يثبت قدرته على التغلب على احلاجات واألهواءاملسلم حني يصوم هل : ٢، ١س

    ذلك؟ وكيف يرى املسلم الدنيا على حقيقتها؟
  
فرض سبحانه صيام شهر رمضان ملصلحة عباده ولتهذيب نفوسهم واالرتقـاء  : ٢،  ١: ج

م إىل الكمال البشري، ويف الصيام االمتناع عن املفطرات من املطعم واملشرب وغريمهـا،  
ن النفس على خالف هواها، ويعينها على التغلب على شهواا املمنوعة يف الصيام، وهذا مير

ويهذا إىل األخذ باألخالق الفاضلة، ومىت قوي علْم العبد بدينه وما أعد اهللا لعباده املؤمنني 
يف اآلخرة ومتسك بدينه؛ عرف حقارة الدنيا ومرتلتها عند اهللا وأا ال تزن عنده سـبحانه  
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عوضة، كما جاء ذلك يف احلديث الشريف الذي رواه الترمذي وابن ماجه ، وإمنـا  جناح ب
    .تعظم قيمتها يف حق من عمرها بطاعة اهللا واختذها مطية لآلخرة
   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

    //الرئيس  //نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

   صيام بعض األيام بلياليها هل جيزئ عن صيام الشهر؟
   ):٣٠٨٩(السؤال الرابع من الفتوى رقم 

  هل ميكن أن يصوم املرء ثالثة أيام ليلًا وارا يف رمضان وتكون بدل ثالثـني يومـا؟  : ٤س
  
ال جيوز ذلك وال قال به أحد من أهل العلم؛ ألن الليل ليس حملًا للصيام ومن فعلـه  : ٤ج

يعترب خمالفًا للشرع املطهر وآتيا مبا مل يشرعه اهللا ومفطرا يف رمضان بغـري عـذر؛ وألن اهللا   
    .سبحانه أوجب على املكلفني من املسلمني صوم رمضان كله فال جيزئ صوم بعضه عنه

   .توفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلموباهللا ال
   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن قعود 

  األهلة واختالف املطالع وحساب الفلك
  )٢٥٦(الفتوى رقم 

كيف تتم رؤية هالل رمضان يف اململكة العربية السعودية ، مع شرح الطريقة اليت  - ١ :س
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  تتم ا الرؤية، وما يترتب عليها من إعالن، وما هي اجلهة اليت تعلن ذلك؟
هل يعترب املذياع وسيلة من الوسائل الشرعية اليت يتم الصوم بناًء على إعالا بثبوت  - ٢

ملذيع الشروط الواجب توفرها يف شاهد إثبات الرؤية حىت ميكن الرؤية، وهل تتحقق يف ا
    .الصوم بناًء على إخباره بذلك

هل يعترب التلفون والربقيات من وسائل اإلعالم الشرعية اليت يعتمد عليها يف ذلك،  - ٣
  على الرغم من عدم معرفة الشخص املتحدث أو املربق؟

شهر شعبان من أمهية بالنسبة لشـهر رمضـان   نظرا ملا يترتب على معرفة أول يوم من : ج
املبارك فإن وزارة العدل تقوم يف شهر رجب من كل عام بالتعميم على احملاكم بـأن علـى   
القضاة أن يؤكدوا على الناس حتري رؤية هالل شهر شعبان، ويف أواخر شهر شعبان جتتمع 

لقضاة من شـهادات برؤيـة   اهليئة القضائية العليا بوزارة العدل لالطالع على ما ورد من ا
هالل شهر شعبان، وبعد دراسة ذلك تصدر اهليئة القضائية قرارا مبا ثبت لديها شرعا عـن  
أول يوم من شهر شعبان، وبناء على ذلك تعني الليلة اليت جيري فيها حتري رؤيـة هـالل   

القضـاة  رمضان من أيام األسبوع، وهي ليلة الثالثني من شعبان، ومن مث يتم التعميم على 
بذلك، ويف ليلة الثالثني من شعبان يكون القضاة على أهبة االستعداد الستقبال من حيضـر  
إليهم شاهدا برؤية هالل رمضان، وبعد ضبط شهادته والتثبت من عدالتـه ومناقشـته يف   
شهادته كيف رأى اهلالل ويف أي مكان رآه وكم من الزمن بينه وبني الشمس إىل غري ذلك 

ليت يقصد منها التحقق عن صحة إمكان رؤيته، بعد ذلك يربق القاضي بشهادة من األسئلة ا
الرؤية إىل وزارة العدل، ويف نفس الليلة تكون اهليئة القضائية منعقدة يف مقر وزارة العدل 

  لالطالع على ما قد يرد من القضاة حوله،

ول شهر رمضـان  وعندما يثبت لدى اهليئة دخول الشهر تعد قرارا بذلك تثبت مبوجبه دخ
املبارك، وبعد اعتماد ذلك القرار من املقام السامي يتم التعميم علـى القضـاة وإبالغـه    
للمواطنني بواسطة اإلذاعة والصحافة والتلفزيون، ويكفي يف ثبوت رؤية هالل رمضـان أن  

تراءى النـاس اهلـالل   « : يشهد بدخوله مسلم عدل ملا روى ابن عمر رضي اهللا عنه قال
رواه أبو ) ١(» سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أين رأيته فصام وأمر الناس بصيامه فأخربت ر
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داود والدارقطين ، وأما بالنسبة خلرب املذياع أو الربقيات بثبوت اهلالل دخولًا أو خروجـا  
فنظرا إىل أما منسوبان إىل الدولة وال ميكن أن جيرأ أحد أن خيتلق خربا بـذلك أو يغـريه   

و نقص مؤثرة ال سيما وقد جرت العادة من املسئولني عنهما منذ كان اسـتخدامها  بزيادة أ
خربمهـا،   ٩١كوسيلة إعالم بتحري الدقة التامة يف النقل فال يظهر مانع حيول دون قبول 

ــة   ــة تزكيــ ــا معرفــ ــل معروفــ ــويل النقــ ــن متــ   .وإن مل يكــ
وحاله من حيث العدالة  وأما التلفون فيحتاج إىل مزيد حتقيق وتأكد عن شخص ناقل اخلرب،

والتحري يف نقل األخبار؛ ألن التلفون ليس شأنه كشأن اإلذاعة أو الالسـلكي؛ لكـون   
    .استخدامه عامًا

_________  
/  ٢، والـدارقطين  ٤/  ١، والـدارمي  )٢٣٤٨(برقم  ٧٥٦/  ٢أخرجه أبو داود ) ١(

  .٢١٢/  ٤، والبيهقي ٢٤/ واحلاكم )٣٧٤٧(برقم ٢٣١/  ٨وابن حبان  ، ١٥٦

    .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
    //نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

  //عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن منيع 

    )٢٠٣١(الفتوى رقم 
   ؟ل كل شهر قمريالطريقة اليت يثبت ا أوما هي : س
  
دلت األحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم على أن اهلالل مىت رآه ثقـة  : ج

بعد غروب الشمس يف ليلة الثالثني من شعبان أو ثقات ليلة الثالثني من رمضان فإن الرؤية 
ر بعـد  تكون معتربة، ويعرف ا أول الشهر من غري حاجة إىل اعتبار املدة اليت ميكثها القم

غروب الشمس، سواء كانت عشرين دقيقة أم أقل أو أكثر؛ ألنه ليس هناك يف األحاديث 
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وقد وافق . الصحيحة ما يدل على التحديد بدقائق معينة لغروب القمر بعد غروب الشمس
ــا   ــا ذكرنـ ــى مـ ــة علـ ــاء باململكـ ــار العلمـ ــة كبـ ــس هيئـ   .جملـ

ــحبه     ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلموب   .وس
   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

    )٤٤٤٢(السؤال الرابع من الفتوى رقم 
بان من غري رؤية اهلالل أو أفطره فهل يصح صومه لو صام رجل يوم الثالثني من شع: ٤س

    أو ال مع الدليل؟
  
إذا مل تثبت رؤية اهلالل ليلة الثالثني من  صوم يوم الثالثني من شعبانال جيوز للمسلم : ٤ج

شعبان، إال أن يوافق صومه إياه صوما كان يصومه، مثل من عادته صوم يـوم االثـنني أو   
ثني فله صومه مع أيام صامها من شعبان قبله؛ لقول رسـول  اخلميس فيوافق ذلك يوم الثال

ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومني إال أن يكون رجل كان « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ــمه  ــياما فليصــ ــوم صــ ــلم ) ١(» يصــ ــاري ومســ   .رواه البخــ

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

    //لرئيس ا// نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
    //باز 

_________  
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، ٥١٣، ٤٩٧، ٤٧٧، ٤٣٨، ٤٠٨، ٣٤٧، ٢٣٤/  ٢، ٣٦٧/  ١أخرجه أمحـد  ) ١(
، ٧٤٥/  ٢، وأبو داود )١٠٨٢(، برقم ٧٦٢/  ٢، ومسلم ٢٣٠/  ٢، والبخاري ٥٢١
/  ٤، والنسائي )٦٨٤( برقم  ٦٩ -٦٨/  ٣، والترمذي )٢٣٣٥، ٢٣٢٧(قم ، بر٧٥٠
، )١٦٥٠(برقم  ٥٢٨/  ١، وابن ماجه )٢١٩٠، ٢١٧٤ -٢١٧٢(، برقم ١٥٤ -٤٩

  .٢٠٧/  ٤، والبيهقي ٢٣/  ٣، وابن أيب شيبة ٤/  ٢والدارمي 

ــوز  : ٥س ــل جي ــادة اهللا  ه ــاملنجمني يف عب ــداء ب ــريه؟  االقت ــوم وغ   كالص
  
االقتداء م يف ذلك بل الواجب أن يعتمد على رؤيـة اهلـالل للحـديث    ال جيوز : ٥ج

» صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثالثني يوما « : الصحيح
)١. (  

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // ضو ع// عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
    //باز 

_________  
 ٤، ٤٦٩، ٤٥٦، ٤٥٤، ٤٣٨، ٤٢٢، ٤١٥/  ٢، ٢٥٨، ٢٢٦/  ١أخرجه أمحد ) ١(
بـرقم   ٧٦٢، ٧٥٩/  ٢ واللفظ له، ومسـلم  ٢٢٩/  ٢، والبخاري ٤٢/  ٥، ٣٢١/ 
/  ٤، والنسـائي  )٦٨٨، ٦٨٤(بـرقم   ٧٢، ٦٩/  ٣، والترمذي )١٠٨١، ١٠٨٠(

ــرقم  ١٥٤، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٣ ، )٢١٨٩، ٢١٢٩، ٢١٢٤، ٢١١٨-٢١١٦(بـ
، ١٦٣، ١٦٢، ١٦١ -١٦٠، ١٦٠، ١٥٨/  ٢، والـدارقطين  ٣ -٢/  ٢والدارمي 

/  ٨، وابن حبان ٢١/  ٣، وابن أيب شيبة )٧٣٠٦(برقم  ١٥٦/  ٤، وعبد الرزاق ١٦٨
  ).٣٤٥٩، ٣٤٥٧، ٣٤٤٨(، برقم ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٢٧
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    )٧٧٥٣(السؤال اخلامس من الفتوى رقم 
ما حكم الذي ال يصوم يف أول رؤية هالل رمضان إذا رؤي حـىت يـرى بنفسـه    : ٥س

، وهل صحيح استدالهلم ذا » صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته « : ويستدل باحلديث القائل
    احلديث؟

  
الواجب الصيام إذا ثبتت رؤية اهلالل ولو بواحد عدل من املسلمني، كما أمر الـنيب  : ٥ج

صلى اهللا عليه وسلم بالصيام عندما شهد األعرايب برؤيته اهلالل وأما االسـتدالل حبـديث   
صوموا لرؤيته على أن كل فرد ال يصوم إال برؤيته بنفسه فغـري صـحيح؛ ألن احلـديث    

  .حتقـق الرؤيـة ولـو مـن واحـد عـدل مـن املسـلمني        خطاب عام بالصيام عنـد  
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

بن عبد اهللا بن عبد العزيز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

    )١٠٩٧٣(الفتوى رقم 
يوجد عندنا يف بلدتنا جمموعة من اإلخوة امللتزمني ومعفي اللحى، ولكن خيالفوننا يف : ١س

بعض األمور، منها مثلًا صيام رمضان فإم ال يصومون حىت يروا اهلالل بـالعني اـردة،   
ن، ويفطرون بعد عيد الفطر بيوم وبعض األوقات نصوم قبلهم بيوم أو اثنني يف شهر رمضا

أو يومني وكل ما نسأهلم عن صيام يوم العيد يقولون حنن ال نفطر وال نصوم حـىت نـرى   
ولكن » صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته « : اهلالل بالعني اردة؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم

نـا صـالة العيـدين يف    ال يعترفون بثبوت الرؤية باألجهزة كما تعلمون، علما أم خيالفون
وقتهم، وال يصلون إال بعد العيد على حسب رؤيتهم، وهكذا يف عيد األضحى خيالفوننا يف 
ذبح أضحية العيد، ويف وقفة عرفات، ويعيدون بعد عيد األضحى بيـومني أي الينحـرون   
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 :األضحية إال بعدما ينحر املسلمون كلهم، علما بأم يصلون يف مساجد ا قبور ويقولون
  .املساجد اليت فيها قبور ليست حمرمة الصالة فيها، وجزاكم اهللا خريا

جيب عليهم أن يصوموا مع الناس ويفطروا مع الناس ويصلوا العيدين مع املسلمني يف : ١ج
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم علـيكم  « : بالدهم لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

ملراد األمر بالصوم والفطر إذا ثبتت الرؤية بالعني اردة أو متفق عليه، وا» فأكملوا العدة 
الصوم يوم تصـومون  « : بالوسائل اليت تعني العني على الرؤية لقوله صلى اهللا عليه وسلم

ــحون     ــوم تضـ ــحى يـ ــرون واألضـ ــوم تفطـ ــار يـ   ) .١(» واإلفطـ
  

    .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
    ائمة للبحوث العلمية واإلفتاءاللجنة الد

  
    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
_________  

، ١٦٥،  ٨٠/  ٣والترمـذي  ) ببعضه) (٢٣٢٤(برقم  ٧٤٣/  ٢أخرجه أبو داود ) ١(
/  ٢والـدارقطين  ) ببعضه) (١٦٦٠(برقم  ٥٣١/  ١، وابن ماجه )٨٠٢، ٦٩٧(برقم 
، ٢٤٧/  ٦والبغوي يف شرح السنة ) ببعضه( ٢٥٢/  ٤، والبيهقي ٢٢٥، ٢٢٤، ١٦٤
  ).١٧٢٦، ١٧٢٥(، برقم ٢٤٨

    )٣١٣(السؤال األول من الفتوى رقم 
نسمع من املذياع خرب بدء الصيام يف اململكة العربية السعودية يف وقت مل نـر فيـه   : ١س

ساحل العاج وال يف غينيا وال يف مايل وال يف السنغال رغم العناية برؤيته ومن أجل اهلالل يف 
ذلك يقع االختالف بيننا فمنا من يصوم اعتمادا على ما مسع من اإلذاعة وهم قليل ومنا من 

ـ { : ينتظر حىت يرى اهلالل يف بالدنا؛ عملًا بقوله تعاىل صفَلْي رهالش كُمنم هِدش نفَم هم {
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لكل قطر رؤيته : ( ، وبقوله» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته « ويقول صلى اهللا عليه وسلم 
  .فأفتونا يف ذلك. وقد بلغ اجلدال أشده بني الفريقني) 

اختالف مطالع األهلة من األمور اليت علمت بالضرورة حسا وعقلًا، ومل خيتلـف يف  : ١ج
وقع االختالف بني علماء املسلمني يف اعتبار اختالف  هذا أحد من املسلمني وال غريهم وإمنا

املطالع يف ابتداء صوم شهر رمضان والفطر منه، وعدم اعتباره يف ذلك؛ وسبب هذا أن هذه 
املسألة من املسائل النظرية اليت لالجتهاد فيها جمال، ولذا اختلف علماء اإلسالم فيها قـدميا  

ر اختالف املطالع يف ابتداء صوم الشهر وايتـه،  وحديثًا على قولني فمنهم من رأى اعتبا
ومنهم من مل ير اعتباره يف ذلك، واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسـنة والقيـاس،   

فَمن شـهِد  { : ورمبا استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما يف االستدالل بقوله تعاىل
 همصفَلْي رهالش كُمنـاسِ  { : عاىلوقوله ت) ١(} ملنل يتاقوم يقُلْ ه لَّةنِ الْأَهع كأَلُونسي {

إخل، وغري هذا مـن  » صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته « : وبقوله صلى اهللا عليه وسلم) ٢(
النصوص وذلك الختالف الفريقني يف فهم النصوص وسلوك كل منهما طريقا يف االستدالل 

بينهم أثر سيء ختشى عاقبته حلسن قصدهم واحترام كل جمتهد  ا، ومل يكن هلذا االختالف
    منهم اجتهاد اآلخر وحيث اختلف السابقون من أئمة الفقهاء يف هذه املسألة

_________  
    . ١٨٥سورة البقرة ، اآلية ) ١(
  . ١٨٩سورة البقرة ، اآلية ) ٢(

الرؤية يف غري مطلعكـم   وكان لكلٍ أدلته، فعليكم إذا ثبت لديكم باإلذاعة أو غريها ثبوت
أن جتعلوا األمر بالصيام أو عدمه إىل ويل األمر العام لدولتكم، فإن حكم بالصيام أو عدمـه  
وجبت عليكم طاعته، فإن حكم احلاكم يرفع اخلالف يف مثل هذا، وعلى هذا تتفق الكلمة 
ــكلة    ــل املش ــتكم وتنح ــيس دول ــم رئ ــا حلك ــه تبع ــيام أو عدم ــى الص   .عل

فليست حديثًا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وإمنا هي من قول ) قطر رؤيته لكل: (أما كلمة
  .الفريق الذي يعترب اختالف مطالع اهلالل يف ابتـداء صـوم شـهر رمضـان ويف ايتـه     
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
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    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

    //ائب رئيس اللجنة ن// عضو // عضو 
  

  //عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن منيع 

    )٣١٩(السؤال الثالث من الفتوى رقم 
إنه من غري املمكن رؤية اهلالل بالعني اردة قبل أن يصبح عمره ثالثني ساعة، وبعد : ٣س

االعتبار هذا الوضع، فهـل   ذلك فإنه من غري املمكن رؤيته بسبب حالة اجلو، آخذين بعني
ميكن لسكان اجنلترا استعمال املعلومات الفلكية هلذه البالد يف حساب املوعد احملتمل لرؤية 
القمر اجلديد وموعد بدء شهر رمضان، أم جيب علينا رؤية القمر اجلديد قبل بدئنا بصـوم  

  شهر رمضان املبارك؟

وال جيوز االعتماد على العلوم الفلكية يف جتوز االستعانة بآالت الرصد يف رؤية اهلالل : ٣ج
إثبات بدء شهر رمضان املبارك أو الفطر؛ ألن اهللا مل يشرع لنا ذلك، ال يف كتابه وال يف سنة 
نبيه صلى اهللا عليه وسلم وإمنا شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان وايته برؤية هالل شـهر  

الجتماع لصالة عيد الفطر وجعـل  رمضان يف بدء الصوم ورؤية هالل شوال يف اإلفطار وا
األهلة مواقيت للناس وللحج، فال جيوز ملسلم أن يوقت بغريها شيئا من العبادات من صوم 
رمضان واألعياد وحج البيت، والصوم يف كفارة القتل خطًا وكفارة الظهار وحنوها، قـال  

يسأَلُونك عنِ الْأَهلَّة قُلْ { : وقال تعاىل) ١(} فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه { : اهللا تعاىل
 جالْحاسِ ولنل يتاقوم يصوموا لرؤيته وأفطـروا  « ، وقال صلى اهللا عليه وسلم ) ٢(} ه

، وعلى ذلك جيب على من مل ير اهلـالل يف  » لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني 
عدة ثالثني إن مل يره غريهم يف مطلع آخر فـإن ثبـت   مطلعهم يف صحو أو غيم أن يتموا ال

عندهم رؤية اهلالل يف غري مطلعهم لزمهم أن يتبعوا ما حكم به ويل األمر العام املسـلم يف  
    بالدهم من الصوم أو اإلفطار؛ ألن حكمه يف مثل هذه املسألة يرفع

_________  
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    . ١٨٥سورة البقرة ، اآلية ) ١(
  . ١٨٩ة سورة البقرة ، اآلي) ٢(

اخلالف بني الفقهاء يف اعتبار اختالف املطالع وعدم اعتباره فإن مل يكن ويل أمرهم احلـاكم  
يف بالدهم مسلما عملوا مبا حيكم به جملس املركز اإلسالمي يف بالدهم من الصوم تبعا لرؤية 
ــالع    ــتالف املط ــار اخ ــا باعتب ــار؛ عملً ــم أو اإلفط ــري مطلعه ــالل يف غ   .اهل

   .ق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلموباهللا التوفي
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
    //نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

  //عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن منيع 

    )٣٨٨(الفتوى رقم 
الفطر وعيد األضحى علمـا   عيد اختالف أعياد املسلمني الدينيةما رأي اإلسالم يف : ١س

بأن ذلك يؤدي إىل صوم يوم حيرم صيامه يوم عيد الفطر أو اإلفطار يف يوم جيب صـومه؟  
نرجو جوابا شافيا يف هذه املسألة اخلطرية يكون حجة عند اهللا، وإذا كان ذلك االخـتالف  

ذلك االختالف؛ حمتمل حدوثه يف يومني فأنه ليحتمل يف ثالثة أيام، وإذا كان اإلسالم يرفض 
  فما الطريق الصحيح لتوحيد أعياد املسلمني؟

اتفق العلماء على أن مطالع األهلة خمتلفة وأن ذلك مما علم بالضرورة حسا وعقلًـا،  : ١ج
فمن : ولكنهم اختلفوا يف اعتبار ذلك يف بدء صوم رمضان وايته، وعدم اعتباره على قولني

ومنهم من مل يـر  . طالع يف بدء صوم رمضان وايتهأئمة الفقهاء من رأى اعتبار اختالف امل
واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقيـاس، ورمبـا اسـتدل    . اعتباره يف ذلك

فَمن شهِد منكُم الشـهر  { : الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما يف االستدالل بقوله تعاىل
 همص{ : وقوله تعاىل} فَلْيأَلُونساسِ يلنل يتاقوم يقُلْ ه لَّةنِ الْأَهع وبقول النيب صلى } ك

احلديث، وذلك الخـتالف الفهـم يف   » صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته « : اهللا عليه وسلم
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النصوص وسلوك كل من الفريقني طريقًا يف االستدالل ا وباجلملة فموضوع االستفتاء يف 
هاد فيها جمال، وهلذا اختلف فيه الفقهاء قدميا وحديثًا، وال حرج املسائل النظرية اليت لالجت

على أهل أي بلد إذا مل يروا اهلالل ليلة الثالثني أن يأخذوا برؤيته يف غري مطلعهم مىت ثبت 
ذلك لديهم، فإذا اختلفوا فيما بينهم أخذوا حبكم احلاكم يف دولتـهم؛ إن كـان احلـاكم    

   يرفع اخلالف، ويلزم األمةمسلما، فإن حكمه بأحد القولني

العمل به، وإن مل يكن مسلما أخذوا حبكم جملس املركز اإلسالمي يف بالدهم؛ حمافظة علـى  
   .الوحدة يف صومهم رمضان وصالم العيد يف بالدهم

    .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
    //نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

  //عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن منيع 

    )٣٦٨٦(السؤال الثاين من الفتوى 
  ؟ صوم أهل أفريقيا برؤية أهل مكةهل ميكن أن ي: ٢س

هـذا  قد صدر ذه املسألة قرار من هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السـعودية  : ٢ج
اختالف مطالع األهلة من األمور اليت علمت بالضرورة حسا وعقلًـا، ومل  : أولًا: مضمونه

اعتبـار خـالف   : خيتلف فيها أحد من العلماء، وإمنا وقع االختالف بني علماء املسلمني يف
 مسألة اعتبار اختالف املطالع وعدم اعتباره من املسائل النظرية: ثانيا. املطالع، وعدم اعتباره

اليت لالجتهاد فيها جمال، واالختالف فيها واقع ممن هلم الشأن يف العلم والدين، وهو مـن  
أجر االجتهاد، وأجر اإلصابة، ويؤجر فيـه  : اخلالف السائغ الذي يؤجر فيه املصيب أجرين

فمنهم مـن رأى  : وقد اختلف أهل العلم يف هذه املسألة على قولني. املخطئ أجر االجتهاد
واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب . ف املطالع، ومنهم من مل ير اعتبارهاعتبار اختال

{ : والسنة، ورمبا استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما يف االستدالل بقولـه تعـاىل  
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 جالْحاسِ ولنل يتاقوم يقُلْ ه لَّةنِ الْأَهع كأَلُونسوبقوله صلى اهللا عليـه وسـلم  } ي : »
وذلك الختالف الفهم يف النص وسـلوك كـل   . احلديث» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
  ونظرا العتبارات رأا اهليئة وقدرا، ونظرا. منهما طريقًا يف االستدالل به

إىل أن االختالف يف هذه املسألة ليست له آثار ختشى عواقبها، فقد مضى على ظهور هـذا  
نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد األمة اإلسـالمية علـى رؤيـة    الدين أربعة عشر قرنا، ال 

وعدم إثارة . فإن أعضاء جملس هيئة كبار العلماء يرون بقاء األمر على ما كان عليه. واحدة
هذا املوضوع، وأن يكون لكل دولة إسالمية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيني 

نظر جملس اهليئة يف مسـألة  : ثالثًا. نهما أدلته ومستنداتهاملشار إليهما يف املسألة، إذ لكل م
ثبوت األهلة باحلساب، وما ورد يف الكتاب والسنة، واطلعوا على كالم أهـل العلـم يف   
ذلك، فقرروا بإمجاع عدم اعتبار حساب النجوم يف ثبوت األهلة يف املسائل الشرعية؛ لقوله 

وقوله صلى اهللا عليـه  . احلديث» لرؤيته  صوموا لرؤيته وأفطروا« : صلى اله عليه وسلم
احلديث وما يف معىن ذلـك مـن   » ال تصوموا حىت تروه، وال تفطروا حىت تروه « : وسلم
    .األدلة
  

   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
    //الرئيس // عضو 
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // ود عبد اهللا بن قع

    )٣٨٦(الفتوى رقم 
، أو ال بد مـن  االعتماد يف بدء الصوم وايته على احلساب الفلكيهل جيوز للمسلم : س

  رؤية اهلالل؟
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الشريعة اإلسالمية شريعة مسحة وهي عامة شاملة أحكامها مجيع الثقلني اإلنس واجلـن،  : ج
أميني أهل احلضر وأهل البادية، فلهذا سهل اهللا عليهم الطريق على اختالف طبقام علماء و

إىل معرفة أوقات العبادات، فجعل لدخول أوقاا وخروجها أمارات يشتركون يف معرفتها، 
جعل زوال الشمس أمارة على دخول وقت املغرب وخروج وقت العصر، وغروب الشفق 

اهلالل بعد استتاره آخـر الشـهر    األمحر أمارة على دخول وقت العشاء مثال، وجعل رؤية
أمارة على ابتداء شهر قمري جديد وانتهاء الشهر السابق، ومل يكلفنا معرفة بـدء الشـهر   
القمري مبا ال يعرفه إال الرتر اليسري من الناس، وهو علم النجوم، أو علم احلساب الفلكي، 

على بـدء صـوم    وذا جاءت نصوص الكتاب والسنة جبعل رؤية اهلالل ومشاهدته أمارة
املسلمني شهر رمضان، واإلفطار منه برؤية هالل شوال، وكذلك احلال يف ثبـوت عيـد   

: وقال تعاىل) ١(} فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه { : األضحى ويوم عرفات قال اهللا تعاىل
وقال النيب صـلى اهللا عليـه   ) ٢(} حج يسأَلُونك عنِ الْأَهلَّة قُلْ هي مواقيت للناسِ والْ{ 

» إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني « : وسلم
    فجعل عليه

_________  
    . ١٨٥سورة البقرة ، اآلية ) ١(
  . ١٨٩سورة البقرة ، اآلية ) ٢(

فطار منه لثبوت رؤية هـالل  الصالة والسالم الصوم لثبوت رؤية هالل شهر رمضان، واإل
شوال، ومل يربط ذلك حبساب النجوم وسري الكواكب، وعلى هذا جرى العمل زمن الـنيب  
صلى اهللا عليه وسلم وزمن اخللفاء الراشدين واألئمة األربعة والقرون الثالثة اليت شهد هلـا  

ـ  ة إىل علـم  النيب صلى اهللا عليه وسلم بالفضل واخلري، فالرجوع يف إثبات الشهور القمري
النجوم يف بدء العبادات واخلروج منها دون الرؤية من البدع اليت ال خري فيها، وال مستند 
هلا من الشريعة، وإن اململكة العربية السعودية متمسكة مبا كان عليه النيب صلى اهللا عليـه  
وسلم والسلف الصاحل من إثبات الصيام واإلفطار واألعياد وأوقات احلج حنوهـا برؤيـة   
اهلالل، واخلري كل اخلري يف اتباع من سلف يف الشئون الدينية والشر كل الشر يف البـدع  

    .حفظنا اهللا وإياك ومجيع املسلمني من الفنت ما ظهر منها وما بطن. اليت أحدثت يف الدين
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    .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
    فتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإل

  
    //نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

  //عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن منيع 

    )٢٠٣٦(السؤال الثاين من الفتوى رقم 
هناك خالف كبري بني علماء املسلمني يف حتديد بدء صوم رمضان وعيد الفطر املبارك : ٢س

، ومن العلماء من يعتمد على آراء » روا لرؤيته صوموا لرؤيته وأفط« فمنهم عمل حبديث 
إن علماء الفلك قد وصلوا إىل القمة يف علم الفلك حبيث ميكنـهم  : الفلكيني حيث يقولون

  .معرفــة بدايــة الشــهور القمريــة، وعلــى ذلــك يتبعــون التقــومي       
  
  :٢ج
ـ  : أولًا « : لمالقول الصحيح الذي جيب العمل به هو ما دل عليه قوله صلى اهللا عليـه وس

العربة يف بدء شـهر  من أن » صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 
فإن شريعة اإلسالم اليت بعث اهللا ا نبينا حممد ا صلى اهللا عليه  رمضان وانتهائه برؤية اهلالل

  .وسلم عامة خالدة مستمرة إىل يوم القيامة

يكون من تقدم علم الفلك وغريه من العلوم ومع ذلك أن اهللا تعاىل علم ما كان وما س: ثانيا
« : وبينه رسوله صلى اهللا عليه وسلم بقوله) ١(} فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه { : قال

احلديث، فعلق صوم شهر رمضان واإلفطار منـه برؤيـة   » صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
النجوم مع علمه تعاىل بأن علماء الفلك سيتقدمون يف اهلالل ومل يعلقه بعلم الشهر حبساب 

علمهم حبساب النجوم وتقدير سريها؛ فوجب على املسلمني املصري إىل ما شرعه اهللا هلـم  
على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم من التعويل يف الصوم واإلفطار على رؤية اهلـالل  

لى حساب النجوم فقوله شاذ ال وهو كاإلمجاع من أهل العلم، ومن خالف يف ذلك وعول ع
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  .يعــــــــــــــــــول عليــــــــــــــــــه
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

    //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن قعود 
_________  

  . ١٨٥سورة البقرة ، اآلية ) ١(

    )٣١٢٧(الفتوى رقم 
لقد أجريت عملية جراحية يف شهر رمضان واآلن أريد أن أقضـي، مـع العلـم أن    : س

القسم األول أفطر اتباعا للسعودية وبعض البلدان : املسلمني يف مدينيت انقسموا إىل قسمني
وهذا اتباعـا  ) يوما٣٠أي (ل الشهر والقسم الثاين أكم). يوما٢٩أي (اإلسالمية األخرى 

للجزائر ، مع مالحظة أن اجلزائر حتدد بداية واية الشهور العربيـة بواسـطة احلسـاب    
   .٣٠أم  ٢٩كم يوما أقضي : السؤال هو. الفلكي

  
ال يعترب احلساب الفلكي أصلًا يثبت به بدء صيام شهر رمضان وايته، بل املعتـرب يف  : ١ج

فإن مل يروا هالل رمضان ليلة ثالثني من شعبان أكملوا شعبان ثالثني يوما ذلك رؤية اهلالل، 
من تاريخ رؤيته أول الشهر، وكذا إذا مل يروا هالل شوال ليلة ثالثني من رمضان أكملـوا  

يوما قضاء لرمضان الذي عجزت ٢٩وعلى هذا جيب عليك صيام . عدة رمضان ثالثني يوما
    .عا للدول اليت صامت لرؤيتة وأفطرت اعن صيامه من أجل العملية اتبا

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
  //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 



٢٣ 

  

 

  

  

  صيام والقيام للجنة الدائمة لإلفتاءاحتاف األنام بفتاوى ال
  

عبد اهللا بن عبد العزيز بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

    )١٦٥٧(الفتوى رقم 
حنن الطلبة املسلمني يف الواليات املتحدة وكندا ، يصادفنا يف كل بداية لشهر رمضان : ١س

  :مشــــكلة تســــبب انقســــام املســــلمني إىل ثــــالث فــــرق 
ــا      -١ ــكنون فيه ــيت يس ــدة ال ــالل يف البل ــري اهل ــوم بتح ــة تص   .فرق
ــة     -٢ ــيام يف اململك ــة الص ــع بداي ــوم م ــة تص ــعودية  فرق ــة الس   .العربي
فرقة تصوم عند وصول خرب من احتاد الطلبة املسلمني يف أمريكا وكندا الذي يتحـرى   -٣

اهلالل يف أماكن متعددة يف أمريكا ، وفور رؤيته يف إحدى البالد يعمم على املراكز املختلفة 
اليت بني  برؤيته فيصوم مسلمو أمريكا كلهم يف يوم واحد على الرغم من املسافات الشاسعة

فأي اجلهات أوىل باالتباع والصيام برؤيتها وخربها؟ أفتونا مأجورين أثابكم . املدن املختلفة
  .اهللا

قد سبق أن نظر جملس هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية هذه املسألة وأصدر : ج
علمت بالضـرورة  اختالف مطالع األهلة من األمور اليت : أولًا: فيها قرارا مضمونه ما يلي

حسا وعقلًا، ومل خيتلف فيها أحد من العلماء وإمنا وقع االختالف بني علماء املسـلمني يف  
مسألة اعتبار اختالف املطالع وعدم اعتباره من : ثانيا. اعتبار اختالف املطالع وعدم اعتباره

شـأن يف العلـم   املسائل النظرية اليت لالجتهاد فيها جمال واالختالف فيها واقع ممن هلـم ال 
والدين وهو من اخلالف السائغ الذي يؤجر فيه املصيب أجرين أجـر االجتـهاد وأجـر    

وقد اختلف أهل العلم يف هذه املسـألة علـى   . اإلصابة، ويؤجر فيه املخطئ أجر االجتهاد
فمنهم من رأى اعتبار اختالف املطالع، ومنهم من مل ير اعتباره، واستدل كل فريـق  : قولني

لة من الكتاب والسنة، ورمبا استدل الفريقان بالنص الواحـد، كاشـتراكهما يف   منهما بأد
وبقوله ) ١(} يسأَلُونك عنِ الْأَهلَّة قُلْ هي مواقيت للناسِ والْحج { : االستدالل بقوله تعاىل
لفهم وذلك الختالف ا. احلديث» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته « : صلى اهللا عليه وسلم

    ونظرا العتبارات رأا اهليئة. يف النص وسلوك كل منهما طريقًا يف االستدالل به
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_________  
  . ١٨٩سورة البقرة ، اآلية ) ١(

وقدرا ونظرا إىل أن االختالف يف هذه املسألة ليست له آثار ختشى عواقبها فقد مضى على 
جرى فيها توحيد األمة اإلسالمية على  ظهور هذا الدين أربعة عشر قرنا، ال نعلم فيها فترة

رؤية واحدة، فإن أعضاء جملس كبار العلماء يرون بقاء األمر على ما كان عليه، وعدم إثارة 
هذا املوضوع، وأن يكون لكل دولة إسالمية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيني 

نظر جملس اهليئة يف مسـألة  : ثالثًا. هاملشار إليهما يف املسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستندات
ثبوت األهلة باحلساب وما ورد يف ذلك من أدلة يف الكتاب والسنة واطلعوا على كالم أهل 

عدم اعتبار حساب النجوم يف ثبـوت األهلـة يف املسـائل    : العلم يف ذلك فقرروا بإمجاع
وقولـه  . احلديث» ه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيت« : الشرعية لقوله صلى اهللا عليه وسلم

احلـديث، ومـا يف   » ال تصوموا حىت تروه وال تفطروا حىت تروه « : صلى اهللا عليه وسلم
وترى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتـاء أن احتـاد الطلبـة    . معىن ذلك من األدلة

ـ  ات املسلمني يف الدول اليت حكوماا غري إسالمية يقوم مقام حكومة إسالمية يف مسألة إثب
وبناء على ما جاء يف الفقرة الثانية من . اهلالل بالنسبة ملن يعيش يف تلك الدول من املسلمني

  قرار

إما اعتبار اختالف املطالع، وإما عدم : جملس اهليئة يكون هلذا االحتاد حق اختيار أحد القولني
أن يلتزموا مبـا  اعتبار ذلك، مث يعمم ما رآه على املسلمني يف الدولة اليت هو فيها، وعليهم 

رآه وعممه عليهم؛ توحيدا للكلمة، ولبدء الصيام وخروجا من اخلـالف واالضـطراب،   
وعلى كل من يعيش يف تلك الدول أن يتراءوا اهلالل يف البالد اليت يقومون فيها، فإذا رآه 

أما يف . وهذا يف دخول الشهر. ثقة منهم أو أكثر صاموا بذلك، وبلغوا االحتاد ليعمم ذلك
روجه فال بد من شهادة عدلني برؤية هالل شوال أو إكمال رمضان ثالثني يوما؛ لقـول  خ

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
   »العدة ثالثني يوما 

   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
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   ث العلمية واإلفتاءاللجنة الدائمة للبحو
  

    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

    )٢١٤٩(الفتوى رقم 
هل جيوز للمسلمني الذين يقيمون يف بلد ليست بإسالمية أن يشكلوا جلنـة تقـوم   : ١س
ــة أم ال؟   ب ــوال وذي احلجــ ــان وشــ ــالل رمضــ ــات هــ   إثبــ
  
املسلمون املوجودون يف بلد غري إسالمية جيوز هلم أن يشكلوا جلنة من املسلمني تتوىل : ١ج

ــة  ــوال وذي احلجـــ ــان وشـــ ــالل رمضـــ ــات هـــ   .إثبـــ
  

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

    )١٤٤٢(الفتوى رقم 
 -تلقت رابطة العامل اإلسالمي رسالة من الشيخ حممد دير منجى مبعوثها يف كوبنهاجن : س

يد فيها بأنه يف بعض جهات الدول االسكندنافية يكون النهار أطول من الليل يف -الدامنارك 
بكثري على مدار السنة، حيث يكون الليل ثالث ساعات فقط، يف حني يكون النهار واحد 
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وعشرين ساعة، وذكر أنه إذا صادف أن قدم شهر رمضان يف الشتاء فإن املسـلمني فيهـا   
ذا كان شهر رمضان يف فصـل الصـيف فـإم    يصومون مدة ثالث ساعات فقط، وأما إ

وطلب الشيخ دير منجى فتوى حتـدد  . يتركون الصوم لعدم قدرم عليه نظرا لطول النهار
مواعيد اإلفطار والسحور، واملدة اليت يصام فيها شهر رمضان إلعالا للمسلمني يف هـذه  

 يل على ضوئه إجابة أرجو التكرم بإصدار بيان شرعي يف هذا املوضوع حىت يتسىن. البالد
    .املذكور بالالزم

  
  :وبعد دراسة اللجنة للسؤال أجابت مبا يلي

الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي { : شريعة اإلسالم كاملة وشاملة قال تعاىل
شيٍء أَكْبر شهادةً قُلِ اللَّه شـهِيد   قُلْ أَي{ : وقال تعاىل) ١(} ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا 

وما { : وقال تعاىل. اآلية ) ٢(} بينِي وبينكُم وأُوحي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لأُنذركُم بِه ومن بلَغَ 
املؤمنني بفرض الصيام فقال ، وقد خاطب اهللا ) ٣(} أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً للناسِ بشريا ونذيرا 

يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُـم  { : تعاىل
 وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُـم { : وبني ابتداء الصيام وانتهاءه فقال تعاىل) ٤(} تتقُونَ 

ومل خيصـص  ) ٥(} الْخيطُ الْأَبيض من الْخيط الْأَسود من الْفَجرِ ثُم أَتموا الصيام إِلَى اللَّيلِ 
هذا احلكم ببلد وال بنوع من الناس، بل شرعه شرعا عاما، وهؤالء املسئول عنهم داخلون 

ـ  رق اليسـر والسـهولة مـا    يف هذا العموم واهللا جل وعال لطيف بعباده شرع هلم من ط
ــريض    ــافر وامل ــرع للمس ــيهم، فش ــب عل ــا وج ــل م ــى فع ــاعدهم عل   يس

_________  
   . ٣سورة املائدة ، اآلية ) ١(
   . ١٩سورة األنعام ، اآلية ) ٢(
   . ٢٨سورة سبأ ، اآلية ) ٣(
   . ١٨٣سورة البقرة ، اآلية ) ٤(
  . ١٨٧سورة البقرة ، اآلية ) ٥(
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شهر رمضانَ الَّذي أُنـزِلَ فيـه   { : ع املشقة عنهما قال تعاىلالفطر يف رمضان لدف -مثال-
نَ الْقُرآنُ هدى للناسِ وبينات من الْهدى والْفُرقَان فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَا

ي رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضم   ـرسالْع بِكُـم رِيدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه ١(} رِيد (
اآلية ، فمن شهد رمضان من املكلفني وجب عليه أن يصوم، سواء طال النهار أو قصر، فإن 
عجز عن إمتام صيام يوم وخاف على نفسه املوت أو املرض جاز له أن يفطر مبا يسد رمقـه  

يومه وعليه قضاء ما أفطره يف أيام أخر يتمكن فيها مـن   ويدفع عنه الضرر، مث ميسك بقية
   .الصيام

   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

    //د اهللا بن باز عبد العزيز بن عب// عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
_________  

  . ١٨٥سورة البقرة ، اآلية ) ١(

    )٦٤٨٦(السؤال الثالث من الفتوى رقم 
، أم جيـب علـي أن   الصوم يف قرية بعيدة من العاصمة على رؤية العاصمةهل يصح : ٣س

    أتقيد برؤية أهل قرييت؟
  
على هـذه الرؤيـة   إذا ثبتت الرؤية يف العاصمة فإن أهل القرية املذكورة يعتمدون : ٣ج

   .ويصومون مع املسلمني
   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 
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عبد اهللا بن عبد العزيز بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

  //باز 

    )١١١٦(الفتوى رقم 
مسع إذاعة القاهرة وإذاعة الكويت تذيعان أن األحد هو يوم العيد وأنه أفطـر ذلـك   : س

  فمـا الـذي يلزمـه؟   . اليوم، مع العلم أن إذاعة الرياض أذاعت أن العيد هو يوم االثنني
  
ومه فيلزمـه االلتـزام مبـا    إذا كان املستفيت مقيما يف بالدنا السعودية ليلة األحد وي: ١ج

التزمت به من أن يوم األحد يوم من رمضان؛ لعدم ثبوت ما يثبت عند غريها من أنـه أول  
شهر شوال، وعليه فيلزمه قضاء ذلك اليوم واالستغفار عن الشذوذ عن املسلمني يف بالدنا، 

    .وعدم العودة ملثل ذلك
   .به وسلموباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصح

   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

    صوم يوم الشك
    )٢٧٦٣(الفتوى رقم 

مضان؛ ألن بالدنا اإلفريقية ما زال الناس خيتلفون يف أيها الشيخ أفتنا يف حكم صوم ر: س
أمر صومه، بعضهم يصومون لرؤية اهلالل ويفطرون لرؤيته؛ اقتداء بقوله صـلى اهللا عليـه   

متفـق  » إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا لـه  « : وسلم
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ق يوم طلوع هـالل رمضـان،   عليه، وبعضهم يصومون قبل رؤيته، ويكون صومهم يواف
  .واحلال أنه خالف لظاهر احلديث وقد أشكل علينا أمرها أفتنا

من صام يوم الثالثني من شعبان دون ثبوت الرؤية الشرعية ووافق صومه ذلك اليوم : ١ج
أول دخول رمضان فال جيزئه؛ لكونه مل ينب صومه على أساس شرعي، وألنه يوم الشـك،  

لى حترمي صومه، وعليه قضاؤه، قال ابن قدامـه رمحـه اهللا يف   وقد دلت السنة الصحيحة ع
وعن أمحد رواية ثالثة ال جيب وال جيزئه عن رمضان إن صامه، وهو قول أكثر أهـل  : ذلك

قال رسول اهللا : العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم؛ ملا روى أبو هريرة قال
روا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان صوموا لرؤيته وأفط« : صلى اهللا عليه وسلم

صـوموا  « : رواه البخاري وعن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال» ثالثني 
رواه مسلم وقد صح أن الـنيب  » لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثالثني 

يوم شك؛ وألن األصـل   صلى اهللا عليه وسلم ى عن صوم يوم الشك متفق عليه، وهذا
ــك   ــه بالشـ ــل عنـ ــال ينتقـ ــعبان فـ ــاء شـ ــهى(بقـ ــين) انتـ   .املغـ

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // الرزاق عفيفي عبد // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

   )٧٩٥٦(السؤال اخلامس من الفتوى رقم 
رمضان هذا العام بدأ صومه باجلمعة وبعض الناس صام يوم اخلميس، فأفتيتم جزاكم : ٥س

اهللا خريا بأن يقضى يوم النقص من رمضان، فهل من صام يوم اخلميس يف بدايـة الشـهر   
مضان، أم يكفي له صوم اخلميس يف بداية الشهر؟ أفيدونا جزاكم اهللا يقضي ما نقص من ر

    .خريا
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عليه القضاء؛ ألنه ثبت أنه من رمضان وهو صامه على أنه يوم الشك، وصوم يـوم  : ٥ج

   .الشك ال جيوز وال جيزئ إذا بان من رمضان
  

    .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
    دائمة للبحوث العلمية واإلفتاءاللجنة ال

  
    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن قعود 

    )٨٠٣٥(السؤال األول من الفتوى رقم 
ما حكم من صام اليوم األخري من شعبان ومل جيمع علماء البلد على ثبـوت الرؤيـة   : ١س

لشهر رمضان، مث ثبت هلم ذلك فيما بعد، كما حصل ذلك يف اململكة العربية السعودية هذا 
هـ، وقد صامه بعض الناس لرؤيتهم هالل رمضان، أو ملن هلم ثقة مبـن رآه  ١٤٠٤العام 

وكان وقت صيامهم صحيحا، كما ثبت فيما بعد وأم صاموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقد 
الن صيام من مل ير اهلالل ملخالفتهم اجلماعة ولو كانوا على خطأ وأن أفىت بعض املشايخ ببط

علماء كل بلد هم وحدهم املنوطون باإلثبات وال عربة ملن صام على فتوى رؤية علماء من 
   .غري البلد املقيم فيه، وأن عليه القضاء

  
م من غـده  من رأى هالل رمضان ليلة الثالثني من شعبان أو أخربه ثقة بأنه رآه وصا: ١ج

أما من صام بدون رؤية منه أو من . بناًء على هذه الرؤية أجزأه صومه ذلك وال قضاء عليه
ثقة أخربه بأنه رآه وتبني بعد أنه من رمضان فال جيزئه ذلك وعليه القضاء والتوبة من صومه 
يوم الشك؛ ألن األحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد دلت على حتـرمي  

    .الشكصوم 
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    .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

    )٧٨٨٢(الفتوى رقم 
إنا مسلمي فرنسا أصبحنا يف حرية يف اخلالف الدائم والقائم بني الدول العربيـة عـن   : س

إعالن شهر رمضان املعظم فالعربية السعودية أعلنت عن حلول شهر رمضان يوم اخلمـيس  
يوما وبالنسبة ٢٩والكويت يوم اجلمعة، وهنا بالنسبة للعربية السعودية أصبح شهر شعبان 

يوما، هذا وإن احلساب العلمي والفلكي الذي وقع درسه  ٣٠شهر شعبان  للكويت أصبح
يف باريس أن اهلالل يلد يوم األربعاء على الساعة السابعة وتسعة وأربعني دقيقة مـن بعـد   

الرجاء من سـيادتكم أن تـبني لنـا مـا هـي      . م١٩٨٤مايو سنة  ٣٠الظهر املوافق يف 
العربية السعودية باإلعالن عن حلول شهر رمضان االعتمادات اليت ارتكزت عليها اململكة 

م؟ هذا ومن ناحية أخرى الرجاء مـن  ١٩٨٤مايو من سنة  ٣١املعظم يوم اخلميس املوافق 
إننا نعتمد على اهللا } فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه { : سيادتكم أن تفسر لنا اآلية الكرمية
  .ممكن بتوضيحاتكم جزاكم اهللا خريا مث عليكم بأن متدنا يف أقرب وقت

خالف العلماء يف اعتبار اختالف مطالع األهلة وعدم اعتباره خالف قدمي بـني  : أوال: ١ج
هـ لدى املسـئولني يف  ١٤٠٤مل تثبت شرعا رؤية هالل رمضان عام : ثانيا. أئمة الفقهاء

ل شعبان ثالثني يوما عملًـا  اململكة العربية السعودية إال ليلة اخلميس، فأصدروا أمرا بإكما
باألحاديث الصحيحة يف ذلك وأعلنوا أن بدء صيام شهر رمضان هذه السنة يوم اخلميس، 

هـ فثبت رؤيته لديهم ليلة اجلمعة فأعلنوا أن عيـد  ١٤٠٤مث حتروا رؤية هالل شوال عام 
ال  هـ يوم اجلمعة فصار صومهم مثانية وعشرين يوما، والشهر القمـري ١٤٠٤الفطر عام 

يكون مثانية وعشرين إمنا يكون تسعة وعشرين أحيانا وثالثني أحيانا، كما ثبت يف األحاديث 
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الصحيحة، وتبني ذا أن اخلطأ يف تأخري بدء صوم رمضان فأعلنوا عن ذلك وأمروا بقضاء 
مـن هـذا يتـبني أن    . يوم عن اليوم الذي أفطروه أول الشهر؛ إبراًء للذمة وإحقاقًا للحق

{ : تفسري قوله تعـاىل : ثالثًا. لني بالسعودية عملوا مبقتضى حكم الشرع أولًا وآخرااملسئو
 همصفَلْي رهالش كُمنم هِدش نا أن ) ١(} فَما صحيحأمر اهللا تعاىل أمر إلزام من كان مقيم ،

 ا يشق معه الصوم أو يضره أو كان مسـافرا مرضا يصوم شهر رمضان، أما من كان مريض
    فليفطر

_________    
  . ١٨٥سورة البقرة ، اآلية ) ١(

وليصم أياما أخرى على عدة األيام اليت أفطرها قضاًء عنها؛ تيسريا من اهللا علـى عبـاده   
    .ورمحةً م

   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // و عض// عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

من انتقل من بلد إىل بلد أثناء الصيام وبينهما اختالف يف بدء الصيام وايته فحكمه حكم 
  روجـــهالبلـــد الـــذي يوجـــد فيـــه أثنـــاء دخـــول الشـــهر أو خ 

  )٢٦٦٥(الفتوى رقم 

بأنه : تقدم إلينا أحد املواطنني ويدعى خويلد اجلدعي املطريي من أهايل قرية بسؤال قائلًا: س
كان ليلة الثالثني من شهر شعبان هلذا العام موجودا يف الكويت ، وقـد نشـرت إذاعـة    

الثالثاء املوافـق  الكويت بيانا ذكرت فيه بأنه قد ثبت لديهم شرعا رؤية هالل رمضان ليلة 
بتقومي أم القرى الثالثني من شعبان، وأنه كان جالسا عند الراديو فسمع إذاعة الرياض قـد  
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أصدرت بيانا عن جملس القضاء األعلى ذكرت فيه أنه مل يثبت لديهم رؤية هـالل شـهر   
الذي كان  رمضان ليلة الثالثاء املوافق بتقومي أم القرى الثالثني، فأصبح صائما مع أهل البلد

موجودا فيه أثناء رؤيتهم اهلالل حسب قوهلم، مث عاد إىل اململكة بعد يومني فوجد الناس قد 
صاموا يومني من رمضان، وبالنسبة له هو اليوم الثالث، وقد أشكل عليه األمـر يف ايـة   

عت الشهر فيما لو كمل رمضان ثالثني يوما، هل يلزمه أن يصوم معنا أو يفطر، فيما لو أذا
الكويت بيانا ليلة الثالثني من رمضان بأا قد رأت هالل شوال فيفطر مع من صام معهـم  
أولًا؟ مع أن املذكور يعتقد أن ما أصدرته إذاعة الرياض هو األصوب يف نظره، وأنه ما صام 

  .مع أهل الكويت إال حلرمة الزمن فنرجو اإلفادة حول هذا اإلبالغ املذكور

يف بلد بدأ أهلها الصيام وجب عليه أن يصوم معهم؛ ألن حكم مـن  إذا وجد اإلنسان : ج
الصوم يوم تصومون « : وجد يف بلد يف هذا األمر حكم أهله؛ لقوله عليه الصالة والسالم

رواه أبو داود بإسناد جيد ولـه شـواهد   » واإلفطار يوم تفطرون واألضحى يوم تضحون 
    .عنده وعند غريه

د الذي بدأ الصيام مع أهله إىل بلد آخر فحكمه يف اإلفطـار  وعلى فرض أنه انتقل من البل
واالستمرار حكم البلد الذي انتقل إليه فيفطر معهم إن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام 
به، لكن إن أفطر ألقل من تسعة وعشرين يوما لزمه أن يقضي يوما؛ ألن الشهر ال يـنقص  

   .عن تسعة وعشرين يوما ويقضي ما فاته
  

    .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 
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    )١١٣٨(الفتوى رقم 
فيه ناس من البادية أفطروا قدام عيد الفطر بيوم، وهو يوم األحد، والذي أرغمهم على : س

ذلك هي الروادي اليت أذاعت بالعيد ليلة األحد، وهم حيسبوا إذاعة اململكة ، ومل يعلموا 
أن اململكة صائمة إال بعدما أذاع راديو الرياض بالعيد ليلة اإلثنني، فهل عليهم قضـاء أو  

    .ارة؟ أفيدوناكف
  
إذا كان الواقع كما ذكرت فعلى من أفطر يوم األحد أن يصوم يوما مكانه؛ ألنه مـن  : ج

رمضان، حيث مل تثبت رؤية هالل شوال باململكة إال ليلة اإلثنني، وال كفارة على أحد ممن 
سـتقبل؛  أفطروا؛ لوجود العذر يف اجلملة، وعليهم أن يتحروا الرؤية وثبوا باململكة فيما ي

   .احتياطًا لصومهم
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

    )١٣٣٠(الفتوى رقم 
وأن مصـر قلـدت رؤيـة    . هـ٩٥أنه كان يف مصر يف آخر رمضان عام : املتضمن: س

الكويت يف ثبوت عيد الفطر قبل السعودية وقطر بيوم واحد، وأنه عيد مع مصر ويسـأل  
هل يلزمه قضاء ذلك اليوم الذي أفطره كما أنه يسأل عن اإلبرة يف الوريـد هـل يفطـر    

    أخذ ا؟ الصائم إذا
  
بالنسبة إلفطار السائل يف مصر لكون العيد ثبت لديهم برؤية أهـل الكويـت وأن   : ١ج

السائل كان يف مصر ذلك الوقت ال يظهر لنا بأس يف صنيعه وليس عليه قضاء؛ ألن حكمه 
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  .حكم أهـل البلـد الـذين ثبـت لـديهم دخـول شـهر شـوال وهـو عنـدهم          
بعضهم : بتعاطيها الصائم؟ ففيها خالف بني أهل العلموأما مسألة اإلبرة يف الوريد هل يفطر 

يرى أن الصائم يفطر بتعاطيها؛ ألا تتصل بعروق الدم، والبعض اآلخر ال يرى ذلك؛ ألا 
تركها حىت  -لصحة الصوم وسالمته من أسباب اخللل-ال تعترب أكلًا وال شربا واالحتياط 

ا إذا اضطر الصائم إىل أخذها ارا فال الفطر، وللخروج من خالف أهل العلم يف ذلك، أم
   .يظهر لنا بأس يف ذلك وصيامه صحيح

  
    .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

  //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 

  //عزيز بن عبد اهللا بن باز عبد ال// عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن منيع 

    )٢٢٦٦(السؤال الثالث من الفتوى رقم 
إذا حضرت صيام رمضان يف السودان وصمنا يوم السبت وسافرت إلحدى الـبالد  : ٣س

يوما،  ٢٩ااورة يوم األحد ووجدت أهلها صاموا يوم األحد، وأفطروا أهل السودان عن 
يوما ما هو احلكم يف ذلك؟ علما بأين أكملـت   ٢٩والدولة الثانية اليت أنا ا مل تفطر عن 

ــت  ٢٩ ــا وأكمل ــهر   ٣٠يوم ــان الش ــاورة وك ــة ا ــا بالدول ــا ٢٩يوم يوم.  
  
حكمك يف اية الشهر حكم البلد اليت سافرت إليها، فال جيوز لك أن تفطـر، بـل   : ٣ج

ن لـو  الواجب عليك هو إكمال الصيام معهم لدخولك يف عموم اخلطاب املوجه إليهم، لك
كان الذي انتقل إىل دولة أخرى يف آخر الشهر مل يصم إال مثانية وعشرين يوما فإنه يلزمـه  
أن يقضي يوما آخر بعد العيد حىت يكمل به تسعة وعشرين؛ ألن الشهر ال ينقص عن تسعة 

    .وعشرين، كما أنه ال يزيد عن الثالثني
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   .ه وسلموباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحب
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

    )٣٥٩٤(السؤال الثاين من الفتوى رقم 
 ٢٨وبدأ الصوم، مث سافر إىل بلد آخر ودخل عليه  رجل رأى هالل رمضان يف بلده: ٢س

 ٢٨رمضان وأهل تلك البلدة رأوا هالل شوال، فهل يصلي معهم العيد مع أن مدة صيامه 
    يوما؟
  
العربة يف بدء صيام رمضان برؤية اهلالل يف مطلعه جبهته يوم كان يف بلده، وكـذلك  : ٢ج

د الذي سافر إليه، وعلى ذلك جيب أن يفطر احلال يف الفطر فتعترب رؤية هالل شوال يف البل
ويصلي العيد مع من يف البلد الذي رئي فيه هالل شوال، وهو بني أظهرهم، ويقضـي مـا   

أحيانا  ٢٩نقص من أيام صومه حىت يكون ما صامه تسعة وعشرين يوما؛ ألن الشهر يكون 
    .أحيانا ٣٠و 

    .حبه وسلموباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وص
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 
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    )٥٠٨٤(الفتوى رقم 
ليه أن يلتزم بإكمال صيامه الذي بدأه يف فهل ع. ما دامت عدة ثالثني يوما على األكثر: س

السعودية حسب رؤية شهر شوال يف اململكة فقط حىت بعد وصوله إىل اهلند ، أو يواصـل  
الصوم مع املسلمني هناك وبذلك يصوم اليوم احلادي والثالثني واليوم الثاين والثالثني وإذا 

ضاء بعد عيد الفطر أو جيزيـه  أفطر خالل الرحلة مدة الفرق يف التاريخ هل يكون عليه الق
صوم مدة الفرق هذه مع املسلمني يف اهلند بعد وصوله؟ أفتوين مما علمكم اهللا وجزاكم اهللا 

    .خريا وأمدكم بالصحة والعافية
  
وإذا . العربة يف ابتداء الصيام يف البلد اليت سافر منه ويف ايته يف البلد اليت قدم إليهـا : ج

ية وعشرين يوما وجب عليه قضاء يوم؛ ألن الشـهر القمـري ال   كان جمموع ما صامه مثان
يوما، وإن كان قد أمت صيام ثالثني يوما يف البلد الذي سافر إليه وبقـي   ٢٩يكون أقل من 

على أهل هذا البلد صيام يوم مثلًا وجب عليه أن يصوم معهم حىت يفطر بفطرهم يوم العيد 
   .ويصلي معهم يوم العيد

   .وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم وباهللا التوفيق
   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
  //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

    )٦٧١٠(الفتوى رقم 
م يونيـه  ١٩٨٣هـ موافـق  ١٤٠٣ان رجل صام يف املغرب يوم االثنني واحد رمض: س

رمضان وملا قضى عمرته قرر أن يصوم ١١وذهب إىل بيت اهللا احلرام ليعتمر يف يوم اخلميس 
م أفطر ١٩٨٣يوليو ١١ما تبقى من رمضان يف مكة وملا انتهى رمضان يف مكة يوم االثنني 

ل هذا الرجل ه. يوما ٢٨يوما وهو مل يصم إال  ٣٠معهم مع العلم أن أصحاب مكة صاموا 
يوما؟ وما رأيكـم يف هـذا    ٣٠صيامه كامل، أو جيب عليه أن ال يفطر معهم حىت يكمل 
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    املوضوع؟
  
ابتداء ذلك الرجل صيام رمضان مع أهل بلده صواب وفطره مع أهل مكة آخر رمضان : ج

حيث كان مقيما ا صواب، لكن عليه صيام يوم؛ ألن الشهر اهلجري القمري ال يكـون  
وعشرين يوما إمنا يكون على األقل تسعة وعشرين يوما، فيلزم باحلد األدىن؛ لقولـه   مثانية

الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، واألضحى يوم تضحون « : صلى اهللا عليه وسلم
 «.    

