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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
ره وظنونِه، املُتفـرد  احلمد هللا املطَّلعِ على ظاهر األمرِ ومكنونِه، العامل بسر العبد وجه

بإنشاِء العامل وإبداعِ فُنونِه، املدبر لكلٍّ منهم يف حركته وسكُونِه، أحسن كـلَّ شـيٍء   
خلق، وفتق األمساع وشق احلَدق، وأحصى عدد ما يف الشجرِ مـن ورق، يف أعـواده   

ماَء ورفعها، وسير النجـوم وأطْلعهـا، يف   وغُصونِه، مد األرض ووضعها وأوسع الس
حندسِ اللَّيلِ ودجونه، أنزل القطْر وبالً رذاذاً، فأنقَذَ به البِذْر مـن اليـبسِ إنقـاذاً،    

} هـذَا خلْق اللَّه فَأَرونِى ماذَا خلَق الَّذين من دونِه بلِ الظَّـلمونَ فى ضلَـلٍ مبِنيٍ {
، أحمده على جوده وإحسانِه، وأشهد أن ال إِله إِالَّ اهللا وحده ال شريك ]١١: قمانل[

له يف أُلُوهيته وسلْطانِه، وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسولُه املؤيد ببرهانِه، صلَّى اهللا عليـه  
، وعلى عثمانَ وعلى صاحبه أيب بكرٍ يف مجيع شأنه، وعلى عمر مقْلقِ كسرى يف إيوانِه

ساهرِ ليله يف قرآنِه، وعلى علي قالعِ بابِ خيرب ومزلْزِل حصونِه، وعلى آله وأصحابه 
  . اتهد كلٌ منهم يف طاعة ربه يف حركته وسكونِه، وسلَم تسليماً
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  االختيارات الفقهية البن تيمية
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  ىف كتاب الصوماالختيارات الفقهية البن تيمية 

  
ختتلف املطالع باتفاق أهل املعرفة ذا ، فإن اتفقت لزمه الصوم وإال فال وهو األصـح للشـافعية   
وقول يف مذهب أمحد ومن رأى هالل رمضان وحده وردت شهادته مل يلزمه الصوم وال غريه ونقله حنبل 

ل وهو أن اهلالل هو اسم ملـا  عن أمحد يف الصوم وكما ال يعرف وال يضحي وحده والرتاع مبين على أص
يطلع من السماء وإن مل يشتهر ومل يظهر أو ألنه ال يسمى هالال إال باالشتهار والظهور كما يـدل عليـه   

واالعتبار فيه قوالن للعلماء ومها روايتان عن اإلمام أمحد وإن نوى نذرا أو نفال مث بان من . الكتاب والسنة 
وديعة رجل إليه على طريق الشرع مث تبني إن كان حقه فإنـه ال   رمضان أجزأه إن كان جاهال كمن دفع

  .الـذي وصـل إليـك هـو حـق كـان لـك عنـدي         : حيتاج إىل إعطاء ثـان بـل يقـول لـه     
  

ومن خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى ، والصائم ملا يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصيام وهلذا يفرق بني 
وتصح النية املترددة كقوله إن كان غدا من رمضان فهو فـرض وإال  عشاء ليلة العيد وعشاء ليايل رمضان 

فهو نفل وهو إحدى الروايتني عن أمحد ويصح صوم الفرض بنية من النهار إذا مل يعلم وجوبه بالليل كما إذا 
شهدت النية بالنهار وإن حال دون منظرة هلالل ليلة الثالثني غيم أو قتر فصومه جائز ال واجب وال حـرام  

قول طوائف من السلف واخللف وهو مذهب أيب حنيفة واملنقوالت الكثرية املستفيضة عن أمحد إمنـا   وهو
تدل على هذا وال أصل للوجوب يف كالمه ، وال يف كالم أحد من الصحابة رضي اهللا عنهم وحكى أبـو  

ت البينة بالرؤية العباس أنه كان مييل أخريا إىل أنه ال يستحب صومه ومن جتدد له صوم بسبب كما إذا قام
ــل       ــد أك ــان ق ــاء وإن ك ــه قض ــه وال يلزم ــة يوم ــتم بقي ــه ي ــهار فإن ــاء الن   .يف أثن

  
واملريض إذا خاف الضرر استحب له الفطر واملسافر األفضل له الفطر فإن أضعفه عن اجلهاد كره لـه بـل   

لتقوي على جهاد جيب منعه عن واجب وأفىت أبو العباس ملا نزل العدو دمشق يف رمضان بالفطر يف رمضان ل
  .العدو وفعله وقال هو أوىل للسفر 

ويصح صوم اجلنب باتفاق األئمة وإذا نوى املسافر اإلقامة يف بلد أقل من أربعة أيام فله الفطر وإذا 
نوى صيام التطوع بعد الزوال ففي ثوابه روايتان عن أمحد واألظهر الثواب وإن مل ينو الصـوم ولكـن إذا   

ه اجلوع فهذا يكون جوعه من باب املصائب اليت تكفر ا خطاياه ويثاب على صربه اشتهى األكل واستمر ب
  .عليها وال يكون من باب الصوم الذي هو عبادة يثاب عليها ثواب الصوم واهللا سبحانه وتعـاىل أعلـم   

  
    فصل

ل بعض أهل العلم وال يفطر الصائم باالكتحال واحلقنة وما يقطر يف إحليله ومداواة املأمومة واجلائفة وهو قو
ويفطر بإخراج الدم باحلجامة وهو مذهب أمحد وبالفصد والتشريط وهو وجه لنا أو بإرعاف نفسه وهـو  
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قول األوزاعي ويفطر احلاجم إن مص القارورة وال يفطر مبذي بسبب قبلة أو ملس أو تكرار نظر وهو قول 

و وضع يف فيه عسال وجمه فال بـأس بـه   أيب حنيفة والشافعي وبعض أصحابنا وأما إذا ذاق طعاما ولفظه أ
للحاجة كاملضمضة واالستنشاق والكذب والغيبة والنميمة إذا وجدت من الصائم فمذهب األئمـة أنـه ال   
يفطر ومعناه أنه ال يعاقب على الفطر كما يعاقب من أكل أو شرب والنيب صلى اهللا عليه وسلم حيث ذكر 

ا حصل من اإلمث املقاوم للصوم وهذا أيضا ال تنازع فيه مل} رب صائم حظه من الصوم اجلوع والعطش { 
إا تفطر مبعىن أنه مل حيصل مقصود الصوم أو أا قد تذهب بأجر الصوم فقوله يوافق : بني األئمة ومن قال 

  .قول األئمة ومن قال إا تفطر مبعىن أنه يعاقب على ترك الصيام فهذا خمالف لقول األئمة 
إين صائم وسواء كان الصوم فرضا أو نفال وهو أحد : تحب أن جييب بقوله وإذا شتم الصائم اس

مـن  { : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . الوجوه يف مذهب أمحد وشم الروائح الطيبة ال بأس به للصائم 
صححه الترمذي من حديث زيد بن خالـد  } فطر صائما فله مثل أجره من غري أن ينقص من أجره شيء 

ومن أكل يف شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان ارا فال قضاء عليه وكـذا مـن   . فطريه أن يشبعه واملراد بت
جامع جاهال بالرفث أو ناسيا وهو إحدى الروايتني عن أمحد وإذا أكره الرجل زوجته علـى اجلمـاع يف   

و حلرمـة  رمضان حيمل عنها ما جيب عليها وهل جتب كفارة اجلماع يف رمضان إلفساد الصوم الصحيح أ
  .الزمـــــــان فيـــــــه قـــــــوالن الصـــــــواب الثـــــــاين 

  
    فصل

وإن تربع إنسان بالصوم عمن ال يطيقه لكربه وحنوه أو عن ميت ومها معسران توجه جوازه ألنه أقرب إىل 
وحكى القاضي يف صوم النذر يف حياة الناذر حنو ذلك ومن مات وعليه صوم نذر أجـزأ  . املماثلة من املال 

وما روي أن النيب أمر . ، وال يقضي متعمد بال عذر صوما وال صالة وال تصح منه الصوم عنه بال كفارة 
اامع يف رمضان بالقضاء فضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه ، وإذا شرعت املرأة يف قضاء رمضان وجب 

يث عليها إمتامه ومل يكن لزوجها تفطريها ، وإن أمرها أن تؤخر القضاء قبل الشروع فيه كان حسنا حلـد 
  .عائشة 

  
    فصل

يستحب صيام ثالثة أيام من كل شهر لألخبار الصحيحة ويف بعضها هو كصوم الدهر ، واملراد بـذلك أن  
فلو غـم  . من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر من غري حصول املفسدة وصيام يوم عرفة كفارة سنتني 

بالرؤية أو لكونه ممن ال جيوز قبوله وحنو  هالل ذي احلجة أو شهد برؤيته من ال تقبل شهادته ، إما النفراده
ذلك ، واستمر احلال على إكمال ذي القعدة فصوم يوم التاسع الذي هو يوم عرفة من هذا الشهر املشكوك 
فيه جائز بال نزاع ، قلت ولكن روى ابن أيب شيبة يف كتابه عن النخعي يف صوم يوم عرفة يف احلضـر إذا  

عنه قال كانوا ال يرون بصوم يوم عرفة بأسا إال أن يتخوفوا أن يكون يوم كان فيه اختالف فال يصومن ، و
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إنه حممول على كراهـة  : وروي عن مسروق وغريه من التابعني مثل ذلك وكالم هؤالء قد يقال . الذبح 

    .الترتيه دون التحرمي ، واهللا أعلم 
  

كم إما لعذر ظاهر أو لتقصري يف أمره ، وأما إن شهد الل ذي احلجة من يثبت الشهر به لكن مل يقبله احلا
فأقول هذه الصورة خترج على اخلالف املشهور يف مسألة املنفرد الل شوال هل يفطر عمال برؤيتـه أم ال  
يفطر إال مع الناس ، يف ذلك قوالن مشهوران ، فعلى قول من يقول ال يفطر املنفرد برؤية هالل شوال بل 

فإنه يقول ال يستحب صوم يوم عرفة للشاهد الذي مل تقبل شهادته ـالل  يصوم وال يفطر إال مع الناس ، 
ومن قال يف الشاهد الل شوال يفطر سرا قال هنا إنه يفطر وال يصوم ألنه يوم عيد يف حقه ، . ذي احلجة 

ولكن ال يضحي وال يقف بعرفة بذلك ، وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة وال يكـره إفـراده بالصـوم ،    
كالم أمحد أنه يكره وهو قول ابن عباس وأيب حنيفة ، ووجب صومه ونسخ وهو قول ابن عباس ومقتضى 

  .رضي اهللا عنهما ورواية عن أمحد اختارها بعض أصحابنا 
وصوم الدهر الصواب قول من جعله تركا لألوىل أو كرهه ، ومن صام رجبا معتقدا أنه أفضل من 

ل عمر ، ويف حترمي إفراده وجهان ، ومن نذر صومه كل سـنة  غريه من األشهر أمث وعزر ، وعليه حيمل فع
فكان رسول اهللا صلى اهللا عليـه  { وأما من صام األشهر الثالثة . أفطر بعضه وقضاه ويف الكفارة خالف 

ومل يصح عنه يف رجب شيء ، } وسلم ال يصوم شهرا كامال إال شهر رمضان ، وكان يصوم أكثر شعبان 
جب وشعبان كان حسنا ، وال يكره صوم العشر األواخر من شعبان عند أكثـر  وإذا أفطر الصائم بعض ر

أهل العلم ، وال يكره إفراد يوم السبت بالصوم وال جيوز ختصيص صوم أعياد املشركني وال صـوم يـوم   
ما اجلمعة وال قيام ليلتها ، قال أبو العباس يف رده على الرافضي جاءت السنة بثوابه على ما فعله وعقابه على 

تركه ولو كان باطال كعدمه مل جيرب بالنوافل ، والباطل يف عرف الفقهاء ضد الصحيح يف عرفهم ، وهو ما 
أبرأ الذمة ، فقوهلم بطلت صالته وصومه ملن ترك ركنا مبعىن أنه ال يثاب عليها شيئا يف اآلخرة ، وقال تعاىل 

سلم بطالن مجيعه بل قد يثاب على ما فعلـه  اإلبطال هو بطالن الثواب ، وال ي} وال تبطلوا أعمالكم { : 
فال يكون مبطال لعمله ، وأما ثامن شوال فليس عيدا ال لألبرار وال للفجار وال جيوز ألحد أن يعتقده عيدا 

  .وال حيدث فيه شيئا من شعائر األعياد 
  

    فصل يف مسائل التفضيل
ن رمضان والوتر قد يكون باعتبـار املاضـي   وليلة القدر من أفضل الليايل وهي يف الوتر يف العشر األخري م

وقد يكون باعتبار الباقي لقوله صلى اهللا عليه وسلم لتاسعة . فيطلب إحدى وعشرين وليايل ثالث إىل آخره 
احلديث ، فإذا كان الشهر ثالثني فتكون تلك من ليايل اإلشفاع ، وليلة الثانية والعشرين تاسعة تبقى . تبقى 

ى كما فسره أبو سعيد اخلدري وإن كان تسعا وعشرين كان التاريخ بالباقي كالتاريخ وليلة أربع سابعة تبق
ويوم اجلمعة أفضل أيام األسبوع إمجاعا ، ويوم النحر أفضل أيام العام ، وليلة اإلسراء أفضـل يف  . باملاضي 
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يف أول اإلسالم ونصرها وخدجية إيثارها . حق النيب صلى اهللا عليه وسلم وليلة القدر أفضل بالنسبة إىل األمة 

وقيامها يف الدين مل تشركها عائشة وال غريها من أمهات املؤمنني ، وإيثار عائشة يف آخر اإلسالم ومحـل  
الدين وتبليغه إىل األمة وإدراكها من العلم مل تشركها فيه خدجية وال غريها مما متيزت به عن غريها ، ومرمي 

أفضل النساء ، والفواضل من نساء هذه األمة كخدجيـة وعائشـة   ابنة عمران ، وآسية امرأة فرعون ، من 
وفاطمة أفضل منهما ، والصواب الذي عليه عامة املسلمني وحكي اإلمجاع عليه أما ليستا بنبيتني ، وأمـا  
أزواجهما يف اآلخرة فقد روي يف مرمي أا زوجة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أبو العباس وال أعلم 

والغين الشاكر والفقري الصابر أفضلهما أتقامها هللا تعاىل ، فإن استويا يف . ك وال أعلم ما يقطع به صحة ذل
وعشـر ذي احلجـة   . الدرجة ، وصاحلو البشر أفضل باعتبار النهاية ، وصاحلو امللك أفضل باعتبار البداية 

قال أبـو  . أفضل وأيام تلك أفضل أفضل من غريه لياليه وأيامه ، وقد يقال ليايل العشر األخري من رمضان 
واألول أظهر ، ورمضان أفضل الشهور ويكفر من فضل رجبا عليه ، ومكة أفضل بقاع اهللا وهو : العباس 

قول أيب حنيفة والشافعي ونص الروايتني عن أمحد ، قال أبو العباس وال أعلم أحدا فضل تربة النيب صلى اهللا 
  عليه وسلم على

ض ، ومل يسبقه إليه أحد وال وافقه والصالة وغريها من القرب مبكة أفضـل ،  الكعبة إال القاضي عيا
وااورة مبكان يكثر فيه إميانه وتقواه أفضل حيث كان وتضاعف السيئة واحلسنة مبكان أو زمـان فاضـل   

  ١.وذكره القاضي وابن اجلوزي انتهى 
*****  
 

  

                                                 
  )١٠٠-٩٥(االختيارات العلمية  ١
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االختيارات الفقهية للسعدى 
  ىف كتاب الصوم
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  ات الفقهية للسعدى ىف كتاب الصوماالختيار

  :على من جيب الصوم

  مسلمٍ  - ١

  ، بالغٍ - ٢

  ، عاقلٍ - ٣

  ، قَادرٍ علَى اَلصومِ - ٤

٥ - هلَاله ةيؤا  ، بِرموي نيانَ ثَلَاثبعالِ شإِكْم ٢(أَو(   هلَيع فَقتم)٣(  .ي لَفْظفثَ "  : و وا لَهرفَاقْد نيلَاث  "  
ي لَفْظفو :  "  نيانَ ثَلَاثبعةَ شدلُوا عفَأَكْم  "    ارِيخاَلْب اهو٤(ر(  .  

- لَاندورِ إِلَّا عهاَلش ةيقي بلُ فقْبلَا يو ههِلَاللٍ لدع ةيؤبِر امصيو .  

  لْفَرضِ ويجِب تبيِيت اَلنية لصيامِ اَ -

  . فَيجوز بِنية من اَلنهارِ: وأَما اَلنفْلُ -

-   اميالصو طْرا اَلْفملَه رافسالْممِ ووبِالص ررضتي ياَلَّذ رِيضالْم٥(و(  .  

-  اميا اَلصهِملَيع مرحاُء يفَسالنو ضائالْحا اَ، وهِملَيعاُءولْقَض .  

  . فَإِنْ لَم يستطع فَإِطْعام ستني مسكينا، فَإِنْ لَم يجِد فَصيام شهرينِ متتابِعينِ، فَإِنه يقْضي ويعتق رقَبةً )٦( 

-  بِيقَالَ اَلنصلى اهللا عليه وسلمو   " فَأَكَلَ أَو مائص وهو ِسين نم هموص متفَلْي رِبش ، هما أَطْعمفَإِن
 قَاهسو اَللَّه  "    هلَيع فَقت٧(م(  .  

  .  )٨(متفَق علَيه    "  لَا يزالُ اَلناس بِخيرٍ ما عجلُوا اَلْفطْر  "  : وقَالَ -

                                                 
أن املطالع إذا اختلفت : الصواب: وقال. أنه إذا كان ليلة الثالثني من شعبان غيم أو قتر أنه ال جيب صيام ذلك اليوم، وال يستحب: قرر الشيخ -  ٢

امت البينة يف أثناء النهار برؤية هالل رمضان لزمهم اإلمساك قوال وإذا ق: قال. فلكل قوم رؤيتهم، وحديث كريب عن ابن عباس صريح يف ذلك
.. وهو أن األحكام ال تلزم إال بعد بلوغها: أنه ال يلزمهم قضاء ذلك اليوم، وقوله قوي جدا، مبين على أصل: واحدا، واختار شيخ اإلسالم

  ]. ٦٠، ٥٩املختارات اجللية ص[
  ). ١٠٨٠(، ومسلم )٤/١١٣(أخرجه البخاري  -  ٣
  ). ١٠٨١(، ومسلم )٤/١١٩(أخرجه البخاري  -  ٤
  ). ٦١املختارات اجللية ص. (أن املسافر ال يلزمه الصيام يف كل أحواله، ولو اليوم الذي يعلم أنه يقدم فيه قبل وصوله لإلقامة: صوب الشيخ -  ٥
ه وال كفارة؛ ألنه إذا كان األكل الذي هو أصل املفطرات قد عفي الصحيح أن املُجامع واملُجامع ناسيا أو مكرها أنه ال فطر علي: قال الشيخ -  ٦

  ). ٦٣املختارات اجللية ص. (فيه عن النسان، فاجلماع كذلك
  ). ١١٥٥(، مسلم )٤/١٥٥(أخرجه البخاري  -  ٧
  ). ١٠٩٨(، ومسلم )٤/١٩٨(أخرجه البخاري  -  ٨
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رواه   "  فَإِنه طَهور ، فَإِنْ لَم يجِد فَلْيفْطر علَى ماٍء ، ر علَى تمرٍإِذَا أَفْطَر أَحدكُم فَلْيفْط "  : وقَالَ -

  .  )٩(اَلْخمسةُ  

من لَم يدع قَولَ اَلزورِ والْعملَ بِه والْجهلَ فَلَيس للَّه حاجةٌ في أَنْ  "  :  صلى اهللا عليه وسلموقَالَ  -
  .  )١٠(رواه اَلْبخارِي    "  عامه وشرابه يدع طَ

  .  )١١(متفَق علَيه    "  من مات وعلَيه صيام صام عنه وليه  "  : وقَالَ -

  .   "  يةَ والْباق، يكَفِّر اَلسنةَ اَلْماضيةَ "  : فَقَالَ؟ وسئلَ عن صومِ يومِ عرفَةَ  -

  .   "  يكَفِّر اَلسنةَ اَلْماضيةَ  "  : فَقَالَ؟ وسئلَ عن صيامِ عاشوراَء  -

رواه   "  أَو أُنزِلَ علَي فيه ، وبعثْت فيه، ذَاك يوم ولدت فيه "  : فَقَالَ؟ وسئلَ عن صومِ يومِ اَلاثْنينِ  -
م  مل١٢(س(  .  

- و ذَرقَالَ أَبو :  "  ولُ اَللَّهسا رنرةَ صلى اهللا عليه وسلمأَمرشامٍ ثَلَاثَ عرِ ثَلَاثَةَ أَيهاَلش نم ومصأَنْ ن ،
  .  )١٣(رواه النسائي واَلترمذي    "  وخمس عشرةَ ، وأَربع عشرةَ

-  نِ "  ويموامِ ييص نى عهطْرِ: نمِ اَلْفورِ ، يحمِ اَلنويو  "    هلَيع فَقت١٤(م(  .  

  .  )١٥(رواه مسلم    "   �أَيام أَكْلٍ وشربٍ وذكْر للَّه : أَيام اَلتشرِيقِ "  : وقَالَ -

 )١٦(متفَق علَيه    "  إِلَّا أَنْ يصوم يوما قَبلَه أَو يوما بعده ، يوم اَلْجمعةلَا يصومن أَحدكُم  "  : وقَالَ -
 .  

واعتكَف أَزواجه ، يعتكف اَلْعشر اَلْأَواخر من رمضانَ حتى توفَّاه اَللَّه صلى اهللا عليه وسلموكَانَ  "   -
عب نم هد  "    هلَيع فَقت١٧(م(  .  

والْمسجِد ، ومسجِدي هذَا، اَلْمسجِد اَلْحرامِ: لَا تشد اَلرحالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مساجِد "  : وقَالَ -
    ١٩. )١٨(متفَق علَيه    "  اَلْأَقْصى 

                                                 
، وابن )٢٠٦٧(، وابن خزمية )١٦٩٩(، وصححه، وابن ماجه )٦٥٩، ٦٥٨(، والترمذي )٢٥٥(، وأبو داود )٢١٤، ٤/١٧(رواه أمحد  -  ٩

  ). ٤/٢٣٨(صحيح على شرط البخاري، والبيهقي : ، وقال)١/٤٣٢(واحلاكم ) ٨٩٣، ٨٩٢موارد (حبان 
  ). ١٠/٤٧٣، ٤/١١٦(أخرجه البخاري  -  ١٠
  ). ١١٤٧(، ومسلم )٤/١٩٢(أخرجه البخاري  -  ١١
  ). ١١٦٢(رواه مسلم  -  ١٢
  ). ٩٤٣موارد (، وابن حبان )٤/٢٢٣(، وحسنه، والنسائي )٧٦١(، والترمذي )٥/١٥٠( أخرجه أمحد -  ١٣
  ). ٨٢٧(، ومسلم )٤/٢٣٩(أخرجه البخاري  -  ١٤
  ). ١١٤١(أخرجه مسلم  -  ١٥
  ). ١١١٤(، ومسلم )٤/٢٣٢(أخرجه البخاري  -  ١٦
ستحباب نية االعتكاف لكل من دخل املسجد؛ لعدم عدم ا: أن الصحيح: ، وقد بين الشيخ)١١٧٢(، ومسلم )٤/٢٧١(أخرجه البخاري  -  ١٧

  ). ٦٣املختارات اجللية ص. (وروده
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****  

  فتاوى السعدى ىف كتاب الصوم
* ا حه ؟متكما حمام وياَلص كم  

 اجلواب:  يقوفالت وباللَّه.  
  :فَقَد ذَكَر اللَّه يف ذَلك معىن جامعا فَقَالَ :  أما حكمة الصيامِ

 ﴿ ينا الذا أيهآيت لَّكُمكُمْ  لَعلن قَبم ينعلى الذ با كُتكَم اميالص كُملَيع با كُتونمفُّونَ ت﴾  ]
ه اللَّه بحكمة اَلصيام ، فإنَّ التقوى اسم جامع لكُلِّ ما يح يجمع جميع ما قَالَه الناس يف ] ١٨٣: البقرة 

نم اهرِضيو  اتاملنهِي ركوت اتوباحملب.  
  .العبد يف دينه ودنياه وآخرته  غاية الَّتي هي غَايةُ سعادةفالصيام الطَّرِيق اَألعظَم للوصولِ إِلَى هذه ال

ةعلى حمب ا حملبته؛ تقدمي اتهياملشت ركإِلَى اللَّه بت بتقري ائمن بني  فَالصاللَّه م هذَا اختصهلفسِ ، والن
فسه يف اَلْحإِىل ن افَهثُ أَضيالِ ححيحِاَألعميث الصد.  

  .وهو من أُصولِ التقوى ، إِذ اإلسالم ال يتم بِدونِه 
على املش نمرربِ والتول الصصحو اناِإلمي ةادن زِيم يهقوفاَلْم قَاتةرب  مواتالس بإلَى ر.  

به سو بوأَن الةن صم اتناحلس ةاَءقلكثركرٍ ةرى وذقوالت ما حيقِّق قَةدوص.  
قوالت ادمع وا همِ موالكَالمِ احملر ةمال احملراََألفْع نم ةمورِ احملرنِ اُألمفسِ عدعِ النن رم يهى وف.  

حاجةٌ يف أَنْ يدع طَعامه  من لَم يدع قَولَ الزورِ والعملَ بِه ؛ فَلَيس للَّه ﴿: ويف احلَديث الصحيحِ 
 هابرشو﴾.  

 يطلقًا ، وهم اتماحملر ركبِت إِلَى اللَّه بدالع بفيتقر:  
  .قَولُ الزورِ ، وهو كُلُّ كَالمٍ حمرمٍ  •
  .والعمل بالزورِ ، وهو كُلُّ فعلٍ حمرمٍ  •
  وهي املفطراتوبترك احملرمات لعارضِ الصوم  •

 ميعِ األوقَاتيف ج هرعي شضا يقتورِ مواُألج اتيلِ اخلريحصوت دائحِ والفَوالاملص نم يهوملا كَانَ ف
  .ة للمصاحل ه كَتبه علَينا كما كَتبه على الَّذين من قَبلنا ، وهذَا شأنه تعالَى يف شرائعه العامن؛ أخرب تعاىل أ

                                                                                                                                            
ال أدري ما مناسبة احلديث ذا الكتاب، وهو بالكتاب : علق قائال" ب"، ويف هامش نسخة )٨٢٧(، ومسلم )٣/٧٠(أخرجه البخاري  -  ١٨

حلديث ظاهرة، حيث ذكر رمحه اهللا ما يدل على مشروعية االعتكاف يف مناسبة ا: قلت. اهـ. التايل أنسب، وعليه جرى العلماء قدميا وحديث
احلديث الذي قبله، واالعتكاف ال يكون إال يف املسجد، ففي ذكر هذا احلديث بيان أنه ال جيوز شد الرحل لالعتكاف ألي مسجد إال هلذه 

  . واهللا أعلم. الثالثة
  )٦٤- ٦١(منهج السالكني ىف الفقه للسعدى  ١١٢
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  . وأَما أَحكَامه فتجرِي فيه جميع اَألحكَامِ التكليفية حبسبِ اََألسباب 

ضوالفَر اجِبا الوأَم  : ككَذَلرٍ ، وقَاد كَلَّفمٍ ملَى كُلِّ مسلانَ عضمهر رش اميو صفَه : ومص
 ةذْرِ والكَفارالن.  
فَصوم أيام العيد ، وأَيامِ التشرِيقِ إِال ملتمتعٍ وقَارِن عدم اهلدي ولَم يصم قَبلَ يومِ النحرِ :  مروأَما احمل

.  
  .صوم احلَائضِ والنفَساء ، واملرِيضِ الَّذي خياف التلَف : ومن الصومِ احملرمِ 

  . ِإلنقَاذ معصومٍ من هلكَة وكذَلك يجِب الفطر علَى من يحتاجه 
  .فَهو صوم اَلتطَوع املقيد والْمطْلَق:  وأَما الصوم املسنونُ

وها املكرمش:  وأَم لَيهي عرِيض الَّذاَلْم ومص وة قَّفَه.  
ا اجلَائزوأَم  :رفطوأن ي ، ومصأَن ي رِ جيوزافاملس ومص وفَه وصصومه خيف يومِ ابتداء ص افَرا إِذَا س

  . يف احلَضرِ 
  
  ما هي مفِسدات الصومِ ؟* 

  :هي :  اجلواب
•  هيعِ أنواعاَألكْلُ جبم.  
•  ككَذَل ربوالش.  
•  واجلماع.  

  .فَهذه مفطرات بالكتابِ والسنة واِإلمجاعِ 
  .اِإلمساك عنها وهذَا املفصود اََألعظَم يف 

•  اتراملفط نم كبِ والقَولُ اََألخر : وكَذَللَى املذهمين أَو ميذي عفَي بِلذة راشبإِال : أَنْ ي طره ال فأَن
  .باِإلمناِء 

يححالص وهو  جواحملرِمِ بِح فكلِّي واملعتمِ واملصائللص ةُ بلذةراملباش محرلكن ت نقضوت ةأَو غمر
  .الوضوَء 

•  كالقَيُء : وكَذَل هعإِن ذَر رفطا ال يمدالقَيُء ع.  
  .وكذَلك احلجامةُ حامجا كَانَ أَو حمجوما  •
•  بفاملذه ، هوفأَو ج هلقإِىل ح كلَ ذَلاةُ اجلروحِ إِذا وصقَانُ ومداوداوِي واالحتحالُ والتا االكتوأم

ف كه بِذَلطر.  
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 كبذَل طرينِ ال فتقي الد يخواختار الش يححالص وهيف و وال هو ، يححيلٌ صلد يهرِد فه مل ي؛ َألن

  .حكمِ أَألكْلِ والشربِ 
رِه بِه ؛ َألنه في معنى اَألكلِ أَما إيصالُ اَألغذية باِإلبرة إِلَى جوفه من طَعامٍ أو شرابٍ فَال يشك يف فط •

  .والشربِ من غريِ فَرقٍ 
  .ا مل يفطر إِال يف اجلماعِ علَى املذهبِ ا من املفطرات ناسيفإِنْ فَعلَ شيئً

  .حكمه كاَألكْلِ والشربِ : وعلَى الصحيحِ 
  .أعلَم اجلَاهلِ كالناسي ، واللَّه : وكَذَلك علَى الصحيحِ 

  
  من مات قَبلَ أَن يصوم الواجِب علَيه ما حكمه ؟ *

إِما أَن يكُونَ قد : إِذا مات فَبلْ أَن يصوم الواجِب علَيه من رمضانَ أَو غريِه فَال يخلُو :  اجلواب
  . رٍ وال عجزٍ ، أَو ال يكُون قد تمكَّن متكَّن من أَداِء ما وجب علَيه من غَريِ عذرِ مرضٍ وال سفَ

   :فإن كَانَ قَد تمكَّن من صيامه ، ولَم يكُن عذر مينعه من أدائه 
ال يخلُو إما أَنْ يكُونَ صيامه نذرا موجبا له على نفسه ، أو كَانَ واجِبا علَيه بأَصلِ الشرعِ  فَهذَا

اِء لرمضفان والككَالقَض ةار.  
  .صام عنه وليه استحبابا : فإِن كَانَ نذرا  •
  .وجب أنْ يصام عنه : وإن كَانَ قَد خلَّف ترِكَةً  •

نِها دخلَت فيها خلفتها ؛ لكَو وكذَلك جميع الواجِبات بِالنذْرِ كُلُّها تفعلُ عنِ امليت ؛ َألنّ اَلنيابة
  .أقل مرتبة من الواجِبة بأَصلِ الشرعِ 

فإِنه يجِب : مضان ، وقد عوفي ولَم يصمه روإِنْ كَانَ واجِبا بأَصلِ الشرعِ ، كَمن مات وعلَيه قَضاُء  •
 يهلاعم ددبع ، نيكسومٍ مكُلِّ ي نهع مطْعأَنْ ي.  

يخ تالش ندين وعالد يق :أيض هنع يمإنْ ص ذقوي املأخ وه أَ ، أَوا أَجز .  
  

  :أنْ يموت قَبلَ أَنْ يتمكَّن من أَداِء ما علَيه: احلالُ الثَّايل 
تى يستمر به املرض ح مثل أَن يمرض يف رمضانَ وميوت يف أَثنائه ، وقد أفطَر لذَلك املرضِ أو

 طَوِيلَة ةدم عدلَو بو وتمذرٍ : يإال لع كك ذَلترَألنه مل يه ؛ ومِ تفريطدلع نهع كَفرذَا ال يوإن كَانَ . فَه
 ككفارة فكَذَل .  
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  :وإن كَانَ نذْرا 

• مثالً ع نيكَأَنْ ع قتالو كقَبلَ ذَل اتا ، وموقت ن لَهير ذي اشفإن ع ةي القعديف ذ اتوم ، ةمل : حلج
  .لعدمِ إِدراك ما يتعلَّق به الوجوب ؛ يكُن علَيه شيء فَال يقضي 

• يا أو عقتن وه وإِن مل يعيمصلَم يط وا وفَروقت ن : قتالو فَهادطْ بل صفَروإن مل ي نهى عقضأن ي بجو
ا وحنوه فيرِيضمى أيضوبِ قضجالو قتو كَهه أَدربِ ؛ َألنلَى املذها ع.  
 يححاَلْ :والص دأَح وهرعِ ولِ الشاجِبِ بأَصالو كمح هكمنِقأَنَّ حولَي  قاملواف وهبِ ويف املذه

  .لقاعدة املذهبِ 
فنِهايةُ اََألمر يلحق به . الشرعِ  يحذَى به حذو الواجِبِ بِأَصلِأَنَّ الواجِب بالنذرِ أَنه : فإِنَّ القَاعدةَ 

  .إِحلاقًا 
 أعلَم ا ، واللَّهجد يدعفب نهى مكُونُ أَقوه يا كَون٢٠.وأَم   

                                                 
 )١٠٦- ١٠١(د أوىل البصائر واأللباب لـنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر األسباب إرشا ٢٠
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 االختيارات الفقهية البن باز
  ىف كتاب الصوم
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  كتاب الصياماختيارات وفتاوى ابن باز ىف 

بت دخول شهر رمضان وخروجه، وما حكم من رأى اهلالل وحده عند دخول الشهر مباذا يث
ــه؟    ٢١(أو خروجــــــــــــــــــــــــــــــــ

يثبت دخول الشهر وخروجه بشاهدي عدل فأكثر، ويثبت دخوله فقط بشاهد واحد؛ ألنه ثبـت  
وثبت عنـه  .   ٢٢»فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا « : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

وسلم أنه أمر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر رضي اهللا عنهما، وبشهادة أعرايب، ومل  صلى اهللا عليه
  .يطلــــب شــــاهدا آخــــر عليــــه الصــــالة والســــالم     

واحلكمة يف ذلك واهللا أعلم االحتياط للدين يف الدخول واخلروج، كما نص على ذلك أهل العلم، 
ه، فإنه يصوم مع الناس، ويفطر مع ومن رأى اهلالل وحده يف الدخول أو اخلروج ومل يعمل بشهادت

« : الناس، وال يعمل بشهادة نفسه يف أصح أقوال أهل العلم؛ لقول النيب صلى اهللا عليـه وسـلم  
ــوم تضــحون    ــرون، واألضــحى ي ــوم تفط ــر ي ــوم تصــومون، والفط    ٢٣»الصــوم ي

  

كم شاهدا يكفي لرؤية هالل شوال؟ ولو رآه شخص واحد وكتمه يف نفسه هل يلزمه الفطـر  
    ٢٤الصيام؟ جزاكم اهللا خريا  أم

ال بد من شاهدين عدلني يف مجيع الشهور ما عدا دخول رمضان ، فيكفي إلثبات دخوله شخص 
تراءى النـاس  « : واحد عدل، يف أصح قويل العلماء ؛ ملا ثبت عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال

وله شاهد حسن .  ٢٥» لصيام اهلالل فأخربت النيب صلى اهللا عليه وسلم أين رأيته ، فصام وأمر با
  .مـــــن حـــــديث ابـــــن عبـــــاس رضـــــي اهللا عنـــــهما

وإذا رأى اهلالل شخص واحد ومل تقبل شهادته مل يصم وحده ومل يفطر وحده يف أصـح قـويل   
الصوم « : العلماء ، بل عليه أن يصوم مع الناس ويفطر مع الناس؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

    ٢٦» ، واألضحى يوم تضحون يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون
   

                                                 
  . ١٦٢لسماحته ص ) حتفة اإلخوان( ٢١
باب قبول شهادة الرجل الواحد على شهر ) الصيام(، والنسائي يف )١٨٤١٦(حديث أصحاب رسول اهللا برقم ) مسند الكوفيني(رواه أمحد يف  ٢٢

  )٩٠٩(أللباىن ىف اإلرواء وصححه ا) . ٢١١٦(رمضان برقم 
  

  )٢٢٤(وصححه األلباىن ىف الصحيحة ) . ٦٩٧(الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم : باب ما جاء) الصوم(رواه الترمذي يف  ٢٣
  .هـ  ١٤١١ \ ١٠ \ ١١بتاريخ ) ١٦٧٧(العدد ) جملة الدعوة( ٢٤
  )  .٢٣٤٢(هالل رمضان برقم باب يف شهادة الواحد على رؤية ) الصوم(رواه أبو داود يف  ٢٥

  

  )٩٠٨(وصححه األلباىن ىف اإلرواء ) ٦٩٧(الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم : باب ما جاء) الصوم(رواه الترمذي يف  ٢٦
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  ٢٧)الـدرابيل (حكم العمل برؤيـة مـن رأى اهلـالل بـاآلالت احلديثـة كاملراصـد و         

احلساب ال يعول عليه يف رؤية هالل رمضان وال غريه من األحكام الشرعية بإمجاع أهل العلـم،  
واحلجة يف . ه اهللاحكى اإلمجاع يف ذلك شيخ اإلسالم أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية رمح

صـوموا لرؤيتـه   « : ذلك ما ثبت يف األحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
أما اآلالت فظاهر األدلة الشـرعية  .  ٢٨» وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني 

الع اهلالل ا وجزم بأنه ولكن من ط. عدم تكليف الناس بالتماس اهلالل ا ، بل تكفي رؤية العني
رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل ، فال أعلم مانعا من العمل برؤيته اهلالل؛ ألا 

    .من رؤية العني ال من احلساب
وأما اململكة العربية السعودية فهي تعتمد الرؤية بالعني يف مجيع األحكام الشرعية كدخول رمضان 

، وغري ذلك من األحكام الشرعية، وفق اهللا اجلميع للفقه يف الـدين،  وخروجه، وتعيني أيام احلج
    .والثبات عليه ، إنه جواد كرمي والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  

كيف يصوم الناس إذا اختلفت املطالع؟ وهل يلزم أهل البالد البعيدة كأمريكا وأسـتراليا أن    
    ٢٩اءون اهلالل؟ ألم ال يتر. يصوموا على رؤية أهل اململكة 

الصواب اعتماد الرؤية وعدم اعتبار اختالف املطالع يف ذلك ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر   
صـوموا  « : باعتماد الرؤية ومل يفصل يف ذلك، وذلك فيما صح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

وقولـه  . متفق على صـحته  .  ٣٠»لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني 
ال تصوموا حىت تروا اهلالل أو تكملوا العدة، وال تفطروا حىت تروا اهلالل « : صلى اهللا عليه وسلم

  .واألحاديـــث يف هـــذا املعـــىن كـــثرية   .  ٣١»أو تكملـــوا العـــدة  
ومل يشر صلى اهللا عليه وسلم إىل اختالف املطالع، وهو يعلم ذلك، وقد ذهب مجع من أهل العلم 

واحتجوا مبا ثبت عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه مل . أن لكل بلد رؤيته إذا اختلفت املطالعإىل 
يعمل برؤية أهل الشام ، وكان يف املدينة رضي اهللا عنه، وكان أهل الشام قد رأوا اهلـالل ليلـة   

السبت، فقال اجلمعة وصاموا بذلك يف عهد معاوية رضي اهللا عنه، أما أهل املدينة فلم يروه إال ليلة 
حنن رأيناه ليلة السبت « : ابن عباس رضي اهللا عنهما ملا أخربه كريب برؤية أهل الشام وصيامهم

                                                 
  .هـ ١٣٩٠ \ ٣ \ ١١وتاريخ  ١ \ ١ \ ٢٠٥٠خطاب صدر من مكتب مساحته عندما كان رئيسا للجامعة اإلسالمية برقم  ٢٧
باب ذكر االختالف على ) الصيام(، والنسائي يف )١٠٨١(باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل والفطر لرؤيته برقم ) الصيام(م يف رواه مسل ٢٨

  واللفظ له ) ٢١٢٤(عمر بن دينار برقم 

  

  هـ ١٤١٩ \ ٩ \ ٢بتاريخ ) ١٢٢٠٥(العدد ) جريدة الندوة(، ويف ١٦٣لسماحته ص ) حتفة اإلخوان( ٢٩
باب ذكر االختالف على ) الصيام(، والنسائي يف )١٠٨١(باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل والفطر لرؤيته برقم ) الصيام(رواه مسلم يف  ٣٠

  واللفظ له ) ٢١٢٤(عمر بن دينار برقم 
  

  ) .٢١٦٢(باب ذكر االختالف على منصور برقم ) الصيام(رواه النسائي يف  ٣١
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  ٣٢» فــــال نــــزال نصــــوم حــــىت نــــراه أو نكمــــل العــــدة 

وهذا قول . احلديث٣٣» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته « : واحتج بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
ول به أعضاء جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية له حظه من القوة، وقد رأى الق

ــة  ــني األدلــــــــــ ــا بــــــــــ   .مجعــــــــــ
   

    :كل إنسان يقيم يف بلد يلزمه الصوم واإلفطار مع أهلها
الظاهر من األدلة الشرعية هو أن كل إنسان يقيم يف بلد يلزمه الصوم مع أهلها ؛ لقول النيب صلى 

،  ٣٤» مون، واإلفطار يوم تفطرون، واألضحى يوم تضـحون  الصوم يوم تصو« : اهللا عليه وسلم
وملا علم من الشريعة من األمر باالجتماع والتحذير من الفرقة واالختالف ، وألن املطالع ختتلـف  
باتفاق أهل املعرفة كما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا، وبناء على ذلك فالذي صـام مـن   

الباكستانيني أقرب إىل إصابة احلق ممن صامه مـع السـعودية ؛    موظفي السفارة يف الباكستان مع
لتباعد ما بني البلدين والختالف املطالع فيها، وال شك أن صوم املسلمني مجيعا برؤية اهلـالل أو  
إكمال العدة يف أي بلد من بالدهم هو املوافق لظاهر األدلة الشرعية، ولكن إذا مل يتيسـر ذلـك   

  .فــــــافــــــاألقرب هــــــو مــــــا ذكرنــــــا آن   
  

    ٣٥ حكم االعتماد على احلساب الفلكي
احلمد اهللا رب العاملني، والصالة والسالم على عبد اهللا ورسوله حممد وعلى آله وأصحابه والتابعني 

    :أما بعد. هلم بإحسان إىل يوم الدين
فقد كثر الكالم حول العمل باحلساب الفلكي يف دخول شهر رمضان وخروجه وحتديد األعياد ، 

يضاح احلكم وبيانه لعامة الناس يف هذه البالد وغريها ليكونوا على بصـرية يف عبـادم   فرأيت إ
ــق  ــاهللا التوفيــــــ ــأقول وبــــــ ــرم، فــــــ   :لــــــ

إن اهللا سبحانه وتعاىل علق باهلالل أحكاما كثرية كالصوم واحلج واألعياد والعدد واإليالء وغريها 
ت ما شوهد باألبصار، وألن رسول ؛ ألن اهلالل أمر مشهود مرئي باألبصار ، ومن أصح املعلوما

اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعل احلكم باهلالل معلقا على الرؤية وحدها ؛ ألا األمر الطبيعي الظاهر 

                                                 
، والترمذي يف الصوم باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم برقم )٢٧٨٥(عبد اهللا بن العباس برقم بداية مسند ) مسند بين هاشم(رواه أمحد يف  ٣٢

)٦٩٣. (  
مسند أمحد بن ،)٢١١٧(سنن النسائي الصيام ،)٦٨٤(سنن الترمذي الصوم ،)١٠٨١(صحيح مسلم الصيام ،)١٨١٠(صحيح البخاري الصوم  ٣٣

  ).١٦٨٥(سنن الدارمي الصوم ،)٢/٤٩٧(حنبل 
  هسق خترجي ٣٤
  .هـ ١٣٩٤جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام  ٣٥
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: الذي يستطيعه عامة الناس ، فال حيصل لبس على أحد يف أمر دينه، كما قال صلى اهللا عليه وسلم

يعين مرة تسعة وعشرين ومرة . وهكذا وهكذا إنا أمة أمية ال نكتب وال حنسب، الشهر هكذا « 
ال تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تـروه ،  « : ، وقال صلى اهللا عليه وسلم ٣٦» ثالثني 

    ٣٧»فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني 
 ومن هذا يتبني أن املعول عليه يف إثبات الصوم والفطر وسائر الشهور هو الرؤية، أو إكمال العدة،
وال عربة شرعا مبجرد والدة القمر يف إثبات الشهر القمري بدءا وانتهاء بإمجاع أهل العلم املعتـد  

وهذا بالنسبة لتوقيت العبادات، ومن خالف يف ذلك من املعاصرين . م ، ما مل تثبت رؤيته شرعا
هللا عليـه  فمسبوق بإمجاع من قبله وقوله مردود ؛ ألنه ال كالم ألحد مع سنة رسول اهللا صـلى ا 

أما حساب سري الشمس والقمر فال يعترب يف هذا املقام ؛ ملا ذكرنا . وسلم، وال مع إمجاع السلف
    :آنفا ، وملا يأيت

صوموا لرؤيتـه  « : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بالصوم لرؤية اهلالل واإلفطار هلا يف قوله -أ
وا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروه ال تصوم« : وحصر ذلك فيها بقوله ٣٨»وأفطروا لرؤيته 

 «٣٩  
. وأمر املسلمني إذا كان غيم ليلة الثالثني أن يكملوا العدة، ومل يأمر بالرجوع إىل علماء النجـوم 

فلما مل ينقل . ولو كان قوهلم هو األصل وحده، أو أصال آخر مع الرؤية يف إثبات الشهر لبني ذلك
على أنه ال اعتبار شرعا ملا سوى الرؤية، أو إكمـال العـدة   ذلك ، بل نقل ما خيالفه ، دل ذلك 

وما كَانَ ربـك  { : قال اهللا تعاىل. ثالثني يف إثبات الشهر، وأن هذا شرع مستمر إىل يوم القيامة
ــيا     ٦٤ســــــــورة مــــــــرمي اآليــــــــة } نِســــــ

ان رؤيته ال التعبد ودعوى أن الرؤية يف احلديث يراد ا العلم، أو غلبة الظن بوجود اهلالل، أو إمك
بنفس الرؤية مردودة ؛ ألن الرؤية يف احلديث متعدية إىل مفعول واحد ، فكانت بصرية ال علمية، 

  .وألن الصحابة فهموا أا رؤية بالعني، وهم أعلم باللغة ومقاصد الشريعة من غريهم
إىل علماء النجوم وجرى العمل يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وعهدهم على ذلك، ومل يرجعوا 

فإن غم علـيكم  « : إن النيب صلى اهللا عليه وسلم حني قال: وال يصح أيضا أن يقال. يف التوقيت

                                                 
باب وجوب صوم ) الصيام(، ومسلم يف )١٩١٣(برقم . ال نكتب وال حنسب: باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم) الصوم(رواه البخاري يف  ٣٦

  ).١٠٨٠(رمضان لرؤية اهلالل برقم 
باب ) الصيام(، ومسلم يف )١٩٠٧و  ١٩٠٦(برقم . إذا رأيتم اهلالل فصوموا : اهللا عليه وسلمباب قول النيب صلى ) الصوم(رواه البخاري يف  ٣٧

  ) .١٠٨٠(وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل برقم 
باب ذكر االختالف على ) الصيام(، والنسائي يف )١٠٨١(باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل والفطر لرؤيته برقم ) الصيام(رواه مسلم يف  ٣٨

  ).٢١٢٤(ن دينار برقم عمر ب
باب وجوب ) الصيام(، ومسلم يف )١٧٧٣(برقم . إذا رأيتم اهلالل فصوموا : باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم) الصوم(رواه البخاري يف  ٣٩

  ).١٧٩٥(صوم رمضان لرؤية اهلالل برقم 
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أراد أمرنا بتقدير منازل القمر لنعلم باحلساب بدء الشهر وايته ؛ ألن هذه الرواية  ٤٠»فاقدروا له 

ــة   ــرا روايـ ــني  « فسـ ــه ثالثـ ــدروا لـ ــا  ٤١» فاقـ ــا يف معناهـ   .ومـ
فالذين يدعون إىل توحيد أوائل الشهور يقولون باالعتماد علـى حسـاب املنـازل يف     ومع ذلك

    .الصحو والغيم ، واحلديث قيد القدر له حبالة الغيم
أن تعليق إثبات الشهر القمري بالرؤية يتفق مع مقاصد الشريعة السمحة ؛ ألن رؤية اهلـالل   -ب

يف الصحاري والبنيان ، خبالف ما لو علق احلكم أمرها عام يتيسر ألكثر الناس من العامة واخلاصة 
باحلساب فإنه حيصل به احلرج ويتناىف مع مقاصد الشريعة؛ ألن أغلب األمة ال يعرف احلسـاب،  
ودعوى زوال وصف األمية بعلم النجوم عن األمة غري مسلمة، ولو سلمت فذلك ال يغري حكم اهللا 
ــة    ــع األزمنـــ ــة يف مجيـــ ــام لألمـــ ــريع عـــ   .؛ ألن التشـــ

أن علماء األمة يف صدر اإلسالم قد أمجعوا على اعتبار الرؤية يف إثبات الشهور القمريـة   - جـ
دون احلساب، فلم يعرف أن أحدا منهم رجع إليه يف ذلك عند الغيم وحنوه، أما عند الصحو فمن 
ــاب أوىل   .بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مور االعتباريـة  تقدير املدة اليت ميكن معها رؤية اهلالل، بعد غروب الشمس لوال املانع من األ -د
االجتهادية اليت ختتلف فيها أنظار أهل احلساب، وكذا تقدير املانع، فاالعتماد على ذلك يف توقيت 

وهلذا جاء الشرع باعتبار الرؤية فقط دون احلساب رمحة لألمة . العبادات ال حيقق الوحدة املنشودة
ــا كــ    ــا أينم ــه مجيع ــر يعرفون ــم إىل أم ــتالف وردا هل ــادة االخ ــما مل   .انواوحس

هذا وينبغي االنتباه إىل أن اختالف املطالع من املسائل اليت حصل فيها االختالف بني أهل العلـم،  
أن : وقد درستها هيئة كبار العلماء يف إحدى دوراا السابقة واختذت قرارا باألكثرية مضـمونه 

؛ عمال مبا رواه إن لكل بلد رؤيته وعليهم أن يرجعوا إىل علمائهم يف ذلك : األرجح قول من قال
عن كريـب أن أم الفضـل بنـت    : مسلم يف صحيحه من حديث كريب عن ابن عباس ، ونصه

  فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان: قال. احلارث بعثته إىل معاوية يف الشام 

ن عباس ، وأنا بالشام ، فرأيت اهلالل ليلة اجلمعة ، مث قدمت املدينة آخر الشهر ، فسألين عبد اهللا ب
نعم، : فقلت. أنت رأيته: فقال. رأيناه ليلة اجلمعة: مىت رأيتم اهلالل ؟ فقلت : مث ذكر اهلالل فقال 

لكنا رأيناه ليلة السبت فال نزال نصوم حـىت نكمـل   : ورآه الناس وصاموا وصام معاوية ، فقال
رنا رسول اهللا صـلى اهللا  ال، هكذا أم: أوال تكتفي برؤية معاوية ؟ فقال: فقلت. الثالثني أو نراه 

ــلم  ــه وســـــــــ ـــ  ٤٢.عليـــــــــ   .اهـــــــــ

                                                 
باب وجوب صوم رمضان لرؤية ) الصيام(ومسلم يف  ،)١٧٦٧(رمضان أو شهر رمضان ، برقم : باب هل يقال ) الصوم(رواه البخاري يف  ٤٠

  ).١٧٩٩(اهلالل برقم 
  ).١٧٩٦(باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل برقم ) الصيام(رواه مسلم يف  ٤١

  

  ).١٠٨٧(باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم برقم ) الصيام(رواه مسلم يف  ٤٢



 ٢٢    ______________ املوسوعة الذهبية ىف االختيارات الفقهية والفتاوى الرمضانية

 
إنه ينبغي أن يكون املعترب رؤية هالل مكة خاصة، فال أصل له وال دليل عليه، : فأما قول من قال 

ويلزم منه أن ال جيب الصوم على من ثبتت رؤية اهلالل عندهم من سكان جهات أخرى إذا مل ير 
ــة   ــالل مبكــــــــــــــــ   .اهلــــــــــــــــ

ى املسلمني بالفقه يف دينه ، والعمل بكتابه وسنة نبيه صلى اهللا عليـه  وختاما أسأل اهللا أن مين عل
  . وسلم ، وأن يعيذهم من مضالت الفـنت، وأن يـويل علـيهم خيـارهم إنـه مسيـع قريـب       

  

    ال جيوز االعتماد يف دخول شهر رمضان على املفكرة والتقاومي
: لقول النيب صلى اهللا عليه وسلمأما دخول الشهر فال جيوز االعتماد فيه على املفكرة واحلساب ؛ 

سورة التغابن » صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوما « 
  ١٦اآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ال تصوموا حىت تروا اهلالل ، أو تكملوا العدة ، وال تفطروا حـىت  « : وقوله صلى اهللا عليه وسلم
ا عرف هذا فالواجب أن تعتمدوا يف ذلك على ما يثبـت  ، إذ ٤٣»تروا اهلالل ، أو تكملوا العدة 

لديكم من دخول الشهر بالرؤية من طريق السفارة السعودية، أو غريها مـن سـفارات الـدول    
اإلسالمية، أو من رؤية من حولكم من املسلمني للهالل وهكذا اخلروج، أما زمن الصيام فاعتمدوا 

كان املعروف عندكم أن النهار يف مثل أيام رمضان فيه على ما قد عرف عندكم يف البالد ، فإذا 
تسع ساعات، فصوموا تسع ساعات، وهكذا لو كان أكثر أو أقل، فإذا كان هناك شك فاحتاطوا 

    بزيادة نصف ساعة أو ساعة لرباءة الذمة،
استطَعتم  فَاتقُوا اللَّه ما{ : والتأكد من إكمال الصيام وفقكم اهللا ويسر أمركم واذكروا قوله تعاىل

ويكفي يف مثل  ٤٤»إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم « : وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم}   
هذه األمور عند خفاء طلوع الفجر أو غروب الشمس العمل بغالب الظن والدالئل اليت يسـتفاد  

لَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُـم  يرِيد ال{ : منها ذلك واحلمد هللا، وهو سبحانه القائل يف كتابه الكرمي
 رس١٨٥سورة البقرة اآلية } الْع   

    احلسابون ال يعمل بقوهلم وال ينبغي هلم أن يشوشوا على الناس
إنا أمة أمية ال نكتب وال حنسب، الشهر « : احلسابون ال يعمل بقوهلم، يقول صلى اهللا عليه وسلم

والشهر هكذا وهكـذا   -عه العشر ثالث مرات يعين ثالثني وأشار بأصاب -هكذا وهكذا وهكذا
                                                 

 وال اهلالل تروا حىت تصوموا ال"  "واحلديث متفق عليه بلفظ ) . ٢١٦٢( باب ذكر االختالف على منصور برقم) الصيام(رواه النسائي يف  ٤٣
 العدة فأكملوا عليكم غم فإن تروه حىت تصوموا فال ليلة وعشرون تسع الشهر: "  قال رواية ويف" .  له فاقدروا عليكم غم فإن تروه حىت تفطروا
  " ثالثني
باب فرض احلج والعمرة مرة ) احلج(، ومسلم يف )٧٢٨٨(القتداء بسنة رسول اهللا برقم باب ا) االعتصام بالكتاب والسنة(رواه البخاري يف  ٤٤

  ).١٣٣٧(واحدة برقم 
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ال تصوموا حىت تروا اهلالل « : ويقول.  ٤٥» وهكذا، وخنس إامه يف الثالثة يعين تسعا وعشرين 

  ٤٦» ، وال تفطروا حـىت تـروا اهلـالل ، فـإن أغمـي علـيكم فـأكملوا العـدة ثالثـني          
م، وينبغي أما احلسابون فال يلتفت إليهم وال يعول على حسام، وال ينبغي هلم أن ينشروا حسا

منعهم من نشر حسابام ؛ ألم بذلك يشوشون على الناس، ال يف مسألة رؤيـة اهلـالل وال يف   
وقـد  . مسألة الكسوفات ؛ ملا يف إعالم من التشويش على الناس، وألنه ال جيوز العمل بقـوهلم 

هل العلم على أنه ال يعتمد على قول أهل احلساب حكى شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا إمجاع أ
  .يف دخول رمضان وال يف خروجه 

    حكم صوم من أصبح شهره واحدا وثالثني يوما
الصوم يوم تصومون، والفطـر  « : يصوم معهم ويفطر معهم ولو زادت أيامه ؛ للحديث السابق 

  . ٤٧» يـــــــــــــــــوم تفطـــــــــــــــــرون 
  

    ٤٨من ال جيب عليه الصوم
قل، والصيب، والصبية قبل البلوغ، أما احلائض والنفساء فيجب عليهما الصوم، انون، وفاقد الع 

ولكن ال جيوز هلما الصوم يف رمضان وغريه حال احليض والنفاس، وعليهما القضاء ملا أفطرا مـن  
أيام رمضان، أما املريض واملسافر فيجوز هلما الصوم والفطر يف رمضان، والفطر أفضل، وعليهمـا  

ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيـامٍ  { : فطرا يف رمضان ؛ لقول اهللا سبحانهالقضاء إذا أ
 رلكن إذا كان املريض ال يرجى برؤه بشهادة األطباء الثقات فـال   ١٨٥سورة البقرة اآلية } أُخ

بالصاع النبوي  يلزمه الصوم وال القضاء، وعليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم، وهو نصف صاع
من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وهكذا الشيخ الكبري والعجوز الكـبرية اللـذان ال   
. يستطيعان الصوم يطعمان عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، وال صوم عليهما وال قضـاء 
ــن    ــارة عــــــ ــع الكفــــــ ــوز دفــــــ   وجيــــــ

لفقري واحد أو أكثر، وهكذا حال مجيع رمضان دفعة واحدة يف أول الشهر أو آخره، أو يف أثنائه 
  .احلامل واملرضع إذا شق عليهما الصيام تفطران وعليهما القضاء كاملريض

                                                 
إذا رأيتم اهلالل فصوموا ، برقم : ، ويف باب قول النيب)١٩١٣(ال نكتب وال حنسب ، برقم : باب قول النيب) الصوم(رواه البخاري يف  ٤٥

)١٩٠٨.(  
  

باب وجوب صوم رمضان لرؤية ) الصيام(، ومسلم يف ) ١٩٠٧(برقم . إذا رأيتم اهلالل فصوموا : ب قول النيب با) الصوم(رواه البخاري يف  ٤٦
  ) .١٠٨٠(اهلالل برقم 

  )٢٢٤(وصححه األلباىن ىف الصحيحة ) . ٦٩٧(باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم ) الصوم(رواه الترمذي يف  ٤٧
  .هـ ١٤١٦\٩\٥بتاريخ ) ١٥٢٧( العدد) جملة الدعوة( ٤٨
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    ٤٩حكم صيام وعبادة من ال يصلي

الصحيح أن تارك الصالة عمدا يكفر بذلك كفرا أكرب وبـذلك ال يصـح   : بسم اهللا واحلمد هللا 
ولَو أَشركُوا لَحـبِطَ  { : لقول اهللا عز وجل صومه وال بقية عباداته حىت يتوب إىل اهللا سبحانه ؛

وما جاء يف معناها من اآليـات واألحاديـث،    ٨٨سورة األنعام اآلية } عنهم ما كَانوا يعملُونَ 
وذهب مجع من أهل العلم إىل أنه ال يكفر بذلك كفرا أكرب، وال يبطل صومه وال عبادته إذا كان 

الصالة تساهال وكسال، والصحيح القول األول، وهو أنـه يكفـر   مقرا بالوجوب ، ولكنه ترك 
بتركها كفرا أكرب إذا كان عامدا ، ولو أقر بالوجوب ؛ ألدلة كثرية ، منها قول النيب صلى اهللا عليه 

خرجه مسلم يف صحيحه من حـديث   ٥٠»بني الرجل وبني الكفر والشرك ترك الصالة « : وسلم
العهد الـذي بيننـا وبينـهم    « : ا ، ولقوله صلى اهللا عليه وسلمجابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهم

ــر   ــد كفــــ ــا فقــــ ــن تركهــــ ــالة فمــــ   ٥١» الصــــ
خرجه اإلمام أمحد وأهل السنن األربع بإسناد صحيح من حديث بريدة بن احلصـيب األسـلمي   
  .رضــــــــــــــــــي اهللا عنــــــــــــــــــه 

صالة وتركهـا،  وقد بسط العالمة ابن القيم رمحه اهللا القول يف ذلك يف رسالة مستقلة يف أحكام ال
    .وهي رسالة مفيدة حتسن مراجعتها واالستفادة منها

  

    ٥٢حكم أمر الصيب املميز بالصيام  
الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعا فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم 

غوا يف أثنـاء النـهار   بذلك كما يأمروم بالصالة، فإذا بلغوا احللم وجب عليهم الصوم، وإذا بل
أجزأهم ذلك اليوم، فلو فرض أن الصيب أكمل اخلامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليـوم  
أجزأه ذلك، وكان أول النهار نفال وآخره فريضة إذا مل يكن بلغ قبل ذلك بإنبات الشعر اخلشـن  

احلكم فيهما سواء، إال أن وهكذا الفتاة . حول الفرج وهو املسمى العانة، أو بإنزال املين عن شهوة
    .الفتاة تزيد أمرا رابعا حيصل به البلوغ وهو احليض

                                                 
  .لسماحته ٢٦٧ص  ١٠ج ) جمموع الفتاوى( ٤٩

  
  ).٨٢(باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة برقم ) اإلميان(رواه مسلم يف  ٥٠
الصالة برقم  باب ما جاء يف ترك) اإلميان(، والترمذي يف )٢٢٤٢٨(من حديث بريدة األسلمي برقم ) باقي مسند األنصار(رواه أمحد يف  ٥١

  ) ٥٧٤(  املشكاة وصححه األلباىن ىف ). ١٠٧٩(باب ما جاء فيمن ترك الصالة ) إقامة الصالة(، وابن ماجه يف )٢٦٢١(
  

  ١٦٠لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(كتاب  ٥٢
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    ٥٣حكم صيام احلائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر

صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، املهم أن املرأة تتيقن أا طهرت؛ ألن بعـض  
ني بالقطن لعائشة رضي اهللا عنـها  النساء تظن أا طهرت وهي مل تطهر، وهلذا كانت النساء يأت

  .ال تعجلـن حـىت تـرين القصـة البيضـاء     : فريينها إياه عالمة على الطهـر، فتقـول هلـن   
فاملرأة عليها أن تتأىن حىت تتيقن أا طهرت فإذا طهرت فإا تنوي الصوم وإن مل تغتسل إال بعـد  

لتصلي صالة الفجر يف وقتها،  طلوع الفجر، ولكن عليها أيضا أن تراعي الصالة فتبادر باالغتسال
ولكنها تؤخر االغتسال إىل ، وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الفجر

ما بعد طلوع الشمس حبجة أا تريد أن تغتسل غسال أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطـأ ال يف  
مث هلـا أن  ، صالة يف وقتهارمضان وال يف غريه ؛ ألن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل؛ لتصلي ال

تقتصر على الغسل الواجب ألداء الصالة، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس 
فال حرج عليها، ومثل املرأة احلائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إال بعد طلوع الفجر فإنه ال 

يغتسل منها إال بعد طلـوع   حرج عليها وصومها صحيح، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ومل
الفجر وهو صائم فإنه ال حرج عليه يف ذلك؛ ألنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه يدركـه  

  .الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر، واهللا أعلم

    ٥٤حكم صيام املرأة إذا حاضت بعد غروب الشمس
بأعراض احليض قبل الغروب، من الوجع والتـأمل،  جوابنا عليه أن صيامها صحيح حىت لو أحست 

ولكنها مل تره خارجا إال بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح ؛ ألن الذي يفسد الصوم إمنا هو 
  .خـــــروج دم احلـــــيض ولـــــيس اإلحســـــاس بـــــه    

  

هل جيب قضاء الصوم إذا أتت املرأة الدورة الشهرية بعد صالة املغرب أو قبل الصـالة بعـد   
  اإلفطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار؟  

ليها قضاء إذا أكملت الصيام مث جاء احليض بعد غروب الشمس ولو قبل الصالة فال شيء ليس ع
  . وهكذا بعد الصالة من باب أوىل، عليها

  

                                                 
  .هـ ١٤١٩\٩\٥بتاريخ ) ١١٨١١(العدد ) جريدة عكاظ( ٥٣

  

  .هـ ١٤١٩\٩\٥بتاريخ ) ١١٨١١(العدد ) جريدة عكاظ( ٥٤
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ــان؟     ــار رمضـ ــاء ـ ــائض يف أثنـ ــرت احلـ ــم إذا طهـ ــا احلكـ   ٥٥مـ

عليها اإلمساك يف أصح قويل العلماء؛ لزوال العذر الشرعي، وعليها قضاء ذلك اليوم كما لو ثبتت 
ة رمضان ارا، فإن املسلمني ميسكون بقية اليوم، ويقضون ذلك اليوم عند مجهور أهل العلم، رؤي

ومثلها املسافر إذا قدم يف أثناء النهار يف رمضان إىل بلده فإن عليه اإلمساك يف أصح قويل العلمـاء  
  .واهللا ويل التوفيـــق. لـــزوال حكـــم الســـفر مـــع قضـــاء ذلـــك اليـــوم

  

    حكم صيام املستحاضة
هي اليت يكون معها دم ال يصلح حيضا وال نفاسا، وحكمها حكـم الطـاهرات،   : ملستحاضة ا 

تصوم، وتصلي، وحتل لزوجها، وتتوضأ لكل صالة، كأصحاب احلدث الدائم من بول أو ريح أو 
وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو حنوه ؛ حىت ال يلوث بدا وال ثياا، كما صـحت  ، غريمها

  .عـــن الــــنيب صـــلى اهللا عليـــه وســــلم   األحاديـــث بـــذلك   
  

    ٥٦حكم صيام النفساء إذا طهرت قبل األربعني
جيوز هلا أن تصوم، وتصلي، وحتج وتعتمر، وحيل لزوجها وطؤها يف األربعني إذا طهـرت، فلـو   

وما يروى عن عثمان بـن أيب  . طهرت لعشرين يوما اغتسلت وصلت وصامت، وحلت لزوجها
لى كراهة الترتيه، وهو اجتهاد منه رمحه اهللا ورضي عنـه، وال  العاص أنه كره ذلك فهو حممول ع

  .دليـــــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــــه
أنه ال حرج يف ذلك، إذا طهرت قبل األربعني يوما، فإن طهرها صحيح، فـإن عـاد   : والصواب

عليها الدم يف األربعني، فالصحيح أا تعتربه نفاسا يف مدة األربعني، ولكن صومها املاضي يف حال 
  .وحجها كله صحيح، ال يعاد شيء من ذلك ما دام وقع يف حال الطهارةالطهارة وصالا 

املرأة ترى الدم يف األربعني فال تصلي، وال تصوم، وال حيل لزوجها وطؤها، حىت تطهر أو تكمل 
أربعني، فإن استمر الدم حىت كملت األربعني ؛ وجب أن تغتسل عند اية األربعني ؛ ألن النفاس 

وما على الصحيح، فتغتسل، وتصلي، وحتل لزوجها، وتتحفظ من الدم بالقطن ال يزيد عن أربعني ي
وحنوه؛ حىت ال يصيب ثياا وبدا، ويكون حكم هذا الدم حكم دم االستحاضة ال مينـع مـن   
الصالة وال من الصوم، وال مينع زوجها منها، وعليها أن تتوضأ لكل صالة، أما إن رأت الطهر قبل 

، وتصلي، وتصوم، وحتل لزوجها ما دامت طاهرة ولو مل ميض من األربعني إال األربعني فإا تغتسل

                                                 
  هـ ١٤١٩ \ ٩ \ ٦يف ) ١٦٧٣(العدد ) جملة الدعوة( ٥٥
  هـ ١٤٠٤ \ ١١ \ ٩وتاريخ ) ٩٥٣(العدد ) جملة الدعوة( ٥٦
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أيام قليلة، فإن عاد عليها يف األربعني، مل تصل، ومل تصم، ومل حتل لزوجها، حىت تطهر أو تكمل 

  .األربعني، وما فعلته يف أيام الطهارة من صالة أو صوم فإنه صحيح، وال تلزمها إعادة الصوم

    ٥٧فساء إذا طهرت مث عاد إليها الدم وهي يف األربعنيحكم صوم الن 
إذا طهرت النفساء يف األربعني فصامت أياما مث عاد إليها الدم يف األربعني، فإن صومها صـحيح   

وعليها أن تدع الصالة والصيام يف األيام اليت عاد فيها الدم؛ ألنه نفاس حـىت تطهـر أو تكمـل    
ب عليها الغسل وإن مل تر الطهر؛ ألن األربعني هـي ايـة   األربعني، ومىت أكملت األربعني وج

النفاس يف أصح قويل العلماء، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صالة حىت ينقطع عنها الدم، 
كما أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك املستحاضة، ولزوجها أن يستمتع ا بعد األربعني وإن مل 

ما ذكر دم فساد ال مينع الصالة وال الصوم، وال مينـع الـزوج مـن    تر الطهر؛ ألن الدم واحلال 
لكن إن وافق الدم بعد األربعني عادا يف احليض فإا تدع الصـالة والصـوم   . استمتاعه بزوجته

  . وتعتربه حيضا

    حكم استعمال املرأة احلبوب اليت تقطع الدم يف أيام احليض والنفاس
م من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإا تعمل كما إذا استعملت املرأة ما يقطع الد 

  .تعمــــل الطــــاهرات، وصــــالا صــــحيحة، وصــــومها صــــحيح
  

     ٥٨هل جيوز استعمال حبوب منع احلمل لتأخري احليض عند املرأة يف شهر رمضان؟
عدم  ال حرج يف ذلك ؛ ملا فيه من املصلحة للمرأة يف صومها مع الناس وعدم القضاء، مع مراعاة

ــوب    ــرهن احلبــ ــاء تضــ ــض النســ ــها؛ ألن بعــ ــرر منــ   .الضــ
  

ــوم     ــتطيعان الص ــا ال يس ــبرية إذا كان ــوز الك ــبري والعج ــيخ الك ــم الش   حك
ويطعمان عن كل يوم ، إذا كان الشيخ الكبري والعجوز الكبرية يشق عليهما الصوم فلهما اإلفطار 

احلنطة أو األرز للمسكني  مسكينا إما بتشريكه معهما يف الطعام أو دفع نصف صاع من التمر أو
كل يوم، فإذا كانا مع ذلك مريضني بقرحة أو غريها، تأكد عليهما الفطر وال إطعـام عليهمـا؛   

فإذا شفيا قضيا عدد األيام اليت أفطراها، ، ألما حينئذ إمنا أفطرا من أجل املرض ال من أجل الكرب
هكذا أفىت ابن عبـاس  . كما تقدمفإن عجزا عن القضاء بسبب الكرب أطعما عن كل يوم مسكينا 

فَمن كَـانَ مـنكُم   { : وأدلة ذلك معلومة منها قوله تعاىل. رضي اهللا عنهما وغريه من أهل العلم
                                                 

  .هـ ١٤١٦ \ ٨ \ ٢٠بتاريخ ) ١٥٢٥(العدد ) جملة الدعوة(  ٥٧
  .هـ ١٤١٩ \ ٩ \ ١٣بتاريخ ) ١٦٧٤(العدد ) جملة الدعوة( ٥٨
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 رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضوالعاجز الكـبري ال يسـتطيع     ١٨٤سورة البقرة اآلية } م

وكان أنس بن مالك رضي اهللا عنه خادم النيب صلى . بدال من ذلكفوجب عليه اإلطعام ، القضاء
  . وشق عليه الصوم أفطـر وأطعـم عـن كـل يـوم مسـكينا      ، اهللا عليه وسلم ملا كربت سنه

  

    ٥٩من عجز عن الصيام دائما وجب عليه اإلطعام  
و علَى سفَرٍ فَعـدةٌ  ومن كَانَ مرِيضا أَ{ : إذا كنت ترجو العافية فعليك القضاء؛ لقول اهللا سبحانه

 رامٍ أُخأَي نأما إن كنت أخرت القضاء تساهال منك مـع وجـود     ١٨٥سورة البقرة اآلية } م
أوقات تستطيع فيها القضاء فإنه يلزمك القضاء وإطعام مسكني عن كل يوم مـع التوبـة إىل اهللا   

  والواجــــــــب. ســــــــبحانه مــــــــن التــــــــأخري
قضاءه إىل رمضان آخر من غري عذر ومقـداره كيلـو   يف ذلك نصف صاع عن كل يوم أخرت 

ومىت عجزت ، وجيوز دفعه كله إىل مسكني واحد، ونصف تقريبا، يدفع الطعام للفقراء واملساكني
عن القضاء بسبب كرب السن أو مرض ال يرجى برؤه حسب تقرير الطبيب املختص الثقة سـقط  

وم من قوت البلد من متر أو أرز ووجب عليك اإلطعام وهو نصف صاع عن كل ي، عنك القضاء
  .وفقنا اهللا وإياك ملا يرضيه. أو غريمها

  

    ٦٠للمريض اإلفطار إذا شق عليه الصيام
املشروع للمريض اإلفطار يف شهر رمضان إذا كان الصوم يضره، أو يشق عليه، أو كان حيتاج إىل  

ومـن  { : قول اهللا سبحانهعالج يف النهار بأنواع احلبوب واألشربة وحنوها مما يؤكل ويشرب ؛ ل
 رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضولقول النيب صلى اهللا عليه   ١٨٥سورة البقرة اآلية } كَانَ م
ــلم ــب« : وســــــــــــــ   إن اهللا حيــــــــــــــ

كما حيـب أن تـؤتى   « : ويف رواية أخرى،  ٦١» أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته 
ذ الدم من الوريد للتحليل أو غريه فالصحيح أنه ال يفطر الصائم، لكن إذا كثر أما أخ،  ٦٢»عزائمه 

    .فإن فعله يف النهار فاألحوط القضاء تشبيها له باحلجامة، كثر فاألوىل تأجيله إىل الليل
  

                                                 
  ).٣٠(العدد ) جملة البحوث اإلسالمية( ٥٩
  .١١٩اجلزء األول ص ) دعوةكتاب ال( ٦٠
  )٢٧٦٦(وصححه األلباىن ىف صحيح اجلامع ). ٥٦٠٠(باقي مسند ابن عمر برقم ) مسند املكثرين من الصحابة(رواه أمحد يف  ٦١
  سبق حترجيه ٦٢
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    املريض يقضي ما أفطر بعد الشفاء 
يه الصوم، فإنه يفطر إذا أصاب املسلم مرض يف البطن أو غريه ال يستطيع معه الصوم، أو يشق عل 

شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُـرآنُ  { : مث يقضي بعد الشفاء؛ لقول اهللا عز وجل يف سورة البقرة
علَى  أَو هدى للناسِ وبينات من الْهدى والْفُرقَان فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضا

دلُوا الْعكْمتلو رسالْع بِكُم رِيدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع وا اللَّهركَبتلةَ و
    ١٨٥سورة البقرة اآلية } ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ 

  

    رجى برؤه والذي ال يرجى برؤهالفرق بني املرض الذي ي  
} ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر { : ال تصم بارك اهللا فيك يقول اهللا سبحانه 

ما دام احلال على ما ذكرت فتناول احلبوب كل يـوم وال تصـم حـىت     ١٨٥سورة البقرة اآلية 
أعطوك الدواء، فإن كان هذا املرض يف اعتقـادهم وجتـارم   واسأل األطباء الذين ، يشفيك اهللا

يستمر، فأطعم عن كل يوم مسكينا ويكفي، مثل الشيخ الكبري والعجوز الكبرية، أطعم عن كـل  
يوم مسكينا نصف صاع، متر أو أرز تدفع للفقراء، فقري واحد أو أكثر، يف أول الشهر أو يف وسطه 

إن هذا يرجـى  : أما إن قال األطباء. ويكفي إن شاء اهللا، اءأو يف آخره جتمعه وتعطيه بعض الفقر
  .زواله إن شاء اهللا بعد سنتني أو ثالث فإنك تؤجل، فإذا عافاك اهللا تقضي

    احلامل واملرضع هلما الفطر إذا شق عليهما الصوم وتقضيان
تفطـران  حكم احلامل اليت يشق عليها الصوم حكم املريض، وهكذا املرضع إذا شق عليها الصوم  

سورة البقرة } ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر { : وتقضيان ؛ لقول اهللا سبحانه
  ١٨٥اآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

والصواب األول ؛ . وذهب بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل أن عليهما اإلطعام فقط 
ومما يدل على ذلك ما . لقضاء وال دليل يعارضهألن حكمهما حكم املريض ؛ ألن األصل وجوب ا

إن اهللا وضـع  « : رواه أنس بن مالك الكعيب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
رواه اإلمام أمحد وأهل السنن األربـع  ٦٣» عن املسافر الصوم وشطر الصالة وعن احلبلى واملرضع 

أما القصر فهو حكم . حكم الصوم تفطران وتقضيانفدل على أما كاملسافر يف . بإسناد حسن 
  .  خيتص باملسافر ال يشاركه فيه أحد وهو صالة الرباعية ركعتني

   
                                                 

عن احلبلى برقم باب وضع الصيام ) الصيام(، والنسائي يف )١٩٨١٤(من حديث أنس بن مالك برقم ) مسند البصريني(رواه اإلمام أمحد يف  ٦٣
  )) ٢١٤٥( (وحسنه األلباىن ىف صحيح النسائى ) ٢٣١٥(
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    ٦٤يستحب الفطر يف السفر وإن مل يشق الصوم

ـ  } ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر { : لقول اهللا عز وجل  ة سورة البقـرة اآلي
١٨٥    

 ٦٥» إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته « : وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
بشرط أن يكون املريض يشق عليه الصوم، أما إذا مل يشق عليه فليس له الفطر؛ ألنـه ال يعتـرب   . 

  .معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذورا
  

   ٦٦حكم الفطر يف السفر بوسائل النقل املرحية
سورة البقرة اآلية }  ن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر فَم{ : يقول اهللا تعاىل 

١٨٤  
إن اهللا حيب أن تؤتى « : فأباح اهللا الفطر يف السفر إباحة مطلقة، والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

لك النيب صلى اهللا عليـه  والفطر يف السفر سنة كما فعل ذ ٦٧»رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته 
وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم، ولكن إذا علم املسلم بأن فطره يف السفر سيثقل عليه القضاء فيما 
بعد، ويكلفه يف املستقبل ، وخيشى أن يشق عليه فصام مالحظة هلذا املعىن فذلك خري، وال حـرج  

  .  فيه سواء كانت وسائل النقل مرحية أو شاقة إلطالق األدلة

    ٦٨كم ترك أصحاب األعمال الشاقة الصيامح
األصل وجوب صوم رمضان، وتبييت النية له من مجيع املكلفني مـن املسـلمني، وأن يصـبحوا    

وهم املرضـى واملسـافرون ومـن يف    ، صائمني إال من رخص هلم الشارع بأن يصبحوا مفطرين
 معىن املرضى واملسافرين، وليسوا يف، معناهم، وأصحاب األعمال الشاقة داخلون يف عموم املكلفني

وأن يصبحوا صائمني، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار ، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان
فيجوز له أن يفطر مبا يدفع اضطراره، مث ميسك بقية يومه ويقضيه يف الوقت املناسـب، ومـن مل   

                                                 
وقد صوب مساحته هذا '' يستحب الفطر للمسافر إذا شق عليه الصوم''هـ بعنوان ١٤١٩\٨\٢٨بتاريخ ) ١٦٧٢(العدد ) جملة الدعوة( ٦٤

الصواب هو أنه يستحب له الفطر يف السفر وإن '': نصه هـ هذا ١٤١٩\٩\٢٠بتاريخ ) ١٦٧٥(العدد ) جملة الدعوة(العنوان يف مقال له نشر يف 
ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر ، وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي : مل يشق عليه الصوم ؛ لقول اهللا سبحانه وتعاىل

رج عليه ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم صام يف السفر وأفطر، وسأله محزة بن عمرو األسلمي ومن صام فال ح. اهللا عنهم كانوا يفطرون يف السفر
، ومسلم يف )١٨٠٧(باب الصوم يف السفر واإلفطار برقم ) الصوم(رواه البخاري يف . ''إن شئت فصم وإن شئت فأفطر'' : عن ذلك، فقال

  .اهللا ويل التوفيقو). ١٨٨٩(باب التخيري والفطر يف السفر برقم ) الصيام(
  ).٥٦٠٠(باقي مسند ابن عمر برقم ) مسند املكثرين من الصحابة(رواه أمحد يف  ٦٥
  .هـ ١٤١١\٥\٩يف ) ١٢٨٤(بعددها رقم ) جملة الدعوة( ٦٦

  

  سبق خترجيه ٦٧
  

  .هـ ١٣٩٧\٧\١١خطاب صدر من مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز وفضيلة الشيخ عبد اهللا بن حممد بن محيد يف  ٦٨
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دلة الشرعية مـن الكتـاب   حتصل له ضرورة وجب عليه االستمرار يف الصيام، هذا ما تقتضيه األ

وما دل عليه كالم احملققني من أهل العلم من مجيع املذاهب، وعلى والة أمور املسـلمني  ، والسنة
الذين يوجد عندهم أصحاب أعمال شاقة كاملسألة املسئول عنها أن ينظروا يف أمـرهم إذا جـاء   

ر رمضان بـأن جيعـل   ما يضطرهم إىل الفطر يف ا -إن أمكن -رمضان فال يكلفوهم من العمل
العمل ليال أو توزع ساعات العمل يف النهار بني العمال توزيعا عادال يوفقون بـه بـني العمـل    
  .والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيام

أما الفتوى املشار إليها فهي يف قضية فردية أفتوا فيها باجتهادهم مشكورين إال أنه فـام ذكـر   
  ل مذهب، القيود اليت ذكرنا واليت قررها احملققون من أهل العلم يف ك

    ٦٩حكم تبييت النية يف صيام الفرض والنفل
من مل يعلم بدخول شهر رمضان إال بعد طلوع الفجر فعليه أن ميسك عن املفطرات بقية يومه ؛  

ال جيوز للمقيم الصحيح أن يتناول فيه شيئا من املفطرات، وعليه القضاء؛ ، لكونه يوما من رمضان
من مل يبيت « : د ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالوق، لكونه مل يبيت الصيام قبل الفجر

رواه الدارقطين بإسناده عن عمرة عن عائشة رضي اهللا  ٧٠» الصيام قبل طلوع الفجر فال صيام له 
ــال ــها، وقــــ ــات : عنــــ ــهم ثقــــ ــناده كلــــ   .إســــ

يام الفرض ؛ يف املغين، وهو قول عامة الفقهاء، واملراد بذلك ص -رمحه اهللا-ونقله املوفق ابن قدامة 
ملا ذكرنا من احلديث الشريف، أما صيام النفل فيجوز أثناء النهار إذا مل يتناول شيئا من املفطرات 

ونسأل اهللا أن يوفقنا ومجيع . بعد الفجر؛ ألنه صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يدل على ذلك
يب، وصلى اهللا على نبينا حممـد  وأن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم إنه مسيع قر، املسلمني ملا يرضيه
  .وآله وصحبه وسلم

    ٧١ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

    :حكم من اشتد به العطش فشرب 
وإن كان قد تساهل يف ذلك فعليه التوبة إىل اهللا . عليه قضاء وال كفارة عليه يف أصح قويل العلماء 

ضان ممن جيب عليه الصـيام ؛ ألن  أما الكفارة فال جتب إال على من جامع يف ار رم. مع القضاء
ــة  ــك خاصــــــــ ــديث ورد يف ذلــــــــ   .احلــــــــ

  
                                                 

  .هـ ١٤١٨ \٩\١٧يف ) ١٦٢٦(العدد ) جملة الدعوة( ٦٩
). ١٦٩٨(باب من مل جيمع الصيام من الليل برقم ) الصوم(، والدارمي يف )٢٣٣١(باب ذكر اختالف الناقلني برقم ) الصيام(رواه النسائي يف  ٧٠

  )١١٤٨٠(وصححه األلباىن ىف صحيح اجلامع 
  .هـ ١٤١٦\٩\٥بتاريخ ) ١٥٢٧(العدد ) الدعوة(، ويف جملة )٢٤(العدد ) جملة البحوث اإلسالمية( ٧١
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    ٧٢ينكَر على من تعاطى شيئا من املفطرات يف ار رمضان ولو كان ناسيا 
من رأى مسلما يشرب يف ار رمضان أو يأكل أو يتعاطى شيئا من املفطرات األخرى ناسـيا أو   

صوم منكر ولو كان صـاحبه معـذورا يف   متعمدا وجب إنكاره عليه ؛ ألن إظهار ذلك يف ار ال
نفس األمر؛ حىت ال جيترئ الناس على إظهار ما حرم اهللا من املفطرات يف ار الصـيام بـدعوى   
النسيان، وإذا كان من أظهر ذلك صادقا يف دعوى النسيان فال قضاء عليه ؛ لقول النيب صـلى اهللا  

متفق  ٧٣»مه فإمنا أطعمه اهللا وسقاه من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صو« : عليه وسلم 
    .على صحته 

وهكذا املسافر ليس له أن يظهر تعاطي املفطرات بني املقيمني الذين ال يعرفون حاله، بل عليـه أن  
يستتر بذلك حىت ال يتهم بتعاطيه ما حرم اهللا عليه، وحىت ال جيرؤ غريه على ذلك، وهكذا الكفار 

ومها بني املسلمني؛ سدا لباب التساهل يف هذا األمر، وألم مينعون من إظهار األكل والشرب وحن
ــلمني    ــني املسـ ــل بـ ــهم الباطـ ــعائر دينـ ــار شـ ــن إظهـ ــون مـ   . ممنوعـ

  

    حكم حقنة الوريد والعضل للصائم
احلقنة يف الوريد ليست من جنس األكل والشرب، وهكذا احلقنة يف العضل من باب أوىل، لكن لو 

وتأخريها إىل الليل إذا دعت احلاجـة إليهـا يكـون أوىل     .قضى من باب االحتياط كان أحسن
ــك   ــالف يف ذلـ ــن اخلـ ــا مـ ــوط ؛ خروجـ ــع. وأحـ ــق اهللا اجلميـ   .وفـ

  

    اإلبر املغذية تفطر
الصواب أن اإلبر املغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعماهلا، أما اإلبر العادية فال تفطر الصائم، واهللا  

ــق   .ويل التوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

؟ ٧٤يف الوريد واإلبر اليت يف العضل ، وما الفرق بينهما وذلك للصائمحكم استعمال اإلبر اليت 
    

وهكذا أخذ الدم للتحليل ال يفطر . الصحيح أما ال تفطران، وإمنا اليت تفطر هي إبر التغذية خاصة
به الصائم ؛ ألنه ليس مثل احلجامة، أما احلجامة فيفطر ا احلاجم واحملجوم يف أصح أقوال العلماء 

                                                 
  .١٦٠اجلزء الثاين ص ) الدعوة(، ويف كتاب )٣٠(العدد ) جملة البحوث اإلسالمية( ٧٢
باب أكل الناسي وشربه ومجاعه ال يفطر برقم ) الصيام(، ومسلم يف )١٩٣٣(باب إذا أكل أو شرب ناسيا برقم ) الصوم(رواه البخاري يف  ٧٣

  .واللفظ له) ١١٥٥(
  

  ١٧٤لسماحته ص ) حتفة اإلخوان( ٧٤
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    ٧٥» أفطر احلاجم واحملجوم « : ل النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ لقو

   

    ٧٦وتنظيف السن أو حشوه أو خلعه عند الطبيب) البنج(حكم إبرة التخدير 
ليس ملا ذكر يف السؤال أثر يف صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، وعليه أن يتحفظ من ابـتالع   

أثر هلا يف صحة الصوم؛ لكوا ليست يف معىن شيء من الدواء أو الدم، وهكذا اإلبرة املذكورة ال 
ــرب ــل والشــ ــالمته . األكــ ــوم وســ ــحة الصــ ــل صــ   .واألصــ

  

    ٧٧حكم استعمال الكحل وأدوات التجميل يف ار رمضان
الكحل ال يفطر النساء وال الرجال يف أصح قويل العلماء مطلقا، ولكن استعماله يف الليل أفضل يف 

الوجه من الصابون واألدهان وغري ذلك مما يتعلق بظـاهر  وهكذا ما حيصل به جتميل . حق الصائم
اجللد، ومن ذلك احلناء واملكياج وأشباه ذلك، كل ذلك ال حرج فيه يف حق الصائم، مع أنـه ال  

    .واهللا ويل التوفيق. ينبغي استعمال املكياج إذا كان يضر الوجه

    ٧٨حكم استعمال معجون األسنان وقطرة األذن والعني للصائم
ف األسنان باملعجون ال يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منـه إىل  تنظي 

وهكذا قطرة العني واألذن ال يفطر ما . جوفه، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فال قضاء عليه
فإن وجد طعم القطور يف حلقه، فالقضاء أحوط وال جيب؛ ألمـا  . الصائم يف أصح قويل العلماء

منفذين للطعام والشراب، أما القطرة يف األنف فال جتوز؛ ألن األنف منفذ، وهلذا قال الـنيب  ليسا 
وعلى من فعـل ذلـك   .  ٧٩» وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائما « : صلى اهللا عليه وسلم

ــه     ــا يف حلق ــد طعمه ــاه إن وج ــاء يف معن ــا ج ــديث، وم ــذا احل ــاء هل   .القض
  

                                                 
باب ما جاء يف كراهية ) الصوم(، والترمذي يف )٨٥٥٠(باقي مسند أيب هريرة برقم ) باقي مسند املكثرين من الصحابة(رواه اإلمام أمحد يف  ٧٥

  )٩٣١(وصححه األلباىن ىف اإلرواء ). ٧٧٤(احلجامة للصائم برقم 
  ١٧٥ماحته ص لس) حتفة اإلخوان( ٧٦
  .١٧٠اجلزء الثاين ص ) الدعوة(كتاب  ٧٧
  .هـ ١٤١٩\٩\١٢بتاريخ ) ٩٥٨٩(العدد ) اجلزيرة(جريدة  ٧٨
باب يف االستنثار برقم ) الطهارة(، وأبو داود يف )٧٨٨(باب ما جاء يف كراهية مبالغة االستنشاق للصائم برقم ) الصوم(رواه الترمذي يف  ٧٩

  )٩٣٥(رواء وصححه األلباىن ىف اإل). ١٤٢(
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    ؟ ٨٠األسنان وهو صائم يف ار رمضان هل جيوز للصائم أن يستعمل معجون

ال حرج يف ذلك مع التحفظ عن ابتالع شيء منه، كما يشرع استعمال السواك للصـائم يف أول  
النهار وآخره ، وذهب بعض أهل العلم إىل كراهة السواك بعد الزوال، وهـو قـول مرجـوح،    

لسواك مطهرة للفم مرضـاة  ا« : والصواب عدم الكراهة ؛ لعموم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي اهللا عنها ، ولقوله صـلى اهللا عليـه    ٨١»للرب 
وهذا يشـمل  . متفق عليه  ٨٢»لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك عند كل صالة « : وسلم

    . صالة الظهر والعصر ومها بعد الزوال
  

  ٨٣:حكم استعمال القطرة والكحل للصائم

إما : وقال بعض أهل العلم. الصحيح أن القطرة والكحل ال يفطران مطلقا يف أصح قويل العلماء 
والصواب األول ؛ ألن العني ليست منفـذا وهكـذا   . يفطران إذا وجد الصائم طعمهما يف احللق

ليل واألفضل للصائم استعمال القطرة والكحل يف ال. ومن قضى ذلك اليوم احتياطا فال بأس. األذن
ــالف    ــن اخلـــــ ــا مـــــ ــا وخروجـــــ   .؛ احتياطـــــ

  

    :٨٤حكم استعمال البخاخ يف الفم للصائم ارا ملريض الربو وحنوه 
وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا مـا  { : حكمه اإلباحة إذا اضطر إىل ذلك ؛ لقول اهللا عز وجل

 هإِلَي متطُرِرال يشبه األكل والشرب فأشـبه سـحب الـدم     وألنه ١١٩سورة األنعام اآلية } اض
ــة  ــري املغذيــــــ ــر غــــــ ــل واإلبــــــ   .للتحليــــــ

  

    ٨٥حكم القيء للصائم  
« : حكمه أنه ال قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

                                                 
  .١٦٣اجلزء الثاين ص ) الدعوة(كتاب  ٨٠
  ) ٦٦( اإلرواءوصححه األلباىن ىف ). ٢٨٩(باب السواك برقم ) الطهارة وسننها(رواه ابن ماجه يف  ٨١
  ).٢٥٢(باب السواك برقم ) الطهارة(، ومسلم يف )٨٨٧(باب السواك يوم اجلمعة برقم ) اجلمعة(رواه البخاري يف  ٨٢
  .هـ ١٤١٦\٩\٥يف ) ١٥٢٧(العدد  )الدعوة(جملة  ٨٣
  ١٨١لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(كتاب  ٨٤
  ١٨٢لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(كتاب  ٨٥
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ل السـنن  خرجه اإلمام أمحد وأه. ٨٦»من ذرعه القيء فال قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء 
  .األربع بإسناد صحيح من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 

    هل القيء يفسد الصوم؟ 
كثريا ما يعرض للصائم أمور مل يتعمدها؛ من جراح، أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب املاء أو البرتين 

من «  :إىل حلقه بغري اختياره، فكل هذه األمور ال تفسد الصوم ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
    ٨٧» ذرعه القيء فال قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء 

  

    حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود  
ال يستنشق العود، أما أنواع الطيب غري البخور فال بأس ا، لكن العود نفسه ال يستنشـقه؛ ألن   

خ والـدماغ، ولـه   بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه ؛ ألنه يذهب إىل امل
ــره    ــال يفطـ ــد فـ ــري قصـ ــن غـ ــه مـ ــا مشـ ــوي، أمـ ــريان قـ   .سـ

  

    ؟  ٨٨هل جيوز استعمال الطيب كدهن العود والكولونيا والبخور يف ار رمضان
ــور    ــق البخــ ــرط أال يستنشــ ــتعماله بشــ ــوز اســ ــم جيــ   .نعــ

  

    ٨٩حكم االستمناء يف ار رمضان
وعليه أن يقضـي إن  ، وخرج منه املين االستمناء يف ار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمدا ذلك

وعليه التوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل ؛ ألن االستمناء ال جيوز ال يف حال الصوم ، كان الصوم فريضة
ــرية      ــادة السـ ــاس العـ ــميها النـ ــيت يسـ ــي الـ ــريه، وهـ   .وال يف غـ

  

    ٩٠خروج املذي بشهوة ال يبطل الصوم
؛ سواء كان ذلك بسبب تقبيل الزوجـة، أو   خروج املذي ال يبطل الصوم يف أصح قويل العلماء 

                                                 
(  خزمية ابن على التعليق ،)  ٩٢٣(  اإلرواءوصححه األلباىن ىف ). ١٦٧٦(باب ما جاء يف الصائم يقيئ برقم ) الصيام(رواه ابن ماجه يف  ٨٦

  ) ٢٠٥٩(  وددا أيب صحيح ،)  ١٩٦١ و ١٩٦٠
  

  سبق خترجيه  ٨٧
  
  

  .١٢٨ص  ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج ) فتاوى إسالمية( ٨٨
  .هـ ١٤١٨\٢\٧بتاريخ ) ١٥٩٥(العدد ) الدعوة(جملة  ٨٩
  .١٣٤ص  ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج ) فتاوى إسالمية( ٩٠
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ولكن ال جيوز للمسـلم مشـاهدة األفـالم    . مشاهدة بعض األفالم، أو غري ذلك مما يثري الشهوة

اخلليعة، وال استماع ما حرم اهللا من األغاين وآالت اللهو، أما خروج املين عن شهوة ، فإنه يبطل 
نظر، أو غري ذلك من األسباب اليت تثري الشهوة الصوم سواء حصل عن مباشرة، أو قبلة، أو تكرار 

كاالستمناء وحنوه، أما االحتالم والتفكري فال يبطل الصوم ما ولو خرج مين بسببهما، وال تلـزم  
فَمن كَانَ منكُم مرِيضـا أَو  { : املتابعة يف قضاء رمضان بل جيوز تفريق ذلك ؛ لعموم قوله تعاىل

    ١٨٤سورة البقرة اآلية }  من أَيامٍ أُخر علَى سفَرٍ فَعدةٌ 
  

    حكم نظر الصائم للنساء
قُـلْ  { : حيرم عليه النظر إىل النساء، وإذا كان بشهوة كان التحرمي أشد؛ لقـول اهللا سـبحانه   

 مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهصأَب نوا مضغي نِنيمؤلْموألن إطـالق  اآلية) ٣٠سورة النور اآلية (} ل ،
ولكـن ال  . فالواجب غض البصر مع احلذر من أسباب الفتنة. النظر من وسائل وقوع الفاحشة 

. يبطل صومه إذا مل خيرج منه مين، أما من أمىن فإنه يبطل صومه، وعليه قضاؤه إن كـان فرضـا  
    

  

    حكم مصافحة الصائم للمرأة األجنبية
إين ال أصافح النسـاء  « : رسول صلى اهللا عليه وسلم قالاملصافحة للمرأة األجنبية ال جتوز، فإن ال

واهللا ما مست يد رسول اهللا يد امرأة قط، ما كان يبايعهن « : وقالت عائشة رضي اهللا عنها،  ٩١»
تعين النساء األجنبيات غري احملارم، أما احملرم كأخت وكعمـة فـال بـأس أن       ٩٢»إال بالكالم 

ــافحها   .يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فال بأس ا إن كانت مكاملة مباحة ليس فيها مة وال ريبة، كأن يسأهلا عن وأما املكاملة لألجنبية 

أو يسأهلا عن حاجة من حوائج اجلريان أو األقارب فال بأس ا، أما ، أو يسأهلا عن أبيها، أوالدها
أو عن كشـف  ، إن كانت املكاملة للتحدث مبا يتعلق بالفساد والزنا أو مواعيد الزنا أو عن شهوة

ه بأن يرى حماسنها فكل هذا ال جيوز، أما إذا كانت احملادثة مع التستر ومع احلجاب ومـع  منها ل
البعد عن الريبة وليس عن شهوة فإنه ال حرج عليهما يف ذلك، فقد حتدث النيب صـلى اهللا عليـه   

والصوم صحيح وال تضره املصـافحة،  . وسلم للنساء، وقد حتدث النساء إليه، وال حرج يف ذلك

                                                 
وصححه ). ٤١٨١(باب بيعة النساء برقم ) البيعة(، والنسائي يف )٢٦٤٦٦(رقيقة برقم حديث أميمة بنت ) باقي مسند األنصار(رواه أمحد يف  ٩١

  )٥٢٩(األلباىن ىف الصحيحة 
  جج

مسند أمحد بن ،)٢٨٧٥(سنن ابن ماجه اجلهاد ،)٢٩٤١(سنن أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء ،)٤٦٠٩(صحيح البخاري تفسري القرآن  ٩٢
  ).٦/٢٧٠(حنبل 
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ه احملادثة إذا مل خيرج منه شيء بسبب ذلك فإن خرج شيء وجب الغسل وبطل الصـوم  وال تضر

والواجب على املؤمن أن حيذر ما حرم اهللا عليه ، وأال يصافح امرأة . وعليه قضاؤه إن كان واجبا 
منِني قُلْ للْمؤ{ : ال حتل له ، وأال يتحدث إليها عن شهوة أو ينظر إىل حماسنها ، فاهللا تعاىل يقول 
سورة النـور  } يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِري بِما يصنعونَ 

نسأل اهللا لنـا وللمسـلمني   . فالتحفظ من أسباب الشر واجب على املؤمن أينما كان  ٣٠اآلية 
    .السالمة والعافية من كل سوء 

  

    :الدم ال يفسد الصوم إال باحلجامةخروج 
ال يضر الصائم خروج الدم إال احلجامة ، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر باحلجامـة ، وفيهـا    

أفطـر  « : خالف بني العلماء لكن الصحيح أنه يفطر بذلك ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم  
أو يف يده ، وهو صائم فإن صومه  أما إذا أرعف أو أصابه جرح يف رجله.  ٩٣» احلاجم واحملجوم 

  .صحيح ال يضره ذلك 

    ٩٤حكم التربع بالدم 
أفطـر  « : الدم املفسد للصوم هو الدم الذي خيرج باحلجامة ، لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم   

ــوم  ــاجم واحملج ــه .  ٩٥»احل ــا يفعل ــا مم ــان مبعناه ــا ك ــة م ــى احلجام ــاس عل   ويق
يؤثر على البدن ضعفا ، فإنه يفسد الصوم كاحلجامة ؛ ألن اإلنسان باختياره فيخرج منه دم كثري 

الشريعة اإلسالمية ال تفرق بني الشيئني املتماثلني ، كما أا ال جتمع بني الشيئني املفترقني ، أما ما 
خرج من اإلنسان بغري قصد كالرعاف ، وكاجلرح للبدن من السكني عند تقطيع اللحم ، أو وطئه 

به ذلك ، فإن ذلك ال يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثري ، كذلك لـو  على زجاجة ، أو ما أش
  .خرج دم يسري ال يؤثر كتأثري احلجامة كالدم الذي يؤخذ للتحليل ال يفسد الصوم أيضا 

    ٩٦حكم سحب عينات الدم من الصائم للتحليل
س مـن جـنس   مثل هذا التحليل ال يفسد الصوم بل يعفى عنه ؛ ألنه مما تدعو احلاجة إليه ، ولي 

                                                 
باب ما جاء يف كراهية ) الصوم(، والترمذي يف ) ٨٥٥٠(باقي مسند أيب هريرة برقم ) باقي مسند املكثرين من الصحابة(يف رواه اإلمام أمحد  ٩٣

  ) .٧٧٤(احلجامة للصائم برقم 
  

  .هـ  ١٤١٩ \ ٤ \ ٢١بتاريخ ) ١٥٣٧٩(العدد ) البالد(جريدة  ٩٤
  

باب ما جاء يف كراهية ) الصوم(، والترمذي يف ) ٨٥٥٠(مسند أيب هريرة برقم باقي ) باقي مسند املكثرين من الصحابة(رواه اإلمام أمحد يف  ٩٥
  ) .٧٧٤(احلجامة للصائم برقم 

  .هـ  ١٤١٥ \ ٩ \ ٣يف ) ١٤٧٨(العدد ) الدعوة(جملة  ٩٦
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    .املفطرات املعلومة من الشرع املطهر 

  

    حكم تغيري الدم ملريض الكلى وهو صائم 
  .يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي ، فإن زود مع ذلك مبادة أخرى فهي مفطر آخر 

ــيء      ــدم والقـ ــروج الـ ــاالحتالم وال ب خـ ــوم بـ ــل الصـ   ٩٧ال يبطـ
ختيار العبد ، ولكن عليه غسل اجلنابة إذا خرج منه مين ؛ االحتالم ال يفسد الصوم ؛ ألنه ليس با 

ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا سئل عن ذلك أجاب بأن على احملتلم الغسل إذا وجد املاء يعـين  
وكونك صليت بدون غسل ، هذا غلط منك ومنكر عظيم ، وعليك أن تعيد الصالة بعـد  . املين 

، واحلجر الذي أصاب رأسك حىت أسال الدم ال يبطل صومك ، الغسل مع التوبة إىل اهللا سبحانه 
« : وهذا القيء الذي خرج منك بغري اختيارك ال يبطل صومك ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

رواه أمحد وأهل السـنن بإسـناد   .  ٩٨»من ذرعه القيء فال قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء 
ــحيح    .صـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ــر  ــا غ ــرا ظان ــل مفط ــن فع ــم م ــر حك ــوع الفج ــدم طل ــمس أو ع   ٩٩وب الش
الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن اجلماع عند مجهور أهل العلم سدا لذريعة التساهل  

ــوم   ــا للصـــــــــــــــ   .واحتياطـــــــــــــــ
  

    ١٠٠حكم من فعل مفطرا ناسيا
ربنا لَا تؤاخـذْنا إِنْ  { : ليس عليه بأس وصومه صحيح؛ لقول اهللا سبحانه يف آخر سورة البقرة 

وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم أن اهللا     ٢٨٦سورة البقرة اآلية } ينا أَو أَخطَأْنا نِس
وملا ثبت عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صـلى اهللا عليـه    ١٠١»قد فعلت « : سبحانه قال 

 ١٠٢»  من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإمنا أطعمه اهللا وسقاه« : وسلم أنه قال 

                                                 
  .هـ  ١٤٠٤ \ ٤ \ ٢١يف ) ٦٥٥(العدد ) اتمع(، ويف جملة  ١٢١ص  ١ج ) الدعوة(كتاب  ٩٧
  ) .١٦٧٦(باب ما جاء يف الصائم يقيء برقم  )الصيام(رواه ابن ماجه يف  ٩٨
  . ١٨٠لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(كتاب  ٩٩

  ١٧٦لسماحته ص ) حتفة اإلخوان( ١٠٠
  ) .١٢٦(باب بيان أنه سبحانه مل يكلف إال ما يطاق برقم ) اإلميان(رواه مسلم يف  ١٠١
باب أكل الناسي وشربه ومجاعه ال ) الصيام(، ومسلم يف ) ١٩٣٣(باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا برقم ) الصوم(رواه البخاري يف  ١٠٢

  .واللفظ له ) ١١٥٥(يفطر برقم 
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    .متفق على صحته 

  

    ١٠٣كفارة اجلماع يف ار رمضان
عليهما التوبة والكفارة وهي عتق رقبة ، فإن مل يستطيعا فصيام شهرين متتابعني ستني يوما ، فإن  

مل يستطيعا ، فإطعام ستني مسكينا لكل مسكني نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف 
أصلح . كفارة املذكورة قضاء اليوم الذي حصل فيه اجلماع تقريبا ، وعلى كل واحد منهما مع ال

ــا    .اهللا حاهلمــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

    ١٠٤حكم من جامع زوجته يف ار رمضان عدة مرات جاهال باحلكم
ال شك أن اهللا سبحانه قد حرم على عباده يف ار رمضان األكل والشرب واجلماع وكـل مـا    

كلف صحيح مقيم غري مريض وال يفطر الصائم ، وأوجب على من جامع يف ار رمضان وهو م
مسافر الكفارة ، وهو عتق رقبة ، فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني ، فإن مل يستطع فإطعام ستني 
مسكينا لكل مسكني نصف صاع من قوت البلد ، أما من جامع يف ار رمضان وهو ممن جيـب  

ك ، فقد اختلف أهل العلـم  عليه الصيام ، لكونه بالغا صحيحا مقيما جهال منه كمثل ما وقع من
عليه الكفارة؛ ألنه مفرط يف عدم السؤال والتفقه يف الـدين ، وقـال   : يف شأنه ، فقال بعضهم 

ال كفارة عليه من أجل اجلهل ، وبذلك تعلم أن األحوط لك هو الكفارة : آخرون من أهل العلم 
وإذا كنت ال تستطيع  ، من أجل تفريطك وعدم سؤالك عما حيرم عليك قبل أن تفعل ما فعلت ،

العتق والصيام كفاك إطعام ستني مسكينا عن كل يوم جامعت فيه ، فإذا كنت جامعت يف يومني 
فكفارتان ، وإن كنت جامعت يف ثالثة أيام فثالث كفارات ، وهكذا كل مجاع يف يـوم عنـه   

األحوط لـك  كفارة ، أما اجلماعات املتعددة يف يوم واحد فيكفي عنها كفارة واحدة ، هذا هو 
واألحسن ، حرصا على براءة الذمة ، وخروجا من خالف أهل العلم ، وجربا لصيامك ، وإذا مل 
حتفظ عدد األيام اليت جامعت فيها ، فاعمل باألحوط وهو األخذ بالزائد ، فإذا شككت هل هي 

م به ، وفقنا ثالثة أيام أو أربعة فاجعلها أربعة وهكذا ، ولكن ال يتأكد عليك إال الشيء الذي جتز
    .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . اهللا وإياك ملا فيه رضاه ، وبراءة الذمة 

                                                 
  .هـ  ١٤١٩ \ ٩ \ ١٣بتاريخ ) ١٦٧٤(العدد ) الدعوة(جملة  ١٠٣
 ١٩٩ص  ٥جعبد اهللا بن حممد الطيار والشيخ أمحد بن عبد العزيز بن باز . د . إعداد وتقدمي أ ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ ابن باز(كتاب  ١٠٤

.  
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    ١٠٥حكم مجاع املسافر زوجته يف ار رمضان

على من جامع يف ار رمضان وهو صائم صوما واجبا الكفارة ، أعين كفارة الظهار مع وجوب  
أما إن كان مسافرا أو مريضا مرضا يبـيح لـه   . منه  قضاء اليوم ، والتوبة إىل اهللا سبحانه مما وقع

الفطر فال كفارة عليه وال حرج عليه ، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه؛ ألن املريض واملسـافر  
فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سـفَرٍ  { : يباح هلما الفطر باجلماع وغريه ، كما قال اهللا سبحانه 

وحكم املرأة يف هذا حكم الرجل إن كان صـومها   ١٨٤سورة البقرة اآلية } يامٍ أُخر فَعدةٌ من أَ
واجبا وجبت عليها الكفارة مع القضاء ، وإن كانت مسافرة أو مريضة مرضا يشق معه الصوم فال 
ــا  ــارة عليهــــــــــــــــ   .كفــــــــــــــــ

  

    حكم مشاهدة األفالم والتلفاز ولعب الورق يف ار رمضان
وغريهم من املسلمني أن يتقوا اهللا سبحانه فيما يأتون ويذرون يف مجيـع  الواجب على الصائمني  

األوقات ، وأن حيذروا ما حرم اهللا عليهم من مشاهدة األفالم اخلليعة اليت يظهر فيها ما حرم اهللا ، 
من الصور العارية وشبه العارية ، ومن املقاالت املنكرة ، وهكذا ما يظهر يف التلفاز ممـا خيـالف   

ــرع اهللا ــدعوات املضــللة      ش ــي وال ــور واألغــاين وآالت املاله ــن الص   . ، م
كما جيب على كل مسلم صائما كان أو غريه أن حيذر اللعب بآالت اللهو ، من الورق وغريهـا  

ملا يف ذلك من مشاهدة املنكر وفعل املنكر ، وملا يف ذلك أيضا من التسـبب يف  ، من آالت اللهو
شرع اهللا والتثاقل عما أوجب اهللا ، من الصالة يف اجلماعة أو قسوة القلوب ومرضها واستخفافها ب

ومن النـاسِ  { : غري ذلك من ترك الواجبات والوقوع يف كثري من احملرمات ، واهللا يقول سبحانه 
} لَئك لَهم عذَاب مهِني من يشترِي لَهو الْحديث ليضلَّ عن سبِيلِ اللَّه بِغيرِ علْمٍ ويتخذَها هزوا أُو

}  عذَابٍ أَلـيمٍ  وإِذَا تتلَى علَيه آياتنا ولَّى مستكْبِرا كَأَنْ لَم يسمعها كَأَنَّ في أُذُنيه وقْرا فَبشره بِ{ 
الزور وإِذَا مـروا   والَّذين لَا يشهدونَ{ : ويقول سبحانه يف سورة الفرقان يف صفة عباد الرمحن 

ــا    ــروا كرامـــــــــ ــاللَّغوِ مـــــــــ   } بِـــــــــ
ال حيضرون ، ويقول النيب صلى اهللا عليـه  : ومعىن ال يشهدون . والزور يشمل مجيع أنواع املنكر 

رواه البخاري يف  ١٠٦»ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف « : وسلم 
. الفرج احلرام  -باحلاء املكسورة املهملة والراء املهملة -واملراد باحلر.  صحيحه ، معلقا جمزوما به

الغناء وآالت اللهو؛ وألن اهللا سبحانه حرم على املسلمني وسـائل الوقـوع يف   : واملراد باملعازف 
وال شك أن مشاهدة األفالم املنكرة ، وما يعرض يف التلفاز من املنكرات من وسـائل  . احملرمات 

                                                 
  . ١٨٠لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(كتاب  ١٠٥
  .باب ما جاء فيمن يستحل اخلمر ويسميه بغري امسه ) األشربة(رواه البخاري معلقا يف  ١٠٦
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    .واهللا املستعان . فيها ، أو التساهل يف عدم إنكارها الوقوع 

  

    حكم ما يفعله بعض الصائمني من النوم ارا والسهر ليال
ال حرج يف النوم ارا وليال إذا مل يترتب عليه إضاعة شيء من الواجبات وال ارتكاب شيء من  

الليل واملبادرة إىل النوم بعـد  احملرمات ، واملشروع للمسلم سواء كان صائما أو غريه عدم السهر ب
ما ييسر اهللا له من قيام الليل ، مث القيام إىل السحور إن كان يف رمضان؛ ألن السحور سنة مؤكدة 

متفق  ١٠٧» تسحروا فإن يف السحور بركة « : وهو أكلة السحر؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر  فصل ما بني« : وقوله صلى اهللا عليه وسلم . على صحته 

    .رواه مسلم يف صحيحه  ١٠٨» 
كما جيب على الصائم وغريه احملافظة على مجيع الصلوات اخلمس يف اجلماعة واحلذر من التشاغل 

كما جيب على الصائم وغريه أداء مجيع األعمال اليت جيب أداؤها يف أوقاـا  . عنها بنوم أو غريه 
وهكذا جيب عليه السعي يف طلب الرزق . وعدم التشاغل عنها بنوم أو غريه  .للحكومة أو غريها 

    .احلالل الذي حيتاج إليه هو ومن يعول وعدم التشاغل عن ذلك بنوم أو غريه 
واخلالصة أن وصييت للجميع من الرجال والنساء والصوام وغريهم هي تقوى اهللا جـل وعـال يف   

لواجبات يف أوقاا على الوجه الذي شرعه اهللا ، واحلذر كل مجيع األحوال ، واحملافظة على أداء ا
وإذا كان التشاغل عن ذلـك  . احلذر من التشاغل عن ذلك بنوم أو غريه من املباحات أو غريها 

أصلح اهللا أحوال املسلمني وفقههم يف الـدين  . بشيء من املعاصي صار اإلمث أكرب واجلرمية أعظم 
ــادم   ــلح قـ ــق وأصـ ــى احلـ ــهم علـ ــرمي   وثبتـ ــواد كـ ــه جـ   .إنـ

  

    ١٠٩الغيبة والنميمة والسب وغريها من املعاصي جترح الصوم وتضعف األجر
ولَا { : وهي معصية ؛ لقول اهللا عز وجل . الغيبة ال تفطر الصائم ، وهي ذكر اإلنسان مبا يكره  

 بحا أَيضعب كُمضعب بتغوالشتم والكذب  وهكذا النميمة والسب  ١٢سورة احلجرات اآلية } ي
، كل ذلك ال يفطر الصائم ، ولكنها معاص جيب احلذر منها واجتناا من الصائم وغريه ، وهـي  

من مل يدع قول الزور والعمل به « : جترح الصوم وتنقص األجر؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ي يف صـحيحه ،  رواه اإلمام البخـار  ١١٠» واجلهل ، فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه 

                                                 
  ) .١٠٩٥(باب فضل السحور برقم ) الصيام(، ومسلم يف ) ١٩٢٣(باب بركة السحور برقم ) الصوم(رواه البخاري يف  ١٠٧
  ) .١٠٩٦(باب فضل السحور برقم  )الصيام(رواه مسلم يف  ١٠٨
  .هـ ١٤١٩\٩\٢٠بتاريخ ) ١٦٧٥(العدد ) الدعوة(جملة  ١٠٩

  

  ) .١٩٠٣(باب من مل يدع قول الزور برقم ) الصوم(رواه البخاري يف  ١١٠
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الصيام جنة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب « : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم 

  .واألحاديث يف هذا املعىن كـثرية  . متفق عليه  ١١١»إين صائم : ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل 
  

    ١١٢السحور ليس شرطا يف صحة الصيام
حة الصيام ، وإمنا هو مستحب؛ لقول النيب صلى صيامه صحيح ؛ ألن السحور ليس شرطا يف ص 

    .متفق عليه  ١١٣» تسحروا فإن يف السحور بركة « : اهللا عليه وسلم 
  

    ١١٤حكم تارك الصوم اونا
من أفطر يف رمضان عمدا لغري عذر شرعي فقد أتى كبرية من الكبائر ، وال يكفر بذلك يف أصح  

واألدلة كثرية تدل على أن ترك الصـيام  . انه مع القضاء أقوال العلماء ، وعليه التوبة إىل اهللا سبح
وعليه إطعام مسكني عن كـل  . ليس كفرا أكرب إذا مل جيحد الوجوب وإمنا أفطر تساهال وكسال 

وهكذا ترك الزكـاة واحلـج مـع    . يوم إذا تأخر القضاء إىل رمضان آخر من غري عذر شرعي 
بذلك ، وعليه أداء الزكاة عما مضى من السنني اليت االستطاعة إذا مل جيحد وجوما فإنه ال يكفر 

فرط فيها ، وعليه احلج مع التوبة النصوح من التأخري؛ لعموم األدلة الشرعية يف ذلك الدالة علـى  
ومن ذلك حديث تعذيب تارك الزكاة مباله يوم القيامـة مث  . عدم كفرمها إذا مل جيحدا وجوما 

  ١١٥النــــار  يــــرى ســــبيله إمــــا إىل اجلنــــة وإمــــا إىل    
  

    حكم القضاء على من ترك الصيام دون عذر شرعي
حكم من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء أنه قد عصى اهللا ورسـوله وأتـى    

كبرية من كبائر الذنوب ، وعليه التوبة إىل اهللا من ذلك ، وعليه القضاء لكل ما ترك مع إطعـام  
وإن كان فقريا ال يستطيع اإلطعام كفاه القضاء . ام مسكني عن كل يوم إن كان قادرا على اإلطع

والتوبة؛ ألن صوم رمضان فرض عظيم قد كتبه اهللا على املسلمني املكلفني وأخرب النيب صـلى اهللا  
  .عليــــه وســــلم أنــــه أحــــد أركــــان اإلســــالم اخلمســــة  

                                                 
  ) .١٩٠٤(باب هل يقول إين صائم إذا شتم برقم ) الصوم(رواه البخاري يف  ١١١
   ١٦١اجلزء الثاين ص ) الدعوة(كتاب  ١١٢

  

باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ) الصيام(، ومسلم يف ) ١٩٢٣(باب بركة السحور من غري إجياب برقم ) الصوم(اه البخاري يف رو ١١٣
  ) .١٠٩٥(برقم 

  

   ١٧٨لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(كتاب  ١١٤
  

  ) .١٦٤٧(باب إمث مانع الزكاة برقم ) الزكاة(رواه مسلم يف  ١١٥
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يئـة األمـر   والواجب تعزيره على ذلك وتأديبه مبا يردعه إذا رفع أمره إىل ويل األمـر ، أو إىل ه 

باملعروف والنهي عن املنكر هذا إذا كان ال جيحد وجوب صيام رمضان ، أما إن جحد وجـوب  
صوم رمضان فإنه يكون يف ذلك كافرا مكذبا هللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم يستتاب من جهة 

اهللا ويل األمر بواسطة احملاكم الشرعية فإن تاب وإال وجب قتله ألجل الردة ؛ لقول النيب صـلى  
ــه وســلم  ــاقتلوه « : علي ــه ف ــدل دين ــن ب   .خرجــه البخــاري يف صــحيحه  ١١٦»م

أما إن ترك الصوم من أجل املرض أو السفر فال حرج عليه يف ذلك ، والواجب عليه القضـاء إذا  
ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ مـن  { صح من مرضه أو قدم من سفره؛ لقول اهللا عز وجل 

أَي راآلية من سورة البقرة ١٨٥سورة البقرة اآلية } امٍ أُخ .    
  