   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

    )١١٢٥(الفتوى رقم 
االستفتاء املرسل بواسطة الشيخ عثمان الصاحل من جمموعة طالب سـعوديني خـارج   : س

ريها املتضمن أن بعضهم قلد مصر والكويت وغريمها يف اعتبار عيـد  اململكة يف أمريكا وغ
فطر هذا العام يوم األحد وبعضهم قلد بالده السعودية وغريها من البلدان الاليت عيدت يوم 
ــه؟      ــا عمل ــهم إزاء م ــل من ــى ك ــب عل ــا يترت ــألون عم ــنني ويس   االث

  
االختالف من عدمه مـن  هذا السؤال له عالقة مبسألة اختالف مطالع اهلالل، واعتبار : ج

حيث الفطر والصوم وحنومها من األحكام الشرعية املتعلقة باألهلة، وقد حبثت هذه املسألة 
لدى هيئة كبار العلماء يف إحدى جلساا، وأصدرت فيها قرارا يتضمن أن أهـل العلـم   

   :اختلفوا يف هذه املسألة على قولني
  .أحدمها اعتبار اختالف املطالع
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اعتبار ذلك، مبعىن أنه مىت ثبتت رؤية اهلالل يف مطلع ثبتـت الرؤيـة جلميـع     والثاين عدم
البلدان واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة، ورمبا استدل الفريقان بالنص الواحد، 

وحيث إن اخلـالف يف هـذه   . وذلك نظرا الختالف الفهم يف النص وطريقة االستدالل به
قبها، وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة أربعة عشر قرنا ال املسألة ليس له آثار ختشى عوا

تعلم منها فترة جرى فيها توحيد األمة اإلسالمية على رؤية واحدة، فإن لكل دولـة حـق   
وحيث إن البلدان الاليت يقيم فيها الطلبـة  . اختيار ما تراه بواسطة علمائها من أحد القولني

إم ينتسبون إىل بلد إسالمي مل يثبت فيه يوم األحد السائلون ليست بلدانا إسالمية، وحيث 
عيدا وإمنا هو آخر يوم من رمضان، وخروجا من اخلالف يف هذه املسألة وأخذًا باالحتياط 
يف براءة الذمة فينبغي ملن أفطر يوم األحد أن يقضيه، أما من قلد بالده السعودية يف صـيام  

ــرى     ــال ن ــنني ف ــوم االث ــد بي ــد والعي ــوم األح ــك ي ــا يف ذل ــه بأس   .علي
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

  //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

    )١٠٨٤٩(لفتوى رقم ا
هي بقعة تقع يف خليج البنغال تبعد ) نكتب هذه الرسالة من جزيرة أندسان ونكوبار : (س

، ومدينة كلكتا هي أقرب مدن إىل جمموعة هـذه  )مائتان وألف كيلومتر(عن مدينة كلكتا 
 اجلزر من مدن البلد الكبري اهلند ، ونفيدكم علما بأن اإلخوة األحناف يبـدئون صـومهم  
ويعتدون برؤية اهلالل يف كلكتا مع أن الفرق يف الطلوع والغروب بني جزرنا ومدينة كلكتا 

أما اإلخوة الشافعيون يبدئون صومهم ويعتدون برؤية اهلـالل يف أيـة   . مخس عشرة دقيقة
فلذا نرجو من مساحتكم أن . لكل منهم دالئلهم املعروفة. جزيرة من جمموعة هذه اجلزر فقط

بارك اهللا فيكم ووفقكم اهللا خلدمـة  . واب لتسكن القلوب وتطمئن به النفوستفيدونا باجل
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    .اإلسالم واملسلمني
  
سواء كانت يف كلكتا أو يف جزركم؛ لعمـوم األحاديـث    العمل على ثبوت الرؤية: ١ج

قـال رسـول اهللا   : الواردة يف ذلك، فقد أخرج البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فـأكملوا عـدة   « : لمصلى اهللا عليه وس

ويف صحيح مسلم عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليـه  » شعبان ثالثني 
  .» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فقدروا له ثالثني « : وسلم قال

   .ه وصحبه وسلموباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآل
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

    )٢٦٢٣(الفتوى رقم 
  .اهللا نرجو اإلفادة عن وقت اإلمساك واإلفطار يف الصيام بالنسبة لنا حفظكم: ١س

صدر قرار من هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية يف بيان ابتـداء وقـت   : ١ج
اختالف مطالع األهلة من األمـور الـيت علمـت    : أولًا: الصيام وايته هذا نص مضمونه

بالضرورة حسا وعقلًا ومل خيتلف فيها أحد من العلماء وإمنا وقع االخـتالف بـني علمـاء    
مسألة اعتبار اختالف املطالع وعدم : ثانيا. اعتبار اختالف املطالع وعدم اعتباره املسلمني يف

اعتباره من املسائل النظرية اليت لالجتهاد فيها جمال واالختالف فيها واقع ممن هلم الشأن يف 
العلم والدين وهو من اخلالف السائغ الذي يؤجر فيه املصيب أجرين أجر االجتهاد وأجـر  

ؤجر فيه املخطئ أجر االجتهاد وقد اختلف أهل العلم يف هذه املسـألة علـى   اإلصابة، وي
فمنهم من رأى اعتبار اختالف املطالع، ومنهم من مل ير اعتباره، واستدل كل فريـق  : قولني

منهما بأدلة من الكتاب والسنة ورمبا استدل الفريقان بـالنص الواحـد كاشـتراكهما يف    
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) ١(} والْحـج  }{ لُونك عنِ الْأَهلَّة قُلْ هي مواقيت للناسِ يسأَ{ : االستدالل بقوله تعاىل
وذلك الختالف . احلديث» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته « : وبقوله صلى اهللا عليه وسلم

    ونظرا العتبارات رأا اهليئة. الفهم يف النص وسلوك كل منهما طريقًا يف االستدالل به
_________  

  . ١٨٩سورة البقرة ، اآلية ) ١(

وقدرا ونظرا إىل أن االختالف يف هذه املسألة ليست له آثار ختشى عواقبها فقد مضى على 
ظهور هذا الدين أربعة عشر قرنا، ال نعلم منها فترة جرى فيها توحيد األمة اإلسالمية على 

على ما كان عليه، وعدم رؤية واحدة، فإن أعضاء جملس هيئة كبار العلماء يرون بقاء األمر 
إثارة هذا املوضوع، وأن يكون لكل دولة إسالمية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها مـن  

نظر جملس اهليئـة يف  : ثالثًا. الرأيني املشار إليهما يف املسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته
سنة واطلعوا علـى  مسألة ثبوت األهلة باحلساب وما ورد يف ذلك من أدلة من الكتاب وال

كالم أهل العلم يف ذلك فقرروا بإمجاع عدم اعتبار حساب النجوم يف ثبـوت األهلـة يف   
. احلديث» صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته « : املسائل الشرعية لقوله صلى اهللا عليه وسلم

 وما. احلديث» ال تصوموا حىت تروه وال تفطروا حىت تروه « : وقوله صلى اهللا عليه وسلم
وأما ابتداء وقت الصوم وايته لكل يوم فقد بينه اهللا جل ) انتهى. (يف معىن ذلك من األدلة

وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض من الْخيط الْأَسود من { : وعال يف قوله تعاىل
ــا ) ١(} الْفَجـــرِ  ــة للمســـلمني يف كـــل مكـ ــة عامـ   ن وكـــلواآليـ

_________  
  . ١٨٧سورة البقرة ، اآلية ) ١(

    .بلد هلم حكمهم يف ليلهم وارهم
   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
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عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // غديان عبد اهللا بن // عبد اهللا بن قعود 

  //باز 

    راكب الطائرة مىت يفطر؟
   )١٦٩٣(السؤال الثاين من الفتوى رقم 

الصائم إذا كان يف الطائرة واطلع بواسطة الساعة وبالتليفون عن إفطار البلد القريب : ٢س
ع الطائرة أم ال؟ مث كيف احلكم إذا منه فهل له اإلفطار؟ علما بأنه يرى الشمس بسبب ارتفا

ــمس؟      ــرأى الشـ ــائرة فـ ــه الطـ ــت بـ ــد مث أقلعـ ــر بالبلـ   أفطـ
  
إذا كان الصائم يف الطائرة واطلع بواسطة الساعة والتليفون عن إفطار البلد القريبـة  : ٢ج

ثُـم  { : منه وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة فليس له أن يفطر؛ ألن اهللا تعاىل قال
وأما إذا . ، وهذه الغاية مل تتحقق يف حقه ما دام يرى الشمس) ١(} لصيام إِلَى اللَّيلِ أَتموا ا

أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار يف حقه فأقلعت الطائرة مث رأى الشمس فإنه يستمر مفطـرا؛  
  .ألن حكمــه حكــم البلــد الــيت أقلــع منــها وقــد انتــهى النــهار وهــو فيهــا

ــلى اهللا  ــق وص ــاهللا التوفي ــلم  وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين   . عل
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
    //باز 

_________  
  . ١٨٧سورة البقرة ، اآلية ) ١(
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    )٥٤٦٨(الفتوى رقم 
   ؟وقت اإلفطار يف رمضان أثناء الطريانما هو : س
  
إذا كان الشخص بالطائرة يف ار رمضان وهو صائم ويريد االستمرار بصيامه إىل الليل : ج

ــاب     ــبة للرك ــمس بالنس ــروب الش ــد غ ــر إال بع ــوز أن يفط ــه ال جي   .فإن
  

ــحبه    ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلم وب   .وس
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

    ترك الصيام
  

ــ      يام؟إذا اجتهـد يف صــيام رمضــان مث تـرك الصــالة بعــد رمضـان هــل لــه ص
    )١٠٢(السؤال الثالث من الفتوى رقم 

إذا كان اإلنسان حريصا على صيام رمضان والصالة يف رمضان فقط ولكن يتخلـى  : ٣س
  عن الصالة مبجرد انتهاء رمضان فهل له صيام؟

الصالة ركن من أركان اإلسالم، وهي أهم األركان بعد الشهادتني وهي من فـروض  : ٣ج
لوجوا أو تركها اونا وكسلًا فقد كفر، أما الذين يصـومون   األعيان، ومن تركها جاحدا

رمضان ويصلون يف رمضان فقط فهذا خمادعةً هللا، فبئس القوم الذين ال يعرفـون اهللا إال يف  
رمضان، فال يصح هلم صيام مع تركهم الصالة يف غري رمضان، بل هم كفار بذلك كفـرا  

« : قويل العلماء؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم أكرب، وإن مل جيحدوا وجوب الصالة يف أصح
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رواه اإلمـام أمحـد وأبـو داود    » العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر 
والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة األسلمي رضي اهللا عنه، وقولـه  

وة سنامه اجلهاد يف سبيل رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة، وذر« : صلى اهللا عليه وسلم
، رواه اإلمام الترمذي رمحه اهللا بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه، وقوله » اهللا 

رواه اإلمام مسـلم  » بني الرجل وبني الكفر والشرك ترك الصالة « : صلى اهللا عليه وسلم
ـ   ذا املعـىن  يف صحيحه عن جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنه، واألحاديـث يف ه

    ..كثرية
   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن منيع 
    //باز 
  

    )٢٥١١(الفتوى رقم 
هـ بال عذر، بل اونا، فما حكم ١٣٩٦تركت امرأة صيام ثالثة أيام من رمضان عام : س

  اهللا يف ذلك وماذا يلزمها؟

إذا كان الواقع كما ذكر من فطرها ثالثة أيام من رمضان اونا ال استحاللًا لذلك فقد : ج
رمة رمضان، فإن صيامه ركن من أركان اإلسالم ارتكبت إمثًا عظيما وذنبا كبريا بانتهاكها ح

يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين مـن قَـبلكُم   { : لقوله تعاىل
هـدى للنـاسِ    شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُـرآنُ { : إىل أن قال تعاىل} لَعلَّكُم تتقُونَ 

 همصفَلْي رهالش كُمنم هِدش نفَم قَانالْفُرى ودالْه نم اتنيباآلية ، وعليها أن تصوم ) ١(} و
ثالثة أيام قضاًء عن األيام اليت أفطرا، وإن وقع منها مجاع يف ار يوم من األيام الثالثة اليت 

اليوم مع قضائه، وإن كان اجلماع يف يومني فعليها كفـارتني   أفطرا فعليها كفارة عن ذلك
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وهكذا، مع القضاء، والكفارة عتق رقبة فإن مل جتد صامت شهرين متتابعني، فإن مل تستطع 
أطعمت ستني مسكينا لكل مسكني نصف صاع من بر أو متر أو أرز أو ذرة أو حنو ذلك مما 

تؤدي الصوم الذي فرض اهللا عليهـا والعـزم   تطعمه وعليها أن تستغفر اهللا وتتوب إليه و
    الصادق على أال تفطر يف رمضان مرة أخرى وعليها إطعام مسكني عن كل يوم

_________  
  . ١٨٥ -١٨٣سورة البقرة ، ) ١(

   .من األيام الثالثة لتأخريها القضاء إىل ما بعد رمضان آخر
   .موباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسل

   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
    //باز 
  

    )٦٠٦٠(السؤال األول من الفتوى رقم 
  وال يصوم بدون مـرض وبـدون أي شـيء؟    هل يكفر تارك الصوم ما دام يصلي: ١س
  
من ترك الصوم جحدا لوجوبه فهو كافر إمجاعا ومن تركه كسلًا واونا فـال يكفـر   : ١ج

لكنه على خطر كبري بتركه ركن من أركان اإلسالم جممع على وجوبه ويستحق العقوبـة  
فريه وعليه قضاء والتأديب من ويل األمر مبا يردعه وأمثاله بل ذهب بعض أهل العلم إىل تك

   .ما تركه مع التوبة إىل اهللا سبحانه
   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
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    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

  /بـاز  عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن      // عبد الرزاق عفيفـي  // عبد اهللا بن قعود 
  

  )٧٢٩٠(السؤال الثاين من الفتوى رقم 

لقد كتبتم يف عدد سابق أن الذي يصوم وال يصلي ال جيوز صومه، واآلن العكـس  : ٢س
وهـل  . وهل الذي ال يزكي ويصلي جتوز صالته. فهل الذي يصلي وال يصوم جتوز صالته

   الذي حيج وال يصلي جيوز حجه؟
  
ه كفر وال تصح صالته، ومن تركه عمـدا  من ترك صوم شهر رمضان جحدا لوجوب: ٢ج

وتساهلًا فال يكفر يف األصح وتصح صالته، ومن ترك الزكاة املفروضة جحدا لوجوا كفر 
وال تصح صالته، ومن تركها عمدا تساهلًا وخبلًا فال يكفر وتصح صالته، وهكذا احلج من 

    .لًا مل يكفر وتصح صالتهتركه جحدا لوجوبه مطلقًا كفر أما من تركه مع االستطاعة تساه
   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفـي  // عبد اهللا بن قعود 
  

   )٧٨٩٠(فتوى رقم السؤال الثاين من ال
ادعى أحد املثقفني لألسف أنه جيوز له الفطر يف . رجل مسلم ثري يتمتع بصحة جيدة: ٢س

هل جيوز  -رمضان ويطعم عن كل يوم عدة مساكني حبجة أن اهللا ليس يف حاجة إىل صيامه
  له اإلفطار مع اإلطعام؟
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ريء، وإمـا مغـرور   إما جاهل ج: أساء من أفىت ذلك الغين باإلفطار واإلطعام وهو: ٢ج
مفتون، فإنه ال جيوز اإلفطار يف ار رمضان إال لعذر شرعي كاملرض والسفر وغريمها مـن  

شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ { : األعذار الشرعية، وعلى من أفطر القضاء قال تعاىل
 قَانالْفُرى ودالْه نم اتنيباسِ ولنى لدا هرِيضكَانَ م نمو همصفَلْي رهالش كُمنم هِدش نفَم

وال جيوز اإلطعام عن الصيام إال للمريض أو كبري ) ١(} فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر }{ أَو علَى سفَرٍ 
ــفائه    ــاء ش ــدم رج ــاء ع ــرر األطب ــذي ق ــوم ال ــن الص ــاجز ع ــن الع   .الس

ــى ن  ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلم  وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم   .بين
   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
    //باز 

_________  
  . ١٨٥سورة البقرة ، اآلية ) ١(

    صيام على املكلفوجوب ال
   )٣٣٢٥(السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم 

فتاة أتاها احليض يف السنة احلادية عشر من عمرها فهل يلزمها الصيام مع مالحظة أا : ٣س
    ال تتمتع بصحة جيدة ويف حالة عدم قدرا على الصيام ما الذي يترتب عليها؟

  
ام ألن احليض من عالمات بلوغ النسـاء إذا  إذا كان الواقع كما ذكرت لزمها الصي: ٣ج

فإذا استطاعت الصيام وجب عليها أداؤه يف وقته . جاءها وهي يف التاسعة من عمرها فأكثر
وإذا عجزت أو ناهلا منه مشقة شديدة أفطرت ووجب عليها قضاء ما أفطرته من األيام عند 

    .القدرة على ذلك
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
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    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
    //باز 
  
  .أرجو إشعاري بسن التكليف لكل من الذكور واإلناث: ٤س

ت تكليفه مبا قدر عليه يتحقق التكليف بالبلوغ والعقل فإذا بلغ اإلنسان وهو عاقل ثب: ٤ج
منها احليض : من أحكام للشرع ذكرا كان أو أنثى، كل فيما خيصه منها، وللبلوغ عالمات

أو احلبل بالنسبة لإلناث، ولو حصل ذلك دون مخس عشرة سنة من عمرهن ومنها نـزول  
 املين مناما أو يقظة بشهوة بالنسبة للذكور واإلناث، ولو كان ذلك منهم قبل مخس عشـرة 
سنة، ومنها أن يبلغ اإلنسان مخس عشرة سنة سواًء كان ذكرا أم أنثى، ومن ذلك إنبـات  

    )١. (شعر العانة اخلشن 
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // ن قعود عبد اهللا ب

    //باز 
  

    )٤١٤٧(السؤال األول من الفتوى رقم 
فتاة بلغ عمرها أثنىت عشرة أو ثالث عشرة سنة ومر عليها شهر رمضان املبـارك ومل  : س

  عليهـا شـيء؟   تصمه فهل عليها شيء أو على أهلها وهل تصوم وإذا ما صـامت فهـل  
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_________  
  .نشر فتوى عن عالمات البلوغ يف كتاب الصالة، ولكن هذه عامة يف مجيع األحكام) ١(

بـاحليض  : املرأة تكون مكلفة بشروط وهي اإلسالم والعقل والبلوغ، وحيصل البلوغ: ج
 وإنزال املين بشهوة، وباالحتالم إذا رأت املين، أو نبات شعر خشن حول القبل، أو بلـوغ 

فهذه الفتاة إذا كانت قد توفرت فيها شروط التكليف فالصيام واجـب  . مخسة عشر عاما
عليها وجيب عليها قضاء ما تركته من الصيام يف وقت تكليفها، وإذا اختـل شـرط مـن    

    .الشروط فليست مبكلفة وال شيء عليها
    .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

    ائمة للبحوث العلمية واإلفتاءاللجنة الد
  

    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
    //باز 
  

    )١٧٨٧(السؤال الرابع من الفتوى رقم 
  عليـه الصـيام؟  مىت جيب أن يصوم الطفـل ومـا حـد السـن الـذي جيـب       : ٤س
  
يؤمر الصيب بالصالة إذا بلغ سبعا ويضرب عليها إذا بلغ عشرا وجتب عليه إذا بلـغ  : ٤ج

بإنزال املين عن شهوة، وبإنبات الشعر اخلشن حول القبل، وباالحتالم إذا : والبلوغ حيصل
  .يضواألنثى مثله يف ذلك وتزيد أمرا رابعا وهو احل. أنزل املين، أو بلوغ مخس عشرة سنة

واألصل يف ذلك ما رواه اإلمام أمحد وأبو داود عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عـن جـده   
مروا أبناءكم بالصالة لسبع، واضربوهم عليها « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

وما روته عائشة رضي اهللا عنها عـن الـنيب   ) ١(» لعشر سنني، وفرقوا بينهم يف املضاجع 
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عن النائم حىت يستيقظ، وعن الصيب : رفع القلم عن ثالثة« : وسلم أنه قال صلى اهللا عليه
رواه اإلمام أمحد وأخرج مثله من روايـة علـي   ) ٢(» حىت حيتلم، وعن انون حىت يعقل 

ــه  ــال) ٣(رضــي اهللا عن ــذي وق ــو داود والترم ــه أب   .حــديث حســن: وأخرج
ــحبه    ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلم وب   .وس

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
    //باز 

_________  
/  ١والدارقطين  )٤٩٥(، برقم ٣٣٤/  ١، وأبو داود ١٨٧، ١٨٠/  ٢أخرجه أمحد ) ١(

، ٣، ٢٢٩/  ٢، والبيهقي ١٩٧/  ١، واحلاكم ٣٤٧/  ١، وابن أيب شيبة ٢٣١ -٢٣٠
٨٤.  
، بـرقم  ٥٥٨/  ٤، وأبـو داود  ١٤٤، ١٠١، ١٠١ -١٠٠/  ٦أخرجه أمحـد  ) ٢(
) ٢٠٤١(بـرقم   ٦٥٨/  ١وابن ماجـه  ) ٣٤٣٢(برقم  ١٥٦/  ٦والنسائي ) ٤٣٩٨(

، وابـن  ٥٩/  ٢، واحلـاكم  )١٤٢(برقم  ،٣٥٥/  ١، وابن حبان ١٧١/  ٢والدارمي 
أما رواية علـي رضـي اهللا عنـه    ). ١٤٨(برقم  ١٤٩/  ١...) غوث املكدود(اجلارود 

 ٥٦٠ -٥٥٨/  ٤، وأبو داود ١٥٨، ١٥٥ -١٥٤، ١١٨، ١١٦/  ١فأخرجها أمحد 
/  ١وابن ماجـه  ) ١٤٢٣(برقم  ٣٢/  ٤والترمذي ) ٤٤٠٣ -٤٤٠١، ٤٣٩٩(برقم 
) ١٤٣(برقم  ٣٥٦/  ١، وابن حبان ٥٩/  ٢، ٢٥٢/  ١اكم واحل) ٢٠٤٢(برقم  ٦٥٩

ــي    .٢٦٥، ٢٦٥-٢٦٤/  ٨، ٣٥٩/  ٧، ٥٧/  ٦والبيهقــــــــــــ
، بـرقم  ٥٥٨/  ٤، وأبـو داود  ١٤٤، ١٠١، ١٠١ -١٠٠/  ٦أخرجه أمحـد  ) ٣(
) ٢٠٤١(بـرقم   ٦٥٨/  ١وابن ماجـه  ) ٣٤٣٢(برقم  ١٥٦/  ٦والنسائي ) ٤٣٩٨(

، وابـن  ٥٩/  ٢، واحلـاكم  )١٤٢(، برقم ٣٥٥/  ١، وابن حبان ١٧١/  ٢والدارمي 
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أما رواية علـي رضـي اهللا عنـه    ). ١٤٨(برقم  ١٤٩/  ١...) غوث املكدود(اجلارود 
 ٥٦٠ -٥٥٨/  ٤، وأبو داود ١٥٨، ١٥٥ -١٥٤، ١١٨، ١١٦/  ١فأخرجها أمحد 

/  ١وابن ماجـه  ) ١٤٢٣(برقم  ٣٢/  ٤والترمذي ) ٤٤٠٣ -٤٤٠١، ٤٣٩٩(برقم 
) ١٤٣(برقم  ٣٥٦/  ١، وابن حبان ٥٩/  ٢، ٢٥٢/  ١واحلاكم  )٢٠٤٢(برقم  ٦٥٩

  .٢٦٥، ٢٦٥-٢٦٤/  ٨، ٣٥٩/  ٧، ٥٧/  ٦والبيهقي 

    احلائض
  

  )١) (٢٧٨(الســـــؤال الرابـــــع مـــــن الفتـــــوى رقـــــم 
امرأة ترضع وانقطع عنها الدم يف األشهر الثالثة األوىل بعد الوالدة، مث أتاها نوع من : ٤س

وتوقف يف النهار فصامت مدة يومني، مث عاودها الدم مرة أخرى،  الدم البسيط أثناء الليل،
وأصبحت يف عادا الشهرية، فهل يصح صيامها هذين اليومني الذين نزل الدم أثناء الليـل  

    السابق لكل منهما؟
  
إذا كان األمر كما ذكرته من أن الدم إمنا نزل عليها أثناء الليل فقط فصيامها هـذين  : ٤ج

وال أثر لرتول الدم يف ليلة كل من هذين اليومني، وال ملعاودة الدم هلـا يف   اليومني صحيح،
   .صحة صوم هذين اليومني

   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
     اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

ـ // عبد اهللا بن منيـع     //إبـراهيم بـن حممـد آل الشـيخ     // د الـرزاق عفيفـي   عب
_________  

، وأعيد نشره هنا للتذكري به ٣٩٣ -٣٩٢ص ٥نشر هذا السؤال يف باب احليض ج) ١(
  .يف حكم الصيام
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    )١٢١٦(السؤال اخلامس من الفتوى رقم 
ــرأة  : ٥س ــوز للم ــل جي ــان  ه ــيض يف رمض ــع احل ــتعمال دواء ملن   أو ال؟ اس
  
ل املرأة أدوية يف رمضان ملنع احليض إذا قرر أهل اخلربة األمناء مـن  جيوز أن تستعم: ٥ج

الدكاترة ومن يف حكمهم أن ذلك ال يضرها، وال يؤثر على جهاز محلها، وخري هلا أن تكف 
عن ذلك، وقد جعل اهللا هلا رخصة يف الفطر إذا جاءها احليض يف رمضان، وشرع هلا قضاء 

  .ك دينــــااأليــــام الــــيت أفطرــــا ورضــــي هلــــا بــــذل
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن منيع 
  //باز 

    )١٧٩٠( الفتوى رقم
امرأة كبرية تبلغ من العمر ستني سنة، وكانت جاهلة أحكام احليض سنني عديدة مـدة  : س

  .حيضها، مل تقض صوم رمضان ظنا منها أنه ال يقضى حسبما مسعت مـن أفـواه العامـة   
  
عليها التوبة إىل اهللا من ذلك ألا مل تسأل أهل العلم وعليها مع ذلك القضاء فتقضي ما : ج

الصيام حسب غلبة ظنها يف عدد األيام وتكفر عن كل يوم تركته بإطعام مسكني  تركته من
نصف صاع من بر أو متر أو أرز أو حنو ذلك من قوت البلد إذا استطاعت اإلطعـام فـإن   
ــوم       ــاء الص ــا قض ــها وكفاه ــقط عن ــام س ــتطيع اإلطع ــت ال تس   .كان

  
   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
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    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

    )٣٥٥٠(السؤال األول من الفتوى رقم 
عة أيام حـىت  انقطعت عين العادة ومن مث عادت إيل بعد عشر أيام فقط، واستمرت أرب: س

هـ، ولكنين خالل األربعة ١٤٠٠تناولت عالجا توقفت بعده وذلك يف رمضان هذه السنة 
فهل أقضي تلك األربعة األيـام، أم  . أيام استمريت على صيامي، وأصلي مجعا على طهارة

يكفي صيامي هلن السابق ولون الدم خالل األربعة األيام لونه أسود؟ أفتونـا جـزاكم اهللا   
    .خريا
  
عليك أن تصومي األيام األربعة؛ ألن الصيام الذي وقع منك حالة وجود الدم غـري  : ١ج

صحيح ملا ذكرتيه يف السؤال من أن لون الدم خالل األيام األربعة أسود، وهذا يدل علـى  
   .أنه دم حيض

   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
    مية واإلفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العل

  
    //الرئيس // عضو // عضو 
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

    )٥٧٧٤(السؤال الثاين من الفتوى رقم 
إنه يوجد بعض النساء كن يفطرن يف رمضان لعذر شرعي هو احلـيض، وال يقمـن   : ٢س

ك لعدم معرفتهن بأا الزمة القضاء والـبعض اآلخـر   بقضاء تلك األيام اليت أفطرا، وذل
للتهاون الناجم عن ذلك، ومنهن امرأة ال تعرف أن القضاء واجب لعدم انتشار املـدارس  
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والوعي سابقا، وحيث إن عمرها اآلن فوق مخسة وأربعني سنة وقد انقطعت عنها العادة من 
وحيث إا أحلت علي أن اسأل مدة ال تقل عن أربع سنوات واآلن هي راغبة يف اجلواب، 

هلا عن تلك القضية فأرجو أن أجد اجلواب وماذا تعمل؟ ال سيما أا قد جتاوزت اخلمسـة  
    .واألربعني سنة

  
إذا كان الواقع كما ذكر فعليها التوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل لتفريطها وعدم سـؤاهلا  : ٢ج

ا يف شهور رمضان يف السـنوات الـيت   أهل العلم، وعليها أن تصوم أياما بعدد أيام حيضه
مضت من يوم بلوغها، فإن مل تعلمها بالتحديد صامت حىت يغلب على ظنها أـا قضـت   
األيام اليت حاضت فيها يف أشهر الرمضانات املاضية، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا 

ك، فإن نصف صاع من قوت البلد من متر أو غريه، يصرف لبعض الفقراء إن استطاعت ذل
  .كانت فقرية ال تستطيع اإلنفاق سقط عنها

    .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

العزيز بن عبد اهللا بن عبد // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

   )٨٨٤٤(السؤال اخلامس عشر من الفتوى رقم 
هل يلزم االستنجاء خلروج الريح من الرجل واملرأة؟ وإذا نزل مـن املـرأة دم يف   : ١٥س

موعد العادة مبقدار ثالث نقط مث انقطع وهي صائمة فما الذي يترتب على ذلك؟ وهل هلا 
  ا أن ذلــك كــان قبــل املغــرب بقليــل؟أن تفطــر أم تســتمر يف الصــوم؟ علمــ

  
خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء؛ سواًء كان ذلك من رجل أو من امرأة، وال : ١٥ج
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يستنجي من خرجت منه الريح وإمنا عليه الوضوء وهو غسـل الوجـه مـع املضمضـة     
واالستنشاق، وغسل اليدين مع املرفقني، ومسح الرأس مع األذنني، وغسل الرجلني مـع  

وإذا نزل دم يف موعد العادة من املرأة وهي صائمة ولو قليلًا مث انقطع فإنه يقطـع  . عبنيالك
ــل     ــا الغسـ ــد، وعليهـ ــا بعـ ــي فيمـ ــر وتقضـ ــيام؛ فتفطـ   .الصـ

  
    .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

    //الرئيس // عضو 
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // ن غديان عبد اهللا ب

    )١٠٣٤٣(الفتوى رقم 
صامت املرأة وعند غروب الشمس وقبل األذان بفترة قصرية جاءها احليض فهل يبطل : س

   صومها؟
  
إذا كان احليض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كـان بعـد الغـروب    : ١ج

   .فالصيام صحيح وال قضاء عليها
ــاهللا ــلم   وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص   . التوفي

   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
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    )١٠١٣٨(الفتوى رقم 
شهر رمضان املبارك حبوايل سبعة أيام، وطهـرت قبـل   زوجيت قد وضعت مولودا قبل : س

دخول شهر رمضان، هل صيامها تام أم يلزمها القضاء؟ علما أا تقول صامت وهي طاهرة 
ــريا  ــزاكم اهللا خــــــــ ــدونا جــــــــ   .أفيــــــــ

  
إذا كان األمر كما ذكر وأن صيام زوجتك شهر رمضان يف زمن الطهر فإن صـيامها  : ج

  .صــــــــــحيح وال يلزمهــــــــــا القضــــــــــاء
ــاهللا ــلم    وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص   .التوفي

ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
  

    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

    )١٣٣٣٣(السؤال الثاين من الفتوى رقم 
رأة احليض وبعد ستة أيام مل يرتل معها شيء، فاغتسلت وصلت وصامت، إذا جاء امل: ٢س

وبعد يومني جاءها دم ملدة يوم مث انقطع مث اغتسلت وصلت وصامت، مث جاءها دم ملدة يوم 
واحد مرة أخرى فماذا تفعل؛ هل صالا وصيامها صحيح بعد ستة األيام األوىل أي مـدة  

اليت ترى الدم فيها، أم تقضي الصالة والصـيام   احليض؟ وهل تصلي وتصوم يف هذه األيام
بعد أن يزول الدم؟ وهل يلزمها غسل إذا رأت الدم عنه كالغسل عن احلـيض أم ال؟ إذا  
كانت يف أيام احليض بعد مخسة أيام ومل يرتل منها دم وتركت اليوم السادس احتياطًا خلوف 

طي فهل يلزمهـا أن تصـلي إذا   نزول دم، وإذا مل تر تغتسل يف اليوم السادس أي االحتيا
  .اغتسلت يف آخـر اليـوم السـادس مجيـع صـالة ذلـك اليـوم؟ أرجـو إفـاديت         

  
جتلس املرأة عن الصالة والصيام أيام حيضها، فإذا رأت الطهر وجب عليها الغسـل  : ٢ج

وقضاء الصيام دون الصالة، فإن رأت صفرة وكدرة بعد الطهر فتصوم وتصلي وال يضرها 
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كنا « : ضأ بعد دخول الوقت لكل صالة؛ لقول أم عطية رضي اهللا عنهاوجوده، ولكن تتو
   ) .١(» ال نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا 

   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
_________  

، ١٨٦/  ١والنسائي ) ٣٠٧(، برقم ٢١٥/  ١، وأبو داود ٨٤/  ١أخرجه البخاري ) ١(
، وعبـد  ٢١٥/  ١والدارمي ) ٦٤٧(، برقم ٢١٢/  ١وابن ماجه ) ٣٦٨(رقم ب ١٨٧
  ).١٢١٦(برقم  ٣٢٧/  ١الرزاق 

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

   )١٣٥٤٥(ين من الفتوى رقم السؤال الثا
أصابتها عـادة احلـيض وأفطـرت    . هـ١٤٠٩لدي زوجة ويف شهر رمضان عام : ٢س
يوما، وبعد ذلك متكنت من صيام سبعة أيام وبقي عليها سبعة أيام، وهي اآلن حامل يف ١٤

أرجو إفاديت هل كفارة الصيام جتزئ عن ذلك أم ماذا أفعل؟ جـزاكم اهللا  . الشهر السادس
    .خريا
  
جيب على زوجتك قضاء بقية األيام اليت أفطرا من رمضان بسبب احليض، وإذا كان : ٢ج

تأخريها القضاء إىل رمضان آخر بدون عذر شرعي فيجب عليها مع القضاء كفارة عن كل 
يوم تقضيه، والكفارة هي إطعام مسكني، عن كل يوم مقدار نصف صاع من متـر أو بـر   

لفقراء البلد ولو لفقري واحد، أما إن كان التأخري مـن أجـل   وحنوه من قوت البلد، يدفع 
   .احلمل أو املرض فال شيء عليها سوى القضاء

   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
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   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

    )١٣٥٠٧(السؤال الثاين من الفتوى رقم 
يل خالة طهرت يف رمضان قبل طلوع الفجر فصامت ذلك اليوم، مث قامت الظهـر  : ٢س

ــحيح؟    ــومها صــ ــل صــ ــفرة هــ ــرأت صــ ــلي فــ   لتصــ
  
أثر للصـفرة  ال إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الفجر مث صامت فصيامها صحيح و: ٢ج

كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهـر  « : ؛ لقول أم عطية رضي اهللا عنهابعد رؤية الطهر
ــيئا    »شـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

    صيام الكبري
  

    )٢٧٧٢(الفتوى رقم 
كالشيخ العاجز واملرأة العاجزة من كرب،  اإلطعام للعاجز يف رمضانأسأل فضيلتكم عن : س

  .مث املريض الذي ال يشفى، مث احلامل واملرضع اليت إذا صامت نشف لبنها عن ابنها
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ن عجز عن صوم رمضان لكرب سن كالشيخ الكبري واملرأة العجوز أو شق عليه م: أوال: ج
الصوم مشقة شديدة رخص له يف الفطر، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، نصف 
صاع من بر أو متر أو أرز أو حنو ذلك مما يطعمه أهله، وكذا املريض الذي عجز عن الصوم 

} لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسـعها  { : ؤه لقوله تعاىلأو شق عليه مشقة شديدة وال يرجى بر
وعلَى الَّذين يطيقُونـه  { : وقوله) ٢(} وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ { وقوله ) ١(

 واملرأة نزلت رخصة يف الكبري« : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما) ٣(} فديةٌ طَعام مسكنيٍ 
واملريض . أهـ) ٤(» الكبرية ومها ال يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا 

الذي يعجز عن الصوم أو يشق عليه مشقة شديدة وال يرجى برؤه حكمه حكـم الشـيخ   
أما احلامل اليت ختاف ضررا على نفسها أو علـى  : ثانيا. الكبري الذي ال يقوى على الصوم

لصوم، واملرضع اليت ختشى ضررا على نفسها أو رضيعها من الصوم، فعليهمـا  محلها من ا
    .فقط أن يقضيا ما أفطرتا فيه من األيام كاملريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
_________  

   . ٢٨٦البقرة ، اآلية سورة ) ١(
   . ٧٨سورة احلج ، اآلية ) ٢(
   . ١٨٤سورة البقرة ، اآلية ) ٣(
) ٢٣١٨(، برقم ٧٣٨/  ٢، وأبو داود ١٥٥/  ٥أخرجه البخاري بلفظ قريب منه ) ٤(

بـرقم   ٤٢٥/  ٣ورواه بلفظ أطول ابن جرير يف التفسري  ٢٠٥/  ٢والدارقطين  
، بـرقم  ٣٤ -٣٣...) / / غوث املكـدود (وابن اجلارود ) شاكر: ط ٢٧٥٣، ٢٧٥٢(
  ).٩١٢(برقم  ٢٥-١٧/  ٤، وانظر إرواء الغليل ٢٣٠/  ٤والبيهقي ) ٣٨١(

    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
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عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

    )٢٥٠٣(الفتوى رقم 
، وقد مضى عليهـا ثـالث   والدة طاعنة يف السن وعاجزة عن صيام شهر رمضانيل : س

ــا؟    ــاذا عليه ــرض فم ــرب وامل ــن الك ــال م ــذه احل ــى ه ــي عل ــنوات وه   س
  
إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته من رمضـان يف  : ج

رز أو ذرة أو حنو ذلك ممـا  السنوات الثالث مسكينا، تطعمه نصف صاع من بر أو متر أو أ
    .تطعمون أهليكم

  
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

ز بن عبد اهللا بن عبد العزي// عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

   )٢٦٨٩(الفتوى رقم 
يل والد بلغ من العمر ما ينوف على سبعني عاما، ومنذ ثالث سنوات ابتلي مبرض أرجو : س

من اهللا أن يكون رمحة به وتكفري لذنوبه، حىت أعجزه عن الصيام، إذا صـام تلـف مسعـه    
    .وض، أفتونا فيما جيبوبصره ونفسه، كان يف رمضان إذا كان ما يستطيع الصوم املفر

  
إذا كان حال والدك كما ذكرت مل جيب عليه صيام رمضان ورخص لـه يف الفطـر   : ١ج

ووجب عليه إطعام مسكني عن كل يوم أفطره من رمضان نصف صاع من بر أو متر أو أرز 



٦١ 

  

 

  

  

  صيام والقيام للجنة الدائمة لإلفتاءاحتاف األنام بفتاوى ال
  

وقولـه  ) ١(} فَاتقُوا اللَّه ما اسـتطَعتم  { : أو حنو ذلك مما يطعمه أهله؛ لقول اهللا سبحانه
   ) .٢(} لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها { سبحانه 

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي / /عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
    //باز 

_________  
    . ١٦سورة التغابن ، اآلية ) ١(
  . ٢٨٦سورة البقرة ، اآلية ) ٢(

    )٤٨١١(الفتوى رقم 
أنا رجل طاعن يف السن أبلغ من العمر قرابة التسعني ومصاب مبرض الربو والضـغط  : س

ي، فقد أجربين العجز على إفطار ستة عشر يومـا،  وكنت أستطيع الصيام حىت العام املاض
وكنت أنوي قضاءها عند شفائي، ولكين حىت اآلن عاجز عن قضائها وأخشى أن يـدخل  

لذا أرجو إبالغي مبا يراه الشرع مناسبا يف الفدية ملا مضى . شهر رمضان وأنا ال زلت عاجزا
ن ذلك الزما ما هو القدر يف إطعام وما سيأيت؟ وبالنسبة للفدية وهي إطعام املساكني إذا كا

املسكني الواحد؟ وإذا كان اآلن ال يوجد فقراء يتقبلون الصدقة فهل جيوز إخراج فلـوس  
بدلًا من الطعام؟ وما مقدارها إذا كانت صحيحة؟ وهل توزع يوميا أم جتمع حـىت ايـة   

  الشهر؟

ض الربو والضغط معك إذا كان الواقع ما ذكر من بلوغك قرابة تسعني منه ووجود مر: ج
يف هذا السن، وأنك أفطرت من رمضان املاضي ستة عشر يوما وال زلت عاجزا عن القضاء 
فإنه ال يلزمك القضاء ويرخص لك يف اإلفطار ما دمت على حالك من العجز، وعليك عن 
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كل يوم أفطرته إطعام مسكني، ولك أن خترجها جمموعة، ولك أن توزعها متفرقة؛ لقولـه  
وال جيزئك إعطاء النقود بـدال مـن   ) ١(} وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ {  :تعاىل

ومقدار ما يدفع عن كل يوم نصف صاع من بر أو متر أو شعري أو حنوها من قوت . اإلطعام
    .البلد

   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
    العلمية واإلفتاءاللجنة الدائمة للبحوث 

  
    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
    //باز 

_________  
  . ٧٨سورة احلج ، اآلية ) ١(

    )٤٨١٤(الفتوى رقم 
هـ وعمري ١٣٨٠يف املعدة من عام  هـ ومصاب بقرحة١٣١٥إنين من مواليد عام : س

سنة وكل سنة وأنا أصوم رمضان كاملًا، وأصوم ستا من شوال واحلمد هللا،  ٨٧اآلن حوايل 
وهذه السنة عازم بإذن اهللا على صيام رمضان ولكن فيما لو مل استطع ما هو الواجب عمله؟ 
ــريا   ــزاكم اهللا خــ ــائي وجــ ــاحتكم إفتــ ــن مســ ــو مــ   .أرجــ

  
ا ذكرت من كرب السن فصم ما استطعت من رمضان، وما عجزت عنه إذا كان الواقع م: ج

{ وأفطرته فيجزئك أن تطعم عن كل يوم مسكينا وال قضاء عليك؛ لقوله سبحانه وتعـاىل  
 متطَعتا اسم قُوا اللَّهلَ { : وقوله جل وعال) ١(} فَاتعا جمجٍ }{ ورح نينِ مي الدف كُملَيع

 {)٢. (  
ــ ــلم   وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص   .اهللا التوفي

ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ



٦٣ 

  

 

  

  

  صيام والقيام للجنة الدائمة لإلفتاءاحتاف األنام بفتاوى ال
  

  
   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
    //باز 

_________  
    . ١٦لتغابن ، اآلية سورة ا) ١(
  . ٧٨سورة احلج ، اآلية ) ٢(

   )٦٦٢٠(السؤال الثاين من الفتوى رقم 
عاما طاعنة بالسن ومريضة طرحية الفراش ال تستطيع القيام  ٨٥امرأة تبلغ من العمر : ٢س

  .حىت لقضاء احلاجة والسؤال هل عليها صـالة وصـيام؟ أفيـدونا جـزاكم اهللا خـريا     
  
كما ذكر وجبت عليها الصالة إذا كانت عاقلة تضبط أعمال الصالة،  إذا كان حاهلا: ٢ج

: وقوله تعاىل) ١(} فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم { : وتؤديها حسب طاقتها ولو إمياء، لقوله تعاىل
« : ه قالوملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن) ٢(} لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها { 

، ولقوله صلى اهللا عليه وسلم لعمران بن حصـني  » إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 
رواه » صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا، فإن مل تسـتطع فعلـى جنـب    « : رضي اهللا عنه

وإن قويـت علـى   . » فإن مل تستطع فمستلقيا « البخاري ، زاد النسائي بإسناد صحيح 
وإن شق عليها الصيام أطعمت عن كل يوم مسكينا، وال قضـاء عليهـا،    الصيام صامت،

وجيزئها عن اإلطعام إعطاء نصف صاع من بر أو أرز أو حنومها مما اعتادوا أكله عن كل يوم 
ــاكني ــيام    . للمس ــا وال ص ــالة عليه ــال ص ــل ف ــت ال تعق ــا إن كان   .أم

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
_________  

   . ١٦سورة التغابن ، اآلية ) ١(
  . ٢٨٦سورة البقرة ، اآلية ) ٢(
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   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٨٥٨٩(الفتـــــــــــــ
تكم أنين رجل أبلغ من العمر مثانني عاما ومصاب مبـرض يف الشـريان ويف   أفيد مساح: س

هـ السنة املاضية وقمت بـدفع ثالثـة   ١٤٠٤القلب ومل أستطع صيام شهر رمضان لعام 
أربعـة  (وإمجايل الثالثـة أكيـاس   . أكياس من الرب على ثالث عوائل حمتاجة لدينا يف قريتنا

. لم هل أستطيع صيامه أم أنين ال أستطيع، اهللا أعلـم وهذه السنة أيضا ال أع) وثالثون مدا
لذا أرجو من مساحتكم إفتائي يف ما ورد ذكره، حيث إنين غري مطمـئن إال بعـد إفتـاء    

    مساحتكم يف ذلك؟
  
إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تبلغ من العمر مثانني عاما ومصاب مبرض يف الشـريان  : ج

ل عدم استطاعتك على الصيام فال حرج عليك يف والقلب وأفطرت رمضان املاضي من أج
اإلفطار، وجيزئك يف الفدية إطعام مسكني واحد عن كل يوم أفطرته ومقداره نصف صاع، 
  .أي ما يقارب كيلو ونصف من أرز أو بـر أو حنومهـا ممـا يطعـم عـادة يف بالدكـم      
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

   ائمة للبحوث العلمية واإلفتاءاللجنة الد
  

    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

    //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن قعود 
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    )١٣٠٠٨(السؤال األول من الفتوى رقم 
سنة وقد أصيبت مبرض شلل نصفي أيسر مع  ٩٠إىل  ٨٥والديت تبلغ من العمر من : ١س
ط بالدم وسكري ومرض بالقلب، هذا حسب تقرير الطبيب ومرت عليها فترة أكثر من ضغ

سنة بعض منها يف املستشفى وبعض منها يف البيت حىت وافاها األجل، علما بأـا تفقـد   
ذاكرا أحيانا وتسأل أسئلة كثرية ومتكررة وتدعي أشخاصا موتى من مدة طويلة، مثـل  

هل هو بسبب املرض أم من الشيخوخة، النقطة الـيت أرجـو   إخوة هلا وأنا ال أعرف هذا 
هـ وهي يف حالتها اليت ١٤٠٩توضيحها هي أنه مر على والديت شهر رمضان املبارك عام 

هل جيب الصيام عنها، وإذا كان جيب الصيام هل يصوم واحد من أوالدها أم . وصفت لكم
دقة عنها وإذا كانت جتـب  كلهم، أم من جيب منهم، أم لكل واحد جزء؟ وهل جتب الص

الصدقة عنها ما هو األفضل؛ من ماهلا اخلاص أم من أموال أوالدها؟ علما بأن هلا عدة أوالد 
من ذكور وإناث، وإذا كانت جتب الصدقة عنها ما هو مقدار الصدقة عن كل يوم من أيام 
ــا؟      ــة إنفاقهـ ــف طريقـ ــا وكيـ ــو نوعهـ ــا هـ ــان، ومـ   رمضـ

  
سائل فليس عليها شيء الختالل عقلها، وبذلك يعلم أنـه  إذا كان األمر كما ذكر ال: ١ج

  .ليس عليكم صوم عنها وال فدية

    .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز / /عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

    )١٣٠٤٩(الفتوى رقم 
يوجد يل زوجة تبلغ من العمر مخسا ومثانني عاما تقريبا وهي امرأة مسلمة ومن أهـل  : س

اخلري إن شاء اهللا أصاا يف آخر عمرها مرض السكر وصلَت من الضعف إىل حد ما ترقـد  
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انا يف البيت، وهي ال حتسن الكالم وال تعرف ما باملستشفى بعض األيام وهي يف غيبوبة وأحي
تنطق به أحيانا وال تستطيع املشي إال إذا كان هلا من يساندها أو يرفعها أوالدها واملشـكلة  
أا مل تصل منذ مدة ال تقل عن سنتني، أما بالنسبة للصيام فنحن نفدي عنها وحيث إا ال 

الصالة واالختالف يف كالمها أكثـر مـن    تعرف أوقات الصالة وال تدري ماذا تقول يف
الصواب نأمل من مساحتكم اإلجابة حنو هذه املشكلة، وهل جتب عليها الصالة ويف اختالف 
العقل، وهل يلزمنا الفدية عن الصوم عنها يف رمضان، وماذا جيب علينا أن نعمله فيما جيب 

لعظيم أن ميتعكم بالصـحة  عليها من حقوق حنو دينها هذه رساليت، وأرجو من اهللا العلي ا
  .والعافيــــة، والســـــالم علـــــيكم ورمحـــــة اهللا وبركاتـــــه 

  
   .إذا كان األمر كما ذكر فليست مبكلفة وليس عليها صيام وال صالة: ج

   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
  //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

    صيام املريض
  

ــم  ــوى رقـــــــــــــ   )١١٥٠٢(الفتـــــــــــــ
  :والدي يبلغ من العمر حوايل سبعني أو الثمانني، وهو مصاب بعدة أمـراض، وهـي  : س
    .ربو شعيب يف الرئة -١
    .سكر يف الدم -٢
   .مفاصل العمود الفقريالتهاب يف األعصاب و -٣
  .مقعد يف الفـراش وال يسـتطيع القيـام مـن الفـراش منـذ ثـالث سـنوات         -٤

   :وأسألكم عن اآليت
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إنه إذا صام وجاء نصف النهار مل يستطع مواصلة الصيام، فيفطر ومل يسـتطع فمـاذا    -١
ــان؟   ــيام رمضــــــــ ــل يف صــــــــ   يعمــــــــ

ر أن جيلس أو يقوم واقفًا ال يقدر أن يؤدي الوضوء على الوجه املطلوب، حيث ال يقد - ٢
  فمــــــــــاذا يفعــــــــــل إذا أراد الصــــــــــالة؟

قد ال ختلو مالبسه من بعض النجاسة مثل قطرات البول أو بقايا براز حيث إنه يف بعض  -٣
  .األحيـــان خيـــرج منـــه بـــول أو بـــراز بـــدون أن يشـــعر بـــذلك

  .آمل الرد على أسئليت

ال يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم  إذا كان والدك ال يستطيع الصيام لكربه أو ملرض: أوال: ج
إذا كان : ثانيا. عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو متر أو أرز وحنوها من قوت البلد

إذا كـان  : ثالثًـا . والدك ال يقدر على الوضوء بنفسه أو مبن يعينه فإنه يتيمم بتراب طاهر
جسة فإنه يصلي حسب البول ال يستمسك مع والدك أو كان ال يستطيع أن يغري مالبسه الن

االستطاعة، ويعفى عما أصابه من النجاسة، ويتيمم لكل صالة، أمـا إن اسـتطاع غسـل    
النجاسة بنفسه أو بغريه من ثوبه أو إبداله بثوب طاهر وقت الصالة فإنه يلزمه ذلك؛ لقول 

ــل ــز وجــ ــتطَعتم  { : اهللا عــ ــا اســ ــه مــ ــاتقُوا اللَّــ   .} فَــ
   .على نبينا حممد وآله وصحبه وسلموباهللا التوفيق وصلى اهللا 

   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

    )٩٨٨١(السؤال اخلامس من الفتوى رقم 
نجاء يف الفرج، أو إلدخال مرهم أو قرص لعالج أو إذا أدخلت املرأة أصبعها لالست: ٥س

بعد كشف أمراض النساء حيث تدخل الطبيبة يدها أو جهاز الكشف، هل جيب على املرأة 
  الغسل؟ وإن كـان هـذا يف ـار رمضـان هـل تفطـر وجيـب عليهـا القضـاء؟         
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   .إذا حصل ما ذكر فال جيب غسل جنابة وال يفسد به الصوم: ٥ج
  

   .وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلموباهللا التوفيق 
   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

    )١٥٢٨(السؤال األول من الفتوى رقم 
يشق عليه الصوم يف رمضان وقد أفطر رمضان املاضي هل فيه مريض مبرض السل و: ١س

عليه إطعام أو لًا؟ علما بأنه ال يرجى برؤه وهو ال يعاجل إال مدة يسرية كشهر يـرتل مـن   
ــرج  ــد وخيـ ــيق يف البلـ ــن مث يضـ ــد ومـ ــة إىل البلـ ــكنه بالباديـ   .مسـ

  
ـ   املريض ال يقوى على صيام رمضانإذا كان هذا : ١ج ه وكان ال يرجى برؤه سـقط عن

الصيام، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، يعطيه نصف صاع من بر أو متر 
أو أرز أو حنو ذلك مما اعتاد أهله أن يأكلوه من الطعام، مع القدرة على ذلـك كالشـيخ   

   .الكبري والعجوز الكبرية اللذين يشق عليهما الصوم
   .به وسلموباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصح

   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
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    )٣٢٨٨(الفتوى رقم 
وقد اشتد . هـ١٣٨٢من عام  رجل مصاب مبرض الربو الشعيبأفيد فضيلتكم بأنين : س

هذا املرض تدرجييا حىت أرغمين على تناول خباخ الربو بعد كل نصـف سـاعة يف بعـض    
األحيان وبعض األحيان بعد كل ساعة أو ساعتني حسب اعتدال اجلو وتـأثريه وكـذلك   
. حبوب مهدية متنوعة يف اليوم مرة ومرتني وثالث مرات جماريا حساسية الربو املسـتمرة 

ولكنـها يف  . ها تشري إىل حدة وضرارة هذا املـرض وقد حصلت علي عدة تقارير طبية كل
هلذا أسأل فضيلتكم عن جواز اإلفطار يف رمضان . احلقيقة تنطق مبا أحس به وأعانيه بالضبط

  .وما يترتب عليه ما دام أنين مفطر وال أستطيع الصيام وفقكم اهللا

األيام الـيت  إذا كان الواقع كما ذكرت فال حرج عليك يف اإلفطار يف رمضان، وتبقى : ج
ومن { : أفطرا دينا يف ذمتك تقضيها إذا شفيت وقدرت على القضاء؛ لقوله سبحانه وتعاىل

 رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضوإن استمر معك املرض وقرر طبيـب  ) ١(} كَانَ م
ه مسكينا فقط، نصـف  خمتص بغلبة ظنه على عدم الربء فعليك أن تطعم عن كل يوم أفطرت

لَـا  { : صاع بر أو أرز أو حنو ذلك مما هو من قوت البلد، وال قضاء عليك؛ لقوله سبحانه
} علَيكُم في الدينِ من حـرجٍ  }{ وما جعلَ { ، وقوله ) ٢(} يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها 

)٣. (  
  

    .مد وآله وصحبه وسلموباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حم
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
_________  

   . ١٨٥سورة البقرة ، اآلية ) ١(
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   . ٢٨٦سورة البقرة ، اآلية ) ٢(
  . ٧٨احلج ، اآلية  سورة) ٣(

    )٤٩٥٨(فتوى رقم 
عاما بالربو واحلساسية احلادة وهذا العام سـافرت  ١٣أفيد فضيلتكم بأنين مريض منذ : س

وقد . إىل لندن إلجراء فحوصات عامة حيث إن هذا املرض سبب يل مضاعفات محاكم اهللا
ذه املدة احملـددة  قرر يل الطبيب عالج ملدة ثالثة أشهر بانتظام كل يوم ثالث مرات وأن ه

أرجو من فضيلتكم التكرم باإلفادة عن كيفية تناويل للعـالج  . توافق شهر رمضان املبارك
حيث إن حاليت تستدعي العالج ألن مرضي بالرئة وكل شهر رمضان من كل سنة حيصـل  

هذا وأرجو من فضيلتكم اإليضاح عما يسمح به الشـرع  . عندي تعب شديد من الصيام
  .فضيلتكم ووفقكم اهللا لزود العمل الصاحل احلنيف حفظ اهللا

إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت فال حرج عليك استعمال األدوية حسب احلاجـة  : ج
مث إن كان العـالج مشًـا   . إليها ولو ارا؛ ختفيفًا لشدة املرض عنك ورجاء الشفاء من اهللا

الصـدرية، وتسـهيلًا للتـنفس     للدواء باألنف أو إبرا يف العضل أو الوريد؛ ختفيفًا لألزمة
فصومك صحيح وال قضاء عليك وإن كان العالج تناوال حلبوب أو شربا لسوائل فعليـك  
قضاء صوم تلك األيام اليت تناولت فيها ذلك ارا بعد شفائك وقدرتك على الصيام، وإن 

قضـاء  قدر اهللا أن يستمر بك املرض وكان العالج شربا أو تناول حبوب ومل تقدر على ال
فأطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا أعطه نصف صاع عن كل يوم من بر أو متـر أو أرز أو  
  .حنــــو ذلــــك ممــــا تــــأكلون منــــه عــــادة واهللا الشــــايف
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
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عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

    )٤٦٣٧(فتوى رقم 
إنين امرأة أصبت مبرض منذ مخسة عشر عاما واملرض مستمر معي حىت الوقت احلاضر وهو 

هـ مث أشتد علـي  ١٤٠١ هـ وقد أخذ املرض إىل السنة املاضية١٤٠٢العام احلايل عام 
فدخلت املستشفى وعمل يل عالج ملدة ثالث شهور وأنا يف املستشفى مث خرجـت مـن   
املستشفى وكتب يل الطبيب عالجا ملدة عام كامل فآخذ العالج، واملرض هو التهاب رئوي 
مع نزيف دم من الفم فدخل شهر رمضان العام املاضي فصمت منه مثانية أيام والثمانية أيام 

رج مين نزيف بلغم مع دم مع فمي إذا تركت العالج وطلب مين الطبيب أن ال أوقـف  خي
العالج ولكن شهر رمضان احلايل قرب وأنا ما صمت رمضان العام املاضـي وإذا صـمت   
رجع الرتيف ألنين سوف أوقف العالج إذا صمت والزم استمر على العالج يوميا وخيـرج  

م بدون دم أرجو من مساحتكم النظر يف وضعي هذا وإفاديت دم بلغم أوقاتا وأوقاتا خيرج بلغ
عن صيام الشهر املاضي ماذا أفعل بدلًا عنه وعن األيام اليت صمتها هل هي جـائزة أم ال؟  

  .أرجو إفاديت جزاكم اهللا خري اجلزاء

إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت من املرض رخص لك يف الفطر يف رمضـان إىل أن  : ج
ء وتقدرين على الصيام واأليام اليت قد صمتها من رمضان السابق صـحيحة  يتم لك الشفا

  .أمـا األيـام الـيت أفطرـا يف مرضـك فعليـك قضـاؤها       . وليس عليك قضـاؤها 
أما األيام اليت أفطرا يف مرضك فعليك قضاؤها بعد الشفاء والقدرة على الصـيام، فـإن   

عليك إطعام مسكني عن كل يـوم  استمر بك العجز عن الصيام على وجه ال يرجى برؤه ف
أفطرتيه، وهو نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريبا ويسـقط  

   .عنك القضاء
  

   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
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   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

   )١٣٨١(الفتوى رقم 
مرضت مبرض الكلى وأجريت يل عمليتان ونصحين األطباء أن أشرب املاء ليلًا وارا : س

ف عن شرب املاء ثالث ومبا ال يقل عن لترين ونصف يوميا، كما أخربوين أن الصيام والك
ساعات متتالية يعرضين للخطر، هل أعمل بكالمهم أو أتوكل على اهللا وأصوم مـع أـم   
يؤكدون بأن عندي استعدادا لتخلق احلصى أو ماذا أفعل؟ وإذا مل أصم فما الكفارة الـيت  

    علي دفعها؟
  
ع لك أن تفطر؛ إذا كان األمر كما ذكرت، وكان هؤالء األطباء حذاقًا بالطب فاملشرو: ج

حمافظةً على صحتك ودفعا للضرر عن نفسك، مث إن عوفيت وقويت علـى القضـاء دون   
حرج وجب القضاء، وإن استمر بك ما أصابك من املرض أو االستعداد لتخلق احلصى عند 
عدم تتابع شرب املاء وقرر األطباء أن ذلك ال يرجى برؤه وجب عليك أن تطعم عن كـل  

    .يوم أفطرته مسكينا
  

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
    //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن منيع 
  //باز 
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    )٢٩٢٤(الفتوى رقم 
إنين أصبت مبرض يف الكلى وقد تربع يل أحد األبناء بكلية واحدة، وإنه قد مر علـي  : س

شهر رمضان وقد اين الطبيب املشرف على العملية عن الصيام، ونفس العملية ال تـزال  
حديثة العهد ويقول الطبيب إنه خطر علي إذا أنا صمت بشأن تكون املوية واملـاء البـارد   

لذا أرجو من اهللا مث من مساحتكم إفـاديت  . أن هذه الكلية زرعت جديدةباستمرار بسبب 
مباذا أعمل يف الصيام الذي فاتين، وهل يلزمين القضاء أو الصدقة؟ ال سيما أنين ال أستطيع 
  .الصــــيام وأنــــا يف هــــذه احلالــــة حفظكــــم اهللا ورعــــاكم

  
يكون عليك فيه  إذا كان الواقع كما ذكرت شرع لك الفطر ما دام الصيام يضرك أو: ج

حرج، وعليك قضاء ما فاتك من صيام شهر رمضان حينما تقدر على الصيام ولو بعد سنة 
أو سنوات، فإن استمر بك العجز عن الصيام ومل ترج القدرة عليه مستقبلًا وجب عليك أن 
تطعم عن كل يوم أفطرته من رمضان واحد أو رمضانات مسكينا، تعطيه نصف صاع من بر 

ــاء      أو أرز أو ــك القض ــقط عن ــذلك يس ــك، وب ــه أهل ــا تطعم ــوه مم   .حن
  

    .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
  //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 

عزيز بن عبد اهللا بن عبد ال// عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

    )٥٠٨٥(الفتوى رقم 
سنة وأصابين مرض من اهللا عز وجل يف الكلـى   ٢٧أنا مواطن كوييت أبلغ من العمر : س

ومرضت مدة سنتني وصرت أغسل الكلى على مكينة وقال يل الدكاترة الزم تشوف لـك  
ني ويبلـغ مـن   أحد من إخوتك يتربع لك بإحدى كليتيه وتربع أحد إخويت يصغرين بسنت
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سنة وسوينا عملية جنحت العملية بفضل اهللا تعاىل ومنعوا عين الصوم حلـني الزم  ٢٥العمر 
كل ساعة أشرب كوب ماء، وممنوع أخوي من الصوم وقالوا إذا حاولـت تصـوم ـدد    
حياتك باخلطر علما أين عانيت من املرض الذي مل يشعر به أي إنسان إال من صار عليه فهل 

ال تصوم، ورفض : وأخوي صام رمضان الذي فات وتأثر تأثريا واضحا وقلت. أصوم أم ال
وصام، علما أن عمليتنا مضى عليها سنتان، فأرجو اإلجابة املستعجلة، وبعده إذا امتنعـت  
عن الصوم فكيف أفعل، وكم أدفع على اليوم أو الشهر؟ واهللا حيفظكم ويوفقكم ملا فيه خري 

  .اإلسالم واملسلمني

ا كان الواقع ما ذكر جاز لكل منكما أن يفطر يف رمضان ما دامت حالـه كـذلك؛   إذ: ج
فإن استطاع فيما بعـد  } ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر { : لقوله تعاىل

القضاء وجب عليه أن يقضي ما أفطره فإن مل يستطع أطعم عن كل يوم أفطـره مسـكينا   
ــأ ــب  نســـ ــع جميـــ ــه مسيـــ ــفيكما إنـــ   .ل اهللا أن يشـــ

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

هللا بن عبد العزيز بن عبد ا// عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

   )٥٧٥٠(الفتوى رقم 
لدي امرأة عمل هلا عملية قبل دخول شهر رمضان ومل يكتب اهللا أا تصـومه قبـل   : س

استئصال إحدى الكلى ائيا وإخراج حصوة من الكلية الثانيـة  : العملية والعملية كما يلي
كم الكفارة يف ذلـك،  أفدنا جزاك اهللا خريا ما ح. توصية األطباء بعدم صيامها طيلة احلياة

وكيف أطعم ستني مسكينا يف حالة ما يكون اجلواب هكذا، وهل جيب الكفارة يف ذلـك  
طاملا التوصية الطبية تنصح بعدم الصيام خشية على حياا، وهل ال بد من الكفارة سـنويا،  
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 وهل جيوز وضع الكفارة نقدا، وكم يكون عددها، وهل جيوز أنين اشتري حبا وأقسمه أو
أنزل إىل احلرم وأقسم على املساكني نقدا لعدم وجود الستني نفرا؟ أفدنا جزاكم اهللا خـري  
ــزاء   .اجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
إذا أوصى الطبيب املسلم الثقة أن الصيام يضرها فإا تفطر وتكفر عن كل يوم من أيام : ج

رمضان بإطعام مسكني نصف صاع من بر أو أرز أو متر وحنوها من طعام البلد، وال جيـوز  
  .خــــــــــراج الكفــــــــــارة نقــــــــــودا  إ

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

   )٢١٤٣(رقم السؤال اخلامس من الفتوى 
إين مريض بالسكر والصيام يؤثر علي وعمري اثنتان وسبعون سنة، وعندي بعـض  : ٥س

ــتفكري      ــكر وال ــأثري الس ــن ت ــون م ــوز أن يك ــالة وجي ــهو يف الص   .الس
  
إن كنت عرفت بالتجربة أن الصيام يزيد مرضك أو يؤخر برءك منه أو أخربك طبيب : ٥ج

عليك القضاء بعد الشفاء، وإن استمر بك مسلم مأمون حاذق بأن الصيام يضرك فأفطر، و
املرض ال قدر اهللا ومل تستطع معه القضاء وغلب على ظنك أنه ال يزول فأطعم عن كل يوم 
أفطرته مسكينا نصف صاع من بر أو متر أو أرز أو حنوها من األطعمة اليت تطعمها أهلك، 

    .نسأل اهللا لنا ولك التوفيق والشفاء
  

   .هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلموباهللا التوفيق وصلى ا
   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
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  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

  //باز 

  )٢٤٣٣(الفتوى رقم 

هـ واآلن عندنا عشرة أطفال ستة ذكـور وأربعـة   ١٣٧٧ام لدي زوجة تزوجتها ع: س
بنات، وهذه الزوجة وهللا احلمد صاحلة وختاف اهللا، ومنذ زواجنا وهي حمافظة على دينـها  
تصلي الصلوات اخلمس املكتوبة وتصوم رمضان، ومل أالحظ عليها أا تكاسلت عـن أداء  

يف رمضان لعذر شـرعي وهـو   فريضة الصالة وصيام شهر رمضان املبارك، وعندما تفطر 
العادة الشهرية للنساء حال انتهاء شهر رمضان خبمسة أيام تقوم بقضاء ما أفطرته من تلقاء 
نفسها، ومنذ سنة تعرضت ملرض السكري بالدم والبول حيث ارتفع السكر معها إىل درجة 

ا إال أن إغمائها ونقلناها إىل املستشفى وبعد أشهر وهللا احلمد بعد املرض حتسـنت حالتـه  
ال ميكن أن ينتهي، ويف شهر ) السكري(السكري ال يزال معها وقرر األطباء بأن هذا املرض 

هـ ولدت ولدا ذكرا بأول رمضان املبارك وبعد أن خرجت من أربعني ١٣٩٨رمضان عام 
يوما بعد الوالدة حاولت أن تقضي صيام الشهر الذي حان أيام والدا للولد وهو شـهر  

ت إىل أن حان أذان الظهر فحصل معها دوخة ومل تستطع القيام من جرائهـا  رمضان فصام
فاضطرت إىل اإلفطار، وبعد أن تناولت شيئًا من املاء واألكل ذهبت الدوخة عنها وبعد أيام 

  صامت وعندما حان الظهر حصلت معها الدوخة وهكذا إىل مدة ثالثة

إىل اإلفطار حىت أا بكت خوفًـا   أيام وهي كلما حاولت الصيام حيصل معها دوخة وتضطر
من اهللا أن يأيت رمضان املقبل وهي على هذه احلالة وقد طلبت مين أن أكتب لسـماحتكم  
عن موضوعها وإن شاء اهللا ستحاول الصيام ولكن يف حالة عدم مقدرا على الصيام بسبب 

وجها أن نفعلـه  ما حيصل معها من دوخة من جراء الصيام ماذا جيب عليها أو علي أنا يا ز
   هللا؟ أرجو إرشادنا وفقكم اهللا ملا حيبه ويرضاه وأن يسدد خطاكم وجيعل اجلنة مأواكم
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إذا كان الواقع كما ذكرت من استمرار ضعفها؛ ملرضها وعدم قدرا على القضاء فال : ج

مانع من تأخري القضاء إىل أن تقوى عليه، ولو بعد رمضان آخر، وإذا استمر ا العجز عن 
القضاء وجب عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم أفطرته من شهر رمضان وذلك بأن تدفع 
نصف صاع من بر أو متر أو أرز أو حنو ذلك من الطعام املعتاد لديكم عن كل يوم أفطرتـه  
ــواه     ــت ال تقـ ــا دامـ ــاء مـ ــها القضـ ــقط عنـ ــكني، ويسـ   .ملسـ

  
   .موباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسل

   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٣٩٥٠(الفتـــــــــــــ
لسكر من مدة سبع سنوات سنة ومصابة مبرض ا ٦٦أفيدكم أن والديت تبلغ من العمر : س

هـ أصيبت مبرض السـل  ١٣٩٨وتتناول العالج عنه من ذلك الوقت حىت اآلن ويف عام 
وسافرت ا إىل الكويت للبحث عن العالج وقد تنومت مبستشفى األمراض الصدرية هناك 

سنتني داخل املستشفى حتت العالج وحتسنت صحتها نسبيا من مرض ١٤٠٠هـ و٩٩عام 
املستشفى وعندي بالبيت وال زالت تتناول العالج عن املرضني السـكر   السل وطلعت من

والصدر وتراجع املستشفى أسبوعيا، وقد أصيب جسمها بضعف عام؛ لطعنـها يف السـن   
وكذلك متأثرة من جراء األمراض املستعصية وال تستطيع الوقت احلايل الصيام حيث تتناول 

الطبيب عن الصيام السنتني املاضـيتني عنـدما    املاء كل ساعتني مرة على األقل وقد منعها
كانت باملستشفى وأنتم تعلمون أن شهر رمضان املبارك على األبواب هذه األيام أفيـدوين  
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جزاكم اهللا خريا عما ينبغي هلا أن تعمل عن السنتني املاضيتني والشهر القادم؟ وفقكـم اهللا  
  .وعفا عنكم والسالم

مرض والدتك فإنه جيوز هلا اإلفطار يف رمضان ما دامت  إذا كان الواقع كما ذكرت من: ج
يف احلالة املذكورة فإن برئت وقويت فيما بعد على القضاء قضت األيام اليت أفطرا؛ لقوله 

، وإن اسـتمر  ) ١(} ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر { : سبحانه وتعاىل
) ٢(} لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها { : قضاء عليها؛ لقوله سبحانه وتعاىل معها املرض فال

، وتطعم عن كـل يـوم أفطرتـه    ) ٣(} وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ { : وقوله
ــكينا   .مســــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

ــة الدائ ــاء اللجنـــ ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ   مـــ
  

  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
   //باز 

_________  
   . ١٨٥سورة البقرة ، اآلية ) ١(
   . ٢٥٦سورة البقرة ، اآلية ) ٢(
  . ٧٨اآلية سورة احلج ، ) ٣(

   )١١٦٦(الفتوى رقم 
أخي مصاب بقرحة يف معدته والطبيب قد محاه على أنواع خمصصة من الطعام واه عن : س

  الصيام ملدة مخس سنوات وقد جرب الصوم فوجده يتـأثر منـه ويسـأل عـن ذلـك؟     
  
إذا كان األمر كما ذكره السائل عن أخيه فإذا كان الطبيب الذي اه عن الصوم ثقـةً  : ج
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مأمونا خبريا يف طبه؛ فيتعني السمع والطاعة لنصحه وذلك بإفطاره يف رمضان حـىت جيـد   
علَى سفَرٍ فَعدةٌ }{ فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو { : القدرة واالستطاعة على الصوم، قال تعاىل

 رامٍ أُخأَي ني ا{ : ، وقال تعاىل) ١(} مف كُملَيلَ ععا جمجٍ  وـرح نينِ موقـال  ) ٢(} لد
إذا أمـرتكم  « ، وقال صلى اهللا عليه وسلم ) ٣(} لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها { : تعاىل

فإذا شفي من مرضه تعني عليه قضاء صوم أشهر رمضان الـيت  » بأمر فأتوا منه ما استطعتم 
  .ســلمني الصــحة والعافيــةونســأل اهللا لنــا ولــه وجلميــع إخواننــا امل. أفطرهــا

   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
_________  

ــة  ) ١( ــرة ، اآليـــــــ ــورة البقـــــــ   . ١٨٤ســـــــ
ــة   ) ٢( ــج ، اآليـــــــ ــورة احلـــــــ   . ٧٨ســـــــ
  . ٢٨٦ة سورة البقرة ، اآلي) ٣(

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن منيع 
  //باز 

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٢١٢٩(الفتـــــــــــــ
قدر اهللا علي مبرض األمعاء، وأجريت يل مخس عمليات نتيجة قرحة يف املعدة واشتد يب : س

ضا ومل استطع قضاء ما فـات  املرض وأقمت يف املستشفى زمنا طويلًا، وقد أقبل رمضان أي
  .هـ فأرشدوين٩٨وال صيام شهر رمضان احلايل 

إذا كان الواقع كما ذكرت من اشتداد املرض بك واستمراره، وأنك ال زلـت حتـت   : ج
 -العالج، وأنك جتد من نفسك عدم القدرة على الصوم، وقد أمرك الدكتور بعدم الصيام 

فطر واجبا عليك؛ لشدة املرض وضرورتك يف فالحرج عليك يف عدم الصيام، وقد يكون ال
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العالج إليه، وعليك إذا شفاك اهللا وقويت على الصيام أن تقضي األيام الـيت أفطرـا أو   
شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ هـدى للنـاسِ   { : الشهر الذي أفطرته، قال اهللا تعاىل

فُرقَان فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ وبينات من الْهدى والْ
 رسالْع بِكُم رِيدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي رامٍ أُخأَي نةٌ مدفـإن اسـتمر بـك    ) ١(} فَع ،

لى القضاء ويئست من ذلك ال قدر املرض، أو شفيت واستمر بك الضعف وعدم القدرة ع
فأطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو متر أو أرز أو غريه من األطعمة اليت  -اهللا

ــك ــا أهلـــــــــــــــ   .يطعمهـــــــــــــــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

_________  
  . ١٨٥سورة البقرة ، اآلية ) ١(

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

   )٩٩٤٤(الفتوى رقم 
يوجد بعض املرضى شفاهم اهللا تتعطل كالهم عن العمل مما يضطرهم إىل مـا يسـمى   : س

هناك كلية صناعية تقوم بتطهري الدم وتنقيته من الشـوائب وذلـك يف   أنه : بالغسيل وهو
األسبوع مرتني أو ثالث حبيث خيرج دم اإلنسان كله من جسده بأنبوب آخر بعد التنقية مع 
أنه يضاف للدم داخل الكلية الصناعية بعض املواد املطهرة ولوال هذا العمل لتعرضت حياة 

هل يؤثر الغسيل على : والسؤال. ذا األمر ضرورياإلنسان للموت بسبب تعطل الكلى فه
الصيام إذا كان اإلنسان صائما؟ علما بأن هذا ضرورة له ويشق عليه أن يفطـر ويقضـي   

أرجو من مسـاحتكم   -وجسمه ال يستفيد سوى تنقية الدم من الشوائب وقد كثر التساؤل
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ــريا   ــزاكم اهللا خــــــــ ــادة جــــــــ   اإلفــــــــ
.  
مستشفى امللك فيصل التخصصي باخلطاب رقـم  سعادة مدير : جرت الكتابة لكل من: ج

، وسعادة مدير مستشفى القوات املسـلحة بالريـاض   ١٤٠٦/  ٨/  ١٤يف  ٢/  ١٧٥٦
لإلفادة عن صفة واقع غسيل الكلى، وعن  ١٤٠٦/  ٨/  ٤يف  ٢/  ١٧٥٧باخلطاب رقم 

  .خلطه باملواد الكيماوية، وهل تشتمل على نوع من الغذاء

/  ١٦/  ١٠ورقم  ١٤٠٦/  ٨/  ٢٧يف  ٥٦٩٣باخلطاب رقم وقد وردت اإلجابة منهما 
أن غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم املريض : مبا مضمونه ١٤٠٦/  ٨/  ١٩يف  ٧٨٠٧
تتوىل تنقيته مث إعادته إىل اجلسم بعد ذلك، وأنه يتم إضـافة بعـض   ) كلية صناعية(إىل آلة 

ـ    ــالح وغريهـ ــكريات واألم ــة كالس ــة والغذائي ــواد الكيماوي ــدمامل   .ا إىل ال
وبعد دراسة اللجنة لالستفتاء والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي بواسطة أهل اخلـربة  
  .أفتــت اللجنــة بــأن الغســيل املــذكور للكلــى يفســد الصــيام       
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

   نة الرئيسعضو نائب رئيس اللج
  

  عبد اهللا بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

   ) ٥٦٦٠( الفتوى رقم 
إن يل زوجة أصيبت يف الباطنية مث ذهبت ا إىل مستشفى اهلدا التخصصي بالطـائف  : س

وقد صامت من رمضان املاضي عشرة أيام ومل تستطع إكمال بقية رمضان وقال لنا الدكتور 
ينبغي هلا ست وجبات يف اليوم ألجل ضعفها، واآلن قرب صيام شـهر رمضـان   : ختصامل

وذكرت أا ال تستطيع قضاء أيام شهر رمضان املاضي، فأطلب من اهللا مث منكم إفتائي هل 
. الزم ست وجبات يف اليوم على فتـرات : ينوب عن الصيام فدية أم ال؟ ألن الدكتور قال
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  .أفتونــــــــــــــــا أثــــــــــــــــابكم اهللا 
  
ا كان الواقع من حاهلا ما ذكر فهي معذورة يف اإلفطار يف شهر رمضان، وعليها قضاء إذ: ج

وكذا إذا مل تتمكن من صيام رمضان . ما أفطرته من أيامه إذا شفاها اهللا وقويت على الصيام
ــفاها اهللا    ــي إذا شــ ــر وتقضــ ــا تفطــ ــه فإــ   .اآليت أو بعضــ

ــح    ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلموب   .به وس
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

   )٤٨٨٢(الفتوى رقم 
تعصية مما أدى إىل نـزف دم  هناك شخص مسلم أصيب مبرض البواسري الشرجية املس: س

ولـدى  . نتيجة االلتهابات الشديدة احلادة، وكان ذلك الرتف خالل شهر رمضان املبارك
مراجعته للطبيب األخصائي ملرضه طبعا وصف له الطبيب العالج الالزم الذي من املمكـن  

العالج مبشيئة اهللا سبحانه يساعده على وقف الرتف والشفاء مع السماح له باإلفطار ألخذ 
طيلة مدة الرتف وحلني انقطاع ووقف نزف الدم حىت أن نزف الدم بقي مستمرا كما هـو  
أثناء أخذ العالج، علما بأن املريض كان ال يستطيع وال يقدر على الوقوف والسري علـى  

هل هلذا املـريض  . أقدامه إال مبساعدة الغري نتيجة شدة االلتهابات ونزف الدم من البواسري
تلك احلال اليت ذكرت لفضيلتكم اإلفطار؛ ليأخذ عالجه وأن يؤدي الصـلوات  وهو على 