    ١١٧حكم من ترك صوم رمضان جهال بوجوبه
يلزمه القضاء لذلك الشهر الذي مل تصوميه مع التوبة واالستغفار ، وعليك مع ذلك إطعام مسكني 

تسـتطيعني   لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد ، من التمر أو األرز أو غريمها إذا كنت
  .ذلك ، أما إن كنت فقرية ال تستطيعني فال شيء عليك سوى الصيام 

    ال كفارة على من أخر القضاء من أجل املرض
    ال يلزم التتابع يف القضاء

    املريض ال جيب عليه قضاء حىت يشفى
    تارك الصالة ال يقضى عنه الصيام

  

    ن مث برئ قضاءليس على من نصحه األطباء املسلمون باإلفطار ملرض مزم
إذا كان األطباء الذين نصحوه بعدم الصوم دائما أطباء من املسلمني املوثوقني العارفني جبنس هذا  

املرض وذكروا له أنه ال يرجى برؤه فليس عليه قضاء ويكفيه اإلطعام وعليه أن يسـتقبل الصـيام   
  .مستقبال 

    حكم قطع صوم القضاء
فطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر ، الواجب إكمال الصيام ، وال جيوز اإل

                                                 
  ) .٣٠١٧(باب ال يعذب بعذاب اهللا برقم ) اجلهاد والسري(رواه البخاري يف  ١١٦

  
  ١٥٨اجلزء الثاين ص ) الدعوة( ١١٧
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    .وعليك التوبة مما فعلت ، ومن تاب تاب اهللا عليه 

  

    ١١٨ال قضاء على املرتد إذا تاب
ليس عليه القضاء ومن تاب تاب اهللا عليه ، فإذا ترك اإلنسان الصالة أو أتى بناقض من نـواقض  

ليه ، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم ألن اإلسالم اإلسالم مث هداه اهللا وتاب فإنه ال قضاء ع
قُلْ للَّذين كَفَروا إِنْ ينتهـوا  { : قال اهللا سبحانه وتعاىل . جيب ما قبله والتوبة دم ما كان قبلها 

 لَفس ا قَدم ملَه فَرغلم غفر فبني اهللا سبحانه وتعاىل أن الكافر إذا أس  ٣٨سورة األنفال اآلية } ي
التوبة جتب ما قبلها واإلسالم يهدم مـا  « : اهللا له ما قد سلف ، والنيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

    .» كان قبله 
  

هل جيوز أن يصام عن امليت إذا كان ال يصوم أيام حياته يف رمضان ؟ مع أنه أخرج كفارة قبل 
    ١١٩موته 

مـن  « : ول النيب صلى اهللا عليه وسلم يشرع ألقاربه أن يصوموا عنه إذا كان مسلما يصلي ؛ لق
إال أن يكون ترك الصيام لعجزه عنـه  . متفق على صحته .  ١٢٠»مات وعليه صيام صام عنه وليه 

وجيزئ اإلطعام الذي أخرج يف حياته ، إذا . بسبب الكرب أو مرض ال يرجى برؤه ، فال صيام عليه 
ــا    ــيت أفطرهــ ــام الــ ــع األيــ ــن مجيــ ــه عــ ــان أخرجــ   .كــ

 يصلي فال يقضى عنه الصيام الذي عليه ؛ ألن من ترك الصالة عمدا كفر كفرا أكرب أما إن كان ال
العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن « : ، يف أصح قويل العلماء ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

، أخرجه اإلمام أمحد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجـه بإسـناد   ١٢١» تركها فقد كفر 
رأس األمر اإلسالم « : عن بريدة بن احلصيب رضي اهللا عنه ، ولقوله صلى اهللا عليه وسلم صحيح 

رواه اإلمام أمحد والترمذي بإسـناد  .  ١٢٢»، وعموده الصالة ، وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا 
بني الرجل وبني الشرك « : صحيح عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه ، ولقوله صلى اهللا عليه وسلم 

                                                 
  .هـ  ١٤١٩ \ ١٢ \ ٢٣بتاريخ ) ١١٩١٣(العدد ) عكاظ(جريدة  ١١٨
  . ١٦٧اجلزء الثاين ص ) الدعوة(كتاب  ١١٩
  ) .١١٤٧(م عن امليت برقم باب قضاء الصو) الصيام(، ومسلم يف ) ١٩٥٢(باب من مات وعليه صوم برقم ) الصوم(رواه البخاري يف  ١٢٠
باب ما جاء يف ترك الصالة ) اإلميان(، والترمذي يف ) ٢٢٤٢٨(من حديث بريدة األسلمي برقم ) باقي مسند األنصار(رواه اإلمام أمحد يف  ١٢١
  ) ٥٧٤(  املشكاةوصححه األلباىن ىف ) .١٠٧٩(، وابن ماجه يف إقامة الصالة باب ما جاء فيمن ترك الصالة برقم ) ٢٦٢١(برقم 
باب ما جاء يف حرمة الصاله برقم ) اإلميان(، والترمذي يف ) ٢١٠٠٨(حديث معاذ بن جبل برقم ) مسند األنصار(رواه اإلمام أمحد يف  ١٢٢

  )٤١٣(وصححه األلباىن ىف اإلرواء ) . ٢٥٤١(



 ٤٥    ______________ املوسوعة الذهبية ىف االختيارات الفقهية والفتاوى الرمضانية

 
. خرجه اإلمام مسلم يف صحيحه عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما  ١٢٣» والكفر ترك الصالة 

ونسأل اهللا جلميع املسلمني التوفيق ملا يرضيه ، واإلعانة على أداء . واألحاديث يف هذا الباب كثرية 
    .قريب  ما أوجب اهللا عليهم من الصالة وغريها ، على الوجه الذي يرضيه سبحانه ، إنه مسيع

  

    ١٢٤حكم القضاء عمن ماتت وقد تركت الصيام وكانت مريضة ومل تستطع الصيام
ما دامت ماتت وهي مريضة ومل تستطع الصيام ، فإنك ال تقضني عنها شيئا ، وليس عليك إطعام 
، أما الصالة فقد غلطت يف تركها ، وكان الواجب عليها أن تصلي ولو كانـت مريضـة ، وال   

الواجب على املريض أن يصلي حبسب حاله ؛ إن استطاع القيام صلى قائمـا ،  تؤجل الصالة ، ف
وإن عجز صلى قاعدا ، فإن مل يستطع القعود صلى على جنبه ، واألمين أفضل مـن األيسـر إن   
استطاع ، فإن مل يستطع الصالة على جنبه صلى مستلقيا ، هكذا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا 

صل قائما ، فإن مل تستطع فقاعـدا ،  « : بة رضي اهللا عنهم املرض قال له شكا إليه بعض الصحا
هذا هو الواجب ذكرا كان أم أنثى ؛ .  ١٢٥» فإن مل تستطع فعلى جنب ، فإن مل تستطع فمستلقيا 

وذلك بأن ينوي أركان الصالة وواجباا يف قلبه ، ويتكلم مبا يستطيع ، فيكرب ناويا تكبرية اإلحرام 
دعاء االستفتاح والفاحتة وما تيسر من القرآن ، مث يكرب وينوي الركوع ويقول سـبحان  ، مث يقرأ 

ربنا ولك احلمد إىل : مسع اهللا ملن محده ناويا الرفع من الركوع ، ويقول : مث يقول . ريب العظيم 
سبحان ريب األعلى ، مث يرفع مكربا ناويا اجللـوس بـني   : آخره ، مث يكرب ناويا السجود ويقول 

    .رب اغفر يل ، مث يكرب ناويا السجدة الثانية وهكذا بالنية والكالم : السجدتني ويقول 
والصالة ال تقضى ، وإمنا عليك الدعاء هلا ، والترحم عليها ، واالستغفار هلا إن كانـت مسـلمة   

ذا موحدة ، أما إن كانت تدعو األموات وتستغيث م وتدعو غري اهللا فال يدعى هلا ، ألن فعلها ه
ــق   ــاهللا التوفيــــــ ــرب وبــــــ ــرك أكــــــ   .شــــــ

  

    يشرع ألقارب امليت القضاء عنه
متفق على صحته .  ١٢٦»من مات وعليه صيام صام عنه وليه « : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

واملراد بالويل القريب سواء كان من جهة األب أو جهة األم ، فإن مل يتيسر من يصوم عنها أطعم . 
نصف صاع ، ومقداره كيلو ونصف ، وال حرج أن تعطـي اجلميـع   عنها عن كل يوم مسكينا 

                                                 
  ) .١١٦(باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة برقم ) اإلميان(رواه مسلم يف  ١٢٣
  . ٢٢٥ص  ٥ج ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ ابن باز( ١٢٤
، وذكره صاحب مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح يف كتاب الطهارة ٢٤٧ص  ٤ذكره صاحب فيض القدير شرح اجلامع الصغري يف ج  ١٢٥

  . ٢٢٤ص  ٣، وذكره صاحب نيل األوطار يف كتاب صالة املريض ج ٣١٤ص  ٣، ج )١٢٤٨(باب القصد برقم 
  ) .١١٤٧(باب قضاء الصوم عن امليت برقم ) الصيام(، ومسلم يف ) ١٩٥٢(باب من مات وعليه صوم برقم ) الصوم(البخاري يف  رواه ١٢٦
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ــريا    ــا فقــــ ــراء أو بيتــــ ــن الفقــــ ــدا مــــ   . واحــــ

  

    الشهر كله حمل لصيام ثالثة أيام وكوا يف البيض أفضل
املشروع للمؤمن واملؤمنة صيام ثالثة أيام من كل شهر ، فإن صامها يف األيام البيض كان أفضل ،  

له كفى ذلك ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أوصى بصيام ثالثة أيام وإن صامها يف بقية الشهر ك
من كل شهر ، وبني أن األيام البيض أفضل من غريها ، فإذا كانت املرأة أو الرجل يصومان األيام 
البيض ، مث شغال عنها شرع هلما الصيام من بقية الشهر ، واحلمد هللا ، وال يسمى قضاء ألن الشهر 

من أوله إىل آخره ، فإذا صام املؤمن أو املؤمنة من أوله أو من وسطه أو من آخـره  كله حمل صيام 
    .ثالثة أيام حصل املقصود وحصلت السنة وإن مل يصمها يف أيام البيض 

  

    األيام البيض للمسلم مجعها وتفريقها 
مها مـن  وإن صامها يف غري أيام البيض كفى ذلك ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم حث على صيا

كل شهر ومل يقيدها بأيام البيض ، كما يف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لعبد 
صم من الشهر ثالثة أيام فإن احلسنة بعشر أمثاهلـا ،  « : اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما 

أوصـاين  « :  ، ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، قال ١٢٧» وذلك مثل صيام الدهر 
صيام ثالثة أيام من كل شهر وركعيت الضحى وأن أوتر : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بثالث 

وهو خمري إن شاء مجعها وإن شـاء فرقهـا ؛   . واألحاديث يف هذا الباب كثرية .  ١٢٨»قبل النوم 
    .واهللا ويل التوفيق . إلطالق األحاديث وعدم تقييدها بالتتابع 

    

    ١٢٩لست بعد شوالحكم قضاء ا
من صام رمضان « : صيام ست من شوال سنة وليست فريضة ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

واحلـديث  . خرجه اإلمام مسـلم يف صـحيحه    ١٣٠»مث أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر 
    .املذكور يدل على أنه ال حرج يف صيامها متتابعة أو متفرقة إلطالق لفظه 

                                                 
  ) .١١٥٩(باب النهي عن صوم الدهر برقم ) الصيام(، ومسلم يف ) ١٩٧٦(باب صوم الدهر برقم ) الصوم(رواه البخاري يف  ١٢٧
سنن النسائي قيام الليل ،)٧٦٠(سنن الترمذي الصوم ،)٧٢١(لم صالة املسافرين وقصرها صحيح مس،)١٨٨٠(صحيح البخاري الصوم  ١٢٨

  ).١٧٤٥(سنن الدارمي الصوم ،)٢/٢٧١(مسند أمحد بن حنبل ،)١٤٣٢(سنن أبو داود الصالة ،)١٦٧٧(وتطوع النهار 
  . ١٦٥ص  ٢مجع وترتيب حممد املسند ج ) فتاوى إسالمية(كتاب  ١٢٩
مسند أمحد بن ،)١٧١٦(سنن ابن ماجه الصيام ،)٢٤٣٣(سنن أبو داود الصوم ،)٧٥٩(سنن الترمذي الصوم ،)١١٦٤(صحيح مسلم الصيام  ١٣٠

  ).١٧٥٤(سنن الدارمي الصوم ،)٥/٤١٧(بن حنبل 
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وملـا   ٨٤سورة طه اآليـة  } وعجِلْت إِلَيك رب لترضى { : أفضل ؛ لقوله سبحانه واملبادرة ا 

وال جتـب  . دلت عليه اآليات القرآنية واألحاديث النبوية من فضل املسابقة واملسارعة إىل اخلـري  
مـا   أحب العمـل إىل اهللا « : املداومة عليها ولكن ذلك أفضل ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وال يشرع قضاؤها بعد انسالخ شوال ؛ ألا سنة فات حملـها  .  ١٣١»داوم عليه صاحبه وإن قل 
     .سواء تركت لعذر أو لغري عذر 

  

    شهر شوال كله حمل لصيام الست
من صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال كان « : ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

وهذه األيام ليست معينة من الشهر بـل  . اإلمام مسلم يف الصحيح خرجه .  ١٣٢» كصيام الدهر 
خيتارها املؤمن من مجيع الشهر ، فإذا شاء صامها يف أوله ، أو يف أثنائه ، أو يف آخره ، وإن شـاء  
فرقها ، وإن شاء تابعها ، فاألمر واسع حبمد اهللا ، وإن بادر إليها وتابعها يف أول الشهر كان ذلك 

وال تكون بذلك فرضا عليه ، بل جيوز له تركها يف . لك من باب املسارعة إىل اخلري أفضل ؛ ألن ذ
« : أي سنة ، لكن االستمرار على صومها هو األفضل واألكمل ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .  ١٣٣» أحب العمل إىل اهللا ما داوم عليه صاحبه وإن قل 

  

    ١٣٤ال يشترط التتابع يف صيام ست شوال  
يام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وجيوز صـيامها متتابعـة   ص 

ومتفرقة ؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أطلق صيامها ومل يذكر تتابعا وال تفريقا ، حيث قال 
.  ١٣٥» من صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال كان كصـيام الـدهر   « : صلى اهللا عليه وسلم 

ــه اإل ــق   أخرجــ ــاهللا التوفيــ ــحيحه وبــ ــلم يف صــ ــام مســ   .مــ
  

    املشروع تقدمي القضاء على صوم الست  
قد اختلف العلماء يف ذلك ، والصواب أن املشروع تقدمي القضاء على صوم الست وغريها من    

                                                 
سنن ابن ماجه ،)١٣٦٨(سنن أبو داود الصالة ،)٧٦٢(سنن النسائي القبلة ،)٧٨٢(صحيح مسلم الصيام ،)١٨٦٩(صحيح البخاري الصوم  ١٣١
  ).٦٨٨(موطأ مالك الصيام ،)٦/١٩٩(مسند أمحد بن حنبل ،)٤٢٣٨(الزهد 
  ) .١١٦٤(باب استحباب صوم ستة أيام من شوال برقم ) الصيام(رواه مسلم يف  ١٣٢

  

  ) .٧٨٢(باب صيام النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غري رمضان برقم ) الصيام(رواه مسلم يف  ١٣٣
  ١٦٥ص  ٢يخ حممد املسند ج مجع وترتيب فضيلة الش) فتاوى إسالمية(كتاب  ١٣٤
  ) .١١٦(باب استحباب صوم ستة أيام من شوال برقم ) الصيام(رواه مسلم يف  ١٣٥
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من صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال كـان  « : صيام النفل ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ومن قدم الست على القضاء مل يتبعها رمضان ، . خرجه مسلم يف صحيحه  ١٣٦ »كصيام الدهر 
وإمنا أتبعها بعض رمضان ، وألن القضاء فرض ، وصيام الست تطوع ، والفرض أوىل باالهتمـام  

    . والعناية 
  

    ١٣٧ال جيوز تقدمي صيام ست من شوال على صيام الكفارة 
الست عليها ؛ ألا نفل والكفارة فـرض ، وهـي   الواجب البدار بصوم الكفارة فال جيوز تقدمي  

  .واجبة على الفور ، فوجب تقـدميها علـى صـوم السـت وغريهـا مـن صـوم النافلـة         
  

    ١٣٨حكم صيام التطوع ملن عليه قضاء
الواجب على من عليه قضاء رمضان أن يبدأ به قبل صوم النافلة ؛ ألن الفرض أهم من النفـل يف   

  .أصح أقوال أهل العلم 

      رغيب يف صوم يوم عاشوراءالت  
. فيستحب لكل مسلم ومسلمة صيام هذا اليوم شكرا هللا عز وجل ، وهو اليوم العاشر من احملرم 

ويستحب أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما خمالفة لليهود يف ذلك ، وإن صام الثالثة مجيعا التاسـع  
خـالفوا  « :  عليه وسلم أنه قال والعاشر واحلادي عشر فال بأس ؛ ألنه روي عن النيب صلى اهللا

صوموا يوما قبله أو يوما بعـده  « : ويف رواية أخرى . ١٣٩»اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده 
يكفـر اهللا بـه   « : وصح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال .  ١٤٠»

ونظرا إىل أن . يب يف ذلك كثرية واألحاديث يف صوم يوم عاشوراء والترغ.  ١٤١» السنة اليت قبله 
هـ حسب التقومي حيتمل أن يكون من ذي  ١٤١٦يوم السبت املوافق ثالثني ذي احلجة من عام 

 ١٤١٧احلجة من جهة الرؤية وإكمال العدد ، وحيتمل أن يكون هو أول يوم من شهر عاشـوراء  

                                                 
مسند أمحد بن ،)١٧١٦(سنن ابن ماجه الصيام ،)٢٤٣٣(سنن أبو داود الصوم ،)٧٥٩(سنن الترمذي الصوم ،)١١٦٤(صحيح مسلم الصيام  ١٣٦

  ).١٧٥٤(سنن الدارمي الصوم ،)٥/٤١٧(بن حنبل 
  . ١٦٦ص  ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج ) فتاوى إسالمية( كتاب ١٣٧

  
  ١٧٣لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(كتاب  ١٣٨
باب صوم يوم ) السنن الكربى(، ورواه البيهقي يف ) ٢١٥٥(بداية مسند عبد اهللا بن العباس برقم ) مسند بين هاشم(رواه اإلمام أمحد يف  ١٣٩

  ) .٨٤١٨(التاسع برقم 
  ) .٤٣١٥(باب الصوم قبل يوم عاشوراء برقم ) جممع الزوائد(هليثمي يف رواه ا ١٤٠
  ) .١١٦٢(باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر برقم ) الصيام(رواه مسلم يف  ١٤١
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م أن يصـوم االثـنني   يوما ، فإن األفضل للمؤمن يف هذا العـا  ٢٩هـ إذا كان شهر ذي احلجة 

والثالثاء احتياطا ؛ ألن يوم األحد حيتمل أن يكون التاسع إن كان شـهر ذي احلجـة ناقصـا ،    
وحيتمل أن يكون هو الثامن إن كان شهر ذي احلجة كامال ، ومن صام يـوم األحـد واالثـنني    

ام من كل شـهر  والثالثاء فحسن ؛ ملا يف ذلك من متام االحتياط هلذه السنة ، وألن صوم ثالثة أي
وأسأل اهللا أن يوفقنـا  . سنة معلومة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وللبيان واإليضاح جرى حتريره 

    .ومجيع املسلمني ملا يرضيه ، وأن جيعلنا مجيعا من املسارعني إىل كل خري ، إنه جواد كرمي 
  

    ١٤٢حكم حتري ليلة عاشوراء  
النيب صلى اهللا عليه وسلم وصامه الصحابة وصامه  صيام يوم عاشوراء سنة يستحب صيامه ؛ صامه

موسى قبل ذلك شكرا هللا عز وجل ؛ وألنه يوم جنى اهللا فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومـه  
فصامه موسى و بنو إسرائيل شكرا هللا عز وجل ، مث صامه النيب صلى اهللا عليه وسلم شكرا هللا عز 

اهلية يصومونه أيضا ، وأكده النيب صـلى اهللا عليـه   وجل وتأسيا بنيب اهللا موسى ، وكان أهل اجل
وأخرب .  ١٤٣» من شاء صامه ومن شاء تركه « : وسلم على األمة ، فلما فرض اهللا رمضان قال 

ــه        ــيت قبل ــنة ال ــه الس ــر اهللا ب ــيامه يكف ــالم أن ص ــالة والس ــه الص   .علي
« : يه الصـالة والسـالم   واألفضل أن يصام قبله يوم أو بعده يوم خالفا لليهود ؛ ملا ورد عنه عل

فإذا صام .  ١٤٥»صوموا يوما قبله ويوما بعده « : ويف لفظ .  ١٤٤»صوموا يوما قبله أو يوما بعده 
. يوما قبله أو بعده يوما أو صام اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده أي صام ثالثة أيام فكله طيب 

فهذا أمر ليس بالالزم ؛ ألنه نافلـة لـيس   أما حتري ليلة عاشوراء . وفيه خمالفة ألعداء اهللا اليهود 
فال يلزم الدعوة إىل حتري اهلالل ؛ ألن املؤمن لو أخطأه فصام بعده يوما وقبله يوما ال . بالفريضة 

وهلذا ال جيب االعتناء بدخول الشهر من أجل ذلك ؛ ألنـه  . يضره ذلك ، وهو على أجر عظيم 
  .نافلــــــــــــــــــة فقــــــــــــــــــط  

  

                                                 
  . ١٦٩ص  ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج ) فتاوى إسالمية(كتاب  ١٤٢
باب ) الصيام(، ومسلم يف ) ٥٤٠٢(برقم ) يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام : ( ىل باب قوله تعا) تفسري القرآن(رواه البخاري يف  ١٤٣

  واللفظ له ) ١١٢٥(صوم يوم عاشوراء برقم 
  ) .٢١٥٥(مسند عبد اهللا بن العباس برقم ) مسند بين هاشم(رواه أمحد يف  ١٤٤
باب ) حرف الصاد(، وذكره صاحب الفتح الكبري يف  ١١٦ص  ١١باب صيام يوم عاشوراء ج ) الصوم(ذكره العيين يف عمدة القاري يف  ١٤٥

  ) .٧٢٩٣(صوم يوم عاشوراء برقم 
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    ١٤٦ن صوم احلادي عشر مع العاشرصوم التاسع مع العاشر أفضل م  
صيام يوم عاشوراء سنة ؛ ملا ثبت يف األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من  

الداللة على ذلك ، وأنه كان يوما تصومه اليهود ألن اهللا جنى فيه موسى وقومه وأهلك فرعـون  
وأمر بصيامه وشرع لنا أن نصوم يوما وقومه ، فصامه نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم شكرا هللا ، 

قبله أو يوما بعده ، وصوم التاسع مع العاشر أفضل ، وإن صام العاشر مع احلادي عشر كفى ذلك 
صوموا « : ، ملخالفة اليهود ، وإن صامهما مجيعا مع العاشر فال بأس ؛ ملا جاء يف بعض الروايات 

    .أما صومه وحده فيكره . ١٤٧»يوما قبله ويوما بعده 
  

    حكم صوم يوم عرفة للحاج وغريه 
صوم يوم عرفة مستقل ، وله فضل عظيم يكفر اهللا به السنة اليت قبله والسنة اليت بعده أما احلـاج   

.فال جيوز له أن يصوم يوم عرفة ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقف يف ذلك اليوم وهو مفطر 
    

  

    حكم صوم يوم عرفة ملن عليه قضاء
يصوم عرفة ، الواجب عليه أن يفطر يف يوم عرفة ، أما غري احلجاج فيستحب هلم صيامه احلاج ال 

فهو يوم فضيل ، صيامه يكفر السنة اليت قبله واليت بعده ، وفيه خري عظـيم لكـن احلجـاج ال    
يصومون ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقف يف عرفة مفطرا وى عن الصوم فيها ، أما غـري  

بأس أن يصوم ، لكن إذا كان عليه صوم قضاء يبدأ بالقضاء وإذا صام يوم عرفة عـن  احلاج فال 
    .القضاء وأيام التسع عن القضاء فهذا حسن 

  

    ١٤٨األيام املنهي عن الصيام فيها
األيام اليت ينهى عن الصيام فيها يوم اجلمعة ، حيث ال جيوز أن يصوم يوم اجلمعة مفردا يتطـوع  

    .اهللا عليه وسلم ى عن ذلك  بذلك ؛ ألن الرسول صلى
وهكذا ال يفرد يوم السبت تطوعا ، لكن إذا صام اجلمعة ومعها السبت أو معها اخلميس فال بأس 

    .، كما جاءت بذلك األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
                                                 

  . ١٧٠ص  ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج ) فتاوى إسالمية(كتاب  ١٤٦
باب ) الصاد حرف(، وذكره صاحب الفتح الكبري يف  ١١٦ص  ١١باب صيام يوم عاشوراء ج ) الصوم(ذكره العيين يف عمدة القاري يف  ١٤٧

  ) .٧٢٩٣(صوم يوم عاشوراء برقم 
  ١٦٨،  ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(كتاب  ١٤٨
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ها وكذلك يوم عيد النحر وأيام التشريق كل. وكذلك ينهى عن صوم يوم عيد الفطر وذلك حمرم 

ال تصام ؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ى عن ذلك ، إال أن أيام التشريق قد جاء ما يـدل  
على جواز صومها عن هدي التمتع والقران خاصة ملن مل يستطع اهلدي ؛ ملا ثبت يف البخاري عن 

يصـمن  مل يرخص يف أيام التشريق أن « : عائشة رضي اهللا عنها و ابن عمر رضي اهللا عنهما قاال 
أما كوا تصام تطوعا أو ألسباب أخرى فال جيوز كيـوم العيـد ؛   .  ١٤٩»إال ملن مل جيد اهلدي 

وهكذا يوم الثالثني من شعبان إذا مل تثبت رؤية اهلالل ، فإنه يوم شك ال جيوز صومه يف أصـح  
. .  قويل العلماء سواء كان صحوا أو غيما ؛ لألحاديث الصحيحة الدالة على النهي عن ذلـك  

    
   

    ال جيوز صيام يوم الشك ولو كانت السماء غائمة  
ال جيوز صيام يوم الشك ولو كانت السماء مغيمة هذا الصواب ؛ ألن الرسول صلى اهللا عليـه    

 ١٥٠»صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوما « : وسلم قال 
تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومني إال رجل كـان يصـوم    ال« : وقال صلى اهللا عليه وسلم . 

ــمه   ــوما فليصــــــــــــــ   . ١٥١» صــــــــــــــ
وأما ما يروى عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان يصوم يوم الثالثني إذا كان غيمـا ، فهـذا   
اجتهاد منه رضي اهللا عنه والصواب خالفه وأن الواجب اإلفطار ، وابن عمر اجتهد يف هذا املقام 

الف للسنة عفا اهللا عنه ، والصواب أن املسلمني عليهم أن يفطروا يوم الثالثني إذا ولكن اجتهاده خم
مل ير اهلالل ولو كان غيما فإنه جيب اإلفطار ، وال جيوز الصوم حىت يثبت اهلالل أو يكمل الناس 
العدة ، عدة شعبان ثالثني يوما ، هذا هو الواجب على املسلمني وال جيوز أن خيالف النص لقول 

حد من الناس ال لقول ابن عمر وال غريه ؛ ألن النص مقدم على اجلميع ؛ لقـول اهللا سـبحانه   أ
ولقولـه     ٧سورة احلشر اآلية } وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا { : وتعاىل 

سورة ( } أَنْ تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَليم  فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه{ : جل وعال 
    ) ٦٣النور اآلية 

  

                                                 
  ).٩٧٢(موطأ مالك احلج ،)١٨٩٤(صحيح البخاري الصوم  ١٤٩
  ) .١٩٠٩(برقم '' إذ رأيتم اهلالل فصوموا '' : باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم) الصوم(رواه البخاري يف  ١٥٠
  ) .١٠٨٢(باب ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومني برقم ) الصيام(رواه مسلم يف  ١٥١
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    ١٥٢حكم إفراد يوم اجلمعة بصيام  
صيام يوم اجلمعة منفردا ى عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا كان صومه خلصوصيته ؛ ألنه صلى  

أكنت صمت : " صائمة يوم اجلمعة ، فقال دخل على امرأة من نسائه فوجدها « اهللا عليه وسلم 
،  ١٥٣»فأفطري : " ال ، قال : قالت " أتريدين أن تصومي غدا ؟ : " ال ، فقال : قالت " أمس ؟ 

ال يصومن « : ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
لكن إذا صادف يوم اجلمعة يوم عرفـة  » ا بعده أحدكم يوم اجلمعة إال أن يصوم يوما قبله أو يوم

. فصامه املسلم وحده فال بأس بذلك ؛ ألن هذا الرجل صامه ألنه يوم عرفة ال ألنه يـوم مجعـة   
وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان وال يتسىن له فراغ إال يوم اجلمعة فإنه ال حرج عليـه أن  

يوم اجلمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه ال حرج وكذلك لو صادف . يفرده ؛ وذلك ألنه يوم فراغه 
عليه أن يفرده ؛ ألنه صامه ألنه يوم عاشوراء ال ألنه يوم اجلمعة ، وهلذا قال النيب صلى اهللا عليـه  

فنص على التخصيص ، أي على أن .  ١٥٤»ال ختصوا يوم اجلمعة بصيام وال ليلتها بقيام « وسلم 
    .يلتها يفعل اإلنسان ذلك خلصوص يوم اجلمعة أو ل

  

    ١٥٥حكم صيام حمرم وشعبان وعشر ذي احلجة  
بسم اهللا واحلمد هللا ، شهر حمرم مشروع صيامه وشعبان كذلك ، وأما عشر ذي احلجة األواخر  

. فليس هناك دليل عليه ، لكن لو صامها دون اعتقاد أا خاصة أو أن هلا خصوصية معينة فال بأس 
أفضل الصيام بعد رمضان شـهر اهللا  « : صلى اهللا عليه وسلم  أما شهر اهللا احملرم فقد قال الرسول

    .فإذا صامه كله فهو طيب أو صام التاسع والعاشر واحلادي عشر فذلك سنة .  ١٥٦» احملرم 
وهكذا شعبان فقد كان يصومه كله صلى اهللا عليه وسلم ، ورمبا صامه إال قليال كما صح ذلـك  

    . من حديث عائشة وأم سلمة رضي اهللا عنهما
وأما عشر ذي احلجة فاملراد التسع ألن يوم العيد ال يصام ، وصيامها ال بأس به وفيه أجر لعمـوم  

ما من أيام العمل الصاحل فيهن أحب إىل اهللا من هذه األيام العشر " « : قوله صلى اهللا عليه وسلم 
سبيل اهللا إال رجل خـرج  وال اجلهاد يف : " يا رسول اهللا وال اجلهاد يف سبيل اهللا ؟ قال : قالوا " 

                                                 
  .هـ ١٤١٧ \ ١ \ ٧وتاريخ ) ١٠٨٧٧(العدد ) عكاظ(جريدة  ١٥٢

  
وم يوم باب ص) الصوم(، والبخاري يف ) ٦٧٣٢(مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص برقم ) مسند املكثرين من الصحابة(رواه اإلمام أمحد يف  ١٥٣

  ) .١٩٨٦(اجلمعة برقم 
  ) .١١٤٤(باب كراهة صيام يوم اجلمعة منفردا برقم ) الصيام(، ومسلم يف ) ١٩٨٥(باب صوم يوم اجلمعة برقم ) الصوم(رواه البخاري يف  ١٥٤
  .هـ  ١٤١٩ \ ١٠ \ ٤بتاريخ ) ١٦٧٧(العدد ) الدعوة(جملة  ١٥٥
  ) .١١٦٣(باب فضل صوم احملرم برقم ) الصيام(رواه مسلم يف  ١٥٦
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أما النيب صلى اهللا عليه وسلم فروي عنه أنه كان .  ١٥٧»بنفسه وماله مث مل يرجع من ذلك بشيء 

  يصومها وروي أنه مل يكن يصومها ومل يثبت يف ذلك شيء من جهة صومه هلا أو تركه لذلك 

   

 

                                                 
 اإلرواءوصححه األلباىن ىف ) .٧٠٣٩(مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص برقم ) مسند املكثرين من الصحابة(أخرجه بنحوه اإلمام أمحد يف  ١٥٧

  ) ٢١٠٧(  داود أيب صحيح ،)  ٤٥٦ و ٤٥٥(  النضري الروض ،)  ٩٥٣( 
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  االختيارات الفقهية البن عثيمني
  ىف كتاب الصوم
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  آ	�ب ا����م

�� � ا����م؟: - ر��� ا� �����  -� ����� ا�������  !  

� َّ { :ا1(�0ك، و()� ,"�� �����: ا����م �+ ا��*� (�)�': �&%�ب ����	� $#"��ِ�َ�َ �َّ)5ِ�َ
رت أي ;B.  }ِإ;ِّ� َ;Bَْرُت ِ���َّْ�َ��ِن َ?ْ"(ً� َ�َ�ْ  ُأَآ�َِّ< اْ�َ�ْ"َم ِإ;0ِّ�ً�" ِ(َ  ا�َ:َ�ِ� َأ8�ًَا َ�ُ#"ِ��

  :و()� ,"ل ا���!�. إ(�0آً� !  ا�DEم، ��  أآ�< ا��"م إ;�0ً�

���J : "P ?��م و�O ��J� LM� ��N�? ا���Hج وأJ�ى ���ك ا����H أ(� �+ ا���ع
Qوب ا����O إ�� +;�Rا� �HSع ا�"�T  ) ات�US:8 � ����� $�1(�0ك !  ا���	١٩. (ا� 

 /١١(  

* * *  

   !  �E< ?��م PX� ر(��ن؟: - � ر��� ا� ���� -��� ����� ا���

?��م PX� ر(��ن ��ض $)Y ا�E	�ب وا�0)� وإ%��ع : �&%�ب ����	� $#"��
�َ  ِ(  { :ا�����0 ، ,�ل �����Bََِّ] َ!َ�� ا�	ا��َِّ��ُم َآَ�� ُآِ >ُEُ�ْ�َ!َ [َ	َِءاَ(ُ)"ْا ُآ َ�Bَِّا� �Pَُّ���َأ
َِ̀ل ِ��ِ� اْ�ُ#ْ�_ُن ُه8ًى �ِّ�)َّ�ِس " Pُْ� َرَ(َ��َن ا�BَِّىXَ{ :إ�� ,"��.   }َ,ْ:Eَُّ��َ�َ >ْEُ�ِْ< َ�	َُّ#"َن ُأ;

َوَ$�َِّ)�ٍت (َِّ  ا8َPُ�ْى َواSُ�ْْ�َ,�ِن َ�َ�  Eُ()ِ 8َPِXَُ< ا��Pََّْ� َ�ْ�َ�ُ�ْ�ُ� َوَ(  َآ�َن َ(ِ��ً�� َأْو َ!َ�� 
�8ُ اُ� ِ$Eُُ< ا0ْ�ُ�َْ� �ِ�ُ �َJََّ�ٍم ُأ��Eُ$ِ 8ُُ< ا0ْ�ُ�َْ� َوِ�ُ	Eِْ�ُ�"ْا ا8�ِ�ََّْة َوِ�ُ	Eَ:ُِّ�وْا َ�Sٍَ� 8�ِ�ٌََّة (ِّْ  َأ�ِ�ُ dََو

$)+ اD�1م «: ، و,�ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<  }اَ� َ!َ�� َ(� َه8َاُآْ< َوEُ�ْ�َ >ْEَُّ��َ�َُ�وَن
Q�J ��! :D8ًا ر�"ل ا�، وإ,�م ا���M) ا�، وأن dإ�� إ d دة أن�PX ،ء ا�`آ�ة�	�ة، وإ

إذا رأ�	�"' «: و,�ل !��� ا��Dة وا�D0م. » و?"م ر(��ن، و�L�$ f ا� ا�M�ام
، وأ%�h ا����0"ن !�� أن ?��م ر(��ن ��ض، وأ;� أ�8 أرآ�ن اD�1م، » ��"("ا

���ف ���P أ��Eم اD�1م  d ،د $��8ةD$ +� �ً�X�; ن"E���  أ;E� ���j	� آS�، إd أن 
�B$ ف���� "P� �	�j�S$ �ً;و�P� آ��و(  � ،�Sآ ���! �HM$�8 إ,�(� ا� �إن أ? >k ،l

 ،8��) ���E$ Q�� �;أ m%ا�ا�  E8، و���( �ى أ;� آ����!�� UJ�، �5ن $�n أه� ا���< 
>�o! �UJ ��! �(E� �0قSا�  ) q��� "١١/  ١٩. ($� ه(  

* * *  

  (  ��r إ;� آ���؟ه� ��	:� ��رك ا����م ��Pو;ً� و��R) Dً��E ��رك ا��Dة 

��رك ا����م ��Pو;ً� و���E$ Q�� Dً��E�، وذ�s lن اs?� $#�ء : �&%�ب ����	� $#"��
�#"م د��� !�� أ;� �Jرج (  اD�1م، و�< �#< د��� !�� أن  �	� �)D�ا1;�0ن !�� إ

 وذ�Dt$ lف ا��Dة. ��رك ا����م �Jرج (  اD�1م إذا آ�ن ��آ� إ��' �Dً��E و��Pو;ً�
�5ن ا��Dة ,8 %�ءت ا�)�"ص (  آ	�ب ا� و�)� ر�"�� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< وأ,"ال 
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,�ل !:8 ا� $  . ا���M$� رj+ ا� !)P< !�� أن ��رآ�P أي ا��Dة ��Pو;ً� وآDً0 آ���

q�#X :»sا  ) �ً��X ون�� d >ََّ��َب ر�"ل ا� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َو�M?آ� آ�ن أ�ل ���!
�H] أن ُ�8!� هBا ا��%� ا�Bي ��ك ا����م �Dً��E و��Pو;ً� إ�� » آS� �O� ا��Dة  Eو� ،

  )١٢/  ١٩. (ا��"م، �5ن أ$� �5;� ُ��`ر �	� ��"م

* * *  

   !  أرآ�ن ا����م؟: - ر��� ا� �����  -��� ����� ا���

و%� $�1(�0ك !   وه" ا�	�:8 � !`: ا����م �� رآ  وا�8: �&%�ب ����	� $#"��
ا��US�ات (  �T"ع ا�HS� إ�� O�وب ا���Q، وا���اد $��HS� ه)�، ا�HS� ا��R;+ دون 

  :ا�HS� اsول، و�	��` ا�HS� ا��R;+ !  ا�HS� اsول $DRث (��`ات

�E"ن (�	�jً� �+ اq�s، وا�HS� اsول �E"ن (0	Dً�U أي (�	8ًّا : اsو�� +;�Rا� �HSأن ا�
  .�*�ب، أ(� ا�HS� ا�P� +;�R" (�	8 (  ا����ل إ�� ا�H)"ب(  ا����ق إ�� ا�

��;�Rع : ا���`ة ا�"�T �	� دة���0	�� ا�)"ر �+ ا�` �$ ،'8�$ ���x d +;�Rا� �HSأن ا�
  .ا���Q، وأ(� ا�HS� اsول ���o< $�8 أن �E"ن �� ��Xع

�R��Rول �:: ا���`ة ا�sا �HSوأ(� ا� ،q�s�$ �j��$ ��	) +;�Rا� �HSأن ا� q�sو$�  ا �(�
�M�م $� ا���Uم  dو ،�HSة ا�D? �$ �M� D� ع�ا�� +� >E� �� Q�� ولsا �HSوا� ،���x

+;�Rا� �HSف ا�Dt$ >N١٣/  ١٩. (!�� ا���(  

* * *  

   !  ا���EM (  إ��Hب ا��"م؟: - ر��� ا� �����  -��� ����� ا���

�َ َءاَ(ُ)"ْا ُآِ	َ] َ!Eُ�ْ�َُ< ا��َِّ��ُم ��{ :إذا ,�أ;� ,"ل ا� !` و%�: �&%�ب ����	� $#"��Bَِّا� �Pَُّ�َأ
�َ  ِ(  َ,ْ:Eَُّ��َ�َ >ْEُ�ِْ< َ�	َُّ#"َنBََِّ] َ!َ�� ا�	ب ا��"م، وه+   }َآَ�� ُآِ�H�!��)� (� ه+ ا���EM (  إ

ا�	#"ى وا�	�:�M:� � 8;� و�����، وا�	#"ى ه+ ��ك ا���Mرم، وه+ !)8 اDT1ق ���� 
�8ع ,"ل «: $� و��ك ا��oM"ر، و,8 ,�ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<��� ا��&("ر  >�  )

  )١٤/  ١٩(   »ا�`ور وا���� $� وا�Q��� �PH � ��%� أن �8ع ��T(� وX�ا$�

* * *  

  ���L أن ا����م (�ا�] ��� ?�M هBا ا�#"ل؟ وه� �k �P() �E"اب �Jص $�P؟
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ا�] ا�S�ض وا�)BP� �Sا ?m�M، وا�S�ض أ��� (  إذا ,�8 $����: �&%�ب ����	� $#"��

� اJ	�Dً� آ:��ًا �	t�ا�)�S، أ(� )�ا�] ا���S وا%s� 8(! ا� $�!	:�ر ا���BP� ، ��Nا 
����S ا1;�0ن أk)�ء ا��"م (  ا�	`ام $�DJsق وا}داب اD�1(��، و!8م ا�	`ام  �) [0M$

�#"م �+ ,�:� (  اDJ1ص �) [0M$و ،�P$) .١٥/  ١٩(  

   

* * *  

�< ا��t�؟�M� +� ��� ه� �8ث �8رج �+ ?��م ر(��ن آ��  

;�< ��� �8رج، ��M  ;`ل ا��"م آ�ن (  �Xء ?�م، و(  �Xء : �&%�ب ����	� $#"��
َ�َ�  Eُ()ِ 8َPِXَُ< ا��Pََّْ� َ�ْ�َ�ُ�ْ�ُ� َوَ(  { :أk >�T< $�8 ذ�l ?�ر ا��"م وا%:ً�، �#"�� �����

�Eُ$ِ 8ُُ< ا0ْ�ُ�َْ� َآ�َن َ(ِ��ً�� َأْو َ!َ��ِ�ُ dََو �ا0ْ�ُ�َْ >ُEُ$ِ �ُ8ُ ا��ِ�ُ �َJََّ�ٍم ُأ�� َ�Sٍَ� 8�ِ�ٌََّة (ِّْ  َأ
  .  }َوِ�ُ	Eِْ�ُ�"ْا ا8�ِ�ََّْة َوِ�ُ	Eَ:ُِّ�وْا اَ� َ!َ�� َ(� َه8َاُآْ< َوEُ�ْ�َ >ْEَُّ��َ�َُ�وَن

�P� �M< اsآ� وا���ب  ا�	8رج ا}J� أ;P< آ�;"ا إذا ;�("ا $�8 ا�U�1ر أو ?�"ا d ا����ء
� !)P<، ,�ل �����SJ >k ،+��	وب ا��"م ا��O 8(! dع، إ��Hا��َِّ��ِم { :وا� �َ�َ�ْ�َ >ْEُ�َ َّ��ُِأ

Sُ;َن َأ";ُ�	tْ�َ >ْ	ُ(ُآ >ْEَُّ;اُ� َأ >َ�ِ!َ َّ Pَُّ� ْ< ِ�َ:�ٌس	َوَأ;ُ >ْEَُّ� ُه َّ ِ�َ:�ٌس >ْEُNِ}0َ;ِ ��َِإ rُ�ََّ�ا�Eُ0َ َب�	َ�َ >ْ
 ََّ�:َ	َ� Eُ�ْ�َ!َ >ُEُ�َْ< َوَ!Xِ�$َ  َ���َ >ْEُ(!َ �Sَُ�وُه َّ َواْ$َ	ُ*"ْا َ(� َآَ	َ] اُ� Eُ�َْ< َوُآُ�"ْا َواXَْ�ُ$"ْا َ�	َّ� َ

dََأِ��ُّ"ْا ا��َِّ��َم ِإَ�� ا�َّْ�ِ� َو َّ>kُ �ِHْSَ�ِْد ِ(َ  ا"َ�ْsَا ~ِ�ْtَ�ْا  َ)ِ nُ�َ$ْsَا ~ُ�ْtَ�ْْ<  ا	وُه َّ َوَأ;ُ�ُXِ�:َ�ُ
 >ْPَُّ��َ�َ َّ�ِس(��ِ �ِ�ِ���َ:�ُِّ  اُ� _َُ lَ�ِاBَه� َآ"$ُ�َ#ْ�َ Dَ�َ �ِ8ُ�ُوُد ا lَ�ْ�ِ 8ِ%ِ�0َ�َ�َْن ِ�+ ا"Sُِآ�!َ

0 ذ�N�% L;�E� l`ة  }َ�	َُّ#"َن; >k إذا ;�م أو ?�� ا����ء >Nرات !�� ا���"oMا�� L;�E�
�HSا�  �:	�  )١٦/  ١٩(   .إ�� أن 

* * *  

�#� ا���!�� ا�	+ ��P$ L:R دJ"ل ا��P�؟ وه� �H"ز ا!	��د ��0ب ا���ا?8 �Uه+ ا� �)
 ��0� �) ���	0�) $��8ر$��(ا�k +� ��E�S:"ت ا��P� وJ�و%�؟ وه� �H"ز ����0< أن 

  �+ رؤ�� ا�DPل؟

�#� ا���!�� �R:"ت دJ"ل ا��P� أن �	�اءى ا�)�س ا�P: �&%�ب ����	� $#"���Uل، ا�D
�"qk $� �+ د�)� و�+ ,"ة ;o�'، �5ذا رأو' و%] ا����   �) lن ذ�"E�و�):*+ أن 

��?"(ً� إن آ�ن ا�DPل هDل ر(��ن، وإ��Uرًا إن آ�ن ا�DPل هDل : $�#	�� هB' ا��ؤ
  .X"ال

�H"ز ا!	��د ��0ب ا���ا?8 ا���E�S إذا �< �E  رؤ��، �5ن آ�ن ه)�ك رؤ�� و�" !   dو
�q ا���ا?8 ا�T>ََّ��َة، ���"م ,"ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َو�:	(� �P;5� ��E�S� :» إذا
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�H"ز ا���� $�، وd . » رأ�	�"' ��"("ا، وإذا رأ�	�"' �&�U�وا d �;5� �0بMأ(� ا�

  .اd!	��د !���

 ��0�وه" ا��)�oر ا��#�ب �+ رؤ�� ا�DPل �D $&س $�، » $��8ر$��«وأ(� ا�	���ل (� 
Q��  Eو�  ��! d دة�	ا��� ��$"ا%]، sن ا��oه� (  ا�0)� أن اd!	��د !�� ا��ؤ

���� $BP' ا��ؤ��، و,8 آ�ن ا�)�س ,8��ً� . �O�ه� �;5� �$ qk"�و�E  �" ا�	��� ��_' (  
  �kDRن، أو ���� ا��:�X  )  �kDRا� ���� +� �N�(8ون ا������0	���"ن ذ�l ��� آ�;"ا 

�U�اءو;� $"ا�	ي و����  (  ر(��ن ��&$ �	�هBا ا��)�oر، و!�� آ� ��ل (	� :k	L رؤ
�H] ا���� $�#	�� هB' ا��ؤ��، ���"م ,"�� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< �;5� :» '"�	�إذا رأ

'"�	�  ��"("ا، وإذا رأ

  .» �&�U�وا

)٣٦/  ١٩(  

* * *  

  (� �E< ��اN+ ا�DPل؟

ن، أو هDل X"ال أ(� (�P"د �+ !8P ��اN+ ا�DPل، هDل ر(��: �&%�ب ����	� $#"��
��P(! ا� +jر �ل ا$  !�"#� >P(! ا� +jر �$�Mل «: ا��DPاءى ا�)�س ا���

وlX d أن . » �&J:�ت ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< أ;+ رأ�	� ���(� وأ(� ا�)�س $���(�
  )٣٧/  ١٩. (ه8ي ا���M$� رj+ ا� !)P< أآ�� ا�8Pي وأ���

 * **  

ه� ورد !  ا���"ل َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< د!�ء �Jص �#"�� (  رأى ا�DPل؟ وه� 
�H"ز ��  ��J h:� ا�DPل أن �8!" $� و�" �< �� ا�DPل؟  

�#"ل: �&%�ب ����	� $#"�� >�; : �)D0ن، وا����ا� أآ:�، ا��P< أه�� !��)� $����  وا1
j�و� �:M� ��� q��"	م، وا�D�18، �#8 %�ء �+ واXور ��J لDا�، ه l$ر$+ ور ،'�

8��Rن !  ر�"ل ا� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< ����P (#�ل ,���� lذ�.  

 '���BP$ �!8ا ا�8!�ء إd ��  رؤ�� ا�DPل، أ(� (  ��h $� و�<  d �;أ r�8Mا� �ه�xو
lل ذ�"#����ع �� أن  d �;5�) .٣٨/  ١٩(  

* * *  
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E	���� 8ا� ����� �+أ�� �oS�  �S�.... < $&;� (  ("�S� +Sxرة �Jدم ا�M�(�  ا���

و;M  ه)� ;��;+ $�t"ص ?��م PX� ر(��ن ا��:�رك و?��م �"م !��� _(� (  
 ��	Jا ���م !"�����	E< ا1%�$� ا������ وا�����S ����م PX� ر(��ن ا��:�رك، و

$Dد ا�����0  دون �O�'، ه� ��`م  ا�����ء ر��P< ا� ���� إذا رؤي ا�DPل �+ (�Eن ( 
��`م إd (  رأو' و(  وا�#P< �+ ا��h��U، أو (  رأو'،  d ا�����0  ا���� $�، أم h��%

�J_ فDJ 8دة، و����	وا�8ة، !�� أ,"ال ( ��dو LM� >P�) و(  آ�ن.  

8 وا��ا%m أ;� ��%h إ�� أه� ا������، �5ن ا�h��U) L#S ا�DPل �+ ا�:�8�  ?�را آ��:�
 >E� 8�$ �E�� h��Uا�� LS�	Jأ(� إذا ا ،�J{ا +� ��E� L:k ا�"ا�8، �5ذا رؤي �+ أ�8ه��

 اD�1م ا$  ����� �X ر��	Jا اB�0، وهS; -  ����� ب وا�0)�  -ر��� ا��	Eا� �ه�x "وه
و(#	�� ا�#��س، و�E  إذا آ�ن ا�:�8ان �E� LM< وا�8 وأ(� ��آ< ا�:Dد $���"م، أو 

  .	�Rل أ(�'؛ sن ا�����DJ ��&0، و�E< ا��Mآ< ���h ا�Dtفا�US� و%] ا(

 q< ��� �"اء وا�	ي أ;Bأه� ا�:�8 ا� �US�و$)�ء !�� هBا ?"("ا وأ�U�وا آ�� ��"م و
�"م !��� ا�:�"ا ا�:�8 ا�Bي أ;	< ��� l�Bوآ ،�S��J أو +�?s8آ< ا�$.  