  اخلمس مع استمرارية نزف الدم وتلوث ثيابه الداخلية واخلارجية بالدم؟

إذا كان حالك كما ذكرت وكنت ال تقوى على الصيام، أو كان الصـيام يزيـد يف   : ج
فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضا { : مرضك أو يؤخر برءك فلك الفطر وعليك القضاء لقوله تعاىل
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 رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع وعليك أن تؤدي الصالة حسب االسـتطاعة بـأن   ) ١(} أَو
صل قائما، فـإن مل  « : تصلي قائما، أو جالسا، أو على جنب؛ لقوله عليه الصالة والسالم

، وتتطهر للصالة بعد دخول الوقـت بـأن   » تستطع فجالسا، فإن مل تستطع فعلى جنب 
تتوضأ لكل صالة؛ ألمره صلى اهللا عليه وسلم محنة بنت جحش وكانت تستحاض فال تطهر 

   .بأن تعصب فرجها وتتطهر لكل صالة
   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة  //عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
   //باز 

_________  
  . ١٨٥سورة البقرة ، اآلية ) ١(

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٢٥٠٢(الفتـــــــــــــ
أكثـر  وال أستطيع أصرب عن األكل والشرب ) القولون(إين رجل مصاب مبرض املعدة : س

هـ، ويل اآلن سبع سنوات مل استطع صـوم  ١٣٩٠من ساعتني وابتدأ معي املرض من عام 
رمضان وكل عام وأنا أمتىن العافية من اهللا لكي أصوم، وحبثت عن العالج يف عـدة دول،  
ولكن األمر هللا وحده، وخوفًا من املوت وأنا مل أصم هذه املدة؛ لذا لزمين سؤال فضيلتكم 

وألكون على بصرية من ديين أرجو إفتائي أو إحالة معروضي هذا ملـن   هل علي من كفارة
ــري       ــل خ ــم اهللا لك ــة، وفقك ــوى الالزم ــائي الفت ــر إلعط ــه األم   .يهم

  
إذا كان الواقع كما ذكرت من متادي املرض بك وعجزك عن الصيام أجزأك أن تطعم : ج

متر أو أرز أو عن كل يوم أفطرته يف رمضان تلك السنوات مسكينا نصف صاع من بر أو 
ــك   ــه أهلـــــ ــا تطعمـــــ ــا ممـــــ   .ذرة أو حنوهـــــ
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ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

ز بن عبد اهللا بن عبد العزي// عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

ــم  ــوى رقــــــــــــــ   )٢٨٩(الفتــــــــــــــ
مصاب مبرض الكبد وأن الطبيب أمره بالفطر الستعمال الدواء وضعف حتمل الكبـد  : س

ويذكر أنه يستطيع املشي إىل املسجد وإىل املستشفى ويسأل هل يسوغ له الفطر واحلال ما 
ــر؟   ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
كبده وأن الطبيـب أمـره    إذا كان األمر كما ذكره املستفيت من أنه مصاب مبرض يف: ج

بالفطر فإذا كان الطبيب ذا ثقة وأمانة وخربة يف فنه فإنَّ أمره بترك الصوم معترب؛ ملا يعرفـه  
من حال املرض ومدى حتمل املريض الصوم من عدمه، وعليه أن يقضي مـا يفطـره بعـد    
  .اســـــــــــــــــــــــــــــــــــتطاعته
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

ــاء  اللج ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   نـــ
  

ــو  ــو // عضـــ ــة  // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ   //نائـــ
  

  //عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن منيع 

ــم   ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــع مـــ ــؤال الرابـــ   )٤٦٨١(الســـ
: كلفتين شابة سورية مؤمنة وتقية يف الثامنة والعشرين من عمرها أن تفتوها مبا يلـي : ٤س
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ألطباء من الصوم ملرض يف قلبها مل يكن يرجى شفاؤه فكانت تفطر يف رمضان وخترج منعها ا
الفدية عن كل يوم تفطره مباشرة مث شاء اهللا بتقدم الطب أن جيرى هلا عملية جراحيـة يف  
صمام القلب وجنحت العملية واحلمد هللا ولكن بقيت فترة من الزمن حتت املراقبة وحتـت  

عد أن حتسنت صحتها ومكنها اهللا من صيام رمضان املاضي وهـي  العالج املستمر، واآلن ب
 ١٨٠تسأل ماذا تعمل يف األيام اليت أفطرا وهل عليها أن تقضي ما فاا من صيام ويقدر 

يوما أي ما يعادل ستة أعوام متوالية أم أن إخراجها الفدية يف حينها جيزئها عن الصوم؛ عملًا 
؟ أفيدونا وأفتونا جزاكم اهللا خريا } يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكنيٍ  وعلَى الَّذين{ بقوله تعاىل 

ــزاء     ــري اجلــ ــلمني خــ ــن املســ ــائلة وعــ ــن الســ   .عــ
  
جيزئها ما أخرجته من الفدية فيما مضى عن كل يوم أفطرته وال جيب عليها قضاء تلك : ٤ج

ــه      ــا يف حين ــب عليه ــا وج ــت م ــد فعل ــذورة وق ــا مع ــهور؛ أل   .الش
ــاهللا ا ــلم   وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص   .لتوفي

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٥٧٥٣(الفتـــــــــــــ
هـ وذلك لتعرضها ملرض ١٤٠١ تتمكن من صيام شهر رمضان الكرمي لعام زوجيت مل: س

سبب هلا نزيفًا يف األجهزة التناسلية ومل تتمكن من صيامه قبل حلول شهر رمضان الكـرمي  
هـ وذلك لتناوهلا العالج خالل تلك الفترة حىت توقف الرتيف وهللا احلمـد؛ لـذا   ١٤٠٢

صيام أو الفدية؟ علما بأا قد صامت رمضان لعام نرجو من فضيلتكم إفادتنا هل تقضيه بال
ـــ١٤٠٢   .هــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هـ ومل تتمكن مـن  ١٤٠١جيب عليها أن تقضي مجيع األيام اليت أفطرا من رمضان : ج
ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ { : هـ، قال تعاىل١٤٠٢صيامها حىت أدركها رمضان عام 

  .وال جتزئهـا الفديـة  ) ١(} د اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسر فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر يرِي
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // ن غديان عبد اهللا ب// عبد اهللا بن قعود 

   //باز 
_________  

  . ١٨٥سورة البقرة ، اآلية ) ١(

   )١٤٤٧(الفتوى رقم 
هـ واضطرتين ظروف ١٣٩٥أصبت مبرض خطري يف العشر األواخر من رمضان عام : س

من املرض فأقضيها  املرض أن أفطر أربعة أيام من ذلك الشهر املبارك وكان أملي أن أشفى
فيما بعد ولكن املرض استمر يب حىت اآلن وحنن نستقبل رمضان جديد ومل أمتكن من قضاء 
األيام اليت أفطرا من رمضان الفائت وليس عندي استطاعة يف صيام الشهر املقبل رمضان 

 هـ نظرا ملا أعانيه من هذا املرض وليس عندي يقني يف شفائي من املرض فيما١٣٩٦عام 
أطلب التكرم بإجابيت حتريريا فيما يلزم مع التكرم ببيان قيمة اإلطعام يف الوقت احلاضر . بعد

بالنقود على حسب حالة املطعم واملطعم، وإذا مل يكن هناك مساكني متعددون يف القرية فهل 
  أكرر اإلنفاق على املساكني املعينني بالقرية؟

رب حىت يشفيك اهللا من هذا املرض مث تقضي ما إذا كان األمر كما ذكرت فعليك أن تص: ج
{ : فاتك من األيام اليت أفطرا من شهور رمضان اليت تدركها واألصل يف ذلك قوله تعاىل

 رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضكَانَ م نموكذلك كونك تظـن يف نفسـك   ) ١(} و
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عليه احلكم بأنك لن تشفى بأنك تطعم عـن األيـام   أنك لن تشفى فهذا ال يصح أن يبىن 
. املاضية ويسقط عنك القضاء وعليك حسن الظن باهللا ورجاء الشفاء مع االستعداد لآلخرة

شفاك اهللا من كل سوء وأعانك على أداء الواجب، ومىت قرر األطباء أن هذا املرض الذي 
ليك أن تطعم عن كل يـوم  ال يرجى شفاؤه، فإن ع -تشكو منه، وال تستطيع معه الصوم 

مسكينا نصف صاع من قوت البلد من متر أو غريه عن الشهور املاضية واملسـتقبلة، وإذا  
  .عشيت مسكينا أو غديته بعدد األيام اليت عليك كفى ذلك أما النقود فال جيزئ إخراجها
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

ــة لل ــة الدائمـــ ــاء اللجنـــ ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ   بحـــ
  

   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

   //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
_________  

  . ١٨٥سورة البقرة ، اآلية ) ١(

   صيام املسافر
  

   )١٠٦٠٤(السؤال األول من الفتوى رقم 
؛ هل اإلمتام والصيام أفضل أم األخذ بالرخصـة  السفر حكم الصالة والصيام يفما : ١س

   .املشروعة أفضل؟ مع العلم أن البعيد قريب يف وقتنا احلاضر وليس هناك صعوبة يف السفر
  
جيوز اإلفطار للمسافر يف رمضان وقصر الصالة الرباعية، وذلك أفضل من الصـيام  : ١ج

إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كمـا  « : مواإلمتام؛ ملا ثبت من قول النيب صلى اهللا عليه وسل
  ) .١(» ليس من الرب الصيام يف السـفر  « : ، ولقوله عليه السالم» حيب أن تؤتى عزائمه 

   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
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ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // اهللا بن غديان عبد 

_________  
/  ٢، والبخـاري  ٤٣٤/  ٥، ٣٩٩، ٣٥٢، ٣١٩، ٣١٧، ٢٩٩/  ٣أخرجه أمحد ) ١(

، )٢٤٠٧(بـرقم   ٧٩٦/  ٢، وأبـو داود  )١١١٥(بـرقم   ٧٨٦/  ٢، ومسلم ٢٣٨
 ١، وابن ماجه )٢٢٦٢ -٢٢٦٠، ٢٢٥٨ -٢٢٥٥(برقم  ١٧٧، ١٧٥/  ٤والنسائي 

، وابن حبان ١٤/  ٣، وابن أيب شيبة ٩/  ٢، والدارمي )١٦٦٥، ١٦٦٤(برقم  ٥٣٢/ 
، ٣٥٤٨، ٣٥٥(بــــرقم  ٣٢٢، ٣٢٢ -٣٢١، ٣٢٠، ٣١٧/  ٨، ٧١ -٧٠/  ٢

، )٣٩٩(بـرقم   ٤٦/  ٢..) غوث املكدود(، وابن اجلارود )٣٥٥٤، ٣٥٥٣، ٣٥٥٢
  .٢٤٣، ٢٤٢/  ٤والبيهقي 

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٩٠٥٣(الفتـــــــــــــ
 -اختلفت األقوال بالنسبة للفطر يف رمضان ملن كان مسافرا من اجلنوب ألداء العمرة : س

  .نرجو إفتاءنا يف ذلك األمر وفقكم اهللا لصـيامه وقيامـه إنـه مسيـع جميـب الـدعاء      
  
من كان مسافرا سفرا تقصر الصالة يف مثله رخص له يف الفطر يف رمضان؛ سواء كان : ج

م أو لصديق أو لطلب علم أو جتارة أو حنو ذلك مـن األسـفار   سفره لعمرة أو لصلة رح
  ) .١(} ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعـدةٌ مـن أَيـامٍ أُخـر     { : املباحة؛ لقوله تعاىل

   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
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   //باز 
_________  

  . ١٨٥سورة البقرة ، اآلية ) ١(

ــم   ــن الفتـــــوى رقـــ   )١٠٥٦٨(الســـــؤال الثـــــاين مـــ
  ؟)صام فله أجر ومن أفطـر لـه أجـران    من: (ما معىن قول الرسول عليه السالم: ٢س
  
« : احلديث املعروف يف هذا ما رواه مسلم يف صحيحه عن أنس رضي اهللا عنه قـال : ٢ج

فرتلنا مرتلًـا يف  : كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف السفر فمنا الصائم ومنا املفطر، قال
فسقط الصـوام  : ه، قاليوم حار، أكثرنا ظلًا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيد

ذهب : وقام املفطرون فضربوا األبنية وسقوا الركاب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
كان رسول اهللا صـلى  « : ، ويف رواية أخرى ملسلم عنه قال) ١(» املفطرون اليوم باألجر 

اهللا عليه وسلم يف سفر فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم املفطـرون وعملـوا، وضـعف    
ومعىن ) ٢(» ذهب املفطرون اليوم باألجر : فقال يف ذلك: مون عن بعض العمل، قالالصائ

احلديثني واضح والقصد بيان أن األخذ برخصة الفطر يف السفر عند املشقة وشدة احلر خري 
  .أما احلـديث الـذي ذكرتـه فـال نعلـم لـه أصـلًا       . من األخذ بالعزمية وهو الصوم

ــى نب  ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلم  وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم   .ين
   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

_________  
 ١٨٢/  ٤، والنسائي )١١١٩(برقم  ٧٨٨/  ٢، ومسلم ٢٢٤/  ٣أخرجه البخاري ) ١(

  .٢٤٣/  ٤، والبيهقـــي  ١٤/  ٣، وابـــن أيب شـــيبة  )٢٢٨٣(بـــرقم 
 ١٨٢/  ٤، والنسائي )١١١٩(برقم  ٧٨٨/  ٢، ومسلم ٢٢٤/  ٣ي أخرجه البخار) ٢(

  .٢٤٣/  ٤، والبيهقي ١٤/  ٣، وابن أيب شيبة )٢٢٨٣(برقم 



٩٠ 

  

 

  

  

  صيام والقيام للجنة الدائمة لإلفتاءاحتاف األنام بفتاوى ال
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

ــم    ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــاين مـــ ــؤال الثـــ   )٥٩٩١(الســـ
واسطة السفر حيث إم مفطرون ويقصرون ما حكم من جامع أهله يف ار رمضان ب: ٢س

ــان؟  ــهم يف رمضــــــــ ــالة لكنــــــــ   الصــــــــ
  
ومن كَانَ مرِيضـا  { : جيوز الفطر يف السفر ملسافر يف ار رمضان ويقضيه لقوله تعاىل: ٢ج

 رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ويباح له األكل والشرب واجلماع ما دام يف السفر) ١(} أَو.
   

   . التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلموباهللا
   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
   //باز 

_________   
  . ١٨٥البقرة ، اآلية سورة ) ١(

ــم    ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــاين مـــ ــؤال الثـــ   )٧٦٥٢(الســـ
  على مسافة كم من الكيلو مترات جيب اإلفطـار ومـاذا لـو صـام ومل يفطـر؟     : ٢س
  
رخص بعض العلماء يف قصر الصالة الرباعية والفطر يف ار رمضان يف كل ما يسمى : ٢ج

ــر تقر     ــو مت ــانني كيل ــافة بثم ــاء املس ــور العلم ــدد مجه ــفرا وح ــاس يب.  
ومن صام يف السفر الذي يشرع فيه اإلفطار فصيامه صحيح لألدلة الدالة على ذلـك، وال  
: حرج عليه إال إذا أضر به الصوم فإنه يتأكد عليه اإلفطار لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
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ــفر    «  ــوم يف الســـ ــرب الصـــ ــن الـــ ــيس مـــ   .» لـــ
  

ــحبه     ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلموب   .وس
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن قعود 

   )٦٢٨١(الفتوى رقم 
إن هناك بعض أصحاب الشاحنات والذين يعملون ا طيلة العام وهم مسافرون فهـل  : س

  هلم اإلفطار يف رمضان، ومىت يتم قضاؤه ويف أي وقت، أم ال جيـوز هلـم اإلفطـار؟   جيوز 
  
إذا كانت املسافة اليت يقطعوا يف سفرهم مسافة قصر شرع هلم أن يفطروا يف سفرهم : ج

وعليهم قضاء األيام اليت أفطروها من شهر رمضان قبل دخول رمضان املقبل؛ لعموم قولـه  
، وإليهم اختيار األيام اليت ) ١(} رِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر ومن كَانَ م{ : تعاىل

يقضون فيها ما أفطروه من أيام رمضان مجعا بني دفع احلرج عنهم، وقضاء ما عليهم مـن  
   .الصيام

   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
   وث العلمية واإلفتاءاللجنة الدائمة للبح

  
   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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_________  
  . ١٨٥سورة البقرة ، اآلية ) ١(

ــم    ــوى رقــــ ــن الفتــــ ــؤال األول مــــ   )٨٨٢(الســــ
  هل جيـوز لـه اإلفطـار؟    ة من الرياض إىل القاهرة يف رمضانمسافر بالطائررجل : ١س
  
الفطر يف السفر من باب الرخص تيسريا من اهللا جل وعال لعباده، ودافعا ملـا يشـق   : ١ج

عليهم واألخذ مبا رخصه اهللا حمبوب إىل اهللا تبارك وتعاىل، فإن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كما 
ان إىل القاهرة مثلًا يف رمضان فله أن يفطـر، وإن  وإذا سافر اإلنس. يكره أن تؤتى معصيته

  .صـــــــــــام فصـــــــــــيامه صـــــــــــحيح
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

    //بد اهللا بن باز عبد العزيز بن ع// عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

   )٢٨٩٦(السؤال الثالث من الفتوى رقم 
إذا سافرت سفر قصر من بلد سكين إىل بلد آخر، مث أقمت فيه ثالثة أيام وقد نويت : ٣س

هذه اإلقامة قبل أن أبدأ ا فهل جيب علي الصوم إن كنت يف شهر رمضان، وهل أقصـر  
  الصـــــــــــــــــالة أو أمتهـــــــــــــــــا؟

  
من أنك سافرت سفرا تقصر فيه الصالة مث أقمت أثناءه  إذا كان الواقع كما ذكرت: ٣ج

ثالثة أيام بنية اإلقامة شرع لك أن تفطر وأن تقصر الصالة الرباعية مدة األيام الثالثة الـيت  
أقمتها؛ ألن إقامة هذه املدة ال تقطع حكم السفر ولو كانت إقامتك إياها بنية حني بدأا، ملا 

ه وسلم أقام مبكة يف حجة الوداع أربعة أيام واستمر يف قصره ثبت من أن النيب صلى اهللا علي
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الصالة، ولك أن تصوم إن شئت وعليك أن تصلي مع الناس الفريضة أربعـا وال تصـل   
  .منفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــردا
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // ئـــيس اللجنـــة  نائـــب ر// عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

  //باز 

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٢٢٤٢(الفتـــــــــــــ
كيلومتر عن البلدة، فهل جيوز يل اإلفطار  ٥٠٠إنين صاحب مزرعة عنب تبعد حوايل : س

 املزرعة؟ علما بأين أملك سيارة مكيفة مع قضاء يف ار رمضان أثناء سفري ذهابا وإيابا إىل
   .األيام اليت أفطرت فيها يف الشتاء

  
إذا كان الواقع كما ذكرت من البعد بني املزرعة والبلدة جاز لك أن تفطر أثناء سفرك : ج

يف ار رمضان، وتقضي األيام اليت أفطرا قبل حلول رمضان الذي بعده يف شتاء أو غريه 
أُخر يرِيد اللَّـه بِكُـم   }{ ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ { : ه تعاىللعموم قول

    ــر ــم الْعســـ ــد بِكُـــ ــا يرِيـــ ــر ولَـــ   ) .١(} الْيســـ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  
   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // ضو ع
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
   //باز 
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_________  
  . ١٨٥سورة البقرة ، اآلية ) ١(

   )١٣٢٨(السؤال األول من الفتوى رقم 
يف رمضان أن يكون سفره على الرجل  هل يشترط لترخص املسافر يف سفره بالفطر: ١س

أو على الدابة، أو ليس هناك فرق بني الرجل وراكب الدابة وراكب السيارة أو الطـائرة؟  
وهل يشترط أن يكون يف السفر تعب ال يستطيع الصائم حتمله؟ وهل األحسن أن يصـوم  

  املسافر إذا استطاع أو األحسن له الفطر؟

طر يف سفره سواء كان ماشيا أو راكبا وسـواء كـان   جيوز للمسافر سفر قصر أن يف: ١ج
ركوبه بالسيارة أو الطائرة وغريمها وسواء تعب يف سفره تعبا ال يتحمل معه الصـوم أم مل  
يتعب، اعتراه جوع أو عطش أم مل يصبه شيء من ذلك؛ ألن الشـرع أطلـق الرخصـة    

ومل يقيد ذلك بنـوع   للمسافر سفر قصر يف الفطر وقصر الصالة وحنومها من رخص السفر
من املركوب وال خبشية التعب أو اجلوع أو العطش وقد كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم يسافرون معه يف غزوه يف شهر رمضان فمنهم من يصوم ومنهم من يفطـر ومل  
يعب بعضهم على بعض، لكن يتأكد على املسافر الفطر يف شهر رمضان إذا شـق عليـه   

كنا مـع  « : حر أو وعورة مسلك أو بعد شقة وتتابع سري مثلًا، فعن أنس الصوم؛ لشدة 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، فصام بعض وأفطر بعـض، فتحـزم املفطـرون    

ذهب : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وعملوا، وضعف الصائمون عن بعض العمل، قال
سفر ألمر طارئ يوجب ذلك كما يف حديث وقد جيب الفطر يف ال» املفطرون اليوم باألجر 

سافرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل مكة : (أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال
  إنكم قد دنومت من« : فرتلنا مرتلًا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحنن صيام قال

ن أفطر، مث نزلنا مرتلًـا  ، فكانت رخصة فمنا من صام ومنا م» عدوكم والفطر أقوى لكم 
، وكانت عزمة فأفطرنا » إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا « : آخر فقال
رواه ) ١) (لقد رأيتنا نصوم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك يف السفر: مث قال

لى اهللا كان رسول اهللا ص« : مسلم وكما يف حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال



٩٥ 

  

 

  

  

  صيام والقيام للجنة الدائمة لإلفتاءاحتاف األنام بفتاوى ال
  

: قالوا" ماله؟: "عليه وسلم يف سفر فرأى رجلًا قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه، فقال
» ليس من الرب أن تصوموا يف السـفر  : رجل صائم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   .رواه مسلم 
   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

   للبحوث العلمية واإلفتاءاللجنة الدائمة 
  

   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن منيع 
   //باز 

_________  
/  ٢، وأبـو داود  )١١٢٠(بـرقم   ٧٨٩/  ٢، ومسلم ٣٦ -٣٥/  ٣أخرجه أمحد ) ١(

/  ٤، والبيهقـي  )ببعضـه ( ٣٣٠/  ١٢، وابن أيب شـيبة  )٢٤٠٦(قم بر ٧٩٦ -٧٩٥
٢٤٢.  

   )٢٣٧٦(السؤال السادس من الفتوى رقم 
  أيهمــــا أفضــــل الصــــوم يف الســــفر أو الفطــــر؟    : ٦س
  
لقد دلت األحاديث الكثرية الصحيحة من أقواله وأفعاله صلى اهللا عليه وسلم على أن : ٦ج

أو مل توجد وإن الصيام يف حقه جائز؛ ملـا   الفطر للمسافر أفضل من الصوم وجدت مشقة
يا رسول اهللا أجد فـي  « : روى اإلمام مسلم رمحه اهللا عن محزة بن عمرو األسلمي أنه قال

هي : قوة على الصيام يف السفر فهل علي من جناح؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ـ      ) .١(» اح عليـه  رخصة من اهللا فمن أخذ ا فحسن، ومن أحب أن يصـوم فـال جن

  
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
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  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
_________  

بـرقم   ١٨٧/  ٤، والنسـائي  )١١٢١(بـرقم   ٧٩٠/  ٢رواه ذا اللفظ مسلم ) ١(
، وابـن  )٣٥٦٧(برقم  ٣٣٢/  ٨، وابن حبان ١٩٠-١٨٩/  ٢، والدارقطين )٢٣٠٣(

، ٧١/  ٢، والطحاوي يف شرح معـاين اآلثـار   )٢٠٢٦(برقم  ٢٥٩ -٢٥٨/  ٣خزمية 
بـرقم   ١٧٢/  ٣، والطـرباين  )ت شـاكر  ٢٨٩١(برقم  ٧٢/  ٣والطربي يف التفسري 

  .٢٤٣/  ٤، والبيهقي )٢٩٨٠(

   )١٩٥٤(السؤال الثاين من الفتوى رقم 
مسافر أفطر يف سفره وعندما يصل إىل حمل إقامته أميسك أم ليس عليـه حـرج يف   : ٢س

   األكل، وما الدليل؟
  
الفطر يف السفر رخصة جعلها اهللا توسعة لعباده، فإذا زال سـبب الرخصـة زالـت    : ٢ج

الرخصة معه، فمن وصل إىل بلده من سفره ارا وجب عليه أن ميسك؛ لدخوله يف عمـوم  
ــاىل ــه تعـ ــمه  { : قولـ ــهر فَلْيصـ ــنكُم الشـ ــهِد مـ ــن شـ   ) .١(} فَمـ

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
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_________  
  . ١٨٥سورة البقرة ، اآلية ) ١(

   )٣١٠٢(الفتوى رقم 
ا، أفيدونا نفيدكم أن يف أوقات شهر رمضان حتتاج األمة إىل السفر ألداء العمرة وغريه: س

هل أفضل الصوم أم اإلفطار للصائم املسافر للعمرة، وأملي من اهللا مث من مساحتكم اإلفادة 
أيهما أفضل للمعتمر أن يصلي ما استطاع مـن  : مفصلًا عن ذلك مع اإلفادة أيضا عما يلي

  الفرائض بعـد إـاء أعمـال العمـرة أم يسـافر مباشـرة مبجـرد انتـهاء عمرتـه؟         
  
نة يف حق من سافر إىل العمرة يف شهر رمضان أن يفطر؛ ألن اهللا رخص له يف الس: أولًا: ج

ال : ثانيـا . ذلك واهللا حيب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فإن صام فال حرج
شك أن اإلقامة مبكة للصالة فيها أفضل ملن تيسر له ذلك؛ ألن الصالة يف املسجد احلـرام  

  .فر بعد فراغـه مـن العمـرة فـال حـرج يف ذلـك      تضاعف مبائة ألف صالة وإن سا
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

ن عبد اهللا بن عبد العزيز ب// عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

   )٣٥٩١(السؤال الرابع من الفتوى رقم 
هل جيوز الفطر للمسافر خالل سفره يف مكثه أياما يف بلد كما يقصر الصالة فيها أو : ٤س
  ال؟
  
نعم جيوز له الفطر يف السفر كما جاز له قصر الصالة يف حال السفر وحال اإلقامة يف : ٤ج
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  صيام والقيام للجنة الدائمة لإلفتاءاحتاف األنام بفتاوى ال
  

هي إقامة أربعة أيام أو أقل، فإن أقام أكثر من ذلك بنيـة  بلد إقامة ال تقطع حكم السفر، و
ــم     ــل العل ــر أه ــد أكث ــوم عن ــه الص ــب علي ــالة ووج ــة أمت الص   .اإلقام
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // غديان  عبد اهللا بن

  )٨٣٢٤(الســـــؤال اخلـــــامس مـــــن الفتـــــوى رقـــــم 
أنا صاحب عمل سفري مستمر يف البحث عن الرزق، وأُأدي الفروض مجعا دائما يف : ٥س

ــان فهـــل حيـــق يل ذلـــك أم ال؟    ســـفري، وأفطـــر يف شـــهر رمضـ
  
رباعية واجلمع بني الظهر والعصر يف وقت إحدامها جيوز لك يف سفرك قصر الصالة ال: ٥ج

واجلمع بني املغرب والعشاء يف وقت إحدامها، وجيوز لك أيضا الفطر يف شهر رمضـان يف  
ومن كَانَ مرِيضـا  { : سفرك وجيب عليك قضاء األيام اليت أفطرا من رمضان؛ لقوله تعاىل

   ) .١(} خر أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُ
  

   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
_________  

  . ١٨٥آلية سورة البقرة ، ا) ١(
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  )١٢٩٠١(الســـــؤال اخلـــــامس مـــــن الفتـــــوى رقـــــم 
هل اإلنسان يف أيام رمضان إذا تسحر مث صلى الصبح ونام حىت صالة الظهر مث صالها : س

  ونام إىل صالة العصـر مث صـالها ونـام إىل وقـت الفطـر هـل صـيامه صـحيح؟        
  
ـ : ج هار نائمـا  إذا كان األمر كما ذكر فالصيام صحيح ولكن استمرار الصائم غالب الن

تفريط منه، ال سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه املسلم فيما ينفعه من 
ــم      ــم العلـ ــرزق وتعلـ ــب الـ ــرآن وطلـ ــراءة القـ ــرة قـ   .كثـ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
   //الرئيس  //نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

   //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

   )١٢٩٦١(الفتوى رقم 
  ما حكم اإلنسان الذي صام يوم العيد بـالرغم مـن أنـه علـم أنـه يـوم عيـد؟       : س
  
يحة ؛ ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف األحاديث الصحصيام يوم العيدال جيوز : ج

من النهي عن صوم يومي عيد الفطر والنحر، وقد أمجع علماء اإلسالم على حترمي ذلـك،  
ــك ــل ذل ــن فع ــى م ــك: وعل ــودة إىل ذل ــة إىل اهللا ســبحانه، وعــدم الع   .التوب

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــيس// عضـــ ــب رئـــ ــة  نائـــ ــرئيس // اللجنـــ   //الـــ

  
  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
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  )٤١٧٢(الســـــؤال الســـــادس مـــــن الفتـــــوى رقـــــم 
حكم اختيار يوم الرابع عشر والسابع والعشرين من ليايل رمضان كعيدين قبل يـوم  : ٦س

ــهر؟    ــام الشـ ــة أيـ ــا دون بقيـ ــون فيهمـ ــر ويتدارسـ ــد الفطـ   عيـ
  
أما اليوم الرابع عشر فال نعلم له أصلًا من جهة ختصيصه دون بقية ليايل شهر رمضان، : ٦ج

وأما ليلة سبع وعشرين فمن اجتهد فيها متحر ليلة القدر فال ينكر عليه، ولكـن املسـلم   
  .يتحراها يف ليـايل الـوتر مـن العشـر األواخـر مـن رمضـان، فـإن هلـا فضـلًا          

م له أصلًا، وكذلك اختاذ الليلة الرابعة عشـرة والسـابعة   أما ختصيصهما بالدراسة فال نعل
  .والعشــــرين عيــــدا ال أصــــل لــــه، بــــل هــــو بدعــــة

  
   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان  //عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

   )٥٠٤٩(الفتوى رقم 
السهر يف ليايل رمضان عند بعض الناس باألجر إلحياء ليايل شهر رمضان هل هذا جيوز : س

أم ال جيوز أم حالل أم حرام، أم منهي عنه مع الدليل من الكتاب والسنة؟ حيث إنين أسهر 
عند بعض الناس كل عام، وأردت أن أمتنع هذا العام حىت أعرف الدليل أرجـو إفتـائي   

   .جزاكم اهللا خريا
  
أمر اهللا تعاىل بعبادته وحث على تالوة كتابه ودراسته، وهذا يف ليايل رمضان آكد، فقد : ج

له مـا   من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر« : ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
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وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل العشر واألواخر من رمضان ) ١(» تقدم من ذنبه 
أحيا ليلها وحث أهله وأمته على ذلك، فمن فعل ذلك ابتغاء مرضاة اهللا ورجاء ثوابه فلـه  

   .أجر عظيم
_________   

، ٤٢٣ ،٤٠٨، ٢٨٩، ٢٨١/  ٢، واإلمام أمحـد  ١١٣/  ١أخرجه مالك يف املوطأ ) ١(
بـرقم   ٥٢٣/  ١، ومسـلم  ٢٥١، ١٤/  ١، والبخـاري  ٥٢٩، ٥٠٣، ٤٨٦، ٤٧٣

، )٨٠٨(، بـرقم  ١٧٢/  ٣، والترمذي )١٣٧١(برقم  ١٠٣/  ٢، وأبو داود )٧٥٩(
ــائي  ــام ١١٨، ١١٧/  ٨، ٢٠٢، ٢٠١، ١٥٨ -١٥٤/  ٣والنس ، ١٦٠٢(، األرق

٥٠٢٧ -٥٠٢٤، ٢٢٠٨ -٢٢٠٦، ٢٢٠٢ -٢١٩٤، ٢١٩٢، ٢١٩١، ١٦٠٣( ،
، والطـرباين يف  )٧٧٢٠، ٧٧١٩(بـرقم   ٢٥٨/  ٤، وعبد الرزاق ٢٦/  ٢ارمي والد

  .٤٩٣، ٤٩٢/  ٢، والبيهقي )٤٩١٩(، برقم ٤٨٥/  ٥األوسط من حديث عائشة 

أما ما اعتاده بعض املسلمني من السهر يف ليايل رمضان يف غري بيوم لتالوة القرآن بأجرة 
ه البيوت وألهلها أو قصدوا هبة ثواب ما فهو بدعة سواء قصدوا بذلك حصول الربكة هلذ

قرأوا ألهلها أحياء وأمواتا، فإنه مل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه فعله؛ فكان بدعة 
من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منـه  « : حمدثة، وقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

، وعلى هذا فال أجر ملن » نا فهو رد من عمل عملًا ليس عليه أمر« : ويف رواية» فهو رد 
   .فعله، وال ملن ساعد عليه، بل عليه وزر البتداعه وإحداثه يف الدين ما ليس منه

   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 
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   صيام احلامل واملرضع
  

ــم   ــوى رقــــــــــــ   )١) (١٧٩٥(الفتــــــــــــ
أسقطت امرأة يف الشهر الثالث من محلها أول رمضان، وأفطرت مخسـة أيـام بعـد    : س

معها الدم يف نفس الفرج وهـو غـري    اإلسقاط لوجود الدم من أثر اإلسقاط الظاهر استمر
خارج منه، وقد استمرت على الصوم والصالة خالل مخسة وعشرين يوما فهـل يصـح   
الصوم والصالة وهي على هذه احلالة مع العلم أا تتوضأ وضوًءا كاملًا لكـل صـالة وال   

انـت  تزال على هذه احلالة حىت اآلن حيث جتد الدم والبلل منه يف الفرج وتذكر أـا ك 
ــل؟    ــل أن حتمـ ــيض قبـ ــل واحلـ ــع احلمـ ــوب منـ ــتعمل حبـ   تسـ

  
إذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها احلمل يف الشهر الثالث من محلها فال يعترب دم : ج

نفاس؛ ألن ما نزل منها من احلمل إمنا هو علقة ال يتبني فيها خلق آدمي، وعلى ذلك يصح 
ت تتوضأ لكل صالة كما ذكـر يف  صومها وتصح صالا وهي ترى الدم يف الفرج ما دام

السؤال، وعليها أن تقضي ما فاا من الصوم والصالة يف األيام اخلمسة الـيت أفطرـا ومل   
ــة        ــرب دم استحاض ــدم يعت ــذا ال ــأن ه ــم ب ــع العل ــا، م ــل فيه   .تص

  
   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

   اءاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفت
  

  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 
  

_________  
  .سبق نشرها يف باب احليض، وأعيد نشرها من أجل الصيام) ١(

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 
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   )١١٤٤(السؤال األول من الفتوى رقم 
ة يف شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلًا منه شهرا كاملًا وتصـدقت، مث  كنت حامل: ١س

محلت ثانية يف شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلًا منه شهرا يوما بعد يوم ملدة شـهرين ومل  
ــدقة؟     ــي الصـ ــب علـ ــيء يوجـ ــذا شـ ــل يف هـ ــدق فهـ   أتصـ

  
ا إن خافت احلامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء فقط، شأ: ١ج

{ : يف ذلك شأن املريض الذي ال يقوى على الصوم، أو خيشى منه على نفسه، قال اهللا تعاىل
      ــر ــامٍ أُخ أَي ــن ةٌ مــد ــفَرٍ فَع ــى س ــا أَو علَ رِيضــانَ م ــن كَ م١(} و. (  

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــة واإل  ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ ــاءاللجنـــ   فتـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
_________  

  . ١٨٥سورة البقرة ، اآلية ) ١(

ــم    ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــاين مـــ ــؤال الثـــ   )١٤٥٣(الســـ
وأفطرتا فماذا  سهما أو على الولد يف شهر رمضاناحلامل واملرضع إذا خافتا على أنف: ٢س

عليهما؛ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي وال تطعم، أو تفطر وتطعم وال تقضي؟ 
ــة؟   ــذه الثالثــــ ــن هــــ ــواب مــــ ــا الصــــ   مــــ

  
إن خافت احلامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليهـا القضـاء   : ٢ج

 يقوى على الصوم أو خيشى منـه علـى نفسـه    فقط، شأا يف ذلك شأن املريض الذي ال
  ) .١(} ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعـدةٌ مـن أَيـامٍ أُخـر     { : مضرة، قال اهللا تعاىل
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وكذا املرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها يف رمضان، أو خافت على ولـدها  
ــعه   ــامت ومل ترضـ ــاء ف   -إن صـ ــا القضـ ــرت وعليهـ ــطأفطـ   .قـ

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
_________  

  . ١٨٥سورة البقرة ، اآلية ) ١(

ــم   ال ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــاين مـــ ــؤال الثـــ   )٦٥٤٩(ســـ
يوجد امرأة أتى عليها شهر رمضان وهي حامل يف الشهر التاسع، وكـان يف بدايـة   : ٢س

الشهر يرتل عليها ماء وليس بدم وهي تصوم أثناء نزول املاء عليها، وهذا حصل قبل عشر 
   ء يتسرب منها؟هل على املرأة القضاء علما بأا صامت هذه األيام واملا: سنوات، سؤايل

  
ــا   : ٢ج ــاء عليه ــحيح وال قض ــيامها ص ــر فص ــا ذك ــع كم ــان الواق   .إذا ك

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

  //يز بن عبد اهللا بن باز عبد العز// عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن قعود 

   )٦٦٠٨(السؤال األول من الفتوى رقم 
إن زوجيت عليها ثالثة أو أربعة رمضانات قضاء، مل تستطع صيامهن بسبب احلمل أو : ١س
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فهي تسأل فضيلتكم فهل جتد رخصة لإلطعام حيث إا جتـد  . الرضاعة، فهي اآلن مرضعة
ــة ر  ــة أو أربعـ ــاء لعـــدد ثالثـ ــانات؟مشـــقة شـــديدة يف القضـ   مضـ

  
ال حرج عليها يف تأخري القضاء إذا كان بسبب املشقة عليها من أجل احلمل والرضاع : ١ج

}{ ومن { : ومىت استطاعت بادرت بالقضاء ألا يف حكم املريض واهللا سبحانه وتعاىل يقول
       ـرـامٍ أُخأَي ـنةٌ مـدـفَرٍ فَعلَـى سع ا أَورِيضطعـام ولـيس عليهـا إ  ) ١(} كَانَ م.  
   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

   //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

   //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن قعود 
_________  

  . ١٨٥سورة البقرة ، اآلية ) ١(

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٧٧٨٥(الفتـــــــــــــ
بالنسبة للحامل يف أيام رمضان هل يوجد هلا رخصة يف اإلفطار، وإذا كان يوجد هلا هل : س

هي يف أشهر معلومة من التسعة أم على مدى األشهر كلها، وإذا كان توجد هلا رخصة هل 
ام تـأثري  يلزمها القضاء أم اإلطعام، وما مقدار اإلطعام، وبالنسبة إنا بأرض حارة فهل للصي

ــة   ــك اإلجابــ ــن اهللا مث منــ ــل مــ ــل؟ نأمــ ــى احلوامــ   .علــ
  
إذا خافت احلامل على نفسها أو على جنينها ضررا من الصيام يف رمضـان أفطـرت   : ج

وعليها القضاء سواء كان ذلك يف بالد حارة أم ال، ومل حيدد ذلك بأيام من شهور محلـها  
املشقة قلت األيام أو كثـرت؛ ألـا   فالعربة حباهلا وما تتوقعه من الضرر أو احلرج، وشدة 

  ) .١(} فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر }{ ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ { : كاملريض، وقد قال تعاىل
   .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
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   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

   //الرئيس // ئب رئيس اللجنة نا// عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
   //باز 

_________  
  . ١٨٥سورة البقرة ، اآلية ) ١(

   )١٠٦٥٣(السؤال الثاين من الفتوى رقم 
إثر إجهاض حصـل هلـا   أن سقط اجلنني  -حدث يف يوم من األيام يف رمضان هذا : ٢س

وذلك ارا، وأمتت صيام هذا اليوم الذي حدث فيه سقوط اجلنني، فما حكم صيامها هذا 
اليوم؟ وبعد اإلفطار ذهبت للمستشفى ومت إجراء عملية تنظيف ألرحامها ومل تصم ذلـك  
اليوم، فما حكم ذلك؟ واآلن بعد خروجها من املستشفى هل تنتظر حلني طهرها أو تصوم؟ 

  كانت تنتظر فما املدة احملـددة لـذلك؟ وهـل تقضـي فقـط أو مـع اإلطعـام؟        وإذا
  
إذا كان اجلنني الذي وضعته فيه خلق إنسان كاليد والرجل وحنومها فإا جتلس مـدة  : ٢ج

النفاس حىت تطهر أو تكمل أربعني يوما مث تغتسل وتصلي وتقضي اليوم الذي وضعت فيـه  
ليها، وال إطعام عليها إن قضت الصيام قبـل دخـول   وما بعده من أيام الصيام الواجبة ع

رمضان اآلخر، فإن طهرت قبل متام األربعني اغتسلت وصلت وصامت لزوال املانع مـن  
ــك   .ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن مل يكن فيه شيء من خلق اإلنسان فإن صومها صحيح، ويعترب الدم دم فسـاد تصـلي   
ــة      ــادة املعروف ــا الع ــىت تأتيه ــالة ح ــل ص ــأ لك ــه وتتوض ــوم مع   .وتص

ــا ــلم   وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص   .هللا التوفي
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
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  //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

   )١٠٧٢٧(السؤال الثاين من الفتوى رقم 
نوات وزوجيت تلد يف بداية شهر رمضان املبارك ومل تصم ثالثة شهور من منذ ثالث س: ٢س

   رمضان، أفيدونا ما هي الكفارة؟
  
جيب عليها أن تبادر إىل قضاء ما عليها من صيام رمضان للسنوات الثالث املاضـية  : ٢ج

كما جيب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف صاع من بر أو أرز وحنومها من 
البلد؛ وذلك لتأخريها القضاء حىت دخل رمضان آخر إذا كانت أخرت القضاء وهي  قوت

  .قــــــــــــــــــادرة عليــــــــــــــــــه
  

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // ي عبد الرزاق عفيف// عبد اهللا بن غديان 

ــم  ــوى رقـــــــــــــ   )١٣١٦٨(الفتـــــــــــــ
رمضان وأنا ال أكلت وال  ٢٠يف شهر رمضان الكرمي كنت حاملًا وصار معي نزيف يف : س

شربت صائمة وأفطرت أربعة أيام وأنا يف املستشفى وبعد رمضان صمت الذي أفطرت، هل 
ــادك    ــدوين أفـ ــين أفيـ ــل ال زال يف بطـ ــة والطفـ ــوم ثانيـ   .م اهللاأصـ

  
صيامك وأنت حامل ومعك نزيف ال يؤثر على الصيام كاالستحاضة والصيام صـحيح  : ج
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واأليام األربعة اليت أفطرا يف املستشفى مث قضيتها بعد رمضان يكفيك ذلك وال يلزمـك  
ــة  ــرة ثانيـــــــــ ــيامها مـــــــــ   .صـــــــــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

ــة للبحـــــ  ــة الدائمـــ ــاءاللجنـــ ــة واإلفتـــ   وث العلميـــ
  

ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

  )١٢٥٩١(الســـــؤال الرابـــــع مـــــن الفتـــــوى رقـــــم 
بالنسبة ملن أفطرت شهر رمضان يف حالة نفاس أو محل أو رضاعة وصحتها جيدة هل : ٤س

ــل ا  ــن األفضــ ــي؟  مــ ــها تكفــ ــدقة عنــ ــوم أو الصــ   لصــ
  
جيب على من أفطرت شهر رمضان؛ ألا نفساء أن تقضي صوم األيام اليت أفطرـا  : ٤ج

لنفاسها، أما احلامل فيجب عليها الصوم حال محلها إال إذا كانت ختشى من الصوم علـى  
وليس نفسها أو جنينها فريخص هلا يف الفطر وتقضي بعد أن تضع محلها وتطهر من النفاس، 

عليها إطعام إذا قضت الصيام قبل جميء رمضان الذي بعده وال جيزؤها اإلطعام عن الصيام، 
  .بــــل ال بــــد مــــن الصــــيام ويكفيهــــا عــــن اإلطعــــام
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس// نائـــ   // الـــ

  
  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
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ــل  ــقة العمــــــ ــع مشــــــ ــيام مــــــ   الصــــــ
  

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٢١٥٣(الفتـــــــــــــ
وعذره أنه يرعى غنما بأجرة وقد سـأل   ١٥رجل صام رمضان وأفطر نصف الشهر : س

د اسـتدل املفـيت   رجلًا يدعي أنه طالب علم وأفتاه قائلًا تصدق عن كل يوم بربع دينار وق
وأنا حاضر السؤال عن اجلواب } وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكنيٍ { : باآلية الكرمية

ــذكور   .املــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
ال جيوز ملن يرعى غنما أن يفطر إال يف حالة االضطرار فيتناول إذا اضطر ما يدفع : أولًا: ج

  .ام اليت أفطرهااالضطرار مث ميسك بقية يومه مث يقضي األي

ما أجاب به املسئول من أنه يتصدق عن كل يوم بربع دينار ليس بصحيح بل الواجب : ثانيا
ياأَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّـذين  { : عليه القضاء لقوله تعاىل
ياما معدودات فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ مـن  أَ}{ من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ 

تصوموا أَيامٍ أُخر وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكنيٍ فَمن تطَوع خيرا فَهو خير لَه وأَنْ 
لَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريونَ خ }{ نم اتنيباسِ ولنى لدآنُ هالْقُر يهزِلَ في أُنانَ الَّذضمر رهش

 رهالش كُمنم هِدش نفَم قَانالْفُرى ودالْه }{ همصقال ابن جرير رمحه اهللا تعـاىل  ) ١(} فَلْي
ى الَّذين يطيقُونـه فديـةٌ طَعـام    وعلَ{ : بعد ذكره لطائفة من األقوال يف تفسري قوله تعاىل

وعلَى الَّذين يطيقُونه فديـةٌ  { : قال وأوىل هذه األقوال بتأويل اآلية قول من قال} مسكنيٍ 
  ؛ ألن} فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصـمه  { : منسوخ بقول اهللا تعاىل ذكره} طَعام مسكنيٍ 

_________  
  . ١٨٥ - ١٨٣سورة البقرة ، اآليات ) ١(

وعلى الذين يطيقون : من ذكر الصيام، ومعناه} وعلَى الَّذين يطيقُونه { : اهلاء اليت يف قوله
الصيام فدية طعام مسكني، فإذا كان ذلك كذلك، وكان اجلميع من أهل اإلسالم جممعـني  

ني غري املسافرين صوم شهر رمضان فغري على أن من كان مطيقًا من الرجال األصحاء املقيم
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  .كـان معلومـا أن اآليـة منسـوخة     -جائز له اإلفطار فيه واالفتداء منه بطعام مسكني
هذا مع ما يؤيد هذا القول من األخبار اليت ذكرناها آنفًا عن معاذ بن جبل وابـن عمـر   

 صلى اهللا عليـه  وسلمة بن األكوع من أم كانوا بعد نزول هذه اآلية على عهد رسول اهللا
وسلم يف صوم شهر رمضان باخليار بني صومه وسقوط الفدية عنهم وبني اإلفطار واالفتداء 

فَمن شهِد منكُم { : من إفطاره بإطعام مسكني لكل يوم وأم كانوا يفعلون ذلك حىت نزلت
  هــم صفَلْي رــه ــة    } الش ــار والفدي ــل اخلي ــومه وبط ــرض ص ــألزموا ف   .ف

ــاهللا ا ــلم   وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص   .لتوفي
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

  //باز 

ــم   ــوى رقــــ ــن الفتــــ ــؤال األول مــــ   )٢٤٤٨(الســــ
إين كنت عسكريا يف حرس امللك عبد العزيز رمحه اهللا واجتهنا من الطائف إىل الرياض : ١س

هـ وحنن صائمون ونصبت لنا اخليام ٥٩مسافرين، ويف منتصف شهر رمضان املبارك عام 
عند قصر املربع يف السحر، وشبكت البنادق ووضعت حارسا عليها ملدة ساعتني قبل الظهر 

ف فعطشت عطشا نشف الريق من حلقي، يف ايته شربت ومتمـت الصـيام   يف محاة الصي
وقضيت رغم أين واجلميع ال نعلم هل يعد يف اجتاهنا إىل السفر أو مقيمون، وسألت بعـض  

ما يقضي يوم من رمضان كيوم منه، أفيـدونا مـا   : رجال الدين عن احلكم يف ذلك فقال
  احلكـــــــــــــــــم يف ذلـــــــــــــــــك؟

  
ت فأنت معذور يف فطرك، وقد أحسـنت يف إمتـام صـوم    إذا كان الواقع كما ذكر: ١ج

يومك، وعليك قضاء يوم عن اليوم الذي أفطرته لعذر، وقد ذكرت يف سؤالك أنك صمت 
ــاده    ــيم بعبــ ــك واهللا رحــ ــك ذلــ ــه فيجزيــ ــا عنــ   .يومــ
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ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

  //باز 

ــم   ــوى رقــــ ــن الفتــــ ــؤال األول مــــ   )٣٤١٨(الســــ
ما حكم من زرع األرض وصادف حصاد زراعتها شهر رمضان، أيعفى من صـيام  : ١س

ــه ال ميكــن أن يصــوم ويباشــر العمــل  رمضــان أو ال عــن ــا أن العمــل؟ علم.  
  
صوم شهر رمضان ركن من أركان اإلسالم وفرض على املكلفـني مـن املسـلمني    : ١ج

فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سـفَرٍ  { : باإلمجاع، ولقوله تعاىل
، فتجب العناية بصوم رمضان وعدم التساهل يف إفطار شيء منه ) ١(} خر فَعدةٌ من أَيامٍ أُ

بغري عذر مشروع، أما املزارع فهي ملك ألصحاا، وبإمكان أصحاا أن يتصرفوا يف وقت 
عملهم يف مزارعهم فيحصدوا يف وقت الرباد يف الليل أو يستأجروا حلصدها من ال يضره 

يؤخروا حصدها إذا كان ذلك ال يضر، ومن يتق اهللا جيعل الصوم يف حدود أجرة املثل، أو 
ــا  ــه خمرجــــــــــــــــ   .لــــــــــــــــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الــــــــــرئيس // عضــــــــــو // عضــــــــــو 

  
  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد اهللا بن غـديان  // عبد اهللا بن قعود 
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_________  
  . ١٨٥سورة البقرة ، اآلية ) ١(

ــم   ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــث مـــ ــؤال الثالـــ   )٣٩٢٤(الســـ
إين عسكري وصادف شهر رمضان فهل جيوز أن أفطر علما أن الظروف ال تساعدين : ٣س

  علـــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــيام؟ 
  
ال جيوز لك الفطر يف رمضان وأنت مكلف بالصيام إال إذا كنت مسـافرا أو كنـت   : ٣ج

ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ { : قوى معه على الصيام لقوله تعاىلمريضا مرضا ال ت
 رامٍ أُخأَي نجٍ { : وقوله تعاىل) ١(} مرح نينِ مي الدف كُملَيلَ ععا جملَا { : وقوله) ٢(} و

إذا أمرتكم بـأمر  « : لى اهللا عليه وسلمولقول النيب ص) ٣(} يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها 
  .» فــــــــأتوا منــــــــه مــــــــا اســــــــتطعتم 

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عفيفي عبد الرزاق // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
_________  

ــة  ) ١( ــرة ، اآليـــــــ ــورة البقـــــــ   . ١٨٥ســـــــ
ــة   ) ٢( ــج ، اآليـــــــ ــورة احلـــــــ   . ٧٨ســـــــ
  . ٢٨٦سورة البقرة ، اآلية ) ٣(

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٤١٥٧(الفتـــــــــــــ
اإلفطار للعامل الذي مسع خطيبا من أئمة املساجد يف ثاين مجعة يف رمضان املبارك أجاز : س
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يس له مورد غري عمله هذا، أن يطعم مسكينا لكل يوم من أيام رمضـان  ول أجهده العمل
وحده ولو نقدا مخسة عشر درمهًا هذا مما دعاين لكتابة هذه الرسالة وهل هلذا دليل صحيح 
  مـــــــــــن الكتـــــــــــاب والســـــــــــنة؟

  
ال جيوز للمكلف أن يفطر يف ار رمضان رد كونه عاملًا، لكن إن حلق بـه مشـقة   : ج

إىل اإلفطار يف أثناء النهار فإنه يفطر مبا يدفع املشقة مث ميسك إىل الغـروب  عظيمة اضطرته 
  .ويفطر مع الناس ويقضي ذلك اليوم الذي أفطره والفتوى اليت ذكرا ليست بصـحيحة 
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

  //باز 

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٤٣١٦(الفتـــــــــــــ
حنمد اهللا تعاىل ونصلي ونسلم على نبيه الكرمي ونسأله جل شـأنه أن يعـز اإلسـالم    : س

واجهة لإلسالم  -اهللا، واملركز اإلسالمي كما تعلمون  واملسلمني وأن حيمي الدين من أعداء
واملسلمني يف هذه البالد وقد وصلتنا من أحد املعاهد العلمية التابعة جلامعة توينجن يف أملانيا 

رسالة فيها بعض االستفسـارات  ) معهد دراسات طب العمل والطب االجتماعي(الغربية 
حنن لشعورنا بأمهية هذا املوضوع وحبساسـية  الفقهية مبا خيص شهر رمضان والصيام فيه، و

األمر آثرنا استشارتكم وسؤالكم رغبة منا يف الوصول إىل أكرب قدر من الصواب بتوفيق من 
  .اهللا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــبحانه

  :واألسئلة اليت وصلتنا كالتايل
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ما حكم الشرع اإلسالمي يف حالة العمال الذين يعملون يف أعمال مرهقة بدنيا خاصـة يف  
ما حكم الشـرع يف  . أعطي مثالًا ملن يعملون أمام أفران صهر املعادن صيفًا شهور الصيف،

الصيام يف املناطق الشمالية من الكرة األرضية حيث ال تغيب الشمس إال غيابا قصريا جدا 
قد ال يتعدى دقائق أو حيث ال تغيب الشمس مطلقًا يف البالد االسـكندنافية؟ ونريـد أن   

ن األمر قد يستغل من جانب السـلطات هنـا السـتخراج أو    نلفت نظر فضيلتكم إىل أ
الستصدار قوانني لتطبيقها على العمال األجانب يف أملانيا والذين يتراوح عـدد املسـلمني   
منهم أكثر من مليون ونصف على أضعف التقديرات، وحنن خنشى أن إجابة هذه األسـئلة  

ني املقيمني يف هذه البالد وأغلبهم ممن دون االلتفات إىل هذا األمر قد يؤدي إىل فتنة املسلم
  .جيهلون األحكام الشرعية يف دينهم

من املعلوم من دين اإلسالم بالضرورة أن صيام شهر رمضان فرض على كل مكلـف  : ج
وركن من أركان اإلسالم، فعلى كل مكلف أن حيرص على صيامه حتقيقًا ملا فرض اهللا عليه، 

ن ينسى نصيبه من الدنيا، ودون أن يؤثر دنيـاه علـى   رجاء ثوابه وخوفًا من عقابه دون أ
أخراه، وإذا تعارض أداء ما فرضه اهللا عليه من العبادات مع عمله لدنياه وجب عليـه أن  
ينسق بينهما حىت يتمكن من القيام ما مجيعا ففي املثال املذكور يف السؤال جيعل الليل وقت 

ن عمله شهر رمضان ولو بدون مرتب فـإن مل  عمله لدنياه، فإن مل يتيسر ذلك أخذ إجازة م
يتيسر ذلك حبث عن عمل آخر ميكنه فيه اجلمع بني أداء الواجبني وال يؤثر جانب دنيـاه  
على جانب آخرته، فالعمل كثري وطرق كسب املال ليست قاصرة على مثل ذلك النوع من 

كنه معه القيام مبـا  األعمال الشاقة ولن يعدم املسلم وجها من وجوه الكسب املباح الذي مي
ويرزقْه من حيثُ }{ ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا { فرضه اهللا عليه من العبادة بإذن اهللا، 

شيٍء قَدرا  لَا يحتِسب ومن يتوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه إِنَّ اللَّه بالغُ أَمرِه قَد جعلَ اللَّه لكُلِّ
 {) .١(  

_________  
  . ٣،  ٢سورة الطالق ، اآليتان ) ١(
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وعلى تقدير أنه مل جيد عملًا دون ما ذكر مما فيه حرج وخشي أن تأخـذه قـوانني جـائرة    
وتفرض عليه ما اليتمكن معه من إقامة شعائر دينه أو بعض فرائضه فليفر بدينه من تلـك  

يام بواجب دينه ودنياه ويتعاون فيه مع املسلمني على الرب األرض إىل أرض يتيسر له فيها الق
ومن يهاجِر في سبِيلِ اللَّه يجِد فـي الْـأَرضِ   { : والتقوى فأرض اهللا واسعة، قال اهللا تعاىل

ا ربكُـم  قُلْ يا عبادي الَّذين آمنوا اتقُـو { : وقال تعاىل. اآلية ) ١(} مراغَما كَثريا وسعةً 
غيـرِ  للَّذين أَحسنوا في هذه الدنيا حسنةٌ وأَرض اللَّه واسعةٌ إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِ
  ) .٢(} حســـــــــــــــــــــــــــــــــابٍ 

فإذا مل يتيسر له شيء من ذلك كله واضطر إىل مثل ما ذكر يف السؤال من العمل الشـاق  
احلرج فيتناول من الطعام والشراب ما حيول دون وقوعه يف احلرج مث  صام حىت حيس مببادئ

  .ميســـك وعليـــه القضـــاء يف أيـــام يســـهل عليـــه فيهـــا الصـــيام
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
_________  
ــة ) ١( ــاء ، اآليـــــــ ــورة النســـــــ   . ١٠٠ســـــــ
  . ١٠سورة الزمر ، اآلية ) ٢(

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

ــم   ــوى رقــــ ــن الفتــــ ــؤال األول مــــ   )٦٣٥٥(الســــ
عب الشـديد  سنة حبجة الت ١٥ اإلفطار يف رمضان لشخص يبلغ من العمرما حكم : ١س

وعدم القدرة على إمتام صيامه يف هذا اليوم وإن كان يقضيه فهل جيوز أن يقضيه بعد مرور 
  شــــهر رمضــــان آخــــر علــــى ذلــــك الشــــهر؟     
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حيرم اإلفطار يف ار رمضان على املكلف وهو املسلم العاقل البالغ املقيم الصـحيح  : ١ج

كل امليتة جاز له أن يأكل قدر وإذا شق عليه الصيام واضطر لإلفطار كما يضطر اإلنسان أل
ما يدفع عنه احلرج، مث ميسك بقية يومه ويقضي عنه يوما آخر بعد رمضان، فإن أخـره إىل  
رمضان آخر بغري عذر فإنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا ومن كان سنه مخس عشـرة  

نبت الشـعر  سنة كاملة فهو بالغ، وهكذا من أنزل املين عن شهوة يف اإلحتالم أو غريه أو أ
ــيض       ــو احل ــع وه ــأمر راب ــرأة ب ــد امل ــه، وتزي ــول فرج ــن ح   .اخلش
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // يفي عبد الرزاق عف// عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

  //باز 

ــم  ــوى رقـــــــــــــ   )١٣٤٨٩(الفتـــــــــــــ
للرغيف وهو رجل يصلي ويصـوم رمضـان   ) فرن(يف قريتنا شخص يعمل يف طابونة : س

واحلمد هللا ولكنه سألين هل جيوز له أن يفطر يف رمضان؟ علما بأنه يواجه حر النار الشديد 
، لذلك فهو يواجـه عطشـا شـديدا    وهو يصنع الرغيف طوال ساعات النهار وهو صائم

وإرهاقًا يف العمل، فأرجو من مساحتكم التكرم باإلجابة الشافية على ذلك مأجورين إن شاء 
  .اهللا تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل

  
ال جيوز لذلك الرجل أن يفطر بل الواجب عليه الصيام، وكونه خيبز يف ـار رمضـان   : ج

ــتطاعته   ــب اسـ ــل حسـ ــه أن يعمـ ــر، وعليـ ــذرا للفطـ ــيس عـ   .لـ
ــاهللا  ــلم   وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص   .التوفي

ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
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ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

ــة  ــع الدراســـــــــ ــيام مـــــــــ   الصـــــــــ
  

ــم    ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــاين مـــ ــؤال الثـــ   )٥٤٥٤(الســـ
أنا طالب يف السنة الثالثة من املرحلة الثانوية وسيكون امتحان آخر العام بإذن اهللا يف : ٢س

رمضان وكما تعرفون أن يف أيام االمتحان حيتاج الطالب لقوة وبذل جمهود حيث إن أيـام  
االمتحان متتالية اليوم بعد اليوم وأرى أن الصيام حيتاج لشيء من الراحة والنوم، فهل جيوز 

ــرى؟   اإلف ــام األخ ــك يف األي ــد ذل ــها بع ــان مث نعوض ــام االمتح ــار يف أي   ط
  
ال جيوز اإلفطار ملا ذكرت، بل حيرم ذلك؛ لعدم دخوله يف األعذار اليت تبيح اإلفطار : ٢ج

ــان   .يف رمضـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة ن// عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // ائـــ   //الـــ

  
  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن قعود 

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٩٦٠١(الفتـــــــــــــ
هل االمتحان عذر يبيح اإلفطار يف رمضان؟ ألنه انتشرت عندنا بعض الفتاوى بإباحـة  : س

اعة الوالدين يف الفطـر  الفطر يف رمضان ملن خاف شرود ذهنه وعدم تركيزه، وهل جيوز ط
لسماعهم هذه الفتاوى اليت جتيز الفطر؟ نرجو من فضيلتكم الرد بسرعة لعموم البلوى ذه 
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  .الفتــــــــــاوى وجــــــــــزاكم اهللا خــــــــــريا
  
االمتحان املدرسي وحنوه ال يعترب عذرا مبيحا لإلفطار يف ار رمضان، وال جيوز طاعـة  : ج

اعة ملخلوق يف معصـية اخلـالق، وإمنـا الطاعـة     الوالدين يف اإلفطار لالمتحان؛ ألنه ال ط
  .باملعروف، كما جاء بذلك احلديث الصـحيح عـن الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم      
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // يان عبد اهللا بن غد

ــوم ــة الصــــــــــــــــ   نيــــــــــــــــ
  

ــم   ــوى رقــــ ــن الفتــــ ــؤال األول مــــ   )٤٣٥٢(الســــ
هل نية صوم رمضان جتب ليلًا أو ارا كما إذا قيل لك يف وقت الضـحى إن هـذا   : ١س

ــيه أم ال؟   ــان تقضـــــ ــن رمضـــــ ــوم مـــــ   اليـــــ
  
ر، وال جيزئ بدون نية صـومه مـن   جيب تبييت نية صوم شهر رمضان ليلًا قبل الفج: ١ج

النهار، فمن علم وقت الضحى أن هذا اليوم من رمضان فنوى الصوم وجب عليه اإلمساك 
إىل الغروب، وعليه القضاء؛ ملا رواه ابن عمر عن حفصة رضي اهللا عنهم عن النيب صلى اهللا 

واه اإلمام أمحـد  ر) ١(» من مل جيمع الصيام قبل الفجر فال صيام له « : عليه وسلم أنه قال
هذا يف الفرض، أما يف النفـل  . وأصحاب السنن وابن خزمية وابن حبان وصححاه مرفوعا

فتجوز نية صومه ارا إذا مل يكن أكل أو شرب أو جامع بعد الفجر؛ ألنه ثبت عن الـنيب  
صلى اهللا عليه وسلم من حديث عائشة رضي اهللا عنها أنه دخل عليها ذات يـوم ضـحى   

خرجـه مسـلم يف   ) ٢(» إين إذًا صـائم  : ال، فقال: ل عندكم شيء؟ فقالته« : فقال



١١٩ 

  

 

  

  

  صيام والقيام للجنة الدائمة لإلفتاءاحتاف األنام بفتاوى ال
  

ــحيحه    .صـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
_________  

/  ٣، والترمـذي  )٢٤٥٤(بـرقم   ٨٢٤ -٨٢٣/  ٢، وأبو داود ٢٨٧/  ٦أمحد ) ١(
، وابن ماجه )٢٣٤٣ -٢٣٣١(برقم  ١٩٨ -١٩٦/  ٤، والنسائي )٧٣٠(برقم  ١٠٨

، وابن خزمية ١٧٣، ١٧٢/  ٢، والدارقطين ٧/  ٢، والدارمي )١٧٠٠(برقم  ٥٤٢/  ١
، ٢٠٢/  ٤، والبيهقي ٥٤/  ٢، والطحاوي بشرح معاين اآلثار )١٩٣٣(برقم  ٢١٢/  ٣

ــنة  ٢٢١، ٢٠٣ ــرح السـ ــوي يف شـ ــرقم  ٢٦٨/  ٦، والبغـ   ).١٧٤٤(بـ
) ١١٥٤(بـرقم   ٨٠٩، ٨٠٩ -٨٠٨/  ٢، ومسلم ٢٠٧، ٤٩/  ٦أخرجه أمحد ) ٢(

، ٧٣٣(بـرقم   ١١١/  ٣، والترمـذي  )٢٤٥٥(بـرقم   ٨٢٥ -٨٢٤/  ٢وأبو داود 
 ٣٠٨/  ٣، وابن خزميـة  )٢٣٣٠-٢٣٢٢(برقم  ١٩٦ -١٩٣/  ٤، والنسائي )٧٣٤
، ٤٦/  ٨، وأبو يعلى )٧٧٩٢(برقم  ٢٧٧/  ٤وعبد الرزاق ، )٢١٤٣، ٢١٤١(برقم 
، )٣٦٣٠ -٣٦٢٨(برقم  ٣٩٤ -٣٩١/  ٨، وابن حبان )٤٥٩٦، ٤٥٦٣(برقم  ٧٢

  .٢٧٥، ٢٠٣/  ٤والبيهقي 

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٦١١٥(الفتـــــــــــــ
  
ض إخواننا املسلمني ليلة دخول رمضان املبارك ما عندهم راديو وينتظرون اخلرب حىت بع: س

ــومه؟     ــدوا ص ــزؤهم أو يعي ــل جي ــيامهم، ه ــون ص ــمس ويتم ــع الش   تطل
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ــه  : ج ــا مكان ــاء يوم ــيهم قض ــوم وعل ــة الي ــاكهم بقي ــابوا يف إمس ــد أص   .لق

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــة ا ــاء اللجنـــ ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ   لدائمـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

  //باز 

  )١١٤٥٥(الســــــؤال األول مــــــن الفتــــــوى رقــــــم 
خول رمضان يصح الصـوم  كيف ينوي اإلنسان صيام رمضان؟ وهل جمرد العلم بد: ١س

ــام؟ ــة األيــــــــــــــــ   بقيــــــــــــــــ
  
  .، وال بد من تبييت نية صيام رمضان ليلًا كـل ليلـة  تكون النية بالعزم على الصيام: ١ج

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي //  بن غديان عبد اهللا

ــارة     ــب الكفـــ ــوم وال يوجـــ ــد الصـــ ــا يفســـ   مـــ
  

ــم  ــوى رقـــــــــــــ   )١٠٨٤٤(الفتـــــــــــــ
ما حكم شرب املاء متعمدا أثناء الصوم، وقد شعر الصائم بتعب شديد؟ وهـل عليـه   : س
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ــوم؟  ــك اليـــــــــ ــاء ذلـــــــــ   قضـــــــــ
  
ب عليه قضاء يوم بدل ذلك اليـوم  من شرب يف ار رمضان متعمدا فسد صومه، وجي: ج

  .الــذي شــرب فيــه مــن أجــل التعــب الشــديد مــع التوبــة إىل اهللا ســبحانه 
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عفيفي  عبد الرزاق// عبد اهللا بن غديان 

ــم    ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــاين مـــ ــؤال الثـــ   )٤٥١٣(الســـ
  ما حكم من أكل يوما يف رمضـان عمـدا مث تـاب إىل اهللا، هـل تقبـل توبتـه؟      : ٢س
  
نعم تقبل توبته إذا استوفت الشروط؛ وهي الندم على ما فعل، واإلقالع عن الذنب، : ٢ج

وهناك شرط رابع يتعلق حبق اإلنسـان وهـو اسـتحالله أو     والعزم الصادق أال يعود فيه،
}{ وإِني لَغفَّار لمن تاب وآمن وعمـلَ  { : إعطاؤه حقه من قصاص أو غريه؛ لقوله سبحانه

ــدى   تاه ــم ــالحا ثُ ــنة  ) ١(} ص ــاب والس ــاء يف الكت ــا ج ــك مم ــري ذل   .وغ
ــه    ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلم وب ــحبه وس   .وص

ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
  

  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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_________  
  . ٨٢سورة طه ، اآلية ) ١(

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٦١٣١(الفتـــــــــــــ
  
ملستشفى لوجود بعض األمراض، وقام الدكتور املعاجل بصرف العالج الالزم راجعت ا: س

ومنها إبر بنسلني أضرب ا صباحا ومساًء يف العضل، وأفهمته بأنين ال أريد اإلفطار وأنين 
أخشى أن تكون من اإلبر املفطرة، فأخربين بأا غري مفطرة، واستمريت على الضرب ـا  

أي يف مواعيدها احملددة، إال أنين فوجئت من بعض الزمالء بـأن   يومني يف الصباح واملساء،
. مجيع اإلبر مفطرة، ومكروهة االستعمال يف ار رمضان، وأصبحت يف حرية مـن أمـري  

أرجو من فضيلتكم إشعاري هل هي مفطرة، وهل يلزمين قضاء اليومني الذين اسـتعملتها  
رشادات الدكتور، ولدي العلـم  ما؟ حيث ضربت ا دون علمي بأا مفطرة وحسب إ

اليقني بأن لدى املستشفيات تعليمات خبصوص استعمال العالج، أرجـو الـرد السـريع    
ــزاء ــزاكم خـــــــري اجلـــــ   .حفظكـــــــم اهللا وجـــــ

  
إذا كان الواقع ما ذكرت فال حرج عليك يف تناول تلك اإلبر املذكورة، وال يلزمـك  : ج

ل هذا مستقبلًا يستحسن أن جتعل ضرب قضاء صيام اليومني اللذين تناولتها فيهما، ويف مث
  .اإلبــــر ليلًــــا إن تيســــر ذلــــك فهــــو أحــــوط     
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // رزاق عفيفي عبد ال// عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 
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ــم    ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــاين مـــ ــؤال الثـــ   )٧٣٥١(الســـ
ــوز : ٢س ــل جيـ ــان  هـ ــار رمضـ ــني يف ـ ــرة العـ ــتعمال قطـ   ؟اسـ
  
ــاء  : ٢ج ــويل العلم ــن ق ــحيح م ــى الص ــوم عل ــد الص ــوز وال تفس ــم جت   .نع

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــة ــة الدائمـــ ــاء  اللجنـــ ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ   للبحـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

  //باز 

ــم  ــوى رقـــــــــــــ   )١٣٢١٢(الفتـــــــــــــ
  :، وبعـد احلمد هللا وحده والصالة والسالم على عبد اهللا ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه

  
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء على االسـتفتاء الـوارد إىل مساحـة    

 ٢٩وتاريخ ) ١١/  ٢٧٠٤(الرئيس العام من سعادة مدير عام التعليم مبنطقة الرياض برقم 
) ٥٠١٠(هـ، واحملال إىل اللجنة من األمانة العامة هليئة كبار العلماء بـرقم  ١٤١٠/  ٨/ 

  :هـــــــــ ونصــــــــه ١٤١٠/  ٩/  ٢خ وتــــــــاري
نود إحاطة فضيلتكم علما بأن الوحدات الصحية املدرسية لدينا ستقوم مبشيئة اهللا حبملـة  
لتطعيم طالب املدارس االبتدائية واملتوسطة ضد احلمى املخية الشوكية، وذلك اسـتعدادا  

/  ٨اريخ وت) ٣٢/  ١٤٨(حلج هذا العام وذلك بناء على تعميم وكيل وزارة املعارف رقم 
/  ١٥وتاريخ ) ١٩/  ١١٨٤(هـ املبين على تعميم وكيل وزارة الصحة رقم ١٤١٠/  ٨
ـــ١٤١٠/  ٧   .هــــــــــــــــــــــــــــــ

نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن إمكانية تنفيذ ذلك يف خالل شهر رمضان املبارك، وتأثري هذا 
  التطعـــــــيم علـــــــى صـــــــيام الطـــــــالب   
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.  
وإن تيسر أن يكون التطعيم بأنه ال حرج يف ذلك، : وبعد دراسة اللجنة للموضوع أجابت

  .يف الليـــــــــــل فهـــــــــــو أحـــــــــــوط
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  نائـــــــب رئـــــــيس اللجنـــــــة الـــــــرئيس   
  

  عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٣٩٢٩(الفتـــــــــــــ
سكر، وله إبرة تضرب حتت اجللد، وإذا مل يضـرب ـذه   أفيدكم أين رجل مريض بال: س

اإلبرة فإنه يرتفع السكر عليه، وحيث إين أعاين من هذا املرض خصوصا يف شهر رمضـان  
فهل جيوز يل أخذ هذه اإلبرة يف شهر رمضان؟ أفيدوين أثابكم اهللا، أفيدكم أين يف كل عـام  

فطر حوايل عشرة أيام مث أقضـي مـا   لعدم استعمال هذه اإلبرة أمرض وأنوم باملستشفى وأ
ــل    ــح يف الليـ ــالج ال يصـ ــث العـ ــوعي حيـ ــذا موضـ ــاتين هـ   .فـ

  
ال حرج عليك يف أخذ اإلبرة املذكورة ارا للعالج، وال قضاء عليك وإن تيسر أخذه : ج

  .ليلًــــــا بــــــدون مشــــــقة عليــــــك فهــــــو أوىل
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

ــة الد ــاء اللجنـــ ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ   ائمـــ
  

  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 
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  )٥١٧٦(الســــؤال احلــــادي عشــــر مــــن الفتــــوى رقــــم 
  نـت للتغذيـة أم التـداوي؟   ما حكم التداوي باحلقن يف ار رمضان سـواء كا : ١١س
  
، وال جيوز للصـائم  التداوي باحلقن يف العضل والوريد للصائم يف ار رمضانجيوز : ١١ج

تعاطي حقن التغذية يف ار رمضان؛ ألنه يف حكم تناول الطعام والشراب فتعـاطي تلـك   
ليلًـا   احلقن يعترب حيلة على اإلفطار يف رمضان وإن تيسر تعاطي احلقن يف العضل والوريد

  .فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أوىل
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــرئيس // عضــــــــــــــ   //الــــــــــــــ

  
  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد اهللا بن قعود 

ــم    ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــاين مـــ ــؤال الثـــ   )٤٢٢٠(الســـ
  أو ال؟ ار رمضـــانالكحـــل ودهـــان املـــرأة يف ـــهـــل يفطـــر : ٢س
  
من اكتحل يف ار رمضان وهو صائم ال يفسد صومه، وكذا من دهن رأسه يف ـار  : ٢ج

ــومه     ــد صـــ ــائم ال يفســـ ــو صـــ ــان وهـــ   .رمضـــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
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  )٤٣٨٢(السؤال اخلامس من الفتوى رقم 
  إذا اكتحل صائم فهل يؤثر على صيامه أم ال؟: ٥س
  
إذا اكتحل الصائم فال شيء عليه إال أن يرى أثره يف حلقه فاألحوط له القضاء : ٥ج

  .حال الصومواألوىل أال يكتحل ارا 
  

  .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
  //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

  )١٣٥٩٥(لثاين من الفتوى رقم السؤال ا
أي يف النهار يفطر والسبب يف ذلك  غسل الشعر يف رمضانإمام مسجد قال يل إن : ٢س

  نواة الشعر تدخل ا املاء فما هو جوابكم؟
  
غسل الشعر يف النهار أثناء الصيام ال يفطر وال يدخل املاء مع مسام شعر الرأس، : ٢ج

  .اهللا عليه وسلم يغتسل وهو صائم وهذا القول خطأ فقد كان النيب صلى
  .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

  //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
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  )٦٤٧١(ن الفتوى رقم السؤال الثامن م
  صائم تقيأ مث ابتلع قيئه بغري عمد فما حكمه؟: ٨س
  
إذا تقيأ عمدا فسد صومه، وإن غلبه القيء فال يفسد صومه، وكذلك ال يفسد ببلعه : ٨ج

  .ما دام غري متعمد
  

  .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
  فتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإل

  
  //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

  )٩٥١٧(السؤال األول والثاين والثالث من الفتوى رقم 
  يف ار رمضان؟ القضاء على من غلبه القيءهل جيب : ١س
  
من ذرعه « : فسد صومه وال جيب عليه القضاء؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلمال ي: ١ج

رواه اإلمام أمحد وأهل السنن بإسناد ) ١(» القيء فال قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء 
  .صحيح

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

  //الرئيس // نائب رئيس اللجنة 
  

  //العزيز بن عبد اهللا بن باز  عبد// عبد الرزاق عفيفي 
_________  
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 ٣، والترمذي )٢٣٨٠(برقم  ٧٧٧ -٧٧٦/  ٢، وأبو داود ٤٩٨/  ٢أخرجه أمحد ) ١(
، ١٤/  ٢، والدارمي )١٦٧٦(، برقم ٥٣٦/  ١، وابن ماجه )٧٢٠(، برقم ٩٨/ 

 ٢٨٥/  ٨، وابن حبان )١٩٦٠(برقم  ٢٢٦/  ٣، وابن خزمية ١٨٤/  ٢والدارقطين 
، ٤٢٧، ٤٢٦/  ١، واحلاكم ٩٧/  ٢، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )٣٥١٨(برقم 

  .٢١٩/  ٤، والبيهقي )٣٨٥(برقم  ٣٦/  ٢) غوث املكدود(وابن اجلارود 

هل استعمال الطيب السائل يف الزجاجة يفطر الصائم إذا وضعه يف يديه ووجهه : ٢س
  وبدنه ومالبسه؟

  
  .يفطر الصائم استعمال الطيب على الوجه املذكور ال: ٢ج

  .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
  //الرئيس // نائب رئيس اللجنة 

  
  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي 

  يفسده؟ حلق الشعر وقص األظافر يف ار الصيامهل : ٣س
  
  .لشعر وقص األظافر ونتف اإلبط وحلق العانة، كل ذلك ال يفطر الصائمحلق ا: ٣ج
  

  .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
  //الرئيس // نائب رئيس اللجنة 
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  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي 

  صائماستمناء ال
  )٢١٩٢(السؤال األول من الفتوى رقم 

إذا حتركت شهوة املسلم يف ار رمضان ومل جيد طريقًا إال أن يستمين فهل يبطل : ١س
  صومه، وهل عليه قضاء أو كفارة يف هذه احلالة؟

  
 والَّذين هم لفُروجِهِم{ : االستمناء يف رمضان وغريه حرام، ال جيوز فعله؛ لقوله تعاىل: ١ج

فَمنِ ابتغى وراَء }{ إِلَّا علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومني }{ حافظُونَ 
وعلى من فعله يف ار رمضان وهو صائم أن يتوب إىل ) ١(} ذَلك فَأُولَئك هم الْعادونَ 

فعله فيه، وال كفارة؛ ألن الكفارة إمنا وردت يف اهللا، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي 
  .اجلماع خاصة

  
  .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  

  //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // يفي عبد الرزاق عف// عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 
  

  )٤٩٧٦(السؤال األول من الفتوى رقم 
_________  

  . ٣١ - ٢٩سورة املعارج ، اآليات ) ١(
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ما حكم الشرع يف ناكح يده؟ وما حكم من نكح يده يف يوم من شهر رمضان؟ وما : ١س
مرة ) أي نكاح يده(ا العمل لن يعود إىل هذ) واهللا واهللا واهللا: (حكم من أقسم ثالثًا أي قال

ــاد؟   ــه عـــــــــ ــة ولكنـــــــــ   ثانيـــــــــ
  
ال جيوز نكاح اليد، وهذا يسمى العادة السرية، ومن فعل ذلك يف يوم من أيام رمضان : ١ج

فهو أشد إمثًا وأعظم جرما ممن فعله يف غري رمضان، وجتب عليه التوبة واالستغفار ويصـوم  
، وأما من أقسم أال يفعله ففعلـه فقـد   يوما عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مين

حنث يف ميينه، وعليه كفارة ميني واحدة، ولو كرره؛ ألنه ميني على شيء واحد، وهي عتق 
رقبة أو إطعام عشرة مساكني أو كسوم، فمن مل يستطع صام ثالثة أيام، وقـدر اإلطعـام   

نصـف صـاع،   مخسة أصواع من الرب أو األرز أو حنو ذلك من قوت البلد لكل مسكني 
ــالة   ــتره يف الصـ ــوب يسـ ــكني ثـ ــل مسـ ــوة لكـ ــدار الكسـ   .ومقـ

  
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن / /عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

    //باز 
  

  )١٠٥٥١(الفتوى رقم 

عندما كنت يف الرابعة عشرة واخلامسة عشرة من عمري كنت أمارس العادة السرية يف : س
ار رمضان املبارك لعدة أيام ال أذكر حصرها، مع العلم أنين كنت جاهلة أن هذا حـرام  

هذا هو ما يسمى بالعادة السرية، وكنت سواء كان يف شهر رمضان أم ال، وكنت أجهل أن 
أتوضأ وأصلي دون أن أغتسل، ما حكم الشرع يف صاليت وصيامي؟ هل جيب علي إعـادة  
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  الصالة والصيام؟ علما بأنين ال أعرف كم يوما كنت أفعل ذلـك، فمـاذا جيـب علـي؟    
  
ضـان أشـد   وهي يف ار رم) استخراج املين باليد(حيرم استعمال العادة السرية : أوال: ج

جيب قضاء األيام اليت أفطرتيها بسبب العادة السرية ألا مفسـدة للصـيام،   : ثانيا. حرمة
جتب الكفارة بإطعام مسكني نصف صاع من : ثالثًا. واجتهدي يف معرفة األيام اليت أفطرتيها

بر وحنوه من قوت البلد عن كل يوم تقضينه إن كان تأخري قضاء الصيام حىت دخل رمضان 
جيب الغسل باستعمال العادة السرية املذكورة وال يكفي الوضوء إذا حصـل  : رابعا .آخر
جيب قضاء الصلوات اليت صليتيها بدون غسل ألن الطهـارة الصـغرى ال   : خامسا. إنزال

  .تكفـــــــي عـــــــن الطهـــــــارة الكـــــــربى   
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

  علمية واإلفتاءاللجنة الدائمة للبحوث ال

ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٢٧٣٥(الفتـــــــــــــ
من استمىن يف ار رمضان عمدا ماذا يكون عليه؟ وهل جيب عليه قضاء هذا اليـوم،  : س

مضان التايل وهو مل يقض؟ أفيدونا أثابكم اهللا مـع  وإذا كان كذلك فما حكم من أدركه ر
  .ذكــــــــــــــــــر األدلــــــــــــــــــة

  
والَّذين هم لفُروجِهِم { : االستمناء نفسه بغري زوجته وأمته حمرم لعموم قوله تعاىل: أولًا: ج

، وملا فيه من ) ١(} ني إِلَّا علَى أَزواجِهِم أو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُوم}{ حافظُونَ 
الضرر ويعزر فاعله، ومن وقع منه ذلك يف ار رمضان وهو صائم فهو آمث إمثًا آخر إن فعله 
عمدا النتهاكه حرمة الصيام، وعليه القضاء؛ ألنه يشبه اإلنزال جبماع دون الفرج، ملا رواه 

عليه وسلم يقبل وهو كان رسول اهللا صلى اهللا « : البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
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، فمفهومه أنه إذا مل ميلك إربه ال جيوز له التقبيل يف رمضان » صائم، وكان أملككم إلربه 
  .وهو صائم، ويفسد صومه باإلنزال عن شهوة، وال كفارة عليه، وعليه القضـاء والتوبـة  

_________  
  . ٦،  ٥سورة املؤمنون ، اآليتان ) ١(

من قضاء رمضان حىت دخل عليه رمضان آخر بـدون عـذر   من أخر يوما أو أكثر : ثانيا
شرعي فعليه أن يستغفر اهللا ويتوب إليه من تفريطه يف قضاء ما أفطره من رمضان، وعليـه  
مع القضاء إطعام مسكني عن كل يوم كما أفىت به مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم، وهو 

ــداره    ــد ومق ــوت البل ــن ق ــاع م ــف ص ــا : نص ــف تقريب ــو ونص   .كيل
ــلم    و ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .ب

ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
  

ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  

ــم  ــوى رقـــــــــــــ   )١٣٤٧٦(الفتـــــــــــــ
هـ كان لدي مراجعة يف إحدى املستشفيات ١٤١٠لعام أفيدكم بأنه يف شهر رمضان : س

وكان ذلك املوعد مل يكن لدي أي فرصة يف جمال العمل، وعند حضوري إىل الطبيب املعاجل 
طلب مين حتليل مين وقال الطبيب هذا الشيء ال بد منه، مما أجربين على ذلك، حىت أعطيته 

بطريقة االستمناء، علما بأين مل يكن املين لغرض التحليل، وكان يف يوم رمضان، وكان ذلك 
لدي أي فرصة أعود إىل املستشفى وكان ذلك اليوم الذي حضرت فيه كان موعدا من قبل 

  .املستشفى، وكان ذلك أجل التحليل يل أنا وزوجيت

يا مساحة الشيخ أرغب أن تفتوين يف هذا املوضوع، وهل علي كفارة غري القضـاء ألجـل   
ــم  ــرية؟ وفقكـــــ ــى بصـــــ ــون علـــــ   .اهللا  أكـــــ
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إذا كان األمر كما ذكر وجب عليك قضاء يوم بدل اليوم الذي اسـتمنيت فيـه، وال   : ج

ــك  ــارة عليـــــــــــــــ   .كفـــــــــــــــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // الرزاق عفيفي عبد // عبد اهللا بن غديان 

ــائم  ــد للصــــــــ ــة والفصــــــــ   احلجامــــــــ
ــم  ــوى رقـــــــــــــ   )١١٩١٧(الفتـــــــــــــ

هل يفطر احلاجم واحملجوم يف ار رمضان؟ وما احلكم هل يفطران ويقضيان ما فاما أم : س
  .مــــــــاذا عليهمــــــــا؟ آمــــــــل إفــــــــاديت

  
« : نيب صلى اهللا عليه وسلميفطر احلاجم واحملجوم، وعليهما اإلمساك والقضاء؛ لقول ال: ج

ــوم   ــاجم واحملجـــــــ ــر احلـــــــ   ) .١(» أفطـــــــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //بـاز   عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن     // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

  
ــم  ــوى رقــــــــــــــ   )٥٤٧(الفتــــــــــــــ

  الصائم إذا قام بفصد مريض مبشرط وحنـوه هـل يـؤثر علـى صـحة صـيامه؟      : س
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إذا قام الصائم بفصد عرق مريض مبشرط وحنوه فال أثر لفعله على صحة صيامه؛ حيث : ج

إن فعله ال يشبه عمل احلاجم الذي يقوم بامتصاص الدم ممن يقوم حبجامته، قال يف كشاف 
  .املقصــود مــن قولــه  . أهـــ) ال فطــر بفصــد وشــرط  : (القنــاع

  
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــو // عضـــ ــة  // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ   //نائـــ

  
ــع   ــن مني ــد اهللا ب ــديان  // عب ــن غ ــد اهللا ب ــي  // عب ــرزاق عفيف ــد ال   //عب

  
ــم   ــوى رقــــــــــــــ   )٥٦(الفتــــــــــــــ

_________  
، ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٨٠، ٢٧٧، ٢٧٦/  ٥، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣/  ٤أخرجه أمحـد  ) ١(

بـرقم   ٥٣٧/  ١، وابن ماجـه  )٢٣٧١ -٢٣٦٧(برقم  ٧٧٣ -٧٧٠/  ٢وأبو داود 
بـرقم   ٢١٠، ٢٠٩/  ٤، وعبد الـرزاق  ١٥، ١٤/  ٢، والدارمي )١٦٨١ -١٦٧٩(
 -٢٢٦/  ٣، وابن خزميـة  ٥٠، ٤٩/  ٣، وابن أيب شيبة )٧٥٢٥، ٧٥٢٣ -٧٥١٩(

 -٣٥٣٢(بـرقم   ٣٠٦ -٣٠١/  ٨، وابـن حبـان   )١٩٦٤ -١٩٦٢(برقم  ٢٢٧
 ٤، والبيهقي ٤٢٩ -٤٢٧/  ١، واحلاكم )٣٨٦(برقم  ٣٧/  ٢، وابن اجلارود )٣٥٣٥

 /٢٦٦ -٢٦٥.  

رجل اضطر إىل مراجعة املستشفى يف رمضان وهو صائم، وملا حضر إىل املستشفى أخذ : س
  منــــــــه دم، فهــــــــل خيــــــــل بصــــــــومه؟

  
ا كان الدم الذي أخذ منه يسريا عرفًا فال جيب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان مـا  إذ: ج
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  .أخذ كثريا عرفًا فإنه يقضي ذلك اليوم خروجا من اخلالف، وأخذًا باالحتياط براءة لذمته
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //إبراهيم بن حممد آل الشيخ // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

  خــــروج الــــدم مــــن الصــــائم بفعــــل وبغــــري فعــــل 
ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )١٧٣٠(الفتـــــــــــــ

إنه وهو صائم يف رمضان ملس أنفه دون تعمد، وخرج منـه عـدة   : يقول يف السؤال: س
  ح صيامي؟ وهل صيامي لذلك اليوم تام أم جيب علـي القضـاء؟  قطرات دم، فهل هذا جير

  
إذا كان األمر كما ذكرت فصيامك تام، وال قضاء عليك، ولـيس يف ذلـك جـرح    : ج

  .لصيامك إن شاء اهللا؛ ألن األصـل الصـيام ولـيس يف عملـك هـذا مـا يفسـده       
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

ــة الدائ ــاء اللجنـــ ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ   مـــ
  

  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٣٤٥٥(الفتـــــــــــــ

ن، يوما من شهر رمضـا  ٢٨ما هو احلكم عندما يصاب صائم رمضان بالرعاف ملدة : س
عاما ومل أصب بالرعاف طيلة عمري إطالقًا، ويف شهر رمضان يف  ٥٩وأطلعكم بأن عمري 
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العام املاضي أصبت بالرعاف من ثالث إىل ست مرات حني الصباح إىل إفطار املغرب، ويقع 
  يل نزول الدم إىل احللق مث أدفعه جامدا، وإنه قد وقع يل سوى من املنخر األيسر؟

ما ذكرت فصيامك صحيح؛ ألن إصابتك بالرعاف ناشئة بغري اختيارك إذا كان األمر ك: ج
فال يترتب على وجودها احلكم عليك بالفطر، والذي يدل على ذلك أدلة يسر الشـريعة  

ما يرِيـد اللَّـه   { : ، وقوله تعاىل) ١(} لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها { : ومنها قوله تعاىل
ــلَ ع ــرجٍ ليجعـــــ ــن حـــــ ــيكُم مـــــ   ) .٢(} لَـــــ

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
بن عبد العزيز بن عبد اهللا // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  )٣٧٨٥(الســـــؤال اخلـــــامس مـــــن الفتـــــوى رقـــــم 
يف يوم من أيام رمضان وقبل الغروب حبوايل ربع ساعة مسحت أسناين مبنديل، فرتل : ٥س

دم وأنا لست متعمدا يف ذلك، وهذا املرض معي من زمان حيث إنه إذا تسوكت بالسواك 
ــحيح؟     ــيامي صــ ــل صــ ــذلك، فهــ ــدم كــ ــرتل الــ   يــ

  
ذا الدم الذي خيرج من لثة اإلنسان عند مسـحها أو عنـد   نعم صيامك صحيح وه:  ٥ج

ــومه   ــر صــــــــ ــواك ال يضــــــــ   .الســــــــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الــــــــــرئيس // عضــــــــــو // عضــــــــــو 
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_________  

ــة  ) ١( ــرة ، اآليـــــــ ــورة البقـــــــ   . ٢٨٦ســـــــ
  . ٦ سورة املائدة ، اآلية) ٢(

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد اهللا بن غـديان  // عبد اهللا بن قعود 
  

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٣٨٤١(الفتـــــــــــــ
هـ مبرض يف احللق والرقبة وقد ١٤٠٠لقد أصيب والدي يف آخر شهر رمضان عام : س

حصل لديه نزيف من احللق ملدة عشرة أيام، ورغم هذا الرتيف مل يفطر إال أنه قد تأثر مـن  
الرتيف وراوده الشك يف صحة صيامه، وحيث إنه اآلن أصبح مالزما للفـراش مـن   هذا 

مرض أمل به بعد ذلك الرتيف، وقد طلب مين السؤال هل عليه قضاء لأليام اليت خرج فيها 
الرتيف ولكونه طاعنا يف السن ومريضا مرضا ألزمه الفراش، ويتعذر الشفاء منـه، وهـو   

ل اليسرى ولديه ثالث درجات سكر، فهـل جيـوز يل أن   سرطان يف أسفل الظهر، والرج
ــه الصــحية؟  ــام إذا كــان يلزمــه القضــاء نظــرا حلالت ــه تلــك األي   أقضــي عن

  
ــه     : ج ــاء علي ــحيح، وال قض ــيامه ص ــر فص ــا ذك ــر كم ــان األم   .إذا ك

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــا   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   ءاللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  )٤٤٤٩(السؤال الثالث من الفتوى رقم 
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رجل سافر وهو صائم يف شهر رمضان وبعد صالة الظهر فوجئ برتول دم من أنفـه  : ٣س
فما احلكم يف ذلـك،  . ورغم ذلك مل يفطر بل استمر على إكمال صيام ذلك اليوم وفمه،

  وهل يقضي ذلك اليوم مع العلم أنه مضى عدة أعوام ومل يتم قضاء هذا اليوم حـىت اآلن؟ 
  
ال تأثري ملا خرج من فمك وأنفك من الدم فجأة ما دمت أمسكت عن املفطـرات إىل  : ٣ج

  .ر، فصـومك صـحيح ولـيس عليـك قضـاء     غروب الشمس، سواء قل ذلك أم كث
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفـي  // عبد اهللا بن قعود 

  
ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٦١٣٢(الفتـــــــــــــ

هل الدم الذي خيرج من بني األسنان خطأ يفطر أم ال؟ وإذا كان من غري اإلنسان نفسه : س
ــريا       ــزاكم اهللا خ ــدونا ج ــأ؟ أفي ــربه خط ــر ض ــخص آخ ــن ش   .أي م

  
  .الدم الذي خيرج من بني األسنان ال يفطر، سواء خرج بنفسه أو بضربة إنسـان لـه  : ج

ــه وصــ    ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلموب   .حبه وس
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  )١٢٠٨٢(الســـــؤال الثالـــــث مـــــن الفتـــــوى رقـــــم 
  ؟مــــا حكــــم مــــن نــــزف دمــــا وهــــو صــــائم: ٣س
  
  .إذا نزف من الشخص دم بغري اختيـاره وهـو صـائم فـإن صـيامه صـحيح      : ٣ج

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //بـد اهللا بـن بـاز    عبـد العزيـز بـن ع   // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

  
ــم   ــن الفتـــــوى رقـــ   )١٢٠٧٧(الســـــؤال الثـــــاين مـــ

ــمي؟   : ٢س ــدم يف جس ــل ال ــائم ودخ ــا ص ــت وأن ــان أرعف ــهر رمض   يف ش
  
خروج الدم بالرعاف ال يفطر الصائم؛ ألنه بغري اختياره، لكن إن كنت ابتلعت الدم : ٢ج

  .باختيارك فعليك القضاء إذا كنت ابتلعتـه بعـد وصـوله إىل فيـك ذاكـرا صـومك      
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

  أكــــــــل وشــــــــرب الصــــــــائم ناســــــــيا
  )٥١٥٦(رقـــــم  الســـــؤال اخلـــــامس مـــــن الفتـــــوى

اإلنسان إذا أفطر ناسيا يف رمضان هل عليه القضاء أم ال قضاء عليه؛ لقول الرسول : ٥س
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رفع عن أميت اخلطأ « : وكقوله صلى اهللا عليه وسلم.. صلى اهللا عليه وسلم من أفطر ناسيا
  ؟» والنســـــــيان ومـــــــا اســـــــتكرهوا عليـــــــه 

  
 عليه، وعليه أن يتم صوم يومه، وال من أفطر ناسيا يف ار رمضان وهو صائم فال إمث: ٥ج

قضاء عليه على الصحيح من قويل العلماء، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأمحد ؛ ملـا رواه  
من نسي وهو صائم فأكـل أو  « : البخاري ومسلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

لصـائم ناسـيا أو   إذا أكل ا« : ويف لفظ) ١(» شرب فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا وسقاه 
: رواه الدار قطـين وقـال  ) ٢(» شرب ناسيا فإمنا هو رزق ساقه اهللا إليه، وال قضاء عليه 

ــحيح ــناده صـــــــــــــــ   .إســـــــــــــــ
  

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // د اهللا بن قعود عب

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
_________  

 ٢، والبخاري ٥١٤ -٥١٣، ٤٩٣، ٤٩١، ٤٨٩، ٤٢٥، ٣٩٥/  ٢أخرجه أمحد ) ١(
بـرقم   ٧٩٠/  ٢، وأبـو داود  )١١٥١(برقم  ٨٠٩/  ٢، ومسلم ٢٢٦/  ٧، ٢٣٤/ 
بـرقم   ٥٣٥/  ١، وابـن ماجـه   )٧٢١(برقم  ١٠٠/  ٢ي ، والترمذ)مبثله) (٢٣٩٨(
/  ٤، وعبد الرزاق ١٨٠، ١٧٩ -١٧٨/  ٢، والدارقطين ١٣/  ٢، والدارمي )١٦٧٣(

/  ٨، وابن حبان )١٩٨٩(، برقم ٢٣٨/  ٣، وابن خزمية )٧٣٧٣، ٧٣٧٢(برقم  ١٧٣
، ٣٨٩(بـرقم   ٤٠، ٣٩/  ٢، وابـن اجلـارود   )٣٥٢٠، ٣٥١٩(برقم  ٢٨٧، ٢٨٦
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ــي ، و)٣٩٠   .٢٢٩/  ٤البيهقـــــــــــــــــــــــــ
  .١٧٩، ١٧٨/  ٢سنن الدارقطين ) ٢(

ــق  ــائم للريـــــــــ ــع الصـــــــــ   بلـــــــــ
ــم   ــوى رقــــ ــن الفتــــ ــؤال األول مــــ   )٩٥٨٤(الســــ

هل الريق يفطر يف رمضان أم ال؟ حيث إنه جييين ريق كثري وخاصة إذا كنـت أقـرأ   : ١س
  .القـــــــرآن ويف املســـــــاجد وهـــــــذا حيـــــــرجين

  
وتتابع يف املسجد وغريه، ولكن إذا  ابتالع الصائم ريقه ال يفسد صومه ولو كثر ذلك: ١ج

  .كان بلغما غليظًا كالنخاعة فال تبلعه، بل أبصقه يف منديل وحنوه إذا كنـت يف املسـجد  
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي //  بن غديان عبد اهللا

ــائم  ــب للصـــــــــــــــ   الطيـــــــــــــــ
ــم    ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــاين مـــ ــؤال الثـــ   )٧٨٤٥(الســـ

  هل روائح الطيب أو روائح املبيدات احلشرية تفطر الصائم يف رمضـان أو غـريه؟  : ٢س
  
  .فرضا أو نفلًـا  الروائح مطلقًا عطرية وغري عطرية ال تفسد الصوم يف رمضان وغريه: ٢ج

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 
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عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
ــم  ال ــوى رقــــ ــن الفتــــ ــؤال األول مــــ   )٢٦٩١(ســــ
هل يصح االغتسال باملاء والصابون يف ار رمضان؟ وهل االحتالم يفطـر؟ وهـل   : ١س

ــر؟  ــب يفطـــــــــــــــ   الطيـــــــــــــــ
  
من احتلم يف ار : ثانيا. جيوز للصائم أن يغتسل يف ار رمضان باملاء والصابون: أوال: ١ج

من تطيب بأي نـوع  : ثالثًا. املينرمضان وهو صائم مل يفسد صومه، وعليه الغسل إذا أنزل 
من أنواع الطيب يف ار رمضان وهو صائم مل يفسد صومه، لكنـه ال يستنشـق البخـور    
  .والطيــــــب املســــــحوق كســــــحوق املســــــك   
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الرئيس // لجنة نائب رئيس ال// عضو // عضو 

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  )١٣٥٦١(الســــــؤال األول مــــــن الفتــــــوى رقــــــم 

هـ جائين زوجي من عمله وعندما دخل البيت ١٤٠٩يف شهر رمضان املاضي عام : ١س
ه بأنه صائم، مث نظرت إليه ألحتقق هـل هـو   طلب مين أن أحضر له ماء ليشرب فلم أخرب

صائم أم ال فاتضح يل أنه نسى أنه صائم فذهبت وأحضرت له املاء، وعندما شـرب املـاء   
تذكر أنه صائم فالمين وعاتبين ألنين مل أخربه بصيامه فشعرت بشيء من اخلوف من اهللا على 
ــابكم اهللا    ــاديت وأثـ ــيلتكم إفـ ــن فضـ ــو مـ ــذا، أرجـ ــي هـ   .عملـ
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يف مناولة زوجك املاء وهو صائم ليشرب، وكان ينبغي لك تذكريه الصيام عند أسأت : ١ج

  .طلب املـاء، وأمـا صـيام زوجـك فهـو صـحيح مـا دام أنـه شـرب ناسـيا          
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئي// نائـــ   //س الـــ

  
  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

  املــــــــذي هــــــــل يفســــــــد الصــــــــيام؟
ــم   ــوى رقــــ ــن الفتــــ ــؤال األول مــــ   )٩٢٢٢(الســــ

يف أحد أيام رمضان كنت جالسا جبوار زوجيت وحنن صيام، حوايل نصف ساعة، وكنا : ١س
ة مبتلة خارجة من الذكر، وقد تكررت منزح وبعد أن ابتعدت عنها وجد على سروايل نقط

ــارة؟    مــــرة ثانيــــة أرجــــوا إفــــاديت هــــل علــــي كفــ
  
إذا كان الواقع كما ذكرت فليس عليك قضاء وال كفارة مراعاة للبقاء مع األصـل،  : ١ج

ــارة؟   ــاء دون كف ــل والقض ــك الغس ــين فعلي ــل م ــك البل ــت أن ذل   إال أن يثب
ــه وصــ    ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلموب   .حبه وس

ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
  

  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 
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ــيام؟   ــد الصــ ــل يفســ ــات هــ ــاء املتربجــ ــاهدة النســ   مشــ
  )٦٣٦٤(م الســـــؤال العشـــــرون مـــــن الفتـــــوى رقـــــ

هل اخلروج إىل الشارع لقضاء املصاحل واالصطدام مبناظر العرى يف ار رمضـان  : ٢٠س
ــيام أو ال؟ ــل للصــــــــــــــ   مبطــــــــــــــ

  
ــتطاعته   : ٢٠ج ــدر اس ــره ق ــض بص ــه أن يغ ــيام، وعلي ــا للص ــيس مبطلً   .ل

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــا   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   ءاللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

  //باز 

ــائم  ــتالم الصـــــــــــــــ   احـــــــــــــــ
ــم    ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــاين مـــ ــؤال الثـــ   )٧٧٩٠(الســـ

حصـل أين   يف يوم من أيام شهر رمضان الكرمي ويف وقت الصيام كذلك وأنا نـائم : ٢س
  احتلمـــت فمـــا هـــو احلكـــم يف ذلـــك، وهـــل عليـــه كفـــارة؟ 

  
من احتلم وهو صائم أو حمرم باحلج أو العمرة فليس عليه إمث وال كفارة وال يؤثر على : ٢ج

ــا  ــة إذا كــان قــد أنــزل مني ــه، وعليــه غســل اجلناب   .صــيامه وحجــه وعمرت
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

ــاء  ال ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   لجنـــ
  

  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 
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عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــم   ــوى رقــــ ــن الفتــــ ــؤال األول مــــ   )٥٧٣٣(الســــ

ثناء الصيام يف أثناء املضمضـة يف غـري   ما حكم من دخل املاء جوفه أثناء الوضوء، أ: ١س
وضوء، قطرة أو قطرتني من غري تعمد، أو أثناء االغتسال أو الوضوء أو التـربد باملـاء يف   
احلر، هل عليه قضاء يوم كامل بدلًا عنه؟ أم إعطاء صدقة للفقراء كفارة هلذه اهلفوات مـع  

  .أفتونا جزاكم اهللا خريا. عمدالعلم أن قطرة املاء غلبته ودخلت جوفه غصبا عنه من غري ت

من اغتسل أو متضمض أو استنشق فدخل املاء حلقه من غري اختياره مل يفسد صومه؛ : ١ج
عفي ألميت عن اخلطأ والنسـيان ومـا   « : ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

ــه  ــتكرهوا عليــــــــــــــ   .» اســــــــــــــ
ــحبه و    ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلموب   .س

ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
  

  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

ــار  ــائم للبخــــــــ ــاق الصــــــــ   استنشــــــــ
ــم  ــوى رقـــــــــــــ   )١١٣١٠(الفتـــــــــــــ

املؤسسة العامة للتحلية، وحيل علينا شهر رمضان وحنـن   أفيدكم بأنين أحد العاملني يف: س
صائمون وعلى رأس العمل، والذي فيه خبار ماء من احملطة اليت نعمل ا، وقد نستنشقه يف 
كثري من األحوال، فهل يبطل صيامنا؟ وهل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي قد استنشقنا فيه 

  ينـا عـن كـل يـوم صـدقة؟     خبار املاء سـواء كـان فريضـة أم نافلـة، وهـل عل     
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ــيكم   : ج ــيء عل ــحيح وال ش ــيامكم ص ــر؛ فص ــا ذك ــر كم ــان األم   .إذا ك

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //لعزيز بن عبد اهللا بن باز عبد ا// عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

ــائم ــال الصـــــــــــــــ   اغتســـــــــــــــ
ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٣٧٣٨(الفتـــــــــــــ

هل جيوز للصائم التنعم باملاء بعد صالة الظهر وهو صائم يف شهر رمضان املبارك مثـل  : س
ــريا     ــزاكم اهللا خـ ــدونا جـ ــربك؟ أفيـ ــة يف الـ ــرويش والعوامـ   .التـ

  
ل املاء إىل جوفـه؛  نعم جيوز ذلك للصائم وال تأثري له على صومه مع التحفظ من دخو: ج

ــه كــان يغتســل وهــو صــائم  ــه ثبــت عنــه صــلى اهللا عليــه وســلم أن   .ألن
  

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي / /عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  )١٢٥٢٥(الســــــؤال األول مــــــن الفتــــــوى رقــــــم 
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رجل استعمل السواك وهو صائم فظن أن هذا العمل مفطر، فأكل بعد ذلك عمـدا  : ١س
ــط؟     ــاء فقـ ــارة أو القضـ ــاء والكفـ ــه القضـ ــب عليـ ــل جيـ   فهـ

  
رب ظنا منـه أن السـواك يفطـر    جيب على من أفطر يف ار رمضان باألكل أو الش: ١ج

ــه       ــوب علي ــل اهللا يت ــل؛ لع ــا حص ــتغفار مم ــة واالس ــاء والتوب   .القض
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز        //عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  

ــم  ــوى رقـــــــــــــ   )١١٥٨٣(الفتـــــــــــــ
كنت يف يوم من أيام رمضان ذهبت يف صبح يوم من أيامه إىل جبل ويوجد باجلبل بعض : س

الصيود، فأخذت بندقية فصدت بعض الصيد كي نأكله بعد اإلفطار، فهل علي إمث يف ذلك 
  ؟ وماذا أعمل إذا كان علي شـيء؟ أو كفارة عما فعلته؟ وهل الصيد يف شهر رمضان حمرم

  
من قتل صيدا وهو صائم فإنه اليؤثر على صيامه، فصيامك صحيح وال قضاء عليـك،  : ج

ــان  ــيد يف رمضـــــــ ــرج يف الصـــــــ   .وال حـــــــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس  //نائـــ   //الـــ

  
  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
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ــذة   ــدون لــــــ ــين بــــــ ــزول املــــــ   نــــــ
ــم  ــوى رقـــــــــــــ   )١٠٦٤٥(الفتـــــــــــــ

أشكو نزول السائل املنوي يف أيام رمضان أثناء الصيام بدون أي احـتالم أو ممارسـة   : س
ــ   ــدونا أف ــوم؟ أفي ــى الص ــأثري عل ــذا ت ــل يف ه ــرية فه ــادة الس   .ادكم اهللالع

  
إذا كان األمر كما ذكر فإن نزول املين منك بدون لذة يف ار رمضان ال يـؤثر علـى   : ج

ــاء   ــك القضـــــ ــيس عليـــــ ــيامك ولـــــ   .صـــــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي //  بن غديان عبد اهللا

  خــــــــروج الــــــــودي مــــــــن الصــــــــائم
ــم  ــوى رقـــــــــــــ   )١١٥٣٥(الفتـــــــــــــ

كنت يف مساء أحد ليايل رمضان املبارك وأنا صائم وعندما دخلت املغسـل أريـد أن   : س
أشد نفسـي  أتوضأ وعندما خرج البول وعند اية البول كان يفَّ عادة عندما ينتهي البول 

لكي خيرج إذا كان بقي من البول شيء، وعندما انتهى البول شديت نفسي وعنـد ذلـك   
خرج سائل يشبه املين ولكن خرج هذا السائل بغري لذة املين ومل أفطر إال بعد آذان املغرب، 
فهل خروج هذا السائل يؤثر على صيامي، وهل هذا السائل يوجـب الغسـل أم ال، وإذا   

  اليوم ومل أصمه إال بعد فوات رمضان الثاين فما احلكم جزاكم اهللا خريا؟لزمين قضاء ذلك 
  
خروج املاء اللزج الغليظ بعد البول بدون لذة ليس منيا وإمنا ذلـك ودي وال يفسـد   : ج

الصيام وال يوجب الغسل وإمنا الواجب منه االستنجاء والوضوء وما دام أنك مل تفطـر ومل  
  .صــيامك صــحيح ولــيس عليــك القضــاء تنــو اإلفطــار قبــل الغــروب فــإن
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ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

  
  )٩٤٣٧(الفتوى رقم  السؤال الثاين من

بعض الناس حيلم يف شهر رمضان وهو صائم أنه يعمل أعمالًا شريرة وأعمالًا قبيحة، : ٢س
ــيامه؟   ــى صــــ ــك علــــ ــؤثر ذلــــ ــل يــــ   فهــــ

  
فال تأثري له على الصـيام   -حلم-إذا كان الواقع كما ذكر من أن ذلك رؤيا منامية : ٢ج

اره ثالثًا ويستعيد باهللا مـن  وال ينقص أجره، ولكن يشرع له إذا استيقظ أن ينفث على يس
الشيطان ومن شر ما رأى ثالث مرات، مث ينقلب على جنبه اآلخر وال خيرب ا أحدا فإا ال 
  .تضــره، هكــذا أمــر الــنيب صــلى اهللا عليــه وســلم مــن رأى رؤيــا يكرههــا
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

ــوث العل  ــة للبحـــ ــة الدائمـــ ــاءاللجنـــ ــة واإلفتـــ   ميـــ
  

ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٦٤٨٣(الفتـــــــــــــ
ــان؟    -أ: س ــباحة يف رمضــــ ــوز الســــ ــل جتــــ   هــــ
  هل إذا جرح اإلنسان يف رمضان يف يده أو قدمه مثلًا فهل هـذا يفسـد الصـيام؟    -ب
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  إذا أخذ اإلنسان بعض العطور ووضعها يف جسمه فهل هـذا يفسـد الصـيام؟   هل  -ج
ــيام؟    -د ــد الصـــ ــب يفســـ ــتم والســـ ــل الشـــ   هـــ

  هل اللهو واللعب جيوز يف ار رمضان؟ -هـ

جتوز السباحة يف ار رمضان، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول املـاء إىل   -أ: ج
إذا  -ج . ج منه دم فإنه ال يفطر بذلكإذا جرح الصائم يف يده أو قدمه وخر -ب . جوفه

د . طيب الصائم جسمه أو ثوبه بطيب فإنه ال يفطر بذلك لكن لو استعطه يف أنفه فإنه يفطر
ال جيوز الشتم أو السب ال من الصائم وال من غريه ولكن يتأكد حترميه بالنسبة للصـائم   -

ي للصائم أن يصون نفسه عن ينبغ -هـ . وإذا وقع منه وهو صائم فإنه ال يفطر ولكنه يأمث
اللهو واللعب وأن يتقرب إىل اهللا بفعل أوامره واجتناب مناهيه ويتجنب كل ما من شأنه أن 
  .يبعـــده عـــن اهللا وعـــن عبادتـــه ســـواء كـــان غايـــة أو وســـيلة
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // و عضـــ

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــم   ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــث مـــ ــؤال الثالـــ   )٨١٠٥(الســـ
هل التطيب بالعطور جيرح الصيام؟ أرجو إجياز األشياء اليت جترح الصيام غري الكالم : ٣س
ــرابا ــل والشــــــــ   .لبــــــــــذيء واألكــــــــ
  
  .إذا استعمل العطور تطيبا فال يفسد صومه: أوال: ٣ج
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وهو إدخال الغذاء من األنف، (من مفسدات الصيام مثل األكل والشرب واالستعاط : ثانيا
واالستمناء واجلماع فكل ذلك يفسد الصـوم،  ) وهو استخراج القيء باختياره(واالستقاء 

  .ســـد الصـــوم لكنـــه ال جيـــوزوأمـــا الكـــالم البـــذيء فـــال يف
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

  //باز 

ــر    ــوع الفجــ ــد طلــ ــل بعــ ــاك، واألكــ ــت اإلمســ   وقــ
ــم   ــوى رقــــ ــن الفتــــ ــؤال األول مــــ   )٦٤٦٨(الســــ

قرأت يف تفسري املنار للشيخ رشيد رضا اجلزء األول وذكر فيه أن الصائم ميسك قبل : ١س
أذان الفجر بثلث ساعة، أي مبقدار عشرين دقيقة ويسمي ذلك إمساكًا احتياطيا، فما هـو  

ن الفجر يف رمضان، وما حكم من يسمع املؤذن يقول الصالة خري املقدار بني اإلمساك وأذا
  .مـــن النـــوم ويشـــرب مـــا دام مل ينتـــه مـــن األذان فهـــل يصـــح

ما حكم من يسمع املؤذن يؤذن لصالة الصبح ويشرب هل يصح صومه أم ال، والبعض من 
 الناس جيلس على الكريم والورق وشرب الدخان إىل وقت األذان، وقام يشرب بدليل أنـه 
جيوز، وقد أخربين بعض الشباب أنه يسمعين وأنا أأذن للصبح ويقوم إىل املاء يشرب فمـا  

  حكم من يفعل ذلك عمدا؟

وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُـم  { : األصل يف اإلمساك للصائم وإفطاره قوله تعاىل: ١ج
فاألكـل  ) ١(} لْفَجرِ ثُم أَتموا الصيام إِلَى اللَّيـلِ  الْخيطُ الْأَبيض من الْخيط الْأَسود من ا

والشرب مباح إىل طلوع الفجر وهو اخليط األبيض الذي جعله اهللا غاية إلباحـة األكـل   
والشرب فإذا تبني الفجر الثاين حرم األكل والشرب وغريها من املفطرات، ومـن شـرب   
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طلوع الفجر الثاين فعليه القضاء وإن كان قبل وهو يسمع أذان الفجر فإن كان األذان بعد 
ــه  ــاء عليــــــ ــال قضــــــ ــوع فــــــ   .الطلــــــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // اق عفيفي عبد الرز// عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــم     ــوى رقــ ــن الفتــ ــاين مــ ــؤال األول والثــ   )٤١٨١(الســ
_________  

  . ١٨٧سورة البقرة ، اآلية ) ١(

استيقظت من النوم وكنت يف حالة من غيبوبة من النعاس فذهبت مسرعا إىل املطبخ : ١س
ل نظرت إىل السـاعة فوجـدا   وتناولت فورا بعض األكل اجلاهز وعندما بدأت يف األك

اخلامسة إال ثلثًا صباحا الوقت الذي أذان الفجر عندنا يف تبوك الساعة الرابعة والربـع ويف  
نفس اللحظة أوقفت األكل ولزمت الصوم، علما بأنين قد أكلت ثالث أو أربع مالعق من 
ــزئ؟     ــه جم ــوم أم أن ــذا الي ــي ه ــيخ أقض ــة الش ــا مساح ــل ي ــل؛ فه   األك

  
ن األمر كما ذكر وجب عليك أن تقضي اليوم الذي أفطرته؛ ألن األكل وقـع  إذا كا: ١ج

ــر  ــوع الفجــــــ ــد طلــــــ ــك بعــــــ   .منــــــ
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
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  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  
هذا الشهر الكرمي استيقظت من النوم يف الليل، وشربت ماء كـان   يف يوم آخر من: ٢س

جبانب فراشي وعدت إىل النوم، بعد االنتهاء من الشرب مث استيقظت من النوم وإذ املصلون 
عائدون من صالة الفجر والصبح واضح جدا، ففي هذه احلالة صرت أسأل نفسـي مـىت   

بعده لكوين كنت نائمـا وأنعـس، أمـا    شربت؟ هل هو قبل طلوع الفجر أو يف أثنائه أو 
  الشرب متأكد منه؛ فهل يا مساحة الشيخ أقضي هذا اليوم أم ال؟

إذا كان األمر كما ذكر، فاألصل بقاء الليل وصيامك صحيح إال إذا تبني لك فيمـا  : ٢ج
  .بعد أن الشرب وقع منك بعد طلـوع الفجـر فيجـب عليـك قضـاء هـذا اليـوم       

  
ــلى اهللا  ــق وص ــاهللا التوفي ــلم   وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين   .عل

ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
  

ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  

  )١٣٤٦٦(الســــــؤال األول مــــــن الفتــــــوى رقــــــم 
أعاده اهللا على اجلميع باخلري إننا مل نستيقظ بدري  يف إحدى ليايل شهر رمضان املبارك: ١س

للسحور إال قبل األذان بعدة دقائق، فلما جهزنا السحور وإذا باملؤذن يؤذن لصالة الفجر، 
: وأكلت وشربت واملؤذن يؤذن حىت قارب اآلذان على النهاية، وأنا آكل حيث سؤايل هو

ء ذلك اليوم؟ ومسعت من بعض احملدثني هل علي إمث حينما أكلت أثناء األذان، أم علي قضا
أنه يأكل حىت يتبني اخليط األبيض من األسود، ويقولون ال عليك حاجة واهللا أعلم، أرجـو  
ــاديت واهللا حيفظكــــــــــــــــم   .إفــــــــــــــ
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إذا كان الواقع كما ذكر ومل تعلم طلوع الفجر فالصوم صحيح؛ ألن األصـل بقـاء   : ١ج
بل األذان احتياطًا لدينك، وحرصا على الليل، لكن يشرع لك مستقبلًا أن يكون سحورك ق

  .سالمة صومك

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــة  ــيس اللجنـــــ ــب رئـــــ ــرئيس // نائـــــ   //الـــــ

  
ــي    ــرزاق عفيف ــد ال ــاز     // عب ــن ب ــد اهللا ب ــن عب ــز ب ــد العزي   //عب

  
ــوى ر  ــن الفتـــ ــث مـــ ــؤال الثالـــ ــم الســـ   )٩٢٤٨(قـــ

إذا غابت الشمس من ها « : يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح: ٣س
أو كمـا قـال   » هنا يعين املغرب، وطلع الليل من ها هنا، يعين املشرق، فقد أفطر الصائم 

صلى اهللا عليه وسلم، واتضح لنا بعد التبيان أن الشمس تغيب حقيقة وبعـدها خبمـس أو   
ؤذن املؤذن لإلفطار على ميقات العجريي يف الكويت ، فهل جيوز اإلفطار قبل بسبع دقائق ي

ــمس؟     ــب الشــ ــن مغيــ ــق مــ ــد التحقــ ــؤذن وبعــ   املــ
  
ثُـم  { : إذا حتقق الصائم غروب الشمس وإقبال الليل فقد حل له الفطر، قال تعـاىل : ٣ج

ذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر إ« : وقال صلى اهللا عليه وسلم) ١(} أَتموا الصيام إِلَى اللَّيلِ 
وبذلك يعلم . متفق على صحته) ٢(» النهار من ها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم 

أنه ال يعترب ما خالف ذلك من التقاومي كما أنه ال يشترط مساع األذان بعد حتقيق غـروب  
ــمس   .الشــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

_________  
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ــة  ) ١( ــرة ، اآليـــــــ ــورة البقـــــــ   . ١٧٨ســـــــ
/  ٢، والبخـاري  ٣٨٢، ٣٨١، ٣٨٠/  ٤، ٥٤، ٤٨، ٣٥، ٢٨/  ١أخرجه أمحد ) ٢(

 ٢، وأبو داود )١١٠١، ١١٠٠(برقم  ٧٧٣، ٧٧٢/  ٢، ومسلم ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٧
 ٢، والدارمي )٦٩٨(برقم  ٨١/  ٣، والترمذي )٢٣٥٢، ٢٣٥١(برقم  ٧٦٣، ٧٦٢/ 
، ١١/  ٣، وتنب أيب شيبة )٧٥٩٥، ٧٥٩٤(برقم  ٢٢٧، ٢٢٦/  ٤، وعبد الرزاق ٧/ 
بـرقم   ٢٨٠ -٢٧٩/  ٨، وابـن حبـان   )٢٠٥٨(برقم  ٢٧٤/  ٣، وابن خزمية ١٢

بـرقم   ٤٢/  ٢، وابن اجلـارود  )٢٤٠(برقم  ٢٠٦/  ١، وأبو يعلى ٣٥١٣، ٣٥١١
  .٢٣٨ -٢٣٧، ٢١٦/  ٤، والبيهقي )٣٩٣(

ــة واإلفتـــــ   ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اءاللجنـــ
  

  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــم  ــوى رقــــــــــــــ   )٢٩٧(الفتــــــــــــــ

تذكر أنك أفطرت يف يوم من أيام رمضان بناء على قول ابنتيك أن املغرب : ومضمونه: س
ــك إىل ــد خروج ــاء؟ أذن وبع ــك قض ــل علي ــأل ه ــؤذن وتس ــجد أذن امل    املس

  
إذا كان فطرك واقعا بعد غروب الشمس فليس عليك قضاء، وإن حتققت أو غلب على : ج

ظنك أو شككت أن فطرك حاصل قبل غروب الشمس فعليك القضاء أنت ومـن أفطـر   
  .وب هنامعك؛ ألن األصل بقاء النهار، وال ينتقل عن هذا األصل إال بناقل شرعي وهو الغر

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
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ــو  ــو // عضـــ ــة  // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ   //نائـــ
  

  //عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن منيع 

  الفطـــــــر قبـــــــل غـــــــروب الشـــــــمس   
ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٣٤٧٣(الفتـــــــــــــ

مضان من الظهران إىل بريطانيا فرتل مبدينة برمث وهي مدينة تبعـد  شخص سافر يف ر: س
كم، وليس فيها أحد من املسلمني، ولقد واصل الرجل املعين صـومه بعـد   ٢٠٠عن لندن 

وصوله إىل تلك املدينة، وسأل عن فارق الوقت فقيل له ساعتان، وأضاف إليها نصف ساعة 
لغيوم، ومل يستطع أن يعرف وقت الغروب لكثرة احتياطًا، ومبا أنه وصل يف أيام تكثر فيها ا

الغيوم يف السماء، وسأل بعض أهايل املنطقة اليت سيعيش فيها عن وقت غروب الشـمس  
فأعطوه إجابة، تبني فيما بعد أا خاطئة، وذلك بعد مرور مخسة أيام، حيث اجنلت السماء 

أفيدونا جـزاكم اهللا  . اعةمن الغيوم وتأكد أنه يفطر قبل أن يأيت الوقت بساعة ونصف الس
خريا، هل هذا الرجل عليه القضاء أم ال؟ فإنه قد اجتهد يف معرفة وقت اإلفطار واستعان يف 

سا وأجابوه بنعم، وهم كـاذبون عليـه،   ذلك بالساعة وسأل عن فارق التوقيت، وسأل أنا
والسماء مغطاة بالغيوم منذ وصوله ومل تنجل عنها الغيوم إال بعد مخسة أيام، هل يقضـي أم  

  ال؟

حيث تبني للصائم أنه أفطر قبل غروب الشمس فإنه يلزمه القضاء؛ ألن فطره وقـع يف  : ج
إال بناقل شرعي وهـو هنـا    غري حمله، وألن األصل بقاء النهار، وال ينتقل عن هذا األصل

الغروب، وقد أمجع أهل العلم قاطبة على أن الصوم من طلوع الفجر حىت غروب الشمس؛ 
وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض من الْخيط الْأَسود من الْفَجرِ { : لقوله تعاىل

إذا أقبـل  « : وملا ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال) ١(} ى اللَّيلِ ثُم أَتموا الصيام إِلَ
، فعلى هـذا  » الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم 

الشخص قضاء األيام اخلمسة اليت تبني له أنه أفطر فيها قبل غروب الشمس وال إمث عليـه؛  
 ار رمضـان، وكـان فطـره علـى سـبيل اجلهـل واخلطـأ       ألنه مل يتعمد الفطر يف.  
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ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

  
ــم   ال ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــاين مـــ ــؤال الثـــ   )٩٥٤١(ســـ

_________  
  . ١٨٧سورة البقرة ، اآلية ) ١(

إن شخصا من الناس كان صائما يف شهر رمضان فبعد العصر صار السحاب الكثيف : ٢س
وكان يف الصحراء فظن أن الشمس غربت فأفطر مث ظهرت الشمس، فما احلكم لصـومه؛  

ــه الق  ــومه وعلي ــد ص ــوما أم فس ــل ص ــل يواص ــارة؟ه ــه كف ــاء، أم علي   ض
  
إذا كان الواقع كما ذكر فسد صومه، ووجب عليه اإلمساك حىت تغيب الشـمس،  : ٢ج

وعليه قضاء يوم مكان هذا اليوم يف الصحيح من قويل العلماء، كما رواه هشام بن عـروة  
أفطرنا على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم غيم مث « : عن فاطمة امرأته عن أمساء قالت

أخرجه البخاري ) ١(» ؟ .بد من قضاء: فأمروا بالقضاء؟ قال: لعت الشمس قيل هلشام ط
  .وليس عليه كفارة، وهشام املذكور هو هشام بن عروة بن الزبري وهو من ثقات التـابعني 
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــب ــة  نائـــــ ــيس اللجنـــــ ــرئيس // رئـــــ   //الـــــ

  
ــي    ــرزاق عفيف ــد ال ــاز     // عب ــن ب ــد اهللا ب ــن عب ــز ب ــد العزي   //عب
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ــم  ــوى رقـــــــــــــ   )١٣٢٦٨(الفتـــــــــــــ

كنت يف منطقة اجلوف ، وصمت رمضان وسألت بعض املواطنني بالبلد عن مواعيـد  : س
يومـا   ١١وبعد ما صـمت  . الفطر اليت يتم اإلفطار فيها قالوا نفطر بعد مكة خبمس دقائق

  .الشـــــمس ظـــــاهرة مـــــا غابـــــت    وجـــــدت
  

_________  
برقم  ٧٦٦ -٧٦٥/  ٢، وأبو داود ٢٤١/  ٢، والبخاري ٣٤٦/  ٦أخرجه أمحد ) ١(
 ٣، وابن خزمية ٢٤/  ٣، وابن أيب شيبة )١٦٧٤(برقم  ٥٣٥/  ١، وابن ماجه )٢٣٥٩(
 ٤، والبيهقي )١٥٧٢(برقم  ٢٦٤/  ٣، وعبد بن محيد يف املنتخب )١٩٩١برقم  ٢٣٩/ 
 /٢١٧.  

إذا كان إفطارك من الصيام قبل موعد اإلفطار الشرعي وهو غروب الشـمس فإنـك   : ج
  .تقضـــي عـــدد األيـــام الـــيت أفطـــرت فيهـــا يف ذلـــك الوقـــت 
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // بد اهللا بن غديان ع
  

ــم    ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــاين مـــ ــؤال الثـــ   )٤٣١٠(الســـ
إذا أردت أن أصوم ومل أمتكن من القيام قبل أذان الفجر الثاين فهل جيوز يل أن آكل بعـد  
ــوع؟    ــيام تطــ ــيام صــ ــأن الصــ ــم بــ ــع العلــ   األذان مــ

  
ت فال تأكل أو تشرب بعد األذان الثاين أذان الفجر ما مت إذا كان الواقع كما ذكر: ٢ج
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  .تريد الصوم، ولو كان صومك تطوعا، فإذا أكلت بعـد هـذا األذان فسـد صـومك    
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفـي  // عبد اهللا بن قعود 

  
  )٦٩٥٩(السؤال الثالث من الفتوى رقم 

صمت يوما ما يف رمضان، وكانت ساعيت متأخرة وساعة زميلي متقدمة، ومل يشعر بـذلك  
كلنـا إىل أن  أحدنا، وكنا يف الغرفة، وطلع الفجر وحنن معتمدون على الساعة املتأخرة، وأ

حان وقت طلوع الفجر على حسب الساعة املتأخرة، مث خرجنا لننظر يف اخليط األبيض إن 
  كانت تبينت فإذا الصبح قـد أسـفرت فمـا حكـم صـومنا هـذا؟ هـل نقضـيه؟        

  
إذا كان أكلكما وقع بعد طلوع الفجر الصادق فعليكما القضاء، وال إمث عليكما إذا : ٣ج

ت األكل، وإن كان وقع قبل طلوع الفجر الصادق فال قضاء كنتما جتهالن أمر طلوعه وق
ــك ــا وال إمث يف ذلـــــــــــــ   .عليكمـــــــــــــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي / /عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ



١٦٠ 

  

 

  

  

  صيام والقيام للجنة الدائمة لإلفتاءاحتاف األنام بفتاوى ال
  

  
  )١٠٦٣٣(السؤال األول من الفتوى رقم 

هـ مع الفجر، ومل استطع متييـز  ١٤٠٧/  ٩/  ١٨ -١٧استيقظت من نومي ليلة : ١س
اخليط األبيض من األسود نظرا ألن اهلالل مل يغب والشرق والغرب متساوي بدون متييـز،  

أربعة ونصف وأنا من سكان مدينة بيشة ، وكنت عطشان، فتناولت كوب والساعة حوايل 
ماء، ولكن اتضح يل أن أكثر املؤذنني قد أذنوا وأن الناس قد كفوا عن األكل والشـرب،  
  فهـــــــل علـــــــي قضـــــــاء أو كفـــــــارة؟   

  
إذا كان الواقع من حالك كما ذكرت فعليك قضاء صوم يوم؛ ألن الظـاهر أنـك   : ١ج

  .شــــــــربت بعــــــــد طلــــــــوع الفجــــــــر
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

  
ــم  ــوى رقـــــــــــــ   )١٣٤٣٣(الفتـــــــــــــ

العام مل أقم من نومي إال بأذان الفجر عندما أذن املـؤذن   يف أول يوم من رمضان هلذا: س
أشهد أن حممدا : (أول األذان، فقمت مسرعا إىل البزبوز وشربت ماء حىت مسعت) اهللا أكرب(

يف نفس األذان، وحيث كنت ماخذ احتياطي للسحور ولكن مل يكتب يل سوى ) رسول اهللا
  :مــــــــا ذكــــــــرت، والســــــــؤال هــــــــو

ــحيح أم   - ١ ــيامي صـــــــ ــل صـــــــ   ال؟هـــــــ
  إذا كان صيامي غري صحيح فهل علي كفارة غري القضاء؟- ٢
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آمل أن جتيبوا على سؤايل هذا . مع العلم بأن األذان حسب تقومي أم القرى املوضح بالتقاومي
عاجلًا حيث إنين عازم وحبول اهللا أن أصوم الست من شوال لذلك آخذ احتياطي إذا كان 
ــريا   ــزاكم اهللا خـــــ ــاء، وجـــــ ــاك قضـــــ   هنـــــ

.  
كان الواقع كما ذكرت، ومل تعلم طلوع الفجر فالصوم صحيح؛ ألن األصل بقـاء   إذا: ج

الليل، لكن يشرع لك مستقبلًا أن يكون سحورك قبل األذان احتياطًا لدينك، وحرصا على 
  .وأما القضاء للصوم الواجب فيكون قبل صـيام السـت مـن شـوال    . سالمة صومك

ــد    ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلم وب ــحبه وس ــه وص   .وآل
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  نائـــــــب رئـــــــيس اللجنـــــــة الـــــــرئيس   

  
  عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

ــر؟   ــىت يفطـــــ ــائرة مـــــ ــافر يف الطـــــ   املســـــ
ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٢٢٥٤(الفتـــــــــــــ

شخصان من سكان الدمام أقلعت ما الطائرة من مطار الظهران ضمن ركاـا قبـل   : س
لشمس بعشر دقائق يف شهر رمضان متجهة إىل جازان ، وارتفعت الطائرة بنحـو  غروب ا

تسعة وعشرين ألف قدم عن سطح األرض، وبعد مضي مخس وثالثني دقيقة والطائرة حتلق 
يف مساء الرياض وذا التوقيت أهل الرياض يفطرون وركاب الطائرة ال يزالون يشـاهدون  

وهم ال يزالون يشاهدوا، فهـل حيـل لركـاب    الشمس ورمبا ميضي أكثر من ربع ساعة 
  .الطائرة اإلفطار وأمثاهلم؟ أفتونا أثابكم اهللا

األصل أن لكل شخص يف إمساكه يف الصيام وإفطاره وأوقات صالته حكم األرض اليت : ج
فمن غربت عليه الشمس يف مطار الظهران مثلًا أفطر أو  -هو عليها أو اجلو الذي يسري فيه

قلعت به الطائرة متجهة إىل الغرب ورأى الشمس بعد باقيـة فـال يلزمـه    صلى املغرب وأ
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اإلمساك، وال إعادة صالة املغرب؛ ألنه وقت اإلفطار أو الصالة له حكم األرض اليت هـو  
عليها، وإن أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق واستمر معه النهار فال جيوز له أن 

رب مشس اجلو الذي يسري فيه حىت ولو مر بسماء بلـد  يفطر وال أن يصلي املغرب حىت تغ
أهلها قد أفطروا وصلوا املغرب وهو يف مسائها يرى الشمس، كما ورد يف السؤال من حال 
الشخصني اللذين مرا صائمني بسماء الرياض وقت اإلفطار وركاب الطـائرة ال يزالـون   

وكُلُوا واشربوا حتـى  {  :يشاهدون الشمس، وهذا هو مقتضى األدلة الشرعية، قال تعاىل
) ١(}  يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض من الْخيط الْأَسود من الْفَجرِ ثُم أَتموا الصيام إِلَى اللَّيـلِ 

قُرآنَ الْفَجـرِ كَـانَ    أَقمِ الصلَاةَ لدلُوك الشمسِ إِلَى غَسقِ اللَّيلِ وقُرآنَ الْفَجرِ إِنَّ{ : وقال
  :وقـــــال عليـــــه الصـــــالة والســـــالم) ٢(} مشـــــهودا 
_________  

ــة  ) ١( ــرة ، اآليـــــــ ــورة البقـــــــ   . ١٨٧ســـــــ
  . ٧٨سورة اإلسراء ، اآلية ) ٢(

» إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم « 
ه الشمس صار هلم حكم أهل ذلك املكان يف الصوم ، ولكن لو نزلوا يف مكان قد غربت في

  .والصـــــــالة مـــــــدة وجـــــــودهم فيـــــــه   
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // لرزاق عفيفي عبد ا// عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )١٤٠٢(الفتـــــــــــــ
ويتضمن أنه كان مسافرا من كراتشي إىل بلده يف السعودية عصر أحد أيام رمضـان،  : س
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وبعد فترة طريان الطائرة أعلن مضيفها أنه حان وقت اإلفطار بالنسبة للتوقيت يف كراتشي 
ية جلميع ركاب الطائرة ويسأل عن حكم صوم من أفطر ، وال تزال الشمس يف السماء مرئ

  .واحلال ما ذكر

أمجع أهل العلم قاطبة على أن الصوم من طلوع الفجر حىت غروب؛ الشمس؛ لقولـه  : ج
ثُـم  وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض من الْخيط الْأَسود من الْفَجرِ { : تعاىل

إذا أقبل « : ، وملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال) ١(} أَتموا الصيام إِلَى اللَّيلِ 
وعلى أن لكل » الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم 

. ة يف اجلوصائم حكم املكان الذي هو فيه، سواء كان على سطح األرض أم كان على طائر
وعليه فمن أفطر وهو يف الطائرة بتوقيت بلد ما وهو يعلم أن الشمس مل تغـرب فصـيامه   
  .فاسد؛ ألنه أفطر قبل غـروب الشـمس بالنسـبة لـه وعليـه قضـاء ذلـك اليـوم        
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن منيع 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٤٨٢٩(الفتـــــــــــــ
_________  

  . ١٨٧سورة البقرة ، اآلية ) ١(

رة إىل مكـة  هـ ذهبت أنا ومجاعة معي من املدينة املنـو ١٤٠١إنين يف رمضان لعام : س
املكرمة لغرض أداء العمرة، وحنن نسكن يف حي وعرية جبوار املطار باملدينة املنورة ، ومعلوم 
أن املطار يقع يف شرقي املدينة املنورة ، وعندما خرجنا من بيوتنا ووصلنا إىل وسط البلد أي 
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  .إجابتنا بـاحلكم املدينة املنورة أفطرنا، وذلك جلهلنا باحلكم، أرجو من اهللا مث من مساحتكم 
  
إذا كان الواقع كما ذكرمت فقد أمثتم بفطركم وأنتم مل تربحوا املدينة ، وقد كان الواجب : ج

عليكم أن تسألوا أهل العلم عن احلكم قبل الفطر، وعليكم قضاء اليوم الـذي أفطرمتـوه   
  .وأنــتم يف املدينــة وال كفــارة علــيكم إال إذا كــان فطــركم جبمــاع      

ــق وصــ  ــاهللا التوفي ــلم  وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين   .لى اهللا عل
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

  //باز 

  مــــــا يفســــــد الصــــــوم ويوجــــــب الكفــــــارة
  

ــوى ر ــم الفتـــــــــــــ   )٩٣٩٣(قـــــــــــــ
يف رمضان، علمـا أنـه سـبق أن حبثـت      موجبات القضاء والكفارةأريد أن أعرف : س

أحدمها يرى أن موجبات القضاء والكفـارة هـو   : املوضوع، وانتهى يب البحث إىل رأيني
فيجعل كل ما يصل إىل : أما الرأي الثاين. اجلماع ال غري، والدليل معروف يف السنة املطهرة

وجبا للقضاء والكفارة، إضافة إىل اجلماع دون أن أعثر على دليل من الكتاب املعدة عمدا م
لذا أرجو من فضيلتكم إفاديت باجلواب الشايف املدعم بالدليل من الكتاب والسنة، . والسنة

ــري     ــل خــ ــلمني كــ ــن املســ ــا وعــ ــزاكم اهللا عنــ   وجــ
.  