 +�  ���Rا�� m8 ا�����M) �:	٣٩/  ١٩. (هـ ٢٨/٨/١٤٢٠آ(  

 * **  

 !  ا�DPل وه� ��r�M$ '8��"�  E إذا رؤي �+ : - ر��� ا� �����  -��� ����� ا���
  $�8 و%] !�� %��h ا�����0  ا��"م �+ هDل ر(��ن وا�US� �+ هDل X"ال؟

ا�8�M � رب ا������ ، وأ?�+ وأ��< !�� ;:�)� (8�M، و!�� _�� : �&%�ب ����	� $#"��
  :وأ?�M$� أ%��� 

� ���P $�  أه� ا���<هB' ا��0&�� �	t) لDPأ!)+ (0&�� ا�.  

 h��% م`�� �;5� ،+!�X �%ن !�� و�E) +� لDPا� ����ى أ;� إذا :k	L رؤ  ) >P(��
ا�����0  ا��"م إن آ�ن هDل ر(��ن، وا�US� إن آ�ن هDل X"ال، وهBا ه" ا���P"ر 

$�� ا��0"د�� (B)  ) DًRه] ا1(�م أ��8 ر��� ا� ���� هBا إذا رؤي �+ ا�����E ا���
و%] !�� %��h ا�����0  �+ آ� ا�U,sر أن ����"ا $BP' ا��ؤ�� ?"(ً� �+ ر(��ن 

َ�َ�  Eُ()ِ 8َPِXَُ< ا��Pََّْ� َ�ْ�َ�ُ�ْ�ُ� { :و�U�ًا �+ X"ال، وا�	�8"ا �l�B $��"م ,"�� �����
 �َJََّ�ٍم ُأ��Eُ$ِ 8ُُ< ا0ْ�ُ�َْ� َوَ(  َآ�َن َ(ِ��ً�� َأْو َ!َ�� َ�Sٍَ� 8�ِ�ٌََّة (ِّْ  َأ�ِ�ُ dََو �ا0ْ�ُ�َْ >ُEُ$ِ �ُ8ُ ا��ِ�ُ

، و!�"م ,"ل ا���"ل َ?�َّ�   }َوِ�ُ	Eِْ�ُ�"ْا ا8�ِ�ََّْة َوِ�ُ	Eَ:ُِّ�وْا اَ� َ!َ�� َ(� َه8َاُآْ< َوEُ�ْ�َ >ْEَُّ��َ�َُ�وَن
وا��Utب : ,��"ا» إذا رأ�	�"' ��"("ا، وإذا رأ�	�"' �&�U�وا«: ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<

  .���h��% ����� ، ���0 ا��h��% +�  ���0 أ,�Uر اsرض



 ٦٠    ______________ املوسوعة الذهبية ىف االختيارات الفقهية والفتاوى الرمضانية

 
�H] ا��"م �+ هDل ر(��ن وd ا�US� �+ هDل X"ال إd : و(  ا�����ء (  �#"ل d �;إ

 ��	t� لDPا� h��U) نs ،لDPا� h��U) +� '_ل، أو آ�ن ("ا�#ً� ��  رDPرأى ا�  ��
J5ذا ا� ،l�B$ ���ق أه� ا����S��$ ى إن�Jsد اD:وا� ،�	�	�LS و%] أن ��E� >EM $�8 $�ؤ

 اD�1م ا$  ����� �X ر��	Jا ا�#"ل اBوه ،D� dوإ ،�� h:� +P� لDPا� h��U) +� �	#وا�
َ�َ�  Eُ()ِ 8َPِXَُ< ا��Pََّْ� َ�ْ�َ�ُ�ْ�ُ� َوَ(  َآ�َن { :ر��� ا� وا�	8ل �BPا ا�#"ل $#"�� �����

�Eُ$ِ 8ُُ< ا0ْ�ُ�َْ� َوِ�ُ	Eِْ�ُ�"ْا َ(ِ��ً�� َأْو َ!َ�� َ��ِ�ُ dََو �ا0ْ�ُ�َْ >ُEُ$ِ �ُ8ُ ا��ِ�ُ �َJََّ�ٍم ُأ�Sٍَ� 8�ِ�ٌََّة (ِّْ  َأ
: و$#"ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< }ا8�ِ�ََّْة َوِ�ُ	Eَ:ُِّ�وْا اَ� َ!َ�� َ(� َه8َاُآْ< َوEُ�ْ�َ >ْEَُّ��َ�َُ�وَن

» '"�	�أي $)QS ا����8 ا�Bي ا�	8ل $� (  ��ى » ��"("ا، وإذا رأ�	�"' �&�U�واإذا رأ
  E� ، ���0د ا��D$  ) ن�E) +� �	�!�"م و%"ب ا��"م !�� آ� أ�8 إذا :k	L رؤ

r�8Mوا� �� اD�1م ا$  ����� �+ هB' ا}�X 8(! لd8	�dا �%"� ،��	t�: ا�d	d8ل 
	#���`(� �E< أن ا�q�! >EM $����ه8 وا��اN+، وهBا  >� �َ��+ أن (  �< ��8P و�< 

 �P�� 8ه"X 8, ن"E� d ��ا�DPل، و!��� �5ذا اJ	�LS ا��h��U �5ن ا�:Dد ا��D:� �S��tد ا��ؤ
ا�DPل وd رؤي، و��)�L:R� d B أ��Eم ا�DPل �+ �#P<، وهBا وlX d و%� ,"ي �+ 

�8' ا�)o� وا�#��س، �5;� ��إذا آ�ن ا���رع ,q�! 8 ا�d	d8ل، وأ,"ى (  اsول، و
َوُآُ�"ْا َواXَْ�ُ$"ْا َ�	َّ� { :ا1(�0ك �����U$ >N"ع ا�HS� وا�US� $*�وب ا���Q، �#�ل �����

�َ	َ:�ََّ  Eُ�َُ< اtَ�ْْ�ُ~ اnُ�َ$ْsَ ِ(َ  اtَ�ْْ�ِ~ اsَْ�َ"ِد ِ(َ  اِHْSَ�ْ� kُ<َّ َأِ��ُّ"ْا ا��َِّ��َم ِإَ�� ا�َّْ�ِ� َوَ dَ
�َ:�ُِّ  اُ� _َ��ِ�ِ�  ُ�َ:�Xُِ�وُه َُّ lَ�ِاBَه� َآ"$ُ�َ#ْ�َ Dَ�َ �ِ8ُ�ُوُد ا lَ�ْ�ِ 8ِ%ِ�0َ�َ�َْن ِ�+ ا"Sُْ< َ!�ِآ	َوَأ;ُ

�	َُّ#"َنَ >ْPَُّ��َ�َ رًا،  }ِ��)َّ�ِس�Uإ(�0آً�، و$����� إ� �HSع ا�"�T  �:	$ >EMا� q�! رع�����
	� ���0"ا أذان ا$  أم (E	"م، �5;� آ�"ا واX�$"ا �«: وا�):+ !��� ا��Dة وا�D0م ,�ل

�HSا� h�U���ذن �	�  d «ق » إذا أ,:� ا���� (  ه�ه)�«: ، و,�ل�ر إ�� ا����Xوأ
. » وO�L$ ا���Q �#8 أ�U� ا���N<«وأ�Xر إ�� ا��*�ب » وأد$� ا�)�Pر (  ه�ه)�«

آ�  و(��"م $5%��ع ا�����0  أن هBا ا�h��H� �ًّ)�! Q�� >EM ا�:�8ان، $� ه" �Jص �+
�L:R ��� هBا اs(�، و�BPا �8H ا�)�س �+ ا���ق ��E0"ن ,:� ا�)�س �+ ا�*�ب،  8�$
و�US�ون ,:��T  �:� [0� >P"ع ا�HS� وO�وب ا���Q، �5ذا آ�ن ا�	",�L ا��"(+ 

  �:	�(	��#ً� �+ آ� l�BE� ،�:0M$ 8�$ ا�	",�L ا��P�ي �	��q �+ آ� 0M$ 8�$:�، و$BPا 
�X 'ر�	Jي اBًا أن ا�#"ل ا��o;ًا و�kأ m%ا�م ا$  ����� ر��� ا� ه" ا�#"ل ا�D�1ا.  

r��k ك ,"ل�(ا����� �+ : وه �U�0م وه" ذو ا��)ر ا1�5ذا ,� ،>P)�)ن إ"�:	�أن ا�)�س 
 �ً)"? lذ� ��	!�� و%] ا���� $�#�د�� ا��sا ��	#�$ lل، وآ�ن ذ�DPل ا�"Jا�:�8 د

ذ�d �;5� l ?"م وU� d�، وا�	8ل �BPا �+ ر(��ن وإ��Uرًا �+ X"ال، وإذا �< �#�ر 
�"م ��M+ «: ا�#"ل $#"ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< �Mjsا�)�س، وا �US��"م  �USا�

  .وهBا ه" ا�Bي !��� ا���� �+ و,	)� ا�j�M�» ا�)�س

�N�0�� ا �)#"لBا��: و!�� ه [H��� اsو�� أن Po� d� �S��t) ا��(س، �5ذا آ)L ��ى أ;� 
 +!�X �%د ا�����0  !�� وD$  ) ن�E) +� لDPا� ��$��#"ل اsول وأ;� إذا :k	L رؤ

 d �;5�  ��J{ا  ��و%] ا���� $�#	�� ذ�l، وآ�;D$ Lدك �< ���� $BPا، و��ى أ�8 ا��أ
�):*+ �l أن �Po� ا���S��t ��� �+ ذ�l (  ا�S	)� وا��j"S واBJs وا��د، وl;�E)5$ أن 

هDل ر(��ن، وأن �US� ��ًّا �+ هDل X"ال، أ(� ا��d 'BP� �S��t �):*+ ��"م ��ًّا �+ 
�&(� $� اD�1م ��) L0٤٤/  ١٩. (و��(  
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* * *  

��`م ا�����0  %���ً� �+ آ� ا�8ول  �P�  ���0د ا��D$  ) 8�$ +� لDPإذا رؤي ا�
�!�X ����"م ا����0"ن �+ $�D$ nد ا��SEر ا�	+ ���P�� Q رؤ �  �؟ا����م، وآ�

� ���P أه� ا���< أي إذا رؤي ا�DPل �+ $�8 (  : �&%�ب ����	� $#"���	Jا��0&�� ا 'Bه
 'Bه ��	ا $�#"������`م $#�� ا�����0  أن  �P� ،�ً!�X �	�$Dد ا�����0 ، و:k	L رؤ

إ;� ��`(P< أن ����"ا $�#	�� هB' ا��ؤ��، وا�	�8"ا : ا��ؤ��؟ ��  أه� ا���< (  ,�ل
َ�َ�  Eُ()ِ 8َPِXَُ< ا��Pََّْ� َ�ْ�َ�ُ�ْ�ُ� َوَ(  َآ�َن َ(ِ��ً�� َأْو َ!َ�� َ�Sٍَ� 8�ِ�ٌََّة { :�$��"م ,"�� ����

�Eُ$ِ 8ُُ< ا0ْ�ُ�َْ� َوِ�ُ	Eِْ�ُ�"ْا ا8�ِ�ََّْة َوِ�ُ	Eَ:ُِّ�و�ِ�ُ dََو �ا0ْ�ُ�َْ >ُEُ$ِ �ُ8ُ ا��ِ�ُ �َJََّ�ٍم ُأ�ْا اَ� َ!َ�� َ(� (ِّْ  َأ
» إذا رأ�	�"' ��"("ا«: و$#"ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< }�Eُ�ْ�َ >ْEَُُّ�وَنَه8َاُآْ< َوَ�َ�

��اد $� رؤ�� آ� إ;�0ن . وا��Utب !�م �h��H ا�����0 : ,��"ا d �;و(  ا����"م أ
�Pل ا��"Jد �	�وهBا . $)�0S؛ sن هBا (	�Bر، وإ;�� ا���اد $l�B إذا ر_' (  �L:R $�ؤ

  .(�Eن!�م �+ آ� 

�	�� . وذه] _J�ون (  أه� ا���< إ�� أ;� إذا اJ	�LS ا���E) �E�� h��Uن رؤ�	t� >� وإذا
��و' إذا :k	L رؤ�	� $��Eن �"ا�#P< �+ ا��h��U أن ����"ا  >�  ) ��! [H� �;5� h��Uا��

��إن ا� ����� : وا�	8ل ه�dء $)QS (� ا�	8ل $� اsو�"ن �#��"ا. $�#	�� هB' ا��ؤ
�#"ل: } �َJََّ�ٍم ُأ�َ�َ�  Eُ()ِ 8َPِXَُ< ا��Pََّْ� َ�ْ�َ�ُ�ْ�ُ� َوَ(  َآ�َن َ(ِ��ً�� َأْو َ!َ�� َ�Sٍَ� 8�ِ�ٌََّة (ِّْ  َأ

�Eُ$ِ 8ُُ< ا0ْ�ُ�َْ� َوِ�ُ	Eِْ�ُ�"ْا ا8�ِ�ََّْة َوِ�ُ	Eَ:ُِّ�وْا اَ� َ!َ�� َ(� َه8َ�ِ�ُ dََو �ا0ْ�ُ�َْ >ُEُ$ِ �ُ8ُ ا��ِ�Eُْ< اُآْ< َوَ�َ��َُّ
��اد $l�B رؤ�� آ� إ;�0ن $�S�د'، ����� $� �+ ا���Eن .   }Eُ�ْ�َُ�وَن d �;و(  ا����"م أ

�"ا�#h��U) +� >P . ا�Bي رؤي ���، و�+ آ� (�Eن �"ا�#h��U) +� >P ا�DPل d  ) �)أ
�ً�E� dو �#�#� d '��ْ�ِ� وآl�B ;#"ل �+ ,"ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�: ,��"ا. ا�DPل �5;� �< 

�"ا�q » إذا رأ�	�"' ��"("ا، وإذا رأ�	�"' �&�U�وا«: َوَ��ََّ< d ن�E) +� 5ن (  آ�ن�
وا�	",�L ا��P�ي : (�Eن ا��اh��U) +� +N ا�DPل �< �E  ر_' d �#�#� و�E� dً�، ,��"ا

�H] أن  l�BE� ،+)"ر ا���U�1ا1(�0ك وا +� ��	t� دD:أن ا� ��E� ،+)"ا�� L�,"	آ��
� ��	t� ق�S��$ '�kف ا��"(+ �� أD	Jdي، و(  ا����"م أن ا�Pر ا���U�1ا1(�0ك وا +

��E0"ن ,:� (  آ�;"ا �+ ا�*�ب، و�US�ون  >P;5� ق�ا�����0 ، ��  آ�;"ا �+ ا��
�ً��  .,:�P< أ

  .�5ذا �J�$ �(�E	Dف ا��h��U �+ ا�	",�L ا��"(+، �5ن (��R ���(ً� �+ ا�	",�L ا��P�ي

��E  أن �#"ل dو �N�, :����� ��", َوُآُ�"ْا {  :إن >ْEُ�َ �َُ] ا	ُ*"ْا َ(� َآَ	وُه َّ َواْ$َ�ُXِ�$َ  َ���َ
�َم ِإَ�� َواXَْ�ُ$"ْا َ�	َّ� َ�َ	َ:�ََّ  Eُ�َُ< اtَ�ْْ�ُ~ اnُ�َ$ْsَ ِ(َ  اtَ�ْْ�ِ~ اsَْ�َ"ِد ِ(َ  اِHْSَ�ْ� kُ<َّ َأِ��ُّ"ْا ا��َِّ�

�َ:�ُِّ  اُ�  ا�َّْ�ِ� َوXِ�:َ�ُ dَُ�وُه َُّ lَ�ِاBَه� َآ"$ُ�َ#ْ�َ Dَ�َ �ِ8ُ�ُوُد ا lَ�ْ�ِ 8ِ%ِ�0َ�َ�َْن ِ�+ ا"Sُْ< َ!�ِآ	َوَأ;ُ
�	َُّ#"َنَ >ْPَُّ��َ�َ َّ�ِس(��ِ �ِ�ِ��َ_{ .  
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إذا أ,:� ا���� (  ه�ه)� وأد$� ا�)�Pر (  ه�ه)�، وO�L$ «: و,"�� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<

��8�s  E أن �#"ل» U� ا���N<ا���Q �#8 أ� d : ا�����0  �+ آ� h��H� ا !�مBإن ه
  .ا�U,sر

َ�َ�  Eُ()ِ 8َPِXَُ< ا��Pََّْ� َ�ْ�َ�ُ�ْ�ُ� َوَ(  َآ�َن َ(ِ��ً�� َأْو { :وآl�B ;#"ل �+ !�"م ,"�� �����
dََو �ا0ْ�ُ�َْ >ُEُ$ِ �ُ8ُ ا��ِ�ُ �َJََّ�ٍم ُأ��Eُ$ِ 8ُُ< ا0ْ�ُ�َْ� َوِ�ُ	Eِْ�ُ�"ْا ا8�ِ�ََّْة  َ!َ�� َ�Sٍَ� 8�ِ�ٌََّة (ِّْ  َأ�ِ�ُ

إذا «: ، و,"�� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< }َوِ�ُ	Eَ:ُِّ�وْا اَ� َ!َ�� َ(� َه8َاُآْ< َوEُ�ْ�َ >ْEَُّ��َ�َُ�وَن
، وهBا ا�#"ل آ�� ��ى �� ,"�� $�#	�� ا���S » رأ�	�"' ��"("ا، وإذا رأ�	�"' �&�U�وا

  .o� ا��m�M وا�#��س ا��m�M، أ��ً� ,��س ا�	",�L ا��P�ي !�� ا�	",�L ا��"(+وا�)

وذه] $�n أه� ا���< إ�� أن ا)s� q��) $"�+ اs(� �+ هB' ا��0&��، ��	� رأى و%"ب 
� ا�)�س �	t� D�� ،'��	#�$ ���� �;5� +!�X 8(	0) إ�� l�B$ )8ًا	(0 �USا��"م، أو ا�

�� وا�8ة، dو LM� ا",�S	�8�rوMء $��"م ا�d8ل ه�	م ا�)�س، «. وا�"��ا��"م �"م 
�"م �US� ا�)�س �USوا� «.  

�)#�"ن ا�Dtف �+ هB' ا��0&��  �Bه� أه� ا���< ا��ى ذآ�Jوه)�ك أ,"ال أ.  

��"م ا����0"ن �+ $�D$ nد ا��SEر ا�	+ : وأ(� ا��q ا��R;+ (  ا��0ال وه" �آ�
  ���P$ Q رؤ�� X�!��؟

�X q�!+، وذ�l $&ن �	�اءوا ا�DPل إذا �5ن ه�dء ��P(E< أ�T  ! لDPا ا�"	:R�ن 
 L	:k �	) �;5� ��&0ا�� 'Bول �+ هsا، �5ن ,�)� $��#"ل اBه >P(E��أP(E)< ذ�l، �5ن �< 

����"ن $�#	�� هB' ا��ؤ��، �"اء رأو' أو �< ��و' >P;5� ،+)D�ل �+ $�8 إDPا� ��  .رؤ

� ا�:�8 ا}J� �+ (h��U وإن ,�)� $��#"ل ا��R;+، وه" ا!	:�ر ��t�آ� �0S($ 8�$ إذا آ�ن 
��	:�ون أ,�ب ا�:Dد  >P;5� ،��� >ي هBا�:�8 ا� +� ��ا�DPل، و�< �	�E)"ا (  �q�#M ا��ؤ

  )٤٨/  ١٩. (اD�1(�� إ��s ،>Pن هBا أ!�� (� ��P(E< ا���� $�

* * *  

�� (	�8دة آJ8"ل ���� ا����0"ن �Jرج ا����< ا��DJ +� +)D�1ت (0	��ة �"ل ,��
 h) ا �+ آ� !�مB8ث هM�PX� ر(��ن وJ�و%�، وDJف �"ل ا��)�?] ا�8!"��، و

  اJ	Dف �+ ��P�8 (  و,J{ L���P ه)�ك (  آ��� �"%�EoS� ��P< ا�

�	S�,"ا �+ د�  : �&%�ب ����	� $#"�� dا أ(� وا�8ة، وأ";"E�ا�"ا%] !�� ا�����0  أن 
َأْوَ�ْ�َ){ " Xََ�َع Eُ�َ< (َِّ  ا8ِ�ِ�ِ  َ(� َو?َّ� ِ$ِ� ُ;"�ً� َوا�Bَِّى{ :����ا�، آ�� ,�ل ا� �:�رك و�

� ِإlَ�ْ�َ َوَ(� َو?َّْ�َ)� ِ$ِ� ِإْ$َ�اِه�َ< َوُ("َ�� َوِ!��0َ َأْن َأِ,�ُ�"ْا ا�8ِّ�َ  َوَ�َ dَ	Sَ�َُّ,"ْا ِ��ِ� َآُ:َ� َ!َ�
�وآ�� ,�ل  }ِإَ�ْ�ِ� َ(  ُ�ِ)�ُ]" ِإَ�ْ�ِ� َ(  َ�َ�{ُء َوَ�8ِPْى" Hَْ	ِ:�اْ�ُ�ْ�ِ�ِآ�َ  َ(� 8ْ�َُ!"ُهْ< ِإَ�ْ�ِ� اُ� َ

َواْ!َ	ِ�ُ�"ْا ِ$Mَْ:ِ� اِ� َ%ِ���ً� َوSَ�َ dَ�َُّ,"ْا َواْذُآُ�وْا ِ;ْ�َ�َ� اِ� َ!Eُ�ْ�َْ< ِإْذ ُآ)ُ	< َأْ!8َ_ًء { :ا� �����
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	ِ�َ�ْ(ِ$ِ >	ُMْ:َ?ْ&َ�َ >ْEُ$ِ"�ُ,ُ  َ�ْ$َ �ََّ�&َ�َ �Pَ(ِّْ) >ُْآBَ#َ;&َ�َ ٍة (َِّ  ا�)َّ�ِر�َSْ�ُ �SَXَ ��َ!َ >ْ	ُ(ا;ً� َوُآ"َJِْإ �ِ

�َ:�ُِّ  اُ� Eُ�َْ<َءاَ��ِ�ِ� Pْ�َ >ْEَُّ��َ�ََ	8ُوَنُ lَ�ِاBْا { :وآ�� ,�ل ا� ����� }َآ",َُّ�Sَ�َ  َ�Bَِّْا َآ��";ُ"Eُ�َ dََو
���"ا%] أن �E"ن آ��	P<  }ْ�َ:�َِّ)�ُت َوُأْوBَ!َ >ْPُ�َ lَNِ��َاٌب َ!�oٌِ<َواَJْ	Sُ�َ"ْا ِ(  َ$8ِ�ْ َ(� َ%{َءُهُ< ا

�	S�,"ا �+ د�  ا�، وأن �E"ن ?"(P< وا�8ًا و�U�ه< وا�8ًا، وه< �	:�"ن  dوا�8ة، وأ
 d ا�����0  وأن  ) '�o; LM�  ) �%"�ا���آ` ا�Bي !)8ه< أ!)+ ا���آ` ا�8�)+ ا�Bي 

)"? �J&� "� �	� ا",�S	�P< !  ?"م ا�����E، أو أي $Dد إ�D(�� أJ�ى ���	:�"ا (� 
�#"�� ا���آ`) .٥١/  ١٩(  

* * *  

 h��% +� ��E� L:R�ه� ا��0Mب (#8م !�� رؤ�� ا�DPل؟ وإذا L:k رؤ�	� �+ (�Eن ه� 
 �:! ��ا�:�8ان؟ و(� �E< ا�	���ل ا��)�oر أو ا���ا?8 ��ؤ�� ا�DPل؟ و(� �E< ا��ؤ

  ��)�!+؟ا�N�U�ة أو ا�#�� ا

َ�َ�  Eُ()ِ 8َPِXَُ< { :رؤ�� ا�DPل (#8(� !�� ا��0Mب �#"�� �����: �&%�ب ����	� $#"��
�8ُ اُ� ِ$Eُُ< ا0ْ�ُ�َْ� �ِ�ُ �َJََّ�ٍم ُأ�َوdَ ا��Pََّْ� َ�ْ�َ�ُ�ْ�ُ� َوَ(  َآ�َن َ(ِ��ً�� َأْو َ!َ�� َ�Sٍَ� 8�ِ�ٌََّة (ِّْ  َأ

Eْ	ُ�َِو �ا0ْ�ُ�َْ >ُEُ$ِ 8ُ��ِ�و,"ل ا�):+  }ِ�ُ�"ْا ا8�ِ�ََّْة َوِ�ُ	Eَ:ُِّ�وْا اَ� َ!َ�� َ(� َه8َاُآْ< َوEُ�ْ�َ >ْEَُّ��َ�َُ�وَنُ
�E  $��ط أن » إذا رأ�	�"'، ��"("ا وإذا رأ�	�"' �&�U�وا«: َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<

��"#$ �ً	:R	) ،�(��E"ن ا��اm�M? �;"E� �ً,"k") +N ا�:��، !dً8 �+ د.  

��ى $�n ا�����ء أ;� إذا :k	L رؤ�� ا�DPل �+ (�Eن h��% +� ��E� L:k ا�:�8ان، و��ى 
���E� L:R إd ��:�8 ا�	+ رؤي ���P و(� وا�#h��U) +� �P ا�DPل، وهBا  d �;ون أ�J_

وd $&س أن . أ?E� ،m  هBا �T�t] $� وdة اs("ر، أ(� ا�)�س �d"� h:� >Pة أ("ره<
  .�DPل $���)�oر، أو ا���ا?8;	"?� إ�� رؤ�� ا

 �ً�S��) ن"E�أ�) �+ ا�N�U�ات وا�#�� ا��D� +!�(، وذ�s lن ا�N�U�ات وا�#�� ا��)�!+ 
  .!�� اsرض ا�	+ ه+ (�M ��اN+ ا�DPل

 +�  ���Rا�� m8 ا�����M) �:	٦١/  ١٩. (هـ ١/٣/١٤٠٩آ(  

* * *  

�+ ا�����E إ�� ا���م وآ�ن  ����ت �+ ()	�� ر(��ن وآ�ن ا$	8اء ?��()� �"م ا��kDRء
�"م ا��kDR  !)8ه< $E� r�M"ن !�8ًا  �:, +)��? Lر$��ء، �&آ��sم ا"� >P)��? 8اء	ا$

�"م (  ا��P� و,8 أ�U�ت �d	��Eل ا��kDR  وه< ?��م؟ �J_ +� >وه +�  

� (h�U ا�DPل ����P، ���#�!8ة أن �E"ن ?��(� �	J%� (  $�8 إ�� $�8 ا�ا� �إذا ���
' �0] ا�:�8 ا�Bي ه" ��� ��  k:"ت ا��P�E� ،  إن ;#�L أ��م ?��(� !  وإ��Uر

  E�� d +�DPا� �Pن ا��s �ً)"�  ��"(ً�، و%] !��� إآ��ل ���0 و!��  ����0 و!��
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�"(ً�، وهB' ا�#�!8ة (&J"ذة (  ,"ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ�   �أن �)#Y !  ���0 و!��

إ;�� ا��P� �h0 «: و,"��» �"("ا، وإذا رأ�	�"' �&�U�واإذا رأ�	�"' �«: َوَ��ََّ<
و(  �8�r آ��] أن أم . » و!��ون، �D ��"("ا �	� ��و'، وUS� d�وا �	� ��و'

ا�R�$ ��S	� إ�� (��و�� �+ ا���م، و��� أن آ��:ً� أJ:� ا$  !:�س رj+ ا� !)��P أن 
�E)� رأ�)�' ���� ا�L:0، : !:�س ا�)�س رأوا هDل ر(��ن ���� ا����H �+ ا���م، �#�ل ا$ 

[�أE� d	S+ $�ؤ�� (��و�� و?��(�؟ : �D ;`ال ;�"م �	� ;�kDk ��E  أو ;�ا'، �#�ل آ�
  .d، هBEا أ(�;� ر�"ل ا� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<: �#�ل

  :وإ��l أ(��R �:�  هB' ا�#�!8ة

� $�8 ?�م أه�� �"م ا�L:0، وأ�U�وا ا;	#� (  $�8 ?�م أه�� �"م ا8�s إ�: ا���Rل اsول
�"(ً�، ��US� P�)< و��`(� ,��ء �"م  ��"م ا8�s !  ���0 و!��.  

+;�Rل ا��Rوا : ا���Uوأ� ، �(kdم ا"�ا;	#� (  $�8 ?�م أه�� �"م ا8�s إ�� $�8 ?�م أه�� 
�;s �ً)"�  �kDk ��! و�" زاد >P�) �ً�N�? �#:�� ،�ً)"�  �kDk  ! ر$��ءsم ا"��+ (�Eن  

 ��� [�*� 8�$  ) �ً�N�? ���� "� �) اBه �:����M �� ا�US�، و D� ،��� لDPا� �� >�
 �	� �US� d �;5� ،��$�0ا��0!� ا� dإ ��� [�*� d 8�$ ا��0!� ا��0د�� إ�� Qا���

Xِ�:َ�ُ dَُ�وُه َّ kُ<َّ َأِ��ُّ"ْا ا��َِّ��َم ِإَ�� ا�َّ�ْ�ِ� َو{ :�*�] ا���Q �+ ا��0!� ا���$�0 �#"�� �����
�َ:�ُِّ  اُ� _َ��ِ�ِ� ِ��)َّ�ِس َ�َ�ُ lَ�ِاBَه� َآ"$ُ�َ#ْ�َ Dَ�َ �ِ8ُ�ُوُد ا lَ�ْ�ِ 8ِ%ِ�0َ�َ�َْن ِ�+ ا"Sُْ< َ!�ِآ	َوَأ;ُ >ْPَُّ�

�	َُّ#"َنَ{ .  

r��Rل ا��Rوا : ا���Uوأ� ، �(kdم ا"�ا;	#� (  $�8 ?�م أه�� �"م ا8�s إ�� $�8 ?�م أه�� 
�"م   ��"(ً�، ��US� P�)< و�E"ن ?"(P< ���0 و!��  �ا��kDRء !  ���0 و!��

�ً)"�  �kDk �)"?و ،�ً)"�.  

h$ا�ل ا��Rا�� : �ً)"�  �kDk  ! ء�kDRم ا�"�ا;	#� (  $�8 ?�م أه�� �"م ا8�s، وأ�U�وا 
 �US�� ،�ً)"�  �إ�� $�8 ?�م أه�� �"م ا8�s، وأ�U�وا �"م اkd)�  !  ���0 و!��

)�ً)"�  ���`(� ,��ء �"م؛ s;� أ�< ���0 و!�� dو ،>P�.  

: د��� و%"ب �U�' �+ ا���Rل اsول أ;� رؤي ا�DPل، و,8 ,�ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<
إ;�� «: ود��� و%"ب ,��ء ا��"م ,"ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<» إذا رأ�	�"' �&�U�وا«

��E  أن �)#h0�  ! Y و!���  ����» ��ونا��P� �h0 و! D�.  

ود��� و%"ب $#��N�? �Nً� �"ق ا��kDR  �+ ا���Rل ا��R;+ ,"ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� 
���q ا�US� $���ؤ��، و�< �E��  E"ن ذ�l ا��"م (  » إذا رأ�	�"' �&�U�وا«: َوَ��ََّ<

'�U� �M� D� ن�Eا�� lر(��ن �+ ذ�.  

  .��Rل ا�r��R وا��ا$h �"اmjوأ(� �E< ا�
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 >EMف ا�D	Jا  ) m%ا�وه" (:)+ !�� ا�#"ل ا� �P	ا��0&�� $&د� 'Bه +� �(� �Px �) اBه
 �ً!�X �	�� ا�l�B$ >EM وأ;� (	� :k	L رؤ�	t� d �;&$ أ(� !�� ا�#"ل ،h��Uف ا��D	J�$

E� ��":k [0� ��! ي�H� >EM5ن ا�� �USا��"م أو ا� >Pن �`م ا�)�س آ��E�$ م أو"��  
�!��Hا� �S��t) �Po� D�� ًّا�� �US�.  

 +�  ���Rا�� m8 ا�����M) �:	٦٩/  ١٩. (هـ ٥/٥/١٤١٩آ(  

* * *  

 +(Eو� ��� >N�? �;ي أBا�:�8 ا� +�  �kDk م"��"(ً� و!8�ّت   �إذا ?�L ���0 و!��
أ$#� ذه:L ?:���� ا���8 إ�� J_ 8�$�، وأ;� (US�، و�E)+ و�P�  ��N�? >P�8% أ?"م أو 

  !�� �U�ي و!�8ي؟

�X q�!+ ���ر ا��"م �+ : �&%�ب ����	� $#"���U$ ت�Uأ� l;s l0�� أن l)`�� d
��`(l إ(�0آ�، �" l��! L$�O ا���k 8�$ +� Q< ����ت إ�� 8�$  D� ،�ً��:) �ً)"� l#�

�)��? l)`�� d �;5� [�*� أن �:, Qا��� L٧٢/  ١٩. (�&درآ(  

* * *  

�H] إذا ��#  YtX (  دJ"ل  �P� ��EMغ ا��D$إ hU	0�ا��P� $�ؤ�� ا�DPل و�< 
  !��� ا����م؟

�#"ل: �&%�ب ����	� $#"��  ) >P(�� ،اBا�����ء �+ ه ��	Jء : ا�($ lوذ� ،�)`�� d �;إ
  .!�� أن ا�DPل ه" (� ا�	�P واX	P� $�  ا�)�س

�#"ل  ) >P()اء: و"� ،Qوب ا����O 8�$ ل ه" (� رؤيDPن ا�s ؛�)`��اX	P�  إ;� 
�P	��  .$�  ا�)�س أم �< 

 ،��وا�Bي �Po� �+ أن (  ر_' و��#  رؤ�	� وه" �+ (�Eن ;�ء �< ���رآ� أ�8 �+ ا��ؤ
��`(� ا��"م، ���"م ,"�� ����� �;5� ،+Nا�	رآ� أ�8 �+ ا����َ�َ�  Eُ()ِ 8َPِXَُ< { :أو �< 

 �ٍSَ�َ ��َ!َ َأْو ��ً��8ُ اُ� ِ$Eُُ< ا0ْ�ُ�َْ� َوdَ ا��Pََّْ� َ�ْ�َ�ُ�ْ�ُ� َوَ(  َآ�َن َ(ِ��ِ�ُ �َJََّ�ٍم ُأ�8�ِ�ٌََّة (ِّْ  َأ
�Eُ$ِ 8ُُ< ا0ْ�ُ�َْ� َوِ�ُ	Eِْ�ُ�"ْا ا8�ِ�ََّْة َوِ�ُ	Eَ:ُِّ�وْا اَ� َ!َ�� َ(� َه8َاُآْ< َوEُ�ْ�َ >ْEَُّ��َ�َُ�وَن�ِ�و,"�� َ?�َّ�  }ُ

  إن آ�ن �+ ا�:�8 و8PX $� !)8 ا����EM، و�E» إذا رأ�	�"' ��"("ا«: ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<
���  (�S��t ا�)�س D�� ،ًّا�م �"��  )٧٤/  ١٩. (وردت �PXد�� �5;� �+ هBا ا��Mل 

* * *  
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إذا رأ�S�$ L�دي هDل !�8 ا�US� و�< ���  �+ ا�:Dد !  رؤ�	� ��P أ�U� وأ!8�ّ وا�:�8 

  آ�� �"ف ��"م

1;�0ن إذا رأى و�8' هDل X"ال �5;� �H] إن ا: �#"ل أه� ا���<: �&%�ب ����	� $#"��
�L:R دX ��"J�!ً� إd $��ه8� ، و��ى $�n أه�  d ال"X لDن هs ،م"��!��� أن 

/  ١٩. (ا���< أ;� �US� ��ًّا، وا�#"ل اsول ه" ا���P"ر (  (Bه] ا1(�م أ��8 ر��� ا�
٧٥(  

* * *  

�H] ا��"م؟  ) ��!  

داًء !�� آ� (�0<، $���، !�,�، ,�در، (#�<، �Jل (  ا����م �H] أ: �&%�ب ����	� $#"��
�H] !��� ا��"م و�O d�' (  ا��:�دات،  D� ���Eأو?�ف، �&(� ا� �	� 'BP� ،h;ا��"ا

��`(� ,��ؤ' $�8 : و(�)� ,"�)� dو ،'�Sم $� ��ل آ`�� d �;ا��"م أ ���! [H� d
'�Sدة ��ل آ�:! �() �:#� d ���Eن ا�s ،�)D�٧٥ / ١٩(   .إ(  

* * *  

��"م أ��(ً� و�US� أJ�ى (  ر(��ن؟  ) >E� �)  

%"اب هBا ا��0ال ��E  أن �q:� ��) >PS وه" أن هBا ا�Bي : �&%�ب ����	� $#"��
 ����Sا� 'Bآ� ه�	ن ���#ً� �"E� �(E� ،مD�1ا  ) ج�t� d �ً)"���"م �"(ً� و�8ع 

��م اsا +�#� dم، وD�1+ ه+ أ�8 أرآ�ن ا	ا� ���oا�� d ه����	+ أ�U�ه�، sن ,��ء' إ
�#:� ()� $)�ًء !�� (� أX�;� إ��� ��$#ً� (  أن ا��:�دة ا���,	� إذا  d �;5� ،�ً��X '8�S�

�() �:#� d �P;5� رB! D$ 8دMا�� �P	,ه� ا1;�0ن !  و�J٨١/  ١٩. (أ(  

* * *  

  إذا PT�ت ا�nN�M ,:� ا�HS� واO	L�0 $�8 ��� ا�EM<؟

إن ?"(m�M? �P إذا ��#)L ا�PU� �T �:,"ع ا�HS�، ا��P< أن : ���&%�ب ����	� $#"
 L;ا آ�BPو� ،�PU� >� +ت وه�PT �P;أ  o� ا�)�0ء n�$ نs ت؛�PT �P;#  أ�	أة ��ا��
 P� ل"#	� ،�PUا� ��! �)D! '���)�P إ��� �P(! ا� +jر ��N���  U#��$  ��&�: ا�)�0ء 

�  ا�#�� ا�:���ء�� �	�  �H�� d .����� ت، �5ذا�PT �P;#  أ�	� �	&;� �	أن � �P��! أة
PT�ت ��P;5 �)"ي ا��"م وإن �< �*	�0 إ�T 8�$ d"ع ا�HS�، و��P��!  E أ��ً� أن 
 n�$ و,8 $�*)� أن ،�P	,و +� �HSة ا�D? +��	� �0ل	Od�$ :�در	ة �Dا!+ ا����

�0	Odا �J�� �P(Eو� �HSع ا�"�T �:,و ،�HSع ا�"�T 8�$ �PU� ل إ�� (� $�8 ا�)�0ء



 ٦٧    ______________ املوسوعة الذهبية ىف االختيارات الفقهية والفتاوى الرمضانية

 
 +� d &UJ اBوه ،�PTوأ �o;أآ�� وأ Dً0O �0	*� 8 أن��� �P;أ �HM$ Qع ا���"�T

 >k ،�P	,ة �+ وD+ ا����	�0 �	أن �:�در و�* �P��! [%ن ا�"اs ؛'��O +� dر(��ن و
 8�$ ���o;رة و�PT أن �`داد L:ة، وإذا أ�Dداء ا��s [%!�� ا�*�0 ا�"ا ��	أن �# �P�

 Qع ا���"�T d�0 إ	*� >�� �$�(% �P��! آ�ن  ) nN�Mأة ا��ا�� �R)و ،�P��! ج�� D�
�T 8�$"ع ا�HS�d �;5� ، ��ج !���P و?"(m�M? �P، آ�� أن ا��%� �" آ�ن !��� %)�$� 
  ! L:k �;s ،lج !��� �+ ذ��� d �;5� >N�? "وه �HSع ا�"�T 8�$ dإ �P() �0	*�و�< 

َ��ََّ< أ;� �8رآ� ا�HS� وه" %)] (  أه�� ��#"م و�*	�T 8�$ �0"ع ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َو
  )٨١/  ١٩. (وا� أ!�<. ا�HS� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<

* * *  

�ST+ ا��*�� ��� !�� ?��م ر(��ن رO< أن ا����م ���' ��*� �)� وا!	Dل 
  ?M	��P� ، أ�	8tم (�� ا�#0"ة ��US�؟

��`(� ا��"م، و�E  إذا آ�ن إذ: �&%�ب ����	� $#"�� d �;5� ��:�ا آ�ن ?*��ًا �< 
��"ِّ("ن أوdده<، ُ >Pا� !) +jر �$�M$�، وآ�ن ا�� �(���0	���U دون (�#� �5;� 
 �;5� '����	� إن ا��*�� ()U��� +E:�� >P";� ا���] �	��P$ �P، و�E  إذا L:k أن هBا 

��)h ()�، وإذا آ�ن ا� �:�M;� و����� ()�)�   ) �ً�"J >Pء ا��*�ر أ("ا��U!إ  )
�E"ن  h(ا��  Eو� ،�() >P�(��ا�0�1د $�P، �5ن J"ف إj�ار اs$8ان (  $�ب أو�� أن 

>P	�$�� 8(! دdوsا ��)��) +� +*:(� d �P;5� ،ا�#0"ة q��T ��O  !) .٨٣/  ١٩(  

* * *  

  ه� ��(� ا��:��ن $�����م دون ا��t(�0 !��ة آ�� �+ ا��Dة؟

�:�*"ا $�����م إذا أ�T,"'، آ�� آ�ن : ���	� $#"���&%�ب � >�  �Bا��:��ن ا� �)�� >�;
 �)&����S"ن ذ�P;��:�$ l<، و,Y; 8 أه� ا���< !�� أن ا�"�+  >P(! ا� +jر �$�Mا��
�� !��� (  ا��*�ر $���"م، (  أ%� أن �	��;"ا !��� و�&�S"'، و�	h:U أ?"ل dو ��  )

"E� �	� >P�"S; +� مD�1ا>P� ة`�  .ن آ��*�

��`("ن $l�B، وإ;)+ أ;:� ه)� !�� (0&��  d >P;5� >ه���و�E  إذا آ�ن ��P��! q< أو 
dا n�$ �P��S�$�ء أو ا�P)sت وه+ ()P;��:? h< (  ا����م !�� DJف (� آ�ن "

���S"ن >P(! ا� +jر �$�Mا�� . >P$ ء ا��:��ن ر���dن ه�"�(�� >P;8!"ن أ�
�M#�#� أن ر��� ا��:��ن أ(�ه< $��اhN اD�1م، و��"�8ه< !���P، وإP��! �ً,�SX<، وا

��و,L:k 8 !  ا�):+ َ?�َّ� . و�&���P� >PS �5ن هBا $lX D (  �0  ا�	�$�� و���م ا��!�
وا�Bي �):*+ . » إن ا��%� راع �+ أه� $�	� و(�0ول !  ر!�	�«: ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< ,"��

:� ��  وdه< ا� !��P< (  اsه� وا��*�ر أن �	#"ا ا� ����� !�� أو���ء اs("ر $��)0
  )٨٣/  ١٩. (��P<، وأن �&(�وه< $�� أ(�وا أن �&(�وه< $� (  X�اhN اD�1م
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* * *  

أ;� ا(�أة أ%:��)+ ا�o�وف !�� ا�U�1ر �	� أ��م (  PX� ر(��ن وا�x [:0�وف 
��م �< ا)d	�M;�ت، �P;s $8أت �+ PX� ر(��ن وا��"اد ?�:�sا 'Bري ه�Uإ� d"و� ،

  أ��E  (  درا�� هB' ا��"اد ;o�ًا ���"$	�P، أر%" إ��د�+ (�ذا أ��� آ+ �*S� ا� �+؟

: إ���j ا��+ء إ�� ا�o�وف UJ&، واsو�� أن �#�ل: أوdً: �&%�ب ����	� $#"��
lذ� �:Xرت و(� أ�Ujا.  

�ً�;�k :dو &UJ �ً���H"ز، �P;�E)5$ �;s أن ��ا%h إ��Uره� �+ ر(��ن (  أ%� اJd	:�ر أ 
 �P��!"ب إ�� ا� !` و%�، و	أن � �P���� ،�US� ورة إ�� أن�j ه)�ك Qو�� ،�����$

  )٨٤/  ١٩. (ا�#��ء، �P;s (	&و�� �< �	�آ�P� �Pو;ً�

* * *  

 h) 8ة $8ون ?��م�(� �E< ا���0< ا�Bي (�� !��� أPX� (  ر(��ن ��)+ �)"ات !8
  " $8ون !�qN !  ا��"م أ��`(� ا�#��ء إن ��ب؟إ,�(� $#�� ا�S�اnN وه

��`(� إن ��ب؛ sن آ� !:�دة (�,	� $",L : �&%�ب ����	� $#"�� d أن ا�#��ء m�Mا��
 D� اBو!�� ه ،�() �P�:#� d ر، �5ن ا�B! 8ون$ �P	,ه� !  و��J&� إذا ���8 ا1;�0ن

RE�� (  ا���� ا����m، و(  ��8Nة (  ,���N، و�E  !��� أن �	"ب إ�� ا� !` و%� و
  )٨٧/  ١٩. (��ب ��ب ا� !���

* * *  

  (� �E< ?��م ��رك ا��Dة؟

��رك ا��Dة ?"(� ��m�M�$ Q وd (#:"ل ()�؛ sن ��رك : �&%�ب ����	� $#"��
ِ�+  5ِ�َن َ��ُ$"ْا َوَأَ,�ُ("ْا ا��Dَة َوءااَ�ُ"ْا ا�`آ�َة Jْ5ِ�ََ"اُ;Eُْ<{ :ا��Dة آ��� (��8، �#"�� �����

��ِت ِ�َ#ْ"ٍم َ�ْ�َ�ُ�"َنََْsا �ُِّ�Sَ;َُو  ِ�$�  ا��%� «: و�#"ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<.   }ا�8ِّ
  )٨٧/  ١٩(» و$�  ا���ك وا�SE� ��ك ا��Dة

* * *  

�"(ً� _J�؟ "M��  (� �E< ?��م (  ��#� ز()ً� و�H  ز()ً� _J�؟ أو �BPري �"(ً� و

�8ور (�! h	�S� ،+ اsو,�ت ا�	+ �E"ن ��Dً,�! �ً���? �P : ���&%�ب ����	� $#" >EMا�
�H] !��� ا��"م، و�+ اsو,�ت ا�	+ �E"ن ��BP) �ً;"(H) �Pر�ً� d ?"م !���، ��" ��ض 
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 ��� "M���"(ً� �S+ ا��"م ا�Bي  "M���"(ً�، أو �BPري �"(ً� و q�S��"(ً� و  H�أ;� 

�� d يBا��"م، و�+ ا��"م ا� �)`����`(� ا��"م d ��� "M) .٨٨/  ١٩(  

* * *  

  ه� �H"ز �����ل إذا P��! qX< ا���� أن �US�وا؟

!��P< أن ��"("ا وأن �0	��)"ا $�� !` و%�، ��  ا�	��ن $�� : �&%�ب ����	� $#"��
���ه<، أو �E"ن �::ً� �+ هDآD� >P ��ج  �ً�U! ر�P(ء ا��(kأ!�;� ا�، �5ذا رأوا أ

US��وا ����ورة، و��J  E� (  هBا أن �	S#"ا (h ا���SE، أو ?��] ا���� !��P< أن 
!�� أن �E"ن !��P< �+ ر(��ن ��Dً، أو $��� �+ ا���� و$��� �+ أول ا�)�Pر، أو أن 

m�� (  ��!�ت ا���� �	� �#"("ا $����� وا����م !�� و%� (�St�) .٨٩/  ١٩(  

* * *  

     �E< ا�US� ��P; +ر ر(��ن $8ون !Bر؟!: - ر��� ا� �����  -��� ����� ا���

ا�US� ��P; +ر ر(��ن $8ون !Bر (  أآ:� ا�N�:E�، و�E"ن $� : �&%�ب ����	� $#"��
 "� +(�� ،'�Uي أ�Bا��"م ا� lذ� +�#�ا1;�0ن ���#ً�، و�H] !��� أن �	"ب إ�� ا�، وأن 

l ا��"م ا�Bي أ�U�'؛ أ;� ?�م و�+ أk)�ء ا��"م أ�U� $8ون !Bر ����� اk1<، وأن �#�+ ذ�
X ��� �;s�ع ��� ا�	`م $� ود�J ��� !�� أ;� ��ض ���`(� ,��ؤ' آ��)Bر، أ(� �" ��ك 
 ،�ً��X �$ 8�S	0� d �;s ،ا�#��ء �)`�� d �;أ m%ا�ر ���B! D$ 8ًا��	) �?sا��"م (  ا

Jإذا أ �P;5�  ��) L,"$ �	,�) 5ن ا�#�!8ة أن آ� !:�دة� ،�() �:#��ت !  ذ�l إذ أ;� �  
(  !�� «: ا�",L ا����  $B! Dر �< �#:� (  ?��:�P، �#"ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<

  )٨٩/  ١٩(» !�Q�� Dً !��� أ(�;� �P" رد

* * *  

�	�ة أ��ه� ا�n�M وه+ �+ ا��ا$�� !��ة (  !��ه� و��آL ا����م %�P() DًP $&ن 
  ا�:�"غ �l�B$ ��M ��� ا�EM<؟

هB' ا�S	�ة ا�	+ أ��ه� ا�n�M وه+ �+ ا��ا$�� !��ة (  !��ه�، : ����	� $#"�� �&%�ب
 �P;s ا�0)�؛ l�� +� ا����م Lآ��  �� >kإ �P��! Q�� l�B$ ��M�و�< ���< أن ا�:�"غ 

��P��! [H أن  �;5� �P��! [%أن ا����م وا L��!  ��  E� ،���! >kإ d ه��Hه��، وا��%
�Bي أ��ه� $�8 أن ��Lj، �5ن ا���أة إذا $�*L و%] !���P �:�در $#��ء ذ�l ا��P�، ا

ا��"م، و$�"غ ا���أة ���M $"ا�8 (  أ("ر أر$��، إ(� أن �	< �Q�J �P !��ة �)�، 
n�M� وإ(� أن �)`ل، وإ(� أن ،�P	;�! L:(� أن �)ر$�� . وإsا 'B5ذا ��� وا�8 (  ه�

  )٩١/  ١٩. (�:E��L*�$ 8# وآ�LS وو%:�P��! L ا��:�دات آ�� �H] !�� ا�
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* * *  

  (� رأي ����	�X ���!  ��� >Eق و���] !��� ا����م ه� �H"ز �� ا�US�؟

ا�Bي أرى �+ هB' ا��0&�� أن إ��Uر' (  أ%� ا���� (M�م وd : �&%�ب ����	� $#"��
 �(0	���E  ا�h�H $�  ا���� وا��"م ���&BJ إ%�زة �+ ر(��ن، �	�  d ز، وإذا آ�ن"H�

�H"ز اDJ1ل $��� أن ��"م �+  d مD�1ن ?��م ر(��ن رآ  (  أرآ�ن اs ر(��ن؛ .
)٩٢/  ١٩(  

* * *  

  �	�ة ?*��ة ��Lj وآ�;L ��"م أ��م ا�DًP% n�M، ���ذا ��P��! [H؟

��P��! [H أن �#�+ ا����م ا�Bي آ�;L ��"(� �+ أ��م ����P، : �&%�ب ����	� $#"��
� dو �:#�ُ d n�Mم ا���. �m و�" آ�;L %�ه��؛ sن ا�#��ء ,"� 8� d	�sن ا����م �+ أ

)٩٢/  ١٩(  

* * *  

  إذا �< ���< ا�)�س دJ"ل ا��P� إd $�8 (�+ و,L (  ا�)�Pر، ��� ا�"ا%] !��P<؟

إذا !�< ا�)�س J8$"ل PX� ر(��ن �+ أk)�ء ا��"م �5;� �H] : �&%�ب ����	� $#"��
  .�"%] إ(�0آ� !��P< ا1(�0ك؛ L:k �;s أن هBا ا��"م (  PX� ر(��ن

  .و�E  ه� ��`(P< ,��ء هBا ا��"م؟ �+ هBا DJف $�  أه� ا���<

�)"وا ا����م (  أول ا��"م، $�  >� >P;s ،ا�#��ء >P)`���P�H"ر ا�����ء ��ون أ;� 
إ;�� اs!��ل «: (�� !��P< %`ء (  ا��"م $D ;��، و,8 ,�ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<

  .» ;�� ��E ا(�ىء (� ;"ى$��)��ت، وإ

 ،�P%  !  ��US) آ�;"ا >P;s ا�#��ء؛ >P)`�� d �;أه� ا���< إ�� أ n�$ [وذه
��PH$ ورB�) ه��Hوا�.  

: و�E  ا�#"ل $"%"ب ا�#��ء أ�"ط وأ$�أ ��B(�، و,8 ,�ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<
»l:��� d �) إ�� l:����"م وا�» دع (�  dو��� را�� ��� ه" إ ،��� �#�) d ��0�8 وه" 

[�#�� �(�;&�Tو QS(��) .٩٣/  ١٩(  

* * *  
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�US�؟ و(�  �P� ر(��ن +� �US�إذا ه8د ا�SE) ��SE"�� ا����S��$ >�0 (  ا���� إذا �< 

  ;��M	BP� >Eا ا���SE؟

8�8 !:�د ا�، $� : �&%�ب ����	� $#"��P� �%ا� (  أ nNا�8ع ���H"ز ��;�0ن أن  d
"ا%] !�� ا1;�0ن أن �#"م $��S�اnN، و(  �	q ا� �t) �� ��H�%ً� و��ز,� (  ��r ا�

l� ل�, "� L��M	0]، أرأ d :+��� d . d ؟lذ� +� ���U� 8ي ه�(! ���� D� L��? 5ن�
 �P!8� أن l� �M� d ،l��! ض ا��+ �	ا� nNا�Sا� h��% اBEوه ،���U� d l;أ lX

8��O 8�ك $�)h ا���� إذP	$�P$ L�, ا.  