 لكونه جـامع  نص النيب صلى اهللا عليه وسلم على احلكم بوجوب الكفارة على أعرايب: ج
فكان ذلك منه صلى اهللا عليه وسلم بيانا ملنـاط  ..) زوجته عمدا يف ار رمضان وهو صائم
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احلكم، ونصا على علته، واتفق الفقهاء على أن كونه أعرابيا وصف طردي ال مفهوم لـه،  
 وال تأثري له يف احلكم فتجب الكفارة بوطء التركي واألعجمي زوجته، واتفقوا أيضا علـى 
أن وصف الزوجة يف املوطوءة طردي غري معترب، فتجب الكفارة بـوطء األمـة وبالزنـا،    
واتفقوا أيضا على أن جميء الواطئ نادما ال أثر له يف وجوب الكفارة، فال اعتبار له أيضا يف 
مناط احلكم، مث اختلفوا يف اجلماع هل هو وحده املعترب يف وجوب الكفارة بإفساد الصـوم  

و املعترب انتهاك حرمة رمضان بإفساد الصوم عمدا ولو بطعام أو شراب، فقـال  به فقط، أ
الشافعي وأمحد باألول، وقال أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما بالثاين، ومنشأ اخلالف بـني  
الفريقني اختالفهما يف تنقيح مناط احلكم، هل هو انتهاك حرمة صوم رمضـان بإفسـاده   

كه بإفساد صومه عمدا مطلقًا ولـو بطعـام أو شـراب،    خبصوص اجلماع عمدا، أو انتها
والصواب األول؛ متشيا مع ظاهر النص، وألن األصل براءة الذمة من وجوب الكفارة حىت 

  .يثبت املوجب بدليل واضح

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  رئــــــيس اللجنــــــة الــــــرئيسعضــــــو نائــــــب 

  
  عبد اهللا بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

  اجلمــــــــــاع يف ــــــــــار رمضــــــــــان  
ــم   ــوى رقــــــــــــــ   )٨٣(الفتــــــــــــــ

يف شهر رمضان املبارك أطغتين شهويت على زوجيت بعد صالة الفجر وجامعتـها فمـا   : س
  احلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم؟

  
الفجر يف رمضان فالواجب عليه  حيث ذكر املستفيت أنه أطغته شهوته فجامع زوجته بعد: ج

عتق رقبة فإن مل يستطع فصيام شهرين متتابعني فإن مل يستطع فإطعام ستني مسـكينا لكـل   
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وعليه قضاء اليوم بدلًا عن ذلك اليوم، وأما املرأة فإن كانـت مطاوعـة   ) بر(مسكني مد 
ــاء   ــا إال القض ــيس عليه ــة فل ــت مكره ــل، وإن كان ــم الرج ــا حك   .فحكمه

بينما حنن « : ما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه قال: وب الكفارة على الرجلواألصل يف وج
ما : "يا رسول اهللا هلكت، قال: جلوس عند النيب صلى اله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال

هـل جتـد رقبـة    : "وقعت على امرأيت وأنا صائم، فقال صلى اهللا عليه وسلم: قال" لك؟
فهل جتد : "ال، قال: قال" يع أن تصوم شهرين متتابعني؟فهل تستط: "ال، قال: قال" تعتقها؟

فبينمـا حنـن   : فمكث النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: ال، قال: قال" إطعام ستني مسكينا؟
أيـن  : "فقـال  -املكتل: والعرق-على ذلك أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم بعرق فيه متر 

  .احلـديث متفـق عليـه   ) ١(» خـذه فتصـدق بـه    : "أنـا، فقـال  : فقال" السائل؟
  

_________  
 ٣، ٢٣٦، ٢٣٥/  ٢، والبخاري ٢٧٦/  ٦، ٢٨١، ٢٤١، ٢٠٨/  ٢أخرجه أمحد ) ١(
، ومسلم ٢٣/  ٨، ٢٣٧ -٢٣٦، ٢٣٦، ١١٢ -١١١، ٩٤/  ٧، ١٩٤/  ٦، ١٣٧/ 
/  ٢، وأبــو داود )١١١٢، ١١١١(بــرقم  ٧٨٤ -٧٨٣، ٧٨٣، ٧٨٢ -٧٨١/  ٢

بـرقم   ١٠٣ -١٠٢/  ٣الترمذي ، و)٢٣٩٤ -٢٣٩٢، ٢٣٩٠(برقم  ٧٨٨ -٧٨٣
، ١٢ -١١، ١١/  ٢، والــدارمي )١٦٧١(بــرقم  ٥٣٤/  ١وابــن ماجــه ) ٧٢٤(

، وابن )٧٤٥٩ -٧٤٥٧(برقم  ١٩٥، ١٩٤/  ٤، وعبد الرزاق ١٩٠/  ٢والدارقطين 
-٢٩٥، ٢٩٥ -٢٩٤، ٢٩٤ -٢٩٣، ٢٩٠/  ٨، وابـن حبـان   ١٠٦/  ٣أيب شيبة 
، )٣٥٢٩ -٣٥٢٣( بــــرقم ٢٩٩ -٢٩٨، ٢٩٧، ٢٩٧ -٢٩٦، ٢٩٦، ٢٩٦

  .٢٢٧، ٢٢٧ -٢٢٦، ٢٢٦، ٢٢٤، ٢٢٣/  ٤والبيهقي 

« : أما إجياب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه ملا يف رواية أيب داود وابن ماجه 
ــه   ــا مكانــــــــ ــم يومــــــــ   ) .١(» وصــــــــ

وأما إجياب الكفارة والقضاء على املرأة إذا كانت مطاوعة؛ فألا يف معىن الرجل، وأما عدم 
عفي ألميت عن « : اب الكفارة عليها يف حال اإلكراه؛ فلعموم قوله صلى اهللا عليه وسلمإجي

ــه    ــتكرهوا عليـــ ــا اســـ ــيان ومـــ ــأ والنســـ   .» اخلطـــ
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ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن منيع 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــم  ــوى رقــــــــــــــ   )٣٠٥(الفتــــــــــــــ
جامعين زوجي يف النهار يف يوم من أيام شهر رمضـان  : امرأة يف الكويت تسأل قالت: س

ــا احلكـــم؟      ــائم فمـ ــي صـ ــائض وزوجـ ــا حـ ــارك وأنـ   املبـ
  
ــتمل علـــــ  : ج ــؤال يشـــ ــذا الســـ ــألتنيهـــ   :ى مســـ

_________  
  .، واللفظ له٥٣٤/  ١، وابن ماجه ٧٨٦/  ٢سنن أيب داود ) ١(

أن عليـه  : أن هذا الزوج جامع زوجته يف ار شهر رمضان، واجلواب عن ذلـك : األوىل
القضاء والكفارة مع التوبة إىل اهللا سبحانه، فيقضي يوما بدلًا عن اليوم الذي جامع فيه، وأما 

رقبة، فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني، فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا، فعتق : الكفارة
أما وجوب القضاء؛ فلما رواه ابن ماجه بسنده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لألعرايب 

وأما وجوب الكفارة؛ فلما ثبت » وصم يوما مكانه « : الذي جامع زوجته يف ار رمضان
أن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم قـال    « ه وسلم يف السنن وغريها عن النيب صلى اهللا علي

صم شهرين : "ال أجد، قال: ، قال"أعتق رقبة: "لألعرايب الذي جامع زوجته يف ار رمضان
وليس على املرأة شيء؛ . احلديث. » أطعم ستني مسكينا : "ال أستطيع، قال: ، قال"متتابعني

  .للحيضألن وجوب أداء الصيام ساقط يف حقها 
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عليه دينـار أو نصـفه   : أنه جامع زوجته وهي حائض، واجلواب: وأما املسألة الثانية فهي
رواه أمحد والترمذي وأبـو داود ،  ) ١(» يتصدق بدينار أو نصفه « : حلديث ابن عباس 

هكذا الرواية الصحيحة، واملراد بدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غريه، أو : وقال
وهذه املرأة إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة كالرجل، وعليهمـا مجيعـا   . فضةقيمته من ال

  .التوبـــــة إىل اهللا ســـــبحانه مـــــن اجلمـــــاع يف احلـــــيض
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــو // عضـــ ــة  // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ   //نائـــ

  
ــن ــد اهللا ب ــع  عب ــديان  // مني ــن غ ــد اهللا ب ــي  // عب ــرزاق عفيف ــد ال   //عب

  
ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )١١٢٦(الفتـــــــــــــ

_________  
ــد  ) ١( ــه أمح ، ٣٢٥، ٣١٢، ٣٠٦، ٢٨٦، ٢٧٢، ٢٤٥، ٢٣٧، ٢٣٠/  ١أخرج

 -٢٦٤(برقم  ٦٢٣، ٦٢٢/  ٢، ١٨٣ -١٨١/  ١، وأبو داود ٣٦٧، ٣٦٣، ٣٣٩
، ١٥٣/  ١ ، والنسـائي )١٣٦(برقم  ٢٤٥/  ١، والترمذي )٢١٦٩، ٢١٦٨، ٢٦٦
، ٢٥٤/  ١، والدارمي )٦٤٠(برقم  ٢١٠/  ١، وابن ماجه )٣٧٠، ٢٨٩(برقم  ١٨٨

، ٣٣٤، ٢٦٩/  ١١، والطـرباين  ١٧٢/  ١، واحلـاكم  ٢٨٨، ٢٨٧/  ٣والدارقطين 
ــرقم ٤٠٢، ٤٠١، ٣٨٢، ٣٨١ ، ١٢٠٦٦، ١٢٠٦٥، ١١٩٢١-١١٦٩٨(، بــ

-٣١٤/  ١، والبيهقـي  )١٠٨(برقم  ١١٤/  ١، وابن اجلارود )١٢١٣٥ -١٢١٢٩
  ).٣١٥(برقم  ١٢٧/  ٢، والبغوي يف شرح السنة ٣١٩

أن املذكور يعمل بالعسكرية وال يسمح له باخلروج إال مسـاء اخلمـيس   : ومضمونه: س
وصباح اجلمعة، ويف يوم من رمضان خرج إىل مرتله وخال بزوجته ومزح معها مث جامعهـا،  

عاد إليها والتقى اخلتانان واستمرا حىت والتقى اخلتانان ونصحته زوجته فتركها ومل يرتال، مث 
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أنزلت حتقيقًا لرغبتها، ولكنه مل يرتل، وكان يظن أن التقاء اخلتانني ال يفسد الصـوم، إمنـا   
يفسده اإلنزال، وكان حيصل منه ذلك، ويصلي دون أن يغتسل، مث حدث عنده شك فسأل 

متتابعني مع قضاء اليوم بعض العلماء عن ذلك فأفتاه بفساد صومه، وأن عليه صيام شهرين 
الذي جامع فيه، مث ذكر أنه ال يستطيع الصيام؛ ألن عليه ألعابا رياضية وتدريبات شـاقه،  
وتناول الوجبات له وقت حمدد، وكذا النوم واليقظة، وإن أجل الصيام حىت خيرج فال يدري 
ــكرية أم ال     ــدة العسـ ــد مـ ــي بعـ ــىت يقضـ ــيش حـ ــل يعـ   .هـ

  
ن جيب عليه الصوم وهو عامل بصومه، وأن اجلماع فيه حرام من جامع يف ار رمضان مم: ج

والتقى اخلتانان وجبت عليه الكفارة مع القضاء ولو مل يرتل، ووجب عليه أن يتوب إىل اهللا، 
  .ويستغفره، فإنه ارتكب إمثا كبريا وذنبا عظيما

ـ  تطع أطعـم  والكفارة يف الصيام عتق رقبة، فإن مل يستطع صام شهرين متتابعني، فإن مل يس
ستني مسكينا لكل مسكني نصف صاع من بر أو متر أو غريمها من قوت البلد، وكذا جيب 
ــرتل       ــو مل ي ــان ول ــى اخلتان ــامع والتق ــالة إذا ج ــل للص ــه الغس   .علي

اللجنة الدائمـة للبحـوث   . وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
ــاء ــة واإلفتـــــــــــــــ   العلميـــــــــــــــ

  //الـــرئيس // رئـــيس اللجنـــة   نائـــب// عضـــو // عضـــو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن منيع 
ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )١٥٠٢(الفتـــــــــــــ

هـ وزوجيت جبانيب، واستيقظت مع أذان الفجر، ولكـن  ١٣٩٦منت يف رمضان عام : س
معت زوجيت كعاديت يف مجاعها عند النوم، غلبين النوم مث استيقظت ونسيت الصيام كليا فجا

مث عند الفجر مث أغتسل وأصلي الفجر، وقد ندمت ندما شديدا على ما حصل مين، فمـا  
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يلزمين وما يلزم زوجيت علما بأا جتهل حكم اجلماع يف ار رمضان للصائم، وأا ذكرتين 
  .دريبعد فقلت مل مل تذكريين عند اجلماع أو قبله فقالت أنا ما أ

إذا كان الواقع كما ذكرت من مجاعك لزوجتك ناسيا الصيام فليس عليك قضـاء وال  : ج
من نسي وهو صائم فأكل « كفارة؛ ألنك معذور بالنسيان، وقد قال صلى اهللا عليه وسلم 

، واجلماع يف معىن ذلـك، وأمـا املـرأة    » أو شرب فليتم صومه، فإمنا أطعمه اهللا وسقاه 
قضاء والكفارة؛ ألن الظاهر مما ذكرت عنها أن لديها علمـا ولكنـها   فاألحوط يف حقها ال

تساهلت، نسأل اهللا أن يعفو عن اجلميع، والكفارة يف الصوم اعتاق رقبة مؤمنة، ومن مل جيد 
صام شهرين متتابعني، فإن مل يستطع أطعم ستني مسكينا ثالثني صاعا من بر أو متر أو أرز أو 

  .لكــل مســكني نصــف صــاع   حنــو ذلــك ممــا يطعمــه أهلــه     
اللجنة الدائمـة للبحـوث   . وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

ــاء ــة واإلفتـــــــــــــــ   العلميـــــــــــــــ
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

  
  )١٨٣٨(الفتوى رقم 

من رمضان وأنا سادح على السرير بعد صالة الفجر وجاءت  ١٤هللا علي يف يوم قدر ا: س
أهلي وانسدحت معي، وقامت تداعبين ويف األخري قامت وأخذت حاجتها مين كما يأخـذ  
الرجل حاجته من املرأة، وسبق كذلك يف يوم من رمضان داعبتين حىت أنزلت فما حكـم  

ــا   ــزال وم ــم اإلن ــا حك ــل وم ــرأة الرج ــة  وطء امل ــة واملداعب ــم القبل   .حك
  
إذا كان األمر كما ذكرت من اجلماع عمدا يف ار رمضان وأنت صائم فعلى كل : أوال: ج

منكما القضاء الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن مل جيدها منكما صام شهرين متتـابعني،  
أرز أو حنـو   فمن مل يستطع منكما الصوم أطعم ستني مسكينا ثالثني صاعا من بر أو متر أو
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إذا كان الواقع كما ذكرت من : ثانيا. ذلك مما يطعمه أهله يعطي كل مسكني نصف صاع
مداعبة امرأتك إياك يف ار رمضان وأنت صائم حىت أنزلت فعليك أيضا القضاء، وعليهـا  

جتوز القبلة للصائم إذا كان يأمن مـن  : ثالثًا. أيضا القضاء إن كانت أنزلت من دون مجاع
زال ويكره ذلك إذا كان ال يأمن اإلنزال فإن قبل أو العب وهو صائم فـأنزل فسـد   اإلن

  .صومه على الصحيح من أقوال العلماء، وعليه القضاء وال كفارة عليه

اللجنة الدائمـة للبحـوث   . وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
ــاء ــة واإلفتـــــــــــــــ   العلميـــــــــــــــ

ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفـي  // عبد اهللا بن قعود 
  

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٢٢١٥(الفتـــــــــــــ
رمضان جامعت زوجيت بعدما ضرب مدفع السحور حبوايل  ٢٨يف ليلة اجلمعة املوافق : س

وبعـد  عشر دقائق، وزوجيت راضية بذلك، هل تلزمين كفارة أنا وزوجيت أم تلزمين مفردا 
ــم    ــا احلكــ ــل فمــ ــا يف الليــ ــادث أجامعهــ ــذا احلــ   .هــ

  
إذا كان مجاعك بعد األذان الذي ينادى به عند طلوع الفجر، فقـد وقـع مجاعـك    : ج

لزوجتك يف ار رمضان، فيلزم كال منكما التوبة واالستغفار من هذا الفعل احملرم وقضـاء  
، فإن مل تستطيعا فعلـى  صيام ذلك اليوم الذي حصل فيه اجلماع والكفارة، وهي عتق رقبة

كل واحد منكما صيام شهرين متتابعني، فإن مل تستطيعا فعلى كل واحد منكما أن يطعـم  
ستني مسكينا لكل مسكني نصف صاع من بر أو شعري أو أرز أو من غري ذلك من قـوت  
ـ  دة بلدك، أما املدفع الذي قبل األذان فال اعتبار له، ألنه يرمى به غالبا قبل طلوع الفجر مب

  .ليستعد الصوام لإلمساك عن املفطرات
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اللجنة الدائمـة للبحـوث   . وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
ــاء ــة واإلفتـــــــــــــــ   العلميـــــــــــــــ

  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 
  

بد اهللا بن عبد العزيز بن ع// عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٢٦٨٣(الفتـــــــــــــ

جامعت زوجيت يف ار الصيام وفهمت أن علي كفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين : س
متتابعني، أو إطعام ستني مسكينا، ولكن ال أدري هل هذه الكفارة على الترتيب أو علـى  
ــريا   ــزاك اهللا خـــــ ــا جـــــ ــيري؟ أفتنـــــ   .التخـــــ

  
ار رمضان عمدا وأنت صائم فعليك الكفارة وهـي  إذا كنت قد جامعت زوجتك يف : ج

على الترتيب وجوبا على الصحيح من قويل العلماء، عتق رقبة فإن مل جتد فصيام شـهرين  
متتابعني، فإن مل تستطع فإطعام ستني مسكينا ثالثني صاعا من بر أو متر أو أرز أو حنو ذلك 
  .ممـــا تطعمـــه أهلـــك، لكـــل مســـكني نصـــف صـــاع      

اللجنة الدائمـة للبحـوث   . فيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلموباهللا التو
ــاء ــة واإلفتـــــــــــــــ   العلميـــــــــــــــ

  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  )٣٤٢٦(السؤال اخلامس من الفتوى رقم 
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امرأة تعيش مع زوج ال يصوم رمضان دائما مث يف يوم مـن أيـام رمضـان أراد أن    : ٥س
جيامعها فرفضت بأن أغلقت باب غرفتها عليها، ومبا أنه رجل وقوي ومفطر وهـي امـرأة   
ضعيفة ومريضة وصائمة فقد متكن منها عندما كسر الباب فأغمي على املرأة وجعلها تفطر 

ا عنها وجامعها رغما عنها، مث يف اليوم الثاين أعاد احملاولة مرة أخرى فتركت الزوجة له رغم
البيت مث ذهبت إىل بيت أبيها وأمتت صوم رمضان عنده، وبعد انتهاء الشهر صامت اليومني 
اللذين أفطرت فيهما رغما عنها، واآلن هي ال تستطيع صوم شهرين متتـابعني ويف نفـس   

ألخرى وهي إطعام ستني مسكينا ألا فقرية وزوجها إذا الوقت ال تستطيع إخراج الكفارة ا
كان رمضان وهو فرض اهللا ال يصومه فكيف يصوم الكفارة أو يطعم ستني مسكينا، فكيف 
ــرأة؟   ــذه املـــــــــ ــل هـــــــــ   تفعـــــــــ

  
أما املرأة فليس عليها كفارة؛ ألا واحلال ما ذكر مكرهة وأما الزوج فعليه كفارة عن : ٥ج

عه يف اليوم الثاين، وهي عتق رقبة، فإن مل يستطع فصيام شهرين مجاعه األول وأخرى عن مجا
  .متتــابعني، فــإن مل يســتطع فإنــه يطعــم ســتني مســكينا مــع وجــوب القضــاء

اللجنة الدائمـة للبحـوث   . وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
  العلمية واإلفتاء

  //الــــــــــرئيس // عضــــــــــو // عضــــــــــو 
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد اهللا بن غـديان  // ود عبد اهللا بن قع
  

ــم   ــوى رقــــ ــن الفتــــ ــؤال األول مــــ   )٣٥٠٣(الســــ
هـ، ومنـذ ذلـك   ٩٤رجل جامع زوجته يف ار رمضان أربعة أيام، وذلك يف عام : ١س

التاريخ وحىت اآلن مل يقض تلك األيام ومل يكفر عن ذلك؛ لذلك أرجو إفاديت عن كيفيـة  
تكفري علما أنه ال يستطيع العتق والصوم، وأن الزوجـة مل تعـارض يف ذلـك    القضاء وال

ــاع   :اجلمــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  هل على الزوجـة كفـارة أو قضـاء، وكيـف هـي إن كـان هنـاك كفـارة؟         - ١
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الكفارة تكون عن كل يوم أو عن األيام األربعة، أي أنه يكفر عن كل يوم على حاله،  - ٢
  لباقيــة؟أو يكفــر عــن يــوم واحــد وهــو جيــزئ عــن األيــام ا       

وإن كان على الزوجة كفارة كيف تكون هذه الكفارة، هل هي كما على الرجل أو  - ٣
ــك؟ ــري ذلــــــــــــــــ   غــــــــــــــــ

ــاريخ إىل اآلن     - ٤ ــك التـ ــن ذلـ ــأخري مـ ــه يف التـ ــاذا عليـ   ومـ
.  

عليه أن يستغفر اهللا تعاىل ويتوب إليه مما وقع منه، : فأولًا: إذا كان الواقع كما ذكرت: ١ج
عليـه  : ثانيـا . ى أال يعود ملثله، فإنه كبرية من كبائر الذنوبويندم على ما فعل، ويعزم عل

صيام أربعة أيام قضاء عن األيام األربعة اليت جامع فيها، وعليه أربع كفارات عن كل يـوم  
من األربعة كفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن مل جيد فصيام شهرين متتـابعني، فـإن مل   

 صاعا من بر أو متر أو أرز أو ذرة أو حنو ذلك مما يطعمه يستطع فإطعام ستني مسكينا ثالثني
على الزوجة القضاء والكفارة : ثالثًا. أهله، لكل مسكني من ذلك نصف صاع عن كل يوم

أيضا على النحو الذي تقدم من صيام أربعة أيام قضاء وإخراج أربع كفارات عن كل يـوم  
  .ك وكفارـا مثـل كفـارة الرجـل    كفارة؛ ألا مل تعارض يف اجلماع، بل رضيت بذل

اللجنة الدائمـة للبحـوث   . وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
ــاء ــة واإلفتـــــــــــــــ   العلميـــــــــــــــ
ــرئيس     ــة الــ ــيس اللجنــ ــب رئــ ــو نائــ ــو عضــ   عضــ

  
  عبد اهللا بن قعود عبد اهللا بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اهللا بـن بـاز  

  
  )٦٤٠١(الفتوى رقم  السؤال السادس من

إنسان وقع على امرأته يف ار رمضان املبارك، وارتشف بعضا من ريقها وهي كذلك : ٦س
ارتشفت بعضا من ريقه، ومل يرتل، بل أدخل ذكره من وراء اهلاف هلا فما احلكم يف هـذه  
 احلالة، وما الذي جيب عليه، وكيف تربأ ذمته، وهل البخور كالعود وما حنا حنـوه يفسـد  
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  .الصــــــــــوم، أجيبــــــــــوين رمحكــــــــــم اهللا
  
جيب على املذكور وزوجته أن يستغفرا اهللا ويتوبا إليه من انتـهاكهما حرمـة   : أوال: ٦ج

على كل واحد منهما كفارة اجلماع يف شهر رمضان وهـي  : ثانيا. صيامهما بشهر رمضان
 مسـكينا  عتق رقبة مسلمة، فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني، فإن مل يستطع فإطعام ستني

لكل مسكني نصف صاع من بر أو أرز أو غريمها مما يطعم عادة، وعليهما قضـاء ذلـك   
أما البخور : ثالثًا. اليوم، وكون اجلماع من وراء حائل ال مينع من وجوب القضاء والكفارة

فال حرج فيه للصائم إذا مل يتسعط به وهكذا بقية األطياب كدهن العود والورد وحنوها ال 
  .ا كما سبق وإمنا مينع من ذلك مطلقًا احملرم حبج أو عمرة إىل أن حيل من إحرامـه حرج فيه

اللجنة الدائمـة للبحـوث   . وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
ــاء ــة واإلفتـــــــــــــــ   العلميـــــــــــــــ

  عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

  بـن بـاز   عبد اهللا بن قعـود عبـد الـرزاق عفيفـي عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا        
  

ــم   ــوى رقــــ ــن الفتــــ ــؤال األول مــــ   )٦٩٠٦(الســــ
يف أول يوم من رمضان جامعت أهلي قبل صالة الفجر بقليل، وأنا ال نعلم أن ذلك : ١س

اليوم من رمضان إال بعد ما طلعت الشمس مع العلم أنا أمتمنا ذلك اليوم عندما علمنا أنـه  
العلم أين رجل عمـل وال   من رمضان، أفيدوين هل للجماع كفارة غري صيام الشهرين مع

ــريا   ــزاكم اهللا خ ــك ج ــن ذل ــدوين ع ــايل، أفي ــت احل ــيام الوق ــتطيع الص   .أس
  
إذا كان األمر كما ذكر، فال كفارة عليكما جلهلكما بدخول الشهر وعلى كل منكما : ١ج

ــيام     ــة الصـ ــا نيـ ــا مل تبيتـ ــذكور لكونكمـ ــوم املـ ــاء اليـ   .قضـ
  

اللجنة الدائمـة للبحـوث   . وصحبه وسلم وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله
ــاء ــة واإلفتـــــــــــــــ   العلميـــــــــــــــ



١٧٦ 

  

 

  

  

  صيام والقيام للجنة الدائمة لإلفتاءاحتاف األنام بفتاوى ال
  

ــرئيس     ــة الــ ــيس اللجنــ ــب رئــ ــو نائــ ــو عضــ   عضــ
  

  عبد اهللا بن قعود عبد اهللا بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اهللا بـن بـاز  
  

  )٨٠١٥(الفتوى رقم 

تـت علـى   يف شهر رمضان املبارك فاجأتنا اإلذاعات بأن شهر رمضان يوم اجلمعة وأثب: س
ذلك، وذلك لعدم توضح الرؤيا، ويف يوم اخلميس جامعت امرأيت، أي قبل صـيامنا بيـوم   
واحد، وبعد صيامنا هذا الشهر الكرمي فوجئنا بأن علينا صيام يوم واحد؛ ألننا قد صـمنا  

  فأفيدوين هل علي كفارة لذلك اليوم أو ما هو الذي جيب علـي أن أفعلـه؟  . الشهر ناقصا
  
لواقع ما ذكر فال كفارة عليك، وال إمث يف اجلماع لكن تقضي أنت وزوجتك إذا كان ا: ج

  .اليــــوم الــــذي ثبــــت مــــؤخرا أنــــه مــــن رمضــــان 
اللجنة الدائمـة للبحـوث   . وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

ــاء ــة واإلفتـــــــــــــــ   العلميـــــــــــــــ
ــرئيس     ــة الــ ــيس اللجنــ ــب رئــ ــو نائــ ــو عضــ   عضــ

  
   بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اهللا بـن بـاز  عبد اهللا بن قعود عبد اهللا

  
ــم    ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــاين مـــ ــؤال الثـــ   )٩٦٢٠(الســـ

كان رجل مفطر يف رمضان وذلك كان بسبب سفره من الطائف إىل تبوك هو وعائلته : ٢س
أي زوجته، وهي مفطرة معه، وقد جامع الرجل زوجته يف ار رمضان، هل عليه كفارة، أم 

وم فقط؟ وماذا على الزوجة إذا كانت راضية يف هذا اجلماع، وماذا على الزوجة قضاء الي
  إذا كانت غري راضية؟
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إذا كان األمر كما ذكر، وأن اجلماع وقع يف السفر فال جيب عليه وال على زوجتـه  : ٢ج
  .إال قضـــــــاء ذلــــــــك اليــــــــوم فقــــــــط 

ة الدائمـة للبحـوث   اللجن. وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
ــاء ــة واإلفتـــــــــــــــ   العلميـــــــــــــــ
  عضــــــو نائــــــب رئــــــيس اللجنــــــة الــــــرئيس

  
  عبد اهللا بن غـديان عبـد الـرزاق عفيفـي عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز          

  
ــم  ــوى رقـــــــــــــ   )١٣٤٣٤(الفتـــــــــــــ

هل جيوز للرجل أن ينام مع زوجته يف رمضان وقت النهار ويضاجعها اجلنب باجلنب : ١س
  مـــور الثانيـــة؟ علمـــا أنـــه مل يقصـــد أي شـــيء مـــن األ    

  
إذا نام الرجل مع زوجته يف ار الصيام وكان مالكًا لشهوته ومل حيدث منـه إنـزال   : ١ج

ــحيح  ــيامه ص ــوه فص ــاء  . وحن ــة واإلفت ــوث العلمي ــة للبح ــة الدائم   اللجن
  عضــــــو نائــــــب رئــــــيس اللجنــــــة الــــــرئيس

  
  عبد اهللا بن غـديان عبـد الـرزاق عفيفـي عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز          

  
اء الرجل إىل بيته من السفر وهو مفطر وبعد مسك الصيام وجد زوجته تغتسل إذا ج: ٢س

  من احليض وبعـد غسـلها هـل جيـوز أن جيامعهـا يف احلـال أو يصـوموا يـومهم؟        
  
إذا قدم املسافر إىل بلده يف رمضان لزمه اإلمساك وال جيوز له أن جيامع زوجته يف يوم : ٢ج

  .قدومه مراعاة حلرمة زمن الصيام

اللجنة الدائمـة للبحـوث   . التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم وباهللا
ــاء ــة واإلفتـــــــــــــــ   العلميـــــــــــــــ
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ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  

  )١٠٦٧٦(الســـــؤال الســـــابع مـــــن الفتـــــوى رقـــــم 
يف ليلة رمضان ظانا أن الفجر مل يطلع، ولكن بعد انتهاء وطره خرج  رجل واقع أهله: ٧س

من الغرفة فتبني له أنه جامع بعد السحر ندم وأمت صومه، ولكنه يشعر باإلمث ويقول مـاذا  
ــه؟  ــى فعلـــــــــ ــب علـــــــــ   يترتـــــــــ

  
إذا كان الواقع كما ذكر فعليه قضاء يوم عن ذلك اليوم إذا كان تبني له أن مجاعـه  : ٧ج

اإلمساك بطلوع الفجر وعليه كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن مل جيـد  حصل بعد وجوب 
فصيام شهرين متتابعني فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا لتساهله يف معرفة طلوع الفجـر  
ــة   ــري مكرهـــ ــت غـــ ــة إذا كانـــ ــذلك الزوجـــ   .وكـــ

 اللجنة الدائمـة للبحـوث  . وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
ــاء ــة واإلفتـــــــــــــــ   العلميـــــــــــــــ

ــو  ــرئيس // عضــــــــــــــ   //الــــــــــــــ
  

ــديان    ــن غ ــد اهللا ب ــاز     // عب ــن ب ــد اهللا ب ــن عب ــز ب ــد العزي   //عب
  

  )١١٧٨٢(الفتوى رقم 

تزوجت منذ عشر سنوات ودخلت على زوجيت يف ار أحد أيام رمضـان، ومل أكـن   : س
قتها أن علينا أعلم بالتحرمي، ويف ار يوم آخر من أيام رمضان استيقظنا صباحا جنبا فظننا و

إفطار والقضاء فيما بعد، وجامعت زوجيت ارا، نرجو التفضل مشكور باإلفادة مبا علـي  
  وعلى زوجيت علما بأين متوسط احلال ويف حالة إطعام مساكني ما حجم ونوع ما أقدمـه؟ 
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جيب عليك الكفارة فتكفر كفارة عن مجاع اليوم األول وكفارة عن مجاع اليوم الثـاين  : ج
قضاء فتقضي يومني عن اليومني اللذين جامعت فيهما وتكفر أيضا بإطعـام مسـكينني؛   وال

لتأخر قضاء اليومني املذكورين مع التوبة إىل اهللا عز وجل، والكفارة عند أهل العلم هي عتق 
رقبة، فإن مل جتد فصم شهرين متتابعني، فإن مل تستطع فأطعم ستني مسكينا لكـل مسـكني   

م من بر أو أرز أو متر وحنو ذلك من قوت البلد، وعلى زوجتك مثل نصف صاع من الطعا
  .نسأل اهللا أن مين عليكما بالتوبـة النصـوح وعـدم العـودة إىل مثـل ذلـك      . ذلك

اللجنة الدائمـة للبحـوث   . وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
ــاء ــة واإلفتـــــــــــــــ   العلميـــــــــــــــ

ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئ// نائـــ   //يس الـــ
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

ــم   ــن الفتـــــوى رقـــ   )١٣٤٧٥(الســـــؤال الثـــــاين مـــ
هـ فتعرضت له زوجتـه  ١٤١٠شخص كان يقضي يوما عليه من رمضان يف شوال : ٢س

ــأجورين؟     ــا م ــا، أفتون ــىت واقعه ــك ح ــم يتمال ــائمة، فل ــري ص ــي غ   وه
  
فطر يف غري رمضان جبماع أن يقضي بدل ذلك اليوم الـذي أفسـده   جيب على من أ: ٢ج

باجلماع، وال كفارة عليه؛ ألن مجاعه مل يقع يف رمضان، وعليك التوبة إىل اهللا مـن ذلـك،   
ــارك    ــببت يف إفط ــا تس ــك أل ــن ذل ــة م ــا التوب ــة عليه ــذا الزوج   .وهك

ة الدائمـة للبحـوث   اللجن. وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
ــاء ــة واإلفتـــــــــــــــ   العلميـــــــــــــــ

ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )١٤٢٦(الفتـــــــــــــ
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تزوجت قبل رمضان بثالثة أيام، وجريا على العادة بقيت بقرب زوجيت عند أهلها بعد : س
ونظرا لقرب زفاف زوجيت فقد محلتين الشهوة على أن أقع على أهلي ثالث  حلول رمضان،

مرات يف ار رمضان، كل مرة يف يوم أي يف ثالثة أيام متفرقة، مع إحاطتكم بأن ذلـك ال  
أرجو إفاديت عن الكفارة، وهل يلزمين أكثر من كفارة؟ وأحب أن أشعركم بأنين ال . جيهلين

  ).انتهى(اجليش سواق أتردد بني تبوك وخارجها أستطيع الصوم نظرا لعملي ب

كفارة اجلماع يف ار رمضان عتق رقبة، فمن مل جيد فصيام شهرين متتـابعني، فمـن مل   : ج
يستطع فإطعام ستني مسكينا لكل مسكني نصف صاع لثبوت ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا 

ث كفارات، عن كل يوم عليه وسلم وإذا كنت ال تستطيع العتق كفاك اإلطعام، وعليك ثال
ــه   ــة إليـ ــاىل، واإلنابـ ــبحانه وتعـ ــة إىل اهللا سـ ــع التوبـ ــارة، مـ   .كفـ

اللجنة الدائمـة للبحـوث   . وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
ــاء ــة واإلفتـــــــــــــــ   العلميـــــــــــــــ

ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
  

  //العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز      عبـد  // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٧٢٦٤(الفتـــــــــــــ
مما ال خيفى على اجلميع أن حكم من جامع زوجته ار رمضان عليه عتق رقبة أو صيام : س

ــكينا   ــتني مســـ ــام ســـ ــاليني أو إطعـــ ــهرين متتـــ   .شـــ
  :والســـــــــــــــــــــــــــــــــــؤال

إذا جامع الرجل زوجته أكثر من مرة ويف أيام متفرقة هل يصوم عن كل يوم شهرين،  - ١
ــام    أم  ــدد األي ــن ع ــه م ــامع في ــا ج ــل م ــن ك ــي ع ــهرين تكف   .أن الش
إذا كان ال يعلم أن من جامع زوجته عليه احلكم املذكور أعاله، وإمنا كان يعتقـد أن   - ٢

  كل يوم جيامع فيـه زوجتـه يقضـيه بيـوم واحـد فقـط فمـا احلكـم يف ذلـك؟         
ــزوج؟    - ٣ ــى الــ ــا علــ ــة مثلمــ ــى الزوجــ ــل علــ   هــ
  لًا من اإلطعام؟هل جيوز أن يدفع فلوسا بد - ٤
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  هــل جيــوز أن يطعــم مســكينا واحــدا عنــه وعــن زوجتــه؟       - ٥
فيما لو مل جيد أحدا يطعمه هل جيوز أن يدفعها فلوسا إلحدى اجلمعيات اخلريية مثـل   - ٦

  مجعيـــة الـــرب بالريـــاض، أو إحـــدى اجلمعيـــات األخـــرى؟      
  
رة أو مـرات يف يـوم   إذا جامع زوجته ارا يف رمضان م: أولًا: من جيب عليه الصوم: ج

واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان مل يكفر عن األوىل، وإذا جامع يف أيام من رمضان ـارا  
جتب عليه الكفارة باجلماع ولو كان : فعليه كفارات على عدد األيام اليت جامع فيها؟ ثانيا

كـذلك إذا كانـت   على الزوجة الكفارة باجلماع : ثالثًا. جاهلًا أنه تلزمه الكفارة باجلماع
ال جيوز أن يدفع فلوسا عـن  : رابعا. مطاوعة لزوجها يف ذلك، أما املكرهة فال شيء عليها

جيوز أن يطعم مسكينا واحدا نصف صـاع عـن نفسـه    : خامسا. اإلطعام وال جيزئه ذلك
ال : سادسـا . ونصف صاع عن زوجته، ويعترب ذلك واحدا من ستني مسكينا عنهما مجيعا

فعها إىل مسكني واحد، وال إىل مجعية الرب أو غريها؛ ألا قد ال توزعها على سـتني  جيوز د
مسكينا، والواجب على املؤمن أن حيرص على براءة ذمته من الكفـارات وغريهـا مـن    

  .الواجبات

اللجنة الدائمـة للبحـوث   . وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
ــاء ــة واإلفتـــــــــــــــ   العلميـــــــــــــــ
ــرئيس  ــو الـــــــــــــــ   عضـــــــــــــــ

  
  عبـــد اهللا بـــن غـــديان عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد اهللا بـــن بـــاز

  
ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٩١٤٨(الفتـــــــــــــ

أنا شاب يف العشرين من العمر، وعندما كان عمري سبع عشرة سنة أقدمت يف رمضان : س
على عمل محلين كفارة شهرين متتابعني، ومل يهدين اهللا لقضائها إال هذه السنة، ومع ذلـك  

هـ فالكفارة إذًا سيتخللها رمضان فهل هـذا خمـل   ١٤٠٥ب عام رج ٢فقد بدأا من 
شعبان قد فكرت بالزواج وما إليه فاشتقت كثريا وهذا  ١٥بالكفارة، وأمر آخر هو أين يف 
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طبعا أثناء قضاء الكفارة ارا فحككت عامدا ذكري يف األرض فخرج املين دفقًا بلذة، فهل 
ل أن نقض صيام يوم يف غري رمضان يوجب كفـارة  هذا يبطل الكفارة وأبدأ من جديد، وه

ــف خــري  ــزاكم اهللا أل ــو مســاعديت ج ــري، وأرج ــائر يف أم ــا ح ــاذا؟ أن   .أم م
  
دخول رمضان وصيامك إياه وأنت مل تتم صيام الكفارة ال يقطع تتـابع صـيام   : أولًا: ج

 الشهرين، ولكن خروج املين منك على الصفة املذكورة يقطع التتابع، فيجب عليك بـدء 
  .صيام الكفارة لذلك

فساد صيام يوم من غري رمضان ال يوجب الكفارة مطلقًا، وإمنا يوجب القضاء فقـط  : ثانيا
إذا كان الصوم واجبا، وإمنا جتب الكفارة إذا حصل اجلماع يف رمضان؛ ألا أي الكفـارة  
ــان   ــامع يف رمضـ ــن جـ ــق مـ ــا إال يف حـ ــرد وجوـ ــادة ومل يـ   .عبـ

اللجنة الدائمـة للبحـوث   . على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم وباهللا التوفيق وصلى اهللا
ــاء ــة واإلفتـــــــــــــــ   العلميـــــــــــــــ
ــرئيس     ــة الــ ــيس اللجنــ ــب رئــ ــو نائــ ــو عضــ   عضــ

  
  عبد اهللا بن قعود عبد اهللا بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اهللا بـن بـاز  

  
  )٨٧٨٩(الفتوى رقم 

جيت يف ار شهر رمضـان  أنا يف حرية وكرب شديدين، حيث سبق يل أن جامعت زو: س
املبارك قبل مدة طائلة، تزيد عن عشرين سنة، وذلك يف أول زواجي بزوجيت، وقد حاولت 
إخراج الكفارة إطعام ستني مسكينا، أما الصوم وعتق الرقبة فلم أستطع، إال أنين ال أعرف 

سـاكني، أي  الطريقة الشرعية يف ذلك، وما نوع اإلطعام، مث إنه ليس هناك معرفة فعلية بامل
والسبب الثاين أنين أتذكر املوضوع أحيانا وأنسـاه  . أنين أجهلهم من هم املساكني املعنيني

أحيانا، وحيث إنين مرتبط خبوف من اهللا من هذا العمل، وفعلًا أشعر بالقلق واهلم من ذلك؛ 
أن أخـرج   لذا أرجو التكرم جزاكم اهللا عنا خريا باإلفتاء بذلك، وهل ترون بارك اهللا فيكم
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الكفارة فلوسا أو من احلبوب الرب أو احلنطة وحنوها أو أمجع كل من يستحق وأطعمهم دفعة 
  واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة؟

  
تستغفر اهللا وتتوب إليه عما بدر منك، ومن تأخريك الكفارة عسى اهللا أن يغفـر  : أوال: ج

  .لك وعليك أن تقضي ذلك اليوم إن كنت مل تقضه

عتق رقبة، فإن مل جيد من وجبت عليه صـام شـهرين   : انكفارة اجلماع يف ار رمض: ثانيا
، فإن مل يستطع الصيام أطعم ستني مسكينا لكل مسكني نصف صاع، )ستني يوما(متتابعني 
كيلو ونصف تقريبا، من بر أو أرز أو حنومها من قوت بلدك، فإذا كان واقعك مـا  : مقداره

سكينا وال جيزئـك غـري ذلـك،    ذكرت من أنك ال تستطيع الصيام أجزأك إطعام ستني م
وعليك أن تسأل عنهم أهل املعرفة من الثقات يف بلدك أو غريها حىت توصل الكفارة إليهم، 

وإن مجعتهم وغديتهم أو عشيتهم أجـزأك  . يسر اهللا أمرك وعفا عنا وعنك وعن كل مسلم
ــك   .ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

ــة الد ــاء اللجنـــ ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ   ائمـــ
  

ــرئيس     ــة الــ ــيس اللجنــ ــب رئــ ــو نائــ ــو عضــ   عضــ
  

  عبد اهللا بن قعود عبد اهللا بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اهللا بـن بـاز  
  

  )١٣٤٤٩(الفتوى رقم 

شخص جامع زوجته يف ار رمضان وهي ليست مكرهة، وبعد فعلتهم تلك ندما وتابا : س
على كل واحد منكما أن : أحد املشايخ عندهم يف املنطقة عن احلكم فأجابإىل اهللا، فسأال 

يصوم شهرين متتاليني، وليس من الضروري أن يبدأ الصيام من أول اهلالل، فهو جـائز يف  
هـ ١٤١٠/  ٦/  ١٦أي يوم على أن تكتمل ستون يوما متتابعة، فبدأ الرجل صيامه من 
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صحيح؟ أما بالنسبة للمرأة فـأنتم تعلمـون   هـ، فهل صيامه ذلك ١٤١٠/  ٨/  ١٧إىل 
العذر الشرعي هلا شهريا وهو احليض وهي مل تصم بعد فكيف تصوم هذه السـتني اليـوم؟   
ــزاء   ــري اجلـــ ــزاكم اهللا خـــ ــيل جـــ ــو التفصـــ   .نرجـــ

  
الواجب على من جامع يف ار رمضان أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن مل جيد صـام شـهرين   : ج

وأما احليض بالنسبة . الشهر وأكمل ستني يوما أجزأه ذلك متتابعني، وإذا صام من منتصف
للمرأة فال يقطع التتابع إذا مل تقطع التتابع إال بأيام احليض فقط؛ ألـا معـذورة بـذلك،    
  .وعليها أن تصوم بدل أيام احليض ما تكمل بـه السـتني يومـا مـع مراعـاة التتـابع      

ــه     ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلموب ــحبه وس   .وص
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

  عبد اهللا بن غـديان عبـد الـرزاق عفيفـي عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز          
  

ــم  ــوى رقـــــــــــــ   )١٣٥٤٨(الفتـــــــــــــ
رجل جامع زوجته يف ار رمضان يف يومني متتاليني فيصبح عليه كفارتان عن اليومني، : س

مسكينا بدلًا ) ٦٠(مسكينا، فهل جيوز له أن يعطي طعام  ١٢٠خيرج إطعام  فالرجل سوف
حبيث إنه يعطي للفرد مقدار االثنني معا، أم ال بد عليه أن يعطي للفرد الواحد ) ١٢٠(من 

مسكينا؟ وتفضلوا بالرد على هذه الفتوى، ولفضيلتكم ) ١٢٠(وجبة واحدة، وبذلك يطعم 
ــكر  ــل الشـــــــــــــــ   .جزيـــــــــــــــ

  
ن جامع يف ار رمضان التوبة واالستغفار وقضاء عدد األيام اليت جامع فيها جيب على م: ج

مع دفع كفارة عن كل يوم، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن مل جيد فيصـوم شـهرين   
متتابعني، فإن مل يستطع فيطعم ستني مسكينا، وال مانع من دفع الكفارتني أو أكثر إىل ستني 
ــكينا   .مســــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــق  ــاهللا التوفي ــلم   وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل   .وص
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  عضــــــو نائــــــب رئــــــيس اللجنــــــة الــــــرئيس

  
  عبد اهللا بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

  صـــــــــــــــــيام اجلنــــــــــــــــــب 
ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٤٧٦٥(الفتـــــــــــــ

ـ  : ٥س   ع زوجتـه أو غـري ذلـك؟   هل جيوز الصيام واإلنسان عليه اجلنابة من الليـل م
  
يصح صيام من واقع زوجته ليلًا وأصبح جنبا، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة من : ٥ج

احتالم يف نومه ليلًا أو ارا وال حرج عليه يف تأخري الغسل حىت يطلع الفجر، وإمنا يفسده 
ــمس    ــروب الشـ ــر إىل غـ ــوع الفجـ ــن طلـ ــارا مـ ــاع ـ   .اجلمـ

ــلى اهللا   ــق وص ــاهللا التوفي ــلم  وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين   .عل
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن قعود 

ــوم؟    ــل تصــ ــر هــ ــل الفجــ ــرت قبــ ــائض إذا طهــ   احلــ
ــن ا   ــر م ــع عش ــادس والراب ــع والس ــؤال الراب ــم الس ــوى رق   )٦٢٨٨(لفت

  مـا حكـم احلـائض إذا طهـرت قبــل الفجـر هـل تصـوم ذلـك اليــوم؟        : ٤س
  
تصوم ذلك اليوم وتغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وتأخري االغتسال إىل ما بعد طلوع : ٤ج
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  .الفجـــــــر ال يـــــــؤثر علـــــــى الصـــــــيام   
  

ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
  

ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  
هل يضع الصائم طيبا، وهل جيوز له التسوك بالنهار، وهل تضع املرأة حناء أو تدهن : ٦س

ــه؟ ــط بـــــــــ ــعرها لتمتشـــــــــ   شـــــــــ
  
أنفه، له أن يضع طيبا يف ثوبه أو ما يلبسه على رأسه أو يف بدنه إال أنه ال يتسعطه يف : ٦ج

لوال أن أشق علـى أمـيت ألمـرم    « : وله أن يتسوك بالنهار لقوله صلى اهللا عليه وسلم
متفق على صحته، وهذا يشمل صالة الظهر والعصر يف حق ) ١(» بالسواك مع كل صالة 

الصائم وغريه، وال نعلم دليلًا صحيحا مينع من ذلك، وللمرأة أن تضع احلنـاء أو تـدهن   
نه ال يؤثر على الصيام، وهكذا الرجل له أن يدهن بدواء أو غـريه،  شعرها لتمتشط به؛ أل

  .وإن كـــــــــــــــــان صـــــــــــــــــائما
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
_________  

ــك ) ١( ــه مال ــد ٦٦/  ١أخرج ، ٥٣١، ٥٠٩، ٤٢٩، ٣٩٩، ٢٨٧، ٤٥/ ، وأمح
، ٤٦(بـرقم   ٤٠/  ١، وأبو داود ٢٥٢(برقم  ٢٢٠/  ١، ومسلم ٢١٤/  ١والبخاري 

، ٢٦٧ -٢٦٦، ١٢/  ١، والنسـائي  )٢٣، ٢٢(برقم  ٣٥، ٣٤/  ١، والترمذي )٤٧
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، وابن حبان ١٧٤/  ١، والدارمي )٢٨٧(برقم  ١٠٥/  ١، وابن ماجه )٥٣٤، ٧(برقم 
، ١٤٦/  ١، واحلـاكم  )١٣٩(بـرقم   ٧٢/  ١، وابن خزمية )١٠٦٨(برقم  ٣٥٠/  ٣

  .٣٧، ٣٥/  ١ والبيهقي

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  
إذا مات الشخص وعليه صيام من رمضان أو نذر، هل يصوم عنه أهله أو يدفعون : ١٤س

ــوم؟  ــل يــــــ ــان كــــــ ــارة مكــــــ   كفــــــ
  
يب إن شفي وقدر على الصيام مث مات ومل يصم شرع لوليه أن يصوم عنه؛ لقول الن: ١٤ج

متفق علـى صـحته،   ) ١(» من مات وعليه صيام صام عنه وليه « : صلى اهللا عليه وسلم
والويل هو القريب كاألب واإلبن، واألخ وابن العم وغريه، وإن اتصل مرضه حىت مات فال 
ــه    ــى قريبـــ ــة، وال علـــ ــه وال فديـــ ــاء عليـــ   .قضـــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

ــة  ــاء اللجنـــ ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ   الدائمـــ
  

ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  

ــم   ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــر مـــ ــؤال العاشـــ   )٤٦٧٩(الســـ
لصوم أم يف أثناء الصوم إذا بلع التفالن، والبلع ليس بقصد الظمأ، وهل يتم له ا -أ: ١٠س
  ال؟
وإن أحد األشخاص كان نائما وقام من النوم بعد أذان الفجر فورا وتسحر بعد القيام  -ب

  من النوم فورا، هل جيـوز الصـوم أم ال والصـوم كـان يف شـهر رمضـان املبـارك؟       
ـــ  ــر أم ال؟  -جـ ــاء أذان الفجـ ــاء يف أثنـ ــرب املـ ــوز شـ ــل جيـ   هـ
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_________  

، )١١٤٧(بـرقم   ٨٠٣/  ٢، ومسلم ٢٤٠/  ٢، والبخاري ٦٩/  ٦أخرجه أمحد ) ١(
/  ٢، والـدارقطين  )٣٣١١، ٢٤٠٠(بـرقم   ٦٠٦/  ٣، ٧٩٢ -٧٩١/  ٢وأبو داود 

، والبغوي ٢٧٩/  ٦، ٢٥٥/  ٤، والبيهقي )٣٥٦٩(برقم  ٣٣٤/  ٨، وابن حبان ١٩٥
  ).١٧٧٣(برقم  ٣٢٤/  ٦

قام من نومـه   إذا -ب. إذا بلعه قبل أن خيرج من فمه فال يفسد صومه بذلك -أ: ١٠ج
فأكل بعد أذان الفجر مل جيزئه صوم ذلك اليوم، وعليه قضاؤه إن كان من أيـام رمضـان،   

ـ . وعليه أن يتحرى طلوع الفجر يف املستقبل حىت ال يقع يف مثل هذا مرة أخرى ال  -جـ
جيوز أكل وال شرب يف الصيام بعد الشروع يف أذان الفجر الصادق إذا ثبت له أن األذان 
  .ربعــــــــــــــــــد الفجــــــــــــــــــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

  //باز 

  وحكــــم القضــــاء  مــــا يكــــره ومــــا يســــتحب   
  

  تـــــــــــذوق الصـــــــــــائم للطعـــــــــــام
ــم   ــوى رقــــ ــن الفتــــ ــؤال األول مــــ   )٩٨٤٥(الســــ

بعض الناس أي العلماء أجازوا التذوق للمرأة للطعام يف الصيام إذا كانت تريـد أن  : ١س
  بشرط أن ال يصل الطعام إىل احللق؟: تعرف مدى صالحية الطعام، هل هذا صحيح، وقالوا
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عام يف ار الصيام عند احلاجة، وصيامه صـحيح إذا مل  ال حرج يف تذوق اإلنسان للط: ١ج

ــه  ــيء منــــــ ــتالع شــــــ ــد ابــــــ   .يتعمــــــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //يز بن عبد اهللا بن باز عبد العز// عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

  الســــــــب والشــــــــتم مــــــــن الصــــــــائم
ــم   ــوى رقــــ ــن الفتــــ ــؤال األول مــــ   )٧٨٢٥(الســــ

يف رمضان إذا غضب اإلنسان من شيء ويف حالة غضبه ر أو شتم فهل يبطل ذلك : ١س
ــيامه أم ال؟   صــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ال يبطل ذلك صومه، ولكنه ينقص أجره فعلى املسلم أن يضبط نفسه وحيفظ لسـانه  : ١ج

تم والغيبة والنميمة وحنو ذلك مما حرم اهللا يف الصيام وغريه، ويف الصـيام  من السب والش
أشد وآكد حمافظة على كمال صيامه، وبعدا عما يؤذي الناس، ويكـون سـببا يف الفتنـة    

فإذا كان يوم صوم أحدكم فـال يرفـث   « : والبغضاء والفرقة؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم
  .متفـق عليـه   ) ١(» و قاتله فليقل إين امرؤ صائم يومئذ، وال يسخب، فإن سابه أحد أ

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
زيز بن عبد اهللا بن عبد الع// عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
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ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  )٥٦١١(الســــؤال اخلــــامس عشــــر مــــن الفتــــوى رقــــم 
ــر؟ : ١٥س ــالة الفجــ ــحور وصــ ــني الســ ــان بــ ــم كــ   كــ
  

_________  
، ٣١٣، ٣٠٦، ٢٨٦، ٢٧٣، ٢٥٧، ٢٤٥/  ٢، أمحـد  ٣١٠/  ١أخرجه مالك ) ١(

/  ٢، والبخاري ٢٤٤/  ٦، ٤٩٥، ٤٧٤، ٤٦٥، ٤٦٢، ٤٦١، ٤٠٠-٣٩٩، ٣٥٦
/  ٢واللفظ لـه، وأبـو داود   ) ١١٥١(برقم  ٨٠٧، ٨٠٦ / ٢، ومسلم ٢٢٨، ٢٢٦
/  ٤، والنسـائي  )ببعضـه (، )٧٦٤(برقم  ١٣٦/  ٣، والترمذي )٢٣٦٣(برقم  ٧٦٨
 ٥٤٠ -٥٣٩/  ١، وابن ماجه )٢٢٣٤، ٢٢١٧، ٢٢١٦(برقم  ١٦٨، ١٦٤، ١٦٣
/  ٣، وابن خزمية )٣٤٨٢، ٣٤١٦(، برقم ٢٥٨، ٢٠٥/  ٨، وابن حبان )١٦٩١(برقم 
بـرقم   ١٥٨/  ١٠، والطـرباين  ٣/  ٣، وابن أيب شيبة )١٩٩٣، ١٩٩٢(م ، برق٢٤٠

)١٠١٩٨.(  

وكُلُوا واشربوا حتى يتبـين لَكُـم   { : ميتد وقت السحور حىت الفجر لقوله تعاىل: ١٥ج
إن « : يه وسلمولقول النيب صلى اهللا عل) ١(} الْخيطُ الْأَبيض من الْخيط الْأَسود من الْفَجرِ 

متفق على صحته، وكان ) ٢(» باللًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم 
  .ويستحب تـأخري السـحور  . ابن أم مكتوم رجل أعمى ال يؤذن حىت يقال له إنه أصبح

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــة وا  ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ ــاءاللجنـــ   إلفتـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ



١٩١ 

  

 

  

  

  صيام والقيام للجنة الدائمة لإلفتاءاحتاف األنام بفتاوى ال
  

  
  )١٢٠٢٩(الســــــؤال األول مــــــن الفتــــــوى رقــــــم 

 إذا نويت الصيام قبل طلوع الفجر ومنت مث استيقظت مل يطلع الفجر، فشـربت مث : ١س
  نويــــت، ومنــــت حــــىت طلــــوع الفجــــر مــــا احلكــــم؟

  
إذا نويت الصيام مث أكلت قبل طلوع الفجر مث نويت مرة ثانية الصيام وأمسكت من : ١ج

  .طلـــــوع الفجـــــر إىل الغـــــروب فصـــــيامك صـــــحيح
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
_________  

ــة  ) ١( ــرة ، اآليـــــــ ــورة البقـــــــ   . ١٨٧ســـــــ
، ١٢٣، ١٠٧، ٧٩، ٧٣، ٦٤، ٦٢، ٥٧، ٩/  ٢، وأمحـد  ٧٤/  ١أخرجه مالك ) ٢(

بـرقم   ٧٦٨/  ٢، ومسـلم  ١٣٣/  ٨، ١٥٢/  ٣، ٢٣١/  ٢، ١٥٣/  ١والبخاري 
 -٦٣٧(قم بـر  ١٠/  ٢، والنسـائي  )٢٠٣(بـرقم   ٣٩٢/  ١، والترمذي )١٠٩٢(

، وابن )٧٦١٤ -٧٦١١(برقم  ٢٣٢/  ٤، وعبد الرزاق ٢٧٠/  ١، والدارمي )٦٣٩
، بـرقم  ٢١٢ -٢١١، ٢١١/  ٣، ٢١٠، ٢٠٩/  ١، وابـن خزميـة   ٩/  ٣أيب شيبة 

 -٣٤٦٩(بـرقم   ٢٥٠ -٢٤٨/  ٨، وابن حبـان  )١٩٣٢، ١٩٣١، ٤٠٣، ٤٠١(
/  ١لبيهقـي  ، وا)١٣٣٧٩، ١٣١٠٦(، برقم ٣٧١، ٢٧٧/  ١٢، والطرباين )٣٤٧٢
٢١٨/  ٤، ٤٢٧، ٣٨٢، ٣٨٠.  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  

  )١١٨٠٣(الســـــؤال اخلـــــامس مـــــن الفتـــــوى رقـــــم 
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لو كان اإلنسان صائما رمضان وهو مسافر إىل بلد ثاين وال يوجد شيء إال ماء فقط، : ٥س
  فكيــــــــف حــــــــل هــــــــذه املشــــــــكلة؟

  
كان اإلنسان صائما وغربت الشمس ومل جيد ما يفطر عليه إال املاء فإنه يفطر على  إذا: ٥ج

ــب     ــيس بواج ــتحب ول ــر مس ــب أو التم ــى الرط ــر عل ــاء؛ ألن الفط   .امل
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس ا// نائـــ   //لـــ

  
  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

  
ــم   ــوى رقــــــــــــــ   )٨٤(الفتــــــــــــــ

رجل له بنت تبلغ من العمر ثالثة عشر عاما قد حاضت قبل دخول شهر رمضان، وإنه : س
أمرها بالصيام وملا كانت ضعيفة البنية شق عليها الصيام، وأفطرت آخـر الشـهر لعـدم    

  تطاعتها، فهل تقضي هذه األيام أم تسقط عنها لعدم استطاعتها ألا ال تستطيع الصيام؟اس

حيث كانت هذه البنت بالغة قبل دخول الشهر بوجود إحدى عالمات البلوغ، وهـي  : ج
احليض، فقد صار الصيام فرضا يف حقها، فاأليام اليت تركت صيامه بناًء على أا ال تستطيع 

{ : تها فإا ال تسقط عنها، وإمنا تصومها بعد االستطاعة، لقوله تعـاىل صيامها؛ لضعف بني
      ــر ــامٍ أُخ أَي ــن ةٌ مــد ــفَرٍ فَع ــى س ــا أَو علَ رِيضــانَ م ــن كَ م١(} و. (  

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة    //عضـــو // عضـــو 
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إبراهيم بن حممد آل الشيخ // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن منيع 
//  
  

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٢٦٦٢(الفتـــــــــــــ
سافرت يف رمضان وأفطرت يومني يف سفري وبنييت أصومهما، ولكين مل أذكر ذلك إال : س

ــا    ــو إف ــام، أرج ــذا الع ــان هل ــهر رمض ــول ش ــد دخ ــكبع ــن ذل   .ديت ع
  

_________  
  . ١٨٥سورة البقرة ، اآلية ) ١(

إذا كان الواقع كما ذكرت فال إمث عليك يف تأخري قضاء اليومني اللذين أفطرما إىل أن : ج
دخل رمضان آخر، وإمنا عليك قضاؤمها بعده؛ ملا ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها لَها ما كَسـبت وعلَيهـا مـا    لَا يكَلِّ{ : قال يف قول اهللا سبحانه« 
، احلديث، وملـا رواه  » قد فعلت : قال اهللا} اكْتسبت ربنا لَا تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا 

 من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإمنـا أطعمـه اهللا  « : مسلم يف صحيحه 
ــقاه  ــى صـــــــحته  » وســـــ   .متفـــــــق علـــــ

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز   // بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  )٤٩٠٩(السؤال الثاين من الفتوى رقم 
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هل حيق للمرأة املسلمة أن تؤجل صيام رمضان إىل السنة املقبلة لكوا كانت حائض : ٢س
أو نفساء يف رمضان، وهل حيق هلا إن مل يتيسر هلا الصيام السنة املقبلة أن تصومه بعد سنتني 

ضاء؟ وهل حيق للمرأة املسلمة اليت ال النشغاهلا بأعذار كمرض أو أا ال تطيق الصيام والق
تطيق الصيام ويصعب عليها قضاء الصيام أن تؤدي فدية عوضا عن الصيام، أم ماذا؟ أفتونا 
ــزاء    ــري اجلـــ ــوىل خـــ ــزاكم املـــ ــم اهللا وجـــ   .رمحكـــ

  
جيوز تأخري قضاء رمضان إىل شعبان ولو بال عذر، لكن األفضل التعجيـل بالقضـاء   : ٢ج

مضان لعذر كحيض أو نفاس مثلًا أن تؤخر القضاء لعذر مـن  وجيوز ملن أفطرت يف شهر ر
مرض وضعف عام ال تطيق معه القضاء، ولو طالت املدة، فكان التأخري سنة أو سنتني، فإذا 
شفيت وقويت وجب عليها أن تعجل بقضاء ما فاا، وإذا يئست من القدرة على القضـاء  

أن تدفع عن كل يوم نصف صاع  وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا، وهو
من الطعام الذي اعتادوه قوتا هلم، من بر أو متر أو أرز أو ذرة أو حنو ذلـك، وإن مجعـت   
ــأس   ــال ب ــان ف ــع رمض ــن مجي ــر ع ــدا أو أكث ــريا واح ــه فق ــع وأعطت   .اجلمي
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

  إلفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمية وا

ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفـي  // عبد اهللا بن قعود 
  

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٤٥٤٢(الفتـــــــــــــ
منذ أربع سنني ذهبت إىل العراق يف اإلجازة الصيفية، وأن املسلم قد يـذنب أحيانـا   : س

مسة والعشرين يوما الباقية عامدا متعمدا، وصمت مخسة أيام من رمضان فقط، وأفطرت اخل
أرجو من فضيلتكم جوابا على كفارة هذه األيام، وهل التوبة الصادقة متحو ذلـك اجلـرم   
الكبري، وهل احلج جيدي يف تلك املصيبة الكربى، وكم من األيام أصومها حىت تكفر ذنويب 
ــك؟   تلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رقة أو متتابعة، وأن تستغفر اهللا وتتـوب  جيب عليك قضاء األيام اليت أفطرا مجيعها متف: ج

إليه مما فرط منك توبة نصوحا، وال شيء عليك غري هذا عسى اهللا أن يغفر لنا ولك، إنـه  
وإِني لَغفَّار لمن تاب وآمن وعملَ صالحا ثُـم  { : غفور رحيم، وقد قال اهللا سبحانه وتعاىل

على ما مضى من الذنب واإلقالع عنه، وتركه خوفًا مـن   والتوبة هي الندم) ١(} اهتدى 
اهللا سبحانه وتعظيما له والعزم اجلازم أال يعود يف ذلك، وأما ما يروى عن النيب صـلى اهللا  

من أفطر يوما من رمضان من غري عذر مل يقض عنه صوم الدهر وإن « : عليه وسلم أنه قال
ــامه  ــعيف  » صـــــ ــديث ضـــــ ــو حـــــ   .فهـــــ

_________  
  . ٨٢طه ، اآلية  سورة) ١(

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفـي  // عبد اهللا بن قعود 

  
ــوى   ــن الفتــ ــاين مــ ــؤال األول والثــ ــم  الســ   )٤٥٤٣(رقــ

فإين بلغت يف سن الثانية عشرة من عمري قبل رمضان بشهر، وصمت يف سن الرابعة : ١س
ــابقة أم ال؟   ــنني السـ ــك السـ ــيام تلـ ــين صـ ــل يلحقـ ــرة فهـ   عشـ

  
جيب عليك قضاء مجيع األيام اليت أفطرتيها يف رمضان وأنت قد بلغت احللم متفرقة أو : ١ج

من ارتكابك معصية اإلفطار يف رمضان بدون عـذر  متتابعة، وأن تستغفري اهللا وتتويب إليه 
{ : مشروع، عسى اهللا أن يتوب عليك ويغفر لك ما فرط منك واهللا سبحانه وتعاىل يقـول 

وإِني لَغفَّـار  { : ويقول سبحانه) ١(} وتوبوا إِلَى اللَّه جميعا أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ 
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  ــاب ــن تـ ــدى   لمـ ــم اهتـ ــالحا ثُـ ــلَ صـ ــن وعمـ   ) .٢(} وآمـ
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــرئيس // عضــــــــــــــ   //الــــــــــــــ

  
ــد اهللا بــن قعــود    ــز بــن عبــد اهللا بــن بــاز      // عب   //عبــد العزي

  
_________  

ــة   ) ١( ــور ، اآليـــــــ ــورة النـــــــ   . ٣١ســـــــ
  . ٨٢سورة طه ، اآلية ) ٢(

هل أنا أصوم األيام اليت أكلت فيهـا احلبـوب يف    إين أكلت حبوب املنع يف رمضان: ٢س
  رمضان مع أين أصوم وأصلي مع الناس، وآكلـهن هـل يلحقـين منـهن شـيء أم ال؟     

  
جيوز للمرأة أن تتناول ما يؤخر العادة عنها من أجل مناسبة حج أو عمرة أو صـيام  : ٢ج

م اليت ارتفـع  رمضان، إذا مل يترتب عليها ضرر بسبب ذلك، وليس عليك قضاء تلك األيا
ــاس    ــع النــ ــمتيها مــ ــوب وصــ ــبب احلبــ ــا بســ   .دمهــ

  
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــرئيس // عضــــــــــــــ   //الــــــــــــــ

  
ــد اهللا بــن قعــود    ــز بــن عبــد اهللا بــن بــاز      // عب   //عبــد العزي

  
  )٤٦٧٧(من الفتوى رقم 
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عمر ثالثًا وثالثني سنة، وأنا متزوجة وعندي عيال، والذي أريد سـؤال  أنا أبلغ من ال: س
أنه دخل علي وسواس منذ مخس أو ست سنوات، وهذا الوسواس يشـغلين  : فضيلتكم عنه

يف الوضوء، حىت ال أستطيع املواالة، أستمر يف الوضوء ساعة ونصف يف كل وقت، حيـث  
نابة، أستمر ثالث ساعات، وخييل إيل أنين خييل إيل أنين مل أمت الوضوء، وكذلك يف غسل اجل

مل أطهر، ويف غسل العادة ثالث ساعات، وكذلك هذا الوسواس حرمين من لبس الثيـاب  
اجلميلة، وقد تعاجلت يف مستشفى األمراض النفسية بالطائف ولدى الدكتور حممد عرفـان  

يف طـرد هـذا   جبدة ، فأرجو من فضيلتكم النظر يف وضعي وإرشادي مبا ترونه يساعدين 
الوسواس، كما أفيد فضيلتكم أنه قد حصل علي نقص يف صيام رمضان منذ صـغري وال  

  .أحصي تلك األيام اليت أفطرا فماذا جيب علي فيها؟ أفتوين وفقكم اهللا

عليك أن تستعيذي باهللا من الشيطان الرجيم، وأن تستعيين باهللا سبحانه، واطليب : أولًا: ج
: ، واقرئي آية الكرسي عندما ترقدين يف فراشك للنوم، وقـويل منه أن يعافيك من مرضك

ثالث ) باسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم(
مرات صباحا، وثالث مرات مساء، وارقي نفسك بقراءة سورة اإلخالص واملعوذتني ثالث 

 ما ما استطعت من بدنك عند النـوم،  مرات، وتنفثني بكفيك عقب كل مرة، ومتسحني
أذهـب  : (بادئة برأسك ووجهك وصدرك، وادعي اهللا أن يذهب ما بك من بأس، فقـويل 
، وكـرري  )الباس رب الناس، واشف أنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما

ال إله إال اهللا  ال إله إال اهللا العظيم احلليم،: (ذلك ثالثًا، وادعي أيضا بدعاء الكرب، فقويل
، وإذا )رب العرش العظيم، ال إله إال اهللا رب السموات ورب األرض ورب العرش الكرمي

فرغت من الوضوء أو الغسل من حيض أو جنابة فاعتمدي أنك قد طهرت ودعي عنـك  
  .الوسواس، وال تكرري فإنه من الشيطان، وبذلك ينقطع عنك بإذن اهللا

رت من أنك أفطرت أياما من رمضان يف الصغر وال حتصـني  إذا كان الواقع كما ذك: ثانيا
تلك األيام فصومي أياما قضاًء عنها، حىت يغلب على ظنك أنك صمت األيام اليت أفطرتيها 
  .من شهر رمضان بعد بلوغك، أما ما قبل البلوغ فلـيس عليـك قضـاؤها شـفاك اهللا    
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ــحبه و    ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلموب   .س
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــم   ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــامن مـــ ــؤال الثـــ   )٥١٦٨(الســـ
ومل تقضها حىت فوجئت باحلمل، وعندما أرادت امرأة أفطرت مخسة أيام من رمضان، : ٨س

القضاء مل تستطع، وقدرت أن والدا ستكون يف رمضان، وأا لن تستطيع صيامه أيضـا  
فماذا تعمل؟ هل تقضي شهر رمضان واخلمسة األيام اليت من تلك السنة، أم تطعـم عـن   
ــان؟   ــهر رمضـــــ ــي شـــــ ــة وتقضـــــ   اخلمســـــ

  
األيام اخلمسة وتقضي شهر رمضان وال كفـارة  إذا كان األمر كما ذكر فإا تقضي : ٨ج

ــا   .عليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الرئيس // عضو // عضو 

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد اهللا بن غـديان  // عبد اهللا بن قعود 
  

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٥٥٠٦(الفتـــــــــــــ
فيه امرأة يف عز شباا وأا مدرسة وهلا أربعة أطفال، وأا تفطر يف رمضان من العـذر  : س

الشرعي من نفاس أو حيض من العادة الشهرية، ولكنها بعد انتهاء شهر رمضان املبارك ال 
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: إن الذي يقول: تصوم األيام اليت أفطرا، ولكنها تفدي عن كل يوم طعام مسكني وتقول
  .الفتداء والصوم أوىل فقد كذبحرام ا

جيب على من أفطر يف ار رمضان لعذر كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس أن يقضـي  : ج
األيام اليت أفطرها، وال جيوز أن يطعم عن كل يوم مسكينا ما دام قادرا على الصيام، قـال  

، فإذا قرر األطباء عجزها ) ١(} امٍ أُخر ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَي{ : تعاىل
مطلقًا عن الصيام فإا تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو غريه مـن قـوت   
البلد، وتطعم مسكينا أيضا عن كل يوم أخرت صيامه حىت أدركها رمضان آخر للتأخري من 

فلـيس  ) وىل فقد كذبالذي يقول حرام االفتداء والصوم أ: (غري عذر شرعي، وأما قوهلا
بصحيح، فالواجب هو القضاء إال يف حالة العجز مطلقًا فيجب اإلطعام، وقد سئلت عائشة 

) ٢(» كنا نؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة « : رضي اهللا عنها عن ذلك فقالت
  .متفق على صـحته، وهـذا يف حكـم املرفـوع إىل الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم        

  
ــق ــاهللا التوفي ــلم    وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل   .وص

ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
  

ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  

ــم    ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــاين مـــ ــؤال الثـــ   )٨٥٦١(الســـ
_________  

ــرة) ١( ــورة البقـــــــ ــة  ســـــــ   . ١٨٥، اآليـــــــ
 ٢٦٥/  ١، ومسـلم  ٨٣/  ١، والبخاري ٢٣٢ -٢٣١، ١٤٣/  ٦أخرجه أمحد ) ٢(

/  ١، والترمـذي  )٢٦٣، ٢٦٢(بـرقم   ١٨١ -١٨٠/  ١، وأبـو داود  )٣٣٥(برقم 
، ١٩٢ -١٩١/  ١، والنسائي )٧٨٧، ١٣٠(، برقم ١٥٥ -١٥٤/  ٣ ٢٣٥ -٢٣٤
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، ٦٣١(بــرقم  ٥٣٤، ٢٠٧/  ١، وابــن ماجــه )٢٣١٨، ٣٨٢(، بــرقم ١٩١/  ٤
، )١٢٧٧(برقم  ٣٣٢ -٣٣١/  ١، وعبد الرزاق ٢٣٤، ٢٣٣/  ١، والدارمي )١٦٧٠

  .٣٢٤/  ١وأبو عوانة 

هـ بعذر فأرادت قضاء هذه األيام ١٤٠٣والديت أفطرت ثالثة أيام يف رمضان عام : ٢س
ولكنها كلما أرادت أن تقضيها صار عندها صعوبة وأشغال، ولكنها صامت يومني وبقـي  

واحد وتأخر هذا اليوم حىت يوم اخلميس املكمل للثالثني مـن شـهر شـعبان عـام     يوم 
/  ٩/  ١هـ، وصامت هذا اليوم يوم اخلمـيس، وبـدأ الصـيام يـوم اجلمعـة      ١٤٠٤
هـ ولكن عندما انتهى رمضان أصبح يوم اخلميس من أيام رمضان احلايل وليس من ١٤٠٤

ي فاا أم من رمضان؟ علما أـا ناويـة   شعبان، فهل صيام هذا اليوم جيوز قضاء اليوم الذ
ــات  ــذي فـــــــــ ــاء الـــــــــ   .قضـــــــــ

  
ال جيزئها صوم ذلك اليوم عن رمضان املاضي؛ لكونه صادف أول رمضـان يف عـام   : ٢ج

هـ؛ لكونه مل يثبت ذلك الوقت أنه منه، بـل  ١٤٠٤هـ، وال جيزئها عن رمضان ١٤٠٤
  .هـــو يـــوم شـــك، وال يصـــح صـــيام يـــوم الشـــك لرمضـــان 

ــق و ــاهللا التوفي ــلم   وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل   .ص
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــم   ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــث مـــ ــؤال الثالـــ   )٦٤٢٢(الســـ
  على رجل قضاء صوم رمضان هل جيوز أن يصومه يف أيام متفرقات؟: ٣س
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ومن كَـانَ  { : نعم جيوز له أن يقضي ما عليه من ذلك يف أيام متفرقات؛ لقوله تعاىل: ٣ج
 رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضفلم يشترط سـبحانه التتـابع يف القضـاء   ) ١(} م.  