إن ا�Bي ���l$ q وأ;L ر%� (�0< أن ���)� !�� : و;#"ل �BPا ا�Bي ا�	&%� هBا ا���(�
 �Nو�� h) �)ا ا���Bه �P$ م"#��T!� ا� (  ا��Dة وا����م و�O�ه� (  ا��:�دات، ا�	+ 
$���#8 ا�Bي $�)l و$�)�، �l;5 إذا ���L ذ�l �#8 أ!)	� !�� ا�:� وا�	#"ى، وا����  !�� 

  )٩٤/  ١٩. (� وا�	#"ى آ���S!�ا�:

* * *  

��م ا��0$#�؟sم ا���$ [��U� �P� ر(��ن �PX  ) م��  إذا أ��< ر%� $�8 (�+ أ

��م ا�s �#$�0;� آ�ن آ���ًا ���P، وا���E� d : �&%�ب ����	� $#"��sم ا���$ [��U� d اBه
�َ  َآSَُ�وُ,� ِ�{ :���U] $#��ء (� ���� (  اs!��ل ا�����M، �#"ل ا� �����Bَِّ�" ْا ِإن

� َوِإن َ�ُ�"ُدوْا Lَُّ(�ُ Lْ�َ)َ 8ْ#َ�َ اsَْوَِّ��ِ َ�َ�َ 8ْ,َ �َّ) >ْPُ�َ �ْSَ*ْ�وsن ا�)�س آ�;"ا  }َ�)َ	Pُ"ْا ُ
  ) >P��� �) ه< $#��ء�)&�  E����0"ن �+ !8P ا���"ل َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< و�< 

  .?"م، وD? dة، وd زآ�ة

Eا1(�0ك وا�#��ء؟ أو ا1(�0ك دون ا�#��ء؟ و� �)`�� �P� ر�P(ء ا��(kأ��< �+ أ "�  
��`(� إ(�0ك وd ,��ء d أو .m%ا�ف $�  أه� ا���<، وا�#"ل ا�DJ ��&0ا�� 'Bأ;� : �+ ه

 �)`�� dر (  أه� ا�"%"ب، و�? �;s ا1(�0ك دون ا�#��ء، ���`(� ا1(�0ك؛ �)`��
�� lذ� �:, �;s ر �5;� ا�#��ء�P(ء ا��(kآ���:+ إذا $�� �+ أ "P� ،أه� ا�"%"ب  ) Q

��`(� ا�#��ء !�� ا�#"ل ا��ا%m �+ هB' ا��0&�� dا1(�0ك، و �)`��) .٩٦/  ١٩(  

* * *  

�"ا?� ا�US� أم ��l0؟ �P� ر�P(ا� QS; +� رBر وزال ا��B�� ا1;�0ن �Uإذا أ�  

��`(� ا1(�0: �&%�ب ����	� $#"�� d �;اب أ"Hا ا��"م ا�B:�ح ه	%� ا��ا ا�Bن هs ك؛
 ،���#�$���8 (  ا���ع، �M�(� هBا ا��"م �O� $�k	� �q� + هBا ا��%�، و�E  !��� أن 

m�M�$ Q�� �ً!�X �� 8ةN�� 8ون$ l0��  )٩٨/  ١٩. (وإ�`ا()� إ��' أن 
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* * *  

�)#S� hU�'؟ �P� '8�$ ��O 8�:� ���0إذا ,8م ا��  

�)#S� hU�H�� ،'"ز �� ا�US� �+ إذا ,8م : �&%�ب ����	� $#"�� >� '8�$ ��O 8�:� ���0ا��
 ���! [H� d �;5� �US) "أ(� إذا ,8م إ�� $�8' وه ،�Pا�� h��% +#$ ر(��ن وإن

��X '8�S�ً� �"%"ب ,��ء هBا  d ن إ(�0آ�s ؛�)"�ا1(�0ك، ��� أن �&آ� و���ب $#�� 
�����+، وإ�8ى ا��وا�	�  !  ا��"م !���، هBا ه" ا�#"ل ا��m�M، وه" (Bه] (��l وا

�):*+ �� أن �&آ� و���ب !�)ً� d  E� ٩٩/  ١٩. (ا1(�م أ��8 ر��� ا�(  

* * *  

 ��#$ l0�� dب و�آ� و��&� �P;ر ر(��ن أ�P; +� ت�PT إذا nN�M�� >	�	أ� >E;أ L���
�"(�P، وآl�B ا����0� إذا ,8م ��:�8 �+ ا�)�Pر ��P هBا ?m�M؟ و(� و%� ذ�l؟  

;�< (� ���	� (  أ;+ ذآ�ت أن ا�nN�M إذا PT�ت �+ أk)�ء ا��"م : ����	� $#"�� �&%�ب
  �	���P��! [H ا�0)1ك، وآl�B ا����0� إذا ,8م، �BPا ?(! m�M+، وه" إ�8ى ا��وا d
!  ا1(�م أ��8 ر��� ا� وه" (Bه] (��l وا�����+ ر����P ا� وروي !  !:8 ا� 

، وروي !  %�$� ) (  أآ� أول ا�)�Pر ���&آ� _J�': (,�ل$  (�0"د رj+ ا� !)� أ;� 
�8 وه" أ$" ا����Rء أ�8 أ��N ا�	�$��  ا�S#�� أ;� ,8م (  �S� �"%8 ا(�أ�� �Tه�ًا `�  $

 d �;sو ،��P:#�	��  �+ ا��*)+، و�< �ksا  �Bه �ذآ ،�P�)�H� ا��"م lذ� +� n�Mا�  )
 lم ذ���? m�� d �;s ،8ة (  ا1(�0كN�� >P� ح�:�ا��"م إd (  ا�HS�، وsن ه�dء 

ا�US� أول ا�)�Pر �xه�ًا و$�P��! h) �ً(T< $&;� ر(��ن، أ(� ا��وا�� ا��R;�� !  ا1(�م 
أ��8 ر��� ا� ��P��! [H< ا1(�0ك وا�#��ء، وه" (Bه] أ$+ �)��S ر��� ا� 

�H] ا1(�0ك !�� (  و�H	P< ,��س ذ�l !�� (� إذا ,�(L ا�:�)� �+ أk)�ء ا�)�Pر، �5;� 
�o; ��� ا ا�#��سBآ�ن (  أه� ا�"%"ب، وه.  

dًر �" !�< : أو�P(أول ا� +� �USح �� ا��:� d ر�P(ء ا��(kأ +� �(�:ا� ���! L)�,  ) نs
�:�ح �� ا�US� �xه�ًا و$�T)ً�، و�#�#	� أ;� �M�م ا�US�E� ،  ه"   �)  E�$��DPل، ��< 

 ���!  E�  .��ج �+ أآ�� ,:� ا���< $��DPل �&X:� ا�)��+(�Bور $�8م ا���< ��< 

�ً�;�k : 8ة (  ا1(�0ك، !�� ,"لN�� �� l0)&� ر�P(ء ا��(kأ +� �(�:ا� ���! L)�,  ) نsو
 D� ،0#~ !)� ا�#��ء� اD�1م ر��� ا� و(  وا�#�، وذ�l أن هBا ا1(�0ك �8�S' و�X

) �;s ،�����  $م اD�1ا �X ء !��� !�� رأي��, h) لDP��$ >��� >� r�� آ�s�$ ورB�
���):*+ أن d : أن أ$� ا��Utب ذآ� روا  E$�� ، و��	ء (  ا��U! ���,ا1(�0ك، و �)`�� d

�Po� اsآ� وا���ب !�)ً� إذا آ�ن �+ ذ�80S) lة) .١٠٢/  ١٩(  

* * *  



 ٧٣    ______________ املوسوعة الذهبية ىف االختيارات الفقهية والفتاوى الرمضانية

 
%�ءه� ا�n�M، و�",� !)�P ا�8م �+ ا��"م ا��0دس (  ا��*�ب �	� : ا(�أة �#"ل

�!� ا��R;�� !��ة ��Dً، واO	L�0 هBا ا��"م و?�(L ا��"م ا�Bي k ،'8�$< %�ء��P آ8رة ا�0
  $)�� و?�(L هBا ا��"م، ه� ��	:� هBا (  ا�h) n�M أن !�د�Q�H� �P �:�� أ��م؟

هB' ا�8Eرة ��L0 (  ا�n�M، ا�8Eرة ا�	+ ���] ا���أة (  $�8 : �&%�ب ����	� $#"��
آ)� d ;�8 ا��S�ة وا�8Eرة ��U! :» 8�$ رj+ ا� !)�PT �Pر�L0�� �P $�+ء، ,��L أم

�ً��X �PUى. » ا��Jأ ��وا�n�M . و�< �Bآ� $�8 ا�PU�. » آ)� d ;�8ه� �X�ً�«: و�+ روا
دم ��8E$ Qرة وS? d�ة، و!�� هBا ��E"ن ?��م هB' ا���أة ?M�Mً�، �"اء �+ ا��"م 

. 8Eرة، sن هB' ا�8Eرة ��n�M$ L0ا�Bي �< �� ��� ا�8Eرة، أو ا��"م ا�Bي رأت ��� ا�
)١٠٥/  ١٩(  

* * *  

 8#�(�ا(�أة ?�(L وه+ �Xآ� �+ ا�PU� (  ا�n�M، ���� أ?:LM �5ذا ه+ �Tه�ة ه� 
?"(�P وه+ �< �	�#  ا�PU�، أ�	)+ أl$�k ا� ا�H)� $�)� وآ�(� ا���أة ا��Bآ"رة 

 �?sن اs lا��"م، وذ� lء ذ���, �P)`��$#�ء ا�n�M ود�O �P)���� �P�"J� ()�#8، و
 h(���+ ا��"م (h !8م ��#  ا�PU� دJ"ل �+ ا��:�دة (h ا��X +� l�ط ?M	�P، وهBا 

  )١٠٧/  ١٩. (ا;�#�ده�

* * *  

   !  اB!sار ا��:�US�� �M�؟: - ر��� ا� �����  -��� ����� ا���

ن ا���ض وا�S0� آ�� %�ء �+ ا�#�_: اB!sار ا��:�US�� �M�: �&%�ب ����	� $#"��
�<، و(  اB!sار أن �E"ن ا���أة ��(�t� Dًف !�� ;�P0S، أو !�� %)�)�P، و(  �Eا�
 ،�P��jأو !�� ر ،�P0S; ��! L)�? ف إذا�t� �ً�j�) أة�ن ا��"E� أن �ً��اB!sار أ
 8H�و(  اB!sار أ��ً� أن �M	�ج ا1;�0ن إ�� ا�US� 1;#�ذ (��"م (  ه��R) ،�E أن 

�tX أو ،�M:ا� +� �ً#��O ،�USج �+ إ;#�ذ' إ�� ا��	M�� ،ر�; �P�� �$ �U�M)  أ(�آ  �$ �ً
��� ��)�B أن �US� و�)#B'، و(  ذ�l أ��ً� إذا ا�	�ج ا1;�0ن إ�� ا�US� ��	#"ي !�� 

ا��PHد �+ �:�� ا�، �5ن ذ�l (  أ�:�ب إ$��� ا�US� ��s ،ن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< 
�5ذا » إ;D) >E," ا��8و 8Oًا وا�US� أ,"ى �U�&� >E�وا«: ا�S	m ,�ل O +� �$�M?s`وة

��`(� ا1(�0ك $#�� ذ�l ا��"م، �5ذا  d �;5� �$ ا1;�0ن �Uوأ� �US�� m�:و%8 ا�0:] ا��
 �;s ،'ًا و�" $�8 إ;#�ذ�US) ��	0� �;5� �E1;#�ذ (��"م (  ه� �U8 أ�, �ً�tX 8ر أن,

�� D� ،�USا� �� m�:� [:0$ �Uأ�B�(�� �0ك)١٠٩/  ١٩. (`(� ا1(  

* * *  

�H"ز د�h ذ�l ا��T1م �*�� ا�����0  إذا آ�ن �+  �P� م��T1إذا و%] !��� ا n�ا���
  $Dد آ���ة؟
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إذا آ�ن ا1;�0ن �+ �O� D$د إ�D(�� وو%] !��� ا��T1م �5ن : �&%�ب ����	� $#"��

����� إ�� أي $�8 (  آ�ن �+ هB' ا�:Dد (��0"ن (  أه� ا�d	M#�ق أP��T<، وإ �;5� d
  )١١١/  ١٩. ($Dد ا�����0  ا�	+ �M	�ج أه��P إ�� هBا ا��T1م، وا� أ!�<

* * *  

ا(�أة أ?�:�U�H$ L ,:� ر(��ن و�< �*< !���P إ��Oء آ�(L;�E� ،Dً �:8أ $���Dة وأk)�ء 
Ts:�ء ا��Dة ��P�"�  ) [T�t، و��� ,�ب ر(��ن أ�P��! +�O إ��Oء آ�(Dً، و�E  ا

�SE� �P(!؟: ,��"ا �P� ،ر(��ن +� L��"� >k h�0� �P;إ  

هB' ا���أة ا�	+ أ?�:�U�H$ L ,:� ر(��ن و$#��P��! ��*) L أو : �&%�ب ����	� $#"��
��)h و%"ب  d ء��O1أن ا m�Mن ا��s ، �E0) م"� �E� �P(! >�U���,8ة ا���"ر، 

;�0ن $*�� اJ	��ر' و$#+ �"(�  أو ا��"م، وإ;�� ��)h و%"ب ا��Dة، ��" أ�O+ !�� ا1
 �)`�� �;5� f(:ا� �U�ا"$ ���! +�Oر' آ�� �" أ��	J�$ إذا آ�ن �)ة !���، أD? D� �kDk

  )١١٤/  ١٩. (ا�#��ء

* * *  

�H`ىء إJ�اج ا�)#"د !  ا��T1م؟ وه�  �P� ا��"م h�U	0� d n�ر%� آ:�� (�
�$ ��0	�US� �H)ه8؟ ���� �P��8; أن lىء !  ذ�`H�  

�H] !��)� أن ;��< ,�!8ة (��P، وه+ أن (� ذآ�' ا� !` و%� : �&%�ب ����	� $#"��
�َ  { :$��S ا��T1م أو ا���Uم و%] أن �E"ن ��T(ً�، و,8 ,�ل ����� �+ ا��"مBََِّوَ!َ�� ا�

�ٌ� Tََ��ُم ِ(Uَ�َ  �َ�َ  ٍ�Eِ0ْ"ََّع Jَْ�ً�ا Jَ "َPُ�َْ�ٌ� �َُّ� َوَأن َ�َ8ْ�ِ �ُ;َ"#ُ�Uِ�ُ�"ُ)"ْا ٌ�ْJَ� �Eَُّْ< ِإن ُآ(ُ	ْ< ُ
SEَ�ََّ�َرُ�ُ� ِإTَْ��ُم َ!َ�َ�ِة َ(�0َِآ�َ  ِ(ْ  َأْوَ�ِ~ َ(� Uْ�ُِ�ُ�"َن {: و,�ل �+ آ�Sرة ا����   }َ�ْ�َ�ُ�"َن

 lَ�َِّ�ٍم ذا��ُ� َرَ,َ:ٍ� َ�َ�  �َّْ< َ�8ْHِ َ�ِ�َ��ُم kَ��َkَِ� َأ�ِMْ�َ َأْو >ْPُ�ُ"َ0َْأْو ِآ >ْEُ��ِِإَذا َأْه >ْEُ;ِ��َ�َآSَّ�َرُة َأْ
"oُSَ�َْوا >ْ	ُSْ�َ�َ"  ْ)ِ  َِة َ(�0َِآ��وَن َ!َ�َ�ُEُ�ْ�َ >ْEَُّ��َ�َ �ِ�ِ���َ:�ُِّ  اُ� Eُ�َْ<َءاَُ lَ�ِاBَآ >ْEُ;َ��َ�ْا َأْ

Hِ��ُ� َرَ,َ:ٍ� َ�َ�  �َّْ< َ�ِMْ�َ َأْو >ْPُ�ُ"َ0َْأْو ِآ >ْEُ��َِن َأْه"�ُ�ِUْ�ُ �)َ ~ِ�ََأْو lَ�َِّ�ٍم ذا�8ْ َ�ِ�َ��ُم kَ��َkَِ� َأ
"oُSَ�َْوا >ْ	ُSْ�َ�َ ِإَذا >ْEُ;ِ��َ��َ:�ُِّ  اُ� Eُ�َْ<َءاَ��ِ�ِ� Eُ�ْ�َ >ْEَُّ��َ�َُ�وَن"َآSَّ�َرُة َأُْ lَ�ِاBَآ >ْEُ;َ��َ�و�+   }ْا َأْ

��� ذآ� �+  ا�US�ة ��ض ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< زآ�ة ا�US� ��T  ) �ً!�?م،
�H`ىء !)� ا�8راه<، و!�� هBا ���E:�� ا�Bي  d �;5� م��T1م أو ا��Uا� �S�$ ا�)�"ص
�H`ىء أن �t�ج dً8$ !)� دراه<، �" أJ�ج $#8ر  d ا��"م  ! dً8$ م��T1ا �j�� آ�ن
,��� ا���Uم !�� (�ات �< ��N`H؛ s;� !8ول !�� %�ء $� ا�)Y، آl�B ا�US�ة �" أJ�ج 

�P !�� (�ات �< �H`ىء !  ?�ع (  ا�M)�U؛ sن ا�#��� �O� ()�"ص ,8ر ,��	
�P��! .>ََّ��َا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َو �َّ�?َ +:(رد«: و,8 ,�ل ا� "P� �;�)أ ���! Q�� Dً�! ��!  ) « .

'�:E� ا��"م h�U	0� d يBل ��خ ا�"#(� اBو!�� ه : �)وأ ،�ً(�E0) م"�أ�T< !  آ� 
H) ��US	$ ��0� ��� �P��? '�US��ه�H���� ،8ه� �;8(! Q�� 8	� US;�'، وإذا د��)� (� 

��� إd $�8 ا���8 �0]  d ��$أو ر ،�kDk أو  �)"� 8�$ ���ا��"م ��	� ��� إ���؟ ر$�� 
ا��"ا?Dت و���P0� [0 ا�"?"ل، ��X  E�l() [�T �ً ا%��� �+ $�8ك �	� �E"ن 



 ٧٥    ______________ املوسوعة الذهبية ىف االختيارات الفقهية والفتاوى الرمضانية

 
�US� t� d��P% إd �+ $�8ك (��P (�U�)ً� !�� و?"�� �+ و,	�، و(�R ذ�l أ��ً� زآ�ة ا

�M�م !�� ا1;�0ن أن �t�ج �U��� ��O +� $�8'، �5ن : آ�ن اs(�، �	� إن ا�����ء ,��"ا
وزآ�ة . آ�ن ��Q �+ $�8' �#�اء أJ��P% �+ أ,�ب ا�:Dد إ��� (  ا�:Dد ا�	+ ���P ا�S#�اء

�" آ�ن ا1;�0ن : �ءا�US� وا�U) +��js"$� (  ا��� Yt	��q $:8;�، و�BPا ,�ل ا����
�+ $�8 و(��� �+ $�8 أJ�ج �U��� �+ ا�:�8 ا�Bي ه" ���، وأJ�ج زآ�ة ا���ل �+ ا�:�8 

ا�Bي ��� ا���ل، وآ";)� ;��H �	� ا�US�ة واB� ��Mjsه] إ�� ا���Eن ا�DS;+ وا�)�س 
ا�DS;��  هBا UJ&؛ sن هB' !:�دات (#�"دة ()�، وا��Mjs إذا د��)�ه� إ�� (�Eن (� 

$#��P�� Q�� �(�"�$ L أN��X �P�� >�#; D� ،��Mj� اD�1م وا��Mjs (  ا����N�، و�BPا 
�" ��8ق $#��� ا��Mjs أ�� (�ة (� أ%`أت !  اs ��Mjsن ا� : ,�ل ا�����ء

�#"ل: } lَ�ِاBََآ >ْEُ()ِ َّْ#َ"ى	ا� �ُ�ُ�(َ��َ)�َل اَ� �Pَ)ُ"Mُ�ُ َوdَ ِدَ({ُؤَه� َوَ��ِآ  ََ  �َ >ْEُ�َ َه��ََّt�َ
 َ�(ِ0ِMْ�ُ�ْا �َه8َاُآْ< َوَ$�ِِّ �)َ ��َ!َ �َوْا ا�ُِّ:Eَ	ُ�ِ{   أن +*:(�  �وأ;� أرى أن (�0!8ة ا���Hه8

�rM ا�)�س !�� ا�	:�ع �	� ���H"ا (  أ("ا��PH�� �ً:��; >Pد �+ �:�� ا�، أ(� أن 
� �jو�S)ر%� !�� آ� ��ل و�J ++ ه	ا�`آ"ات ا�"ا%:� ا� ��H� dد و�PHا� +� ��H

�:Bل أ("ال �PH�� �?�Jد، (�)� ذ�l أ;)� د��)� ;��] ا��PHد (�� أو%] ا� !��)� (  
  )١١٦/  ١٩. (ا�`آ�ة

* * *  

أ(+ �)�و�L دواءه� $�8 أذان ا�HS� �+ ر(��ن $",L ,��� وأ;� ,P:; 8	�P !�� أ;�P إذا 
�"م؟ �P��! ن"E� L,"ا ا�Bدواءه� �+ ه L$�X  

إذا X�ب ا����n ا�8واء �+ ر(��ن �T 8�$"ع ا�HS� �5ن ?��(� : $#"���&%�ب ����	� 
هBا �O� m�M?؛ s;� ���8 ا�U�1ر و��`(� ا1(�0ك $#�� ا��"م، إd إذا qX !��� ا1(�0ك 

�US8 ا���� �;s ا�#��ء؛ �)`��  .(  أ%� ا���ض ��� أن �US� (  أ%� ا���ض، و

 >N�? "ول دواء وه�(	��n أن ���� �M� dأن و �R) ،ورة�8 ا��(! dن إ��)ر +�
 dًا و�US) ن"E�� !)�، �5;� �+ هBا ا��Mل St� �ً$":� ��Uف !��� (  ا��"ت �)��t;

  )١٢٠/  ١٩. (��ج !��� �+ ا�US� h) ا���ض

* * *  

 �P(Eة، و��آ:� �#�) �P� [:0�ا(�أة �+ ا��0�t  (  !��ه� و(���� E0��$�، وا����م 
أن أ��م ا�n�M �+ ر(��ن ��P ,��ء إd (  �	�ة،  ��"م ر(��ن وآ�;d L ���ف

 ���� +� �P	��� h) �ً?"�J م��sا 'Bه >E� ��� ،م"� +	N�) +ا�"� �P��! >اآ�و�
  (��Pj، ه� !�S ا� !�� ��� أم ��"م أم ��U<؟

هB' ا���أة إذا آ�;L !�� (� و?� ا��N�0 �	��ر (  ا��"م : �&%�ب ����	� $#"��
 �;5� �Pj�)ه� و�:E� >�Uو� ،��jم ا�����sا +�M	� ، �E0) م"���P(! >�U !  آ� 
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 �%�� dو �P��! q��!)�P !  آ� �"م (�E0)ً�، وآl�B ?��م ر(��ن ا�j�M�، إذا آ�ن 

�ً#$�� l;� ذ��آ�� ذآ �ً(�E0) م"�  )١٢٠/  ١٩. (زوال ا���;�U� �P;5� ،h< !  آ� 

* * *  

��� $�M	YtX �P� ،�P �� وا�8ة �T!)� �+ ا�0  وه+ ��� !�� ا��"م lأن ذ� h) ،
  ه)�ك آ�Sرة (  !8م ?"(�P؟ و(� ه+؟

ا�8�M � رب ا������ ، وا��Dة وا�D0م !�� أX�ف ا������  : �&%�ب ����	� $#"��
lأ%��� ، %"ا$)� !�� ذ� �:M?: و!�� _�� و �آ�� ذآ �P	M�$ ���إذا آ�ن ا��"م 

�H"ز ��P أن ��"م؛ sن ا� ���� d �;5� �N�0_نا��ل �+ ا�#"#� �: }"�ُ	ُ#ْ�َ dََو" >ْEُ0َSُ;ْا َأ
8�E< إ�� ا�	�E�P} {ِإنَّ اَ� َآ�َن ِ$Eُْ< َرِ���ً���H"ز ��P أن ��"م، وا��"م  }وd ��#"ا $& D�

��� $�M	�P، و(�دا(�T L!)� �+ ا�0  �5ن ا�*��] أ;d �P �#8ر !�� ا��"م �+ 
 �E0) م"�  )١٢٣/  )١٩. ا��0	#:�، و��(��U� B< !  آ� 

* * *  

 8�$ lوآ�ن ذ� ،�() �N�SX ���M	�ء ا�:Tsر ا�أن , q:� ض�)  ) YtX ىء�إذا $
��م ا��0$#�؟sء ا��#$ [��U� �P� م (  ر(��ن��  (�+ أ

��%� زوا��: �&%�ب ����	� $#"�� d ض�ر(��ن أو (  ر(��ن �� YtX �Uإذا أ� :
P$ ق"k"ء ا���:Tsا ��<، �5ن ا�"ا%] !��� أن ��U< !  آ� إ(� $0M] ا���دة، وإ(� $	#�

 >�Tم !�� أ"����`(� أن  d �;5� ،8�$ ���� ء�Sو,8ر ا� �� ا�� l)ً�، �5ذا ��� ذ��E0م ("�
  .!)�، sن ذ(	� $�LN $�� أ�� $� (  ا��T1م dً8$ !  ا��"م

 وإذا آ�;L ذ(	� ,$ 8�D� LN وا%] ��M#� $�8 $�اءة ذ(	�، و;�o� هBا (� ذآ�' ا��P#Sء
��%� زوا��، ��#�< (   d ًا`H! fMا� ���ر��P< ا� �+ ا��%� ا�Bي ��H` !  أداء ��

��;�k ة�) ����Sا� �)`�� d �;5� ،lأ $�8 ذ��:� >k �(! fM�) .١٢٦/  ١٩(  

* * *  

 إ;+ (��ب $��ض ا���ع و�< : !  ر%� �#"ل: - ر��� ا� �����  -��� ����� ا���
�رك، !��ً� أ;)+ (	#�!8، و�#�!8ي ��� إ�� �kDk أ��E  (  ?"م PX� ر(��ن ا��:

�ًّ�، و?��] زو%� و��Q �+ أي وارد �O� �#�!8ي، ��� �E< ا���ع �PX رًا�(�و��k;�  د
�+ ���	+ إذا �< أ��E  (  إ��Tم DJ �ً(�E0)  �kDkل PX� ر(��ن؟ و(� ه" ا��:�� ا�Bي 

  أد���؟
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��م إذا آ�ن هBا ا���ض ا�Bي أ: �&%�ب ����	� $#"��sم (  ا"���%� زوا�� �+  l$ >ّ�

�`ول هBا ا���ض k< ��"م، �#"ل ا� ����� �	� �o	أن �) l��! [%َوَ(  { :�5ن ا�"ا
�Eُ$ِ 8ُُ< ا0ْ�ُ�َْ��ِ�ُ dََو �ا0ْ�ُ�َْ >ُEُ$ِ �ُ8ُ ا��ِ�ُ �َJََّ�ٍم ُأ� َآ�َن َ(ِ��ً�� َأْو َ!َ�� َ�Sٍَ� 8�ِ�ٌََّة (ِّْ  َأ

، أ(� إذا آ�ن هBا ا���ض   }8�ِ�ََّْة َوِ�ُ	Eَ:ُِّ�وْا اَ� َ!َ�� َ(� َه8َاُآْ< َوEُ�ْ�َ >ْEَُّ��َ�َُ�وَنَوِ�ُ	Eِْ�ُ�"ْا ا
 h(�� ز أن"H���%� زوا�� �5ن ا�"ا%] !��l أن ��U< !  آ� �"م (�E0)ً�، و d ًّا��	0)

 ،l�B$ l	)أ ذ�و�: ،�Pم ا����وd أ8O �ً)��T  xاء أو !��ء و�8!" إ��� (�0آ�  $�8د أ
أ�8ًا ��H` !  هBا إن �Xء ا� �����، وd ��ج !��l إذا آ)0� d L	h�U أن ��U< ه�dء 

 +� >P��$و ،�PX +� >P��$و ،�PX +� >P��$ >�U� وا�8 أن �PX +�  ا���0آ�
  )١٣١/  ١٩. (PX�، �0:�� �#8ر !���

* * *  

  (� ه" ا�S0� ا��:�US�� m�؟

�:ً�، ) ٣٨(��US� و,�� ا��Dة ه" ا�S0� ا��:�m : �&%�ب ����	� $#"���#� �آ��" و;�
 ،�S� "P� �S� ف ا�)�س�آ� (� ه" �+ ! �$ ،�S0�� ���0) 8دM�و(  ا�����ء (  �< 
 �S0ة، وا�Dا�� ��, ور�"ل ا� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< آ�ن إذا ���� �kDk ��ا�

d �)��:� ا����J، و$�n أه� ا��M�م ��M�:) Qً� ��#�� وا�US�s ،ن �S� ا������ 
�S�ق $�  �S� ا������ و�S� ا��U!� ���"م اsد��، وا���< !)8 ا� d >١٩. (ا���  /

١٣٢(  

* * *  

  (� �E< ا�S0� �+ ر(��ن (  أ%� ا�US�؟

ا����م �+ اs?� وا%] !�� ا1;�0ن، $� ه" ��ض ورآ  (  : �&%�ب ����	� $#"��
�H"ز ��;�0ن أن ���S ���� أرآ�ن اD�1م آ�� ه" (��"م، وا� d ع�ء ا�"ا%] �+ ا��+�

 �USا(ً� !���، وآ�ن ا��� �S0آ�ن ا� �US����0S;  ! �U#0، ��  ���� (  أ%� أن 
آl�B ��ا(ً� !���، ��H] !��� أن �	"ب إ�� ا� !` و%�، وأن ��%S�  ! h�' و��"م، 

Hا� �?DJًا، و�م و�" آ�ن (��0"���H"ز : "اب�5ن �< ��%h و%] !��� أن  d �;أ
 d [%إ�#�ط ا�"ا ��! ��M	ن ا�s ؛�S0��$ ر �+ ر(��ن�U�1ا ��! ��M	���;�0ن أن 

�ً��:) ���H� d م�Mا�� ��! ��M	آ�� أن ا� �U#0�) .١٣٣/  ١٩(  

* * *  

ر%� ;"ى ا�S0� �U�&� ��$ +	�k ،��PH� ،< ا;q�U ه� !��� ا��SEرة ,���ً� !�� ا���Hع 
  ����E؟�+ ا�	��8 آ#"ل ا��
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��ام !��� أن �US� وه" �+ $�	�، و�E  �" أ�U� ,:� (*�در�� $�	� : �&%�ب ����	� $#"��

  ) '��O رق�S������ ا�#��ء �#~، و��Q !��� ا��SEرة ,���ً� !�� ا���Hع، sن ا���Hع 
��O '80S�' (  ا��oM"رات،  dة، و�وا��� fMا� +� l0(80 ا�S�ا��oM"رات، و�BPا 

�#�س اsد;� !�� اs!��، و(  ,�ل (  ا�����ء �����Hع �� X&ن dو ،>o!أ : �Uإن (  أ�
�#"�� ��Q $�"اب، sن ا��SEرة ��L0 إd �+ . $&آ� أو X�ب أو %��ع ����� ا��SEرة

  )١٣٣/  ١٩. (ا���Hع

* * *  

  إذا آ)L (��0�ًا و(�kDk LRE أ��م ه� �qM �+ أن أ�U� �+ ا�S0�؟

�q، و�+ ا�:�8 ا�	+ إذا آ)L : �&%�ب ����	� $#"���Uء ا��(kأ +� �US� أن l� qM�(��0�ًا 
(�R) ،�P�� LRE �" ذه:L إ�� (�E �����ة �0�J أ��م أو �	� أ��م، ا�U� �s ،�E) +ن 
ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< �	m (�E �+ ا�0)� ا��R()� (  ا�HP�ة، �+ ��k;�� !�� أو 

$#�� ا��P� و�< ��<، $� آ�ن �&آ� و���ب  !���  (  PX� ر(��ن، و$#+ (US�ًا
و�#�� ا��Dة، ��l أن �US� �+ (�E أk)�ء �S�ك �	� و�" �< �E  �+ ا��"م (�#�، 

q��  )١٣٤/  ١٩. (�E  ا���s أن ��"م إذا �< 

* * *  

  (� �E< ?��م ا����0� إذا qX !���؟

sن ا�):+ َ?�َّ� إذا qX !��� ا��"م (�#� (M	��� �E) "P�و'، : �&%�ب ����	� $#"��
: ,��"ا» (� هBا؟«: ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< رأى ر%��xُ 8, Dً !��� وا�)�س �"�� ز��م، �#�ل

>N�? .ل�, :»�S0ا����م �+ ا� �ا�:  ) Q�� « 8ة �5ن�8X �#�) ���! qX وأ(� إذا
� ا�)�س أ;qX 8, >P ا�"ا%] !��� ا�US�s ،ن ا���"ل َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< ��� �EX إ��

�� ��, >k ،�Uا����م أ� >P��! :ا�)�س ,8 ?�م �#�ل n�$ ا����ة«: إن l�أو� . l�أو�
��q !��� ا��"م �����s أن ��"م ا,	8اًء $��):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� » ا����ة d  ) �)وأ

�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� آ)� (h ر�"ل ا� َ?: َوَ��ََّ<، ��r آ�ن آ�� ,�ل أ$" ا�8رداء رj+ ا� !)�
8�8 ا�M� و(� ()� ?�N< إd ر�"ل ا� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< X م"�َوَ��ََّ< �+ ر(��ن �+ 

  )١٣٤/  ١٩. (و!:8 ا� $  روا��

* * *  

  ه� ا����م أ��� �����0� أم ا�U�1ر؟

�0� �� ا���: ا���s ��� (� ��0� ��: �&%�ب ����	� $#"��sإن آ�ن ا ���s�� م�
 ���s�� ان�)sر، وإذا ��0وى ا�U�1ا ���s�� ر�U�1ا �� �0�sا����م، وإن آ�ن ا

 ،�)Bاء ا��ع �+ إ$�، وه" أ��	ا ��� ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< و�)Bن هs ا����م؛
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،�ً��s;�  وهBا أه"ن !�� ا1;�0ن، �5ن ا�#��ء �E"ن Dً�#k !�� ا�)QS، ور$�� ;�%�M أ

���دف ا��P� ا�Bي ه" PX� ا����م، إذًا ��� �kDk أ�"ال:  

١ �US��� ،�� �P�ر أ�U�1ن ا"E�  .أن 

٢ >���� ،�P�ا����م أ.  

  )١٣٧/  ١٩. (إذا ��0وى اs(�ان، �����s أن ��"م ٣

* * *  

��"م (  �S�0) '	�� (�R أ?�Mب ا����)�ت؟ �  آ�

َ�َ�  َآ�َن ِ()E�: } >Eُ< هB' ا��0&�� �+ ,"��إن ا� ����� ,8 $�  : �&%�ب ����	� $#"��
  �َ�َ  ٍ�Eِ0ْ)ِ َ��ُمTَ �ٌ�َ8ْ�ِ �ُ;َ"#ُ�Uِ�ُ  َ�Bََِّوَ!َ�� ا� �َJََّ�ٍم ُأ��ً�� َأْو َ!َ�� َ�Sٍَ� 8�ِ�ٌََّة (ِّْ  َأ�َِّ)

�qN�0 ا����)� (�دام  }ُ�"َنUَ�َ"ََّع Jَْ�ً�ا Jَ "َPُ�َْ�ٌ� �َُّ� َوَأن َ�ُ�"ُ("ْا ٌ�ْJَ� �Eَُّْ< ِإن ُآ)ُ	ْ< َ�ْ�َ�
(��0�ًا ��� أن �	�h��H$ YJ رYJ ا�S0� (  ا�#�� وا�h�H، وا�US� �+ ر(��ن، 

�S0م ا��Eوف �+ أ��ه� (�� ه" (���Oم و��  .وا��m0 !�� ا��kDk  �St أ

���0� �+ هB' ا���0رة؛ : و!�� هBا �)#"ل �ً�Nل و�" آ�ن دا�Mا� 'Bه +� �US��H"ز �� أن 
�� (�Eن �&وي إ��� وأه� �&وي إ��P� ،>P" إذا ��رق هBا ا���Eن وأو��l اsه�  s;� (�دام

 q�Tون، �5ن ا� ����� ,8 أ�ا����0 ���S� �) ��S��P" (��0�، و!�� هBا ��H"ز �� أن 
�{: �+ ا}�� �#�لَ8ْ�ِ �ُ;َ"#ُ�Uِ�ُ  َ�Bََِّوَ!َ�� ا� �َJََّ�ٍم ُأ�ٌ� Tََ��ُم ِ(�Eِ0ٍْ  َأْو َ!َ�� َ�Sٍَ� 8�ِ�ٌََّة (ِّْ  َأ

و�< �#�8' $�+ء،  }َ�َ�  Uَ�َ"ََّع Jَْ�ً�ا Jَ "َPُ�َْ�ٌ� �َُّ� َوَأن َ�ُ�"ُ("ْا ٌ�ْJَ� �Eَُّْ< ِإن ُآ)ُ	ْ< َ�ْ�َ�ُ�"َن
�#�U�$ ا���� [H�  .��� أ�T#� ا� ����� ور�"�� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< �5;� 

  هB' ا��P)� أ���� داS�? �ً�Nً� وX	�ًء؟ آ�� أ?)h وأ;� دا�Nً� �+: �5ذا ,�ل

إذا آ)L �+ أه�l �+ ر(��ن �l��! [H أن ��"م، وإذا آ)�O +� L� أه�l : �)#"ل ��
 ،���o! 8ةN�� l� أن ;#"ل $&ن  Eإ;� (  ا��� >k ،أن ��"م l��! [H� d، و���0) L;&�

ا�#���ة ا��8ة وه+ أ;dً8$ l (  أن ��"م �+ هBا ا�M� ا��8�8 ��"م �+ أ��م ا��	�ء 
��� ا��8�8ة "Uم ا���sا 'Bه �R) +� �S0ا����م �+ ا�  ) l� �P�أ lوذ� ،"Hا�:�ردة ا�

  )١٤١/  ١٩. (ا�M�، وا� أ!�<

* * *  

  :ا��*	�$"ن !  $Dده< �Dk >Pث ��dت
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آ�����ل ا��#���  : أن �)"وا ا1,�(� ا��D:��$ �#�Uد ا�	+ اO	�$"ا إ���P: ا����M اsو��

،�����  >E� +� ءd�P� ،�#�U) �)�,ن إ"��#�وا�	�Hر ا��#���  ��	�Hرة و;M"ه<، (�  
ا��0	T")�  �+ و%"ب ا��"م !��P< �+ ر(��ن، وإ���م ا��Dة، واd,	��ر !�� �"م 
و���� �+ (m0 ا�s ، �Stن إ,�(	�O �#�U) >P� (#�8ة $`(  وO d�ض، �P< !�ز("ن 

�t�%"ن ()�P إd أن �t�%"ا!�� ا1,�(� �+ ا�:Dد ا�	+ اO	�$"ا إ d ،�P��.  

��;�Rا� ���Mا� : �P	;ا �	و( ،+P	(��8رون (	�  d ، ��) ض�وا ا1,�(� ا��#�8ة $*"(�أن 
��%�"ن، : ر%�"ا إ�� $Dده< >k ،�PNا�X أو h�0ا� h�:� 8("ن#�  �Bر ا��H	آ��

  وآ��#�د(� 

>Pj�O +P	(��8رون (	�  d ه���O أو ��)"E� �Nا%�� دوا�ا إ��  ��"�%�� �	�
  �Stا� m0)$�!��، و�ة ا�Dا�� �و,� ،�USا� >P��  �$Dده<، �d�Pء �+ �E< ا����0�
 "�  E� ،�ً!��%ر إB(ا$  ا�� '�E� �$ ،ر ا�����ء"P�% ا ,"لBم و�" $#"ا �)"ات، ه���kDk أ

�)	P+ إd $�8 ا��8ة ا�	+ �)#E� �P$ hU< ا�S0�P� �P� ،< ا� d ض�ء أن ا�*dه�  x �US
  .وا�#�� !�� ,"�� 

�R��Rا� ���Mا� : �P	;ا �	و( ،+P	(�أن �)"وا ا1,�(� ا��#�8ة $*�ض (��  �8رون (	� 
� أه� ا���< ر��P< ا� �+ �E< ه�dء، �	J8 ا#� �N�P	;د ا�H�$ >دهD$ ر%�"ا إ��

�"ا، �����P"ر (  (Bه] ا1(�م أ��8 ر��� ا� أ;P< إن ;"وا إ,�(� أآR� (  أر$�� أ��م أ�
وهBا ,"ل (��l ) : ا��8�H ا��R;+ ٨٨٢ص (وإن ;"وا دو;�P ,��وا، ,�ل �+ ا��*)+ 

وروي هBا ا�#"ل !  !��Rن رj+ ا� !)� و,�ل ا�R"ري : وا�����+ وأ$+ k"ر، ,�ل
�"(ً� (h ا��"م ا�Bي �t�ج ��� أ�<، وإن ;"ى دون : وأ?�Mب ا��أي ��! �0�J إن أ,�م

��, lذ� .�P	;ب  وه)�ك أ,"ال. اBPح ا���X +� وي"(ا� �P,�� ى�Jأ) �MS?٠٢٢ 
h$ا�8 ا��Hا�� ( ��S� Y; �P�� Q�� ،��$�#	) ���:�� !��ة أ,"ال، وه+ أ,"ال ا%	�Pد

 >E� +� ءdا$  ا�#�<، إ�� أن ه� 'Bم ا$  ����� و����D�1ا �X [ا ذهBPو� ،�P(�$
Stا� ��! m0$�!��، وا���ة ا�Dا�� �و,� ،�USا� >P�  ��  �kDk أ��م، ا;o� ا����0�

واJd	��رات ) ٤٢(8�H  ٤٨١، ٨٣١، ٧٣١%�h ا��� ا$  ,��< ص ((�H"ع ا�S	�وى 
  )٣(8�H  ٩٢ص (وا;o� زاد ا����د d$  ا�#�< ) ٣٧ص (

(  �	�وى ) ا��8�H ا�r��R ٠٨١١ص (واJ	�ر' أ��ً� ا��� (8�M ر8�X ر�j ر��� ا� 
(  ) ٧٤ص (;�?� ا�8�0ي ر��� ا�  ا��)�ر، وآl�B اJ	�ر' t�X)� !:8 ا����  $ 

ا��t	�رات ا����H، وهBا ا�#"ل ه" ا��"اب ��  �&(� ;�"ص ا�E	�ب وا�0)�، ���� هBا 
�):*+ أن  dو ،q���US�ون و�#�"ن آ&ه� ا��Mل ا�E� ،��;�R  ا��"م أ��� إن �< 
 >P��! �#R�� >P��! ر"Pاآ< ا���� [%"� lن ذ�s ،ن�k وا ا�#��ء إ�� ر(��ن�J��

ا�#��ء، أو ��H`وا !)�، وا�S�ق $�  ه�dء وأه� ا��Mل اsو�� أن ه�dء أ,�("ا �*�ض 
�)	o�ون ا;	�Pء' و�< �)"وا ا1,�(� ا��P() [�T "� �$ ،�#�U< أن �#��"ا $�8 ا;	�Pء   ��)
O�s >Pj$"ا ذ�l، و�" ا;	O �P�Pj< ,:� ا��8ة ا�	+ ;"وه� (� $#"ا �+ ��l ا�:Dد، أ(� 

sل ا�Mون أه� ا��#	0) �#�Uز("ن !�� ا1,�(� ا���! >P� ،ءdه�  ) QEو�� ���� ا��
��Eدون �t�%"ن  D� ،�N�P	;�$ >P	)�,ن إ"P(� �ً(��) �ً��X ون�o	(� d ،�)�,1ا �M) +�
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(  (*	�$P< هBا إP#$ d� ا�)�oم، ���S�ق �xه� ���	&(�، وا���< !)8 ا� �����، ��  �:�  

$� �#8 أ?�ب، و(  �< �	:�  �� �&BJ $#"ل ا�P�H"ر �#8 �� ر%�Mن هBا ا�#"ل ���� 
أ?�ب، sن هB' ا���N�0)  ) ��&0 ا%d	�Pد ا�	+ (  ا%	�P�� 8P �&?�ب ��� أ%�ان، 

� اُ� َ;�0ًSْ { :و(  ا%	UJ&� �P�� 8P& ��� أ%� وا�8، وا�S*) &Ut"ر ,�ل ا� �����ُِّ�Eَ�ُ dَ
 Lْ:َ0ََآ �)َ �Pَ�َ �Pَ�َ�ُْو َّdِإ dََر$ََّ)� َو �;َ&ْUَJِْإن ;�0ََِّ){ َأْو َأ };َBْJُِ�َ�ا dَ �(ََّ$َر Lْ:َ0َ	َاْآ �)َ �Pَ�ْ�َ!ََو

$ِ �(َ�َ �َ,َ�Tَ dَ �)َ �(َ�ِّْ�Mَ�ُ dََر$ََّ)� َو �(َ�ِ:ْ,َ  )ِ  َ�Bَُِّ� َ!َ�� ا�	ا َآَ�� َ�َ�ْ�َ�ِإْ?ً }(َ�ْ�َ!َ �ْ�ِMْ�َ �ِ� َواْ!ُ
�َ �ْSِOَْوا �َّ(!َ َ��ِ�ِ�Eَ�ْاْ�َ#ْ"ِم ا ��َ!َ �;َ�ْ�ُ;ْ��َ �;َ��َ"ْ)َ Lَ;و,�ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ�   }َ)� َواْرَ�ْ�َ){ َأ
إذا �E< ا��Mآ< ��%	k 8P< أ?�ب ��� أ%�ان، وإذا �%�� >E	k 8P< أUJ& ��� «: َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<

  .أJ�%� ا�:�tري» أ%�

و,"dً و��Dً، إ;� %"اد آ��<، وا�8�M �  ;0&ل ا� ����� أن �"�#)� إ�� ا��"اب !#�8ة
. هـ٩٠٤١. رب ا������ ، و?�� ا� و��< !�� ;:�)� (8�M و!�� _�� و?M:� أ%��� 

)١٤٩/  ١٩(  

* * *  

8�8 ا�M�ارة X ر(��ن آ�ن �PX  ) م"�ا(�أة ��(� و�+ PX�ه� ا��R(  و?�(L و�+ 
�	M�ك $�8ة و$�8 أ�:" �P(U$ +�  )�Hوآ�ن ا� ،�US� >م و�sا ��! �P� ،�ً	ج (��J ع

  X+ء؟

ا�8�M � رب ا������ ، lX d أن هB' ا���أة ا��M(� ا�	+ ?�(L : �&%�ب ����	� $#"��
وا��"م ���P��! q أ;�P أUJ&ت، وأ;LS��J �P ا����J ا�	+ رYJ ا� ��P�� �P، وإذا 

SEا� �P��! [H��رة أ��ً� �:�  أن )"ت ا��(H  (  هBا ا�E� �P;5� ��S"ن �j()� ��، و
�  (		�$�� ، و���P�� Q إ��Tم، وا���اد $��#	� �PX 8 ����مH� >� ر,:�، �5ن q	! +وه

َوَ(  َ�ْ#ُ	ْ� ُ(ْ�ِ()ً� (َُّ	8ِّ��ًَا { :s ،&UJن ا�#��� !�8ًا وا����ذ $�� d آ�Sرة ��، �5ن ا� �#"ل
َ̀_ُؤُ' َ%8�ِ�Jَ >َُّ(Pًَا �Pَ��ِ َوOَِ�َ] اُ� َ!َ�ْ�ِ� َو Hَ�َ�ً��oِ!َ �ً$اBَ!َ �ً��oِ!َ �ً$اBَ!َ �ُ�َ َّ8!َا   }َ�َ�َ)ُ� َوَأBه

%`اؤ' و8�S� d' ا��SEرة �X�E� ،�ً  ا�Bي �#	� (�()ً� UJ& هBا ه" ا�Bي !��� ا��SEرة، �5ذا 
 ��8��$ �;��j �P)`��� ��8�	) B�(�� ن"E� �P;5� �P��� [:0$ ت�) ��;إ  �(Hا ا�Bأن ه �(#��

��SEرة، وا�8�� ه)� ��L0 د�� ا1;�0ن آ�(��، و�E)O �P�ة آ�� ذآ�' �"ار��k، و��`(�P ا
و(  ا����وف أن د�� ا���أة ;�� د�� ا��%� �5ذا آ�;L . أه� ا���<، وه+ !�� د�� أ(�

 ��!  �(Hا� ��د�� ا��%� ,�رت ا}ن (�� أ��، �5ن د�� ا���أة 0�J"ن أ�Sً�، و�E"ن د
  .�0�J  أ�Sً� أي d_ �0�Jف

�	�#  أن ("ت ا�H)�  (  هBا ا�X d �;5� ��S+ء !���P، واs?� $�اءة  وأ(� إذا �<
�H] أن �:rM ه� ("ت هBا ا�H)�  ;���P���  ) f أو d؟  B�(�M� ،�P	)١٥٧/  ١٩(ذ(  

* * *  
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ا���أة ا��M(� وا���hj إذا أ�U��� ���J !�� و�8���P ه� �#��� ا��"م �0M] أو 

  �H)� $�)� وآ�(�؟����U (h ا��"م، أ�	)+ أE$�k< ا� ا

ا��Bه] أن !����P ,��ء ا��"م، و!�� (  ��"ن ا�"�8 إ��Tم (�E0  !  آ� �"م 
 dا�#��ء، و dإ ��P��! Q�� �;&$ ء، وأ;� أ(�� إ�� ا�#"ل+X اB0+ (  هS; +و� ،'���Uأ�

�$ �)Bل ا��*Xى !�� إ"#�هBا (� . إ��Tم !�� (  ��"ن ا�"�8، ��8م و%"د ا����8 ا�Bي 
�EoSM< وا�D0م !��E< و!�� (  �M:"ن ور��� ا� و$�آ����`م، وا� .  

 +�  ���Rا�� m8 ا�����M) �:	١٥٩/  ١٩(  هـ ٧/٩/١٣٩٧آ(  

* * *  

 >E� ��� م�����$ �k&	� dو �U��;و ��", +P� رB! 8ون$ hj�أو ا�� �)�Mت ا��Uإذا أ�
  ذ�l؟

��M�� �M(� أو ا���hj أن �US�ا �+ : �&%�ب ����	� $#"�� d ،رB��� dر ر(��ن إ�P;
n�َوَ(  َآ�َن { :�5ذا أ�U��� ���Bر و%] !����P ,��ء ا��"م، �#"ل ا� ����� �+ ا���

�Eُ$ِ 8ُُ< ا0ْ�ُ�َْ� َوِ��ِ�ُ dََو �ا0ْ�ُ�َْ >ُEُ$ِ �ُ8ُ ا��ِ�ُ �َJََّ�ٍم ُأ�ُ	Eِْ�ُ�"ْا َ(ِ��ً�� َأْو َ!َ�� َ�Sٍَ� 8�ِ�ٌََّة (ِّْ  َأ
  )١٦١/  ١٩. (وه�� $��)� ا����Eَ{ n:ُِّ�وْا اَ� َ!َ�� َ(� َه8َاُآْ< َوEُ�ْ�َ >ْEَُّ��َ�َُ�وَنا8�ِ�ََّْة َوِ�ُ	

   

* * *  

ا(�أة ;PX +� L0S� �X:�ن، وPT�ت �+ !�� ر(��ن، ه� ��P أن ���ع �+ ا����م 
��:� �L ��!�ت !��  �SUأن ا� �ء ذآ�:Tsا n�$ أن h) ؟lذ� ��! �P8ر�, h)

  رة !�� ا����م؟ا���j!� وه+ ,�د

�)#�P��! [H�� ،�P(:� Y أن ��"م، (	� : �&%�ب ����	� $#"�� dو hj�� L;إذا آ�
 �P)`��PT�ت )  ا��S(س، �)دام ��Q !�� ا�"�j 8�ر، �E  إذا PT�ت �+ أ�(kء ا��"م �< 

� ا�)�Pر �:#� �; +� DًR) ت�PT "� nN�Mا� �	ة، ��US) �o� ،ا1(�0ك $#�� ا��"م
  )١٦٤/  ١٩. (هBا ه" ا�#"ل ا��ا%m. ��ب ذ�l ا��"م(US�ة �&آ� و�

* * *  

���� $�+ء و�< ���ِّ و�< ��< ر(��ن ���ذا �H] !���؟ >�  ��PX ر%� �� (8ة  
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�X ���! [H+ء ��X 8#S"ر'، و�E  إن ,8ر ا� أن �q�S �`(� ,��ء : ���H"اب d

ذوي اB!sار ر(��ن، وإن ,�� ا� !��� $���"ت �X D+ء !���، إd أن �E"ن (  
�ً(�E0) م"�  .ا��0	��ة آ��E:�� و;S� ،'"M��j أن ��U< و��� !)� !  آ� 

  )١٦٩/  ١٩. (هـ ٢٤/٢/١٣٩٤

* * *  

ا�)"م T"ال ��!�ت ا�)�Pر (� ���E؟ و(� �E< ?��م (  �)�م وإذا آ�ن �0	�s �#داء 
�)�م ��� �E< ذ�l؟ >k ،ض�Sا�  

  :هBا ا��0ال �	��  ���� : �&%�ب ����	� $#"��

�0	�#� وlX d أن هBا %�ٍن !�� ;�0S، و!�ٍص : ا��Mل اsو�� dر و�P(ال ا�"T م�(�ر%� 
� !` و%� $	�آ� ا��Dة �+ أو,���P، وإذا آ�ن (  أه� ا���H!� �#8 أ�jف إ�� ذ�l ��ك 

�)"�� Y#()ام !���، و�وه" � ،�ً���:)+ ,��ًا . ا���H!� أ  ) �R) dإ ��R) �)و
أن �	"ب إ�� ا� !` و%�، وأن �#"م و��دي ا��Dة �+ أو,���P و�8Pم (��ًا، ����� 

  .�0:�� أ(� $�

��;�Rل ا��Mأ(� ا� : �!��Hا� h)و �P	,و +� �jو�Sة ا��Dا�� +���وه+ ��ل (  �#"م و
�):*+ ����N< أن ��	*� $���Dة  �;s ،ًا��Rًا آ��J �0S; ��! َّت"� �(E� ،>k}$ Q�� اBP�

�h�H �+ ?��(� !:�دات X	�، وا1;�0ن إذا وا�Bآ� وا�8!�ء و,�اءة  �	� >��E_ن ا��ا�#
 �0S; وإذا !"َّد ،lذ� ���! �P� أ!��ل ا��:�دة �+ ��ل ا����م ��! �P;�)�0 وS; َّد"!
� إd ذ�l و?�:L !��� ا��:�دات واs!��ل �+ ��ل �&� d ا�� ?�ر�ل وا�"�t�0 وا�Eا�

�)��? L,"!] و	0� dا أBP� +	M��(� ،ص !�� ا��:�دة، و,8  ا����م�M��� ،�)"; +�
�� !)� (�#� ا����م (  ا���S�Eت و�O�ه� `� �) >N���� اB)� ه	8 � �+ و,�Mا� وا� �0�

�P"ن !��� ا����م ��)) .١٧٠/  ١٩(  

* * *  

� ;�م أآR� (  (�ة �+ ا���آ� أk)�ء ا���� و��ك ا���� ه� �80S ?"(�؟x")  

�80S: �&%�ب ����	� $#"�� d �)"? ،ك ا���� و$�  ا��"م��  �$ �� �,D! d �;s ؛
 ��! BJ&� �;s ،ي وآ� إ���Bم $����� ا�"#��H] !�� ا1;�0ن ا�Bي �"�� !�Dً أن   Eو�
هBا ا���� %`اء ورا�:ً�، و�H] أن �E"ن !��� !�� ا�"%� ا�Bي �:�أ $� ذ(	�، آ�� أ;� 

Dً)را�:� آ� [�U�) .١٧١/  ١٩(  

* * *  
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  و�< أ�	�#� إD? 8(! dة ا����ء (� �E< ?��م هBا ا��"م؟;�T L"ال ا��"م 

?��(l هBا ا��"م ?m�M، و�l)";  E !  ا���"ات ه" ا��M�م، : �&%�ب ����	� $#"��
�:��+ $�P، وا�"ا%] !��  dو �P(! م�(��H"ز ��;�0ن أن �	�Pون $���Dة إ�� �8  d �;s

�",D��� �oة   ) '8(!  E��):�Pا1;�0ن إذا ;�م و�<  �ًP:() '8(! ��H�آ���0!� إذا : أن 
  )١٧٣/  ١٩. (أذن؛ ��#"م و���+ و��%h ��)�م إذا �Xء

* * *  

ر%� ;�م و$�8 ;"(� أ!�  !  k:"ت رؤ�� هDل ر(��ن، و�< �L�ّ$ 8,  E ;�� ا��"م 
  وأ?:US) m�ًا ��8م !��� $R:"ت ا��ؤ��، ��� ه" ا�"ا%] !���؟

�م أول ���� (  ر(��ن ,:� أن �L:R ا��P�، و�< �:�L هBا ا��%� ;: �&%�ب ����	� $#"��
 [H�;�� ا��"م، k< ا�	�#� و!�< $�8 أن h�T ا�HS� أن ا��"م (  ر(��ن �5;� إذا !�< 
 اD�1م ا$  ����� �X ر أه� ا���<، و,�ل"P�% 8(! ا�#��ء ���! [H�!��� ا1(�0ك، و

�Bور �+ ��ك �:��L ا�)��، و!�� هBا إن ا�)�� �	:h ا���<، وهBا �< ���< �P" (: ر��� ا�
: �5ذا أ(m�M? �)"�� ���!  ��  ) l0 وd ,��ء !���، وأ(� %�P"ر ا�����ء �#��"ا
 D$ ء (  ا��"م`% ���� �;&$ lا�#��ء، و!��"ا ذ� ���! [H�إ;� �H] !��� ا1(�0ك، و

  )١٧٥/  ١٩. (;��، وlX d أن ا�d	��ط �+ �#� أن �#�+ هBا ا��"م

* * *  

  ;�� ا����م آ���� !  ;�� ?"م آ� �"م !�� �8ة؟ ه�

�#"م �+ _J� ا���� و�	M0� �5;� ,8 أراد : �&%�ب ����	� $#"�� YtX ا����"م أن آ�  )
��E  أن ����S إd $5رادة d ،'ر��	J�$ ا��+ء ��S�. ا��"م وlX d �+ هBا، sن آ� !�,� 

�&آ� �+ _J� ا����  d اد' وا1رادة ه+ ا�)��، ��1;�0ن�أ%� ا��"م، و�" آ�ن (  ) dإ
L,"ا ا�Bآ� �+ ه&��M	�ج إ�� (H) . �R�د اsآ� �< �E  (  !�د�� أن   Eه+ ا�)�� و� 'BP�

 >� �ً�N�; +#$ر(��ن و +� Qوب ا����O �:, م�; �ً�tX ا ا��0ال ���� �" ,8ر أنBه
�",�o أ�� 8	� h�T ا�HS� (  ا��"م ا�	��+ �5;� �< �)" ِ(  ا���� ��"م  �P� +��	ا��"م ا�

إن ?"(� : إن ?"(� ا��"م ا�	��+ ?"م ?m�M $)�ء !�� ا�)�� ا��0$#�؟ أو ;#"ل: ;#"ل
�)"' (  ���	�؟ >� �;s ،m�M? ��O  

�M	�ج : ;#"ل d أن ;�� ?��م ر(��ن �+ أو�� آ���� m%ا�ن ا�#"ل ا�s ،m�M? �)"? إن
m�:� [:� 8%"��"م، ا��P< إd أن  �E� ��(8 ا��8H� إ��  ،�Pء ا���(kأ +� �US�� ،�USا�

8$ (  ;�� 8%�8ة ���"مd B�(�M�) .١٧٦/  ١٩(  

* * *  
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?�م ر%� وو,L ا�U�1ر ;�م وd ,�م إd $�8 أذان ا��:m ه� ��"م أو �US� و(� ه" 

  ا���s؟

هBا ا��%� إذا آ�ن �+ ر(��ن وذ�l أ;� ?�N< �)�م $�8 ا���� : �&%�ب ����	� $#"��
T �	� �)"; +� +#$؟ وm�M? �)��? �P� �)��? ��! +#$و +;�Rا��"م ا�  ) �HSا� h�

;�<، ?��(� ?m�M، وX d+ء !���، ه� �0	�� �+ ?"(� إذا و,��R) L هB' : ;#"ل
ا��Mل، ��0	�� ا���N< �+ ?"(� وX d+ء !���، sن هBا ا���N< ,8 !`م $#�:� !`(ً� 

  )١٧٨/  ١٩. ("(� ?m�Mأآ�8ًا !�� أ;� ?�N< (  ا�*8، ��� دا(L هB' ;�	� �5ن ?

* * *  

�US� k �$< !8ل !  ;�	�،  �) 8H� >� >k ،�USر(��ن ;"ى ا� +� >N�?و �ر%� (��0
  وأآ�� ا��"م إ�� ا��*�ب، ��� ?�M ?"(�؟

�H] !��� ا�#��ء، s;� ��� ;"ى ا�US� أ�U�: �&%�ب ����	� $#"�� ،m�M? ��O �)"? .
و�< �8H ا���ء، �BPا ?"(� . �� ?"(+إن و%8ت (�ًء X�L$ وإd �&;� !: أ(� �" ,�ل

�#hU ا�)��، و�q�! �(E ا�US� !�� و%"د ا��+ء، و�< �"%8 ا��+ء  >� �;s ،m�M?
  )١٨٣/  ١٩. (��:#� !�� ;�	� اsو��

* * *  

 L��:� �P�� ط�	ض ����Sم ا���? >E� �P� ن"E�ه� ?��م ا�X  ) L0"ال و�"م !��� 
�H"ز ��;�0ن أن �)"ي ?��(�P و�"  ا�)�� (  ا����؟ أم �E"ن �E� �P< ?��م r�M$ ،�S(ا�

و�~ ا�)�Pر؟ وه� �E"ن أ%� ا����م و�~ ا�)�Pر آ&%� (  �M0� و?�م ا�)�Pر إ�� 
  _J�'؟

�E"ن ��� : �&%�ب ����	� $#"�� dط أ�ر، $��P()�ء ا�kز $)�� (  أ"H� �S(م ا���? >�;
Sع ا�"�T 8�$ أن ا1;�0ن أآ� "� DًR�� ،lًا ,:� ذ��US) ء ا��"م ;"ى ا��"م�(kو�+ أ ،�H

��E  أن ��s ،�)"? m;� أآ�، �E  �" آ�ن �< �&آ� ()h�T B ا�HS� و�< : ;#"ل ه)� d
�US�k ،< ;"ى �+ أk)�ء ا�)�Pر ا��"م وه" ;���� �)#"ل �) ��S�هBا %�N`؛ s;� وردت $� : 

�! �Jد  �� l(ً�، ا�0)� !  ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<، وذ���T >P() [�U� أه�� �
  .» إ;+ إذًا ?�N<«: �#�ل. ��X �;8(! Q+ء: �#��"ا

�E"ن إd (  و,L ا�)��، �#"ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< d L,"ا�  Eل «: و���!sإ;�� ا
�E	] �� أ%�'، و(� 8�$' �E	] �� أ%�'، وإذا آ�ن اs%� (��:ً� » $��)��ت D� ��(ا� �:, ���

! "� lو$)�ء !�� ذ� ،��(��$ ا��"م n�$ �$ ،Dً)ا��"م آ� >���� ?"م ا��"م، �5ن هBا �< 
أن أ�8ًا ,�م (  �T 8�$"ع ا�HS� و�< �&آ� �X�ً�، و�+ ;�� ا�)�Pر ;"ى ا��"م !�� أ;� 

 ،�ًS�;م و��(  أ��م ا�k ،L0< ?�م $�8 هBا ا��"م �0�J أ��م ��E"ن ,8 ?�م �0�J أ
sا اBP� ل"#; B�(خو�� : �	� >�� >� l;s ،�	0م ا���s?��م ا �اب أ%"k ��! ��M� >�
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 L,ب (  و�R���m و �;5� ،�ً#�U) DًS; ، أ(� �" آ�ن ا��"م���م !"�أ��م، وهBا �#�ل �+ 

~#� �	�;) .١٨٤/  ١٩(  

* * *  

إن آ�ن 8Oًا (  ر(��ن �P" ��ض، ��P : ر%� ;"ى ?��م ا��"م ا��X  )  �kDR:�ن و,�ل
  Bا ا��"م (h أن ;�	� (��#�؟��m ?��م ه

� ا�����ء �+ ذ�P(�� ،l< (  أ%�ز'، و,��"ا: �&%�ب ����	� $#"���	Jا : اBإن �:�  أن ه
m�M? �)"�� ون. ا��"م (  ر(��ن�J_ م: و,�ل`H� >� �;s ؛m�� d �)"?.  

�� ,8ر��، و,8 ,�ل �O "ا هBن هs ب ���"اب؛�أ, �Mاز وا��"H��$ أن ا�#"ل �ه�oوا�
�;�M:�: } َّmXُ َق"�َ���َُّ#"ْا اَ� َ(� اْ�َ	Uَْ�ُ	ْ< َواْ�َ�ُ�"ْا َوَأ�Tُِ�"ْا َوَأْ;Sُِ#"ْا Jَْ��ًا Eُ0ِSُ;َِsْ< َوَ(  ُ

، وآ�R� (  ا�)�س �)�("ن �+ ���� ا��X  )  �kDR:�ن !��  }َ;0ِSِْ� َ�ُ&ْوlَNِ��َ ُهُ< اMُ�ِSْ�ُ�ْ"َن
  )١٨٦/  ١٩. (هB' ا�)��

* * *  

  �80 ?"(� ا�"ا%] $0:] ا���U؟(� �E< (  أ

���E أ;� �M�م !�� (  آ�ن �+ ?"م وا%] �"اء (  ر(��ن : �&%�ب ����	� $#"��
�M�م !��� أن �80S هBا ا��"م، �E  إن $�� $� ا���U إ��  ��أو ,���N، أو آ�Sرة، أو �8
�H"ز �� ا�US� وd ��ج !���، �	� و�"  �;5� ����t !��� (  ا���ر، أو (  ا�	� 8�
آ�ن ذ�l �+ ر(��ن إذا و?� إ�� �8 ��0S; ��! ��t ا���ر، أو ا�DPك �5;� �H"ز �� 

�US�  )٢٠٢/  ١٩. (وا� أ!�<. أن 

* * *  
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�  ا$	Dه< ا� $��ب ا��J8ن أن ���T+ ا��J8ن �+ ;�Pر ر(��ن Bا�  ��Nا��� n�$ 8#	��
 +� >E	���� رأي ��� �ً$�X dو Dًأآ Q�� �;s ،ات�USا��  ) Qا ا�#"ل؟��Bه  

إ;� ���ب : أرى أ;� ,"ل d أ?� ��، $� ه" X�ب، وه< �#"�"ن: �&%�ب ����	� $#"��
��� إ�� ا���8ة وإ�� ا�H"ف، وآ� (� و?� إ��  lX d �;إ >k ،�ً$�X �;"�0�ا��J8ن، و
 �M:� زة�J ا1;�0ن h�	$" ا� �	رًّا، ��j اء آ�ن ;���ً� أم"� ،�US) �;5� ف"Hا���8ة وا�

��	�ط �+ ا��US�، أو �+ اsآ�  (DًR، أو D� ،�US� �;5� '��O 8، أو�8Mا�  ) �ً��X
 Dًأآ �:	���ً�، أو أن �E"ن ;���ً�، ��E (� و?� إ�� ا�H"ف �5;� B*) ن"E�وا���ب أن 

�#"�"ن هBا إن آ�ن أ�8 ,8 ,���   Eب و��X اBن أن ه"����وX�$ً�، وه< ��	#8ون $� ه< 
�E  إن آ�ن أ�8 ,8 ,��� �5;�� ه" ($�E�k ،< إ;� $h) 'BP إ;+ أ�	:�8 أن �#"�� أ�8 

ا��)��:� أرى أن PX� ر(��ن ��?� ��  ?8ق ا��`���، وأراد أن �	Y�t (  هBا 
�?�� �P;ا���ر، أرى أ r�:tن ا��J8٢٠٣/  ١٩. (ا�(  

* * *  

  (� �E< ا�M#  ا���%�� ا�	+ ��P$  #M ا����n وه" ?�N<؟

%�� ا�	+ ��P$  #M ا����j �+ ا�$8� 8j ا1(�0ك ا�M#  ا���: �&%�ب ����	� $#"��
� ���P أه� ا���<�	Jإ��    .ا ����Bه] $��P< إ�� أ;US) �P�ة، $�(ء !�� أن آ� (� 
�US) "P� ف"Hا�.  

>P��$ م ا$  ����� ر��� ا� و!�� : و,�لD�1ا �X l�B$ ة و(�  ,�ل�US) L0�� �P;إ
��$ dو ،�ً$�X dو Dًأآ Q�� اBن ه&$ lإ�� رأي ذ� �o(�)� اsآ� وا���ب، وا�Bي أرى أن 

إن هBا آ�sآ� وا���ب و%] إ��M,� $� و?�ر (US�ًا، وإذا : اTs:�ء �+ ذ�l �5ذا ,��"ا
�E"ن (US�ًا: ,��"ا d �;5� ب�آ� وا��sا ��U�� �) >0Hا� +U�� d �;٢٠٤/  ١٩. (إ(  

* * *  

��ً�؟(� �E< ا�	���ل ا�	�P; +� ��)�Mر ر(��ن إذا آ�ن ا��) >N��  

d $&س أن �0	��� ا���N< ا�	�M(�� ا�	+ ���H �+ ا�8$� إذا آ�ن : �&%�ب ����	� $#"��
��ً�، sن هBا ��Q أآDً وX d�$ً�، وd $��)� اsآ� وا���ب، وا���رع إ;�� ��م !��)� �)
Q�� �)ب، و�آ� وا��sا >E� +U!ب أ�آ� وا��sم ا�#) �ً�N�, ب، ��� آ�ن�آ� أو ا��sا 
�E� �� L:R< اsآ� وا���ب،  D� ،�(�) dو �ًoS� ب�آ� وا��sا +� �J8� d �;5� l�Bآ

  )٢٠٤/  ١٩. (وا� أ!�<

* * *  
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� واdآ	�Mل وا�#U�ة �+ اsذن ه� �US� ا���N<؟;sة ا���  وا�U,  

� إذا و?�L إ�� ا���8ة ��P;5 : %"ا$)� !�� هBا أن ;#"ل: �&%�ب ����	� $#"��;sة ا�U,
�USة��:?  $ ~�#� r�$��� �+ «: ، sن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< ,�ل �+ �8

�ً�N�? ن"E� أن dق إ��(	�d��8، » ا�) إ�� ��� �) �S;أ +� �U#��H"ز ����N< أن  D�
�US� d �P;5� �;sة ا�U,  ) lإ�� ذ� ��� d �) �)وأ.  

l�Bل وآ�M	آdا �ً��ا�#U�ة �+ اsذن �US� d �P;5� ا���N<،  وأ(� ,U�ة ا���  و(�P�R أ
�P��! �ً?"�() L0�� �P;s، وd $��)� ا��)�"ص !���، وا���  ��BS() L0ًا ��آ� 

 ا1;�0ن : وا���ب، وآl�B اsذن �P+ آ*��ه� (  (�0م ا�80H، و,�ل أه� ا���<U� "�
�US�' ذ�s ،lن ذ�BS() Q�� lًا، و!��� � >� �#�� +� ���T 8%أو ,8(�� وو ،�M	5ذا اآ

�US� l�B$ و�" و���T 8% �+ ��#�، و(�R هBا �"  d �;أذ +� �U, أو ،�(�! +� �U,
 QS(� q�j '8(! آ�ن "� l�Bوآ ،'��� d �;5� جDا�� �ج، أو �*�D���  8ه  $8ه�

 d lن ذ�s ،�US� d �;5� ���! QS(	ا� ��P0� �%s >Sا� +� :����	��� هBا ا�*�ز ا�Bي 
  )٢٠٦/  ١٩. (��8ة، ���Q أآDً وX d�$ً�، وا� أ!�<��� إ�� ا�

* * *  

  $�n ا�)�س (��ب $���$" و�M	�ج إ�� ا�	���ل ا�:�J�t أk)�ء ?��(� ��� �E< ذ�l؟

اJ	)�ق ا�)QS ا����وف $���$" ���] $�n ا�)�س، ;0&ل ا� �)� : �&%�ب ����	� $#"��
 ��0��0	���US� 'BP� �P�s ،;� دواء ) تآ:d"0(و�P< ا������، ��0	��� دوا�N ، دواء 

�0	���� ا���N< �+ ر(��ن إd �+ ���� ا���ورة، وإذا  dإ�� ا���8ة، و �J8�ذو %�م 
 �ً)"� +�#�ا�	���� �+ ��ل ا���ورة �5;� �E"ن (US�ًا �&آ� و���ب $#�� �"(�، و

! ،��:Eا� �E"ن آ���� �;5� ��) �ً�Nدا ��	ض (0�ا ا��B��8، وإذا ,8ر أن ه$ >�U���� أن 
�H] !��� ا��"م d)ً�، و�E0م ("�  .!  آ� 

+;�Rوا�)"ع ا� : QS(	� �	�  ��(  دواء ا��$" �Oز ��Q ��� إd ه"اء �S	m (�0م ا���ا
m�M? �)"?و ����	0��80S ا��"م، و����N< أن  dو �US� d اBP� ،��"P0$) .١٩ /

٢١٠(  

* * *  

�B*ا�� �8 أو ا1$���؟ا�M#)� �+ ا����، أو ا�"رB*80 ا��"م ا��S� ه� �  

ا�8�M � رب ا������  وا��Dة وا�D0م !�� ;:�)� (8�M و!�� _�� : �&%�ب ����	� $#"��
ا���N< إذا ا�	#  $�1$� �+ ور�8'، أو �+ : و?M:� أ%��� ، %"ا$)� !�� هBا أن ;#"ل

�s ،l�B$ 80Sن هBا ��Q $&آ� وX d�ب، وd $��)� اsآ� d �)"? 5ن� ��D�! 
َّْ̀�َ)� َ!lَ�ْ�َ اEِ�َْ	�َب {:وا���ب، وا� �:�رك و����� �#"ل ��):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< َوَ;
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�X �E+ء �M	�ج ا�)�س إ��� Xَ ِّ�Eُِّ� �;ً��َ:ْ�ِ{   ����dْ�ٍء َوُه8ًى َوَرْ�َ�ً� َوُ$ْ�َ�ى 0ْ�ُ�ْ�ِِ�ِ��َ 
�:�)�، و�< �&ت !  ر�"ل ا� َ?�َّ�  �+ !:�دا�P< ا�����o آ���"م �5ن ا���ع d$8 أن

 ،q��T إ�� %"�� (  أي �J8� �) �E$ �US� >N8ل !�� أن ا����ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< ��S !�م 
 �US� d ق�ت، أو �+ ا��D+ ا���� �ا ��1$Bب، و!�� ه�آ� وا��s�$ �US��$ وإ;�� %�ء

�� ا�	+ �	� �" أ��P��U$ Q �+ ��#�، وإ;�� ,�ل آ�R� (  أه� B*ا�� �ا���< $&ن ا1$
�0	�P$ �(* !  ا���Uم وا���اب �US� ا����P;s ،>N $��)� اsآ� وا���ب، وه+ ا�	+ إذا 
  ���X  �$ ق�S� d >�E� ع�اب، وا���م وا����Uإ�� ا� �P�) f	M�ا�	����P ا���ء �< 

�� �*)�� !  ا���UمB*)  #� ا إذا رآ] ��;�0نB)�، و!�� ه����$  ��k��	اب  (�وا��
 d  #Mا� 'Bه �R) ا��"م، وا�*��] أن �� m�� dب، و�آ� وا��sآ� l�B$ ن"E� �;5�

 ��! ،>EMأ%� �:��  ا�  ) lل ذ�"#; �((Eو� ،�USح �� ا��:� n��M	�ج إ���P إd إ;�0ن (�
�s�$ ��Mآ� : أ;� �#��N أن �#"ل �) �P$ ��M� d �;s ،�US� d �ً��إن هB' ا�M#  أ

�� ا��E(�� و(�ء ا���8ة، و�BPا �8H ا�Bي �	*Bى $�P وا���ب (  B*	ة، وا�"Pذ وا��B�	ا�
�E"ن (�� X"ق آ:�� إ�� اsآ� وا���ب، و��ى أ;� �< �0	�P$  * !  اsآ� وا���ب، 
 �;s �$ ،~#� �$ ىB*	� �;s d >N���� ب�آ� وا��sا h() �)8(! ع�8ري ���� ا��; dو

�  E� ،��"PX �$ ل�(��د !�� هBا أن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< ,�ل �+ �	*Bى $� و
�0	��� (�R هB' » $��� �+ اd�	)��ق إd أن �E"ن ?��Nً�«: ا�"j"ء d �;ى أ�ا ;BPو�

 +�#��US� و�0	����P و B�(و�� ،�USا� �� m�:�ا�M#  وه" ?�N< إd �+ ��ل (�ض 
q�"٢١٣/  ١٩. (ا��"م ا�"ا%]، وا� ا��(  

 * **  

  (� �E< ا�	���ل ا���N< 1$� ا�:)��0  ا�	+ 8j ا���M؟

ا�	���ل إ$� ا�:)��0  ا�	+ 8j ا�US� d �P;s ،>N���� `N�% ��M�، : �&%�ب ����	� $#"��
  )٢٢٠/  ١٩. (إذ ه+ ��L0 أآDً وX d�$ً� وd $��)�ه��

* * *  

d 80 ?"(� أمS� >Nا��� ��! �k��  ؟ه� ا�	)��ق ا��U] آ��:t"ر وا��"د 

� �US� d 'BP�، وأ(� : �&%�ب ����	� $#"��;sإ�� ا �J8�أ(� ا��Tsب ا�	+ ���P� Q %�م 
 l�B$ �US�ا�:t"ر ا�Bي �� د�Jن �	��!8 �5;� إذا ا�	)�#� ا1;�0ن �	� و?� إ�� %"�� 
 'BP� ،~#� ا1;�0ن �P�����J8 إ�� ا�H"ف $Dtف ا��Tsب ا���N�0 ا�	+  �ً)�% �� �;s

��� إ�� ا�H"ف، وأ(� (H�د ا�	:t� $���"د �BPا d $&س $� ���P� Q %�م) .٢٢٢/  ١٩(  

* * *  

  (� ا�S�ق $�  ا�:t"ر وا�#U�ة ا�	+ �)`ل إ�� ا�q�M و�	�P$ >�U ا���N<؟
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ا�S�ق $�)��P أن ا�Bي �0	q�( ا�:t"ر ,8 ���8 أن ���J8 إ�� : �&%�ب ����	� $#"��

�U#وأ(� ا� ،�;sد وه" ا�	�) BS()  ) ��"%  ) �USا�� �J8� >� "P� ذنsة �+ ا���  وا
�#�� +� �Pار��8 (%"� ��o(� ء�Tآ�� �" و "P� ،د�	�) BS()) .٢٢٤/  ١٩(  

* * *  

 !  �E< ا�	���ل ا���N< (�ه�ً� 1زا�� ا��SHف : - ر��� ا� �����  -��� ����� ا���
  !  ا��S	� ؟

� (  (�ه<، أو d $&س أن �0	��� ا1;�0ن (� �)8: �&%�ب ����	� $#"��;sوا  �	Sي ا��
�M	�ز (  أن ��� X+ء إ�� %"�� (  هBا   Eو� ،lذ� �:X أو �,�t$ ء، أو����$ ��:�

 n���� "� ء !���، آ��+X D� 8�, ��O  ) ء+X �?وإذا و ،�;"�tي أزال ��� ا�Bا�
�US� BP$ا d �;5� 8�, D$ ��"% ٢٢٤/  ١٩. (�"?� ا���ء إ��(  

* * *  

أدوات ا����Eج وا��ME وا��U] وا�0"اك وا�	���ل ا�S��Xة وا���H"ن  (� �E< ا�	8tام
  أk)�ء ا����م؟

�US�، وذ�d �;s l د��� !�� أن : �&%�ب ����	� $#"�� d ء ا����م�(kأ �ME8ام ا�t	�ا
  Eأة، و��ا�� �$ ��H	� ��) '��Oج و��Eل ا�����	ا� l�Bوآ ،�US� �M	إذا اآ >Nا���

��):*+ أن �0	���� ا����Eج �0] (� أ!�<  d اBو!�� ه ،��"Uأة !�� ا��8ى ا�����$ ��
 ،��N�? +وه [�U	� أة أن�ج !�� ا���� d l�Bر��، وآ��	وا� [�:Uا%�� ا��8 (�$ dإ

�0	)�#� ا���s ،>N;� إذا  d ر"t:أن ا� dر، أو $��8ه"ن، إ"t:��$ lاء آ�ن ذ�"�
و$��� �+ «: :+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<ا�	)�#� ر$�� ��J8 ا��J8ن إ�� %"�� و,8 ,�ل ا�)

�ً�N�? ن"E� أن dق إ��(	�dر . » ا�P(' �+ أول ا��آ*� >N���� �(� "P� 0"ك	ا� �)وأ
�):*+ ا�	8tا(�P �+ ��ل ا��"م، sن  d ة�X�Sا�  Eة، و��X�Sل ا����	ا� l�Bوآ ،'�J_و

 h) ا1;�0ن �P���	�إذا ا ��J&� ،�ًّ�ا���H"ن أن �	0�ب X+ء (  هBا �S; �P"ذًا ,"
�)��? ��! ��J lن �+ ذ�"E�� ،��"% ن إ��"H٢٢٨/  ١٩. (ا���(  

* * *  
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 'Bه L��$و L,��� �P;�(�أ �P$ �#(� ة��*? ��E�	�D$ ��U, �P�) أة آ�ن�)ا  !
  ا�#US� �P� ��U� �P$؟

US�ات أن US� d� �P$، وذ�s lن (  X�ط إ��0د ا��"م $	)�ول ا��: �&%�ب ����	� $#"��
�E"ن ذ�l $��<، وذآ�، وإرادة، و8j ا���< ا��PH ��" أآ� ا���N<، أو X�ب %�هDً $&ن 
�h�U، و�:�  أن ا�HS� h�T �5ن ?"(� ?m�M، آx ��! [�O "� l�B)� أن  >� �HSا�

 ،m�M? �)"? ب �5ن�*� >� �P;أ  �:� >k �(x �:�O ��! ء�($ �U�&� L$�O 8, Qا���
&� >N0+ ا���; "� l�Bي ,:�� !�"م وآBا وا�Bود��� ه ،m�M? �)"? ب �5ن�X آ� أو

����� ��",:  }�;َ&ْUَJِْإن ;�0ََِّ){ َأْو َأ };َBْJُِ�َ�ا dَ �(ََّ$أة }َر�ا�� 'Bن ?"م ه"E��:)�ء !�� هBا 
Y#; ��� Q�� �ًM�M? �P() 8�, ��*$ l�	�D:ا� L��$ +	ا�.  

�	��] !�� ��� ا ��$ �PHم؟و$#+ ه)� (0&�� وه+ ه� ا��Mا�� ��S� رB! م�M��  

�	��] !�� ��� ا��M�م ��B! Qرًا ���S : وا�H"اب !�� ذ�l أن ;#"ل �) �P% إن
 >���ا��M�م، و!�� هBا ��" أن �P; +� �ً�N�? �ً�tXر ر(��ن �+ $�8' و%�(h زو%	� و

�o  أن ��� آ�Sرة، �5ن !��� ا��SEرة �	� �" ,�ل >� �(E� ،ام�ع ���Hأن : أن ا� L��! "�
��� L��� �) �o�*رة ا���SEا� 'Bه . lP	;وا ،>��M	8 !�< ا�, �;s ،رB�$ Q�� l5ن ذ��

��(� ا��:�دة، ��`(� (� �	��] !���، �"اء !�< $BPا ا�Bي �	��] أو �< ���<، و�8ل !�� 
 '�:J&� �%ا� !)� أن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< %�ء' ر +jة ر��هBا (� روا' أ$" ه�

�h)�% �;"E� ،l ا(�أ�� �+ ر(��ن وه" ?�N<، �&�`(� ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< أ;� ه
���< أن ��� آ�Sرة  E�  )٢٢٩/  ١٩. (وا� و�+ ا�	"���SE��$ .qرة (h أن هBا ا��%� �< 

* * *  

  (� �E< (  ا�	#�ء وه" ?�N< أو �#�& $*�� ����؟

�ن وه" ?�N< أ�U�s ،;� ا�	8!� ا�#+ء إذا ا�	#�ء ا1;0: �&%�ب ����	� $#"��
روا' ا�	�(Bي و�0)� » (  ا�	#�ء ���#J�$ :»n	��ر'، �#"�� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<

وا���� !��� !)8 أه� ا���<، أ(� إذا �O:� ا�#+ء وJ�ج $*�� اJ	��ر' ����(� : و,�ل
ا�#+ء ���Q !��� ,��ء، و(  ا�	#�ء  (  ذر!�«: ?m�M، �#"�� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<

n#��� « .+N�0(ا� d�0 إ�tروا' ا�) .٢٣١/  ١٩(  

* * *  

�8 أن ���E"ن ا����) >N	��ء ا�:U ، و!8((�  DًR) ةD)�ء ا��kر(��ن �+ أ �H� +�
�t�ج ا�P"اء �t�ج �X�ً� (  ا���Uم أو ,��Dً (  ا���ء �< ��� إ�� ا�q�M و$��� ه� 

�US�؟  
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�8Mث آ�R�ًا (h ا�)�س إذا ا(	�ت ا���8ة : � $#"���&%�ب ����	 �(! L�&� يBا ا�Bه

$����Uم، �5ن ا1;�0ن إذا ��H& وJ�ج ا�P"اء (  (���8 ,8 �t�ج X+ء (  ا���Uم أو (  
  )٢٣٢/  ١٩. (ا���ء، �5ذا �< ��� إ�� ا�S< وا$	��� �X D+ء !���

* * *  

�US� و�+ ��� �;&$ Dً)� �+ ر(��ن %�ه�	ب ا��X؟>EMا� ��� ،��"PX ���! L:�O �  

�US� ا���N< : �&%�ب ����	� $#"�� d �;أ q:� ���� �;ر�, �(;s ،���! ء+X d �;أ >EMا�
  .ا���<، وا�Bآ�، وا1رادة: إX �kDR$ d�وط

إ;� �H] !�� ا1;�0ن أن ��:� !  اd�	�)�ء، s;� ��ام �#"ل ا� : و�E)+ أ,"ل
�َ  ُهْ< ِ�{  :�����Bََِّن َوا�"oُ�ِ��َ >ْPِ%ِو�ُSُ * �ُ�ْOَ >ْPَُّ;5ِ�َ >ْPُ;ُ��َ�ِإdَّ َ!َ�� َأْزَواِ%Pِْ< َأْو َ(� َ(LْEَ�َ َأْ

  . }َ�َ�ِ  اْ$َ	َ*� َوَر_َء ذاlَ�ِ َ�ُ&ْوlَNِ��َ ُهُ< اْ�َ��ُدوَن* َ(ُ�"ِ(�َ  

ع ()E< ا�:�ءة �� (��� ا��:�ب، (  ا�	�U«: وsن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< ,�ل
  .» ���	`وج، �5;� أnO ��:��، وأ��  ��S�ج، و(  �< �0	hU ����� $���"م

 ،��E!�� ا�� �0�و�" آ�ن اd�	�)�ء %�N`ًا sر8X إ��� ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<، s;� أ
ُ� َ!َ�ْ�ِ� وsن ا1;�0ن �) ��� 8H	��Dt$ ،ف ا��"م ���S (�#�، ���� !8ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َّ

`N�H$ Q�� ء�(�	�dا !�� أن اBَوَ��ََّ< إ�� ا��"م، دل ه) .٢٣٣/  ١٩(  

* * *  

  ر%� دا!] زو%	� وه" ?�t� >N�ج ()� (Bي ��� �E< ?"(�؟

إذا دا!] ا��%� زو%	� �t�ج ()� (Bي ��"(� ?m�M، وd : �&%�ب ����	� $#"��
<، وذ�l ��8م ا����8 !�� أ;� X+ء !��� !�� ا�#"ل ا��ا%m !)8;� (  أ,"ال أه� ا���

��m ,���� !�� ا��)+ s;� دو;�، وهBا ا�#"ل ا�Bي ر%M)�' ه" (Bه]  dو ،�US�
 اD�1م ا$  ����� ر��� ا� و,�ل �+ ا�S�وع�X 'ر�	Jوا �S�(� +$ه" : ا�����+ وأ

  )٢٣٦/  ١٩. (ه" ا��"اب: أPx�، و,�ل �+ ا1;��ف

* * *  

�� ذآ�' �t�ج ()� ()+ �+ ;�Pر ر(��ن �)ذا !���؟ر%� !Q�� '8( $"ل �&راد أن SH  

� إذا أ�P�$ Q"ة، : �&%�ب ����	� $#"���SH	ا�  ! l0��ا�"ا%] !�� هBا ا���N< أن 
sن ا����وف أ;� إذا ,"�L ا��P"ة ��� ا1;`ال، �5ن ا�	�� !�� ذ�l �	� أ;`ل $�P"ة 
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أ(� إذا ;`ل ا��)+ $*��  .�5;� �&k< و�80S ?"(�، و��`(� إ(�0ك $#�� ا��"م، وا�#��ء

  )٢٣٨/  ١٩. (PX"ة ��"(� ?m�M وd ,��ء !���

* * *  
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r�8� >E< أ�0  ا� إ����ذآ :»�)��Tو ��"PX 8ع�د��Dً !�� إ��Uر (  أ;`ل ()�ً� » 
  $�P"ة، ����ذا �< �&BJ ا��Bي ;QS ا�EM<؟

(  �O� sن ا��Bي ��PX Q"ة، �"hj �+ ا���<، و�BPا �t�ج : �&%�ب ����	� $#"��
���M $8ون PX"ة !)J 8�و%� "P� ،�$ >�! �) �$"T�ا�  ) '�kأ d"� ،�$ إ��0س . >�;
 ��� Q�� �0S; "ه  E� ،يB��� �	%%� زو�ا� �:#��)	f ا��Bي !  PX"ة، آ&ن  8,
�B� 8Hة !)J 8�و%�، ا��Bة ()���S !)�، و�BPا �t�ج $8ون د�q، و$8ون  d ،ة"PX

�$ dا1;�0ن إ ���� d ،إ��0س�	$"T) .٢٣٨/  ١٩(  

* * *  

 r�8�  �$ q�"; �و$�  �8�r أن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� » أ�U� ا��M%< وا��HM"م«آ�
  َوَ��ََّ< ا�	H< وه" ?�N<؟

  :;"���P(�$ q: �&%�ب ����	� $#"��

dًأو : r�8M8رى ه� ه" ,:� ا�� d >ََّ��َم ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َو�H	ا«أن ا� �Uأ� >%�M�
�8رى أه" ,:�� أو Y(��$ BJ��� '8�$ ا�)�,� !  اs?� » وا��HM"م d أو $�8'؟ وإذا آ�ن

وه" ا�US� �HM��$(�، sن ا�)Y ا��"ا�Q�� �?�� q ��� د��d، إذ أ;� (:#+ !�� 
 L:R�اs?�، واs?� أن ا�US� d �)�HM���� ،	H< ا�(:+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< ,:� أن 

E��)�HM��$ ��US	ا� >.  

�ً�;�k : وا%:ً�، أو ?��م �ً)��? >H	ه� آ�ن ?��م ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< ��  ا�
�U"ع؟ �8# �E"ن ?��(ً� وا%:ً�، و,8 �E"ن ?��م �U"ع، �5ن آ�ن ?��م �U"ع ���  ?�م 

��	�d ،�US� d �)�HMا د��� !�� أن ا�Bه +� Qو�� ،��U#�ل أن �E"ن ?"م �U"ع أن 
ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< ;"ى ا�US� ,:� أن �M	H<، $� �	� �" آ�;US� L� �5ن ا�):+ 

��E  أن  dو ،��U, ز"H�َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< إذا آ�ن ?"(� �U"!ً�، �5ن ?"م ا�	U"ع 
 sن X�ط ا�)0 ا» ا�	H< وه" ?�N<«;8!+ أن �8�r ا$  !:�س ��; �J&	$ >���

 �)s�$ Q�� ا�)�� !  ا��)0"خ، �5ذا �< ;��< �< �H` أن ;#"ل $��)0، sن ا�)0
 8$d �$ ، �Pا� �)s�$ Q�� Y(ل ا��U$وإ ،�J_ Y($ ع�ا��  ) Y; ل�U$إ "P� ، �Pا�

�J&	ا�� Y(��$ 0; 8, Y(ا ا�Bأن ه q#M	; أن.  

8�r ا$  !:�س رj+ ا� !)��P أن �  �$ �jر��) d ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< إذن
» أ�U� ا��M%< وا��HM"م«: ا�	H< وه" ?�N<، و$�  ,"ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<

 r� » أ�U� ا��M%< وا��HM"م«و�E"ن ا���� !�� (� �8ل !��� �8�X lر ذ��و,8 ,
Bا ه" ا���P"ر (  (Bه] وه) �#�#� ا����م(اD�1م ا$  ����� ر��� ا� �+ ر���	� 

��$�(Mا�) .٢٤٢/  ١٩(  
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* * *  

  ا�	:�ع $��8م ه� �US� ا���N<، وإذا أX BJ+ء (  ا�8م �*�ض ا�	�Y�t؟

��k� �d �;5� �ًS�j �;8$ + : �&%�ب ����	� $#"�� d Dً��, ا�8م  ) �ً��X ا1;�0ن BJإذا أ
� 'BJض، أو أ�ا�� Y�t�	� أو ،���M	�� 'BJاء أ"� ،l�B$ �US��M	�ج  Yt�� �$ ع�:	�

�US� l�B$، ,���ً� !�� . إ��� �;5� ��j �P$ ا�:8ن qM��أ(� إذا أBJ (  ا�8م آ��� آ:��ة 
>N���� ة�US) �P;&$ �(0ا� L	:k +	ا� �)�HMا�.  

 �ً)"? >N�? "ا�8م وه  ) ���Eا� 'BP$ ع�:	��H"ز ��;�0ن أن  d �;5� lو$)�ء !�� ذ�
�5;� �+ هBا ا��Mل �	:�ع $� �h�8 ا���ورة، و�E"ن  وا%:ً�، إd أن �E"ن ه)�ك j�ورة

  )٢٤٩/  ١٩. ((US�ًا �&آ� و���ب $#�� �"(�، و�#�+ $8ل هBا ا��"م

* * *  

 ،�P��! �J&	� ا���دة LM:?ت أ�م، و��� آ:��ا(�أة آ�;L (  !�د��P أن ��0�J n�M أ
��م ا�`ا8Nة sا 'Bه +� >EMا� ��� �ً)"�  وه� ��"م؟وإذا ;`�L ا�	��ت أر$�� !�� 

�&���P : �&%�ب ����	� $#"�� >k ًا��Rآ �P(! �J&	� n�Mت و?�ر ا��+ آ:	أة ا��ا�� 'Bه
�P� ل"#; �ً)"���م �E"ن آ��P ���ً�: أر$�� !�� sا 'Bإن ه.  

)٢٥٦/  ١٩(  

* * *  

 �P� ،د�� ��`; �kإ  �(Hا� LU#�&� ��Mا� ��ا(�أة أ?�:L �+ ��د�k وآ�;L �+ $8ا
  م �"ا?� ا����م؟ وإذا أ�U�ت ��P��! �P إk<؟�H"ز ��P أن �US� أ

أ��8 إ;�� ���ف : إن ا�n�M� d �)�M، آ�� ,�ل ا1(�م: ;#"ل: �&%�ب ����	� $#"��
n�Mع ا��U#;�$ ��Mآ�� ,�ل أه� ا���<. ا�)�0ء ا� n�Mا� �:�رك و����� : وا� �#�J

 E� ،n�Mا� hU#;ا ��Mأ(�، �5ذا ;�& ا�  U$ +�  �(Hاء ا�BO ��EM�  8, ا�)�0ء n�$
 n�� �P��� ن&$ >EM� 'BP� ،��Mد�� آ�� آ�ن ,:� ا��! ��! n�Mا� �P$ ��	0�

 �) �E� �ً�;�) n�Mا ا�Bن ه"E�� ،��M��$ �k&	�?s ،m�M;� ا�	�� $�P ا�n�M، و�< 
��U#0، وا��M?� أن ا�8م  ��� �ًU#0)و ،�:%"���)�� ���O n� ا��M(�، و("%:ً� ��� 

 �)�Mج (  ا��t�;"ع ُ�n�� �;&$ >EM وه" ا�Bي ا�	�� $�P، آ�� : !�� ;"!� ا�Bي 
��k� E�� ���!"ن ���ً� >� ��M8ل !�� أن ا��  .آ�ن ,:� ا���M؛ sن ا�	��ار' 
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+;�Rع ا�"(ء، أو �#"ط : وا�+X ��� 0:] ��دث، أو$ �)وءًا إ�T �)�Mأ !�� ا��T دم

��)�X  )   ) �P+ء و;BP� ،'"M' د(n�M$ Q�� �P، وإ;�� ه" دم ِ!�ق، و!�� D� اBه
ا��Dة، وd (  ا����م، $� ه+ �+ �E< ا��Uه�ات، و�E  إذا �`م (  ا��Mدث أن �)`ل 

إن J�ج و,q�J ���  �:� 8 : ا�"�8، أو ا���M ا�Bي �+ $�P(U، �5;� !�� (� ,�ل أه� ا���<
	� �P%زو �P:(H	�� إ;�0ن �5ن د(J 8�$ �P�و%� ���S; 8�ً�، �	�ك ��� ا��Dة وا��"م، و

 d س، $� ه" دم ��0د�S; دم �:	�� d �;5� qَّ�t)ُ ��O "وه  �(Hج ا��J وإن ،�PU�
��)��P (  ا��Dة وd (  ا����م و�O  ) d�ه��، ,�ل أه� ا���< : ���  �:	�وأ,� ز(  

 +jأ(� آ�� ,�ل !:8 ا� $  (�0"د ر  U$ +�  �(Hن ا�s ً�؛)"�ا�	q��t وا�8 و��k;"ن 
إن «: �"ل ا� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< وه" ا���دق ا���8وق �#�ل�k8)� ر: ا� !)�

�E"ن (�*�  >k ،lذ� �R) �#�! ن"E� >k ،�SU; �ً)"�أ�8آ< ُ�U$ +� h�H  أ(� أر$��  
 ��� ا��وح، و��(� $&ر$h آ���ت، ��E	] رز,�، S(�� lإ��� ا��� r�:� >k ،lذ� �R)

�	:�  وd » وأ%��، و!��� وX#+ أم ���8 d q��t	وا�*��] أن ا� ،lذ� �:, q�t���E  أن ُ
�"(ً�، آ�� ,��� $�n أه� ا���<  ٢٥٧/  ١٩. (,:� ���0(  

* * *  

ا(�أة �+ ا��P� ا��P���  )�R، ووا�q ذ�l أن �E"ن PX� ر(��ن، و,8 ;`ل ()�P ا�8م 
l ,:� أن ��k ،�P(�(% h< وL�j ا�H)�  $�8 أر$�� !�� �"(ً� (  PX� ر(��ن، وذ�

 L;آ� �P;أ h) ،d ا�8م أم �P�) + ;`ل	م ا���sا +�#� �P� ،�����, ����! q��T  !
  ?���N؟

��م ا�	+ ?�(	�P ,:� أن ��h ا�H)� ، sن : �&%�ب ����	� $#"��sء �+ ا��, �P��! Q��
هBا ا�8م ��Q دم ;�Sس، و��Q دم ��n، و���0 هBا ا�8م وأ(���R !)8 ا�����ء دم ��0د، 

� d �) نs�j�M	�ن دم ��0د أو ا"E� �ً��S; dن ���ً� و"E�  )٢٥٨/  ١٩. (��m أن 

* * *  

  ه� �H"ز ا�	���ل �:"ب ()h ا�n�M ����أة �+ ر(��ن أم d؟

ا�Bي أرى أن ا���أة d �0	��� هB' ا�M:"ب d �+ ر(��ن وd �+ : �&%�ب ����	� $#"��
!�� ا���أة !�� ا���< �O�L:k �;s ،' !)8ي (  �#��� اTs:�ء أ;�P (��ة %8ًا 

: واs!��ب وا�8م، وآ� X+ء (�� �P() �;5+ !)�، �#"ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<
  )٢٥٩/  ١٩. (» j d�ر وj d�ار«

* * *  

 ��;��R$ ا�8م، و$�8 ا����م ��� ,:� و,	D���$ �Pج �	",�Pا���دة ا�� L�`;أ  ) >E� �)
 >E� ��� ،�P	,م %�ءت �+ و����)h ا�n�M ��< أ �) L؟ وإذا �)�و��P�� ِّ��� >� +	م ا���sا

�)`ل ��P ��"م؟  
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d �#�+ ا���أة ا��Dة إذا �L::0 �)`ول ا�s ،n�Mن ا�n�M دم : �&%�ب ����	� $#"��
��E� 8%و%8 و �	).  

��)h ا�n�M و�< �)`ل ا��P;5� n�M ���+ و��"م، وd �#�+ ا��"م  �) Lوإذا �)�و�
�M$ L0�� �P;s�%ل ا� !` و�, ،�	�! h) 8ور� >EM��� ،nN: } nِ�Mِ�َ�ْا  ِ!َ lَ;َ"�ُ�َ0ْ�َوَ

ُِ̀�"ْا ا�)0َِّ{َء ِ�+ اnِ�Mِ�َ�ْ َوdَ َ�ْ#َ�ُ$"ُه َّ َ�	َّ� َ�PُUْْ�َن 5ِ�ََذا PUَ�ََّْ�َن َ�ْ&ُ�"ُه  َّ ُ,ْ� ُهَ" َأًذى َ��ْ!َ	
�َ ِ(ْ  rُ�ْ�َ َأَ(َ�ُآُ< اُ� ِإنَّ اَ� ُ�Mِ]ُّ ا�	َّ�ِِّPUَ	َ�ُ�ْا ُّ[Mِ���	� و%8 هBا اsذى L:k  }"اِ$�َ  َوُ
��E� L:R� >� 8%"�  )٢٥٩/  ١٩. (���E، و(	� �< 

* * *  

 �P�) L,�*	�و,8 ا ،���Pا�� �Pد��! ��O +� ة�S�$ ب"M�) دم �P() ج�t�ا(�أة 
��P)"? +SE �+ ذ�l أم �#���؟ �P� ،lذ� +� L)�?آ�� و �Pا��  

» آ)� d ;�8 ا��S�ة وا�8Eرة �X�ً�«: �#"ل أم !��U رj+ ا� !)�P: ��&%�ب ����	� $#"�
. » آ)� d ;�8 ا��S�ة وا�8Eرة $�8 ا�PU� �X�ً�«: هBا روا�� ا�:�tري، وروا�� أ$+ داود

 �k�� d اBة أو آ8رة، �5ن ه�S? �P() و;`ل n�Mأة (  ا��ت ا���PU� ا �5ذاBو!�� ه
 ،�P�D?  ) �P�(�� dو �P)��? ��! >E� +� +وه ،�P%زو �P�)�H��	��+ و��"م و

  )٢٦٣/  ١٩. (ا��Uه�ات

* * *  

 �PX +� lل ا�8م وذ�`(� >�  Eة و��Sوو%8ت ا�� ���Pاض ا�8ورة ا���أ! �P	أة أ��ا(
 r��Rا�8م، و�+ ا��"م ا� hU#;ا >k ًا��0�ر(��ن، و�+ ا��"م ا��R;+ و%8ت (h ا��S�ة د(ً� 

? >E� ��� +��:Uة وا�8م $8أ ;`ول ا�8م ا��Sى ا��"� ��P�� 8ه��� >�  �Bم ا��"(�  ا���
  ا���0�، !��ً� أن هBا ا�8م �< �8Mث ��P (  ,:�؟

lX d أن ا�n�M ه" ا�8م ا�Bي �)`ل (  ا���أة وه" دم T:��+، : �&%�ب ����	� $#"��
آ	:� ا� !�� $)�ت _دم، �)`ل �+ أو,�ت (��"(�، و$��Sت (��"(�، و$&!�اض (��"(�، 

�L هB' اs!�اض وهB' اsو?�ف �P" دم ا�n�M ا�U:��+ ا�Bي �	��] !��� �5ذا �
�P(! ا� +jر ��U! أم L��, 8,و ،�ً��� Q��� l�Bآ  E�آ)� d ;�8 «: أ��E(�، أ(� إذا �< 

�ً��X 8رةEة وا��Sأ$+ داود» ا�� ��آ)� d ;�8 ا��S�ة وا�8Eرة $�8 ا�PU� «: ، و�+ روا
�ً��X « .n�Mا�  ) �ً��X أي.  

 L�`; ��;وإ n�Mل ا�`(� >�  Eو� n�Mاض ا��أ! �P	$�?أ �P;ت أ�+ ذآ	أة ا��ا�� 'BP�
ا��S�ة، �5ن �xه� �8�r أم !��U رj+ ا� !)�P أن هB' ا��S�ة ��n�M$ L0، و!�� 

8�$ n�Mا� ��M� >� �;s ،�ًM�M? ن"E���م sا 'Bه +� �P)���� اB٢٦٤/  ١٩. (ه(  

* * *  
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>Nإذا أآ� ا��� >EMً�؟ و(� ا�"ا%] !�� (  ر_'؟ (� ا����;  

(  أآ� أو X�ب ;���ً� وه" ?�N< �5ن ?��(� ?E� ،m�M  إذا : �&%�ب ����	� $#"��
�Bآ� �H] !��� أن �#�h �	� إذا آ�;L ا��#�� أو ا���$� �+ ���، �5;� �H] !��� أن 

8�r أ$+ ���PoS، ود��� ���م ?"(� ,"ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< ���� �  ) �(! L:k
(  ;0+ وه" ?�N< �&آ� أو X�ب ���	< ?"(�، �5;�� أ���T «: ه���ة رj+ ا� !)�

��اBJ $� ا���ء �+ ��� (oM"ر، �#"�� �����» ا� و�#�' d ن ا�)��0نsو :} dَ �(ََّ$َر
�َ  ِ(  َ,ْ:ِ�َ)� ُ�َ�اBْJَِ;{ ِإن ;�0ََِّ){ َأْو َأUَJْْ&َ;� َر$ََّ)� َوMْ�َ dَِ�ْ� َ!َ�ْ�َ){ ِإBَُِّ� َ!َ�� ا�	ا َآَ�� َ�َ�ْ�َ�ً?ْ

�ْ�ُ;ْ��َ �;َ��َ"ْ)َ Lَ;َواْرَ�ْ�َ){ َأ �(َ�َ �ْSِOَْوا �َّ(!َ �َ;� َ!َ�� َر$ََّ)� َو�(َ�َ �َ,َ�Tَ dَ �)َ �(َ�ِّْ�Mَ�ُ dَ ِ$ِ� َواْ!ُ
 َ��ِ�ِ�Eَ�ْل ا� �����  }اْ�َ#ْ"ِم ا�#� :L��� 8, . �;5� '_ا أ(� (  رBن هs ،'�آB��H] !��� أن 

(  رأى ()E() >E�ًا ���*��' $�8'، �5ن «: (  �*��� ا��)E�، و,8 ,�ل َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<
�:�#:� hU	0�وd ر�] أن أآ� ا���N< وX�$� ��ل ?��(� » �< �0	hU �:��0;�، �5ن �< 

���S !)� ��ل ا�)��0ن ��8م ا���اBJة، أ )�Eو� ،�Eر �� �+ (  ا��)B! d �;5� '_(  ر �)
  )٢٧٢/  ١٩. (��ك ا�E;1ر !���

* * *  

ر%� ?�N< أ�O+ !��� و?�ر أk)�ء ا��O1ء �M�ك رأ�� و�t�ج ا����ب (  ��� �#�م 
�US� أم d؟ �P� ��� +� ًء�)  #M� ء����$ �X�� '��� YtX  

أ;� d  (  ا����"م أن ا�Bي أ�O+ !��� و?] ا���ء �+ ��#�: �&%�ب ����	� $#"��
 �US� d �;ه] ا1(�م أ��8 ر��� ا� أB)  ) ر"Pا��� �US� d ؟ أو�US�����، و�E  ه� 

 �P� )�ول	ا�� >Nن ا���"E�$s ،l�B;� ��� $*�� اJ	��ر' و(  X�وط ا��US�ات أن 
lر �� �+ ذ���	Jا d اBر'، وه��	J�$.  

  .إ;� �US�: و,�ل $�n ا�����ء

>P��$ و,�ل :$ �j����d �;5� l�B$ �j إ;� إن آ�ن  d وإن آ�ن ،�US�l�B !�دة �5;� 
�US�، وا��oه� ا�#"ل اsول : �)sا اBن هs ؛m�M? �)���� اBو!�� ه ،�US� d �;أ

��� $*�� اJ	��ر'، وإن ,�� �"(ً� (�Eن هBا ا��"م ��J "P�، �5ن آ�ن ��`(� �#8 أ$�أ 
��`(� �U� 8#"ع $� d ، وإن آ�ن�	٢٧٦/  ١٩. (ذ((  

* * *  

 ،�(0� ��O راء_ �P�� ة أ$8ًا و��Dم $�����م وا��`	�� d يBا� �P%زو  ) +E	�� أة�ا(
  و�H:�ه� !�� ا�U�1ر �+ ر(��ن ��� ��PN�#$ >E (��؟ و(�ذا !���P �+ إ��Uره�؟

إن هBا (  ا����� أن �E"ن ("%"دًا �+ $�8 آ:�8;�، $�8 : أ,"ل: �&%�ب ����	� $#"��
� 8�Mوا� ���M) +)D�دة إ��، ( َّ ا� !��� $����Jء واs(  ا��"%:�  ���E� وز



 ٩٩    ______________ املوسوعة الذهبية ىف االختيارات الفقهية والفتاوى الرمضانية

 
�8' ا�)�< إT d*��;ً� و$U�ًا وأX�ًا`� d ا�)�س n�$ أن ��sا h)  Eو� ،�!�Uا . ا�Bوه

���+ هBا lX d !)8ي أ;� آ���، وأ;� (��8،  dم و"�� d �;ت !)� أ�ي ذآB%� ا��ا�
��P� �M أن �:#� !)8 dو ،0S;8 ا, ���E; وأن���E; د�� زال�$ �;s ، �! ���T ' .

��H] !�� زو%	� أن �Bه] إ�� أه��P و�k ،�!8< إن ه8ا' ا� و(ّ  !��� ,:� أن �t�ج 
 �Rم �&آD��� %"ع�ا� !��� $��  ��(  ا��8ة �P+ زو%	�، �5ن J�L% ا��8ة ,:� أن 

 �M	� مD�1إ�� ا h%��8#�$ 8%�8، أه� ا���< ��ون أ;� d ر%"ع �� !���P، إd أن  ��
أ;�P إن �Xءت ر%�L إ��� $8ون !E�� ،8#"ن ا���tر ��P إن : و��ى $�n أه� ا���<

�Xءت ر%�L إذا ��ب وأ;�ب إ�� ا�، وإن �Xءت �< ��%h، وهBا ه" ا��m�M، وإ(� 
�P��! ء+X D� ��() h�U	0� d +وه �Pه�5ذا آ�ن ,8 أآ� ،�USه� !�� ا���وأ(� . أ%:�ر' إ

إ;� ��P��! [H أن �Bه] إ�� أه�L��t� 8, �P;5� �P ()� إن : � د()� ,�)��+ ا��0	#:� ��
  )٢٧٦/  ١٩. (�Xءا� �����

* * *  

 lح ذ��H� �P� >N�? "وه lاء ذ��ء (  %+X �#�� إ�� ���U� ب إذا":Mا�  MU�  )
  ?"(�؟

�� هB' اs("ر : �&%�ب ����	� $#"���U� نs ؛m�M? �)"?ح ?"(�، و�H� d lإن ذ�
  )٢٨٠/  ١٩. (اJ	��ر'، و��Q �� ,�8 �+ و?"��P إ�� %"��$*�� 

* * *  
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�l�B$ �)"? 80S؟ �P� ل`;&� ��ES	ا� �:�O >N�? �%ر  

إذا �E� ا1;�0ن �+ ا���Hع وه" ?�N< وأ;`ل $8ون أن ���M ()� : �&%�ب ����	� $#"��
،'��O +� dر(��ن و +� d l�B$ �)"? 80S� d �;5� ،��ES� د�H) �$ ،آ��ن  أي �s

إن ا� ��Hوز «: ا�	�ES� �+ ا�#�] وه" �8�QS; r، و,8 ,�ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<
>�E	� أو ،���� >� �) �P0S;أ �$ Lk8� �) +	)أ  ! « +� r:آ� آ��أ(� إن آ�ن ()� �

l�B$ 80S�  )٢٨٢/  ١٩. (()�qT ا��P"ة و�#:�� زو%	� �	� �)`ل �5ن ?"(� 

* * *  

 Q�% �%ر >k ،و;�م ��PXا�� +� �P:!dو >N�? "م ر(��ن وه��(h زو%	� �+ �"م (  أ
  ا�	�< �+ أk)�ء ا�)"م ��P !��� ,��ء ا����م؟

��Q !��� ,��ء؛ sن ا�d	Dم ا�Bي �E"ن �+ ا�)"م ��J�$ Q	��ر : �&%�ب ����	� $#"��
 >k lذ� �:Xأو (� أ ��ES�  ) �ً$�:�أ l�B� 8ثM��8Mث �+ أk)�ء ا���ء، وd ��ق $�  أن 

;"(�، ا��P< أن هBا ا��)+ ا�Bي ;`ل ()� وه" ;�N<، و!�� هBا ���Q !��� ,��ء ا��"م، 
m�M? �)"?٢٨٣/  ١٩. (و(  

* * *  

  ا�	���8X  ) nة ا�M� ه� �80S ا��"م؟

�80S ا��"م $l�B؛ sن ا�E� +� >S< ا��oه�، و�BPا �	���n : �&%�ب ����	� $#"�� d
S� dو �)��? +� >Nء، و�" �< ا���"j"ا������� وا%:� �+ ا� L;آ� >k  )و ،�$ �U

�E  ا�E� +� >S< ا��oه� (  ا�80H (� آ�ن ��0O وا%:ً� �+ ا�"j"ء، k< إن ا������� 
��0� ا��"م و���P0، و,8 روي أن ا�):+ َ?�َّ�  ��) �M8ة ا�X  ) >Sا� Q:�$����ء إذا 

� (  ا��8X +� �Uة ا�M� وه" ?�N<، وآ�ن ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< آ�ن ��] ا���ء !�� رأ�
�:� k"$� �+ ?"(� و��:�0 ��:�د !�� 80%' ��Pا� !) +jر �٢٨٨/  ١٩. (ا$  !�(  

* * *  

�US� l�B$؟ �P� ��"% ا���ء إ�� �J8� q�(	�أو ا >Nا��� n���� إذا  

 إذا ����n ا���N<، أو ا�	)��J8� q ا���ء إ�� %"�� �< �US�؛: �&%�ب ����	� $#"��
����� ��"#� l8 ذ���	� >� �;s: }�ً���َِّرًا ر"SُOَ �َُوَآ�َن ا >ْEُ$ُ"�ُ,ُ ١٩( .}َوَ��ِآ  (َّ� 8ََّ��َ�َْت  /

٢٩٠(  

* * *  
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  ه� �:�U ا��"م $��	���ل دواء ا�*�O�ة؟

�:�U ا��"م إذا �< �:	���، و����S� d  E إd إذا د!L ا��M%� وd : �&%�ب ����	� $#"�� d
  )٢٩٠/  ١٩. (ا �< �X l�"% �J8+ء ()��US� $� إذ

* * *  

(  أآ� �Xآًّ� �+ �T"ع ا�HS� k< �:�  �� أن ا�HS� h�T 8,؟ وآl�B (  أآ� �x;ًّ� أن 
 >� �P;أ  �:� >k Qوب ا����O +� �ًّآ�X ب؟ و(  أآ��*� >� �P;أ  �:� >k L$�O Qا���

  �*�ب؟ ��� ا�EM< �+ هB' ا�d�Mت أ�	";� (&%"ر� ؟

إذا �T +� lX"ع ا�HS� ه� h�T أم d؟ k< أآ� k< �:�  $�8 ذ�l أ;� : � $#"���&%�ب ����	
,h�T 8 ا�HS� �D ,��ء !���، �"اء x ��! [�O)� أن ا�HS� h�T 8, أم �< �*�]؛ sن ا� 

ِ(َ  اِHْSَ�ْ� kُ<َّ َوُآُ�"ْا َواXَْ�ُ$"ْا َ�	َّ� َ�َ	َ:�ََّ  Eُ�َُ< اtَ�ْْ�ُ~ اnُ�َ$ْsَ ِ(َ  اtَ�ْْ�ِ~ اsَْ�َ"ِد { :�#"ل
 Dَ�َ �ِ8ُ�ُوُد ا lَ�ْ�ِ 8ِ%ِ�0َ�َ�َْن ِ�+ ا"Sُْ< َ!�ِآ	وُه َّ َوَأ;ُ�ُXِ�:َ�ُ dََأِ��ُّ"ْا ا��َِّ��َم ِإَ�� ا�َّْ�ِ� َو

�	َُّ#"َنَ >ْPَُّ��َ�َ َّ�ِس(��ِ �ِ�ِ���َ:�ُِّ  اُ� _َُ lَ�ِاBَه� َآ"$ُ�َ#ْ�َ{ >kإ ��� Q�� ��� آ� ا��&ذونsوا  dو
أ(� �+ O�وب ا���Q �5ن أآ� O �ًّ;�x�وب ا���k Q< �:�  أ;�P �< �*�ب �D   .,��ء

8�r أ���ء $)L أ$+ $E� رj+ ا� !)��P أ;P< أ�U�وا M� m%ا�ء !��� !�� ا�#"ل ا���,
  .�+ !8P ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< �+ �"م L��T >k ،>�O ا���Q و�< ��(�وا $��#��ء

إذا أآ� �Xآًّ� �+ O�وب ا���k Q< �:�  أ;�P �< �*�ب �5;� �H] !��� ا�#��ء؛ sن  وأ(�
�H"ز �� أن  d ام !���، إذ�� Qوب ا����O +� lل أي �+ ��ل ا���Mا� 'Bآ� �+ هsا

�US� إd إذا ��#  O�وب ا���Q، أو O �(x ��! [�O�و$�P، و�+ هB' ا��Mل أي إذا أآ� 
� >k Qوب ا����O +� �ًّآ�X ذون&) ��O '�U� نs ،ا�#��ء ���! [H�:�  أ;�P �< �*�ب 

�$) .٢٩٠/  ١٩(  

* * *  

 ��0� >0, ��� hj"�وه" ���H ,:� » ا1(�0ك«;�ى $�n ا�	#�و�< �+ PX� ر(��ن 
?Dة ا�HS� M($" !�� د,�qN، أو ر$�P� �!�� h هBا �� أ?� (  ا�0)� أم ه" (  

  ا�:8ع؟ أ�	";� (&%"ر� ؟

هBا (  ا�:8ع، و��Q �� أ?� (  ا�0)�، $� ا�0)� !�� ��DJ، : ���&%�ب ����	� $#"
`�َوُآُ�"ْا َواXَْ�ُ$"ْا َ�	َّ� َ�َ	َ:�ََّ  Eُ�َُ< اtَ�ْْ�ُ~ اnُ�َ$ْsَ ِ(َ  اs: } ~ِ�ْtَ�ْن ا� ,�ل �+ آ	�$� ا��`

�:َ�ُ dََأِ��ُّ"ْا ا��َِّ��َم ِإَ�� ا�َّْ�ِ� َو َّ>kُ �ِHْSَ�ِْد ِ(َ  ا"َ�ْsَا lَ�ْ�ِ 8ِ%ِ�0َ�َ�َْن ِ�+ ا"Sُْ< َ!�ِآ	وُه َّ َوَأ;ُ�ُXِ
�	َُّ#"َنَ >ْPَُّ��َ�َ َّ�ِس(��ِ �ِ�ِ���َ:�ُِّ  اُ� _َُ lَ�ِاBَه� َآ"$ُ�َ#ْ�َ Dَ�َ �ِو,�ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� .  }8ُ�ُوُد ا

��ذن $���، ��E"ا واX�$"ا �	� ���0"ا أذان«: َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< dًD$ إن  d �;5� ،م"	E) ا$  أم
�HSا� h�U�وهBا ا1(�0ك ا�Bي ��)�� $�n ا�)�س ز��دة !�� (� ��ض . » ��ذن �	� 
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ا� !` و%� ��E"ن $�DًT، وه" (  ا�	)hU �+ د�  ا�، و,8 ,�ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� 

  )٢٩١/  ١٩. (»ه�l ا��	)�U"ن، ه�l ا��	)�U"ن، ه�l ا��	)�U"ن«: َوَ��ََّ<

* * *  

,�L �	)�ول ��Tم ا�M0"ر و�< أآ  أ!�< أن ا�",L ,8 د�J، و�)�و�L آ&�ً� (  ا���ء 
�:BP$ +)"? �Uا ا���� أم d؟ �P� ،ة��0�$ L0�� ��()8ة ز�$ �HSل ا�"Jد L(�:	�  

إذا آ�ن أآ�l وX��T 8�$ l$"ع ا�HS� %�ه�U$ Dً"ع ا�HS� �d �;5 : �&%�ب ����	� $#"��
��ا��PH$ BJ و;��0;� إl��! >k وd ,��ء؛ d د�� ا�8ا�� !�� أن ا1;�0نs١٩. (���"م ا  /

٢٩٢(  

* * *  

�	#8("ن �+ أذان ا�HS� �+ ر(��ن؟  �Bا� >E� �)  

�	#8("ن �+ اsذان �+ أ��م ا��"م �	0�!"ن �+ أذان : �&%�ب ����	� $#"��  �Bا�
�M	�T"ن $l�B �����م وه< �+ ذ�Ut) l�"ن �0: >P;ن أ"�!`� ،�HSا� �::  

أن ا�d	��ط �+ ا��:�دة ه" �`وم (� %�ء $� ا���ع، وا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� : ا�0:] اsول
��ذن �	� �h�U ا�HS�«: َوَ��ََّ< �#"ل d �;5� ،م"	E) ذن ا$  أم��(� » آ�"ا واX�$"ا �	� 

��ذ;"ا �	� �h�U ا�: ,�ل �	� �#�ب �T"ع ا�HS�، إذًا ���d	��ط ����ذ;�  d أن�HS.  