ــاهللا التو ــلم   وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص   .في
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٨١٩٤(الفتـــــــــــــ
التاسع من ذي احلجة يوم عرفة ونويت صومه قضاء عن يوم بقي علي من  صمت اليوم: س

أيام رمضان هل يكفي صيام يوم عرفة إذا نويته عن القضاء أم ال؟ أفيدوين كتابيا جزاكم اهللا 
ــريا   .خـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــاء   : ج ــه قض ــان إذا نويت ــن رمض ــوم م ــن ي ــة ع ــوم عرف ــيام ي ــوز ص   .جي

ــه    ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلم وب ــحبه وس   .وص
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  )٨٩٦٦(الســـؤال الثالـــث والرابـــع مـــن الفتـــوى رقـــم      
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_________  
  . ١٨٥لبقرة ، اآلية سورة ا) ١(

إذا كان اإلنسان عليه قضاء يوم واحد من رمضان فهل جيوز له أن يصوم ذلـك يف  : ٣س
ــد؟       ــل يعيـ ــه هـ ــن فعلـ ــى مـ ــاذا علـ ــة، ومـ ــوم مجعـ   يـ

  
  .جيوز للمسلم أن يصوم يوم اجلمعة قضاء عن يـوم مـن رمضـان ولـو منفـردا     : ٣ج

ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
  

  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  عاديت أصوم يوم االثنني واخلميس واجلمعة من كل أسبوع، فهل يف ذلـك شـيء؟  : ٤س
  
اجلمعة بصيام؛ لقـول  إذا كان الواقع كما ذكرت فقد أحسنت ما دمت مل تفرد يوم : ٤ج

ال يصومن أحدكم يوم اجلمعة إال أن يصوم يوما قبله أو يوما « : النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .رواه البخــــــــاري ومســــــــلم  ) ١(» بعــــــــده 

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // س اللجنـــة نائـــب رئـــي // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٨٤٦٥(الفتـــــــــــــ

_________  
/  ٢، ومسـلم  ٢٤٨/  ٢، والبخاري ٥٢٦، ٤٩٥، ٤٥٨، ٤٢٢/  ٢أخرجه أمحد ) ١(

برقم  ١١٩/  ٣، والترمذي )٢٤٢٠(برقم  ٨٠٥/  ٢، وأبو داود )١١٤٤(برقم  ٨٠١
، ابـن  )١٢٥٠٣(برقم  ٣٧٦/  ٩، والنسائي يف الكربى كما يف حتفة األشراف )٧٤٣(

، وابـن أيب  )٧٨٠٥(بـرقم   ٢٨٠/  ٤، وعبد الرزاق )١٧٢٣(، برقم ٥٤٩/  ١ماجه 
، والبيهقي ٣١٥/  ٣، وابن خزمية )٣٦١٤(، برقم ٣٧٨/  ٨، وابن حبان ٤٣/  ٣شيبة 
٣٠٢/  ٤.  

هـ ١٣٨٩يد فضيلتكم بأنين كنت ضمن القوات السعودية املتواجدة يف جنران عام أف: س
وقد حدثت مشكلة شرورة يف شهر رمضان من هذا العام، وقد كلفنا بالسفر من جنران إىل 

رمضان وقد اضطررنا لإلفطار بقية شهر رمضان أي أربعة عشر  ١٧شرورة اعتبارا من يوم 
هــ  ١٣٩٧يام حىت اآلن، وقد أديت فريضة احلـج عـام   يوما، وللجهل مل أقض هذه األ

أرجـو  . هـ، ومل أعرف عـددها ١٣٨٩وأفطرت األيام متفاوتة من سنني متتابعة بعد عام 
إفتائي عن حكم احلج، علما بأنين مل أفطر من رمضان بعده إال لضرورة، وأقضي ما أفطرته، 
ــك بالتفصــيل؟  ــد ســلف وأي شــيء حــول ذل ــا ق ــزمين قضــاء م ــل يل   وه

  
إذا كان الواقع كما ذكرت فإنك تقضي مجيع األيام اليت تـذكر أنـك أفطرـا    : أوال: ج

وجتتهد يف تقدير عددها حسب اإلمكان، وال تعود، وتطعم مع ذلك عن كل يوم مسـكينا  
ــرك      ــد الت ــك بع ــر علي ــذي م ــان ال ــهر رمض ــن ش ــا ع ــأخريك هل   .لت

ــا ــك   : ثانيـ ــحة حجـ ــى صـ ــذكور علـ ــارك املـ ــر إلفطـ   .ال أثـ
ــاهللا الت ــلم   وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص   .وفي

ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
  

ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
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  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن قعود 

  )١٠٦١٨(الســـــؤال الرابـــــع مـــــن الفتـــــوى رقـــــم 
   رمضـان وبقيـت عليـه ديـن حـىت جـاء شـعبان؟       ما كفارة من أفطـر يف : ٤س
  
  .إذا صام ما عليه من القضاء قبـل دخـول رمضـان أجـزأه وال شـيء عليـه      : ٤ج

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي //  عبد اهللا بن غديان

  
ــم  ــوى رقـــــــــــــ   )١٠٧٢٢(الفتـــــــــــــ

هـ وحرمت من صوم شهر رمضان املبـارك  ١٤٠٧/  ٨/  ٢١وضعت محلي بتاريخ : س
هـ وحيث إنين أرغب افتائي هل جيوز يل إطعام أو أصوم؟ حيث إنين أسكن يف ١٤٠٧لعام 

ري ، وحيث إنين يف حرية من األمر أرجـو إفـاديت   منطقة حارة جدا، وهي منطقة امة عس
  .جــــــــــــــــزاكم اهللا خــــــــــــــــريا 

  
الذي نفست فيه وينبغي لك املبادرة  ١٤٠٧جيب عليك قضاء صيام شهر رمضان لعام : ج

بذلك قبل جميء رمضان، وليست السكىن يف منطقة حارة عذرا يف ترك قضاء الصـوم، وال  
ــيام    ــى الصــ ــادرة علــ ــت قــ ــام وأنــ ــك اإلطعــ   .جيزئــ

ــاهللا ــلم   وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص   . التوفي
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ



٢٠٥ 

  

 

  

  

  صيام والقيام للجنة الدائمة لإلفتاءاحتاف األنام بفتاوى ال
  

  
  //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو 

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  

ــم  ــوى رقـــــــــــــ   )١١٥٠٦(الفتـــــــــــــ
سنة،  ٣٥عمر وما صام شهر رمضان حىت بلغ عمره شخص يف الثامنة والعشرين من ال: س

وبعد هذه املدة تاب إىل اهللا عز وجل، واليوم حمتار هل يقضي أو يفدي أو يتصدق ومـاذا  
جيب على هذا الرجل حيث إنه حمتار جدا، وماذا تدلون هذا الرجل عليه؟ أفيدوين جزاكم 
ــريا   .اهللا خــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
إطعام مسكني عن كل يوم أخر قضاءه مقدار إذا كان يصلي حني الترك فعليه القضاء و: ج

نصف صاع من بر أو أرز، وإن كان ال يصلي فالتوبة كافية وليس عليه قضاء الصـوم وال  
  .الصالة؛ ألن ترك الصالة كفر أكرب وردة عـن اإلسـالم واملرتـد ال يـؤمر بالقضـاء     
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

ــة الدا ــاء اللجنـــ ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ   ئمـــ
  

ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  

  )١١٥٣٧(الفتوى رقم 

) نـور علـى الـدرب   (وقعت يف حرية وقلق من أمري بعد أن استمعت إىل حلقة من : س
ن ، ومفاده أنه ذكر بأن قضاء صيام الفرض ال جيـوز قطعـه   لفضيلة الشيخ صاحل الفوزا

بالفطر، ولكنه مل يتوسع يف ذلك، فأحببت أن أستزيد من فضيلتكم وأستأنس برأيكم حيث 
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إنين كمن كان يف نوم مث تنبه، وخالصة األمر أن زوجيت كانت تقضي يوما من أيام رمضان 
حصـل أن  ) هو شعبان الفائـت و(هـ وعلى علم مين، ويف ضحى ذلك اليوم ١٤٠٧عام 

باشرا باجلماع وقد حصل األمر مع شيء يف الصدر إال أنه ال يصل إىل درجة اليقني، فأنا 
أعلم أن صائم النفل أمري نفسه إن شاء أمت وإن شاء أفطر، وال جيب عليه القضاء، فاعتقدت 

  .فطـره ظانا بأن يف األمر فسحة لقضاء هذا اليوم حيث إنـه فـرض مـع التسـامح يف     
فضيلة الشيخ أنا اليوم قلق منذ مساع الربنامج املذكور آنفًا وكذلك زوجيت ومصدر الوجل 
  .أن تكون الكفارة مغلظة قد وجبت علينا أو على واحد منا مـع أنـين مل أكـن صـائما    

  .واآلن آمل من اهللا مث منكم سرعة الرد فيما خيصنا يف هذه املسألة

ضان واجب وإذا تلبس بالصيام وجب عليه إمتامـه  قضاء الشخص الصيام عن شهر رم: ج
وعدم اإلفطار إال لعذر شرعي، وال حيل لزوج املرأة إذا كانت تقضي صـيام الشـهر أن   
ــك  ــه يف ذل ــا أن تطيع ــيس هل ــا، ول ــه أن جيامعه ــيس ل ــار، ول ــا باإلفط   .يأمره

لكن ما دام أنك باشرت زوجتك وهي تقضي صيام شهر رمضان فإن الواجـب عليـك   
التوبة مما حصل، وعلى زوجتك قضاء يوم بدل اليوم الذي باشرا فيه، وال جتب يف وعليها 

ذلك كفارة؛ ألن الكفارة إمنا جتب على من جامع يف شهر رمضان حلرمة الزمان، أما القضاء 
  .فـــال جتـــب فيـــه الكفـــارة يف أصـــح قـــويل العلمـــاء      

  
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

  
  )١٢٥٨٢( الفتـــــــــــــــوى رقـــــــــــــــم 

يومني علما أن هذا الصوم ) أي بدون علمه( ما حكم امرأة صامت بدون إذن زوجها : س
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اء لشهر رمضان املبارك، وكانت عند الصيام خجلت أن خترب زوجها بذلك إن كان كان قض
  غري جائز هل عليها كفارة؟

جيب على املرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان ولو بدون علم زوجها، وال يشـترط  : ج
وأما الصـيام غـري   . للصيام الواجب على املرأة إذن الزوج فصيام املرأة املذكورة صحيح

ى أن « جب فال تصوم املرأة وزوجها حاضر إال بإذنه؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم الوا
ــان    ــري رمضـ ــه غـ ــر إال بإذنـ ــا حاضـ ــرأة وزوجهـ ــوم املـ   .» تصـ

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئ// نائـــ   //يس الـــ

  
  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

  
ــم   ــن الفتـــــوى رقـــ   )١١٦٦٣(الســـــؤال الثـــــاين مـــ

صيام ستة أيام من شوال يعترب تطوعا فإذا صامت املرأة ستة أيام من شوال فهل يكفي : ٢س
يوما منه قضاء ومنـه   ١٢ هذا أو جيزء عن صيام ما أفطرته يف رمضان، أم عليها أن تصوم

ــريا؟  ــزاكم اهللا خــــــــ ــا وجــــــــ   تطوعــــــــ
  
ال يكفي من عليه قضاء من شهر رمضان أن يصوم ستا من شهر شوال عن القضـاء  : ٢ج

تطوعا بل جيب أن يصوم ما عليه من القضاء مث يصوم ستة أيام من شوال إذا رغب يف ذلك 
  .قبـــــــــــل انســـــــــــالخ الشـــــــــــهر

ــا   ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلم  وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل   .حمم
  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
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ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  

ــم   ــن الفتـــــوى رقـــ   )١١٨١٠(الســـــؤال الثـــــاين مـــ
  واجلمعـة أم ال؟  هل يصح قضـاء مـا فـات مـن رمضـان يف يـوم اخلمـيس       : ٢س
  
جيوز صيام يومي اخلميس واجلمعة قضاء ملا فاته من صيام رمضان أو غري رمضان من : ٢ج

ــا   ــيام تطوع ــة بالص ــوم اجلمع ــراد ي ــيص وإف ــوع ختص ــا املمن ــوع وإمن   .التط
  

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــ ــة // و عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

  
ــم   ــن الفتـــــوى رقـــ   )١١٤٩١(الســـــؤال الثـــــاين مـــ

  ما كفارة الرجـل الـذي أفطـر متعمـدا بغـري عـذر شـرعي يف رمضـان؟        : ٢س
  
اء والكفارة مع التوبة إىل اهللا سبحانه، إن كان إفطار الرجل متعمدا جبماع فعليه القض: ٢ج

وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن مل يستطع فصيام شهرين متتابعني فإن مل يستطع فإطعـام سـتني   
مسكينا، وعلى املرأة مثل ذلك إذا كانت غري مكرهة، وإن كان بأكل وشرب وحنومها فعليه 
ــه  ــارة عليـــــ ــة، وال كفـــــ ــاء والتوبـــــ   .القضـــــ

  .على نبينا حممد وآله وصحبه وسلموباهللا التوفيق وصلى اهللا 
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ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
  

ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  

ــم   ــن الفتـــــوى رقـــ   )١٠٥٧٧(الســـــؤال الثـــــاين مـــ
ن بسبب ظنه أنه حيل له يف رمضان اإلفطار من أجل أفطر العام املاضي يوما يف رمضا: ٢س

املذاكرة، وصام بعد هذا بدلًا منه وأفطر هذا العام والعياذ باهللا من الشيطان الرجيم أيضـا  
  .يومـــــــــــــــــا بإرادتـــــــــــــــــه 

  
يكفيه مع التوبة قضاؤه ذلك اليوم الذي أفطره من رمضان ظنا أن الدراسة تبيح لـه  : ٢ج

ـ       .ن اليـــوم اآلخـــر الفطـــر وعليـــه أن يقضـــي يومـــا عــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

  
ــم    ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــاين مـــ ــؤال الثـــ   )٥١٦٢(الســـ

رجل أفطر ار رمضان عمدا، وآخر أفطر ثالثة أيام من رمضان عمدا، ورجل صـام  : ٢س
  ارا واحدا فماذا جيب على كل منهم؟

من كان فطره عمدا من هؤالء جبماع فعليه قضاء ما أفطره من األيام، وكفارة عن كل : ٢ج
متتابعني، فإن مل يسـتطع   يوم أفطره، وهي عتق رقبة، فإن مل جيد فليصم عن كل يوم شهرين
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أطعم عن كل يوم وقع فيه اجلماع ستني مسكينا، ومن كان فطره من هؤالء بغري مجاع من 
طعام أو شراب مثلًا فعليه قضاء ما أفطره من األيام فقط، وال كفارة عليه على الصحيح من 

لف يف ـار  قويل العلماء، وجيب على كل منهم أن يستغفر اهللا ويتوب إليه، فإن فطر املك
  .رمضـــان مـــن كبـــائر الـــذنوب إذا كـــان بغـــري عـــذر شـــرعي
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  )٢٢٦(الفتوى رقم 

إنين يف شهر رمضان املبارك املاضي أصبت مبرض يف اليوم الثامن منـه، ونقلـت إىل   : س
املستشفى ونومت فيه ملدة شهر، وكنت يف أثناء تلك املدة طالبا يف كليـة قـوى األمـن    

هائية مل أستطع أقضي الصوم، وحينمـا  الداخلي، وملا رجعت إىل الكلية وكنت يف السنة الن
هـ أصبت ببعض املشاكل وانتدبت شـهرين يف  ١٣٩٢/  ٤/  ١٥خترجت من الكلية يف 

ــائي      ــأرجو إفت ــدة ف ــذه امل ــوم يف ه ــي الص ــتطع أن أقض   .دورة، ومل أس
  
إذا كان األمر كما ذكرت يف سؤالك من إفطارك أياما من رمضان ملرض أصابك وأنك : ج

نهائي بعد خروجك من املستشفى فلم تستطع قضاء ما عليك من الصوم، شغلت باالختبار ال
إذا كان األمر كذلك فعليك أن  -مث أصبت بعد مبشاكل مث باالنتداب مدة شهرين يف دورة 

تقضي صوم بعض األيام اليت فاتك صومها من رمضان املاضي بقدر اإلمكان، ومـا بقـي   
شهر رمضان وتطعم مسكينا مع ذلك عن كل عليك من األيام فعليك أن تقضيه بعد انتهاء 

  .يوم من األيام اليت أخرت قضاءها حىت دخل رمضان فلم تقضها إال بعـد عيـد الفطـر   
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ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 

ــن من ــد اهللا ب ــع عب ــديان  // ي ــن غ ــد اهللا ب ــي  // عب ــرزاق عفيف ــد ال   //عب
  

ــم  ــوى رقــــــــــــــ   )٥٢٧(الفتــــــــــــــ
فاتين من رمضان ثالثة أيام مل أصمها ملرض أمل يب، فهل جيـزئ صـومها يف أي وقـت    : س

ــدونا؟   ــه، أفيـــــ ــومها فيـــــ ــتطيع صـــــ   أســـــ
  
جيب عليك أن تصوم هذه األيام الثالثة اليت فاتك صومها من رمضان ملرضك يف األيام : ج

إىل رمضان اآليت وكلما عجلت بقضاء صومها كان أفضل، وال جيوز لك تأخريها أو  الباقية
تأخري يوم منها حىت يدخل رمضان مع القدرة على الصوم، فإن أخرا أو بعضها حىت دخل 
  .رمضان وجب عليك قضاؤها بعد انقضاء رمضان، وإطعام مسكني عن كل يـوم أخرتـه  

  
ــى نبينــ   ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلم وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل   .ا حمم

ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
  

ــو  ــو // عضـــ ــة  // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ   //نائـــ
  

ــع   ــن مني ــد اهللا ب ــديان  // عب ــن غ ــد اهللا ب ــي  // عب ــرزاق عفيف ــد ال   //عب
  

  )١١٨٢(الفتوى رقم 
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هـ، وأنا أفطر شهر رمضان وكان عمري حينـذاك  ١٣٧١إىل عام  ١٣٦٤منذ عام : س
وسبب اإلفطار أين كنت أرعى الغنم بالصحراء وتعلم فضيلتك أن تلك األيـام  سنة،  ١٩

شديدة احلرارة، وتعلم أنين أرعى منذ طلوع الشمس إىل ما بعد الغروب سريا على األقدام، 
بعد ذلك صمت شهرين وأنفقت ستني كيلوا رزا، ونييت أصوم أربعة أشهر أخرى وأنفق عن 

ـ        .و هــداييت إىل الصــواب كــل يــوم زيــادة علــى الصــوم، أرجـ
  
جيب عليك أن تصوم ما بقي عليك من الشهور اليت تركت صيامها وتطعم عن كل يوم : ج

تركت صيامه مسكينا نصف صاع من متر وغريه من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصـف  
تقريبا، وعليك التوبة واالستغفار عما أسلفته من التفريط يف فطرك الشهور الـيت ذكرـا   

قُلْ يـا  { : على فعلك وتعزم على أن ال تعود ملثله، وتعترف بذنبك، واهللا تعاىل يقول فتندم
مج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر نطُوا مقْنلَا ت فُِسهِملَى أَنفُوا عرأَس ينالَّذ يادبا عيع }{

 يمحالر فُورالْغ وه هـذه اآليـة التـائبون    و) ١(} إِن قد ذكر علماء التفسري أن املـراد.  
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
_________  

  . ٥٣سورة الزمر ، اآلية ) ١(

  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // اهللا بن غديان عبد // عبد اهللا بن منيع 
ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )١٥١٤(الفتـــــــــــــ

ــد      ــحبه وبع ــه وص ــوله وآل ــى رس ــالم عل ــالة والس ــد هللا والص   :احلم
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء على السؤال املقدم من رئـيس هيئـة   
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/  ١٩٣٨يس العام واحملال إليها من األمانة العامة برقم األمر باملعروف ببدر إىل مساحة الرئ
هنا امرأة أصيبت مبـرض نفسـاين حـرارة    : هـ ومضمونه٩٦/  ١١/  ٢٣، وتاريخ ٢

واضطراب أعصاب وغري ذلك، وأا على إثر ذلك تركت الصوم مدة أربع سنوات تقريبا، 
ــا؟   ــون حكمه ــاذا يك ــوم أو ال، وم ــي الص ــة تقض ــذه احلال ــل ه ــل يف مث   فه

  
  :وقد أجابت اللجنة مبا يلي

إذا كانت تركت الصوم لعدم قدرا عليه وجب عليها قضاء ما أفطرته مـن رمضـان يف   
ومن كَانَ مرِيضا أَو علَـى سـفَرٍ   { : السنوات األربع عند قدرا على ذلك، قال اهللا تعاىل

رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَع   وا اللَّـهركَبتلةَ ودلُوا الْعكْمتلو رسالْع بِكُم رِيدلَا يو
وإن كان مرضها وعجزها عن الصوم ال يرجـى  ) ١(} علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ 

زواله حسب تقرير األطباء أطعمت عن كل يوم أفطرته مسكينا نصف صاع من بر أو أرز 
أو حنو ذلك مما يأكله أهلها يف بيوم، كالشيخ الكبري، والعجوز اللـذين جيهـدمها   أو متر 

  .الصــوم، ويشــق عليهمــا مشــقة كــبرية، ولــيس عليهــا قضــاء       
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

  
ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )١٥٧٥(الفتـــــــــــــ

_________  
  . ١٨٥سورة البقرة ، اآلية ) ١(
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هـ، وهو مل يقضـهما،  ٩٦هـ ووصل رمضان عام ٩٥أفطر يومني من شهر رمضان : س
هـ، فهـل  ١٣٩٧يف حمرم  هـ ثالثة أيام وقضى اخلمسة متوالية١٣٩٦وأفطر يف رمضان 

حيتاج إىل دفع فدية وأن والده تويف وأن والدته تصلي وتصوم وأخذت تصلي بعد صـالا  
ركعتني كل وقت أليب فقال هلا بعض الناس تصلي يوم اجلمعة فأخذت تصلي كـل مجعـة   

  .ركعتني بعد فرضها ويطلب اإلفادة عن ذلك

ك إال القضاء الذي قمت به؛ لقول اهللا إذا كان إفطارك الذي ذكرته لعذر فال شيء علي: ج
وإن كان اإلفطار ) ١(} فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر { : سبحانه

لغري عذر فعليك مع القضاء الذي قمت به التوبة ألن اإلفطار يف رمضان ال جيوز إال لعـذر  
هـ، أمـا  ١٣٩٦يام الثالثة اليت أفطرا من رمضان عام شرعي، وال كفارة عليك عن األ

هـ فعليك مع القضاء إطعام مسكني عـن  ١٣٩٥اليومان اللذان أفطرما من رمضان عام 
هـ من دون عـذر شـرعي، ومقـدار    ١٣٩٦كل يوم إن كنت أخرما إىل رمضان عام 

اجلماع، أما إن اإلطعام لكل مسكني نصف صاع من قوت البلد، هذا إن كان إفطارك بغري 
كان باجلماع فعليك مع القضاء عن كل يوم أفطرته باجلماع كفارة؛ وهي عتق رقبة مؤمنة، 
فإن مل جتد فصيام شهرين متتابعني، فإن عجزت فإطعام ستني مسكينا، أما ما تقوم به أمـك  
ة من صالة ركعتني ألبيك بعد كل صالة مجعة فال جيوز؛ ألن اهللا مل يشرع ذلك، بل هو بدع
  .وإمنــــا شــــرع هلــــا الــــدعاء لــــه، والصــــدقة عنــــه 

  
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
_________  

  . ١٨٤سورة البقرة ، اآلية ) ١(
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  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز        //عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٤٨٤٥(الفتـــــــــــــ
إين يف مرض من نوع السرطان، وبعد فإن رمضان الذي مضى مل أصم يف هذا الشـهر  : س

املبارك، وحيث إين مل أستطع الصوم من شدة املرض وبعد أن تعاجلت يف مسشـفى امللـك   
  م ال؟فيصل التخصصـي وتشـافيت، وبعـد أسـألك عـن هـل حيـق يل الصـوم أ        

  
ينبغي لك أن تبادر بقضاء الصوم الذي عليك من رمضان املاضي بعد أن شفاك اهللا من : ج

  ) .١(} فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيـامٍ أُخـر   { : املرض؛ لقوله تعاىل
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

ــاء  الل ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   جنـــ
  

  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  )٥٠٨١(الســـــؤال الســـــادس مـــــن الفتـــــوى رقـــــم 

_________  
  . ١٨٤سورة البقرة ، اآلية ) ١(

جرى علي حادث قبل شهر رمضان بعدة أيام، ومل أصمه، مع العلم أنين يف السـنة  : ٦س
هـ ما هو احلكـم يف الشـهر   ١٤٠١هـ، ولعام ١٤٠٠الثانية صمت شهر رمضان لعام 

األول الذي مل أقدر على صيامه مع العلم أنين أقدر على الصيام، ولكن يتعبين جدا، هـل  
وما هو احلكم يف الشهور املقبلة من رمضان هل  أطعم عن الشهر الذي مل أصمه أو أصومه

  أصــــومه حــــىت لــــو تعبــــت أم أنــــين أطعــــم عنــــها؟
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هـ ومل تصمها حـىت اآلن جيـب   ١٣٩٩األيام اليت أفطرا من شهر رمضان : أوال: ٦ج

عليك قضاؤها وإطعام مسكني عن كل يوم أفطرته؛ ألنك أخرت القضاء حـىت أدركـك   
ــتطيع   ــت مســـــ ــر وأنـــــ ــان آخـــــ   .رمضـــــ

أما الشهور املقبلة فإنك تصوم إن استطعت فإن شق عليك فإنك تفطر وتقضي وقت : ثانيا
) ١(} ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر { : االستطاعة؛ لقول اهللا عز وجل

.  
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

ــة للب ــة الدائمـــ ــاء اللجنـــ ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ   حـــ
  

ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  

ــم   ــوى رقــــ ــن الفتــــ ــؤال األول مــــ   )٨٩٧٣(الســــ
_________  

  . ١٨٥سورة البقرة ، اآلية ) ١(

سيحي وسرقنا بعض النقود من سنني عند رجل م ٣كنت أعمل بالعراق منذ حوايل : ١س
ورائه ألنه كان يعطينا أجرا منخفضا بالنسبة لعملنا الشاق، حيث كنا نعمل طوال الشـهر  
وال يعطينا أيام راحة حىت يوم اجلمعة كنا نعمل فيه، وكل ذلك مقابل أجر بسيط، وبعد أن 

حىت أُبرئ  رجعت إىل وطين أحسست بالذنب وأحاول أن أتطهر من ذنيب هذا، فماذا أفعل
  ذمــــيت مــــن هــــذه النقــــود ومبــــاذا تنصــــحين؟     
وأيضا أفطرت عدة أيام من شهر رمضان يف هذا البلد العراق فماذا أفعل؟ وقد قرأت أنـه  
  من أفطر يوما من رمضان بدون عذر فلـن يقضـيه صـيام الـدهر كلـه وإن صـامه      

.  
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نك وتعزم علـى أال  عليك أن تتوب إىل اهللا توبةً نصوحا فتندم على ما حصل م: أوال: ١ج
تعود ملثله وترد املظامل إىل أهلها، ولو كان نصرانيا إن استطعت فإن عجـزت فأنفقهـا يف   
ــرب ــوه الــــــــــــــــ   .وجــــــــــــــــ

صم أياما بعدد ما أفطرت من رمضان قضاء مع التوبة أيضا عسى أن يتوب اهللا عليك، : ثانيا
سكينا من جنس ويغفر ذنبك، وأطعم عن كل يوم أخرت قضاءه إىل ما بعد رمضان آخر م

ــم  ــا تطعــــــــــــــــ   .مــــــــــــــــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

  عبد اهللا بن قعود عبد اهللا بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اهللا بـن بـاز  
  

ــ ــن الفتـــ ــم الســـــؤال الثـــــاين مـــ   )١٠٥٧٠(وى رقـــ
بعض الطلبة عليهم قضاء رمضان، وقد حال عليهم رمضان آخر كما نعلم أن عليهم : ٢س

القضاء مع اإلطعام عن كل يوم مسكني، لكن يريدون أن يقضوها يف أي مكـان آخـر يف   
الرياض يف أوقات الشتاء أو أا فهل جيوز أن يطعموا دفعة واحدة قبل الصـيام أو أـم   

د ذلك إذا وصلنا إىل بلدهم يطعمون على حسب األيام اليت صاموها، حيث يصومون مث بع
إن هم ال يعرفون أحدا يف املدن األخرى، وهل جتزئ النقود يف ذلك، وكم تعادل النقود يف 
  كـــــل يـــــوم إذا كانـــــت جتـــــزئ عـــــن ذلـــــك؟

  
ه جيوز أن يطعموا كفارة تأخري القضاء دفعة واحدة أو يف دفعات قبل القضاء وأثنـاء : ٢ج

ــام    ــن اإلطعــ ــود عــ ــع نقــ ــزئ دفــ ــده، وال جيــ   .وبعــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
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  عضــــــو نائــــــب رئــــــيس اللجنــــــة الــــــرئيس
  

  عبد اهللا بن غـديان عبـد الـرزاق عفيفـي عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز          
  

  )١٠٧٦٦(الفتوى رقم 

عدة سنوات بلغ عمري اثين عشر عاما وعند بلوغي هذا السن بـدأت العـادة    قبل: س
الشهرية تأتيين، وأول عادة شهرية جاءتين يف شهر رمضان، ومعلوم أن هذا السن صـغري،  
وكانت والديت متنعين من الصيام بعد أن تطهرت من العادة حبجة صغر السن ومضى شـهر  

أنه مضى على هذا عدة سنوات فهل جيب علي صـوم  رمضان وأنا مل أصم منه شيئًا، علما 
ــه؟  ــا كفارتــــــ ــهر ومــــــ ــذا الشــــــ   هــــــ

  
جيب على الفتاة املذكورة قضاء عدد األيام اليت أفطرا بعد جمـيء العـادة يف شـهر    : ج

رمضان، ألا بالغة حبصول احليض عندها، كما جيب عليها كفارة لتأخريها القضـاء حـىت   
طعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بـر أو  دخل رمضان آخر، ومقدار الكفارة أن ت

ــد    ــوت البلـــــ ــن قـــــ ــا مـــــ   .أرز وحنومهـــــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  عضــــــو نائــــــب رئــــــيس اللجنــــــة الــــــرئيس

  
  عبد اهللا بن غـديان عبـد الـرزاق عفيفـي عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز          

  
ــم    ــوى رقـ ــن الفتـ ــامن مـ ــع والثـ ــؤال األول والرابـ   )٩٨٦١(السـ

  ما حكم من تكررت والدا ألكثر من مرة يف رمضان ومل تتمكن من قضاء ما عليها؟: ١س
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جيب على املرأة اليت تلد يف شهر رمضان أن تقضي عدد األيام اليت أفطرا من الشهر : ١ج
ذر وجب عليها مع القضاء إطعام مسكني بعده، فإن أخرت القضاء إىل رمضان القادم لغري ع

  .لكل يوم تقضيه، وإن كان تأخري القضاء لعذر وجب عليها أن تقضي عدد األيـام فقـط  
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  عضــــــو نائــــــب رئــــــيس اللجنــــــة الــــــرئيس

  
  عبد اهللا بن غـديان عبـد الـرزاق عفيفـي عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز          

  
  من مات على نية قضاء الصوم ومل يقض؟ وهل جيوز ألبنائه القضـاء عنـه؟  ما حكم : ٤س
  
من أفطر يف رمضان لعذر شرعي ومل يتمكن من القضاء من غري تقصري منه حىت مات : ٤ج

فال قضاء عليه وال إطعام، أما إن كان التأخري من دون عذر حىت مات فيشرع ألحد أقربائه 
من مات وعليه صيام صام « : اله عليه وسلم أنه قال أن يصوم عنه؛ ملا ثبت عن النيب صلى
ــه  ــه وليــــ ــحته» عنــــ ــى صــــ ــق علــــ   .متفــــ

ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
  

ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  
  فهل يبطل صيامه؟من غضب وشتم شتما كثريا : ٨س

جيب على املسلم أن حيفظ لسانه عن السب والشتم دائما، وال سيما يف شهر رمضان : ٨ج
ألن السب ليس من خلق املسلم، كما أن عليه أن حيفظ جوارحه عن كل ما حرم اهللا، وإذا 

إين امرؤ صائم، كما علم النيب صلى اهللا عليه وسلم أمتـه ذلـك، وإذا   : سابه أحد فليقل
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منه ذلك بأن سب غريه فإنه آمث وصيامه صحيح، لكنه ناقص األجر على قـدر مـا   حصل 
من مل يدع قـول  « : حصل من السب وغريه من املعاصي؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

رواه اإلمام البخاري ) ١(» الزور والعمل به واجلهل فليس هللا حاجة أن يدع طعامه وشرابه 
  .يف صــــــــــــــــــــــــــــــــــحيحه

ــق وصــ  ــاهللا التوفي ــلم  وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين   .لى اهللا عل
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

  
ــم  ــوى رقـــــــــــــ   )١٢٨٤٥(الفتـــــــــــــ

_________  
، ٨٧/  ٧، ٢٢٨/  ٢، والبخـاري  ٥٠٥، ٤٥٣ -٤٥٢/  ٢أخرجه اإلمام أمحـد  ) ١(

، )٧٠٧(بـرقم   ٨٧/  ٣، والترمـذي  )٢٣٦٢(برقم  ٧٦٧/  ٢وأبو داود . واللفظ له
/  ١، وابن ماجه )١٤٣٢١(برقم  ٣٠٨/  ١٠والنسائي يف الكربى كما يف حتفة األشراف 

 ٢٤١/  ٣، وابـن خزميـة   )٣٤٨٠(برقم  ٢٥٧/  ٨، وابن حبان )١٦٨٩(برقم  ٥٣٩
  .٢٧٠/  ٤، والبيهقي )١٩٩٥(برقم 

امرأة كانت تفطر يف رمضان من كل عام إفطارا اضطراريا، إما ملرض أو إفطار بسبب : س
احليض ومل تفطر أبدا عامدة متعمدة، وظلت كذلك عددا من السنني، ومل تقض بعد كـل  
ت رمضان إىل أن تراكم عليها أيام كثرية حوايل ستة أشهر، وهي اآلن أرادت القضاء فبدأ

تصوم كل يوم اثنني ومخيس، ولكن زوجها منعها من الصوم، فماذا تفعل اآلن؟ وهل تطيع 
ــابكم اهللا  ــادة أث ــو اإلف ــا؟ أرج ــدون إذن زوجه ــر، أم تصــوم ب ــا وتفط   .زوجه

  
جيب على املرأة املذكورة قضاء عدد األيام اليت أفطرا، وتطعم عن كل يوم مسكينا مع : ج
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جها أن مينعها من القضاء؛ ألنه واجب عليها، وليس هلا طاعته القضاء للتأخري، وال جيوز لزو
ــك   .يف ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //بـد اهللا بـن بـاز    عبـد العزيـز بـن ع   // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

  
ــم    ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــع مـــ ــؤال الرابـــ   )٨٢٠(الســـ

رجل مات يوم عيد الفطر، ويف أول يوم من رمضان أو الثاين أصابه املرض، ومر عليه : ٤س
رمضان كله وهو مفطر، فهل على ورثته الصيام عنه بعد وفاته، أو عليهم إطعام، أو لـيس  

  على امليت وال على الورثة شيء من ذلك؟

كان هذا املريض أفطر لعدم قدرته على الصيام، ومل يتمكن من القضاء ألنه مـات   إذا: ٤ج
يوم عيد الفطر، فالصوم مل جيب عليه أداء لعدم القدرة ملرضه، وال قضاء لعدم التمكن ملوته 
ــه      ــام عن ــوم وال اإلطع ــه الص ــى ورثت ــيس عل ــر، ول ــد الفط ــوم عي   .ي

ــه     ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلموب ــحبه وس   .وص
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــو // عضـــ ــة  // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ   //نائـــ

  
ــع   ــن مني ــد اهللا ب ــديان  // عب ــن غ ــد اهللا ب ــي  // عب ــرزاق عفيف ــد ال   //عب

  
ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٢١٦٩(الفتـــــــــــــ

مات والدي بعد مرض أمل به منعه من الصيام نصف شهر رمضان، وقد أوصاين بصيام : س



٢٢٢ 

  

 

  

  

  صيام والقيام للجنة الدائمة لإلفتاءاحتاف األنام بفتاوى ال
  

ــام  ــك األيـ ــ. تلـ ــارة؟  فهـ ــراج كفـ ــك أو إخـ ــزمين ذلـ   ل يلـ
  
إذا كان األمر كما ذكر، فال يلزمك أن تصوم عنه، وال يلزم إخراج كفارة عن األيـام  : ج

و حيث ) ١(} لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها { : اليت مل يتمكن من صيامها لعموم قوله تعاىل
  .ال جيــب عليــه شــيءإن والــدك مل يــتمكن مــن الصــيام وال مــن القضــاء فــ

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
_________  

  . ٢٨٦سورة البقرة ، اآلية ) ١(

عبد العزيز بن عبد اهللا بن //  عبد الرزاق عفيفي// عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٢٢٧٧(الفتـــــــــــــ

مرضت زوجيت ومكثت يف املرض ثالث سنوات ونصف، ومل تستطع صومها بسـبب  : س
هـ، مث توفيت وكان جمموع الصوم الذي ٩٨/  ٩/  ١٥حىت  ٩٥املرض، وذلك من عام 

دقة أو أصوم عنـها  عليها ثالثة أشهر ونصف، فهل أصوم عنها هذه املدة أو أدفع عنها ص
  .وأدفع صدقة؟ وهل جيوز أن يصوم عنها أحد أقربائهـا غـريي هـذه املـدة؟ أفيـدوين     

  
إذا كان األمر كما ذكرت من أن زوجتك مكثت يف املرض ثالث سنوات ونصف سنة، : ج

ومل تستطع صوم رمضان يف هذه السنوات يف وقته مث توفيت؛ فإن استمر ا املرض حـىت  
) ١(} لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها { : عليها؛ لعدم متكنها منه، قال تعاىلالوفاة فال قضاء 

وال يطالب أولياؤها وال زوجها بالقضاء عنـها،  ) . ٢(} فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم { : ، وقال
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لزوجها  أما إن كانت شفيت مدة من هذا املرض تتمكن فيها من القضاء وفرطت فيه شرع
ــه      ــاؤه ومل تقض ــا قض ــب عليه ــا وج ــها م ــوموا عن ــا أن يص   .وأقربائه
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
_________  

ــة  ) ١( ــرة ، اآليـــــــ ــورة البقـــــــ   . ٢٨٦ســـــــ
  . ١٦سورة التغابن ، اآلية ) ٢(

ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفـي  // عبد اهللا بن قعود 
  

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٢٢٦١(الفتـــــــــــــ
هـ ومل تستطع صيام مثانية أيـام منـه،   ٩٧كانت والديت مريضة يف شهر رمضان عام : س

ا إىل وتوفيت بعد شهر رمضان بثالثة أشهر، فهل أصوم عنها مثانية األيام، وهل ميكن تأجيله
ــان   ــد رمضــ ــا بعــ ــها؟ ٩٨مــ ــدق عنــ ـــ أو أتصــ   هــ

  
إذا كانت والدتك شفيت بعد شهر رمضان الذي أفطرت فيه مثانية أيام، ومر ا قبـل  : ج

وفاا وقت تستطيع القضاء فيه وماتت ومل تقض استحب لك أو ألحد أقارا صيام مثانيـة  
متفـق  » م صام عنه وليـه  من مات وعليه صيا« : األيام عنها؛ لقوله عليه الصالة والسالم

عليه، وجيوز تأجيل صيامها، واألوىل املبادرة به مع القدرة، أما إن كان املرض استمر معهـا  
{ : وماتت ومل تقدر على القضاء فال يقضى عنها لعدم متكنها من القضاء، لعموم قوله تعاىل

ـ { : ، وقوله) ١(} لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها    ) .٢(} اتقُوا اللَّـه مـا اسـتطَعتم    فَ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
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ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
_________  

ــة  ) ١( ــرة ، اآليـــــــ ــورة البقـــــــ   . ٢٨٦ســـــــ
  . ١٦سورة التغابن ، اآلية ) ٢(

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفـي  // بن قعود  عبد اهللا
  

ــم   ــوى رقــــ ــن الفتــــ ــؤال األول مــــ   )٣١٢٢(الســــ
رجل توفيت زوجته وعليها قضاء من شهر رمضان، ما حكم القضاء عنها، ومن أحق : ١س

زوجها أو أوالدها، وهل جيوز جتزئة القضاء على العائلة كل شخص يصوم يومـا،  : بالقضاء
ـ    ين تــــوزع أيــــام القضــــاء علــــى العائلـــــة؟    يعـــ

  
إذا كان منذ أن أفطرت األيام من شهر رمضان مل تستطع الصيام حىت توفيت فلـيس  : ١ج

عليها شيء، أما إن كانت قد صحت من املرض، ومل تقض، فاملشروع لورثتها وأقارا قضاء 
صيام صام عنـه  من مات وعليه « : ما عليها من الصيام؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .متفــق علــى صــحته، وال بــأس بتوزيــع األيــام بينــهم      » وليــه 
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // ق عفيفي عبد الرزا// عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  )٤٧٠٤(الفتوى رقم 

عاما قد تويف قبل مخسة أيام، وكان طالب جبامعة امللـك   ١٨إن ابين البالغ من العمر : س
عبد العزيز ، وكان عليه يوم واحد مل يصمه يف رمضان، وهو أول يوم، وكان ذلـك مـن   

ثرها فخذه األمين ويده اليسرى، وقد نقل مـن  جراء حادث وقع له يف سيارة، كسر على أ
املستشفى إىل الدار وكانت الدار لدينا غري مزودة مبكيف هواء، وكما يعلم بأن اجلبس حار 
ألن نصف جسمه مكسو به، على شكل بنطلون، وقد صام األيام اليت تلي هذا اليوم كاملة 

هللا خريا؟ علما بأنه مل يقـض  بعد أن زودت الدار باملكيف، فما هو احلكم يف ذلك جزاكم ا
هذا اليوم وقد نصح له الطبيب عدم الصوم كلية من أجل أن يلتئم العظم، وحيتاج إىل تغذية 
ــالم ــة والســـــــــــــــ   .عاليـــــــــــــــ

  
إذا كان الواقع كما ذكر من أن ابنك أصيب يف حادث سيارة، وأنه أفطر لذلك يومـا  : ج

قضائه فال شيء عليه وال على من رمضان؛ لعجزه عن صيامه، وأنه مات قبل أن يتمكن من 
  ) .١(} لَا يكَلِّـف اللَّـه نفْسـا إِلَّـا وسـعها      { : أوليائه ال قضاء وال فدية؛ لقوله تعاىل

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //رئيس الـــ// نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
_________  

  . ٢٨٦سورة البقرة ، اآلية ) ١(

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٤٨٦٠(الفتـــــــــــــ
هـ ال أعرف عددها، وهي ليست ١٤٠٠إن والدي تويف وعليه أيام من رمضان لعام : س

ا يف حالة سفر وتعب، وقد حل شهر رمضان الثاين وهو مل يقضـه،  يف حالة مرض، وأظن أ
إنين سوف أقضيها يف الشتاء، وقد تويف إثر : وقد أشعرته أن عليه أياما هل هو قاضيها، فقال

حادث مروري فجأة وأنا متأكد أنه مل يقضه، أطلب من فضيلتكم إرشادي ماذا أفعل؛ هـل  
  .كـثريا؟ هـذه كامـل املشـكلة    أصوم عنه أو أتصـدق حيـث إنـه خلـف مالًـا      

  
يشرع لك أن تصوم عن والدك من األيام ما يغلب على ظنك أن والدك أفطرها؛ لعموم : ج

  .متفـق عليـه  » من مات وعليه صيام صـام عنـه وليـه    « : قوله صلى اهللا عليه وسلم
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

ــوث ال  ــة للبحـــ ــة الدائمـــ ــاءاللجنـــ ــة واإلفتـــ   علميـــ
  

ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفـي  // عبد اهللا بن قعود 
  

  )٥٨٧٠(الفتوى رقم 

يل بنت وهي ضعيفة اجلسم، وقد أقبل شهر رمضان علينا ومنعتها أمها من صيام شهر : س
توفيت وصيام الشهرين يف ذمتها، وأسأل هل علـى  رمضان يف خالل سنتني، مث إن البنت 

أمها إمث يف ذلك؛ ألا هي املتسببة يف ذلك، وهل جيب عليها القضاء عن بنتها؟ أفيدونا عن 
ــريا   ــزاكم اهللا خــــــــ ــك جــــــــ   .ذلــــــــ

  
إذا كانت هذه البنت ال تقوى على الصيام لضعفها يف حكم املريضة مل تأمث أمها مبنعهـا  : ج

ا استمر ا الضعف وعدم القدرة على الصيام حىت ماتت فـال  من صيام شهر رمضان، وإذ
أما إذا كانت البنت تقوى على الصيام مع ضـعفها دون مشـقة   . جيب قضاء الصيام عنها
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فادحة، وال حرج، فأمها آمثة مبنعها من صيام رمضان، ويشرع قضاء الصوم عنها، واألوىل 
ــببة    ــا متســـ ــا لكوـــ ــاء أمهـــ ــوىل القضـــ   .أن تتـــ

  
ــاهللا الت ــلم   وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص   .وفي

ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
  

ــة  ــيس اللجنـــــ ــب رئـــــ ــرئيس // نائـــــ   //الـــــ
  

ــي    ــرزاق عفيف ــد ال ــاز     // عب ــن ب ــد اهللا ب ــن عب ــز ب ــد العزي   //عب
  

  )٧٩٤٢(السؤال احلادي عشر من الفتوى رقم 

رضه، وأحببت أن أصوم عنه، ولكن تويف جدي وعليه أيام من رمضان مل يصمها مل: ١١س
علي أيام عن مدة احليض من سنني مضت أحاول اآلن قضاءها، فهل جيوز أن أصوم عنـه،  
ــه؟        ــوم عن ــا مث أص ــي أولً ــا عل ــي م ــام، أم أقض ــذه األي ــي ه   وعل

  
من وجب عليه قضاء صيام أيام من رمضان وجب عليه املبادرة بالصيام عن نفسه مث : ١١ج

ــرع     ــا شـ ــه مـ ــن قريبـ ــوم عـ ــه  يصـ ــيامه عنـ ــه صـ   .لـ
إذا اتصل موت جدك مبرضه فليس عليه صيام، وإذا شفي من مرضه مث مات قبل أن يقضي 

» من مات وعليه صيام صام عنه وليـه  « : فصومي عنه؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
ــب  ــو القريـــــــــ ــويل هـــــــــ   .والـــــــــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

ــة  ــة الدائمـــ ــاء اللجنـــ ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ   للبحـــ
  

ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
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  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  

  )٩٤٠٠(الفتوى رقم 

مرض والدي مرضا شديدا يف بداية شهر شعبان، وجاء شهر رمضان وهو على مرضه : س
املاء والقهوة فقط، وصام ستة أيام من رمضـان، وهـو ال   حيث ال يأكل الطعام، ويشرب 

يأكل، يشرب املاء والقهوة فقط، ودخل عليه أهل اخلري منهم بعض إخوانه وزوجته وقالوا 
ال : قال هلـم . أنت جيب عليك أن تفطر حيث عندك عذر شرعي، وهو املرض الشديد: له

جرى بك موت مثلًا فأنا مستعدة إذا شيء : وقالت له زوجته. ميكن أن أفطر، أموت أو أحيا
وبعد إحلاح شديد من زوجته أفطر حيث وهم خائفون عليه من الصيام أن . أنا أقضي عنك

يوما، ويف يوم العيد بعد رمضان وقـف   ٢٤يؤثر على حالته، وقد أفطر باقي شهر رمضان 
والسؤال . شقه األمين رجله ويده ومجيع أعضاء اجلهة اليمني، وبعد عشرة أيام تويف والدي

هل على والديت الصوم عن أيب يف رمضان الذي هي وعدته وقطعت على نفسـها  : هنا هو
بأن تصوم بدلًا عنه لو مات، وقد مات والدي؟ فأرجو من فضيلتكم التكرم باجلواب كتابيا، 
 وهي باليمن وأنا مقيم يف الرياض حىت أقنعها مبا تفتون به، وفقكم اهللا خلدمة املسلمني مبا فيه

  اخلري؟

إذا كان الواقع كما ذكر فأبوك معذور يف فطره لشدة مرضه، فليس عليه قضـاء وال  : ج
فدية التصال موته مبرضه، وليس على أمك قضاء وال فدية ملا أفطره أبوك من أيام مرضـه  
  .كذلك، وإن كانـت قـد التزمـت لـه بـذلك لسـقوط الصـيام والفديـة عنـه         

ــا   ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلم  وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل   .حمم
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
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ــوع  ــوم التطـــــــــــــــ   صـــــــــــــــ
  

ــم  ــوى رقـــــــــــــ   )١١٥٩٦(الفتـــــــــــــ
 معظم اجلامعات اجلزائرية يقومون هناك مجاعة من اجلماعات العاملني يف حقل الدعوة يف: س

باإلعالن كل يوم أحد على أنه سيكون إفطار مجاعي، وهم يصومون االثنني مث جيتمعـون يف  
إنه لصاحل الدعوة، : قاعة من القاعات ويفطرون معا، فلما استفسرنا عن هذا العمل قيل لنا

لك؛ هل هو مـن  والسؤال هو حكم الشرع حول ذ. وحنن نريد أن جنمع صفوف املسلمني
  حمــــــــــــــــدثات األمــــــــــــــــور أم ال؟

  
  .إذا كان األمر كما ذكر يف السؤال فال حرج يف االجتماع املذكور واإلعـالن عنـه  : ج

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // بن غديان عبد اهللا 

  )٢٢٣٢(الســـــؤال اخلـــــامس مـــــن الفتـــــوى رقـــــم 
من كان عليه صوم قضاء، مث صام تطوعا قبل أن يقضي ذلك الصـوم الواجـب، مث   : ٥س

ــه؟  ــل جيزئـــــــــ ــاه فهـــــــــ   قضـــــــــ
  
ليه أجـزأه  من صام تطوعا قبل أن يقضي ما عليه من الصوم الواجب، مث قضى ما ع: ٥ج

قضاؤه، لكن كان ينبغي له أن يقضي ما عليه أولًا، مث يصوم تطوعا بعد ذلك؛ ألن الواجب 
  .أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
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ــو  ــرئيس // عضــــــــــــــ   //الــــــــــــــ

  
  //ن باز عبد العزيز بن عبد اهللا ب// عبد اهللا بن قعود 

ــم   ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــث مـــ ــؤال الثالـــ   )٦٤٩٧(الســـ
نية قضاء، ونية سنة، وما حكم الصوم بالنسبة للمسافر : صيام التطوع بنيتنيهل جيوز : ٣س

واملريض، وخصوصا وأن ما يطلق عليه سفرا فهو سفر، وإذا كان املسـافر قـادرا علـى    
   هذه احلالة يقبل الصـوم أم ال؟ الصيام، وبالنسبة أيضا للمريض القادر على الصيام فهل يف

  
ال جيوز صيام التطوع بنيتني، نية القضاء ونية السنة، واألفضل للمسافر سفر قصر أن : ٣ج

يفطر، ولكنه لو صام أجزأه، واألفضل ملن يشق عليه الصوم مشقة فادحة ملرضه أن يفطـر،  
ـ   ر؛ دفعـا  وإن علم أو غلب على ظنه أن يصيبه ضرر أو هالك بصومه وجب عليـه الفط

للحرج والضرر، وعلى كل من املسافر واملريض قضاء صيام ما أفطره من أيام رمضـان يف  
ــزأه      ــرج أجـ ــع احلـ ــام مـ ــو صـ ــه لـ ــر، ولكنـ ــام أخـ   .أيـ

  
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس  //نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

  //باز 

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٦١٣٩(الفتـــــــــــــ
سنة، دخلت السجن وقد جلأت إىل اهللا يف  ٢٧أنا رجل سعودي أبلغ من العمر حوايل : س
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سبوع، وأصوم ثالثة أيام مـن  أصوم االثنني واخلميس من كل أ: العبادة وإنين أصوم ما يلي
كل شهر، وأصوم شهر رجب كاملًا من كل سنة، وأصوم عشر أيام ذي احلجة أي تسـع  
أيام يف عرفة، وأصوم عاشوراء قبله يوم وبعده يوم، وأصوم ستا من شوال، وأصوم نصـف  

إن الصيام رمضان فقط والباقي بدعة، وليس يوجد : يقال: وإن السؤال هو ما يلي. شعبان
يث صحيح، علما بأنين وجدت حديثًا صحيحا يف كتاب تنبيه الغافلني للشيخ أيب الليث حد

السمرقندي أرجو رد اجلواب، هل صيام هذه األيام صحيح أم بدعة، علما بأن زمالئي يف 
  .إن هذا بدعة وال جيوز الصيام فيه: السجن يقولون

من كل شهر وصوم تسـع ذي   صوم االثنني واخلميس من كل أسبوع وصيام ثالثة أيام: ج
احلجة وصيام اليوم العاشر من حمرم وتصوم يوما قبله أو يوما بعده، وصيام ستة أيـام مـن   
شوال، كل ذلك سنة قد صحت به األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهكذا 

وافق صيام النصف األول من شعبان، وصيامه كله أو أكثره، كله سنة، أما ختصيص اليوم امل
نسأل اهللا لك املزيد من التوفيق، وأمـا  . النصف من شعبان بالصوم فمكروه ال دليل عليه

ونسـأل اهللا أن  . صوم رجب مفردا فمكروه، وإذا صام بعضه وأفطر بعضه زالت الكراهة
ــك  ــل توبتـــــ ــك ويقبـــــ ــاعف مثوبتـــــ   .يضـــــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

ــة الدا ــاء اللجنـــ ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ   ئمـــ
  

  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

ــم  ــوى رقـــــــــــــ   )١٢١٢٨(الفتـــــــــــــ
ــا : س ــاة  م ــراج الزك ــهور إلخ ــل الش ــوع وأفض ــيام التط ــام لص ــري األي   ؟خ
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الثالث عشر والرابع : االثنني واخلميس، وأيام البيض، وهي: يام لصيام التطوعأفضل األ: ج
عشر واخلامس عشر من كل شهر، وعشر ذي احلجة، وخاصة يوم عرفة، والعاشر من شهر 
ــوال    ــن ش ــام م ــتة أي ــده، وس ــوم بع ــه أو ي ــوم قبل ــيام ي ــع ص ــرم، م   .حم

  .أي شــهر أمــا الزكــاة فتخــرج بعــد متــام احلــول إذا بلــغ املــال نصــابا يف 
  

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

  )٦٤٦٧(الســــؤال اخلــــامس عشــــر مــــن الفتــــوى رقــــم 
ــنني؟  : ١٥س ــيس واإلثـ ــن اخلمـ ــيض عـ ــيام البـ ــزئ صـ ــل جيـ   هـ
  
اليوم الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر مـن كـل   : صيام أيام البيض وهي: ١٥ج

شهر، وصيام يوم االثنني واخلميس من كل أسبوع، كل منها عبادة مستقلة ومشروعة، فإذا 
  .صــــــــمت بعضــــــــها فلــــــــك أجــــــــره

ــا حم   ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلم وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل   .م
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

  //باز 
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  )١١٣٤٦(الســـــؤال الرابـــــع مـــــن الفتـــــوى رقـــــم 
هر ثالثة أيام، وأحيانا أتعب وال أقدر على الصيام، فهل علـي  إنين أصوم من كل ش: ٤س

إمث إذا تركته، وهل أجر الصيام السابق يكتب يل أم يترتب على تركه نقص ذلك األجـر،  
ــه أم ال؟  ــام أن يســتمر في ــة أي   وهــل يلــزم مــن صــام مــن كــل شــهر ثالث

  
  .م التطـوع لك أجر الصيام الذي صمتيه، وال حرج عليك فيما تركتيه مـن صـيا  : ٤ج

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٤١٩٨(الفتـــــــــــــ
و اليوم الرابع يل وأنا أصوم الستة األيام من شهر شـوال، اسـتيقظت   اليوم الثالثاء ه: س

مرتعجا ونظرت للساعة، فإذا بالزمن الرابعة والربع صباحا، وأذان الفجر يف الساعة الرابعة 
ومخس وثالثني دقيقة، ودخنت سجارة وشربت ماء، وذهبت للمسجد فوجدت شخصـا  

ا فأيقظته لكي يضيء املسجد، استعدادم قـد أدوا   نائما لصالة الفجر فأخربين الرجل بـأ
صالة الفجر يف ميعادها أي الساعة الرابعة واخلمسة واخلمسني دقيقة، فنظرت إىل سـاعيت  
فوجدا اخلامسة والنصف وليست الرابعة والنصف كما تراءى يل، فواصلت صيامي وهـا  
ــم    ــر اهللا يل ولكـــ ــوين غفـــ ــائم، أفتـــ ــذا صـــ   .أنـــ

  
ذكرت فصومك ذلك اليوم غري معترب شرعا؛ لفساده بشربك فيه  إذا كان الواقع كما: ج

بعد الفجر خطًأ مع التفريط بعدم حتري الوقت، وليس عليك صوم يوم مكانه؛ لكون صيام 
األيام الستة من شوال سنة وليست واجبة، وقد مضى شوال فال ميكن استدراك ما فـات  

  .حــراموننصــحك بالتوبــة إىل اهللا مــن شــرب الــدخان ألن شــربه      
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ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

  )١٠١٩٥(الفتــــــوى رقــــــم  الســــــؤال األول مــــــن
  مــا حكــم مــن صــام نفلًــا مث أفطــر أثنــاء الصــيام، هــل عليــه شــيء؟: ١س
  
جيوز للصائم نفلًا أن يفطر أثناء الصيام وال قضاء عليه؛ ألن الصائم تطوعا خمري فيـه  : ١ج

  .قبـــــل الشـــــروع فكـــــان خمـــــريا فيـــــه بعـــــده
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

ــاء  ا ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   للجنـــ
  

ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

ــم  ــوى رقـــــــــــــ   )١٢٣٠٥(الفتـــــــــــــ
يوجد لدى والدي والدة تصوم كل شهر ثالثة أيام، ويوم االثنني ويوم اخلميس تريد من : س

نطلب من فضيلتكم إفتاءنا . عل اخلري، ومنا إىل علمها بأن صيام هذا األيام غري جائزذلك ف
ــري  ــل خـــ ــزاكم اهللا كـــ ــم اهللا وجـــ ــك رمحكـــ   .يف ذلـــ

  
يشرع صيام يوم االثنني ويوم اخلميس، فقد روى أبو داود عن أسامة بن زيد رضي اهللا : ج

: خلميس فسئل عن ذلك فقالأن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصوم االثنني وا: (عنهما
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فأحـب أن يعـرض   « : ، ويف لفظ» إن أعمال الناس تعرض يوم االثنني ويوم اخلميس « 
فدل احلديث على أن صيام يوم االثنني ويوم اخلميس جائز، وأنـه  ) ١(» عملي وأنا صائم 

من السنة، كما أن صيام ثالثة أيام من كل شهر سنة أيضا، كما صحت بذلك األحاديـث  
  .الــــــنيب صــــــلى اهللا عليــــــه وســــــلمعــــــن 

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
_________  

برقم  ٨١٤/  ٢، وأبو داود ٢٠٩ -٢٠٨، ٢٠٥، ٢٠١، ٢٠٠/  ٥محد أخرجه أ) ١(
، وابن ٢٠ -١٩/  ٢، والدارمي )٢٣٥٨(برقم  ٢٠٢ -٢٠١/  ٤، والنسائي )٢٤٣٦(

  ).٢١١٩(برقم  ٢٩٩/  ٣خزمية 

ــم   ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــث مـــ ــؤال الثالـــ   )٤٧٦٣(الســـ
: مالـك  ، فقد ظهر يف موطأ صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوالماذا ترى يف : ٣س

أنه مل ير أحدا مـن  : أن اإلمام مالك بن أنس قال يف صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان
أهل العلم والفقه يصومها، ومل يبلغين ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهـون  

 ٢٢٨هذا الكالم يف املوطأ الـرقم  . ذلك، وخيافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه
ــزء األو   .لاجلــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
من صام « : ثبت عن أيب أيوب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: ٣ج

رواه أمحد ومسـلم وأبـو داود   ) ١(» رمضان مث أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر 
والترمذي ، فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة، وقد عمل به 

ن أئمة من العلماء، وال يصح أن يقابل هذا احلديث مبا يعلـل بـه   الشافعي وأمحد ومجاعة م
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بعض العلماء لكراهة صومها من خشية أن يعتقد اجلاهل أا من رمضان، أو خوف أن يظن 
وجوا أو بأنه مل يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها، فإنه من الظنون، 

ــ  ــن عل ــاوم الســنة الصــحيحة، وم ــموهــي ال تق ــن مل يعل ــى م   .م حجــة عل
  

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
_________  

/  ٢، وأبو داود )١١٦٤(برقم  ٨٢٢/  ٢، ومسلم ٤١٩، ٤١٧/  ٥أخرجه أمحد ) ١(
بـرقم   ٥٤٧/  ١، وابن ماجه )٧٥٩(برقم  ١٣٢/  ٣، والترمذي )٢٤٣٣(برقم  ٨١٣

، ٧٩١٩، ٧٩١٨(برقم  ٣١٦، ٣١٥/  ٤، وعبد الرزاق ٢١/  ٢، والدارمي )١٧١٦(
/  ٨، وابن حبان )٢١١٤(برقم  ٢٩٨/  ٣، وابن خزمية ٩٧/  ٣، وابن أيب شيبة )٧٩٢١
، والبيهقي )٣٩١٦ -٣٩٠٢(برقم  ١٦٢ -١٥٩/  ٤، والطرباين )٣٦٣٤(برقم  ٣٩٧

٢٩٢/  ٤.  