+;�Rوز!�"ا : ا�0:] ا� ،�HSع ا�"�T �:, �HS�� ذ;"ن��  �Bء ا���ذ;"ن ا�dه� &UJ8 أ,
 >P��! [H��S�T"ن �+ أ(�  >P)E� ،m�M? ��O ��� >PT��	ا� �(s ن"T�	M� >P;أ

 �ً?"�Jا�)�س و ��? �HSع ا�"�T �:, إذا أذ;"ا >P;5� ،�HSة ا�D? "ط �� وه��	�dا
���"ن �+ ا��%�0 d  �Bا��HSة ا�D? �!��Hا�  !  �/  ١٩. (8 (  ;�0ء، أو (�Bور

٢٩٤(  

* * *  

 >�����0� وd���� إذا �<  L,"$ ذانsذن، أو $�8 ا��(� �E< اsآ� وا���ب وا���ذن 
8�8ًا؟M� �HSع ا�"�T  

ا�8M ا��S?� ا�Bي ��)h ا���N< (  اsآ� وا���ب ه" �T"ع : �&%�ب ����	� $#"��
َ���َ  َ$�Xُِ�وُه َّ َواْ$َ	ُ*"ْا َ(� َآَ	َ] اُ� Eُ�َْ< َوُآُ�"ْا َواXَْ�ُ$"ْا َ�	َّ� {:ا�HS�، �#"ل ا� �����

�َ	َ:�ََّ  Eُ�َُ< اtَ�ْْ�ُ~ اnُ�َ$ْsَ ِ(َ  اtَ�ْْ�ِ~ اsَْ�َ"ِد ِ(َ  اِHْSَ�ْ� kُ<َّ َأِ��ُّ"ْا ا��َِّ��َم ِإَ�� ا�َّْ�ِ� َوَ dَ
�َ:�ُِّ  اُ� _َ��ِ�ِ� ُ�َ:�Xُِ�وُه َّ َوَأ;ُ	ْ< َ!�ِآSُ"َن ُ lَ�ِاBَه� َآ"$ُ�َ#ْ�َ Dَ�َ �ِ8ُ�ُوُد ا lَ�ْ�ِ 8ِ%ِ�0َ�َ�ْا +�ِ
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�	َُّ#"َنَ >ْPَُّ��َ�َ ذن ا$  «: و�#"ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< }ِ��)َّ�ِس��آ�"ا واX�$"ا �	� 

�HSا� h�U���ذن �	�  d �;5� ،م"	E) أم« .Sع ا�"�U$ ة�:���� �#k 5ذا آ�ن ا���ذن� ،�H
��ذن �	� �h�U ا�HS�، �5;� إذا أذن و%] ا1(�0ك $�H�د ���ع أذا;�، : و�#"ل d �;إ

وأ(� إذا آ�ن ا���ذن ��ذن !�� ا�	M�ي �5ن ا�s"ط ��;�0ن أن ��l0 !)8 ���ع أذان 
��`(� ا1(�0ك و�" ��h اsذا d �;5� ،�HSه8 ا����ن ا���ذن، إd أن �E"ن �+ $��� و

 ��! >EMا� q�! ����� ن ا�s ،�	���ى ا�HS� ���Tً�، إذا �< �E  ه)�ك (�;h (  رؤ �	�
�:�  ا��t~ اn�$s (  ا��t~ اs�"د (  ا�HS�، وا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< ,�ل �+ 

��ذن �	� �h�U ا�HS�«: أذان ا$  أم (E	"م رj+ ا� !)� d �;5�«) .٢٩٥/  ١٩(  

* * *  

 d >P;8ث و(  !8ة �)"ات أM�,�	< �EoS< ا� إ;� �H] ا1(�0ك $�H�د ���ع ا���ذن و
�� اsذان، ��� �P��! >E< هBا؟�P; �	� م��Uن !  ا�"E0��  

اsذان ��Dة ا�HS� إ(� أن �E"ن �T 8�$"ع ا�HS� أو ,:��، �5ن آ�ن : �&%�ب ����	� $#"��
���H] !�� ا1;�0ن أن  �;5� �HSع ا�"�T 8�$ �َّ�?َ +:(ن ا�s ،د ���ع ا�)8اء�H�$ l0

��ذن $��� ��E"ا واX�$"ا �	� ���0"ا أذان ا$  أم «: ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< �#"ل dًD$ إن
�HSا� h�U���ذن �	�  d �;5� ،م"	E) « h�T إذا dذن إ�� d ا ا���ذنBأن ه >��� L(5ذا آ�

ن ��ذن $)�ء !�� (� ���ف (  ا�	",�L، أو ا�HS� �H�$ l0)&�د أذا;�، أ(� إذا آ�ن ا���ذ
إن (� (�� : و$)�ء !�� هBا ;#"ل �BPا ا��N�0. $)�ء !�� ��!	� �5ن اs(� �+ هBا أه"ن

 +*:(���`E)< ,��ؤ'، � >� >E;s	�(#"ا أ;E< أآ�	< �T 8�$"ع ا�HS�E� ،  �+ ا��0	#:�  d
l0���� ا���ذن h�� �0، �5ذاS(� ط�	M�  )٢٩٧/  ١٩. (��;�0ن أن 

* * *  

�E"ن ���P ا���� إd ,���ًا %8ًّا ��� أ���;ً� إ�� اsر$h ��!�ت  d ��$وروsد اD:ا� n�$
�P��! [H< إذا �< �&BJوا  ��� ،�!��  ��Dً %8ًا ��� إ�� ا����"T ر�P(ن ا�"E��#~، و

$���J ا�US� ���P: ا1,�(� ا���,	� ا�"ا%] !�� ه�dء أن ��"("ا ر(��ن �+ ا�)�Pر 
َ���َ  َ$�Xُِ�وُه َّ َواْ$َ	ُ*"ْا َ(� َآَ	َ] اُ� Eُ�َْ< َوُآُ�"ْا { :�، �"اء �Tل أم ,��، �#"�� �����آ�

�َم ِإَ�� َواXَْ�ُ$"ْا َ�	َّ� َ�َ	َ:�ََّ  Eُ�َُ< اtَ�ْْ�ُ~ اnُ�َ$ْsَ ِ(َ  اtَ�ْْ�ِ~ اsَْ�َ"ِد ِ(َ  اِHْSَ�ْ� kُ<َّ َأِ��ُّ"ْا ا��َِّ�
:َ�ُ dَاُ� ا�َّْ�ِ� َو  ُِّ�:َ�ُ lَ�ِاBَه� َآ"$ُ�َ#ْ�َ Dَ�َ �ِ8ُ�ُوُد ا lَ�ْ�ِ 8ِ%ِ�0َ�َ�َْن ِ�+ ا"Sُْ< َ!�ِآ	وُه َّ َوَأ;ُ�ُXِ�

�	َُّ#"َنَ >ْPَُّ��َ�َ َّ�ِس(��ِ �ِ�ِ��إن $dًD «: و�#"ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< �+ ا1(�0ك.  }_َ
��ذن $��� ��E"ا واX�$"ا �	�  h�U���ذن �	�  d �;5� ،م"	E) ��0"ا أذان ا$  أم�

�HSر» ا��U�1و,"�� �+ ا :» L$�Oو ،�(Pه  ) ر�P(ا� �وأد$ ،�(Pه  ) إذا أ,:� ا����
>Nا��� �U8 أ�#� Q8ل !�� أ;� (�دام ه)�ك » ا���� �(ب وا�0�	Eا�  ) ا�)�"ص 'BP�

d �;، وأ�ل أم ,��T ر�P(�0ك �+ ا�)ر ���"ا%] ا1�P;د ��� وD::�ر ا�	ز ا!"H� 
�E"ن ���P ��� و;�Pر  �Pإ�� LR�	$+ ا	د ا�D:ن ا�s ،r�	:د ا��D$ :�ر	ا! dورة، و�Hا��

���?sآ�� �" آ�ن �+ $�8' ا "P� ،�J{أ�8ه�� !  ا `��	� . [,��	� d ن�E) +� أ(� �" آ�ن
 �)"�، أو �kDk، ��� ا���� وا�)�Pر �+ DJل أر$h و!���  ��!�، (�R أن �E"ن ;�Pر' 
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  ! �:Jن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< ��� أs ،'8ر �� ,8ر#� �(P� l�Bو���� آ ،�Rأو أآ

�ً)"��"م آ0)�، و�"م آ�P�، و�"م آ&�:"ع و��N� : ا�8%�ل أ;� ��rE �+ اsرض أر$��  
�، ه� �D? +SEة �"م وا�8 �+ ا��"م ا�Bي آ0)�، وآl�B ا��P: أ��(� آ����دة ���

و�E  ه� �#8ر $&,�ب $�8 إ��� �E"ن » d، ا,8روا �� ,8ر'«: واs�:"ع $��#��س ا��H+؟ ,�ل
��� ��� و;�Pر، آ�� ه" اPxs�، أو �#8ر $��"�~، ����H ا���� اk)+ !�� ��!�، وا�)�Pر 
آl�B، أو �#8ر $	",��P;s ،�E) L أم ا�#�ى؟ �+ هBا DJف $�  ا�����ء، واPxs� ا�#"ل 

  .ا� أ!�<اsول، و

 +�  ���Rا�� m8 ا�����M) �:	ن  ٢٠آ�:�X٣١٣/  ١٩. (هـ ١٤٠٩(  

* * *  

!)8(� ���"ا أذان ا��8H0 ا�M�ام أ�U�وا، و�< �	�P� m< أن ه)�ك ��,ً� $�  O�وب 
�:�� Dkث د,�qN إd $�8 ذ�P��! �P� ،l< ,��ء  �E) +� �P$و�O  �$8ة و% +� Qا���

  ذ�l ا��"م؟

�! Qو�� m�M? >P)��?����� 8وا، و,8 ,�ل ا���	� >� >P;s ،ء��, >P�: } >ْEُ�ْ�َ!َ Qَ�ْ�ََو
: و,�ل �����.  }ُ%َ)�ٌح ِ��َ�{ َأUَJْْ&ُ�ْ< ِ$ِ� َوَ��ِآ  (َّ� 8ََّ��َ�َْت ُ,ُ�"ُ$Eُْ< َوَآ�َن اُ� SُOَ"رًا رَِّ���ً�

�َ  ِ(  َر$ََّ)� dَ ُ�َ�اBْJَِ;{ ِإن ;�0ََِّ){ َأْو َأUَJْْ&َ;� َر$ََّ)� َو{Bَُِّ� َ!َ�� ا�	ا َآَ�� َ�َ�ْ�َ�ِإْ?ً }(َ�ْ�َ!َ �ْ�ِMْ�َ dَ
�;َ��َ"ْ)َ Lَ;َواْرَ�ْ�َ){ َأ �(َ�َ �ْSِOَْوا �َّ(!َ �َ��ْ;ُ�ْ�َ;�  َ,ْ:ِ�َ)� َر$ََّ)� َو�(َ�َ �َ,َ�Tَ dَ �)َ �(َ�ِّْ�Mَ�ُ dَ ِ$ِ� َواْ!ُ

 َ��ِ�ِ�Eَ�ْ8 ا����.  }َ!َ�� اْ�َ#ْ"ِم ا�M) �:	آ +�  ���Rا�� m١٩. (هـ ٢٠/١٠/١٤١٧  /
٣٢٩(  

* * *  

 ��!  M;و �US(� ب�أذان ا��* L,ت وD��ا� n�$ عD,ن إ"E��+ PX� ر(��ن 
 �P� ًا�ه�x Qص ا����رض ;��ه8 ,s"ى ا	ع !  (0�Sر�dع واD,1رض و$�8 اsا

  ;�l0 أم ;��E إ��Uر;�؟

kُ<َّ { :��� ا���!+، �#"�� �����l;s ،l0�� d أ�U�ت $�#	�� ا�8: �&%�ب ����	� $#"��
 Dَ�َ �ِ8ُ�ُوُد ا lَ�ْ�ِ 8ِ%ِ�0َ�َ�َْن ِ�+ ا"Sُْ< َ!�ِآ	وُه َّ َوَأ;ُ�ُXِ�:َ�ُ dََأِ��ُّ"ْا ا��َِّ��َم ِإَ�� ا�َّْ�ِ� َو

�	َُّ#"َنَ >ْPَُّ��َ�َ َّ�ِس(��ِ �ِ�ِ���َ:�ُِّ  اُ� _َُ lَ�ِاBُ$"َه� َآ�إذا أ,:� «: َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< و,"�� َ?�َّ� ا��َُّ� }َ�ْ#َ
 L$�Oب و�ر إ�� ا��*�Xر (  ه�ه)� وأ�P(ا� �ق وأد$�ر إ�� ا����Xا���� (  ه�ه)� وأ

>Nا��� �U8 أ�#� Q٣٣١/  ١٩. (»ا���(  

* * *  



 ١٠٥    ______________ املوسوعة الذهبية ىف االختيارات الفقهية والفتاوى الرمضانية

 
 ،"Hا� +�  M;ا���� و �(8رآ�� �S0ا ا�Bل هDJ و;�"م �S� ��! ن"E; ن��)ر �PX +�

���Q (  أ(�()� أم ;US� L�,"� ��! أه� ا�:�US; �P� 8� ��)�� ;�ى اJ	�Sء ,�ص ا
�  ;�� (  �",P<؟Bا�  

: ا�U� ��  ��ى ا���L$�O 8, Q، �#"�� !��� ا��Dة وا�D0م: �&%�ب ����	� $#"��
»>Nا��� �U8 أ�#� Qا��� L$�O٣٣١/  ١٩(» إذا أ,:� ا���� (  ه�ه)�، و(  

* * *  

  ؟ه� �	:h ا���N< �+ ا�US� أذان ا���ذن أو ا1ذا!�

إذا آ�ن ا���ذن ��ذن !  (��ه8ة ا���Q وه" 5� �#k;)� ;	:h : �&%�ب ����	� $#"��
��ذن (  وا,0M) h"س، وه" (��هO ��8�وب ا���Q، أ(� إذا آ�ن ��ذن  �;s ،ا���ذن

�h أ,�ب ���"اب، sن Bن ا��D!أن إ  oا� ��! [��*��� Qى ا����� dو �!�� ��!
�h أو��Bوا�:�ع ا�� ��	t� ٣٣٣/  ١٩. (وأ��< ا��0!�ت(  

* * *  

���P ا�S;1ق ,��Dً آ�ن أو آ�R�ًا، و%�(h زو%	� �+ ;�Pر ر(��ن، وا��"م  dو +(O �%ر
�  (		�$��  أو ��	q؟�PX م�����$ �)�� �P� ���! [%وا  

��N`H ا����م، s;� : �&%�ب ����	� $#"�� dه" ا��&("ر $�، و �;s ؛q	ا�� ���! [H�
  )٣٣٦/  ١٩. (رة !�� ا��	�Oq� (&("ر $� (h ا�8#

* * *  

 L;؟ و(�ذا !�� ا�`و%� إذا آ�>EMر ر(��ن ��� ا��P; +� $8ون إ;`ال �	زو% h)�% �%ر
  %�ه��؟

ا���P; +� h)�Hر ر(��ن وه" ?�N< (#�< !��� آ�Sرة (*��o، : �&%�ب ����	� $#"��
�  (		�$�� ، �5ن �< �0	��T5� hUم �PX 8 ����مH��	�  وه+ !	q ر,:�، �5ن �< 

(�E0)ً�، وا���أة (��R إذا آ�;L را��j، وإن آ�;E) L�ه� ���X �P��! Q+ء، وإن آ�;� 
�  �D إk<، وd آ�Sرة، وd إ(�0ك $#�� ا��"م، وإ;�� !����P ,��ء ذ�l ا��"م؛ sن ���0)
 ،�P�� h#�� �Eورة آ5;#�ذ (��"م (  ه���� �Uأ�  ) l�Bوآ ،��P� زمD$ Q�� ا��"م

�)	lP ?"(ً� وا%:5��ًن %�(h �+ ا�� >� �;s ء !���؛+X D� ورة��� ��� �Uي أ�Bم ا�".  

��`(� ا��"م �	��] !��� �0�J أ��Xء  �) '8�$ +� >Nا��� h)�Hوا��:  
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dًأو :>k1ا.  

�ً�;�k :�0د ا��"م�.  

�ًR��k :وم ا1(�0ك`�.  

  .و%"ب ا�#��ء: را$�ً�

�ً0)�J :رة�SEو%"ب ا� .r�أ$+ ه���ة رj+ ا� !)� �+  ود��� ا��SEرة (� %�ء �+ �8
وهBا ا��%� إن �< �0	hU ا��"م وd ا��T1م . ا��%� ا�Bي %�(h أه�� �+ ;�Pر ر(��ن

`Hا�� h) [%وا dو ،�P��و d0ً� إS; ��E� d ����� ن ا�s رة؛�SEق . �0#~ !)� ا��� dو
�)`ل (�دام ا���Hع ,Dt$ ،��� 8ف (� �" �8ث إ;`ال $ d ل أو`(�8ون %��ع، $�  أن 

  )٣٣٧/  ١٩. (���Q ��� آ�Sرة، وإ;�� ��� اk1< و�`وم ا1(�0ك وا�#��ء

* * *  

  ر%� �H:� زو%	� !�� ا���Hع �+ ;�Pر ر(��ن؟

�M�م !���P أن �h�U زو%�P، أو ��E)� (  ذ�l �+ هB' ا��Mل، : �&%�ب ����	� $#"��
!�� زو%�P أن  �P;s �+ ?��م (S�وض، و!���P أن �8ا��� $#8ر ا�E)1ن، و�M�م

 d ء+X �P��! Q�� �;5� �() Y�t	� أن h�U	0� d L;ل، وإذا آ��Mا� 'Bه +� �P�)�H�
  .,��ء وd آ�Sرة E) �P;s�ه�

)٣٣٩/  ١٩(  

* * *  

  إذا %�(h ا��%� أه�� �"م ا���k 8< �:�  أ;� (  ر(��ن ��� ��`(�؟

ذ�l أن �"م ا���8 (  أ��م  �" %�(h أه�� �"م !�8 ا�US� k< �:�  $�8: �&%�ب ����	� $#"��
�ً��إن ا���s ��ك ا���Hع : ر(��ن �X D+ء !���، s;� %�ه� (�Bور، وd ;#"ل أ

�&آ� و���ب و�h)�H، : إن اsو�� ��ك ا�US� ا�	��Tً�، $� ;#"ل: ا�	��Tً�، آ�� d ;#"ل
�USآ� (� أ$�ح ا� �� �+ ا� ��S�  )٣٤٢/  ١٩. (و

* * *  
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  %	� ا�����N؟(�ذا �H"ز ����N< (  زو

�H"ز �� أن �0	��� h) زو%	� (� �E"ن : �&%�ب ����	� $#"�� d �ً:%وا �ً)"? >Nا���
 +� >EM	��E"ن $�U�ً�، و,8   ) >P(�� ،!� ا1;`ال�ن �+ �"S�	t��::ً� 1;`ا��، وا�)�س 

آ�ن «: �ََّ<;�0S ���(ً�، آ�� ,����N�! L رj+ ا� !)�P �+ ر�"ل ا� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ�
�BMر (  . » أ(�EE< 1ر$� ��Jsا �R�� ،ا1;`ال h�����0S; l، و�E"ن �� d  ) >P()و

(8ا!:� ا�`و%� و(:�X���P $#:�� أو �O�ه� �+ ا��"م ا�"ا%]، �5ذا آ�ن ا1;�0ن ���ف 
  )٣٤٢/  ١٩. ((  ;�0S أ;� ����0S; l ��� أن �#:� وأن ��< �	� �+ ا��"م ا�"ا%]

* * *  

h زو%	� �+ ;�Pر ر(��ن $8ون إ;`ال وآ�ن ��	#8 أن ا��SEرة !�� ا1;`ال، أي ر%� %�(
���< أن ا���Hع $8ون إ;`ال ��ام؟ d  Eرة، و��SEع $5;`ال !��� ا���Hأن ا� >���  

إذا آ�ن هBا ا!	#�د' �X d �;5+ء !��� وd ,��ء، �#"�� : �&%�ب ����	� $#"��
  )٣٤٣/  ١٩( }ن ;�0ََِّ){ َأْو َأUَJْْ&َ;�َر$ََّ)� dَ ُ�َ�اBْJَِ;{ ِإ{  :�����

* * *  

 ��� ��N�? l�Bوه+ آ >N�? "وه �	زو% h)�% و�+ ا��:�ح Dً�� �E) ر%� ,8م إ��
  ا�EM<؟

هBا ا��%� ا�Bي ,8م ه" وزو%	� إ�� (�E �����ة وا!	��ا �+ ا���� : �&%�ب ����	� $#"��
)�%  ��N�? �M:?ي أBا��"م ا� lو�+ ذ�  ��N�? �M:?ء وأ��, dإ ��P��! ء+X d �P�

ذ�l ا��"م �#~، �����P��! Q إk< وd آ�Sرة، وإ;�� !����P ,��ء ذ�l ا��"م �#~، sن 
ا����0� �H"ز أن �#hU ?"(�، �"اء ,��U $&آ� أو X�ب أو %��ع، sن ?"م ا����0� 

�ً�� َأْو َ!َ�{ :��Q وا%:ً� !���، آ�� ,�ل ا� ������َِّ) >Eُ()ِ َّ�ٍم َ�َ�  َآ�َن�� َ�Sٍَ� 8�ِ�ٌََّة (ِّْ  َأ
�َJَ٣٤٤/  ١٩( }ُأ(  

* * *  

: وا,h ا(�أ�� �+ ;QS ا�)�Pر ا�Bي ���0� ��� و���� ه� !��� X+ء؟ و$�n ا�)�س ,�ل
�(�S0ا� +� �Uأ� �S0أراد ا� ��� �(! ا� +jر l��)  $ Q;ن أs ���! ء+X d.  

�#�+ هBا ا��"م، وأن �SE� آ�Sرة !��� اk1<، و!��� أن : أوdً: �&%�ب ����	� $#"��
�H"ز أن �	�$ YJ�YJ ا�S0� إd إذا �Oدر  d �%�ن ا�s ،ر ر(��ن�P; +� ع��Hا�

>�#) "P� 8�:ا�:�8، أ(� ,:� (*�درة ا�.  
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 ��! �(�S0وا� ���0�وأ�) ورد !  أ;Q رj+ ا� !�( �+ ا��U0Sط أ;� ��� أراد أن 

!��� !�(� ا���M$� رj+ ا� !)P< وا� ا����Tء أ�� S0$��� وأ�U�BP� ،ا DJف (� 
�ٌ� Tََ��ُم ِ(�Eِ0ٍْ  {  :!` و%� �#"لَ8ْ�ِ �ُ;َ"#ُ�Uِ�ُ  َ�Bََِّوَ!َ�� ا� �َJََّ�ٍم ُأ�َأْو َ!َ�� َ�Sٍَ� 8�ِ�ٌََّة (ِّْ  َأ

  . }"َنَ�َ�  Uَ�َ"ََّع Jَْ�ً�ا Jَ "َPُ�َْ�ٌ� �َُّ� َوَأن َ�ُ�"ُ("ْا ٌ�ْJَ� �Eَُّْ< ِإن ُآ)ُ	ْ< َ�ْ�َ�ُ�

 h) ،ء+X ���! Q��� �� `N�% �;أ r�8Mا ا�Bه  ) >Pو� ،>�! [��T %� إن آ�ن�ا ا�BP�
 Q�� >P;s ،>P0S;ء أ�	!"ا �+ إ��0	� dا���< ا��*�ر أ �:�T ��! [%أ;+ أرى أن ا�"ا

  )٣٤٥/  ١٩. (!)8ه< إدراك ��	�%�m $�  اsد��

* * *  

ه" _k<؟ وه� !���P ا��SEرة؟ وه�  ا�Bي �h)�H زو%	� �+ ا�#��ء وه+ �#�+ $5ذ;� ه�
  ه" (  ا�N�:E�؟

;�< ه" _k<؛ s;� أ��P)"? �P��! 80 ا�Bي أذن ���، �Q��  E ��� : �&%�ب ����	� $#"��
�US) �;s ���! dن ا��"م ,��ء، وs ،�P��! رة�Sآ . [;Bوا� ،�ًّ?�J أ!�< ��� و!�8ًا dو

�N�:Eن (  ا�"E� D� ص�J 8�!و ���  E�  )٣٤٦/ ١٩(. إذا �< 

* * *  

�)	�T  ) �(! f< و,hU ?*��ة؟ �) h) >N���� ا�0"اك >E� �)  

ا�0"اك �)� ����N<، �"اء آ�ن ذ�l ,:� ا�`وال أو $�8'، ���"م : �&%�ب ����	� $#"��
و%��h ا��sد�r . » ا�0"اك (PU�ة ��S< (��jة ���ب«: ,"ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<

�8ل !�� ا�	R)�ء ا���N<، و!�� هBا �N���� �(� "P< ا�"اردة �+ ا�0 �) �P�� Q�� اك"
 �;s d ،�����	�ا >N���� +*:(� d �;5� L	S	�و�*��'، �E  إذا آ�ن ��0"اك �T< أو آ�ن 
���t (  و?"ل ا��U< إ�� %"��، أو (  ;`ول (� �	S	L ()� إ��  ���  Eاك، و�"�

  )٣٥٣/  ١٩. (S	Q��� L �+ ذ�X l+ء%"��، �5ذا �M�ز و��S ا��U<، و��S ا��	

* * *  

  (� �h�$ >E ا���N< ا�:�*< أو ا�)�t(�؟

ا�:�*< أو ا�)�t(� إذا �< ��� إ�� ا�US� d �P;5� >S�dً", ، وا�8ًا �+ : �&%�ب ����	� $#"��
  :ا��Bه]، �5ن و?�L إ�� ا�k >S< ا$	��d", ��S� �Pن sه� ا���<

  .�s�$ �Pآ� وا���بإ;US� �P�، إ�P() : �ً,�M< (  ,�ل
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�:�U $� ا��"م، �	� �" %�h : و()P< (  ,�ل d q��q، �5ن ا�����$ �P� �ً,�Mإ� ،�US� d

80S� d �)"? و$���، �5ن �#�  .ر

� ا�����ء �����%h ا�E	�ب وا�0)�، وإذا EEX)� �+ هBا اs(� ه� �80S ا��:�دة أو �	Jوإذا ا
�80Sه�؟ ��s?� !8م ا�0�1د و$)�ء !��  d�US� d �)�t(ا� h�$ ن"E� lذ�.  

��Mول أن ��P$BH إ�� ��� (  أ��S ��#�، و�E  إذا  dو �)�t(8ع ا1;�0ن ا��وا��P< أن 
>N�? ��O أم �ً�N�? اء آ�ن"� ،�P%�t��� >Sإ�� ا� L%�J . ج إ�� د����	M�� ��US	أ(� ا�

�E"ن ��H ��;�0ن أ(�م ا� !` و%� �+ إ��0د ا��"م) .٣٥٥/  ١٩(  

* * *  

 �%�t� �J{ف، وا"Hل إ�� ا�`(�ر%� أ?�] $��ض ا��H"ب ا��S;s، وأ?:n�$ m ا�8م 
�m�M? �)"? �P� ،�)"?  ) �#�) 8H إذا ?�م؟ dو ،���  )  

� (  أ;�S و$�n ا�8م �)`ل إ�� %"��، : �&%�ب ����	� $#"���إذا آ�ن �+ ا1;�0ن ;`
�US� s ،l�B$ن ا�Bي �)`ل إ d �;5� ج�t��)`ل $*�� اJ	��ر'، وا�Bي و$�n ا�8م  ��"% ��

'��� d ج�t�) .٣٥٦/  ١٩(  

* * *  

  ه� �:�U ا��"م $	Bوق ا���Uم؟

�:�U ا��"م ذوق ا���Uم إذا �< �:	���، و����S� d  E إd إذا : �&%�ب ����	� $#"�� d
 d l)"�� 8�, ��*$ l(U$ ء إ��+X �() �Jل �" د�Mا� 'Bإ���، و�+ ه �%�Mا� L!د

�U:�) .٣٥٦/  ١٩(  

* * *  

  ه� ا�*�:� وا�)���� �US�ان ا����P; +� >Nر ر(��ن؟

ا�*�:� وا�)���� US� d�ان، و���P(E �)#��ن ا��"م، ,�ل ا� : �&%�ب ����	� $#"��
����� :}�َ�َ >ْEُ�ِ:ْ,َ  )ِ  َ�Bََِّ] َ!َ�� ا�	ا��َِّ��ُم َآَ�� ُآِ >ُEُ�ْ�َ!َ [َ	َِءاَ(ُ)"ْا ُآ َ�Bَِّا� �Pَُّ���َأ >ْEَُّ�
�8ع ,"ل ا�`ور، وا���� $�، وا��PH «: و,�ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<.  }َ�	َُّ#"َن >�  )

  )٣٥٩/  ١٩. (»���Q � ��%� �+ أن �8ع ��T(� وX�ا$�

* * *  
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�8ع ,"ل ا�`ور، وا���� «: $�n أه� ا���< �0	�8P $#"�� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< >�  )

!�� أن ,"ل ا�`ور (  (:DUت » �، وا�Q��� �PH � ��%� �+ أن �8ع ��T(� وX�ا$�$
  ا����م ��P هBا �+ (��M؟

8��R) r ,"�� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� : �&%�ب ����	� $#"��Mو�"%�� ا� ،��M) ��O +� اBه
، » d !��ه�إن ا1;�0ن ����+ و(� ُآ	] �� (  ?��D إ�PS�; d، إd ر$��P، إ«: َوَ��ََّ<

و(� أX:� ذ�l، �����اد أن ا��"م ا��E(� ه" ا�Bي ��"م ��� ا1;�0ن !  ,"ل ا�`ور 
َ���َ  َ$�Xُِ�وُه َّ َواْ$َ	ُ*"ْا َ(� َآَ	َ] اُ� Eُ�َْ< {  :أ(� ا����م ����وف آ�� ,�ل �����. وا���� $�

$ْsَا ~ُ�ْtَ�ْا >ُEُ�َ  ََّ�:َ	َ�nُ�َ ِ(َ  اtَ�ْْ�ِ~ اsَْ�َ"ِد ِ(َ  اِHْSَ�ْ� kُ<َّ َأِ��ُّ"ْا ا��َِّ��َم َوُآُ�"ْا َواXَْ�ُ$"ْا َ�	َّ� َ
�ُ lَ�ِاBَه� َآ"$ُ�َ#ْ�َ Dَ�َ �ِ8ُ�ُوُد ا lَ�ْ�ِ 8ِ%ِ�0َ�َ�َْن ِ�+ ا"Sُْ< َ!�ِآ	وُه َّ َوَأ;ُ�ُXِ�:َ�ُ dَِإَ�� ا�َّْ�ِ� َو  ُِّ�:َ

�	َُّ#"َنَ >ْPَُّ��َ�َ َّ�ِس(��ِ �ِ�ِ��  . }اُ� _َ

أن ��"م !  هB' ا��Xsء و(� �PP$�X، وأ(� ا��"م !  ا�#"ل ا��M�م : �BPا ه" ا����م
 Q�� �(Eا��"م، و�  ) ��EMه+ ا� 'Bأ;� أآ�� وأ���، وه lX D� م�Mوا���� ا��

�" آ�;L ا�*�:� �US� (� آ�ن �)� ?��م، (  �X : >�0�Tً� ���، ,�ل ا1(�م أ��8 ر��� ا�
: (� ,�ل» (  �< �8ع ,"ل ا�`ور وا���� $�«: َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< و�l�B ,�ل. (  ا�*�:�

�#:�، $� ,�ل d �)��? أو �)"? �U$ :»�%�� � Q�� «  ) ��EMا� 'Bه L0�� +(��
  )٣٥٩/  ١٩. (ا��"م، ا���EM (  ا��"م !�� ��(� ا� �����

* * *  

8�r؟Mآ"رة �+ ا�Bر ا��"M0آ� ا��اد $:�ا�� �)  

$�آ� ا�M0"ر ا���اد $�P ا�:�آ� ا���!��، وا�:�آ� ا�:8;��، أ(� : %�ب ����	� $#"���&
ا�:�آ� ا���!�� ��)�P ا(	�Rل أ(� ا���"ل واd,	8اء $� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<، وأ(� ا�:�آ� 

�� ا�:8ن و,"�� !�� ا��"مB*� �P)�� ��;8:٣٦٢/  ١٩. (ا�(  

* * *  

!  ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< !)8 و,L ا�U�1ر؟ و(� ه" و,	�؟ ه� ه)�ك د!�ء (&k"ر 
  وه� �	�$h ا���N< ا���ذن �+ اsذان أم �0	�� �U� +�'؟

إن و,L ا�U�1ر ("T  إ%�$� ��8!�ء، J_ +� �;s� ا��:�دة، : ;#"ل: �&%�ب ����	� $#"��
� ا�)QS !)8 إ�j  ) �ً:��O ن"E� �) 8Xن ا1;�0ن أsر'، وآ��� آ�ن ا1;�0ن و�U�

� ;0Sً�، وأرق ,�:ً� آ�ن أ,�ب إ�� ا1;�$� واJ1:�ت إ�� ا� !` و%�، وا�8!�ء �jأ
و()� أ��ً� ,"ل ا�):+ !��� ا��Dة » ا��L�? l� >P، و!�� رز,l أ�U�ت«: ا��&k"ر
8��Rن وإن . » ذه] ا��o& وا$	�L ا���وق وL:k اs%� إن �Xء ا�«: وا�D0مMان ا�Bوه

� �n�$  E أه� ا���< ���P(0، و!�� آ� ��ل �5ذا د!"ت $l�B أو $*��' �j ��P�� آ�ن
  .!)8 ا�U�1ر �T") �;5  إ%�$�
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إذا «: وأ(� إ%�$� ا���ذن وأ;US� L� �)�< (��و!�، sن ,"�� !��� ا��Dة وا�D0م

�#"ل ���R) < ا���ذن �#"�"ا	٣٦٢/  ١٩(» ���(  

* * *  

		)  ��PX ؟(  و%] !��� ?��مh$�		ا� hU#(� �P� +!�X رB�$ h$�		ا� hU#�  ��$�  

�  (		�$��  �#hU ا�		�$B�$ hر X�!+ أو : �&%�ب ����	� $#"���PX آ�ن !��� ?��م  )
 +� ���0�  ��$�		)  ��PX م��? ���! �ً�tX 5ذا ,8ر أن� ،h$�		ا� hU#(� d �;5� +0�

�)#hU $� ا�		 d ��� �Uا إذا أ�Bه '�S� 5ن� ��PN)�kأ "� l�B(&ذون ���، وآ �U� �;s ،h$�
�  ?�دف PX� ر(��ن، أو �Pا��  �Bء ه�(kآ�� �" ?�م �+ أ ،+!�X رB�$ hU#;ا

h$�		ا� hU#� d �;5� ،lذ� �:Xو(� أ ،q�. وا� ا��"�q. ?�دف أ��م !�8 ا�Mjs وا�	��
)٣٦٥/  ١٩(  

* * *  

  EM< �" (�ت ,:� ذ�l؟(  و%] !��� ?��م آ�Sرة، وأ�] أن ��J�' إ�� ا��	�ء ��� ا�

إن ا1;�0ن إذا و%] !��� ?��م آ�Sرة و%] أن �:�در $s ،l�Bن : �&%�ب ����	� $#"��
ا�"ا%:�ت !�� ا�S"ر، و�E  إذا آ�ن ��q !��� أن ��"م ا��SEرة �+ أ��م ا���� �U"ل 

 Q��� lد، وإذا �"�+ ,:� ذ��ا�: L,إ�� و lذ� �%��ا�)�Pر و8Xة ا�M� �D ��ج !��� أن 
��"م !)� و���، �5ن �< ��< !)� أ�8 ُأ�T< (  ��آ	� !  E� ،رB�� '�Jأ �;s ،>kإ ���

 �E0) م"�  )٣٧١/  ١٩. (!  آ� 

* * *  

L�0; �P(Eن و���)ر  ) �ً)����م أم d؟ !��ً� أن آ� : إذا أ�U�ت ا���أة أsا l�� L)�? ه�
�"(ً� وا�8ًا، ��P ���8 ?��م �� dإ �P��! q:���م أم �:)+ !�� (� (� �Bآ�' أ;� �< sا l

  �	�#)�؟

��`(�P إd ?��م : �&%�ب ����	� $#"�� d �;5� وا�8ًا �ً)"� dإ �P��! أن  #�	� >� L;إذا آ�
�"(ً� وا�8ًا، و�E)d �P �8ري أ?�(	� أم d؟  �P��! أن  #�	� L;إذا آ�  Eم وا�8، و�"�

>� �P;وإ ،�P	)ؤ' �+ ذ�#$ �?sن اs ،�)"�� أن �P��! [%و  [H�� ،�() �P	)ىء ذ�:�
LEX ف (� إذاDt$ ،�)"�� أن �P��! : dإ �P)`�� d �;5� ؟ �)"�ه� !���P ?"م �"م أو 

 [H��"م، وأ(� (  !��L أن !���P ?"م �"م أو أآR� و�LEX �P(E ه� ?�(	� أم d؟ �5;� 
  )٣٧٢/  ١٩. (!���P أن ��"(�، sن اs?� $#�ؤ'

* * *  
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  وا�#��ء؟ ه� ه)�ك �"ارق $�  اsداء

  :;�< $�)��P ��وق ()�P: �&%�ب ����	� $#"��

dًأو : �PX +� ن"E�أن ا�#��ء ("�h إ�� ر(��ن ا��R;+، واsداء (��d ،q$8 أن 
  .ر(��ن

�ً�;�k : رة�SEا� [H� d وا�#��ء ،���! [H�اsداء �H] ا��SEرة $����Hع ��� !�� (  
  .$����Hع ���

�ًR��k :ا1;�0ن �Uداء إذا أ�sر �80 ?"(�، و�`(� ا1(�0ك $#��  اB! D$ ر�P(ء ا��(kأ +�
 d  Eء ا��"م �80 ?"(�، و��(kا1;�0ن �+ أ �Uا�#��ء �5ذا أ� �)ا(ً� ��`( ، وأ�	ا��"م ا�

��`(� ا1(�0ك، d �;s ��(� ��`(  �+ ا�#��ء) .٣٧٣/  ١٩(  

* * *  

lذ� +� �P��� >� >k ،�) �PX  ) م��ا��P� و?�(�P �+  ر%� ;Bر أن ��"م !��ة أ
  ا��P� ا��R;+ ���ذا ��`(�؟

�  $)P+ ا�):+ : أوdً: �&%�ب ����	� $#"��BJ_ ،رB(ا�  ! +P(ر ا��E; �:ا ا��)B(  ه  M;
إ;� d «: َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< !)�، �5ن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< ;�P !  ا�)Bر و,�ل

	0��&�+ $�t�، وإ;�� ��t:ج $� (  ا��t « �$ ي �#8مBإ�� %"اب ا��0ال ا� h%�; اB8 ه�$
 �Pا�� lذ� +� �P��� >� >k ،�) �PX  ) م��ا��N�0، وه" أ;� ;Bر أن ��"م !��ة أ

: إن !��l آ�Sرة ��� ، sن ;Bر' ���  �X�� : و?�(�P �+ ا��P� ا��R;+، �)#"ل ��
���� ���� أن �E"ن �+ هBا . � ���  ?��م !��ة أ��م، وأن �E"ن �+ هBا ا��P� ا���

�P)�? 8#� م��sوأ(� ا ،�Sات ا��"S�  رة ا�����Sآ �	ا����  �`( �P٣٧٤/  ١٩. (ا��(  

* * *  

  (� �E< (  أJ� ا�#��ء �	� د�J ر(��ن ا�	��+؟

�H"ز !�� ا���P"ر : �&%�ب ����	� $#"�� d +��	ء ر(��ن إ�� ر(��ن ا���, ��J&�
 ��N�! نs ،>8 أه� ا���(!L��, �P(! ا� +jر :» D� ن��)ر  ) ن !�ّ+ ا��"م"E�آ�ن 

، وهBا �8ل !�� أن d ر��J $�8 ر(��ن ا��R;+، �5ن » أ�	h�U أن أ,��� إ�X +� d:�ن
� ا�����ء ه� �	Jوا ،+;�Rدر ا�#��ء $�8 ر(��ن ا��:���� $8ون !Bر �k_ "P<، و!��� أن 

��`(�؟ وا��m�M أ;�  d م أو��Tإ lذ� h) �)`����`(� إ��Tم، sن ا� !` و%�  d
�#"ل: } >ُEُ$ِ 8ُ��ِ�ُ dََو �ا0ْ�ُ�َْ >ُEُ$ِ �ُ8ُ ا��ِ�ُ �َJََّ�ٍم ُأ�َوَ(  َآ�َن َ(ِ��ً�� َأْو َ!َ�� َ�Sٍَ� 8�ِ�ٌََّة (ِّْ  َأ
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 >ْEَُّ��َ�َوْا اَ� َ!َ�� َ(� َه8َاُآْ< َو�ُِّ:Eَ	ُ�ِْا ا8�ِ�ََّْة َو"�ُ�ِEْ	ُ�َِو �وَنا0ْ�ُ�َْ�ُEُ�ْ�َ{  �;�M:� ا� [%"� >��

  )٣٧٨/  ١٩. (و����� �"ى ا�#��ء

* * *  

ا(�أة ا���م ا���j+ %�ءه� ر(��ن وه+ �:�� و�< ��< �	� %�ء ر(��ن هB' ا�0)� 
 'Bأو ��"م ر(��ن ه +jا���م ا���  ! �(ا�0 'Bن ه��)ن ر"E�وه+ ا}ن ?���N ه� 

  ا�0)� إذا �U�ت و�E"ن $8ل !  هB' ا�0)�؟

�م ا���أة ا��Bآ"رة هBا ا��P� !  هB' ا�0)�، �5ذا أ�U�ت ,�L ر(��ن ا���م ?�
m�� >� L��� 5ن� ،+jم ا���م ا�����?  ! �Pا ا��Bز أن �)"ي ه"H� dو ،+jا��� .

)٣٧٩/  ١٩(  

* * *  

��م ا�	+ : ا(�أة �#"لsأ,�+ ا d +)Eو%] !�+َّ ا����م أ?"م ر(��ن، و� B() +;إ
��م ا�	+ أ�U���P �5;+ أ�T] إر�Xدي إ�� أ�U�ه� $0:] ا�8ورة اs8د ا�$ +�PHو� ،���P��

�H] !�+َّ ���� ا}ن؟ �)  

���S)� أن �#�R) h هBا $�  ;�0ء ا���()� ، �5ن ��ك ,��ء (� : �&%�ب ����	� $#"��
��P��! [H (  ا����م إ(� أن �E"ن %DًP، وإ(� أن �E"ن ��Pو;ً� وآDه�� (��:�؛ sن 

وأ(� ا�	�Pون �5ن دواؤ' �#"ى ا� !` و%� و(�ا,:	� . �< وا��0الا��PH دواؤ' ا��
  .وا�t"ف (  !#�$� وا��:�درة إ�� (� ��� ر�M:� '�j;� و�����

��م sى ا�M	� وأن ،�S*	0� وأن L�(? ��) �%"ب إ�� ا� !` و	أة أن ��ا�� 'Bه ����
��P أن �#:� ا� �:�M;� ا�	+ ��آ	�P $#8ر ا�	!�U	� �P	�P��#، و$BPا �:�أ ذ(	�P، و;�%" 

�P	$"� ٣٨٢/  ١٩. (و�����(  

* * *  

  (� �E< (  (�ت و!��� ,��ء (  PX� ر(��ن؟

إذا (�ت و!��� ,��ء (  PX� ر(��ن �5;� ��"م !)� و��� وه" : �&%�ب ����	� $#"��
8���N�! r رj+ ا� !)�P أن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< ,�لM� ،�:��ت (  («: ,�

/  ١٩. (�5ن �< ��< و��� أ�T< !)� !  آ� �"م (�E0)ً�» و!��� ?��م ?�م !)� و���
٣٨٦(  

* * *  
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��`م و��� أن ���E !)�؟ �P� �	�#$  ! +�"� >k ر(��ن n�$ >�0إذا ?�م ا��  

��`م و��� أن ���E !)� وd أن : �&%�ب ����	� $#"�� d �;5� )�ء ر(��نkإذا (�ت �+ إ
إذا «: L إذا (�ت ا;#hU !���، آ�� ,�ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<�s ،�(! >�Uن ا���

?8,� %�ر��، أو !�< �)	hS $�، أو و�m��? 8 : (�ت ا1;�0ن ا;#hU !��� إDk  ) dث
�� "!8��� �$ ،�(! >�U	� ��) "ت �+ أ�(kء »  dو �(! ��#� d �;5� ا إذا (�تBه ����

�(! ��#� d �;5� ٣٨٦/  ١٩( .ا��"م(  

* * *  

  ��oS ا� �����.. (  (8�M ا����m ا�����R  إ�� ا��� ا��E�م

  .ا�D0م !��E< ور��� ا� و$�آ���

  )  E�	ت ,:� ا��) >k ض�ر(��ن �� �Uأ�  ) �P%  ) >E��EXإ L�Pو?� و� >E$�	آ
  d (  %�P ا�)�"ص وا}�kر، وd (: ا�#��ء، وا��8�M$ �P�� Q�� ��&0 ا� إ�EXل

  .%�P آDم أه� ا���<

�8ُ {  :أ(� ا�)�"ص �#8 ,�ل ا� ������ِ�ُ �َJََّ�ٍم ُأ�َوَ(  َآ�َن َ(ِ��ً�� َأْو َ!َ�� َ�Sٍَ� 8�ِ�ٌََّة (ِّْ  َأ
�Eُ$ِ 8ُُ< ا0ْ�ُ�َْ� َوِ�ُ	Eِْ�ُ�"ْا ا8�ِ�ََّْة َوِ�ُ	Eَ:ُِّ�وْا اَ� َ!َ�� َ(� َه8َاُآْ<�ِ�ُ dََو �ا0ْ�ُ�َْ >ُEُ$ِ �ُا  >ْEَُّ��َ�ََو

���H ا� ����� ا�"ا%] !��� !8ة (  أ��م أJ�، �5ذا (�ت ,:� إدراآ�P �#8 (�ت   }Eُ�ْ�َُ�وَن
 �(! >�U��H] أن  d ،ر(��ن �PX ل"Jن آ�  (�ت ,:� د�E� ،ز(  ا�"%"ب �:,

  .��(��ن ا��#:� و�" (�ت ,:�� �0�$�

��H] !��� أن  d �j�) +� دام�) n��"م، �5ذا (�ت ,:� $��N �#8 وأ��ً� �5ن هBا ا���
�H] أن �s ،�(! >�Uن ا��T1م $8ل !  ا����م، �5ذا  D� ،ا��"م ���! [H�(�ت ,:� أن 

��8$ [H��H] ا����م �<  >� . D� ا����م  )  E�	�هBا �#��� د��d ا�#�_ن !�� أ;� إذا �< 
  .X+ء !���

» (  (�ت و!��� ?��م ?�م !)� و��ُّ�«: َ<وأ(� ا�0)� �#8 ,�ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��َّ
8��x rه�، و(PS"(� أن (  Mق ا�"U(�� �(! ا� +jر ��N�! r�8�  ) ���! qS	)

(�ت وd ?��م !��� �< ��< !)�، و,q:� ��) L��! 8 أن ا����n إذا ا�	�� $� ا���ض 
�j�) ار��	ء �+ ��ل ا���, dا��"م أداء و ���! [H� >�) .٣٨٩/  ١٩(  

 * **  
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 �Pم ر(��ن ا��"? n#� >و� �(�  �0�J +ا�"� B() ن��)ر �PX +� L:H;أة أ�ا(
آ�(Dً !��ً� أ;L��"� �P $�8 ا�"dدة $M"ا�+ �)	�  ه� �H"ز ,s��PN�$ ا����م؟ وه� �� 

  آ�Sرة $�8 هB' ا�0)� ؟ و(� (#8ار آ�Sرة ا��P� آ�(Dً؟

�P، �#"ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� ;�< �H"ز sو����PN أن ��"("ا !): �&%�ب ����	� $#"��
�5ن �< ��"("ا أ��T"ا !  آ� �"م » (  (�ت و!��� ?��م ?�م !)� و���«: َوَ��ََّ<

 +;�Rا�#��ء إ�� ر(��ن ا� ��J&� أن m%ا�ن ا�#"ل ا�s ؛��J&	�� رة�Sآ >P)`�� dو �ً(�E0)
lذ� +�	#��"%] ا��SEرة ��8م ا����8 ا�Bي  d) .٣٩٤/  ١٩(  

* * *  

  إذا (�ت ا1;�0ن و!��� ?��م و?Dة ��  �#����P !)�؟

إذا (�ت ا1;�0ن و!��� ?��م �5;� ��"م !)� و���، �#"ل ا�):+ : �&%�ب ����	� $#"��
و��� : ,�ل أه� ا���<. » (  (�ت و!��� ?��م ?�م !)� و���«: َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<

� �Uإذا آ�ن ر%� ,8 أ� DًR�� ،�kض وار�ا� (  ا�� '���! >k ض�أو �� �S0� ر(��ن +
و�< ��< ا�#��ء ا�Bي !��� k< (�ت، �5ن و��� ��"م !)�، �"اء آ�ن ا$)�، أو أ$�'، أو 

أ(�، أو ا$)	�، ا��P< أن �E"ن (  ا�"ر�k، وإن �:�ع أ��O 8� ا�"رD� �k ��ج أ��ً�، وإن 
�"م  �E� �	آ��  ) >�U��#< أ�8 $�����م !)� �5;�  >��ً)�E0(.  

��د !  ا�):+  >� lن ذ�s ،)�! ���� d �P;5� ةD? ���!ة �5;� إذا (�ت أ�8 وDوأ(� ا��
 +� ��P(�$ ق�ن ا���رع �s ،ة !�� ا��"مDس ا����, m�� dا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<، و �َّ�?َ

ا}J�،  (�N�0 آ�R�ة، ���� %�ء ا�S�ق $�)�N�0) +� ��P آ�R�ة �< ��E  ,��س أ�8ه�� !��
  ! "Sوا�� ����ة وا��S*���$ �� �!8� �;5� �P�#��E  إذا (�ت ا1;�0ن و!��� ?Dة �< 

��U وإه�����S� .q�"٣٩٥/  ١٩. (وا� ا��(  

* * *  

�  �	� (�ت، �Pون �+ ?��م ا���P� [��] ?8م �X$ًّ� ���ت هBا ا���ب، و�E  ا�#��, +�
) +#$  E� ، ��Pا�� �(! L)��� �	Jأ L!"U� 8,ر(��ن، و �PX �Jن و,8 د�)"� ��P(

�  ا��"(� ؟Bم ه"�� ��E�  

d ��ج !���P إن �Xءا� إذا د�J ر(��ن و$#+ !���P : أ,"ل: �&%�ب ����	� $#"��
�"(�ن ��"(��P $�8 ر(��ن �+ ا��"م ا��R;+ وا��"م ا�PX  ) r��R� X"ال) .١٩  /

٣٩٩(  

* * *  
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  ?��م ا�	U"ع

��م sا�"ارد �+ ?��م ا ��Sا� �) ���P؟ وإذا ?�دف و%"د ا�8ورة ا���PX آ�  ) n�:ا�
�H"ز ����أة أن ��"م �kDk أ��م QS;  ) �P() dً8$ ا��P�؟ �P�  

أJ:� ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< أن ?��م �kDk أ��م (  آ� PX� : �&%�ب ����	� $#"��
n�:م ا���sن �+ ا"E� أن ���sا  Eآ��، و� �م ا�8ه"? :Rا� ،��! h$ا�وا� ،��! r��

��! Q)�tأو (��، . وا� ،q�j أو ،�S� ��� أو ،�ً�N�� أة�ا�� L;ن آ�&$  E���5ن �< 
��م ا��kDR، �"اء sا 'Bم ه�?  �� �%sا ��M� �;5� ،lذ� �:X، أو (� أ��0�أو (�ض 

�Pم ا������م ا�:�n ا�r��R !��، وا��ا$h !�� وا�Q)�t !��، أو DJل أsا L;آ�.  

L��, �P(! ا� +jر ��N�! :» آ�  ) م��آ�ن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< ��"م �kDk أ
'�J_ أو ،�U�أو و ،�Pأول ا�� +� �P)�?أ +��:� d ،�PX « ،h�ا واBه +� �)s��

�E  آ";�P �+ .   آ� PX� �)� �"اء أول ا��P� أو و��U أو _J�'����م �kDk أ��م (
��م ا��kDR أ��م ا�:�n أ���sا . �;�M:� %" أن ا��ر أو ��%� �5;)� ;B�� lذ� ��t� وإذا

  )١١/  ٢٠. (و����� �E	] اs%� ��  آ�ن (  !�د�� ?"(�P و�E  ��آB�� �Pر

* * *  

8�r أن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!Mا� !)� $���م ورد �+ ا� +jة ر��َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< أو?� أ$� ه�
��م؟ وه� ه+ (		�$��؟sا 'Bم ه��� �	�� �PX م (  آ���  �kDk أ

�H"ز أن ���م (	"ا��� أو (	S�,�، و�H"ز أن : �&%�ب ����	� $#"�� �kDRم ا���sا 'Bه
8�Mو� ا� h�وا �)sوا ،'�J_  ) أو ،�U�أو (  و ،�Pن (  أول ا��"E� >� r�� ،

���  ر�"ل ا� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<) .١٢/  ٢٠(  

* * *  

 BJ&; ؟ وه����م !"�ه� ��E  ا�h�H �+ ا�)�� $�  ?��م ا��kDR أ��م (  ا��P� و?��م 
� ؟�%sا  

  :�8ا�J ا��:�دات ,��0ن: �&%�ب ����	� $#"��

m�� d >0, :�P0S($ دة"�#) ا��:�دة L;وه" ���� إذا آ� d اBP� ،ه��$�� �*��	أو ( ،
lل ذ��R) ،��� ا��:�دات �J8ا	أن �  E�� : ،Qا��� L��T �	� �HS)� ا�� �	إ;�0ن ���

  ! �Mا�� dو ،�Mة ا��D?  ! �HSىء �)� ا�`H� d �(P� ،�Mة ا��D? L,و%�ء و
D� ،��#	0) �M#��، و�)� ا��	(0 �HSن �)� ا�s ،�ً�� �)� ا�HS�، وd ا���P(�$ h�H أ
 "�� ،�J8ا� d �P;5� ،�P�:, ��� ��$�� ى�Jsا L;إذا آ� l�Bى، آ�Jsىء إ�8اه�� !  ا`H�
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��� وا��ا�:�، ,�)�: ,�ل إ;�0ن�Sة ا�D? �HSة ا�D�$ 8 أن أ;"ي���m هBا؛ : أ;� أر d

�P(! ىء`H� D� ةD��� ��$�� �:ا��ن ا�s.  

+;�Rوا�#0< ا� :�Sد ا��H) ن ا��#�"د $���:�دة"E��، وا��:�دة ;L0�� �P0S (#�"دة، أن 
���R) ،��� ا��:�دات �J8ا	أن �  E��ر%� د�J ا��8H0 وا�)�س ���"ن ?Dة : �BPا 

���+ رآ�	� ، �5ذا  �	� Q�H� d 8H0ا�� �J5ن (  ا����"م أن ا1;�0ن إذا د� ،�HSا�
��� أ%`أت !)� ا��آ�	� ؛ sن ا��#�"د أن ���+ رآ��Sة ا�D? +� ا1(�م h) �Jد  �	

!)8 دJ"ل ا��8H0، وآl�B �" د�J ا1;�0ن ا��8H0 و,L ا���M و?�� رآ�	�  �)"ي 
$D? ��Pة ا���M، أ%`أت !)� ���M ا��8H0، وإن ;"اه�� %���ً� �&آ��، �BPا ه" 

 l��! +�&�ا���$~ �+ �8ا�J ا��:�دات، و()� ا��"م، ��"م �"م !��� (DًR ا��#�"د أن 
��م ا��kDR ا�	+ ���م (  آ� PX�، أو هBا ا��"م وأ;N�? L<، �"اء آ)sا  ) �	�"; L

��م ا��kDR، وإن sىء !  ?��م ا`H��	� ��"م !���، �E  إذا ;"�	� ��"م !��� �< ";
��م ا��kDR أ%`أ !  �"م !���، وإن ;"�L ا�h��H آ�ن أ���sا  ) �ً)"� �	�";) .٢٠  /

١٣(  

* * *  

tوا�  �(kdا +)"���Q ووا�q أ�8 أ��م ا�	���q ه� ��"(E� �) ��P< (  ا!	�د ?��م 
  أم d؟

��"(��P، : �&%�ب ����	� $#"�� d �;5� q��"م اkd)�  أو ا�Q��t أ��م ا�	�� qإذا وا�
d�, >P(! ا� +jر �وا$  !� ��N�! r�8M� :»  �����YJّ �+ أ��م ا�	���q أن ُ >�

�8H ا�8Pي >�  �� dو(» إ ،fMوا�#�رن �+ ا� h	�	ا�� +(���)	M) lP�م  d �;ا����"م أ  
�(� ��S�) .١٦/  ٢٠(  

* * *  

��`(� ?"(T ��P"ال  �P� lر ذ�B(�ر%� ;"ى ?��م اkd)�  وا�Q��t (  آ� أ�:"ع و�< 
  ا���� أم d؟

(H�د ;�� ا�d ��S ��`م $����S، �5ذا ;"ى ا1;�0ن أن ��"م �"م : �&%�ب ����	� $#"��
 D� >�� >� �(Eو� Q��tوا�  �(kdا D� ��U, >k ع �+ ا��"م�X "� l�Bء !���، وآ+X

��`م إ���(� �	� �" ;"ى ا1;�0ن أن �	�8ق $��ل  d �S(ن ?"م ا�s ً�؛��X+ء !��� أ
��`(� أن �	�8ق $�، إذ أن ا�)�� d أk� ��R) +� �P هB' اs("ر،  d �;5� و��� ا���ل

�N�0ا �)#"ل ��خ ا�B: و!�� ه� ��	أن �0 l��! [H� d �;إ  �(kdم ا"�+ ?��م 
��P)��?  0� Q��tوا�  �(kdا +)"�. وا�Q��t، و�E  إن ���L ذ��J "P� l�s ،ن 

)١٦/  ٢٠(  

* * *  
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  ه� ه)�ك أ����� ����م �X  ) L"ال؟ وه� ���م (	S�,� أم (	"ا���؟

;�<، ه)�ك أ����� ����م �	� أ��م (  PX� X"ال، آ�� %�ء �+ : �&%�ب ����	� $#"��
(  ?�م ر(��ن k< أ�:�� �	ًّ� (  X"ال آ�ن «: � َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<�8�r ر�"ل ا
��)+ آ���م �)� آ�(��. » آ���م ا�8ه�.  

و�):*+ أن �	):� ا1;�0ن إ�� أن هB' ا�� d ����S	q#M إd إذا ا;	�P ر(��ن آ��، و�BPا 
� (  X"ال، وإن ?�م إذا آ�ن !�� ا1;�0ن ,��ء (  ر(��ن ?�(� أوk dً< ?�م �	ًّ

���M هBا ا�R"اب، �"اء ,�)�  D� ر(��ن  ) ���! �) n#���م ا�0	� X  )"ال و�< sا
: وذ�s lن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< ,�ل. $��M ?"م ا�	U"ع ,:� ا�#��ء أم �< ;#�

?�م $�n : وا�Bي !��� ,��ء (  ر(��ن �#�ل» ... (  ?�م ر(��ن k< أ�:�� «
�#�ل. ر(��ن dم ر(��ن: و�?.  