  //الـــرئيس // اللجنـــة  نائـــب رئـــيس // عضـــو // عضـــو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

ــم   ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــع مـــ ــؤال الرابـــ   )٣٤٧٥(الســـ
هل صيام األيام الستة تلزم بعد شهر رمضان عقب يوم العيد مباشرة أو جيوز بعـد  : ٤س

ــة يف شــــ   ــام متتاليــ ــدة أيــ ــد بعــ ــوال أو ال؟العيــ   هر شــ
  
ال يلزمه أن يصومها بعد عيد الفطر مباشرة، بل جيوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيـوم  : ٤ج

أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة يف شهر شوال حسب ما يتيسر له، واألمر يف ذلـك  
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  .واســــع، وليســــت فريضــــة بــــل هــــي ســــنة     
ــح    ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلموب   .به وس

ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
  

  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

  )٧٣٠٦(الســـــؤال الســـــادس مـــــن الفتـــــوى رقـــــم 
مرض أو مانع أو تكاسل عن صيامها يف إحـدى  شخص يصوم ستة أيام شوال، أتاه : ٦س

  .السنوات هل عليه إمث ألننا نسمع أنه من يصـومها عـام جيـب عليـه عـدم تركهـا      
  
صيام ستة أيام من شوال بعد يوم العيد سنة، وال جيب على من صامها مرة أو أكثر أن : ٦ج

ــيامها      ــرك صـ ــن تـ ــأمث مـ ــيامها، وال يـ ــى صـ ــتمر علـ   .يسـ
ــلى اهللا  ــق وص ــاهللا التوفي ــلم   وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين   .عل

ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
  

ــة  ــيس اللجنـــــ ــب رئـــــ ــرئيس // نائـــــ   //الـــــ
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي 

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٢٢٦٤(الفتـــــــــــــ
هل من صام ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان إال أنه مل يكمل صوم رمضان، حيث : س

ر من شهر رمضان عشرة أيام بعذر شرعي، هل يثبت له ثواب من أكمـل صـيام   قد أفط
  .رمضان وأتبعه ستا من شوال، وكان كمن صام الدهر كله؟ أفيدونا جـزاكم اهللا خـريا  
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تقدير ثواب األعمال اليت يعملها العباد هللا هو من اختصاص اهللا جل وعال، والعبـد إذا  : ج

إِنا { : جتهد يف طاعته فإنه ال يضيع أجره، كما قال تعاىلالتمس األجر من اهللا جل وعال وا
والذي ينبغي ملن كان عليه شيء من أيام رمضـان أن  ) ١(} لَا نضيع أَجر من أَحسن عملًا 

يصومها أوال مث يصوم ستة أيام من شوال؛ ألنه ال يتحقق له اتباع صيام رمضان لست مـن  
ــي    ــل صـــ ــد أكمـــ ــان قـــ ــوال إال إذا كـــ   .امهشـــ

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
_________  

  . ٣٠ورة الكهف ، اآلية س) ١(

ــم   ــوى رقــــ ــن الفتــــ ــؤال األول مــــ   )٤٠٥٢(الســــ
هل نستطيع أن نصوم هنا يومني ألجل صوم يوم عرفة؛ ألننا هنا نسمع يف الراديو أن : ١س

ــة؟    ــهر ذي احلج ــن ش ــامن م ــدنا الث ــك عن ــق ذل ــدا يواف ــة غ ــوم عرف   ي
  
 مـن تلـبس   يوم عرفة هو اليوم الذي يقف الناس فيه بعرفة ، وصومه مشروع لغري: ١ج

باحلج، فإذا أردت أن تصوم فإنك تصوم هذا اليوم، وإن صمت يوما قبله فال بـأس، وإن  
صمت األيام التسعة من أول ذي احلجة فحسن؛ ألا أيام شريفة يستحب صومها؛ لقـول  

ما من أيام العمل الصاحل فيهن خري وأحب إىل اهللا من هـذه  « : النيب صلى اهللا عليه وسلم
وال اجلهاد يف سبيل اهللا، إال : "يا رسول اهللا وال اجلهاد يف سبيل اهللا؟ قال: قيل" راأليام العش

  .رواه البخـاري  ) ١(» رجل خرج بنفسه ومالـه، مث مل يرجـع مـن ذلـك بشـيء      
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ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــرئيس// عضــــــــــــــ   // الــــــــــــــ

  
ــديان    ــن غ ــد اهللا ب ــاز     // عب ــن ب ــد اهللا ب ــن عب ــز ب ــد العزي   //عب

_________  
باب : (كتاب العيدين ٩٦٩برقم  ٢٥/  ٢، والبخاري ٣٣٨، ٢٢٤/  ١أخرجه أمحد ) ١(

باب : (كتاب الصوم) ٢٤٣٨(برقم  ٣٢٥/  ٢، وأبو داود )فضل العمل يف أيام التشريق
باب ما جاء يف العمـل يف  : (تاب الصومك ٧٥٧برقم  ١٣٠/  ٣، والترمذي )صوم العشر
، )باب صيام العشـر : (كتاب الصيام ١٧٢٧برقم  ٥٥٠/  ١، وابن ماجه )أيام التشريق
 ٣٠/  ٢، وابن حبـان  )باب يف فضل العمل يف العشر: (كتاب الصوم ٢٥/  ٢والدارمي 

 ٣٤٢، وأبو داود الطيالسـي ص )باب ما جاء يف الطاعات وثواا: (كتاب الرب واإلحسان
باب العمل الصاحل يف العشر مـن ذي  : (كتاب الصيام ٢٨٤/  ٤، والبيهقي ٢٦٣١برقم 
مـن  ) باب ثواب العمل يف عشر ذي احلجة( ٣٤٥/  ٤، والبغوي يف شرح السنة )احلجة

  .كتاب اجلمعة

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٦٦٥٥(الفتـــــــــــــ
فق يـوم  قد احتدم النقاش بني طالب العلم فضلًا عن العامة يف صوم يوم اجلمعة، إن وا: س

أم جيب صوم يوما قبله أو بعده علما بأنه ) مجعة(عرفة؛ فهل جيوز صومه منفردا إن جاء يوم 
إن جاء يوم مجعة تعارض مع أحاديث النهي عن صوم يوم اجلمعة، فنرجو من فضيلتكم إزالة 
  .االلتبــاس وتوضــيح احلكــم الشــرعي الصــحيح ولكــم مــن اهللا خــري اجلــزاء

  
إذا صادف يوم مجعة ولو بدون صوم يوم قبله؛ ملا ثبت عن النيب  يشرع صوم يوم عرفة: ج

صلى اهللا عليه وسلم من احلث على صومه وبيان فضله وعظيم ثوابه، قال رسول اهللا صلى 
ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة : يوم عرفة يكفر سنتني« : اهللا عليه وسلم
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ال « : وهذا احلديث خمصص لعموم حـديث . رواه أمحد ومسلم وأبو داود ) ١(» ماضية 
. ، رواه البخاري ومسـلم  » يصومن أحدكم يوم اجلمعة إال من يصوم يوما قبله أو بعده 

فيكون عموم النهي حممولًا على ما إذا أفرده املسلم بالصوم؛ لكونه يوم مجعة، أما من صامه 
و أفرده بالصوم، لكن ألمر آخر رغب فيه الشرع وحث عليه فليس مبمنوع، بل مشروع ول

  .إن صام يوما قبله كان أوىل ملا فيه من االحتياط بالعمـل باحلـديثني، ولزيـادة األجـر    
  

_________  
 ١١٦٢بـرقم   ٨١٩/  ٢، ومسـلم  ٣١١، ٣٠٨، ٢٩٧، ٢٩٦/  ٥أخرجه أمحد ) ١(

باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشـوراء  : (كتاب الصيام
بـاب يف صـوم   : (كتاب الصوم ٢٤٢٥برقم  ٣٢٢/  ٢، وأبو داود ) واخلميسواإلثنني

باب صيام يـوم  : (كتاب الصيام ٧٨٢٧برقم  ٢٨٤/  ٤، وعبد الرزاق يف )الدهر تطوعا
، والبيهقي )باب صوم التطوع: (كتاب الصوم ٣٦٣١برقم  ٣٩٤/  ٨، وابن حبان )عرفة
 ٣الترمذي : كما رواه بألفاظ مقاربة ،)باب فضل يوم عاشوراء: (كتاب الصيام ٢٨٦/  ٤
، )باب ما جاء يف احلث على صوم يـوم عاشـوراء  : (كتاب الصوم) ٧٥٢(برقم  ١٢٦/ 

 ٥٥٣/  ١، و)باب صيام يوم عرفـة : (، كتاب الصيام١٧٣٠برقم  ٥٥١/  ١وابن ماجه 
  ).باب صيام يوم عاشوراء: (كتاب الصيام ١٧٣٨برقم 

ــى نب  ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلم  وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم   .ين
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

  //باز 
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ــم  ــوى رقـــــــــــــ   )١١٧٤٧(الفتـــــــــــــ
فة هلذا العام، حيث صادف يوم السبت فمنهم مـن  اختلف الناس هنا يف صوم يوم عر: س

قال إن هذا يوم عرفة نصومه ألنه يوم عرفة وليس لكونه يوم السبت املنهي عن صـيامه،  
ومنهم من مل يصمه لكونه يوم السبت املنهي عن تعظيمه خمالفة لليهود، وأنا مل أصـم هـذا   

ي هلذا اليوم، وفتشت عنه اليوم وأنا يف حرية من أمري، وأصبحت ال أعرف احلكم الشرع
يف الكتب الشرعية والدينية فلم أصل إىل حكم واضح قطعي حول هذا اليوم، أرجو مـن  
مساحتكم أن ترشدين إىل احلكم الشرعي وأن ترسله يل خطيا ولكم من اهللا الثواب على هذا 
  .وعلــى مــا تقــدموه للمســلمني مــن العلــم النــافع هلــم يف الــدنيا واآلخــرة 

  
م يوم عرفة مستقلًا سواء وافق يوم السبت أو غريه من أيام األسبوع ألنـه ال  جيوز صيا: ج

فرق بينها؛ ألن صوم يوم عرفة سنة مستقلة وحديث النهي عن يـوم السـبت ضـعيف    
ــحيحة  ــث الصــــ ــه لألحاديــــ ــطرابه وخمالفتــــ   .الضــــ

  
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

ــوث   ــة للبحـــ ــة الدائمـــ ــاءاللجنـــ ــة واإلفتـــ   العلميـــ
  

ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

ــم  ــوى رقـــــــــــــ   )١٣٠١٩(الفتـــــــــــــ
هل جيوز للشخص أن يشرك النية يف عمل واحد أو لعمل واحد، فمثلًا يكـون عليـه   : س

وم وقفة عرفة فهل جيوز أن ينوي صـيام القضـاء   قضاء يوم من شهر رمضان وجاء عليه ي
والنافلة يف هذا اليوم وتكون نيته أداء القضاء ونية أخرى للنافلة، أو أن جيمع احلج والعمرة 
  .يف وقـــت احلـــج؟ أفتونـــا أفـــادكم اهللا وجـــزاكم اهللا خـــري اجلـــزاء
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ه مع ذلك ال حرج أن يصوم يوم عرفة عن القضاء وجيزئه عن القضاء، ولكن ال حيصل ل: ج
فضل صوم عرفة؛ لعدم الدليل على ذلك، وأما دخول العمرة يف احلج فقـد نـص عليـه    

دخلت العمرة يف احلج إىل يوم « : الرسول صلى اهللا عليه وسلم بقوله صلى اهللا عليه وسلم
ــة    )١(» القيامــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

ــوث  ــة للبحـــ ــة الدائمـــ ــاء اللجنـــ ــة واإلفتـــ   العلميـــ
  

ــة  ــيس اللجنـــــ ــب رئـــــ ــرئيس // نائـــــ   //الـــــ
  

ــي    ــرزاق عفيف ــد ال ــاز     // عب ــن ب ــد اهللا ب ــن عب ــز ب ــد العزي   //عب
_________  

باب حجة النيب صلى اهللا عليـه  : (كتاب احلج ١٢١٨برقم  ٨٨٨/  ٢رواه مسلم ) ١(
 ٤أمحد : كمن طريق جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه، ورواه من طريق سراقة بن مال) وسلم
باب التمتـع بـالعمرة إىل   : (كتاب املناسك ٢٩٧٧برقم  ٩٩١/  ٢، وابن ماجه ١٧٥/ 

باب : (كتاب املناسك ١٧٩٠برقم  ١٥٦/  ٢، ورواه من طريق ابن عباس أبو داود )احلج
باب إباحة فسـخ  : (كتاب املناسك ١٨١/  ٥يف إفراد احلج وضعفه، كما رواه النسائي 

 ١٥٩/  ٢ومن طريق الربيع بن سربة عن أبيه رواه أبو داود . اهلدياحلج بعمرة ملن مل يسق 
باب : (كتاب املناسك ٥١/  ٢، والدارمي )باب يف اإلقران: (كتاب املناسك ١٨٠١برقم 

  ).من اعتمر يف أشهر احلج

ــم    ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــاين مـــ ــؤال الثـــ   )٢١٧٤(الســـ
وم عرفة يوم احلـج؟  أفطرت يوما من رمضان لشدة املرض، فهل جيوز يل أن أقضيه ي: ٢س

ــمته   ــد صــــــ ــأين قــــــ ــا بــــــ   .علمــــــ
  
إذا كنت صمت يوم عرفة قضاء عن اليوم الذي أفطرته من رمضان فإنه جيزئك قضاء : ٢ج
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عن اليوم الذي أفطرته، لكن األفضل أن يقضي اإلنسان ما عليه من الصوم يف غـري يـوم   
يصومه تطوعـا إذا  عرفة؛ ليتفرغ فيه للذكر والدعاء وحنومها من النسك إذا كان حاجا، و

كان غري حاج، فيجمع بذلك بني فضيلة التطوع بالصوم يوم عرفة، وفريضة القضاء يف يوم 
  .آخر، وخروجا من اخلالف يف كراهة القضاء يف تسعة األيام األوىل من شهر ذي احلجـة 
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

ــوث الع  ــة للبحـــ ــة الدائمـــ ــاءاللجنـــ ــة واإلفتـــ   لميـــ
  

  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

ــم   ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــع مـــ ــؤال الرابـــ   )٢١٨٧(الســـ
  ما حكم من صام يـوم عرفـة بقصـد التطـوع وعليـه أيـام مـن رمضـان؟        : ٤س
  
صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان فصيامه صحيح، واملشروع له  من: ٤ج

أن ال يؤخر القضاء؛ ألن نفسه بيد اهللا وال يدري مىت يأتيه األجل، ولو صام يوم عرفة عن 
بعض أيام رمضان لكان أوىل من صيامه تطوعا؛ ألن الفرض مقدم على النافلة، وهـو أوىل  
  .بالعنايــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــ ــاهللا التوفي ــلم   وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل   .ق وص
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

  //باز 
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ــم   ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــابع مـــ ــؤال الســـ   )٧٢٣٣(الســـ
  هل ثبـت أن الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم صـام عشـر ذي احلجـة؟        : ٧س
  
تسعة : مل يثبت فيما نعلم أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم صام عشر ذي احلجة، أي: ٧ج

األيام اليت قبل العيد، لكنه صلى اهللا عليه وسلم حث على العمل الصاحل فيها، فقد ثبت عنه 
" من أيام العمل الصاحل فيها أحب إىل اهللا من هذه األيام ما« : صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

وال اجلهاد يف سـبيل  : "يا رسول اهللا وال اجلهاد يف سبيل اهللا؟ قال: أيام العشر، قالوا: يعين
  .رواه البخـاري  » اهللا إال رجل خرج بنفسه وماله فلـم يرجـع مـن ذلـك بشـيء      
ــه و    ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلموب ــحبه وس   .ص

ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
  

  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

ــوراء  ــوم عاشـــــــــ ــيام يـــــــــ   صـــــــــ
ــم  ــوى رقـــــــــــــ   )١٠٩٦٢(الفتـــــــــــــ

  وراء أن يقوم به وهـل جتـب فيـه زكـاة الفطـر؟     ماذا جيب على املسلم يوم عاش: س
  
يشرع للمسلم يف يوم عاشوراء صيامه؛ ملا ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بصيام : ج

عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، وليس ليوم عاشوراء زكاة 
  .فطــــر كمــــا يف عيــــد الفطــــر بعــــد شــــهر رمضــــان

ــلى   ــق وص ــاهللا التوفي ــلم  وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين   .اهللا عل
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
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ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  

ــم   ــن الفتـــــوى رقـــ   )١٣٧٠٠(الســـــؤال الثـــــاين مـــ
ــا    : ٢س ــورا يومـ ــيام عاشـ ــوز صـ ــل جيـ ــط؟ هـ ــدا فقـ   واحـ
  
جيوز صيام يوم عاشوراء يوما واحدا فقط، لكن األفضل صيام يوم قبله أو يوم بعده، : ٢ج

لئن بقيت إىل قابـل ألصـومن   « : وهي السنة الثابتة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله
ــع  ــهما ) ١(» التاس ــي اهللا عن ــاس رض ــن عب ــال اب ــر: (ق ــع العاش ــين م   ).يع

ــلى ا  ــق وص ــاهللا التوفي ــلم  وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين   .هللا عل
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
_________  

بـاب أي  : (كتاب الصيام ١١٣٤برقم  ٧٩٨/  ٢، ومسلم ٣٤٥/  ١أخرجه أمحد ) ١(
باب صـيام  (: كتاب الصيام ١٧٣٦برقم  ٥٥٢/  ١، وابن ماجه )يوم يصام يف عاشوراء

، )باب يف يوم عاشوراء أي يوم هو: (كتاب الصيام ٥٨/  ٣، وابن أيب شيبة )يوم عاشوراء
، والطرباين )باب صيام عاشوراء: (يف شرح معاين اآلثار، كتاب الصيام ٧٧/  ٢والطحاوي 

، ٨٧/  ٤، والبيهقـي  )١٠٨١٧، ١٠٧٨٥(برقم  ٤٠١، ٣٩١/  ١٠يف املعجم الكبري 
 ١٧٨٧برقم  ٣٤٠/  ٦، والبغوي يف شرح السنة )صوم اليوم التاسع باب: (كتاب الصيام
 ٢أبو داود : ، ورواه مبعناه من حديث ابن عباس)باب عاشوراء أي يوم هو: (كتاب الصيام

، وعبـد  )باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسـع : (كتاب الصوم ٢٤٤٥برقم  ٣٢٧/ 
  ).صيام يوم عاشوراءباب : (، كتاب الصيام)٧٨٣٩(برقم  ٢٨٧/  ٤الرزاق 
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  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  

ــم   ــوى رقــــ ــن الفتــــ ــؤال األول مــــ   )٦٧٧٤(الســــ
من كان عليه قضاء صيام من شهر رمضان أو من كانت عليها قضـاء مـن شـهر    : ١س

بنيـة   ١١، ١٠ومي يصوم ي: رمضان مث أراد أن يصوم تطوعا أو يصوم يوم عاشوراء، أي
أما قضاء وليس صيام يوم عاشوراء فما هو احلكم؟ وهل جيوز صيام يوم عاشوراء ملن كان 
عليه صيام من شهر رمضان؟ وهل جيوز ملن كان عليه قضاء صيام أيام من رمضان أن يصوم 
  يـــوم عاشـــوراء ويـــوم قبلـــه أو بعـــده بنيـــة القضـــاء؟      

  
م أو أيام من رمضان، بل يبدأ بقضاء صيام مـا  ال يصوم تطوعا وعليه قضاء صيام يو: ١ج

  .عليـــــه مـــــن رمضـــــان مث يصـــــوم تطوعــــــا    
إذا صام اليوم العاشر واحلادي عشر من شهر حمرم بنية قضاء ما عليه من األيام الـيت  : ثانيا

أفطرها من شهر رمضان جاز ذلك، وكان قضاء عن يومني مما عليه؛ لقول النيب صـلى اهللا  
ــلم ــه وس ــا األ« : علي ــوى  إمن ــا ن ــرئ م ــل ام ــا لك ــات، وإمن ــال بالني   »عم

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الرئيس // نائب رئيس اللجنة // عضو // عضو 

بد اهللا بن عبد العزيز بن ع// عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

ــة  ــوم النافلـــــــــ ــاء صـــــــــ   قضـــــــــ
ــم   ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــث مـــ ــؤال الثالـــ   )٢٠١٤(الســـ

أصوم ثالثة أيام من كل شهر، ويف أحد األشهر أصابين مرض فلم أصمها فهل علـي  : ٣س
  قضـــــــــــــــــاء أو كفـــــــــــــــــارة؟
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صوم النافلة ال يقضى ولو ترك اختيارا، إال أن األوىل باملسلم املداومة على ما كـان  : ٣ج

أحب األعمال إىل اهللا مـا داوم  « : ل صاحل؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلميعمله من عم
فال قضاء عليك يف ذلك، وال كفارة، علما أن ما تركه اإلنسان ) ١(» عليه صاحبه وإن قل 

إذا « : من عمل صاحل كان يعمله ملرض أو عجز أو سفر وحنو ذلك يكتب له أجره؛ حلديث
رواه البخـاري يف  ) ٢(» ثل ما كان يعمل مقيما صحيحا مرض العبد أو سافر كُتب له م

  .صــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيحه
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //بـن بـاز   عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا     // عبد الرزاق عفيفـي  // عبد اهللا بن قعود 

  
  )١٣٥٨٩(الســــــؤال األول مــــــن الفتــــــوى رقــــــم 

_________  
 ١٢٢/  ٨، والبخـاري  ٢٧٣و  ٢٦٨، و ٢٤١و  ١٦٥و  ١٢٥/  ٦أخرجه أمحد ) ١(

/  ١، ومسـلم  )باب القصد واملداومة على العمل: (كتاب الرقاق ٦٤٦٥و  ٦٤٦٤برقم 
يلة العمل باب فض: (كتاب صالة املسافرين وقصرها) ٧٨٣و  ٧٨٢(برقم  ٥٤١، ٥٤٠

باب ما : كتاب قيام الليل ١٣٦٨برقم  ٤٨/  ٢، وأبو داود .الدائم من قيام الليل وغريه
باب االختالف على : (كتاب قيام الليل ٢١٨/  ٣يؤمر به من القصد يف الصالة، والنسائي 

باب : (كتاب الزهد ٤٢٣٨و  ٤٢٣٧برقم  ١٤١٦/  ٢، وابن ماجه )عائشة يف قيام الليل
  ).ى العمـــــــــــلاملداومـــــــــــة علـــــــــــ

: كتـاب اجلهـاد   ٢٩٩٦برقم  ٧٠/  ٤، والبخاري ٤١٨، ٤١٠/  ٤أخرجه أمحد ) ٢(
برقم  ١٨٣/  ٣، واللفظ له، وأبو داود )باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل يف اإلقامة(
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باب إذا كان الرجل يعمل عملًا صاحلًا مث شغله عنـه مـرض أو   : (كتاب اجلنائز ٣٠٩١
  .٢٩٢٩برقم  ١٩١/  ٧وابن حبان  ،٣٤١/  ١، واحلاكم )سفر

أنا امرأة أريد أن أصوم من كل شهر ثالثة أيام، ولكين ال أستطيع صيام الثالث عشر : ١س
والرابع عشر واخلامس عشر؛ ألنين امرأة وحتتم ظروف احليض والنفاس، هـل جيـوز يل   

ن أي ؟ وهل إذا صمتها م١٥، ١٤، ١٣صيامها يف أي يوم من أيام الشهر من غري حتديد 
  .يـــوم يف الشـــهر يعتـــرب صـــيام الـــدهر أم ال؟ وجـــزاكم اهللا خـــريا

  
األفضل ملن أراد صيام ثالثة أيام من الشهر أن يصوم أيام البيض الثالث عشر والرابع : ١ج

عشر واخلامس عشر، وإن صام ثالثة غريها فال بأس، ونرجو أن يكون ذلك صيام الـدهر؛  
هللا عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبا الـدرداء بصـيام   ألن احلسنة بعشر أمثاهلا؛ ألنه صلى ا

ثالثة أيام من كل شهر، ومل حيدد أيام البيض، وألنه صلى اهللا عليه وسلم قال لعبد اهللا بـن  
  ) .١(» صم من الشهر ثالثة أيام فذلك صيام الدهر « : عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما

  
ــد وآلــ    ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلموب ــحبه وس   .ه وص

ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
  

ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  

ــم    ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــاين مـــ ــؤال الثـــ   )٧١١٥(الســـ
_________  

باب حق : (كتاب الصوم) ١٩٧٥( برقم ٥١/  ٣، والبخاري ٢٠٠/  ٢أخرجه أمحد ) ١(
باب النهي عن صوم : (كتاب الصيام ١١٥٩برقم  ٨١٢/  ٢، ومسلم )اجلسم يف الصوم

، )باب يف صوم الدهر تطوعا: (كتاب الصوم ٢٤٢٧برقم  ٣٢٢/  ٢، وأبو داود )الدهر
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، والطيالسـي  ٣٥٧١برقم  ٣٣٧/  ٨، وابن حبان ٧٨٦٢برقم  ٢٩٤/  ٤وعبد الرزاق 
  .٢٩٩/  ٤، والبيهقي ٨٥/  ٢، والطحاوي ٢٢٥٥برقم  ٢٩٨

جرت مناقشة بيين وبني بعض زمالئي، والسبب هو أنين ذكرت هلم أننا يف سـوريا  : ٢س
نصوم رمضان، ويف يوم العيد أي يف الليلة اليت قبل عيد الفطر نتناول السحور، وال نفطـر  

عدة وهي ثالثون يوما، وهل إال بعد أداء الصالة، فهل هذا جائز، ويعترب إكمال هذا اليوم لل
هذا اليوم يعترب صياما أم ال؟ أرجو تزويدي باألدلة الكافية يف قول اهللا تعـاىل وأحاديـث   
ــلم   ــه وســـــ ــلى اهللا عليـــــ ــول صـــــ   .الرســـــ

  
حيرم صوم يومي العيدين وال جيوز التسحر بنية الصيام ليلة عيد الفطر؛ إلكمال ثالثني : ٢ج

هذان يومان ى رسول اهللا صلى اهللا « : اهللا عنه قاليوما؛ ملا يف الصحيحني عن عمر رضي 
» يوم فطركم من صيامكم، واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم : عليه وسلم عن صيامهما

)١. (  
  

والسنة أن يأكل مترات قبل ذهابه إىل املصلى يف عيد الفطر؛ ملا روى الترمذي عن بريـدة  
 عليه وسلم ال خيرج يوم الفطر حىت يفطـر  كان رسول اهللا صلى اهللا« : رضي اهللا عنه قال

ــلي   ــىت يصـــ ــر حـــ ــوم النحـــ ــم يـــ   ) .٢(» وال يطعـــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
_________  

باب األمر بالصالة قبل اخلطبة يف : (كتاب العيدين ١٩٠/  ١أخرجه مالك يف املوطأ ) ١(
، )باب صوم يـوم الفطـر  : (كتاب الصوم) ١٩٩٠(برقم  ٥٥/  ٣، والبخاري )العيدين
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويـوم  : (كتاب الصيام) ١١٣٧(برقم  ٧٩٩/  ٢ومسلم 
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، )لعيـدين باب يف صوم ا: (كتاب الصوم ٢٤١٦برقم  ٣١٩/  ٢، وأبو داود )األضحى
باب ما جاء يف كراهية الصوم يوم الفطر : (كتاب الصوم ٧٧١برقم  ١٤١/  ٣والترمذي 
باب النهي عن صيام يوم : (كتاب الصيام) ١٧٢٢(برقم  ٥٤٩/  ١، وابن ماجه )والنحر

ــحى  ــر واألضــــــــــــــ   ).الفطــــــــــــــ
، )٥٤٢(برقم  ٤٢٦/  ٢، والترمذي ٣٦٠، ٣٥٣ -٣٥٢، ٣٥٢/  ٥أخرجه أمحد ) ٢(

، ٤٥/  ٢، والـدارقطين  ٣٧٥/  ١، والـدارمي  ١٧٥٦(بـرقم   ٥٥٨/  ١وابن ماجه 
/  ٣، والبيهقي )طحان ٣٠٨٩(برقم  ٧٠/  ٤، والطرباين يف األوسط ٢٩٤/  ١واحلاكم 
  ).١١٠٤(برقم  ٣٠٥/  ٤، والبغوي يف شرح السنة ٢٨٣

اهللا بن عبد العزيز بن عبد // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــم  ــوى رقـــــــــــــ   )١٢٣٢٤(الفتـــــــــــــ

إنين قد سافرت إىل أحد الدول اإلسالمية وحنن يف رمضان، وكنا صائمني يوم العيـد،  : س
وحنن علينا أيام من رمضان، فهل يصح هذا اليوم قضاء أم ال، أفيدونا جـزاكم اهللا خـريا،   

  كـم؟ وكان يوجد معنا مريض ومزروع به كلـى وال يقـدر علـى الصـيام فمـا احل     
  
ال يصح صيام يوم العيد، وال جيزئ صيامكم له عن القضاء الواجب علـيكم، وأمـا   : ج

  .املريض الذي معكم وال يستطيع الصيام فإنه يفطر ويقضي إذا قدر على صـيام القضـاء  
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو ــة //  عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
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ــم  ــوى رقـــــــــــــ   )١١٥٠٧(الفتـــــــــــــ
شعبان يذبح  ١٥أيام من شعبان األيام البيض وليلة  ٣هناك رجل اعتاد سنويا أن يصوم : س

  .أو تأييده على ذلك ذبيحة صدقة، أرجو اإلفادة عن حكم ذلك ليتم نصحه

حث النيب صلى اهللا عليه وسلم على صيام األيام الثالثة البيض من كل شهر تطوعا ومل : ج
خيص بذلك شهرا دون آخر، إال رمضان كما هو معروف، فتخصيصك شعبان بذلك خمالف 
لعموم السنة الدالة على عدم التخصيص، وكذلك حث عليه الصالة والسالم أمتـه علـى   

قُلْ { : إىل اهللا تعاىل وحده بالذبائح تطوعا دون ختصيص بيوم أو شهر، فقال سبحانهالتقرب 
 نيالَمالْع بر لَّهي لاتممو اييحمي وكسني ولَاتـا  }{ إِنَّ صأَنو ترأُم كبِذَلو لَه رِيكلَا ش

 نيملسلُ الْمليلة اخلامس عشر بدعة وختصيص ال دليل  فاعتيادك التقرب بالذبيحة) ١(} أَو
من عمل عملًا ليس عليه أمرنـا  « : عليه، وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  .» مـن أحـدث يف أمرنـا هـذا مـا لـيس منـه فهـو رد         « : ، وقـال » فهو رد 
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

ــة للبحـــــ  ــة الدائمـــ ــاءاللجنـــ ــة واإلفتـــ   وث العلميـــ
  

ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  

ــم   ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــع مـــ ــؤال الرابـــ   )٧٩١٢(الســـ
  مـن شـعبان؟   ١٥صيام االثنني واخلميس من رجب وشعبان هـل جيـوز بعـد    : ٤س
  

_________  
  . ١٦٣،  ١٦٢نعام ، اآليتان سورة األ) ١(
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صيام يوم االثنني واخلميس ال خيتص برجب أو شعبان، بل هو مندوب يف أشهر السنة : ٤ج
وال حرج على من اعتاد صيامهما يف سائر السنة أن يصومهما يف آخر شعبان، حىت ولـو  

م وال ال تقدموا رمضان بصوم يو« : وافق أحدمها يوم الشك، فقد قال صلى اهللا عليه وسلم
  .متفــق عليــه » يــومني إال رجــل كــان يصــوم صــوما فليصــمه      

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن / /عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

  //باز 

  االعتكـــــــــــــــــــــــــــــــــــاف
  

ــم   ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــع مـــ ــؤال الرابـــ   )٣٨١٠(الســـ
  دون العشــر األواخــر مــن رمضــان؟ االعتكــاف يف أي وقــتهــل جيــوز : ٤س
  
نعم جيوز االعتكاف يف أي وقت، وأفضله ما كان يف العشر األواخر مـن رمضـان؛   : ٤ج

حابه رضي اهللا عنهم، وقد ثبت عنه صلى اهللا اقتداًء برسول اهللا عليه الصالة والسالم وأص
ــنوات   ــض السـ ــوال يف بعـ ــف يف شـ ــه اعتكـ ــلم أنـ ــه وسـ   .عليـ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 
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عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // بن غديان عبد اهللا // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

ــم   ــوى رق ــن الفت ــع واخلــامس والســادس والســابع م   )٦٧١٨(الســؤال الراب
، وهل الصيام منها، وهل جيوز للمعتكف أن يزور مريضـا،  شروط االعتكافما هي : ٤س

  ب إىل العمـل؟ أو جييب الدعوة، أو يقضي حـوائج أهلـه، أو يتبـع جنـازة، أو يـذه     
  
يشرع االعتكاف يف مسجد تقام فيه صالة اجلماعة، وإن كان املعتكف ممـن جيـب   : ٤ج

عليهم اجلمعة ويتخلل مدة اعتكافه مجعة ففي مسجد تقام فيه اجلمعة أفضل، وال يلزم لـه  
الصوم، والسنة أال يزور املعتكف مريضا أثناء اعتكافه، وال جييـب الـدعوة، وال يقضـي    

، وال يشهد جنازة، وال يذهب إىل عمله خارج املسجد؛ ملا ثبت عـن عائشـة   حوائج أهله
السنة على املعتكف أال يعود مريضا، وال يشهد جنـازة، وال  « : رضي اهللا عنها أا قالت

ــه     ــد من ــا ال ب ــة إال مل ــرج حلاج ــرها، وال خي ــرأة، وال يباش ــس ام   )١(» مي
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــة / /عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفـي  // عبد اهللا بن قعود 
_________  

/  ٢واللفظ لـه، والـدارقطين   ) ٢٤٧٣(برقم  ٨٣٧ -٨٣٦/  ٢أخرجه أبو داود ) ١(
  .٣٢١، ٣٢٠، ٣١٦ -٣١٥ ٤، والبيهقي ٢٠١

األواخر من رمضان كلها يف املسـجد؛ فمـىت    إذا أراد شخص أن يعتكف يف العشر: ٥س
  يكــون بــدء دخولــه املســجد، ومــىت يكــون انتــهاء اعتكافــه؟       

  
كان النيب صلى « : روى البخاري ومسلم رمحهما اهللا عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: ٥ج
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وينتـهي مـدة   ) ١(» اهللا عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر مث دخل معتكفـه  
  .ان بغـــروب مشـــس آخـــر يـــوم منـــه اعتكـــاف عشـــر رمضـــ

ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
  

ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفـي  // عبد اهللا بن قعود 
_________  

، )١١٧٣(برقم  ٨٣١/  ٢، ومسلم ٢٥٩/  ٢، والبخاري ٢٢٦/  ٦أخرجه أمحد ) ١(
، )٧٩١(بـرقم   ١٥٧/  ٣، والترمذي )٢٤٦٤(برقم  ٨٣٠/  ٢واللفظ له، وأبو داود 

 ٤، وعبد الـرزاق  )١٧٧١(برقم  ٥٦٣ ١، وابن ماجه )٧٠٩(برقم  ٤٤/  ٢والنسائي 
، ٣١٥/  ٤، والبيهقـي  )٤٠٨(بـرقم   ٥٢/  ٢، وابن اجلـارود  )٨٠٣١(برقم  ٣٥٢

  ).١٨٣٣(برقم  ٣٩٢/  ٦والبغوي 

احلارس وغرفة جلنة الزكاة يف املسجد صاحلة لالعتكاف فيها؟ علمـا  هل تعترب غرفة : ٦س
ــجد    ــل املســ ــرف يف داخــ ــذه الغــ ــواب هــ ــأن أبــ   .بــ

  
الغرف اليت داخل املسجد وأبواا مشرعة على املسجد هلا حكم املسـجد، أمـا إن   : ٦ج

  .كانت خارج املسجد فليست مـن املسـجد، وإن كانـت أبواـا داخـل املسـجد      
ــة لل ــة الدائمـــ ــاء اللجنـــ ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ   بحـــ

  
ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن قعود 
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من اعتكف يوما ابتغاء وجه اهللا باعد اهللا بينه وبني النـار ثالثـة   « : من روى حديث ٧س
جة هذا احلـديث، وإذا أراد شـخص أن   ، وما در» خنادق كل خندق كما بني اخلافقني 

يعتكف يوما واحدا مىت يكون بدء اعتكافه، ومىت يكون انتـهاؤه، وكـذلك إذا أراد أن   
ــهاؤمها؟       ــون انت ــىت يك ــداؤمها، وم ــون ابت ــىت يك ــومني فم ــف ي   يعتك

  
احلديث ضعيف، وبدء اعتكاف يوم يكون بعد صالة الفجر وايته غروب الشمس، : ٧ج

  .وهكـــــــــــــــــذا اليومـــــــــــــــــان
ــا ــلم   وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص   .هللا التوفي

ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
  

ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ
  

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن قعود 

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٧٨٨٦(الفتـــــــــــــ
فًا يف العشر األواخر من رمضان، وحينما علمت إين من سكان الكويت ، وكنت معتك: س

أنه ثبتت رؤية اهلالل يف السعودية وغريها من البلدان نقضت معتكفي وذهبت إىل مـرتيل،  
وجامعت أهلي، وأفطرت؛ ألنين ظننت أن ذلك اليوم من شوال، وال جيوز الصيام فيه، فما 

  .أجورين مـع أدلـة ذلـك   هو احلكم الشرعي يف هذه املسألة علي وعلى أهلي؟ أفتونا م
  
أصبت يف إفطارك يوم اجلمعة ويف خروجك من معتكفك؛ ألنه يوم عيد الفطر لثبـوت  : ج

صوموا « : رؤية هالل شوال ليلة اجلمعة، وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
نيـة  احلديث، وإذا كان عدد األيام اليت صمتها من رمضان مثا.. » لرؤيته، وأفطروا لرؤيته 

  .وعشرين يوما فصم يوما قضـاء حـىت يـتم بـه صـومك تسـعة وعشـرين يومـا        
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
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ــو  ــة // عضـــ ــيس اللجنـــ ــب رئـــ ــرئيس // نائـــ   //الـــ

  
  //عبد اهللا بن باز  عبد العزيز بن// عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

ــم   ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــامن مـــ ــؤال الثـــ   )٨٧٠١(الســـ
  هــل جيــوز ملــن يريــد االعتكــاف أن خيصــص يومــا بعينــه لالعتكــاف؟: ٨س
  
ليس له أن خيص يوما بعينه يعتاد االعتكاف فيه، لكن حيرص على االعتكاف يف العشر : ٨ج

  .األواخــر مــن رمضــان؛ اقتــداء بــالنيب صــلى اهللا عليــه وســلم       
ــاهللا  ــلم   وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص   .التوفي

ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
  

  //الـــرئيس // نائـــب رئـــيس اللجنـــة   // عضـــو // عضـــو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
  //باز 

ــم  ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــامن مـــ ــؤال الثـــ   )٢٣٩٢( الســـ
؛ أيف الصالة أم بقراءة القرآن والسرية النبوية والـوعظ  إحياء ليلة القدركيف يكون : ٨س

ــجد؟   ــذلك يف املســــ ــال لــــ ــاد واالحتفــــ   واإلرشــــ
  
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيتهد يف العشر األواخر من رمضان ما ال : أولًا: ٨ج

بخاري ومسلم عن عائشـة رضـي اهللا   جيتهد يف غريها بالصالة والقراءة والدعاء، فروى ال
كان إذا دخل العشر األواخر أحيا الليل وأيقظ أهله « : عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .» كان جيتهد يف العشر األواخر ما ال جيتهد يف غريها « : وألمحد ومسلم . » وشد املئزر 
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انا واحتسابا، فعن أيب هريـرة  حث النيب صلى اهللا عليه وسلم على قيام ليلة القدر إمي: ثانيا
من قام ليلة القدر إميانا واحتسـابا  « : رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

رواه اجلماعة إال ابن ماجه ، وهذا احلـديث يـدل علـى    ) ١(» غفر له ما تقدم من ذنبه 
ــام  ــا بالقيــــــــ ــروعية إحيائهــــــــ   .مشــــــــ

_________  
، ٢٢٨/  ٢، والبخاري ٥٠٣، ٤٧٣، ٤٢٣، ٤٠٨، ٣٤٧، ٢٤١/  ٢أخرجه أمحد ) ١(

، والترمذي )١٣٧٢(برقم  ١٠٣/  ٢، وأبو داود )٧٦٠(برقم  ٥٢٤/  ٢، ومسلم ٢٥٣
، ٢١٩٣(برقم  ١١٨/  ٨، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٥/  ٤، والنسائي )٦٨٣(برقم  ٦٧/  ٣

/  ٨، ٢٨٤/  ٦، وابن حبـان  ٢٦/  ٢، والدارمي )٥٠٢٧، ٢٢٠٧، ٢٢٠٦، ٢٢٠٢
  .٣٠٧، ٣٠٦/  ٤، والبيهقي )٣٦٨٢، ٢٥٤٣(برقم  ٤٣٨

من أفضل األدعية اليت تقال يف ليلة القدر ما علمه النيب صلى اهللا عليه وسلم عائشـة  : ثالثًا
يـا  : قلـت (« : رضي اهللا عنها، فروى الترمذي وصححه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

اللهم إنك عفو : قويل: الق) رسول اهللا، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟
ــين   ــاعف عـــــ ــو فـــــ ــب العفـــــ   ) .١(» حتـــــ

  
أما ختصيص ليلة من رمضان بأا ليلة القدر فهذا حيتاج إىل دليل يعينها دون غريهـا،  : رابعا

ولكن أوتار العشر األواخر أحرى من غريها والليلة السابعة والعشرون هي أحرى الليـايل  
  .يــث الدالــة علــى مــا ذكرنــابليلــة القــدر؛ ملــا جــاء يف ذلــك مــن األحاد

وأما البدع فغري جائزة ال يف رمضان وال يف غريه، فقد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا : خامسا
مـن  « : ، ويف رواية» من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد « : عليه وسلم أنه قال

ــو رد      ــا فهــ ــه أمرنــ ــيس عليــ ــا لــ ــل عملًــ   .» عمــ
االحتفاالت ال نعلم له أصال، وخري اهلدي هدي حممـد  فما يفعل يف بعض ليايل رمضان من 

ــدثاا   ــور حمــ ــر األمــ ــلم، وشــ ــه وســ ــلى اهللا عليــ   .صــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
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ــو  ــرئيس // عضــــــــــــــ   //الــــــــــــــ

  
ــد اهللا بــن قعــود    ــز بــن عبــد اهللا بــن بــاز      // عب   //عبــد العزي

  
_________  

بـرقم   ٥٣٤/  ٥، والترمذي ٢٥٨، ٢٠٨، ١٨٣، ١٨٢، ١٧١/  ٦أخرجه أمحد ) ١(
  .٥٣٠/  ١، واحلاكم )٣٨٥٠(برقم  ١٢٦٥/  ٢، وابن ماجه )٣٥١٣(
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  ىف القيام
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  فتاوى اللجنة الدائمة ىف القبام

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )١٤٤٣(الفتـــــــــــــ
م يوتر بواحدة أو بثالث متوالية؟ وهل قنت الـنيب  هل كان النيب صلى اهللا عليه وسل: س

ــه؟       ــر ب ــدنيا وأم ــارق ال ــىت ف ــوتر ح ــلم يف ال ــه وس ــلى اهللا علي   ص
  
أوتر النيب صلى اهللا عليه وسلم بواحدة، وعلّم من سأله عن صالة الليل أن يصلي مثىن : ج

 صلى كان رسول اهللا« : مثىن مث يوتر بواحدة قبل الفجر، فإن عائشة رضي اهللا عنها قالت
اهللا عليه وسلم يصلي ما بني أن يفرغ من صالة العشاء إىل الفجر إحدى عشـرة ركعـة،   

: رواه اجلماعة إال الترمذي وعن ابن عمر قال) ١(» يسلم من كل ركعتني ويوتر بواحدة 
كيف صالة الليل؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  : قام رجل فقال يا رسول اهللا« 

رواه اجلماعة وعن ابن عمر وابن عباس ) ٢(» خفت الصبح فأوتر بواحدة  مثىن مثىن، فإذا
» الوتر ركعة من آخر الليل « : رضي اهللا عنهم أما مسعا النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

ــلم ) ٣( ــد ومســـــــــــــ   .رواه أمحـــــــــــــ
_________  

 ١٦٥/  ٢، ومسـلم  ٢٨٥-٢٥٣/  ١، والبخاري ٢٤٨- ٢١٥/  ٦أخرجه أمحد ) ١(
ــو داود  ــرقم وأبـ ــائي ) ١٣٣٥(بـ ــي ٢٤٨/  ١والنسـ   . ٧٣/  ٣، والبيهقـ

يف التهجد، باب كيف صالة النيب صلى  ١٦/  ٣، والبخاري ١٢٣/  ١أخرجه مالك ) ٢(
يف صالة املسافرين باب صالة الليل مثىن مثىن ، وأبو ) ٧٤٩(اهللا عليه وسلم، ومسلم برقم 

ــرقم  ــرقم ) ١٣٢٦(داود بـ ــذي بـ ــائي ) ٥٣٧(والترمـ   . ٢٢٧/  ٣والنسـ
/  ٣، والبيهقـي  ٢٤٧/  ١، والنسائي ١٧٣/  ٢، ومسلم ٣١١/  ١أخرجه أمحد ) ٣(

  . ٣٣٣/  ٢، وأبو عوانة ٢٢

وقد أوتر صلى اهللا عليه وسلم أحيانا بثالث ال يفصل بينهن أحيانا بسالم، فعن أيب بن كعب 
{ ألوىل بــ  كان يقرأ يف الوتر يف الركعة ا« رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

، ويف ...} قُلْ يا أَيهـا الْكَـافرونَ   { ، ويف الركعة الثانية بـ ...} سبحِ اسم ربك الْأَعلَى 
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رواه النسائي وعـن  ) ١(» ، وال يسلم إال يف آخرهن ...} قُلْ هو اللَّه أَحد { الثالثة بـ 
 عليه وسلم يوتر بثالث ال يفصل كان رسول اهللا صلى اهللا« : عائشة رضي اهللا عنها قالت

صحيح على شرط الشيخني، لكـن ورد  : رواه أمحد والنسائي واحلاكم وقال) ٢(» بينهن 
عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه ى عن اإليتار بثالث؛ فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب 

وال تشبهوا بصالة  ال توتروا بثالث أوتروا خبمس أو سبع« : صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
كلهم ثقات، وقد مجع بعض العلماء بني هذه : رواه الدارقطين بإسناده وقال) ٣(» املغرب 

األحاديث حبمل حديث النهي على من صلى الثالث كاملغرب، فإن هذا هو التشبه باملغرب، 
يف  ومحل أحاديث إيتاره صلى اهللا عليه وسلم بثالث على ما إذا مل جيلس فيها للتشـهد إال 

  الثالثة، ومجع بعضهم حبمل حديث النهي عن اإليتار بثالث على الكراهية وأن األفضل ترك
_________  

بـرقم   ١٣٣-١٣٢/  ٢وأبـو داود   ١٢٣/  ٥، ٤٠٧، ٤٠٦/  ٣أخرجه أمحـد  ) ١(
-١٧٢٩، ١٧٠٣-١٦٩٩(برقم  ٢٤٧-٢٤٤، ٢٣٦-٢٣٥/  ٣والنسائي ) ١٤٢٣(

بـرقم   ٣٧١-٣٧٠/  ١ابن ماجه و) ٤٦٣-٤٦٢(برقم  ٣٢٦/  ٢والترمذي) ١٧٤١
، ٢٠٢، ٢٠١، ١٩٢، ١٨٨/  ٦، وابن حبان ٣٠٥/  ١، واحلاكم )١١٧٣-١١٧١(

كما يف خمتصره ...) قيام الليل (واملروزي يف ) ٢٤٥٠، ٢٤٤٨، ٢٤٣٦، ٢٤٣٢(برقم 
ــتان٢٧٨، ٢٦٨ص(   ).ط باكســــــــــــــــــــــــ
 / ١، والطحاوي ٣٠٤/  ١، واحلاكم ٢٤٨/  ١، والنسائي ١٥٥/  ٦أخرجه أمحد ) ٢(

١٩٥ .  
بـرقم   ١٨٥/  ٦، وابن حبان ٣٠٤/  ١، واحلاكم ٢٧، ٢٥/  ٢أخرجه الدارقطين ) ٣(
  . ٣١/  ٣، والبيهقي )٢٤٢٩(

قال رسـول  : اإليتار بثالث، وعلى كل حال فاألمر يف ذلك واسع؛ ملا رواه أبو أيوب قال
ـ « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم ب أن الوتر حق، فمن أحب أن يوتر خبمس فليفعل، ومن أح

رواه اخلمسة إال الترمذي إال ) ١(» يوتر بثالث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل 
أن األفضل أن يوتر بواحدة مستقلة؛ لكثرة إيتار الرسول صلى اهللا عليه وسلم ا، ولصحة 
  .األحاديــــــث الــــــواردة يف ذلــــــك وكثرــــــا   
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_________  
-٢٣٨/  ٤والنسائي ) ١٤٢٢(رقم ب ١٣٢/  ٢، وأبو داود ٤١٨/  ٥أخرجه أمحد ) ١(

/  ١والـدارمي  ) ١١٩٠(بـرقم   ٣٧٦/  ١وابن ماجه ) ١٧١٣-١٧١٠(برقم  ٢٣٩
/  ٣، والبيهقي )٤٦٣٣(برقم  ١٩/  ٣، وعبد الرزاق ٣٠٣، ٣٠٢/  ١، واحلاكم ٣٧١
، ٢٤٠٧(بـرقم   ١٧١، ١٧٠، ١٦٧/  ٦، وابن حبان ٢٣، ٢٢/  ٢، والدارقطين ٢٧

، والطحاوي يف شـرح معـاين   ١٤٨-١٤٧/  ٤الكبري  ، والطرباين يف)٢٤١١، ٢٤١٠
  ) .٢٦٩ص (، واملروزي يف قيام الليل كما يف خمتصره ٢٩١/  ١اآلثار 

أما القنوت يف الوتر فقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه فعله وأنه علمه احلسن بن 
كان يقـول يف   علي رضي اهللا عنه، فعن علي رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم

اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ مبعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك « آخر وتره 
رواه اخلمسة وعن احلسن ) ١(» منك، ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 

علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلمات أقوهلن يف « : بن علي رضي اهللا عنهما قال
اللهم اهدين فيمن هديت وعافين فيمن عافيت وتولين فيمن توليت وبارك يل : " قنوت الوتر

فيما أعطيت وقين شر ما قضيت، فإنك تقضي وال يقضى عليك إنه ال يذل مـن واليـت،   
رواه اخلمسة وقد عمل بذلك احلنفية واحلنابلة، وضـعف بعـض   » تباركت ربنا وتعاليت 

مر يف هذا واسع، ولكن األفضـل القنـوت يف   احملدثني هذين احلديثني ومل يعمل ما، واأل
الوتر؛ هلذين احلديثني، فإما ال يرتالن عن درجة احلديث احلسن، أما أن الـنيب صـلى اهللا   
  .عليه وسلم قنت يف الوتر حىت فارق الدنيا فال نعلم يف ذلك حديثا ثابتا يدل على ذلـك 
ــحبه وســ     ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .لموب

ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
  

  //الــــــرئيس // نائــــــب الــــــرئيس  // عضــــــو 
  

_________  
/  ٣، والنسـائي  )١٤٢٧(برقم  ١٣٤/  ٢وأبو داود  ١١٨، ٩٦/  ١أخرجه أمحد ) ١(
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/  ١، وابن ماجـه  )٣٥٦٦(برقم  ٥٦١/  ٥والترمذي ) ١٧٤٧(برقم  ٢٤٩ - ٢٤٨
  ) .٣١٣ص (الليل كما يف خمتصره  واملروزي يف قيام) ١١٧٩(برقم  ٣٧٣

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  

ــم    ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــاين مـــ ــؤال الثـــ   )٦٧٥٥(الســـ
  هل صالة الوتر واجبة وهل الذي يصليها يوما ويتركهـا اليـوم اآلخـر يؤاخـذ؟    : ٢س
  
املؤمن عليها، ومن يصليها يوما ويتركها يوما صالة الوتر سنة مؤكدة، ينبغي أن حيافظ : ٢ج

ال يؤاخذ، لكن ينصح باحملافظة على صالة الوتر مث يشرع له أن يصلي بدهلا من النهار مـا  
فاته شفعا؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يفعل ذلك، كما ثبت عن عائشة رضي اهللا 

نوم أو مرض عن صالة الليل صلى كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا شغله « : عنها قالت
خرجه مسلم يف صحيحه وكان صلى اهللا عليه وسـلم  ) ١(» من النهار ثنيت عشرة ركعة 

يصلي من الليل غالبا إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل اثنتني ويوتر بواحدة، فإذا شـغل  
عن ذلك بنوم أو مرض صلى من النهار اثنيت عشرة ركعة، كما ذكرت ذلـك رضـي اهللا   

، وعلى هذا إذا كانت عادة املؤمن يف الليل مخس ركعات فنام عنها أو شـغل عنـها   عنها
بشيء شرع له أن يصلي من النهار ست ركعات يسلم من كل ثنتني، وهكذا إذا كانـت  
  .عادته ثالثا صلى أربعا بتسليمتني، وإذا كانت عادته سبعا صلى مثانا يسلم من كل اثنـتني 

_________  
، وأبـو  )٧٤٦(برقم  ٥١٤/  ١، ومسلم ٢٥٨، ١٠٩، ٩٥، ٥٤ / ١أخرجه أمحد ) ١(

 ٢٥٩/  ٣والنسـائي  ) ٤٤٥(برقم  ٣٠٦/  ٢والترمذي ) ١٣٤٢(برقم  ٨٨/  ٢داود 
، ٤١/  ٣وعبد الرزاق ) ١١٧٠، ١١٦٩(برقم  ١٩٤/  ٢، وابن خزمية )١٧٨٩(برقم 
، ٢٤٢٠(، بـرقم  ٣٦٩، ٢٩٣، ١٧٩/  ٦، وابن حبـان  )٤٧٥١، ٤٧١٤(برقم  ٥١

والبغوي يف شرح ) ١٧٣ص (، واملروزي يف قيام الليل كما يف خمتصره )٦٤٤٢، ٢٥٥٢
  ) .٩٨٧- ٩٨٦(برقم  ١١٥-١١٤/  ٤السنة 
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ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الــــرئيس // نائــــب الــــرئيس  // عضــــو // عضــــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // ود عبد اهللا بن قع

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٢٨٣٦(الفتـــــــــــــ
إنين وهللا احلمد والشكر أؤدي الصلوات اخلمس دائما سواء يف املسـجد اجلـامع أو   : س

وحدي إذا مل أمتكن من الصالة يف املسجد إال أنين أؤدي صالة النوافل بعد صالة العشـاء  
ثالث ركعات بدال من مخس ركعات، أرجو إجابيت علما بأنين اختذت تلك عـادة دائمـة   
وشاهدت أكثر من نصف املصلني يف مجيع املساجد يف املدن والقرى يعملون بذلك، أرجـو  
ــم اهللا؟  ــادة وفقكــــــــــــــ   اإلفــــــــــــــ

  
أقل الوتر ركعة وال حد ألكثره، فإذا أوترت بركعة واحدة أو ثالث أو مخس أو سبع أو : ج

أو إحدى عشرة أو ثالث عشرة أو أكثر من ذلك فاألمر فيه سعة كما دلت على ذلك  تسع
سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوال وفعال، وقد فصل العالمة ابن القـيم الكـالم يف   

  .فنوصـي مبراجعتـه ملزيـد الفائـدة    ) زاد املعاد يف هدي خـري العبـاد  (الوتر يف كتابه 
  

ــلى اهللا   ــق وص ــاهللا التوفي ــلم  وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين   .عل
  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  //الــــــــــرئيس // عضــــــــــو // عضــــــــــو 
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد اهللا بن غـديان  // عبد اهللا بن قعود 
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ــم    ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــاين مـــ ــؤال الثـــ   )٧٤٠٤(الســـ

لبعض يصلي ركعتني والـبعض  إنين أرى بعض املصلني عندما يصلون صالة العشاء ا: ٢س
اآلخر وأنا منهم يصلون ثالث ركعات والبعض اآلخر يصلي مخس ركعـات، فمـا هـو    
  الصــــــــحيح مــــــــن تلــــــــك الســــــــنة؟

  
السنة أن يصلي املسلم بعد العشاء اآلخرة ركعتني، وهي راتبة، ويف البيت أفضل، مث : ٢ج

كـل ركعـتني   يوتر بركعة أو بثالث أو خبمس واألفضل أن يصلي إحدى عشرة ركعـة،  
بسالم، مث يوتر باحلادية عشرة، يفعل ذلك أول الليل أو وسطه أو آخره، على حسب مـا  
يتيسر له، واألفضل يف آخره إذا تيسر ذلك؛ تأسيا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، قالت عائشة 

من كل الليل قد أوتر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من أوله وأوسطه « : رضي اهللا عنها
  .متفـــق عليـــه ) ١(» ره وانتـــهى وتـــره إىل الســـحر   وآخـــ

من « : وروى مسلم يف صحيحه عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
خاف أال يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، 

ــل    ــك أفضـ ــهودة وذلـ ــل مشـ ــر الليـ ــالة آخـ ــإن صـ   ) .٢(» فـ
ــاهللا ال ــلم   وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص   .توفي

_________  
يف ) ٧٤٥(يف الوتر باب ساعات الوتر، ومسـلم بـرقم    ٤٠٦/  ٢أخرجه البخاري ) ١(

  ) .٤٥٦(، والترمـذي بـرقم   ٢٣٠/  ٣صالة املسافرين، باب صالة الليل، والنسـائي  
أن ال يقوم من آخـر   يف صالة املسافرين باب من خاف) ٧٥٥(أخرجه مسلم برقم ) ٢(

يف الصالة باب ما جاء يف كراهية النـوم قبـل   ) ٤٥٥(الليل فليوتر أوله، والترمذي برقم 
  .الوتر 

ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
  

  //الــــرئيس // نائــــب الــــرئيس  // عضــــو // عضــــو 
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يز بن عبد اهللا بن عبد العز// عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــم    ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــاين مـــ ــؤال الثـــ   )٦١٤٨(الســـ
صالة الوتر يصلوا مع الشفع بدون تسليم كصالة املغرب وأيضا يقولون هذا فعـل  : س

ــلم؟   ــه وســـــ ــلى اهللا عليـــــ ــول صـــــ   الرســـــ
  
احملفوظ من فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أغلب أوقاته أنه يفرد الوتر ركعة واحدة : ج

ستقل، كما ثبت ذلك يف الصحيحني من حديث عائشة رضي اهللا عنها وابن عباس بسالم م
وغريمها، ورمبا أوتر خبمس، ال جيلس إال يف آخرها، كما يف الصحيحني من حديث عائشة، 
ورمبا أوتر بثالث، مل جيلس إال يف آخرها، كما رواه أمحد والنسائي والبيهقي واحلاكم مـن  

ثالث كاملغرب فال نعلم لذلك أصال، بل ورد النهي عن ذلك حديث عائشة ، وأما إيتاره ب
  .كلــهم ثقــات: وأن ال تشــبه بــاملغرب، كمــا رواه الــدارقطين بإســناده وقــال

  
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الــــــرئيس // نائــــــب الــــــرئيس  // عضــــــو 

  
  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي //  بن قعود عبد اهللا

ــم   ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــث مـــ ــؤال الثالـــ   )٥٣١٠(الســـ
يف وقت شهر رمضان ويف دخول العشر األواخر إذا صلينا باجلماعة نوتر بعد صالة : ٣س

ه ال يوتر التراويح وذلك مراعاة ملن مل حيضر صالة القيام، ونوتر بعد صالة القيام، ومسعنا أن
ــحيح؟       ــالم ص ــذا الك ــل ه ــدة فه ــة الواح ــدة يف الليل ــرة واح   إال م
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حكم الوتر واحد يف رمضان يف العشر األول ويف العشر األواخر ويف غري رمضـان،  : ٣ج

واإلمام واملأموم واملنفرد يف ذلك سواء، فمن أوتر أول الليل فإنه يصلي ما شاء آخر الليل 
خر الوتر إىل آخر الليل صاله بعد صالة الليل، واألصل شفعا شفعا وال يوتر بعدها، ومن أ
ال « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يقـول  : يف ذلك ما رواه طلق بن علي قال

رواه اخلمسة إال ابن ماجه وعن ابن عمر رضي اهللا عنه أن النيب صلى ) ١(» وتران يف ليلة 
رواه اجلماعة إال ابن ماجـه  ) ٢(» وترا اجعلوا آخر صالتكم بالليل « اهللا عليه وسلم قال 

وعن أم سلمة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يركع ركعتني بعد الـوتر  
وهو حجة ملن مل : وهو جالس، قال أمحد : رواه الترمذي، ورواه أمحد وابن ماجه وزاد) ٣(

  .يـــــــــــر نقـــــــــــض الـــــــــــوتر  
_________  

يف الصالة باب نقض الوتر، والترمذي ) ٤٣٩(برقم ، وأبو داود ٢٣/  ٤أخرجه أمحد ) ١(
  .٢٢٩/  ٣ال وتـران يف ليلـة، والنسـائي    : يف الصالة باب مـا جـاء  ) ٤٧٠(برقم 

/  ٢، ١٢١/  ١، والبخـاري   ١٥٠، ١٤٣، ١٣٥، ١٠٢، ٢٠/  ٢أخرجه أمحد ) ٢(
) ١٤٣٨(بـرقم  ١٤٠/  ٢وأبـو داود  ) ٧٥١(بـرقم   ٥١٨-٥١٧/  ١، ومسلم ١٣

وابن أيب شيبة ) ١٠٨٢(برقم  ١٤٤/  ٢وابن خزمية ) ١٦٨٢(برقم  ٢٣٠/  ٣والنسائي 
، واملروزي )٩٦٥(برقم  ٨٦/  ٤، والبغوي يف شرح السنة ٣٤/  ٣، والبيهقي ٢٨١/  ٢

ــره   ــا يف خمتصــــ ــل كمــــ ــام الليــــ   ) .٢٨٠ص(يف قيــــ
وأبو داود ) ٧٤٦، ٧٣٨(برقم  ٥١٤، ٥٠٦/  ١، ومسلم ٢٩٩/  ٦أخرجه أمحد ) ٣(
، والترمذي )١٦٥١، ١٦٠١(برقم  ٢٢١، ٢٠١/  ٣والنسائي ) ١٣٤٢(برقم  ٨٨/  ٢
والدار ) ١١٩٦- ١١٩٥(برقم  ٣٧٨-٣٧٧/  ١وابن ماجه ) ٤٧١(برقم  ٣٣٥/  ٢

والطحاوي يف شرح معـاين  ) ٤٧١٤(برقم  ٤١- ٤٠/  ٣، وعبد الرزاق ٣٦/  ٢قطين 
املروزي و) ٩٦٤، ٩٦٣(برقم  ٨٥،  ٨٠/  ٤، والبغوي يف شرح السنة ٣٤١/  ١اآلثار 

  ) .٢٨٦ص(يف قيام الليل كما يف خمتصره 
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أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول اهللا صلى اهللا عليـه  « وروى سعيد بن املسيب 
أما أنا فأصلي مث أنام على وتر فإذا استيقظت صليت شفعا شفعا حىت : وسلم فقال أبو بكر 
ر السحر، فقال النيب صـلى اهللا  لكين أنام على شفع مث أوتر من آخ: الصباح، وقال عمر 
  .رواه أبو سليمان اخلطايب ) ١(» قوي هذا : حذر هذا وقال لعمر : عليه وسلم أليب بكر 

وممن قال بعدم نقض الوتر وأنه ال يوتر إال مرة واحدة من الصحابة أبو بكر الصديق وعمار 
يرة وعائشة ، رواه بن ياسر ورافع بن خديج و عائذ بن عمرو املزين وطلق بن علي وأبو هر

ابن أيب شيبة يف املصنف عن سعد بن أيب وقاص ، وابن عمر وابن عباس رضي اهللا عنـهم  
أمجعني، وممن قال به من التابعني سعيد بن املسيب وعلقمة والشعيب وإبراهيم النخعي وسعيد 
 بن جبري ومكحول واحلسن البصري ، روى ذلك ابن أيب شيبة عنهم يف املصنف أيضا، وقال
به من التابعني أيضا طاوس وأبو جملز ومن األئمة سفيان الثوري ومالك وابن املبارك وأمحد ، 
روى ذلك الترمذي عنهم يف سننه، وقال إنه أصح، ورواه العراقي عن األوزاعي والشافعي 
وأيب ثور وحكاه القاضي عياض عن كافة أهل الفتيا، وال نعلم دليال ثابتا عن الرسول صلى 

ــبقاهللا عليــــــ ــا ســــ ــالف مــــ   .ه وســــــلم خيــــ
_________  

، والطحاوي يف شرح )٤٦١٦-٤٦١٥(برقم  ١٤/  ٣رواه ذا اللفظ عبد الرزاق ) ١(
/  ١وروي بألفاظ متقاربة تعود إىل معىن واحد، منها ما عند أمحـد   ٣٤٢/  ١معاين اآلثار 

، )١٢٠٢(بـرقم   ٣٧٩/  ١، وابن ماجه ) ١٤٣٤(برقم  ١٣٩/  ٢، وأبو داود ٣٣٠
بـرقم   ١٤٦ -١٤٥/  ٢، وابـن خزميـة   ٣٦، ٣٥/  ٣، والبيهقي ٣٠١/  ١اكم واحل
بـرقم  ١٤/  ٣وعبد الـرزاق  ) ٢٤٤٦(برقم  ١٩٩/  ٦وابن حبان ) ١٠٨٥-١٠٨٤(
واملروزي يف ) ١٦٧١(برقم ) ٢٣٣ص (، والطيالسي ٢٨٢/  ٢وابن أيب شيبة ) ٤٦١٧(

  ) .٢٥٧ص(قيام الليل كما يف خمتصره 

ــلى ا  ــق وص ــاهللا التوفي ــلم  وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين   .هللا عل
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الــــرئيس // نائــــب الــــرئيس  // عضــــو // عضــــو 
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عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــم    ــوى رقــــ ــن الفتــــ ــؤال األول مــــ   ١٨٣٥الســــ
  العشاء مث أوترت وقمت آخر الليل وصـليت ركعـتني هـل أوتـر؟    إذا صليت : ١س
  
السنة ملن أوتر يف أول الليل وقام من آخره أن يصلي ما تيسر له شفعا دون وتر، ملـا  : ١ج

ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عند مسلم أنه صلى ركعتني بعد الوتر، وملا روى اإلمام 
ال « : ن علي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال أمحد وأهل السنن إال ابن ماجه عن طلق ب

ــة   ــران يف ليلــــــــــــــ   .» وتــــــــــــــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الــــرئيس // نائــــب الــــرئيس  // عضــــو // عضــــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن //  عبد الرزاق عفيفي// عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  )٦٢٨٩(السؤال الرابع من الفتوى رقم 

هل جيوز للمصلي أن يصلي الوتر بعد مجع صالة املغرب والعشاء أو ينتظـر إىل أن  : ٤س
حيني موعد العشاء، علما بأننا يف الشتاء كثريا ما جنمع صالة املغـرب والعشـاء بسـبب    
ــربودة؟   الــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
الة الوتر بعد أن جتمع صالة املغرب والعشاء مجع تقدمي، عند وجود جيوز أن تصلي ص: ٤ج
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مسوغ للجمع، من مرض أو مطر أو سفر، ال جمرد الربودة، فإن وقت صالة الوتر من بعد 
« : صالة العشاء مطلقا إىل الفجر الثاين، ملا ثبت من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالـت 

بني العشاء إىل الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي
  .» مـــــن كـــــل ركعـــــتني ويـــــوتر بواحـــــدة     

وملا روى اإلمام أمحد عن خارجة بن حذافة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه 
: ما هي يا رسول اهللا؟ قـال : إن اهللا أمدكم بصالة هي خري لكم من محر النعم قلنا« : قال

رواه اخلمسة إال النسـائي وصـححه   ) ١(» العشاء إىل طلوع الفجر الوتر ما بني صالة 
  .احلــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الــــرئيس // نائــــب الــــرئيس  // عضــــو // عضــــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // فيفي عبد الرزاق ع// عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

_________  
ــو داود ) ١( ــه أب ــرقم ١٢٩-١٢٨/  ٢أخرج ــذي )١٤١٨(ب  ٣١٤/  ٢، والترم

، والبيهقي ٣٠/  ٢والدارقطين ) ١١٦٨(برقم ٣٧٠-٣٦٩/  ١وابن ماجه ) ٢٥٤(برقم
، والطـرباين يف  ٢٩٧-٢٩٦/  ٢، وابن أيب شيبة ٣٠٦/  ١، واحلاكم ٤٧٨، ٤٦٩/  ٢
، والبغوي يف )٣٤٥ص(، واملروزي يف قيام الليل كما يف خمتصره ٢٠١-٢٠٠/  ٤كبري ال

  ).٩٧٥(برقم  ١٠١/  ٤شرح السنة 

  )٨٥٠١(الســـــؤال الســـــادس مـــــن الفتـــــوى رقـــــم 
أنا أقوم الثلث األخري من الليل وأصلي التهجد ومل أصل الوتر، فهل تصح صاليت أم : ٦س

لوتر قبل التهجد، وهل األفضل أن أوتر أم أجد، ال بد من أن أصلي الوتر، أم ال بد من ا
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ــال؟     ــادة مفصـ ــو اإلفـ ــد أرجـ ــات التهجـ ــدد ركعـ ــم عـ   وكـ
  
من كان خيشى أن يغلبه النوم فال يؤخر الوتر إىل آخر الليل، بل املشروع له أن يقدمه : ٦ج

يف أول الليل، وال يعيده إذا صلى من آخر الليل، ومن كان يرجو أن يقوم لصالة التهجـد  
الليل أخر الوتر ليجعله بعد التهجد آخر الليل، وصالة الليل مثىن مثىن فإذا خشـي  آخر 

الفجر أوتر بواحدة وقد كان أغلب صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم إحدى عشرة ركعـة  
ــأس    ــال بــ ــص فــ ــن زاد أو نقــ ــل، ومــ ــام الليــ   .يف قيــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

ــة ا ــاء اللجنـــ ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ   لدائمـــ
  

  //الــــــرئيس // نائــــــب الــــــرئيس  // عضــــــو 
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  

ــم   ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــث مـــ ــؤال الثالـــ   )٥٧٢٥(الســـ
  هـــل يصـــلي املســـافر صـــالة الشـــفع والـــوتر أوال؟     : ٣س
  
اهللا عليه وسلم كان حيافظ على صالة الليل يف  نعم حيافظ عليهما، ألن الرسول صلى: ٣ج

  .احلضر والسفر

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الــــرئيس // نائــــب الــــرئيس  // عضــــو // عضــــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
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ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــم   ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــع مـــ ــؤال الرابـــ   )٧٨١١(الســـ
هل أصلي الوتر كل ليلة ولو يف السفر؟ هل أصلي الرواتب دائما أو أتركها يف بعض : ٤س

ــأمث؟    ــب دون أن ي ــا الروات ــلم فيه ــرك املس ــيت يت ــدة ال ــا امل ــات؟ وم   األوق
  
فال يترك صالته ال يف حضر وال يف سفر،  السنة أن يصلي املسلم الوتر كل ليلة،: أوال: ٤ج

اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يوتر يف بعض األحيـان  
الصالة الراتبة قبل الفريضة أو بعدها سنة يف احلضر دون السفر، : ثانيا. على بعريه يف السفر

ه أجرها، إال سنة الفجر، حملافظة النيب ومن تركها وهو غري مسافر فال إمث عليه، ولكنه يفوت
ــفرا    ــرا وســ ــا حضــ ــلم عليهــ ــه وســ ــلى اهللا عليــ   .صــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الرئيس // نائب الرئيس // عضو // عضو 

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // الرزاق عفيفي عبد // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــم  ــوى رقـــــــــــــ   )١٠٥٨٣(الفتـــــــــــــ

مسعت يوما من الشيخ يف إذاعة اإلمارات العربية من ديب على أن الذي يصلي الوتر يف : س
، وكيف يصـلى  )ال صالة بعد الوتر: (رمضان جيوز له أن يصلي بعده وهناك حديث يقول

نرجو اإلفادة من فضيلتكم كتابة يف كتاب . اجلزاء آمني بعد صالة الوتر؟ وجزاكم اهللا خري
  .لنــــــــــــــــــا وشــــــــــــــــــكرا

  
من رجا أن يقوم لصالة التهجد آخر الليل أخر وتره حىت يصليه بعد نافلته آخر الليل : ج
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ومن خشي أن يغلبه النوم حىت يطلع الفجر » اجعلوا آخر صالتكم بالليل وترا « : حلديث
العشاء اآلخرة، وأوتر عقب جده أيضا، فإذا قدر لـه  صلى جده قبل أن ينام بعد صالته 

أن يقوم آخر الليل مثال أو أثناءه صلى من النفل ما شاء وال يعيد وتره، لقول النيب صـلى  
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقوله صـلى اهللا  » ال وتران يف ليلة « : اهللا عليه وسلم
ل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل من خاف أال يقوم من آخر اللي« : عليه وسلم

  .رواه مسلم يف صـحيحه » فليوتر آخر الليل فإن صالة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل 
  .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
  

  //الــــــرئيس // نائــــــب الــــــرئيس  // عضــــــو 
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // غديان  عبد اهللا بن
  

ــم   ــن الفتـــــوى رقـــ   )١٣٠٣٦(الســـــؤال الثـــــاين مـــ
رجل ليس له وتر معني بعدد ركعات، وأحيانا ثالث ركعات وأحيانا مخس ركعات على : س

حسب نشاطه وفراغه، فهل األفضل له أن يداوم على ركعات ولو كانت قليلة كثالث أو 
  .أفتونـــــــا مـــــــأجورين إن شـــــــاء اهللامخـــــــس؟ 

  
الوتر سنة مؤكدة، وأقله ركعة، وال حد ألكثره، وكان صلى اهللا عليه وسلم يف الغالب : ج

يوتر بإحدى عشرة ركعة، واألفضل أن يداوم على العمل وإن قل، وإن كان املرء نشـيطا  
ــه  ــري لــــــ ــذا خــــــ ــيئا فهــــــ   .وزاد شــــــ

ــه و    ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلموب ــحبه وس   .ص
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الــــــرئيس // نائــــــب الــــــرئيس  // عضــــــو 
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  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

  
  )٨٠٩٧(الســــؤال الرابــــع عشــــر مــــن الفتــــوى رقــــم  

الشفع بعـد صـالة    أرغب قيام الليل لتأدية بعض الركعات، وأرغب تأدية ركعيت: ١٤س
العشاء مباشرة وتأخري ركعة الوتر، فهل جائز ذلك أم ترتبط ركعتا الشفع مع ركعة الـوتر  

  وهل هنالك أفضلية؟

صالة « إذا انتهيت من صالة الليل توتر بواحدة، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : ١٤ج
متفـق  » ا قد صلى الليل مثىن مثىن فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له م

عليه واألفضل تأخري ذلك إىل آخر الليل إن تيسر ذلك، فإن مل يتيسر فأوتر يف أول الليـل  
عمال باألحاديث الصحيحة الواردة يف ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وإن صليت يف 
 أول الليل ما تيسر وأخرت الوتر إىل آخر الليل فال بأس، بل هو أفضل؛ لقول النيب صـلى 

  .متفـق علـى صـحته   » اجعلـوا آخـر صـالتكم بالليـل وتـرا      « اهللا عليه وسلم 
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الــــرئيس // نائــــب الــــرئيس  // عضــــو // عضــــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // يفي عبد الرزاق عف// عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  )٦٧١٨(الســــؤال الثــــاين والثالــــث مــــن الفتــــوى رقــــم 
هل قنوت الوتر قبل الركوع أم بعده وما هو الدعاء الوارد يف القنوت وهل جيـوز  : ٢س

  الزيادة عليه وماذا يقول املأموم إذا دعا اإلمام وإذا أثىن على اهللا سبحانه وتعاىل؟
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أن األفضل أن يكون دعاء القنوت يف الوتر بعد الركوع ال قبله؛ لكثـرة  الصحيح : أ: ٢ج
ــك   ــواردة يف ذلــــ ــحيحة الــــ ــث الصــــ   .األحاديــــ

  .يدعو املصلي يف القنوت مبا ورد من األدعية وبغري ما ورد، مما حيتاجه يف دينه ودنيـاه : ب
اهللا أو  يؤمن املأموم على دعاء اإلمام، ويثين على اهللا ويسبحه إذا أثـىن إمامـه علـى   : ج

  .ينصــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الــــــرئيس // نائــــــب الــــــرئيس  // عضــــــو 

  
  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفـي  // عبد اهللا بن قعود 

  
هل ورد دعاء الستفتاح صالة الليل، وما هو، وما يقول املصلي بعد انتهائه من صالة : ٣س

ــوتر؟   الـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
نعم ورد أدعية عدة يف استفتاحه صلى اهللا عليه وسلم صالة الليل، ومنها مـا رواه   :أ: ج

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « : مسلم يف صحيحه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
يستفتح صالة الليل بقوله اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السـموات واألرض  

كم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون، اهدين ملا اختلف فيه من عامل الغيب والشهادة أنت حت
ــتقيم       ــراط مس ــاء إىل ص ــن تش ــدي م  ــك ــك إن ــق بإذن   ) .١(» احل

_________  
 ٤٨٧/  ١، وأبـو داود  )٧٦٧(بـرقم   ٥٣٤/  ١، ومسلم ١٥٦/  ٦أخرجه أمحد ) ١(

 - ٢١٢/  ٣، والنسـائي  )٣٤٢٠(بـرقم   ٤٨٥ - ٤٨٤/  ٥والترمذي ) ٧٦٧(برقم 
  ) .١٣٥٧( برقم ٤٣٢ - ٤٣١/  ١، وابن ماجه )١٦٢٥( برقم  ٢١٣

كان رسـول  : روى أبو داود والنسائي رمحهما اهللا عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال: ب
ويف رواية ) ١(» سبحان امللك القدوس « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا سلم يف الوتر قال
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ورواه النسـائي يف  ) ٢(» يطيل يف آخرهن  سبحان امللك القدوس ثالث مرات« النسائي 
من حديث عبد الرمحن بن أبـزى  » ميد صوته يف الثالثة ويرفع « الكربى بإسناد جيد بلفظ 

سبحان امللك القـدوس  « : ورواه الدارقطين رمحه اهللا بإسناد جيد بلفظ) ٣(رضي اهللا عنه 
  ) .٤(» رب املالئكــــــــــــــة والــــــــــــــروح 

ــى ن  ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلم  وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم   .بين
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الــــــرئيس // نائــــــب الــــــرئيس  // عضــــــو 

  
  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفـي  // عبد اهللا بن قعود 

  
ــم    ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــاين مـــ ــؤال الثـــ   )٧١٣٢(الســـ

ــرأ دعـــاء القنـــوت : ٢س ــي..) اللـــهم اهـــدنا( مـــىت نقـ   ل؟بتفصـ
  

_________  
 ٢٤٦، ٢٤٤، ٢٣٦ -٢٣٥/  ٣، والنسـائي  ١٢٣/  ٥، ٤٠٦/  ٣أخرجه أمحد ) ١(

  ) .٢٤٥٠(بـرقم  ٢٠٣- ٢٠٢/  ٦وابـن حبـان   ) ١٧٣٦، ١٧٢٩، ١٧٠١(برقم 
  ) .١٦٩٩(، بــــــــــرقم ٢٣٥/  ٣رواه النســــــــــائي ) ٢(
، )١٧٣٤ -١٧٣٢(بـرقم   ٢٤٥/  ٣، والنسـائي  ٤٠٧، ٤٠٦/  ٣أخرجه أمحد ) ٣(

 ٤١- ٤٠، ٣٩/  ٣، والبيهقي )٥٤٦(برقم ) ٧٤ص (، والطيالسي ٣١/  ٢والدارقطين 
  ) .٩٧٢( بـــــــــــــرقم  ٨٩/  ٤والبغـــــــــــــوي 

  . ٤٠/  ٣، والبيهقي ٣١/  ٢رواه الدار قطين ) ٤(

قراءة دعاء القنوت يكون بعد الركوع من آخر ركعة، وأحسن شـيء ورد يف دعـاء   : ج
علمين رسول اهللا صلى « : هما قالالقنوت ما رواه اخلمسة عن احلسن بن علي رضي اهللا عن

اهللا عليه وسلم كلمات أقوهلن يف قنوت الوتر اللهم اهدين فيمن هديت وعافين فيمن عافيت 
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وتولين فيمن توليت وبارك يل فيما أعطيت وقين شر ما قضيت فإنك تقضـي وال يقضـى   
رواه أيضا ، وما » عليك إنه ال يذل من واليت وال يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت 

اللهم « عن علي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف آخر وتره 
إين أعوذ برضاك من سخطك ومبعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك 

  .» أنــــــت كمــــــا أثنيــــــت علــــــى نفســــــك 
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

ــة  ــاء اللجنـــ ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ   الدائمـــ
  

  //الــــرئيس // نائــــب الــــرئيس  // عضــــو // عضــــو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  )٤١٩٢(الفتوى رقم 

لعشـاء يف  حنن بعض اإلخوة املسلمني قد وقع بيننا شيء من االختالف يف الوتر بعد ا: س
الفضل والسنة كيف يفعلون، هل مجاعة بإمام واحد يفعلونه أم يفعلونه فرادى؛ ألن بعـض  

جيب علينا اجلماعة؛ ألن اجلماعة فيها سبع وعشرون درجة، واآلخـرون  : املسلمني يقولون
ملا صلى الرسول صلى اهللا عليه وسلم فردا، ومل ترد عنه اجلماعة إال بعض األيام يف : يقولون
ــ ــالوارمض ــه، ق ــل إىل بيت ــنة؟ : ان وانتق ــه الس ــك ات ــا التمس ــب علين   وج

  
الوتر يف رمضان بعد صالة التراويح يفعل مجاعة، وأما يف غري رمضان فال نعلم دلـيال  : ج

يدل على مشروعيته مجاعة بصفة مستدمية، لكن إذا فعل مجاعة يف بعض األحيان جاز، كما 
  .سلم وكما فعل أبـو الـدرداء مـع سـلمان     وقع البن عباس مع النيب صلى اهللا عليه و

وأما الفضل الذي جاء يف صالة اجلماعة والفرد فهذا يف الفريضة، فقد قال صلى اهللا عليـه  
متفق ) ١(» صالة الرجل يف مجاعة تفضل على صالة الفذ بسبع وعشرين درجة « : وسلم
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  .عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الــــرئيس // نائــــب الــــرئيس  // عضــــو // عضــــو 

  
_________  

، ٥٠١، ٤٨٥، ٤٧٥، ١١٢، ٦٥/  ٢، وأمحـد  ١٢٩/  ١أخرجه مالك يف املوطأ ) ١(
-٤٤٩/  ١، ومسـلم  ١٥٩-١٥٨/  ١، والبخاري ٤٩/  ٦، ٥٥/  ٣، ٥٢٥، ٥٢٠
والترمذي ) ٨٣٩-٨٣٧(برقم  ١٠٣/  ٢، والنسائي )٦٥٠، ٦٤٩(برقم  ٤٥٩، ٤٥١

-٧٨٦(بـرقم   ٢٥٩-٢٥٨/  ١وابن ماجـه  ) ٢١٦-٢١٥(برقم  ٤٢١-٤٢٠/  ١
٧٩٠. (  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــم   ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــع مـــ ــؤال الرابـــ   )١٥٠٠(الســـ

خر الوتر إىل بعد الصبح كما جرى به العمل حني خيـتم  إمام التراويح يف رمضان يؤ: ٤س
تراوحيه يلتفت بوجهه إىل املأمومني ويقول هلم بنية صالة الشفع والوتر ذا اللفظ هل هذا 
من عمل السلف أم ال؟ وإذا كان نعم فما الفرق بني هذه الركعات الثالث حيث أفـردن  

قولة بدعة أم هلا فضل فيجب التصريح بنية خاصة مع أن كل صالة النافلة شفع وهل هذه ال
  ا؟

ال نعلم دليال شرعيا يدل على أن اإلمام إذا انتهى من صالة التـراويح التفـت إىل   : ٤ج
بنية صالة الشفع والوتر، كما أننا ال نعلم أحدا مـن السـلف عمـل    : املأمومني وقال هلم
ه إثبات الـدليل وإال  إن هذا من عمل الرسول صلى اهللا عليه وسلم فعلي: بذلك، ومن قال
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من أحدث « : فإن قوله مردود عليه، وقد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
، كما ثبت عنه صلى اهللا عليه وسـلم يف األحاديـث   » يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

الصحيحة أن الوتر يكون قبل الصبح، ومن ذلك ما ثبت يف الصحيحني عن ابن عمر رضي 
صالة الليل مثىن مثىن فإذا خشي أحـدكم  « :  عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالاهللا

  .» الصــبح صــلى ركعــة واحــدة تــوتر لــه مــا قــد صــلى         
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الــــــرئيس // نائــــــب الــــــرئيس  // عضــــــو 

  
  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // اهللا بن غديان عبد 
  

  )١١٢٧١(الفتوى رقم 

من نام الليل وقد أوتر وأراد القيام لصالة الليل إن ختمها بالوتر فماذا عليه يف قـول  : س
يث ومن مل خيتمها بوتر فماذا عليه يف حد» ال وتران يف ليلة « الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

« ، ومن نام ومل يوتر فماذا عليه يف حديث أيب هريـرة  » اجعلوا آخر صالة الليل وترا « 
  .ومن نام ومل يوتر يقصد القيـام لـيال وغلبـه النـوم    » أوصاين خليلي أال أنام حىت أوتر 

  
من نام وقد أوتر أول الليل مث قام للتهجد آخر الليل فإنه يصلي ما كتب لـه وال  : أولًا: ج

  .وتر، امتثاال لنهي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الوترين يف الليلةيعيد ال

من نام ومل يوتر قاصدا القيام آخر الليل وقد وجد من نفسه قوة على ذلك فإنه يوتر : ثانيا
اجعلوا آخـر صـالتكم   « آخر الليل وهذا أفضل، ألنه وقت الترتل اإلهلي وعمال حبديث 

أوصاين خليلي « فضل، وليس فيه خمالفة حلديث أيب هريرة فإنه يدل على األ» بالليل وترا 
ألن هذا يف حق من مل جيد يف نفسه قوة على القيام آخر الليل وقد ) ١(» أال أنام حىت أوتر 
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ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أوتر من أول الليل وأوسطه وآخره، وهذا يدل على أن 
من خاف أال يقوم من آخر الليل فليوتر « : وسلمالليل كله حمل للوتر وقال صلى اهللا عليه 

أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صالة آخر الليل مشهودة وذلك 
ــل  ــحيحه» أفضـــــــ ــلم يف صـــــــ   .رواه مســـــــ

  
من نام ومل يوتر قاصدا القيام آخر الليل وغلبه النوم فإنه يشرع له قضـاء الـوتر يف   : ثالثًا

أن النيب صـلى اهللا عليـه   « ركعة، حلديث عائشة رضي اهللا عنها وقت الضحى ويشفعه ب
رواه » وسلم كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنيت عشرة ركعـة  

  .مســــــــــــــــــــــــــــــــــــلم 
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الــــــرئيس // ئيس نائــــــب الــــــر // عضــــــو 

  
_________  

ورواه بزيـادة   ٢٨٢- ٢٨١/  ٢، وابن أيب شيبة ٣٤٧/  ٢أمحد : اللفظ: رواه ذا) ١(
، ٢٤٧، ٥٤/  ٢، والبخـاري  ٤٥٩/  ٢أمحد : كل من) ركعيت الضحى وصيام البيض(

) ١٦٧٨، ١٦٧٧(بـرقم   ٢٢٩/  ٣والنسائي ) ٧٢٢-٧٢١(برقم  ٤٩٩/  ١ومسلم 
وابـن  ) ١٢٢٣، ١٢٢٢(برقم ٢٢٨- ٢٢٧/  ٢وابن خزمية  ،١٩-١٨/  ٢والدارمي 

/  ٣، وعبد الرزاق ٢٩٣/  ٤، ٤٧، ٣٦/  ٣والبيهقي ) ٢٥٣٦(برقم  ٢٧٧/  ٦حبان 
  ) .٤٦١٨(، برقم ١٥

  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

ــراويح ــالة التـــــــــــــــ   صـــــــــــــــ
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  حكـــــــــــم صـــــــــــالة التـــــــــــراويح
ــؤال األول  ــم  الســــ ــوى رقــــ ــن الفتــــ   )٢٢٠٥(مــــ

  نطلب من مساحتكم إفتاءنا عن صالة التراويح هل هي سـنة مشـروعة أو بدعـة؟   : ١س
  
التراويح سنة سنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وفعل الصحابة هلـا مشـهور،   : ١ج

وتلقته األمة عنهم خلفا بعد سلف وأول من مجعهم بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم على 
الليل عمر رضي اهللا عنه، وهو خليفة راشد، وال ينكر التراويح إال أهل البدع مـن   صالة

  .الرافضــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الــــــرئيس // نائــــــب الــــــرئيس  // عضــــــو 

  
  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز        //عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

  
ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٣٩٥٣(الفتـــــــــــــ

ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين يف صالة التراويح هل هي عشرون ركعة سنة أم مثان : س
ركعات سنة؟ وإذا كانت السنة مثان ركعات فلماذا تصلى عشرين ركعة يف املسجد النبوي 

ة الناس يستدلون بذلك على أن السـنة  الشريف كما مسعنا بأا تصلى عشرين ركعة وعام
  عشرون ركعة؟

صالة التراويح سنة سنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد دلت األدلة على أنـه  : ج
صلى اهللا عليه وسلم ما كان يزيد يف رمضان وال يف غريه على إحدى عشرة ركعـة وقـد   

صلى اهللا عليه وسلم يف  سأل أبو سلمة عائشة رضي اهللا عنها كيف كانت صالة رسول اهللا
ما كان يزيد يف رمضان وال يف غريه على إحدى عشرة ركعـة، يصـلي   « : رمضان، قالت

أربعا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن، مث يصلي أربعا فال تسأل عن حسـنهن وطـوهلن، مث   
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 إن عيين: فقلت يا رسول اهللا أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة : يصلي ثالثا، قالت عائشة 
متفق عليه وقد ثبت أنه صلى اهللا عليه وسلم كـان يصـلي يف   ) ١(» تنامان وال ينام قليب 

مـا  « بعض الليايل ثالث عشرة ركعة فوجب أن حيمل كالم عائشة رضي اهللا عنها يف قوهلا 
علـى  » كان يزيد صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان وال يف غريه على إحدى عشرة ركعـة  

يث، وال حرج يف الزيادة على ذلك، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم األغلب مجعا بني األحاد
مثىن مـثىن فـإذا خشـي    « : مل حيدد يف صالة الليل شيئا، بل ملا سئل عن صالة الليل قال
متفق عليه ومل حيدد إحدى عشرة » أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى 

  .الليــل يف رمضــان وغــريهركعــة وال غريهــا، فــدل علــى التوســعة يف صــالة 
_________  

/  ٤، ٢٥٣-٢٥٢، ٤٨-٤٧/  ٢والبخـاري   ١٢٠/  ١أخرجه مالك يف املوطـأ  ) ١(
) ١٣٤١(بـرقم   ٨٧-٨٦/  ٢وأبـو داود  ) ٧٣٨(بـرقم   ٥٠٩/  ١، ومسلم ١٦٨

وعبـد  ) ٤٣٩(برقم  ٣٠٣-٣٠٢/  ٢والترمذي ) ١٦٩٧(برقم  ٢٣٤/  ٣والنسائي 
/  ٦وابن حبـان  )١١٦٦(برقم  ١٩٢/  ٢خزمية  وابن) ٤٧١١(برقم  ٣٨/  ٣الرزاق 
، والبغوي يف شرح ٦٢/  ٧، ٦/  ٣، ٤٩٦ -٤٩٥/  ٢والبيهقي ) ٢٤٣٠(برقم  ١٨٦
  .٢٨٢/  ١والطحاوي يف شرح معاين اآلثار ) ٨٩٩(برقم  ٥-٤/  ٤السنة 

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــوث العلم  ــة للبحـــ ــة الدائمـــ ــاءاللجنـــ ــة واإلفتـــ   يـــ

  
  //الــــرئيس // نائــــب الــــرئيس  // عضــــو // عضــــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

  //باز 

ــجد  ــة يف املســـــ ــراويح مجاعـــــ ــالة التـــــ   صـــــ
ــم   ــوى رقـــــــــــــ   )٤١٦٧(الفتـــــــــــــ
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ـ     : س   ام واحـد؟ ما هي السنة النبوية يف صالة التـراويح مجاعـة يف املسـجد مـع إم
  
صالة التراويح يف رمضان مع إمام واحد يف املسجد سنة سنها نبينا حممد بن عبـد اهللا  : ج

عليه الصالة والسالم، ملا روت عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى يف 
و املسجد فصلى بصالته ناس، مث صلى الثانية فكثر الناس، مث اجتمعوا من الليلـة الثالثـة أ  

رأيـت الـذي   « : الرابعة فلم خيرج إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما أصبح قال
وذلـك يف  ) ١(» صنعتم فلم مينعين من اخلروج إليكم إال أين خشيت أن تفرض علـيكم  

خرجت مـع عمـر بـن    « : رمضان متفق عليه وما رواه عبد الرمحن بن عبد القاري قال
ذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسـه ويصـلي   اخلطاب يف رمضان إىل املسجد فإ

إين أرى لو مجعت هؤالء على قارئ واحد لكان : الرجل فيصلي بصالته الرهط فقال عمر 
أمثل، مث عزم فجمعهم على أيب بن كعب، مث خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصالة 

ضل من اليت يقومون، يعـين  نعمت البدعة هذه، واليت ينامون عنها أف: قارئهم، فقال عمر 
  .رواه البخــاري ) ٢(» آخــر الليــل، وكــان النــاس يقومــون أولــه      

_________  
يف صـالة   ٢٢٠/  ٣يف الصالة يف رمضان،، والبخـاري   ١١٣/  ١أخرجه مالك ) ١(

والنسائي ) ١٣٧٣(يف صالة املسافرين ، وأبو داود برقم ) ٧٦١(التراويح، ومسلم برقم 
٢٠٢/  ٣ .  
، واملروزي يف قيام ٢٥٢/  ٢، والبخاري ١١٥ -١١٤/  ١مالك يف املوطأ أخرجه ) ٢(

  ) .١٩٨ -١٩٧ص (الليل كما يف خمتصره 

ومما تقدم يتبني أن صالة التراويح كانت تصلى مجاعة يف املسجد يف عهده عليـه الصـالة   
ىل والسالم، مث يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، مث استمر عمل املسلمني على ذلك إ

فمراده رضي اهللا عنه أا بدعة من ) نعمت البدعة هذه(اليوم، وأما قول عمر رضي اهللا عنه 
حيث اللغة، لكوا مل تصل يف عهده صلى اهللا عليه وسلم مجاعة يف صفة مسـتمرة، وإمنـا   
صلى م صلى اهللا عليه وسلم ثالث ليال أو أربعا مجاعة مث ترك، خمافة أن تفرض علـيهم،  

  .صلى اهللا عليه وسلم أمن من فرضها عليهم وأمر ـا عمـر رضـي اهللا عنـه     فلما تويف
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ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الــــرئيس // نائــــب الــــرئيس  // عضــــو // عضــــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // فيفي عبد الرزاق ع// عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــم   ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــع مـــ ــؤال الرابـــ   )٥٧٣٨(الســـ
ــر؟    :٤س ــا أجـ ــل فيهـ ــريعة هـ ــراءة سـ ــراويح بقـ ــالة التـ   صـ
  
إذا كانت السرعة ال ختل باملعىن فال حرج يف ذلك، ولكن عدم السرعة أفضل عمال : ٤ج

بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف قراءتـه يف   وتأسيا) ١(} ورتلِ الْقُرآنَ ترتيلًا { بقوله تعاىل 
ــالة   .الصــــــــــــــــــــــــــــــــــ

_________  
  . ٤سورة املزمل آية ) ١(

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الــــرئيس // نائــــب الــــرئيس  // عضــــو // عضــــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي //  عبد اهللا بن غديان// عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــم   ــوى رقــــ ــن الفتــــ ــؤال األول مــــ   )٦١٤٨(الســــ
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صالة التراويح كثري من العلماء يعترضون على صالا عشرين ركعة، ويـدعون أن  : ١س
ــة  ــن أحــد عشــر ركع ــر م ــه وســلم مل يصــل أكث   .الرســول صــلى اهللا علي

  
ث عشرة ركعة، يسلم من كل ثنتني ويوتر بواحدة صالة التراويح إحدى عشرة أو ثال: ١ج

أفضل، تأسيا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، ومن صالها عشرين أو أكثر فال بأس، لقول النيب 
صالة الليل مثىن مثىن فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة « صلى اهللا عليه وسلم 
المه عليه ركعات حمـدودة وألن  متفق عليه فلم حيدد صالة اهللا وس» توتر له ما قد صلى 

عمر رضي اهللا عنه والصحابة رضي اهللا عنهم صلوها يف بعض الليايل عشرين سوى الوتر، 
  .وهــــــــم أعلــــــــم النــــــــاس بالســــــــنة

  
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الرئيس // نائب الرئيس // عضو 

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفـي  // عبد اهللا بن قعود 
  

  )٦٩١٤(الســـــؤال اخلـــــامس مـــــن الفتـــــوى رقـــــم 
أحيانا يسرع اإلمام يف القراءة يف صالة التراويح حىت يكاد املصلي خلفه ال يستطيع : ٥س

  أن يقرأ أو أن يكمل سورة الفاحتـة فمـا حكـم ذلـك، وهـل الصـالة صـحيحة؟       
  
يشرع له أن يلتمس إماما آخر يرتل القراءة ويطمئن يف الصالة، فإن مل يتيسر ذلـك  : ٥ج

صلى التراويح منفردا يف بيته، وينبغي خلواص املأمومني أن ينصحوا هذا اإلمام حىت يرتـل  
ــلم   ــه وس ــلى اهللا علي ــنيب ص ــول ال ــئن لق ــيحة « ويطم ــدين النص   ) .١(» ال

ــى نب  ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلم  وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم   .ين
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
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  //الــــرئيس // نائــــب الــــرئيس  // عضــــو // عضــــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  )٢٨٩٦(الســـــؤال اخلـــــامس مـــــن الفتـــــوى رقـــــم 
  صالة التراويح أن يصلي أربـع ركعـات بتسـليمة واحـدة؟     هل جيوز ملن يصلي: ٥س
  
يصلي التراويح ركعتني ركعتني، ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ملـن  : ٥ج

صالة الليل مثىن مثىن، فإذا خشي أحدكم الفجر صلى واحدة توتر « : سأله عن صالة الليل
ــلى     ــد صــــــ ــا قــــــ ــه مــــــ   .» لــــــ

_________  
بـرقم   ٧٤/  ١، ومسـلم  ١٠٣ -١٠٢/  ٤، ٢٩٧/  ٢، ٣٥١ / ١أخرجه أمحد ) ١(
 -٤١٩٧(برقم  ١٥٧-١٥٦/  ٧، والنسائي )٤٩٤٤(برقم  ٢٣٣/  ٥وأبو داود ) ٥٥(

  . ٣١١/  ٢، والدارمي )١٩٢٦(برقم  ٣٢٤/  ٤والترمذي ) ٤٢٠٠

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــوث العلميـــــ  ــة للبحـــ ــة الدائمـــ ــاءاللجنـــ   ة واإلفتـــ

  
  //الــــرئيس // نائــــب الــــرئيس  // عضــــو // عضــــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــم   ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــث مـــ ــؤال الثالـــ   )٩٢٣٣(الســـ
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  حنن بادية لسـنا يف مـدن فهـل جتـوز علينـا صـالة التـراويح أم ال جتـوز؟        : ٣س
  
ة التراويح يف شهر رمضان سنة بالنسبة لسكان احلضر وسكان البادية دون فرق صال: ٣ج

ــة  ــوم األدلـــــــــــــــ   .لعمـــــــــــــــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الــــرئيس // نائــــب الــــرئيس  // عضــــو // عضــــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // يان عبد اهللا بن غد// عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  )٦٥٠٥(الســــؤال الثالــــث عشــــر مــــن الفتــــوى رقــــم 
هل جيوز للرجل أن يؤدي صالة التراويح منفردا إن فاتته مع اجلماعة وهل صـالة  : ١٣س

  املـــــرأة التـــــراويح يف بيتـــــها أفضـــــل أو يف املســـــجد؟
  
يف بيتها خري هلا من صالا يف املسـجد، سـواء    يشرع للرجل ذلك، وصالة املرأة: ١٣ج

ــا   ــراويح أم غريهـــ ــة تـــ ــة أم نافلـــ ــت فريضـــ   .كانـــ
  .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
  

  //الــــرئيس // نائــــب الــــرئيس  // عضــــو // عضــــو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  )١٠٦٠٥(الســـــؤال الثالـــــث مـــــن الفتـــــوى رقـــــم 

إذا دخل املصلي يف صالة التراويح خلف اإلمام وقد فاتته ركعة، فهل عليـه بعـد   : ٣س
ــام؟    ــع اإلمــ ــلم مــ ــا أم يســ ــام إلمتامهــ ــليم القيــ   التســ

  
  .يشفع ا الركعة اليت أدركها مـع إمامـه   يقوم املأموم بعد سالم إمامه ليأيت بركعة: ٣ج

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الــــــرئيس // نائــــــب الــــــرئيس  // عضــــــو 

  
  //عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 

ــراويح  ــالة التــــــــ ــت صــــــــ   يف البيــــــــ
ــم   ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــع مـــ ــؤال الرابـــ   )٧٦١٧(الســـ

عندما مير شهر رمضان وحان وقت صالة التراويح هل أذهب إىل املسجد أم أصـلي  : ٤س
يف بييت، وأنا لست إماما ولكن مأموم وأحب أن أقرأ القرآن، وأفضل قراءيت عن استماعي 
  وإذا صــليت يف بــييت هــل فيــه ذنــب علــي، نقصــد صــالة التــراويح فقــط؟

  
ال حرج عليك يف صالا يف البيت لكوا نافلة، لكن صالا مع اإلمام يف املسـجد  : ٤ج

أفضل تأسيا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم ولقول الـنيب صـلى اهللا   
: عليه وسلم ألصحابه ملا صلى م التراويح يف بعض الليايل إىل ثلث الليل وقال له بعضهم

رواه ) ١(» من قام مع اإلمام حىت ينصرف كتب اهللا له قيام ليلتـه  « : بقية ليلتنالو نفلتنا 
  .أمحــد وأصــحاب الســنن بإســناد حســن مــن حــديث أيب ذر رضــي اهللا عنــه
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
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  //ئيس الــــــر// نائــــــب الــــــرئيس  // عضــــــو 

  
  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفـي  // عبد اهللا بن قعود 

  
  )٨٣٦٥(الســـــؤال الســـــادس مـــــن الفتـــــوى رقـــــم 

هل جيوز للرجل أن يصلي صالة التراويح يف شهر رمضان املعظم يف بيته وال يذهب : ٦س
  إىل املســـــــــــــــــــــــــــــــــــجد؟

  
_________  

، والترمذي ٢٣٨/  ١، والنسائي )١٣٧٥(، وأبو داود برقم ١٥٩/  ٥أخرجه أمحد ) ١(
  ) .١٣٢٧(، وابن ماجه برقم ١٥٤/  ١

جيوز صالة النافلة كالتراويح يف البيت، لكن تفوته فضيلة اجلماعة والسـعي إليهـا،   : ٦ج
ــجد      ــة يف املس ــة مجاع ــالة الفريض ــى ص ــرص عل ــه أن حي ــب علي   .وجي
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الــــرئيس // نائــــب الــــرئيس  // عضــــو // عضــــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــراويح   ــالة التـــ ــحف يف صـــ ــن املصـــ ــراءة مـــ   القـــ
ــم   ــوى رقــــ ــن الفتــــ ــؤال األول مــــ   )٢٢٣٨(الســــ

الة التراويح خالل شهر رمضان املبارك مبدينة فرزنو األمريكيـة، وحصـل   أدينا ص: ١س
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خالف حول القراءة من املصحف الكرمي حيث إن بعض اإلخوان قالوا بأنه ال جتوز القراءة 
من املصحف يف صالة التراويح، وقال بعضهم جتوز، نظرا لعدم وجود أحد من اإلخوة هنا 

  حيفظ القرآن الكرمي كله؟

ج أن يقرأ إمامكم يف التراويح من املصحف، بل ذلك يف مثل حالتكم مندوب ال حر: ١ج
إليه شرعا، ألن صالة التراويح مرغب يف تطويل القراءة فيها، وال يتأتى ذلك ألمثالكم إال 
بقراءة إمامكم يف املصحف، وقد روى أبو داود يف كتاب املصاحف عن طريق أيب أيوب عن 

  .اهللا عنها كـان يؤمهـا غالمهـا ذكـوان يف املصـحف     ابن أيب مليكة أن عائشة رضي 
وقال ابن أيب شيبة حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن ابن أيب مليكة عن عائشة أا أعتقت 
غالما هلا عن دبر فكان يؤمها يف رمضان يف املصحف، ورواه البخاري يف الصحيح معلقـا  
ــه ــا بــــــــــــــــ   .جمزومــــــــــــــــ

ــد و   ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلم وب ــحبه وس ــه وص   .آل
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الــــرئيس // نائــــب الــــرئيس  // عضــــو // عضــــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــم  ــوى رقــــــــــــــ   )٥٧٩(الفتــــــــــــــ
  .رمضانما حكم قراءة القرآن الكرمي يف املصحف يف قيام : س

اختلف أهل العلم يف حكم ذلك فكرهه بعضهم وأجازه مجهورهم ففي كتاب قيام الليل : ج
وقيام رمضان للشيخ العالمة حممد بن نصر املروزي عن ابن أيب مليكة أن ذكوان أبا عمرو 

وسئل ابن ) ١(كانت عائشة أعتقته عن دبر فكان يؤمها ومن معها يف رمضان يف املصحف 
يؤم الناس يف رمضان يف املصحف قال مازالوا يفعلون ذلك منـذ كـان   شهاب عن الرجل 
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  .اإلســـــالم، كـــــان خيارنـــــا يقـــــروؤن يف املصـــــاحف
وعن إبراهيم بن سعد عن أبيه أنه كان يأمره أن يقوم بأهله يف رمضان، ويأمره أن يقرأ هلم 

وعن أيوب عن حممد أنه كان ال يرى بأسـا أن يـؤم   . يف املصحف ويقول أمسعين صوتك
الرجل القوم يف التطوع يقرأ يف املصحف، وقال عطاء يف الرجل يـؤم يف رمضـان مـن    

وقال حيىي بن سعيد األنصاري ال أرى بـالقراءة مـن املصـحف يف    . ال بأس به: املصحف
سئل مالك رمحه اهللا عن أهل قرية ليس : وقال ابن وهب رمحه اهللا. رمضان بأسا، يريد القيام

  .ترى أن جيعلوا مصحفا يقرأ هلم رجل منهم فيه فقال ال بأس بهأحد منهم جامعا للقرآن، أ
_________  

  ) .٣٣٨/  ٢(وابن أيب شيبة ) معلقا( ١٧٠/  ١رواه البخاري ) ١(

املصحف، قال أمحد : وملصل قراءة يف املصحف ونظر فيه، أي: ( ويف املنتهى وشرحه ما نصه
مل أمسع فيها : ف، قيل له الفريضة؟ قالال بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر يف املصح: 

كان خيارنا يقـرؤون يف  : وسئل الزهري عن رجل يقرأ يف رمضان يف املصحف فقال. شيئا
  .اهــــــــــــــــ) ١) (املصـــــــــــــــاحف

وممن كره ذلك جماهد وإبراهيم وسفيان ، كرهوا أن يؤم الرجـل القـوم يف رمضـان يف    
قيام الليل وقيام رمضـان  (ابه املصحف خشية تشبهه بأهل الكتاب قال حممد بن نصر يف كت

إمنا كره ذلك قوم ألنه من فعل أهل الكتاب فكرهوا ألهـل اإلسـالم أن   ): (وكتاب الوتر
وقراءة القرآن بعيدة الشبه مـن قـراءة   : (، وأجاب عن القول باملشاة بقوله)يتشبهوا م

كتـب   كتب احلساب والكتب الواردة ألن قراءة القرآن من عمل الصالة وليست قـراءة 
ــيء    ــالة يف شـــ ــل الصـــ ــن عمـــ ــاب مـــ   ).احلســـ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //نائـــــــب الـــــــرئيس // عضـــــــو // عضـــــــو 

  
  //عبـد الـرزاق عفيفـي    // عبـد اهللا بـن غـديان    // عبد اهللا بن سليمان بن منيـع  
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_________  
  . ٢٠٠/  ١اإلرادات  شرح منتهى) ١(

ــم  ــوى رقــــــــــــــ   )٢٤٣(الفتــــــــــــــ
وهـم  (ما رأيكم يف املسافرين هل األفضل هلم أن يصلوا التراويح يف رمضـان أم ال؟  : س

  )يقصرون الصالة

قيام رمضان سنة سنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهلذا أخذها عنـه الصـحابة   : ج
، وقد ثبت يف الصحيحني من حديث رضوان اهللا عليهم وعملوا ا واستمرت إىل يومنا هذا

عائشة أنه صلى اهللا عليه وسلم صالها ليايل فصلوها معه مث تأخر وصلى يف بيته باقي الشهر 
، ويف البخاري أن عمر مجع الناس » إين خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها « : وقال

مة بن عبـد  على أيب بن كعب فصلى م التراويح، وثبت يف الصحيحني من حديث أيب سل
الرمحن أنه سأل عائشة رضي اهللا عنها كيف كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ 

أخرجـه البخـاري   » ما كان يزيد يف رمضان وال غريه على إحدى عشرة ركعة « : قالت
ومسلم يف التهجد وكان صلى اهللا عليه وسلم يسافر يف رمضان، ومن ذلك سفره صلى اهللا 

كة، فقد خرج صلى اهللا عليه وسلم لعشر مضني من رمضان يف سنة مثان عليه وسلم لفتح م
ومل يكن صلى اهللا عليه وسلم يدع قيام الليـل حضـرا وال   : (من اهلجرة، قال ابن القيم 

وبذلك يتبني أم إذا ) سفرا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار اثنيت عشرة ركعة
  .صـــــلوها يف ســـــفر فقـــــد أصـــــابوا الســـــنة    
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  //نائـــــــب الـــــــرئيس // عضـــــــو // عضـــــــو 
  

  //عبـد الـرزاق عفيفـي    // عبـد اهللا بـن غـديان    // عبد اهللا بن سليمان بن منيـع  
  

ــم    ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــاين مـــ ــؤال الثـــ   )٨٠١٨(الســـ
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اإلسالم كان يصلي معنا التراويح يف شهر رمضان املبـارك ويف   يوجد أحد إخواين يف: ٢س
اية صالة التراويح كان يصلي اإلمام ركعة وتر وهي اخلتام إال أن جاري املـذكور كـان   
يصلي مع اإلمام ركعة الوتر مث يصلي ركعة أخرى زيادة، وعندما سألته عن تلك الركعـة  

يل، أفيدونا هل هذا جائز، مع العلم بأن اإلمـام  الزيادة قال يل إنين أصلي قيام الليل يف مرت
كان ينهي الصالة بعد ركعة الوتر بالسالم إال أن جاري ما كان يسلم مـع اإلمـام حـىت    
ــادة؟ ــة الزيـــــــــــــــ   الركعـــــــــــــــ

  
إذا كان الواقع ما ذكر من أن جارك املذكور يؤخر وتره ليصلي من الليل يف بيتـه مث  : ٢ج

من الصالة مع اإلمام وشفع األخرية بواحدة لتكـون   يوتر يف آخر الصالته لنفسه فما يفعله
  .آخـــــر صـــــالته مـــــن الليـــــل وتـــــرا حســـــن

  
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الــــرئيس // نائــــب الــــرئيس  // عضــــو // عضــــو 

  
عبد العزيز بن عبد اهللا بن // بد الرزاق عفيفي ع// عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 

  //باز 

ــم   ــوى رقــــ ــن الفتــــ ــؤال األول مــــ   )٥٣١٦(الســــ
ما حكم اإلسالم يف صالة التراويح وكيفيتها فعندنا اختالف شديد فمن الناس مـن  : ١س

صالة القيام أثابكم اهللا مث يصلي ركعتني ويقوم قائال اللهم صل وسلم على : يبدؤها فيقول
بصوت مرتفع يقوهلا اإلمام ويقوهلا وراءه املصلون مجيعا وعندما يصلي الركعتني  سيدنا حممد

الثانيتني يقرأ سورة اإلخالص واملعوذتني بصوت مرتفع وكـذلك يقـول وراءه املصـلون    
ذلـك شـيء   : وعندما ينتهي من صالة التراويح يقرأ مثل ذلك ثالث مرات وعندما نقول

ما رأيكم . وبدعة حسنة وهل يف اإلسالم بدعة حسنةهذا عمل خري : ليس بوارد، يقول لك
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ــريا؟    ــزاكم اهللا خـ ــنة جـ ــذه السـ ــلى هـ ــف تصـ ــك وكيـ   يف ذلـ
  
قول الناس صالة القيام أثابكم اهللا وقول اإلمام اللهم صل وسلم على سـيدنا  : أولًا: ١ج

حممد بصوت مرتفع، وقول املأمومني ذلك بعده وقراءة سورة اإلخالص واملعوذتني بصوت 
كل هذا من البدع احملدثة، وقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليـه  -عد صالة الركعتني مرتفع ب

ــال ــلم ق ــو رد   « : وس ــه فه ــيس من ــا ل ــذا م ــا ه ــدث يف أمرن ــن أح   .» م
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //لرئيس ا// نائب الرئيس // عضو // عضو 

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
    )٧٥٧٢(الفتوى رقم 

أرجو اإلفتاء عن كيفية صالة التراويح كما جاء يف الكتاب والسـنة ألننـا يف بلـدنا    : س
د السالم هذا فضـل مـن اهللا   أوغندا اإلمام يقرأ السور القصار وبني كل ركعتني يقول بع

والنعمة والرمحة فأجابوا ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا سيدنا صلى اهللا عليه وسلم أشهد أال 
إله إال اهللا أستغفر اهللا نسألك اجلنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو حتب العفو فـاعف  

    .عنا
ويقول املأمومون وحبمده سـبحان  ويف الركعة األخرى بعد السالم يقول اإلمام سبحان اهللا 

إىل .. مرات مث يقول اهللا حممد فأجابوا سيد صلى اهللا عليه وسلم أشهد أال إله ٣اهللا العظيم 
  .آخــــــــــر كمــــــــــا كتبتــــــــــها أوال  

ويف الركعة األخرى يضيف إليه ذكر أيب بكر وعمر وعثمان وعلي، وعندما فتحت الراديو 
  .قـول وحنـن يف صـالة التـراويح    وأنا يف أوغندا ما مسعت شـيئا يقـال مثـل مـا ن    

  أرجو أن تصف يل صالة التراويح كما جاءت وهل هناك كتاب جيمع فيه صفتها؟
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سبق أن كتب مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن بـاز كلمـة يف صـالة    : أوال: ج
ما يفعله اإلمام واملأمومون من الذكر بعد الصالة كما وصفت : ثانيا) . ١(التراويح وفضلها 

وقـد  . من البدع؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يفعله، ومل يأمر أصحابه به - السؤاليف
  .» من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد « : ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

اللجنة الدائمـة للبحـوث   . وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
ــة واإلف ــاءالعلميـــــــــــــــ   تـــــــــــــــ

  //الــــــرئيس // نائــــــب الــــــرئيس  // عضــــــو 
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفـي  // عبد اهللا بن قعود 
  

  صــــــــــــــــــالة الليــــــــــــــــــل
  

ــل   ــالة الليـــــــــ ــفة صـــــــــ   صـــــــــ
ــم   ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــع مـــ ــؤال الرابـــ   )٣٦٨٦(الســـ

يف احلديث أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات ال تسأل عـن  : ٤س
ــا ــنهن أكـــ ــهد أم ال؟حســـ ــهن بالتشـــ ــل بينـــ   ن يفصـــ

  
_________  

: نص كلمة مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز يف فضل صوم رمضان وقيامه) ١(
من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من يراه من املسلمني، وفقـين اهللا وإيـاكم الغتنـام    

آمني سالم عليكم ورمحـة  . اتاخلريات، وجعلين وإياكم من املسارعني إىل األعمال الصاحل
أيها املسلمون فإنكم يف شهر عظيم مبارك أال وهو شـهر رمضـان،   : اهللا وبركاته، أما بعد

شهر الصيام والقيام وتالوة القرآن، شهر العتق والغفران، شهر الصدقات واإلحسان، شهر 
فيـه   تفتح فيه أبواب اجلنات، وتضاعف فيه احلسنات، وتقال فيه العثرات، شـهر جتـاب  

الدعوات وترفع الدرجات، وتغفر فيه السيئات، شهر جيود اهللا فيه سبحانه علـى عبـاده   
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بأنواع الكرامات، وجيزل فيه ألوليائه العطيات، شهر جعل اهللا صيامه أحد أركان اإلسالم، 
فصامه املصطفى صلى اهللا عليه وسلم، وأمر الناس بصيامه وأخرب عليه الصالة والسالم أن 

انا واحتسابا غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه ومن قامه إميانا واحتسابا غفر اهللا له ما من صامه إمي
تقدم من ذنبه، شهر فيه ليلة خري من ألف شهر، من حرم خريها فقد حرم، فعظموه رمحكم 
اهللا بالنية الصاحلة واالجتهاد يف حفظ صيامه وقيامه واملسابقة فيه إىل اخلريات، واملبادرة فيه 

لتوبة النصوح من مجيع الذنوب والسيئات، واجتهدوا يف التناصح بينكم والتعاون على إىل ا
الرب والتقوى، والتواصي باألمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل كل خري لتفـوزوا  

تطهـري الـنفس   : ويف الصيام فوائد كثرية وحكم عظيمة، منـها . بالكرامة واألجر العظيم
ن األخالق السيئة والصفات الذميمة كاألشر والبطر والبخل، وتعويدها وذيبها وتزكيتها م

األخالق الكرمية كالصرب واحللم واجلود والكرم وجماهدة النفس فيما يرضـي اهللا ويقـرب   
ومن فوائد الصوم أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربه ويذكره بعظـيم  . لديه

خوانه الفقراء فيوجب له ذلـك شـكر ا هللا سـبحانه    نعم اهللا عليه، ويذكره أيضا حباجة إ
وقـد أشـار اهللا   . واالستعانة بنعمه على طاعته ومواساة إخوانه الفقراء واإلحسان إلـيهم 

يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام ( سبحانه وتعاىل إىل هذه الفوائد يف قوله عز وجل 
لَى الَّذع با كُتقُونَ كَمتت لَّكُملَع كُملقَب نم فأوضح سبحانه أنه كتب علينـا الصـيام   ) ين

لنتقيه، سبحانه فدل ذلك على أن الصيام وسيلة للتقوى، والتقوى هي طاعة اهللا ورسـوله  
بفعل ما أمر وترك ما ى عنه عن إخالص هللا عز وجل وحمبة ورغبة ورهبة، وبذلك يتقـي  

فالصيام شعبة عظيمة من شعب التقوى، وقربة إىل املوىل عز وجل، . هالعبد عذاب اهللا وغضب
وقد أشار النيب صلى اهللا عليه وسلم . ووسيلة قوية إىل التقوى يف بقية شئون الدين والدنيا

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنـه  : ؟إىل بعض فوائد الصوم يف قوله 
فبني النيب عليـه  . يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء  أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل

الصالة والسالم أن الصوم وجاء للصائم ووسيلة لطهارته وعفافه، وما ذاك إال ألن الشيطان 
جيري من ابن آدم جمرى الدم، والصوم يضيق تلك ااري، ويذكر باهللا وعظمته فيضـعف  

ه الطاعات من املـؤمنني وتقـل بـه    سلطان الشيطان ويقوى سلطان اإلميان، وتكثر بسبب
ومن فوائد الصوم أيضا أنه يطهر البدن من األخالط الرذيلة ويكسبه صحة وقوة . املعاصي
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اعترف بذلك الكثري من األطباء وعاجلوا به كثريا من األمراض، وقد أخرب اهللا سـبحانه يف  
بحانه أن املفـروض  كتابه العزيز أنه كتب علينا الصيام كما كتبه على من قبلنا، وأوضح س

علينا هو صيام شهر رمضان، وأخرب نبينا عليه الصالة والسالم أن صيامه هو أحد أركـان  
يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَـى  ( اإلسالم اخلمسة، قال اهللا تعاىل 
أَياما معدودات إىل أن قال عز وجل شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ  الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

ـ  مو همصفَلْي رهالش كُمنم هِدش نفَم قَانالْفُرى ودالْه نم اتنيباسِ ولنى لدآنُ هالْقُر يهف ن
أَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضكَانَ م    ـرسالْع بِكُـم رِيـدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي رامٍ أُخ

ويف الصحيحني عن ابن ) . ولتكْملُوا الْعدةَ ولتكَبروا اللَّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ 
شهادة أال إلـه إال اهللا  : بين اإلسالم على مخس؟ رسول اهللا : عمر رضىاهللا عنهما قال قال

أيهـا  . وأن حممدا رسول اهللا، وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحـج البيـت   
إن الصوم عمل صاحل عظيم وثوابه جزيل، وال سيما صوم رمضان فإنه الصـوم  : املسلمون

الذي فرضه اهللا على عباده، وجعله من أسباب الفوز لديه، وقد ثبت يف احلديث الصـحيح  
يقول اهللا تعاىل كل عمل ابن آدم له احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف : قال؟ النيب أن 

إال الصيام فإنه يل وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتـان  
فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وخللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسـك  

إذا دخل رمضان فتحت أبواب اجلنة وغلقت أبواب النار : أنه قال؟ النيب  ويف الصحيح عن
إذا كان أول ليلة من : أنه قال؟ وسلسلت الشياطني وأخرج الترمذي وابن ماجه عن النيب 

رمضان صفدت الشياطني ومردة اجلن وفتحت أبواب اجلنة فلم يغلق منها باب وغلقـت  
يا باغي اخلري أقبل ويا باغي الشر أقصـر وهللا  : مناد أبواب النار فلم يفتح منها باب وينادي

: قال؟ عتقاء من النار وذلك كل ليلة وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 
أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم اهللا فيه فيرتل الرمحة وحيط اخلطايا ويستجيب فيه الدعاء، 

مالئكته فأروا اهللا من أنفسكم خريا، فإن الشقي  ينظر اهللا تعاىل إىل تنافسكم فيه ويباهي بكم
إن ؟ رسول اهللا : من حرم فيه رمحة اهللا رواه الطرباين وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال

اهللا فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إميانا واحتسابا خـرج  
قيام رمضان حد حمدود، ألن النبيب صلى  وليس يف. من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه النسائي 



٢٩٨ 

  

 

  

  

  صيام والقيام للجنة الدائمة لإلفتاءاحتاف األنام بفتاوى ال
  

اهللا عليه وسلم مل يوقت ألمته يف ذلك شيئا، وإمنا حثهم على قيام رمضان، ومل حيدد ذلـك  
مثىن مثىن فإذا خشي : بركعات معدودة، وملا سئل عليه الصالة والسالم عن قيام الليل قال

ـ    اري ومسـلم يف  أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صـلى أخرجـه البخ
الصحيحني فدل ذلك على التوسعة يف هذا األمر، فمن أحب أن يصلي عشـرين ركعـة   
ويوتر بثالث فال بأس، ومن أحب أن يصلي عشر ركعات ويوتر بثالث فال بـأس، ومـن   
أحب أن يصلي مثان ركعات ويوتر بثالث فال بأس، ومن زاد على ذلك أو نقص عنه فـال  

يفعله غالبا وهو أن يقوم بثمان ركعات يسلم من كل ؟ لنيب واألفضل ما كان ا. حرج عليه
ركعتني ويوتر بثالث مع اخلشوع والطمأنينة وترتيل القراءة ملا ثبت يف الصـحيحني عـن   

ال يزيد يف رمضان وال يف غريه على إحدى ؟ كان رسول اهللا : عائشة رضي اهللا عنها قالت
ن، مث يصلي أربعا فال تسـأل عـن   عشرة ركعة يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن وطوهل

حسنهن وطوهلن مث يصلي ثالثا ويف الصحيحني عنها رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه 
؟ وثبت عنـه  . وسلم كان يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل ثنتني ويوتر بواحدة

أنـه يف  ؟  يف أحاديث أخرى أنه كان يتهجد يف بعض الليايل بأقل من ذلك، وثبت عنه أيضا
بعض الليايل يصلي ثالث عشرة ركعة يسلم من كل اثنـتني، فـدلت هـذه األحاديـث     

على أن األمر يف صالة الليل موسع فيه حبمد اهللا وليس فيها حد ؟ الصحيحة عن رسول اهللا 
حمدود ال جيوز غريه، وهو من فضل اهللا ورمحته وتيسريه على عباده، حىت يفعل كل مسلم ما 

وينبغي أن يعلم أن املشروع للمسلم يف قيـام  . ، وهذا يعم رمضان وغريهيستطيع من ذلك
رمضان ويف سائر الصلوات هو اإلقبال على صالته واخلشوع فيها والطمأنينـة يف القيـام   
والقعود والركوع والسجود وترتيل التالوة وعدم العجلة، ألن روح الصالة هو اإلقبـال  

وأداؤها كما شرع اهللا بإخالص وصـدق ورغبـة   عليها بالقلب والقالب، واخلشوع فيها 
قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ الَّذين هم فـي صـلَاتهِم   ( كما قال اهللا سبحانه . ورهبة وحضور قلب

إذا قمت : وجعلت قرة عيين يف الصالة وقال للذي أساء يف صالته؟ وقال النيب ) خاشعونَ 
القبلة فكرب مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن مث اركع إىل الصالة فأسبغ الوضوء مث استقبل 

حىت تطمئن راكعا مث ارفع حىت تعتدل قائما مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث ارفـع حـىت   
وكـثري مـن   . تطمئن جالسا مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث افعل ذلك يف صالتك كلها 
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ينقرها نقرا، وذلك ال جيوز  الناس يصلي يف قيام رمضان صالة ال يعقلها وال يطمئن فيها بل
بل هو منكر ال تصح معه الصالة، ألن الطمأنينة ركن يف الصالة ال بد منه، كما دل عليـه  

أسوأ النـاس  : أنه قال؟ احلديث املذكور آنفا فالواجب احلذر من ذلك، ويف احلديث عنه 
م ركوعهـا  ال يت: كيف يسرق صالته؟ قال: يا رسول اهللا: سرقة الذي يسرق صالته قالوا

فيا معشر املسلمني عظمـوا  . أنه أمر الذي نقر صالته أن يعيدها؟ وال سجودها وثبت عنه 
الصالة وأدوها كما شرع اهللا واغتنموا هذا الشهر العظيم وعظموه رمحكـم اهللا بـأنواع   
العبادات والقربات وسارعوا فيه إىل الطاعات فهو شهر عظيم جعلـه اهللا ميـدانا لعبـاده    

فأكثروا فيه رمحكـم اهللا مـن   . ليه فيه بالطاعات ويتنافسون فيه بأنواع اخلرياتيتسابقون إ
الصالة والصدقات وقراءة القرآن الكرمي بالتدبر والتعقل والتسبيح والتحميـد والتـهليل   
والتكبري واالستغفار، واإلكثار من الصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  

أجود الناس وكان أجـود  ؟ املساكني واأليتام، وقد كان رسول اهللا واإلحسان إىل الفقراء و
ما يكون يف رمضان فاقتدوا به رمحكم اهللا يف مضاعفة اجلود واإلحسان يف شهر رمضـان،  
وأعينوا إخوانكم الفقراء علىالصيام والقيام واحتسبوا أجر ذلـك عنـد امللـك العـالم     

: أنه قال؟ زار واآلثام، فقد صح عن النيب واحفظوا صيامكم عما حرمه اهللا عليكم من األو
من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه وقـال  

الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب، فإن : عليه الصالة والسالم
الصـيام عـن الطعـام     ليس: أنه قال؟ وجاء عنه . امرؤ سابه أحد فليقل إين امرؤ صائم 

والشراب وإمنا الصيام من اللغو والرفث وخرج ابن حبان يف صحيحه عن أيب سعيد رضى 
من صام رمضان وعرف حدوده وحتفظ مما ينبغـي لـه أن   ؟ قال رسول اهللا : اهللا عنه قال

إذا صـمت  ( وقال جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنهما . يتحفظ منه كفر ما قبله 
مسعك وبصرك ولسانك عن الكذب واحملارم ودع أذى اجلار، وليكن عليك وقـار  فليصم 

ومن أهم األمور اليت جيب على املسـلم  ). وسكينة وال جتعل يوم صومك ويوم فطرك سواء
الصلوات اخلمس يف أوقاا، فإـا عمـود   : العناية ا واحملافظة عليها يف رمضان ويف غريه

شهادتني، وقد عظم اهللا شأا وأكثر من ذكرهـا يف كتابـه   اإلسالم وأعظم الفرائض بعد ال
( وقال تعـاىل  ) حافظُوا علَى الصلَوات والصلَاة الْوسطَى وقُوموا للَّه قَانِتني ( العظيم فقال 
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آليات يف هـذا املعـىن   وا) وأَقيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ 
العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر وصح عنه عليـه  ؟ كثرية، وقال النيب 

من حافظ على الصالة كانت له نورا وبرهانا وجناة يوم القيامـة  : الصالة والسالم أنه قال
فرعون وهامان ومن مل حيافظ عليها مل يكن له نور وال برهان وال جناة وكان يوم القيامة مع 

وقارون وأيب بن خلف ومن أهم واجباا يف حق الرجال أداؤها يف اجلماعة، كما جـاء يف  
؟ من مسع النداء فلم يأت فال صالة له إال من عـذر وجـاءه   : أنه قال؟ احلديث عن النيب 
يا رسول اهللا إين رجل شاسع الدار عن املسجد وليس يل قائد يالئمـين  : رجل أعمى فقال

نعم : قال» هل تسمع النداء بالصالة«؟ من رخصة أن أصلي يف بييت؟ فقال له النيب  فهل يل
لقـد  : ( وقال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه. خرجه مسلم يف صحيحه » فأجب«: قال

فاتقوا اهللا عباد اهللا يف صالتكم وحـافظوا  ) رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق 
وتواصوا بذلك يف رمضان وغريه تفوزوا بـاملغفرة ومضـاعفة األجـر     عليها يف اجلماعة،

وأهم األمور بعـد الصـالة   . وتسلموا من غضب اهللا وعقابه ومشاة أعدائه من املنافقني
الزكاة فهي الركن الثالث من أركان اإلسالم، وهي قرينة الصالة يف كتاب اهللا عز وجـل  

هللا، وسارعوا إىل إخراجهـا وقـت وجوـا    فعظموها كما عظمها ا؟ ويف سنة رسول اهللا 
وصرفها إىل مستحقيها عن إخالص هللا عز وجل وطيب نفس وشـكر للمـنعم سـبحانه،    
واعلموا أا زكاة وطهرة لكم وألموالكم وشكر للذي أنعـم علـيكم باملـال ومواسـاة     

هرهم وتزكِّيهِم بِهـا  خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَ( إلخوانكم الفقراء، كما قال اهللا عز وجل 
 كُورالش يادبع نيلٌ مقَلا وكْرش داولُوا آلَ دمملعاذ ؟ وقال النيب ) وقال سبحانه وتعاىل اع

بن جبل رضي اهللا عنه ملا بعثه إىل اليمن إنك تأيت قوما من أهل الكتـاب فـادعهم إىل أن   
 فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اهللا افتـرض  يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا

عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فـأعلمهم أن اهللا افتـرض   
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن أطاعوك لـذلك فإيـاك وكـرائم    

وينبغـي  . صـحته  أمواهلم، واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهللا حجاب متفق على
للمسلم يف هذا الشهر الكرمي التوسع يف النفقة والعناية بالفقراء واملتعففني وإعانتهم علـى  

وطلبا ملرضاة اهللا سبحانه وشكرا إلنعامه، وقد وعـد اهللا  ؟ الصيام والقيام تأسيا برسول اهللا 
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ا تقَدموا لأَنفُِسـكُم  وم( سبحانه عباده املتقني باألجر العظيم واخللف اجلزيل، فقال سبحانه 
وما أَنفَقْتم من شـيٍء فَهـو   ( وقال تعاىل ) من خيرٍ تجِدوه عند اللَّه هو خيرا وأَعظَم أَجرا 

 نيازِقالر ريخ وهو فُهلخواحذروا رمحكم اهللا كل ما جيرح الصـوم ويـنقص األجـر    ) . ي
وجل من سائر املعاصي، كالربا والزنا والسرقة وقتل النفس بغري حـق  ويغضب الرب عز 

وأكل أموال اليتامى، وأنواع الظلم يف النفس واملال والعرض والغش يف املعامالت واخليانة 
لألمانات وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والشحناء والتهاجر يف غـري حـق اهللا سـبحانه    

قات والدخان، والغيبة والنميمة والكذب وشهادة وشرب املسكرات وأنواع املخدرات كال
الزور والدعاوى الباطلة واألميان الكاذبة وحلق اللحى وتقصريها وإطالة الشوارب والتكرب 
وإسبال املالبس واستماع األغاين وآالت املالهي وتربج النساء وعدم تسترهن من الرجال، 

وهـذه  . ذلك مما ى اهللا عنه ورسولهوالتشبه بنساء الكفرة يف لبس الثياب القصرية وغري 
املعاصي اليت ذكرنا حمرمة يف كل زمان ومكان، ولكنها يف رمضان أشد حترميا وأعظم إمثـا  
لفضل الزمان وحرمته، فاتقوا اهللا أيها املسلمون واحذروا ما ـاكم اهللا عنـه ورسـوله    

وتآمروا بـاملعروف   واستقيموا على طاعته يف رمضان وغريه، وتواصوا بذلك وتعاونوا عليه
واهللا . وتناهوا عن املنكر لتفوزوا بالكرامة والسعادة والعزة والنجـاة يف الـدنيا واآلخـرة   

املسئول أن يعيذنا وإياكم وسائر املسلمني من أسباب غضبه، وأن يتقبل منا مجيعا صـيامنا  
وأن يوفـق  وقيامنا، وأن يصلح والة أمر املسلمني وأن ينصر م دينه وخيذل م أعـداءه،  

اجلميع للفقه يف الدين والثبات عليه واحلكم به والتحاكم إليه يف كل شيء، إنه على كـل  
شيء قدير، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن 

الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتـاء والـدعوة   . سار على جه إىل يوم الدين
  . واإلرشاد

كان صلى اهللا عليه وسلم يفتتح صالة الليل بركعتني مث يصلي فثبت عن عائشة رضي : ج
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف رمضان أربعا فال تسأل عن « : اهللا عنها أا قالت

رواه » حسنهن وطوهلن مث يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن وطـوهلن مث يصـلي ثالثـا    
كان صلى اهللا عليه وسـلم  « : رواية هلما عنها رضي اهللا عنها قالتالبخاري ومسلم ويف 

وهذا اللفظ يفسـر الـذي   ) ١(» يصلي عشر ركعات يسلم من كل اثنتني ويوتر بواحدة 
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قبله، ويعلم منه أنه يفصل كل ركعتني بتشهد وسالم، وهذا هو الغالب من فعله صـلى اهللا  
التهجد ذكرها مسلم يف صحيحه وغـريه  عليه وسلم، وقد ثبت عنه أنواع أخرى يف صالة 

ــئت  ــا إن شــــــــــــــ   .فراجعهــــــــــــــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
ــو  ــرئيس // عضــــــــــــــ   //الــــــــــــــ

  
ــد اهللا بــن قعــود    ــز بــن عبــد اهللا بــن بــاز      // عب   //عبــد العزي

  
ــم   ــوى رقــــ ــن الفتــــ ــؤال األول مــــ   )٨٣٦٦(الســــ

أبلغونا ما حكم صالة الليل وما هو األفضل يف الوتر هل أول الليل أم آخر الليـل  : ١س
ــم اهللا؟     ــادة وفقك ــو اإلف ــل نرج ــر اللي ــنن آخ ــا نتس ــن دائم ــث حن   حي

  
_________  

  ) .١٣٣٤(برقم  ٨٤/  ٢، وأبو داود )٧٣٨(برقم  ٥١٠/  ١أخرجه مسلم ) ١(

لليل ملن قدر على ذلك ومل خيـش  صالة الليل سنة، واألفضل يف الوتر أن يصلى آخر ا: ج
من خاف أن ال يقوم من آخـر  « : فواا عليه بنوم وحنوه، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صالة آخر الليل مشهودة 
ــل  ــك أفضــــ ــحيحه» وذلــــ ــلم يف صــــ   .، رواه مســــ

ــى   ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلم  وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم   .نبين
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الــــرئيس // نائــــب الــــرئيس  // عضــــو // عضــــو 
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عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــم    ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــاين مـــ ــؤال الثـــ   )٤٩٢٧(الســـ

غري عدد يف النوافل مائة، ألف، ألفان ولقد أورد السيد سابق يف فقه هل جتوز صالة ب: ٢س
  السنة دليال يف ذلك وهل هناك فرق بني معىن النوافل والسنن؟

له أن يصلي من النوافل ما شاء وليس لذلك حد معني فيما نعلم من الشرع إال مـا  : ٢ج
اجلمعة فـإن الرسـول    حدده الشرع، كسنة الظهر واملغرب والعشاء والفجر والراتبة بعد

صلى اهللا عليه وسلم حافظ على عدد يف ذلك، وهي أربع قبل الظهر وثنتان بعدها وثنتـان  
بعد صالة املغرب وثنتان بعد صالة العشاء وثنتان قبل صالة الصبح وثنتان بعـد صـالة   
اجلمعة يف بيته، وصح عنه صلى اهللا عليه وسلم األمر ملن أراد أن يصلي بعـد اجلمعـة أن   

  .صـــــــــــــــــلي أربعـــــــــــــــــا ي
وأما معىن النوافل والسنن، فرياد بالنوافل التطوع، والسنن ما دل دليل علـى مشـروعيته   
وليس بواجب، كصالة الضحى والرواتب للصلوات اخلمس والوتر، فهذه السنن بعضـها  
  .آكـــــد مـــــن بعـــــض وتســـــمى أيضـــــا نوافـــــل
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب

ــة  ــاء اللجنـــ ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ   الدائمـــ
  

  //الــــرئيس // نائــــب الــــرئيس  // عضــــو // عضــــو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــم   ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــع مـــ ــؤال الرابـــ   )٦٩٣٦(الســـ

  ؟هل صالة التطوع يف الليل هلا زمن معني من الليل أم ال: س
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الليل كله حمل صالة تطوع لكن صالة الوتر ال يدخل وقتها إال بعد صـالة العشـاء،   : ج
والتهجد يف الثلث األخري أفضل إذا تيسر ذلك، فإن خاف أال يقوم من آخر الليل فاألفضل 

من خاف أال يقوم من آخـر  « : أن حيتاط ويوتر يف أوله، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
له ومن طمع أن يقوم يف آخره فليصل يف آخره فإن صـالة آخـر الليـل    الليل فليوتر أو

ــل  ــك أفضــــــــ ــهودة وذلــــــــ   .» مشــــــــ
  

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الــــــرئيس // نائــــــب الــــــرئيس  // عضــــــو 

  
  //العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز      عبـد  // عبد الرزاق عفيفـي  // عبد اهللا بن قعود 

  
ــم   ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــع مـــ ــؤال الرابـــ   )٧٨٠٤(الســـ

ما هو الوقت األمثل لقيام الليل لقراءة القرآن والتهجد فيه وذلك بوقتنـا احلاضـر   : ٤س
ــرويب؟     ــزوايل والغ ــت ال ــاعة أي بالتوقي ــد بالس ــون التحدي ــو أن يك   أرج

  
يل شئت، من أوله أو وسطه األمر يف ذلك واسع فتهجد يف أي ساعة من ساعات الل: ٤ج

ــل   ــري أفضــ ــه األخــ ــد يف ثلثــ ــن التهجــ ــره، لكــ   .أو آخــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الرئيس // نائب الرئيس // عضو // عضو 

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // في عبد الرزاق عفي// عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  صيام والقيام للجنة الدائمة لإلفتاءاحتاف األنام بفتاوى ال
  

  
ــم   ــن الفتـــــوى رقـــ   )١٢١٨٧(الســـــؤال الثـــــاين مـــ

ما هو أفضل أوقات الليل للتهجد فأنا أقوم كل ليلة أصلي قبل صالة الفجر بنصف : ٢س
ساعة فقط أصلي فيها مثىن مثىن وإذا مسعت األذان أوترت بركعة فهل أسـتمر يف هـذه   

لليل أم هناك وقت أفضل أقوم فيه كجـوف الليـل مـثال    الكيفية ويكتب يل ثواب قيام ا
ــدونا؟   أفيــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
« أفضل قيام الليل ما كان يف نصف الليل اآلخري، لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم  : ٢ج

احلديث، ) ١(» .. أفضل الصالة صالة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه
 السماء الدنيا كل ليلة حني يبقى ثلث الليـل  يرتل ربنا إىل« : وقوله صلى اهللا عليه وسلم

) ٢(» من يدعوين فأستجيب له من يسألين فأعطيه من يستغفرين فأغفر لـه  : اآلخر فيقول
متفق على صحتهما وهذا الرتول املذكور يف احلديث نزول يليق جبالل اهللا سبحانه وعظمته، 

} مثْله شيٌء وهو السميع الْبصري لَيس كَ{ ال يشابه خلقه يف شيء من ذلك، لقوله سبحانه 
)٣. (    

ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ

  
  //الــــــــــرئيس // نائــــــــــب الــــــــــرئيس 

  
_________  

، وأبـو  ١٦٥/  ٣، ومسـلم  ٢٨٦/  ١، والبخاري ٢٠٦، ١٦٠/  ٢أخرجه أمحد ) ١(
ــرقم دا ــائي ) ٢٤٤٨(ود ب ــرقم  ٣٢١/  ١والنس ــه ب ــن ماج   ) .١٧١٢(، واب
، ١٧٥/  ٢، ومسـلم  ١٩٠/  ٤، ٢٨٩/  ١، والبخاري ٢١٤/  ١أخرجه مالك ) ٢(

  .٢٦٣/  ٢، والترمــــــذي )١٣١٥(وأبــــــو داود بــــــرقم  
  . ١١سورة الشورى، اآلية ) ٣(
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ــي    ــرزاق عفيف ــد ال ــاز     // عب ــن ب ــد اهللا ب ــن عب ــز ب ــد العزي   //عب
  

ــؤال الر ــم  الســـ ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــع مـــ   )١٤٠٥(ابـــ
إذا قام مسلم قبل الفجر ليصلي نافلة وأذن الفجر وهو يصلي وهو يعلم أن الصـالة  : ٤س

  أيستمر يف الصالة أم يوتر ويركع لسـنة الفجـر؟   -مثال  -لن تنعقد إال بعد ثلث ساعة 
  
الفجر وقت قيام الليل وصالة الوتر من بعد صالة العشاء إىل طلوع الفجر وإذا طلع : ٤ج

وقد بقي على الشخص شيء من قيام الليل أو مل يبق عليه إال الوتر فإنه يفعل ما فاته مـن  
قيام الليل ويشفع الوتر بركعة وذلك ارا قبل الظهر، واألصل يف ذلك ما ثبت عن عائشة 

من كل الليل أوتر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أول الليـل  « : رضي اهللا عنها قالت
ــطه ــحر   وأوسـ ــره إىل السـ ــهى وتـ ــره وانتـ ــه» وآخـ ــق عليـ   .متفـ

أوتروا « : وما رواه أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
ــبحوا   ــل أن تصــــــ ــلم ) ١(» قبــــــ   .رواه مســــــ

_________  
) ٧٥٤(بـرقم   ٥٢٠-٥١٩/  ١، ومسـلم  ٧١، ٣٧، ٣٥، ١٣/  ٣أخرجه أمحد ) ١(

، وابن )٤٦٨(برقم  ٣٣٢/  ٢، والترمذي )١٦٨٤، ١٦٨٣(برقم  ٢٣١/  ٣والنسائي 
، وعبد الرزاق ٣٠١/  ١، واحلاكم ٣٧٢/  ١والدارمي ) ١١٨٩(برقم  ٣٧٥/  ١ماجه 

ص ( ، واملروزي يف قيام الليل كما يف خمتصره ٤٨٧/  ٢والبيهقي ) ٤٥٨٩(برقم  ٨/  ٣
٣٠٥. (  

إذا طلع الفجـر  « : وسلم قال وما رواه ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه
رواه الترمذي وما روته ) ١(» فقد ذهب كل صالة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل « : عائشة رضي اهللا عنها قالت
ــة     ــرة ركع ــنيت عش ــهار اث ــن الن ــلى م ــع ص ــوم أو وج ــلم » ن   .رواه مس

  
ــاهللا ال ــلم   وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص   .توفي



٣٠٧ 
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ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
  

  //الــــــرئيس // نائــــــب الــــــرئيس  // عضــــــو 
  

  //عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز       // عبد الرزاق عفيفي // عبد اهللا بن غديان 
  

ــم   ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــث مـــ ــؤال الثالـــ   )١٩٠٠(الســـ
إن مل تصل صالة الوتر بعد صالة العشاء جيـب عليـك أن    لقد تطرق إىل أذين أنك: ٣س

  تصــلي الضــحى وحنــن موظفــون لــيس معنــا وقــت الضــحى فمــاذا نعمــل؟
  

_________  
وابن ) ٤٦١٣(برقم  ١٣/  ٣وعبد الرزاق ) ٤٦٩(برقم  ٣٣٢/  ٢أخرجه الترمذي ) ١(

/  ٢، والبيهقـي  ٣٠٢/  ١احلـاكم  : رواه بنحوه) ت شاكر ١٠١/  ٣(حزم يف احمللى 
٤٧٨.  

ما ذكر من وجوب صالة الضحى على من مل يصل الوتر بعد صالة العشـاء لـيس   : ٣ج
بصحيح، لكن يسن للمسلم أن حيافظ على صالة الوتر بعد العشاء إن كان ممـن يغلـب   
عليهم النوم وال يستيقظون إال مع أذان الفجر أما إن كان يرجو القيام قبل الفجر لصـالة  

ؤخر الوتر حىت جيعله آخر صالته من الليل، فإن فاتته صالة النافلة التهجد فاألفضل له أن ي
اليت اعتاد أن يصليها من الليل استحب له أن يصلي ارا قبل الظهر ما اعتاده من النافلـة  
ليال، لكن يصليها شفعا، مثال إذا كان من عادته أن يصلي مخسا يف الليل صلى ستا يسـلم  

من حديث عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صـلى اهللا   من كل ركعتني، وهكذا، ألنه ثبت
ــك   ــى ذلـــ ــدل علـــ ــا يـــ ــلم مـــ ــه وســـ   .عليـــ
ــلم     ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي   .وب
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
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  //الــــرئيس // نائــــب الــــرئيس  // عضــــو // عضــــو 
  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن // لرزاق عفيفي عبد ا// عبد اهللا بن غديان // عبد اهللا بن قعود 
ــاز    //بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــم    ــوى رقـــ ــن الفتـــ ــث مـــ ــؤال الثالـــ   )٦٥٥(الســـ

  هـــل تكـــون صـــالة الليـــل التطوعيـــة جهريـــة أم صـــامتة؟ : ٣س
  
صالة التطوع ليال جهرية، كما دلت عليه سنة النيب صلى اهللا عليه وسـلم وعمـل   : ٣ج

  .اخللفاء الراشدين

ــى نب  ــلى اهللا عل ــق وص ــاهللا التوفي ــلم  وب ــحبه وس ــه وص ــد وآل ــا حمم   .ين
ــاء   ــة واإلفتـــ ــوث العلميـــ ــة للبحـــ ــة الدائمـــ   اللجنـــ
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