 ،��tأ���؛ ��� ��� (  ا��:�درة إ�� ا� h$�		ا�  E� ،��$�		) أو �,�S	) ن"E� ز أن"H�و
� ا�Bي ,8 ��دي إ�� !8م ا��"م�  )١٧/  ٢٠. (و!8م ا�","ع �+ ا�	0"

* * *  

ا ?��م �X  ) L"ال d$8 أن �E"ن (  �k;+ ا���8 وإ8N�� d dة إذ: �#"ل آ�R� (  ا�)�س
  �< ���] (  �k;+ ا���8 و(		�$��، أ��8و;�؟

��م (  X"ال d $&س أن �E"ن (  �k;+ ا���8، أو (  _J� : �&%�ب ����	� $#"��sا �	�
ا��P�، و�"اء آ�;L (		�$�� أو (	S�,�، إ;�� ا��P< أن �E"ن $�8 ا;	�Pء ا����م، �5ذا آ�ن 

  )٢٠/  ٢٠. (!�� ا1;�0ن ,��ء �5;� �#8(� !�� ا�0	� أ��م (  X"ال

* * *  

  ?��م PX� M)�م آ�� ه� ��� ��� أم d؟ وه� أآ"ن (:	8!ً� $���(�؟

�0 ُّ ?��م PX� ا� ا��M�م آ�� و�0	�8"ن : $�n ا��P#Sء �#"�"ن: �&%�ب ����	� $#"��
��د » أ��� ا����م $�8 ر(��ن PX� ا� ا��M�م«: $#"�� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< >�  Eو�

�E"ن ?��(� (  !  ا �) �Rآ��، وأآ �)"���):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< ���� أ!�< أ;� 
8�r ا����N�!  ! m�M رj+ ا� Mن، آ�� %�ء �+ ا��:�X �PX ر $�8 ر(��ن"Pا��

 �P(!)ل ��  ?�(� آ��) ٢�#� dا؛ : ، وBه ��	M�8�r ا��Bآ"ر ,8 Mن ا�s 8ع؛	إ;� (:
  )٢٢/  ٢٠. (آ�' $�n ا��P#Sءأ!)+ ?��(� آ�� آ�� ذ

* * *  
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  (� �E< ا����م �+ PX� �X:�ن؟

ا����م �+ PX� �X:�ن �)� وا1آ�Rر ()� �)�، �	� ,����N�! L : �&%�ب ����	� $#"��
�P(! ا� +jن«: ر�:�X +� �() �ً)��? �Rأآ �	���):*+ ا1آ�Rر (  ا����م �+ » (� رأ

r�8Mا ا�BP� ن�:�X �PX.  

?"م �X:�ن (�R ا�0)  ا��وا�] $��)0:� ����"ات ا��E	"$�، و�E"ن و: ,�ل أه� ا���<
 �PX +� ا����م  � l�Bر(��ن، و� �P�� �:ر(��ن، أي آ&;� را� �P�� �)8#� �;&آ

و�+ . �X:�ن، و�  ا����م �	� أ��م (  PX� X"ال آ���ا�:� ,:� ا��E	"$� و$�8ه�
�P	��Pو� QS(ا�  �T"� +ى وه�J8ة أN�� ن�:�X +� 8ة  ا����م�	0) ن"E	� ،م�����

  )٢٢/  ٢٠. (����م ر(��ن ��P��! DًP أداؤ'

* * *  

;��هn�$ 8 ا�)�س ��t"ن ا��! Q)�t� �X  ):�ن $&ذآ�ر (�t"?� و,�اءة ��#�_ن 
  و?Dة و?��م ��� ه" ا��m�M %`اآ< ا� �J�ًا؟

ا��m�M أن ?��م ا�)�� (  �X:�ن أو �����t $#�اءة، أو : �&%�ب ����	� $#"��
B$ ،ى�Jsر ا"Pا�� +� �آ� d أ?� ��، ��"م ا�)�� (  �X:�ن آ*��' (  أ��م ا�)�

n�:ا� �kDRا� �PX م ا1;�0ن �+ آ�"��ا�r��R !��، : و(  ا����"م أ;� ���ع أن 
وا��ا$h !��، وا�Q)�t !��، و��X  E:�ن �� (`�� !  �O�' �+ آR�ة ا��"م، �5ن 

آ�ن �RE� ا����م �+ �X:�ن أآR� �O  )�'، �	� آ�ن ��"(�  ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<
آ�� أو إDً��, d ()�، ��):*+ ��;�0ن إذا �< ��q !��� أن �RE� (  ا����م �+ �X:�ن 

  )٢٣/  ٢٠. (ا,	8اء $��):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<

* * *  

و s ،'8�$;)+ ,�أت �+ ه� �H"ز ?��م �"م !�X"راء و��O  ) '8� أن ���م �"م ,:�� أ
 d د"Pا�� r�� Lاه� ,8 زا��Eن ا�s lز ذ�"H�إ�8ى ا��DHت �	"ى (�Sده� أ;� 

��"(";� ا}ن؟  

آ�اه� إ��اد �"م !�X"راء $���"م ��L0 أ(�ًا (	S#ً� !��� $�  أه� : �&%�ب ����	� $#"��
��ى !8م آ�اه� إ��اد'، و�E  ا���s أن ���م �"م ,  ) >P() م ا���<، �5ن"�:�� أو 

$�8'، وا�	��h أ��� (  ا��Mدي !��، أي (  ا���s أن ��"م �"(ً� ,:�� �#"ل ا�):+ 
، و,8 ذآ� .��)+ (h ا���X�� «�  L�#$ إ�� ,�$� s?"(  ا�	��h«: َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<

  :$�n أه� ا���< أن ?��م !�X"راء �� Dkث ��dت

  .:�� أو �"(ً� $�8'أن ��"م �"(ً� ,: ا��Mل اsو��
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��;�Rل ا��Mد' $���"م: ا��S�  .أن 

�R��Rل ا��M8': ا��$ �ً)"�  .أن ��"م �"(ً� ,:�� و

وذآ�وا أن اsآ�� أن ��"م �"(ً� ,:�� و�"(ً� k ،'8�$< أن ��"م ا�	��h وا���X�k ،< أن 
��"م ا���X� وا��Mدي !��، k< أن �S�د' $���"م .Q�� اد' $���"م�أن إ� �Po� وا�Bي 

'8�$ �ً)"�  )٤٢/  ٢٠. ($�E�و'، �E  ا���s أن ��< إ��� �"(ً� ,:�� أو 

* * *  

  ) ��#�(  أ�� !��X�! �P"راء وه+ ��nN ه� �#�+ ?��(�؟ وه� (  ,�!8ة ��� 
�#�� %`اك ا� �J�ًا؟ d �)ا�)"ا�� و  

 ���Bي �� �:]. ;"ع �� �:]، و;"ع d �:] ��: ا�)"ا�� ;"!�ن: �&%�ب ����	� $#"��
lل ذ��R) ،��#�ُ dات ا�0:] و"S$ ت"S����M ا��8H0، �" %�ء ا��%� و%��T >k Qل : 

%�"�� k< أراد أن �&�+ $	��M ا��D? �P;s ،8H0��� ��M�  E� >� ،8H0ة ذات �:]، 
�"م !��� و�"م  �Po� ���� lذ� �R)و!��، و�ا��� L��� 0:]، �5ذا ��ت$ �T"$�)

"�م !��� و�"م !�X"راء $B! Dر �lX D أ;� X�! d"راء، �5ذا أJ� ا1;�0ن ?"م 
�)	hS $� !�� أ;� �"م !��� و�"م !�X"راء d أي ،'��, "� �$ hS	(� dو ،+�#�.  

وأ(� إذا (� !�� ا1;�0ن وه" (�Bور آ����أة ا�nN�M وا�)�0Sء أو ا�����o��� ،nه� 
�#�+، sن هBا YJ $�"م (��  �S"ت �S$ ��E"ات هBا ا�� d �;أ �ً��  )٤٣/  ٢٠. ("مأ

* * *  

 ��� �HMذي ا� �م !�"��  E�8�r أن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< �< Mورد �+ ا�
  ا�H"اب !  ذ�l؟

8�r ا����ر إ��� �+ ?m�M (��N�!  ! >�0 رj+ ا� !)�P : �&%�ب ����	� $#"��Mا�
L��, :»? >ََّ��َر�"ل ا� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َو L�أن «: و�+ روا��» ��Nً� �+ ا���� ,~(� رأ

  .» ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< �< ��< ا����

أن هBا إJ:�ر (  !���N رj+ ا� !)L��! ��! �P، و,"ل ا���"ل َ?�َّ� ا��َُّ� : وا�H"اب
):+ َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< (#8م !�� X+ء �< ����� ا��اوي، و,8 ر%m ا1(�م أ��8 ر��� ا� أن ا�

 L:R�8�D� r إ�EXل، وإن �< Mا ا�Bه L:k 5ن� �ا��� 'Bم ه"��َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< آ�ن 
�5ن ?��(�P دا�J �+ !�"م اs!��ل ا�����M ا�	+ ,�ل ���P ر�"ل ا� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� 

ا��"م (  ا���� و» (� (  أ��م ا���� ا����P�� m  أ�] إ�� ا� (  هB' ا����«: َوَ��ََّ<
m٤٤/  ٢٠. (ا����(  
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* * *  

��"(P ؟ �P� fM�  (  آ�ن ��	�د ?��م !�� ذي ا��HM �&راد أن 

?��م !�� ذي ا�S$ Q�� �HM�ض، �5ن �Xء ا1;�0ن ?�(�P، : �&%�ب ����	� $#"��
 �ً!"U� ن"E�وإن �Xء �< ����P، �"اء ���� إ�� ا�fM أم $#+ �+ s ،'8�$ن آ� ?"م 

�t�، و!�� هBا �5ذا آ�ن �+ $�8' وأ�] أن ��"م ����<، �5ذا ���� ورأى ��1;�0ن ��� (
 d م"���):*+ ��  qX !��� ا��"م �+ ا�S0� أن  d �;s م؛"�� D� ا���#� �+ ا��"م
��"م، sن ر�"ل ا� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< آ�ن (US�ًا  d ���! +�  Eو� ،DًS; dو �ًj��

 ٢٠. (,8 روي !)� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< أ;� ;�P !  ?"م !��� $�����+ �"م !���، و
 /٤٥(  

* * *  

  (� �E< ?��م �"م !��� �*�� ا��Mج وا��Mج؟

?��م �"م !��� �*�� ا��Mج �)� (�آ8ة، �#8 ��� ر�"ل ا� َ?�َّ� : �&%�ب ����	� $#"��
أ�	0] !�� ا� أن �SE� ا�0)� ا�	+ ,:�� «: ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< !  ?"م �"م !��� �#�ل

�SE� ا�0)� ا�����j وا�:�,��«: و�+ روا��» وا�0)� ا�	+ 8�$' «.  

�0  �� ?"م �"م !���، sن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< آ�ن (US�ًا  d �;5� ج�Mوأ(� ا�
 !)�P أن ا�)�س �"م !��� �+ ��H ا�"داع، �m�M? +S ا�:�tري !  (��";� رj+ ا�

 +� �EX"ا �+ ?��م ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< �"م !��� �&ر��L إ��� $DMب وه" وا,
  )٤٦/  ٢٠. (ا��",� ���ب ()� وا�)�س �)o�ون

* * *  

 h:� م"�; �P� لDPا� h��U) +� �S�	tا�� qT�(ف ا��D	Jd �H�	; ���! م"� ��	Jإذا ا
��  M; +	ا�:�8 ا� ��  �P أم ;�"م �:h رؤ�� ا�M�(� ؟رؤ

ه� ا�DPل وا��8+ ا�8;�� آ��P أم : هBا �:)� !�� اJ	Dف أه� ا���<: �&%�ب ����	� $#"��
� $�J	Dف ا��DًR�� ،h��U إذا آ�ن �	t�� $�J	Dف ا��h��U؟ وا��"اب أ;� �	t�ه" 

 �J_ 8�$ +� ورؤي ،h��	ا ا��"م ه" ا��"م ا�Bوآ�ن ه ،�E�$ ل ,8 رؤيDPم ا�"�$ �E) �:,
�"م  �;s ا ا��"مBا ه")"���H"ز �P< أن  d �;5� �X!)8ه< ا��"م ا��� ���م !"�وآ�ن 
  )�Rه" ا� �E) +� h��	وآ�ن ا��"م ا� �E)  ! ��!�8، وآl�B �" ,8ر أ;� �&J�ت ا��ؤ

��"("ن �"م ا�	��h !)8ه< ا��"ا�q ��"م ا���X� ��E) +، هBا ه" ا�#"ل  >P;5� ،>8ه(!
s ،m%ا�لا�"#�إذا رأ�	�"' ��"("ا وإذا رأ�	�"' «: ن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< 
�E";"ا ��و;�، وآ�� أن ا�)�س $�1%��ع » �&�U�وا >� >P	P% +� ��ُ >�  �Bء ا�dوه�
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��	:�ون �T"ع ا�HS� وO�وب ا���Q �+ آ� ()l�BE� ،�P:0M$ �#U ا�	",�L ا��P�ي 

�E"ن آ��	",�L ا��"(+.  

)٤٧/  ٠٢(  

* * *  

 ��S��H"ز ��;�0ن أن  �P� [M	0) L,و qوا� [M	0)ء وا%] و��, h�	%إذا ا
  ا��0	M] و���H ,��ء ا�"ا%] ���� $�8؟

��� وا�)���� lX d أ;� (  ا����وع : �&%�ب ����	� $#"���S0:� �����م ا�(��$
��� د�  وا%] !���، �Sن ا�s ،����(ا� �:, ����S��$ 8أ:�وا�)���� �U"ع إن وا���#"ل أن 
ا,n (� !��l ,:� : ��0�ت وإD� d ��ج، و!�� هBا �)#"ل ��  !��� ,��ء (  ر(��ن

أن �	U"ع، �5ن �U"ع ,:� أن �#�+ (� !��� ����m�M أن ?��(� ا�	U"ع ?m�M (�دام 
 +;�R%� و$�  ر(��ن ا��ن $�  ا�"E��+ ا�",s ،��� Lن ,��ء ر(��ن ��	8 إ�� أن 

��� (DًR إذا ?�� ا1;�0ن (#8ار (� !���، ��Sة ا�Dآ� ،`N�% �S(��� �ً��") �)sدام ا��
��� (h ��� ا�",L آ�ن %�N`ًا�Sا� �:, �ً!"U�) .٤٨/  ٢٠(  

* * *  

?��م ا�#��ء (h ?��م ا�)���� $)�� وا�8ة (�R ?��م �"م !��� و,��ء ر(��ن $)�� 
  وا�8ة؟

!��� (h ا�#��ء، أو !�X"راء  إذا آ�ن ا��#�"د أن ��"م �"م: �&%�ب ����	� $#"��
(h ا�#��ء $��)� أن ��"م �"م ا�#��ء �+ �"م !���، أو �+ �"م !�X"راء �D $&س 

�%sا l� ��M�  )٤٩/  ٢٠. ($l�B و

* * *  

ا(�أة ;Bرت أن ��"م PX� ر%] (  آ� �)� إن �SX ا� و�8ه� (  ا��Mدث و!H`ت 
  ��� ا�EM<؟

s;)+ : ���ذا PX L�J� ر%] $��)Bر؟ إن ,��L: ة0�ُ&ل هB' ا���أ: �&%�ب ����	� $#"��
�H] ا�"��ء $�؛ : ,�)� ��P. أ!	#8 أن �Y��t ر%] $���"م !:�دة dو'، و�E) رB; اBه

أ(� إذا آ�;B; Lرت PX� ر%]، s;� ا��P� ا��"ا�+ . sن �Y��t ر%] $���"م (E�و'
��%� زوا d ًا`H! ت`H! 5ن� ،�)"�� �P;5� �(��� d دث�Mل ا�"�M� رB(5ن ا�� ،��
�ً(�E0) م"�  )٤٩/  ٢٠(  .ا�"ا%] �BMى $� �Bو ا�"ا%] $&?� ا���ع، �	�U< !  آ� 
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* * *  

+�&�  :(� رأ�E< �+ ا����م وا�#��م (� 

  .أ�+ ا��"م ا�h$�0 وا�����  (  PX� ر%] و���	�

�"م !�X"راء ����$.  

  :رأ�)� ���� ذآ�: �&%�ب ����	� $#"��

�  (  ر%] و,��م ���	� و�Y��t ذ�l $8!�، وآ� $8!� أ�+ ?��م ا��"م ا�h$�0 وا����
��Dj.  

  )٥٠/  ٢٠. ($���� !�X"راء ��P���t $��#��م 8$!�

* * *  

  (� �E< ?��م �"م ا����H؟

?"م �"م ا�E) ���H�و'، �Q��  E !�� إDT,�، ��"م �"م : �&%�ب ����	� $#"��
�t� d"ا «: � ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<ا����H (E�و' ��  ,�8' وأ��د' $���"م، �#"ل ا�):+ َ?�َّ

�"م ا����H $���م، و��� d	�P $#��م «.  

وأ(� إذا ?�م ا1;�0ن �"م ا����H (  أ%� أ;� ?�دف ?"(ً� آ�ن ��	�د' �d �;5 ��ج 
. !��� �+ ذ�l، وآl�B إذا ?�م �"(ً� ,:�� أو �"(ً� D� '8�$ ��ج !��� �+ ذ�l، وd آ�اه�

)٥١/  ٢٠(  

* * *  

 ��� �)��?  ) h;�) �� ��� >k L:0م ا�"�إذا ?�م ا1;�0ن �"م ا����H و;"ى ?��م 
  ا�EM<؟

�<، وا�)P+ : �&%�ب ����	� $#"���M	�� Qاه� �#~ و���E�� ���Hم ا�"�ا�)P+ !  ?��م 
�"م ا����H، �#"ل ا�):+ !��� ا��Dة وا�D0م �ً��t) إ;�� ه" ���� إذا ?�(� ا1;�0ن :

�5ذا ?�م ا1;�0ن �"م ا����H و����H� « '8 $���م، و��� d	�P $#��م�t� d"ا �"م ا«
�"م %��� آ�ن ذ�l (E�وهً�، �)#"ل �� �;s :L:0م ا�"��"م ا�Q��t (��، أو  >? . "��

�8 ?"م �"م ا�L:0 و�D� h;�) �� ���  E إk< !���، �#"ل ��?�م �"م ا����H !�� أ;� 
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/  ٢٠(» إ;�� اs!��ل $��)��ت وإ;�� ��E ا(�ىء (� ;"ى«: َ<ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��َّ

٥٢(  

* * *  

�B($ +Sر'؟ �P� ���Hم ا�"�  (  ;Bر أن ��"م 

� إ��� : �&%�ب ����	� $#"������"م ا����H و >���� ���Hم ا�"�;�< (  ;Bر أن ��"م 
�E"ن ا�"��ء $��)Bر !�� و%� d آ�اه� ��� l�B$و ،L:0م ا�"��"م ا�Q��t أو .  

أ(� إ��اد �"م ا����H $���"م �J_ [:0� d �?"�t� �5ن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< 
'8�$ �ً)"�  )٥٣/  ٢٠. (;�P !)� إd أن ��"م ا1;�0ن �"(ً� ,:�� أو 

* * *  

  (� ا���� �+ ا�)Y��t�  ! +P ا����H $���م؟

�t� d"ا �"م «: ْ�ِ� َوَ��ََّ< أ;� ,�لL:k !  ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�: �&%�ب ����	� $#"��
�"م ا����H $�����م . » ا����H $���م، و��� d	�P $#��م Y��t�  ! +P(ا� +� ��EMوا�

أن �"م ا����H !�8 ���:"ع، �P" أ�8 اs!��د ا���!�� ا��kDR؛ sن اD�1م ��� أ!��د 
ه" �"م ا����H، ��  !�8 ا�US� (  ر(��ن، و!�8 ا�Mjs، و!�8 اs�:"ع و: �kDk ه+

�"م �):*+ ��� ���%�ل ا�	#8م إ��  ���Hم ا�"�أ%� هBا ;P+ !  إ��اد' $���"م، وsن 
���ع ���Mج أن  d يBا� ���م !"�$ ��:X "P� �آBل $��8!�ء، وا��*	Xdوا ،���Hة ا�D?
  E����"(�؛ s;� (�	*� $��8!�ء وا�Bآ�، و(  ا����"م أ;� !)8 �`ا�< ا��:�دات ا�	+ 

���%&�  E�� �) ��! ���%&�  E�� d �) 8م#� �P��$ ��%&� .�N�, : �5ذا ,�ل ����	ا ا�Bإن ه
  .$E";� !�8ًا ���:"ع �#	�+ أن �E"ن ?"(� (M�(ً� آ�"م ا���8�  d إ��اد' �#~

�(�, : +P(ا�  E��	E�ر �+ آ� PX� أر$h (�ات، ��BPا �<  �;s ؛ ��"م ا���8  ! ��	t�إ;� 
��M	ا� ��! ������Hم ا�"� +� 8%"� d  �  .<، k< ه)�ك أ��ً� (��;+ أJ�ى �+ ا���8

���< $&;� ��Q ا�*�ض ()� ُ B�(ً� $�8'، �5ن ا����م ��)"�وأ(� إذا ?�م �"(ً� ,:��، أو 
�"م ا����H $���"م؛ s;� ?�م �"(ً� ,:�� وه" ا�Q��t، أو �"(ً� $�8' وه" �"م  Y��t�

L:0٥٤/  ٢٠. (ا�(  

* * *  

"�  م ا��l؟�E< ?"م 
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?��م �"م ا��l أ,�ب اs,"ال ��� أ;� ��ام، �#"ل !��ر $  ���� : �&%�ب ����	� $#"��

(  ?�م ا��"م ا�Bي ��l ��� �#8 !�� أ$� ا�#��< َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� «: رj+ ا� !)�
���م» َوَ��ََّ< d ن �8ود ا� أنs ،�%8ود ا� !` وM� ٍّ8�	) lم ا��"� +� >Nن ا���sو 

�"(ً�، و�BPا ,�ل ا�):+ !��� ا��Dة   �kDk ن�:�X أو إآ��ل ،��Dه ��ر(��ن إd $�ؤ
�	#8(  أ�8آ< ر(��ن $�"م �"م أو �"(�  إd ر%� آ�ن ��"م ?"(ً� «: وا�D0م d
������ « . �)s8 و�+ ا(! L:k إذا ،�	�dو h:	� ���0) ��dو LM� يBإن ا1;�0ن ا� >k

�ً�:� ������ �Pل ا��"Jد ���� D� L:R�و,q:� 8 �)� (� إذا رأى . ������0 ، وإذا �< 
��"م؟  d م أو"��  )٥٩/  ٢٠(ا1;�0ن و�8' هDل ر(��ن ه� 

* * *  

  (� ?"م ا�"?�ل؟ وه� ه" �)�؟

�US� ا1;�0ن �+ �"(� ، ��"ا?� ا����م : �&%�ب ����	� $#"�� d م ا�"?�ل أن"?
(  أراد أن �"ا?� «: ��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< !)� و,�ل�"(�  (		��� ، و,�P; 8 ا�):+ َ?�َّ� ا

�M0وع، » ���"ا?� إ�� ا��ب ا����$  ) L0و�� ،`N�Hب ا��$  ) �M0�� ��?وا��"ا
�`ال ا�)�س $�t� (� «: وا���"ل َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< ���H�� ��! r ا�US�، و,�ل d

�USا ا�"�H! «ا?�"ا إ"��� ر�"ل ا� إ;l : �� ا�M0� �#~، ���� ,��"ا�E)� أ$�ح �P< أن 
  )٥٩/  ٢٠. (»إ;+ �L0 آ�P�	E<«: �"ا?� �#�ل

* * *  

  ه� �H"ز ?��م أ��م ا�	���q؟

��م ا��kDR ا�	+ $�8 !�8 ا�Mjs، و���L : �&%�ب ����	� $#"��sه+ ا q�أ��م ا�	��
Qو;� �+ ا�����(���م ا�	���s ،qن ا�)�س ���,"ن ��M�� �P< أي &$ d �	� Q:��� ،

��م ا��kDR ,�ل ���P ر�"ل ا� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<sا 'Bو' وه�Jإذا اد  S�	�أ��م «: 
ا�	���q أ��م أآ� وX�ب وذآ� � !` و%� �5ذا آ�;L آl�B، أي آ�ن ("�P!"j ا���!+ 

�� و!���N رj+ اsآ� وا���ب وا�Bآ� �، �E� d �P;5"ن و,	ً� �����م، و�BPا ,�ل ا$  !
��P(! ا�) :8يP8 ا�H� >�  �� dإ  �����YJ �+ أ��م ا�	���q أن  >� ( h	�	��� +(��

��"(�ن �kDk أ��م �+ ا�fM و�:�� إذا ر%�� إ�� أه�H�� ،��P"ز ��#�رن  ��P;5� وا�#�رن
 �:, fMت ("�< ا�"S� d �	� �kDRم ا���sا 'Bه �)"��وا��	�	h إذا �< �8Hا ا�8Pي أن 

��P)��? . و�" آ�ن !�� ا1;�0ن ?��م �	� ،�P)"? ز"H� d �;5� lو(� �"ى ذ�
�"ا?� ?"(� >k ،'8�$ +	ا� �kDRم ا���sم ا���8 وا"� �US� �;5�  ��$�		)  ��PX) .٢٠  /

٦٠(  

* * *  

  ?�L �+ ا�0)"ات ا�����j �#��ء د�  !�+ �&�U�ت (	��8ة ه� ��`()+ ا��SEرة؟
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X�ع ا1;�0ن �+ ?"م وا%] آ#��ء ر(��ن، وآ�Sرة ا���� ،  إذا: �&%�ب ����	� $#"��

وآ�Sرة �8�� ا�q�M �+ ا�fM إذا ��q ا��M�م ,:� أن ��M، و(� أX:� ذ�l (  ا����م 
�H"ز �� أن �#��U إB�� dر X�!+، وهBEا آ� (  X�ع �+ X+ء وا%]  d �;5� ،[%ا�"ا

:� +!�X رB�$ dإ ��U, �� �M� dإ���(�، و �)`�����U, m، وهB' ا���أة ا�	+ �5;� 
 �P��! Q�� ،ا��"م lذ� L�,ر، وB! D$ م��sم (  ا"�X�L! �+ ا�#��ء k< أ�U�ت �+ 
X+ء $�8 ذ�s ،lن ا�#��ء إ;�� �E"ن �"(ً� $�"م، و��P��!  E أن �	"ب و�0	S*� ا� !` 

  )٦١/  ٢٠. (و%� ��� و,hU,  ) �P() h ا��"م ا�"ا%] $B! Dر

* * *  

��م أ�X� أ���;ً� أ?"sا n�$ +�  Eو�+ ا��:�ح أذه] إ�� !��+ و� Q��tوا�  �(k1م ا
  $��	�] وا�)��س (�� ��U�;+ إ�� ا�U�1ر ��P �+ ذ�l؟

إن آ�ن ?"(� ��t $����� �5ن : ;#"ل ��  آ�ن �� !�� ر��+: �&%�ب ����	� $#"��
��م ا�:�s ،nن ا�#��م $�sأو ا ،Q��t)� ، أو ا�k1ام، �"اء ا�(� �"? �S�x"ا� ��

��E  أن ���h ا1;�0ن ا�"ا%] (  أ%� ���  dا%]، و"$ Q�� ع"U	وا%]، و?"م ا�
��Utء ���P آ�R� (  ا�)�س �	�Pو;"ن �+ أداء ا�"ا%]، و���S"ن  'Bوه ،[M	0ا��

~�O اBًا، وه�8("ن (�P��:)"ن ,��ًا و  �Bآ�� >P� ،�(0ا�.  

�H"ع، أو آ�ن �+ ��� ا��	�ء ;�Pر أ(� إذا آ�ن ا1;�0ن !)8' ,"ة !�� ���M ا���U وا
>���� ���! ��! �k�� dو%" $�رد و ���,.  

  )٦٣/  ٢٠. (أ�U� و%"$ً�،و,< $����� ا�"ا%]: و%"اب ا��0ال ;#"ل ��

* * *  

  ه� ���� ا�#8ر �+ ا���� اsواJ� (  ر(��ن؟ وه� �	)#�؟

ا��m�M أ;�P ���� ا�#8ر �+ ا���� اsواJ� (  ر(��ن، و. ;�<: �&%�ب ����	� $#"��
 8#� ،�ً���	)#�، آ�� ,�ل ذ�l ا$  �H� ر��� ا� �+ �	m ا�:�ري، وآ�� د�L !��� ا�0)� أ

�E"ن �+ ا�"ا�8 وا����� ، و�+ ا�r��R وا����� ، و�+ ا�h$�0 وا����� ، و�+ 
ا�Q)�t وا����� ، و�+ ا�	��h وا����� ، و�+ ا��R(  وا����� ، و�+ ا��0دس 

h$ا�و�+ ا� ، �وا����� ، و�+ ا��R;+ وا�����  آ� هBا (�E  أن �E"ن ��� ����  وا����
ا�#8ر، وا1;�0ن (&("ر $&ن �M�ص ���P !�� ا�#��م، �"اء (h ا���H!� إن آ�ن �+ 8�$ 
 +����#�م ��� ا�h) "P� ،�!��H ا���H!� أ���، وإd إذا آ�ن �+ ا�:�د�� �+ ا�:� �5;� 

���� ا�#8ر إ���;ً� وا�	�0$ً� ;�ل أ%�ه�، �"اء !�< و�" آ�ن و�8'، وا!�< أ��ً� أ;� (  ,�م 
$�P أو �< ���<، �	� �" ��ض أن ا1;�0ن (� !�ف أ(�را��P، أو �< �):� ��P $)"م أو 

�O�'، و��P)�, �(E إ���;ً� وا�	�0$ً� �5ن ا� ����� ����U (� ر�] !�� ذ�l، وه" أن ا� 
�*S� �� (� �#8م (  ذ;:� و�" آ�ن و�8' ����� .)٦٦/  ٢٠(  
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* * *  

 �P;"�M�� ر(��ن ه+ ���� ا�#8ر  )  �آ�R� (  ا�)�س ��	#8 أن ���� ا�h$�0 وا����
��M"ن �O�ه� �+ ر(��ن ��P هBا ("ا�q ���"اب؟ dة وا��:�دة وD���$  

هBا ��Q $�"ا�q ���"اب، �5ن ���� ا�#8ر �	)#� ,E� 8"ن ���� �:h : �&%�ب ����	� $#"��
�O� ��l ا����� آ�� �8ل !��� ا��sد�r ا��RE�ة �+ ذ�L:k 8#� ،l  و!��� ، و,E� 8"ن �+

!  ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< أ;� ذات !�م أري ���� ا�#8ر ��Eن ذ�l ���� إ�8ى 
ا�	�0"ه� �+ ����� �:#�، �+ ��$�� �:#�، �+ �J(�0 «: و!��� ، وL:k !)� أ;� ,�ل

�#:� «)٦٦/  ٢٠(  

* * *  

  ���ع �+ ;o�آ< ���  ,�ل $	���S ���� ا1��اء !�� ���� ا�#8ر؟(� رأي ا

ا�Bي ;�ى �+ هB' ا��0&�� أن ���� ا�#8ر أ��� (  ���� ا1��اء : �&%�ب ����	� $#"��
$��)0:� ��(�، أ(� $��)0:� ����"ل َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< �	E"ن ���� ا1��اء ا�	+ ه+ 

�)�� �+ ���� ا����اج �+ �#� أ�� >� �) �N��Sا�  ) �P�� و;�ل ،�$ �?�J �P;s ،�
 ،�ً#�U) اج�+ ه+ ���� ا���	اء ا��ا1� ���� ��S; dو ،�ً#�U) ا�#8ر ���� ��S; D� ،ه���O
�8 أن ���� إ�� (� �n�$ ���S ا�)�س ���� ا�h$�0 وا�����  (  ر%] (  �� �N�0وآ&ن ا�

 ���� �P;ن أ"(o��L:R (  ا�d	�Sل $BP' ا�����،  >� lأن ذ� h,اج، وا�"ا�اء وا����ا1�
�L:R أن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< أ��ي $� �+ ��l ا�����، $�  >�� ،��t�ا�)���� ا�	�ر

إن ا�Bي �Po� أن ا����اج آ�ن �+ ر$�h اsول، k< !�� ��ض أ;� L:k أن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� 
�#	�+ أن �E"ن َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< !�ج $� �+  d lر%]، �5ن ذ�  )  ����� ا�h$�0 وا����

 h:� ����$ ل�S	�d�� اBو!�� ه ،�!�Uص $�+ء (  ا���	Jل وا�S	ا����� ا� l�	�
و!���  (  ر%] d أ?� �� (  ا�)���� ا�	�ر���t وd ا���!��، �5ذا �< �E  آl�B آ�ن 

  )٦٨/  ٢٠. ((  ا��:r و(  ا�:8!� أن �M	$ �S	�l ا�����

* * *  

  ه� �H"ز �h:� ���� Y��t و!���  (  ر(��ن $���ة أ�	";� (&%"ر� ؟

» !��ة �+ ر(��ن ��8ل ��H«: ,�ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<: �&%�ب ����	� $#"��
  .وهBا ���� أول ر(��ن و_J� ر(��ن

 أ(� �h:� ���� Y��t و!���  (  ر(��ن $���ة �BPا (  ا�:8ع، sن (  X�ط
  :ا��	�$�� أن �E"ن ا��:�دة ("ا�#� ������� �+ أ("ر �	�
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  .ا���Eن ٦. ا�`(�ن ٥. ا���S�E ٤. ا�#8ر ٣. ا�H)Q ٢. ا�0:] ١

���H"ن ���� �:h و!���  و,	ً� �����ة S��J"ا ا��	�$�� s ،[:0��$ن   �Bء ا�dوه�
:(��� ،&UJ اBة، وه�و!�� ا������� �ً::�  �+ َ?�َّ� ا��َُّ� ه�dء ���H"ن ���� �:h و!��

َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< �< �rM أ(	� !�� اd!	��ر �+ هB' ا�����، وا���M$� رj+ ا� !)P< وه< 
�RM"ا !�� اd!	��ر �+ هB' ا�����، و�< �M�?"ا !�� أن �E"ن  >� �() ��tص !�� ا��أ�

ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� !���P< �+ هB' ا�����، وا����وع �+ ���� ا�#8ر ه" ا�#��م؛ �#"ل ا�):+ َ?�َّ� 
إذا : �5ن ,�ل ,��N. »(  ,�م ���� ا�#8ر إ���;ً� وا�	SO �ً$�0� �� (� �#8م (  ذ;:�«: َوَ��ََّ<

آ�ن ا��%� ,�د(ً� (  $�8' �+ هB' ا����� وه" �< �Y��t� 8�# هB' ا����� $�����ة، وإ;�� 
d أم �(�, ���� �J8�  ؟?�دف أ;� ,8م (  ا�:�8 �+ هB' ا����� وا!	�� ه� 

��J8؛ sن هBا ا��%� �< �Y��t� 8�# هB' ا����� $���ة: ���H"اب d �;٦٩/  ٢٠. (أ(  

* * *  

 �N�0آ �P��� أو أن ،�H� ة �+ ر(��ن ��8ل�8ل !�� أن ا���� r�ه� وردت أ��د
  ا��P"ر؟

;�<، ورد �+ ?m�M (�0< !  ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< أ;� : �&%�ب ����	� $#"��
������ة �+ ر(��ن ��8ل ��H، آ�� %�ء $� » !��ة �+ ر(��ن ��8ل ��H«: ل,�

8�r، و�Q��  E (�)� ذ�l أ;H� �P`ىء !  ا�r�M$ ،�HM �" ا!	�� ا1;�0ن �+ Mا�
��`م (  (��د�� ا��+ء  d �;s ،����Sا� �(! LU#� fMا� ���ر(��ن، وه" �< ��د ��

�(! �ًN`H) ن"E�  .���+ء أن 

��8ل r�k ا�#�_ن، و�H� d �P(E`ىء !)� ��" أن أ�8ًا �+  }ُهَ" اُ� َأBP� } �ْ,ُ8ٌ�َ' �"رة
?��D آ�ر �"رة اDJ1ص Dkث (�ات �< ��SE ذ�l !  ,�اءة ا��M��S، وهBا ,"ل 

�l ��، �� ا���l و�� ا�8�M وه" !�� آ� X+ء ,8��«: ا1;�0ن�X d '8ا� و� dإ�� إ d «
h أ;QS (  و�8 إ���!��، و(h ذ��P��, "� l ا1;�0ن �E"ن آ�  أ!	q أر$. ، !�� (�ات

�P(! ىء`H� >� ،�:,ر q	! ���!د�� ا��+ء ���+ء أن . و��)  ) م`�� d �;ف أ�و$� ��
�(! �ًN`H) ن"E�) .٧٠/  ٢٠(  

* * *  

  ه� ا�`آ�ة ���S �+ ر(��ن (h أ;�P رآ  (  أرآ�ن اD�1م؟

��t� �E"ن �+ ا�`(  ا��j�S أ���، ا�`آ�ة آ*��ه� (  أ!��ل ا: �&%�ب ����	� $#"��
��J�ه� إ��  dو �P%�t��E  (	� و%:L ا�`آ�ة و�< ا�M"ل و%] !�� ا1;�0ن أن 

��J�ه� إ�� ر(��ن، $� ��د��P �+ ر%]،  d �;5� [%ر(��ن، ��" آ�ن �"ل (��� �+ ر
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��J�ه� إ�� ر(��ن، أ(� إذا آ� dم و�M) +� �P�ن و�" آ�ن �	< �"�M) +� �P�م �5;� ��د

  )٧٢/  ٢٠. (�"ل ا�`آ�ة �	< �+ ر(��ن �5;� �t��P% �+ ر(��ن

* * *  

 ��! ��D�  Eو� �E) +� ر(��ن ا��:�رك �PX م��;�ى آ�R�ًا (  ا�)�س �#�"ن أ
  $��P< إه����، و�SO	� !  أ$)��N، أو $)��� ه)�ك، ��P (  �"%�� إ�� ه�dء؟

�:��+ $&وd: آ�� ,�ل ا��N�0: �&%�ب ����	� $#"�� d +� ن"�E0	�د' وd $:)��� وd $&ه��، 
 '8Hو� ،lء (  ذ�+�$ >	P� dو ،�(	Sا� >P$ ��Mو� ،�(	Sا� >P() ��Mاق، و�"�sا

��X ��S�0) �ً	M:ًّ� و�8ع �X�ً� وا%:ً�، هBا _D$ >k ! !�آSً� �+ ا��8H0 ا�M�ام، �:�Mن ا�
1;�0ن �&lX ،�$ >k، وإ��k أآR� (  أ%�' h�j �;s وا%:ً�، وا�"ا%] إذا ���j ا

>k&� d آ��إذا � [M	0وا��.  

 >P��! ا"o��M��)��M	d�P� +ء أن �	#"ا ا�، �5(� أن ��%�"ا $&ه�P< %���ً�، وإ(� أن 
�)�� �o��M)) .٧٣/  ٢٠(  

* * *  

�< َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< ����E"ل ا���ل ا�"#� :» �T8 ا����S�� « . �ً��;ى أ�; lذ� h)و
� ��8S ا�����T  و$�n ا�)�س ���!"ن؟���!"ن �E� ،ر ر(��ن�P; +�  

8�r: �&%�ب ����	� $#"��Mت ا���» �*�«أو » ��8S ��� (�دة ا����n�$ +� :» �T روا
8�r (  اs("ر ا�*�:�� ا�	+ �P() �(S,") ا�	��0< Mا ا�Bه �R)و ،+N�0(وه+ !)8 ا�

8�  ا���ء وأ�0  !�,:�، و�BPا وا�	�8�q، وأن ; d	�E< ���� وراء ذ�l، �5ن هBا أ��< �
��$s �:(�  $ 8م أ���)ع �+ ر(��ن: ��� ,�ل !:8 ا� ا$  ا1���,�ل . إن ا1;�0ن 

8�r و�E� d< �+ ذا: ا1(�مMا ا�BEاء ا�)�س، $���8 . ه"O8ه< !  إ�S�� �ه�oإن ا� >k
  )٧٥/  ٢٠. (آR�ة ا��t� وا1;�$� إ�� ا� ����� �+ ر(��ن

* * *  

 E�� �  ا�	"��8�S��  �$ q ا�����T  �+ ر(��ن وو,"ع ا����?+ (  ا�)�س؟ آ�

ا����?+ ا�	+ �#h �+ ر(��ن d �)��+ (� L:k (  أن ا�����T  : �&%�ب ����	� $#"��
r�8Mء �+ ا��% l�Bو� ،�P	آ��  ) h(�� d 8ه��S�� نs ،8 �+ ر(��نS�� :» ��� 8S��

���t"ن إ�� (� ���t"ن إ��� � D� ، �Tا����'��O + « d  �Tاد أن ا�����ا�� Qو��
 +� �Pآ��� Q�� ر(��ن +� �P��!  Eك، و��� (  ���، و��M	� +ك أ$8ًا، $� ه�M	�

'��O) .٧٦/  ٢٠(  
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* * *  

ه� !�� ا���0< (  ��ج إذا ���� (  $�8' ا��Mر إ�� $�8 $�رد أو إ�� �P; 8�$ر' ,��� 
  ���"م PX� ر(��ن ه)�ك؟

ج !��� �+ ذ�l إذا آ�ن ,�درًا !�� هBا ا��+ء، sن هBا (  d ��: �&%�ب ����	� $#"��
� ا��:�دة أ(� (�U"ب، و,8 آ�ن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� St�� ا��:�دة !���، و��� (� St� �) ���
َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< ��] !�� رأ�� ا���ء (  ا���U أو (  ا�M� وه" ?�N<، وآ�ن ا$  !�� 

>N�? "وه �$"k �:� ��P(! ا� +jر. )٧٧/  ٢٠(  

* * *  

(� ه+ ?"رة (8ار�� %:��� ����"ل َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< �+ ر(��ن ��#�_ن؟ وه� 
�8ل !�� أن اd%	��ع أ��� (  اS;d�اد !�� ا�#�_ن؟ وه� ه)�ك (`�� ���� !�� ا�)�Pر؟ 

m�j"	ا� "%�;.  

  .أ(� آ���S ا��8ار�� �D أ!�< !  آ��S	�P: �&%�ب ����	� $#"��

 'BP� ،'د�S�$ أ آ� إ;�0ن�#�وأ(� ه� ا��0	M] أن �H	�h ا�)�س !�� ا�#�_ن أو أن 
 ،�:�#� h�J_ن ?�ر أ�8ارس ا�#	ا;� �"Jإ�� إ h�	%�0، إن آ�ن إذا اS; إ�� ا1;�0ن h%��
وأ;d�� >�! +� hS%	��ع أ���، ��)+ إذا آ�ن اd%	��ع ?�ر ه)�ك ��"ر ,�] و�J"ع 

� $�)BP� >Pا أ���، وإن آ�ن ا)s� S;d�� QE���$�اد أ���، و�8$� ��#�_ن، و��0ؤل ���
وأ(� (8ار�� %:��� ��):+ !��� ا��Dة وا�D0م �P" (  أ%� �L�:R ا�#�_ن $#�] ا�):+ 

ه� ه)�ك (`�� ���� !�� : وأ(� ا�S#�ة ا��R��R (  ا��0ال وه+. َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<
�E"ن  8,  E� ،>�; اBP� ر�P(_ن �+ ا����، ا��8رس ا�#��0	�P�) h�U أن  d �0ن أ!��ل;��

����H أآR� درا�	� �+ ا�)�Pر، ��1;�0ن �)o� (� ه" أ;hS ��، ���"م ,"ل ا���"ل !��� 
��� آ�ن أ;l� hS إذا �< �oM)  E"رًا X�!ً� » ا��ص !�� (� �)l�S«: ا��Dة وا�D0م

  )٧٨/  ٢٠. (�P" أ���

* * *  

�H"ز �� أن ��)�P< (  اsآ� وا���ب أ(�م  ?��] X�آ� �8�� !��ل �P� ، ���0) ��O
  �O�ه< (  ا����ل ا��QS; +�  ���0 ا���آ� DJل ;�Pر ر(��ن؟

�):*+ ��;�0ن أن �0	8tم !���O dً� (���0  : أوdً ;#"ل: �&%�ب ����	� $#"�� d �;إ
,�ل ا�  .(E�� h)� (  ا�	8tام ا��s ، ���0ن ا���J  ���0� �O  )� ا�����0 

�����:  }"!ُ8ْ��8ُْ!"َن ِإَ�� ا�)َّ�ِر َواُ� ََ lَNِ��َُأْو >ْEُ:َHَ!ٍْك َوَ�ْ" َأ�ِ�ُّْ)  ِّ) �ٌ�ْJَ  ٌ)ِ�ُّْ) 8ٌ:ْ�َ�َْا "َو
�َ	Bَآَُّ�وَنَ >ْPَُّ��َ�َ َّ�ِس(��ِ �ِ�ِ��َ_  ُِّ�:َ��%� إ�� و�E  إذا د!L ا�M }ِإَ�� اHَ�ْ)َِّ� َواْ�َ�ْ*Sَِ�ِة ِ$5ِْذِ;ِ� َوُ

~#� �%�Mس $� $#8ر ا�&$ d �;5� ، ���0) ��O 8ام !��لt	�ا.  
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وأ(� أآ�P< وX��P; +� >P$ر ر(��ن أ(�م ا�����N  (  ا�����0  �5ن هBا d $&س $�، 
sن ا���N< ا���0< �8�M ا� !` و%� أن ه8ا' ���Dم ا�Bي $� ���دة ا�8;�� وا}J�ة، 

ن ُ��م !��� اsآ� وا���ب �+ هB' ا�X ��;8�!ً� �+ و�8�M ا� ����� أن !���'، �P" وإ
ُآُ�"ْا َواXَْ�ُ$"ْا َهِ)�َ�ً� ِ$َ�{ {  :أ��م ر(��ن، �5;� ��)�ل ا�H`اء �"م ا�#��(�، ��  �#�ل ��

�ِ�َ�ِ�tَ�َّْ�ِم ا�َْsا ��ِ >ْ	ُSْ�َ�ْآ   }َأ�)sب �+ ا�آ� وا��sر ا�Pxا�����0  (  إ ��O h(��  E�
  .���Po� اD�1(+ �+ ا�:�8ا���(� ��)����� 

)٧٩/  ٢٠(  

* * *  

��"م و���+ إذا %�ء ر(��ن، �5ذا ا;�0 ر(��ن ا;�0 (  ا��Dة؟  ) >E� �)  

�E"ن آS�ًا إd إذا ��آ�P : �&%�ب ����	� $#"�� d ةDك ا���د�� أن �sا  ) +�  �:	�ا�Bي 
و�	�ك $�n ا���sن،  ا1;�0ن ��آً� (�U#ً�، وأ(� (  ���+ و�n�$ +���� +�t ا���sن

�SE� l�B$، �#"�� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< d �;د�� أsا  ) +� �Po�ا��8P ا�Bي «: ���Bي 
�S8 آ#� �Pآ�ة ��  �Dا�� >P(�$ة، و�#"�� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<» $�))� وDأي ا�� :

���+ إd �+  و�E  هBا» $�  ا��%� و$�  ا���ك وا�SE� ��ك ا��Dة« d يB%� ا��ا�
 +���ر(��ن و��"م �+ ر(��ن أ;� �+ lX (  إ���;�، s;� �" آ�ن (�()ً� �#ًّ� ��Eن 

 +((E� ،�;������ف ر$� إd �+ ر(��ن �&;� أlX �+ إ d �;"أ(� آ ،'��O +ر(��ن و� +�
  )٨٥/  ٢٠. (d أ�SE$ >E�'، $� أ�",� ��� وأ(�' إ�� ا� !` و%�

* * *  

  �8,� ��("ات؟ وذ$m ا�mN�$B �+ ر(��ن وإه8اء k"ا$�P ��("ات؟�E< ا�

ا��8,� ��"ا�8�  واs("ات %�N`ة وd $&س $�P إذا آ�;"ا (���0 ، : �&%�ب ����	� $#"��
و�E  ا�8!�ء أ��� (  ا��s ،��P� �,8ن هBا ه" ا�Bي أر8X إ��� ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� 

?8,� %�ر��، أو : إذا (�ت ا��:8 ا;#hU !��� إDk  ) dث«: َوَ��ََّ< وو%� إ��� �+ ,"��
�� "!8� m��? 8أو و� ،�$ hS	(� >�! «�#��	�8ق !)�، أو ���+ ��، : و�<  m��? 8و�

و�E  (h ذ�l �" ��8ق !  ا���s L%`أ'، sن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< �&�� ر%� 
�)��S أن �P� ،ص"��	�8ق !)�؟ ,�ل !  أب �� (�ت و�<  :»>�; «)٨٩/  ٢٠(  

* * *  

 ��0�وا��#�"د $�P !)8;� أن �m$B ) !�"ة ر(��ن(�0&ل !  ا�EM< ا���!+ ��� 
��P� "!8 أ,�رب ا���L هB' ا��M�$B ا�	+ ��P;"�0 ا���"ة، أو  >k ن�	M�$أو ذ �M�$ذ

 �P%ن !�� و"E� �P8!"ن ا�)�س إ�����P;"M$B �+ ر(��ن و  �  :!��ء ا�"ا�8
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sآ�� : ولا ،�$�, m$Bد ا��H) 8 أن#	��أن ��	#8 ا�Bا$m ا�	#�ب إ�� ا� $��m$B، $��)� أن 

��jا") +� dإ m$B��$ ����� ب إ�� ا��#	� d �;s ،�!8$ اBP� �Mjsن �+ !�8 ا"E� :
  .آ���Mjs، وا��#�#�، وا�8Pي

+;�Rأ%� ا: ا�  )  Eو� ،m$B��$ ب إ�� ا��#	�� d �M�$Bا� m$B���M< أي أ;� dً8$ (  أن أن 
 d lاف �+ ذ��ا1�  E� ،�$ س&$ d اBP� �	�$ +� �M�$Bا� m$B���	�ي ا��M< (  ا�0"ق 
�M] ا��0��� ، و(  ذ�l أن ���S آ��  d �;أ �:Jاف، وأ�ا1�  ! �P; ن ا�s ،ز"H�

� d  �B(  ا�)�س، ا� ��REود!"ة ا� �%�M8 !�� ا��`� �) m$ا�)�س (  ذ n�$ ��S�&�"ن 
  .إd ��)�H) d رO:�، و�:#� ا��+ء ا��RE� (  ا���Uم ا�Bي ���8N�� D$ hة

 ���Tأو أ ،Q$D) اء دراه<، أو�#Sإ�� ا� lذ� +� �#S(�وا�Bي أرى أن ���ف ا1;�0ن (� 
 ��8N�� اBن �+ هs ،lذ� "M; اء أو�#S�� �P;"U��:  

  .أ;� أ;S�� hS#�اء: اsو��

��;�Rاف وا���#� !�� ا�8ا!+ وا��8!"أ;� أ��< (  ا�",": وا��ع �+ ا1�.  

 ،>P�"S; +� ��:آ h,و �� >P� م��Uا� h(? و,8 آ�ن ا�)�س ��$#ً� �+ ��%� وإ!"از، وآ�ن
وا� . أ(� ا��"م �#8 �*��ت ا��Mل و� ا��E� .8�Mن اOs)��ء ��)�";� و�8!"ن ا�)�س إ���

q�"ا�� . +�  ���Rا�� m8 ا�����M) �:	٩١/  ٢٠( .هـ ٢٥/٨/١٤٠١آ(  

* * *  

r�8Mورد �+ ا� :» >Nا��� �أ%  ) Y#(� d �;أ ��O '�%أ �R) �� آ�ن �ً�N�? �U�  )
�ً��X «#~؟� ��	ا���ء وا� >�8#� lذ� +� +SE� �P� ؟  

� ا�����ء ر��P< ا� �+ ذ�l: �&%�ب ����	� $#"���	Jا .��#� : ��! '�U�  ) اد�ا��
  .أد;� (� �US� $� ا���N< و�" $	��ة

ا���اد أن ��:��، sن هBا ه" ا�Bي �)hS ا���N< �+ ���	�، ور$�� : �ل $�n ا�����ءو,
�0	*)+ $� !  ا�M0"ر.  

 +*:(�8�r أ;� إذا �U� �N�?ً� و�" $	��ة وا�8ة �5ن �� (�R أ%�'، و�BPا Mا� �ه�x  Eو�
. ��;�0ن أن �M�ص !�� ��US� ا��"ام $#8ر ا��0	�Uع، %�� h) ����d	P< و�#�ه<

)٩٣/  ٢٠(  

* * *  
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�#"ل �P(! �P(��#h ا���N< �+ (���� (  ا����?+ و ��(�� :»>���� �E< » ر(��ن آ�
  هB' ا����E؟ و(� �E< هBا ا�	��ف؟

�O� �M�M?، وإ;�� » ر(��ن آ��<«�E< ذ�l أن هB' ا����E : �&%�ب ����	� $#"��
�E"ن و(� أX:� ذ�s ،lن ر(��ن ��Q ه" ا�Bي ��U+ �	� » ر(��ن (:�رك«: �#�ل

آ���ً�، وإ;�� ا� ����� ه" ا�Bي وhj ��� ا���S، و%��� PX�ًا ��Dًj، وو,	ً� sداء رآ  
�o  أ;� ���ف ا�`(�ن �H"ز ��� ��� ا����?+،  �N�#ا ا�Bم، وآ&ن هD�1أرآ�ن ا  )
 �) QE! ،�j�Sن ا��Eا�`(�ن وا�� +� >o�� ت��ف (� ,��� أه� ا���< $&ن ا��0DJ اBوه

�	�"ر' هBا ا�N�#�) .٩٣/  ٢٠(  

  ا!1	Eــ�ف

� ا�t�وج �#��ء ا��M%� واsآ� وآl�B ا�t�وج E	���� ز"H�(� �E< ا!d	�Eف؟ وه� 
��	8اوي؟ و(� ه+ �)  ا!d	�Eف؟ وآ���S ا!d	�Eف ا��m�M !  ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� 

  َوَ��ََّ<؟

 !` و%�، وه" (0)"ن ا!d	�Eف �`وم ا���� 8%�0	�U� +�t!� ا�: �&%�ب ����	� $#"��
َوXِ�:َ�ُ dَُ�وُه َّ َوَأ;ُ	ْ< { :�	M�ي ���� ا�#8ر، و,8 أ�Xر ا� ����� إ��� �+ ا�#�_ن $#"�� �����

 >ْPَُّ��َ�َ َّ�ِس(��ِ �ِ�ِ���َ:�ُِّ  اُ� _َُ lَ�ِاBَه� َآ"$ُ�َ#ْ�َ Dَ�َ �ِ8ُ�ُوُد ا lَ�ْ�ِ 8ِ%ِ�0َ�َ�َْن ِ�+ ا"Sُِآ�!َ
�	َُّ#"َنَ{  �E	!وا ،�E	!ه�� أن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< ا��Oو  �M�Mا�� +� L:kو ،

0، �S+ ا����N�!  !  �M�M رj+ ا� (�أ?�M$� (��، و$#+ ا!d	�Eف (��و!ً� �< 
L��, �P(! :» �	� ن��)ر  ) �Jواsا �ا��� �E	��آ�ن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< 
� أزوا%� (  $�8'�"��' ا�E	!ا >k ،�%�0< !  أ$+ ���8 . »  !` و) m�M? +و�

� ا���� اsول (  ر(��ن، E	!ا� !)� أن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< ا +j8ري رtا�
� ا���� اsو�~، k< ,�لE	!ا >k :» ا����� 'Bه Q�	ول أ�sا �ا��� �E	!إ;+ أ) ���� +(��

إ;�P �+ ا���� اsواJ�، ��  أ�] : �� اsو�~، k< أ��k+� ��#� L< ا!	LSE ا��) ا�#8ر
�E	���� �E	��� ا�)�س (��. » ()E< أن E	!�� .أ!�< !  : و,�ل ا1(�م أ��8 ر��� ا� d

  .أ�8 (  ا�����ء �DJً� أن ا!d	�Eف (0)"ن

  .و!�� هBا �E"ن ا!d	�Eف Y(��$ �ً;"(0) وا1%��ع

P�� + �#�م	ا���0%8 ا� ��M)أي $�8 آ�ن ���"م ,"�� �����و +� �!��Hْ< { :� ا�	َوَأ;ُ
 >ْPَُّ��َ�َ َّ�ِس(��ِ �ِ�ِ���َ:�ُِّ  اُ� _َُ lَ�ِاBَه� َآ"$ُ�َ#ْ�َ Dَ�َ �ِ8ُ�ُوُد ا lَ�ْ�ِ 8ِ%ِ�0َ�َ�َْن ِ�+ ا"Sُِآ�!َ

�M	�ج إ�� ا�.  }َ�	َُّ#"َن D�� ،���Hي �#�م ��� ا�B8 ا�H0ن �+ ا��"E�t�وج وا���s أن 
���Hة ا�D? إ�� �E:�� �+ �O�D� ' $&س أن E	!5ن ا� ،�Pإ��.  

� أن ��	*� $�U!� ا� !` و%� (  ?Dة و,�اءة ,�_ن، وذآ� ا� !` E	���� +*:(�و
 ����d ،Dً��, �$�M?8ث إ�� أM	�و%�، sن هBا ه" ا��#�"د (  ا!d	�Eف، وd $&س أن 
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� ا���Hع و(#8(���و�M�م !�� ا���	. إذا آ�ن �+ ذ�8N�� lةE . 8H0و%� (  ا���J �)وأ

  :�#8 ,��0 ا��P#Sء إ�� �kDk أ,�0م

%�N`، وه" ا�t�وج )s� X �() 8$d�!ً�، أو T:�ً�، آ��t�وج ��Dة : ا�#0< اsول
�&��� $��P، وا�t�وج ��"j"ء، وا�*�0   ) ��  E�ا����H، واsآ�، وا���ب إن �< 

  .�N~ا�"ا%:� ، و�#��ء ��%� ا�:"ل وا�*

+;�Rزة، �5ن : ا�#0< ا��(Hد ا�"PXو ،n�ا�t�وج �H� d �!�U] !��� آ���دة ا���
D� dز، وإ�% ���E	!8اء ا	ا$ +� �T�	Xا.  

r��Rا�#0< ا� : "M;اء، و%��ع أه�� و�وا�� h�:�� وج�tف آ���E	!dا +��(� �)s وج�tا�
�H"ز d $��ط، و�*$ d� X�ط d اBP� l١٥٥/  ٢٠. (ذ�(  

* * *  

  � ا�EM< إذا �< �m�0 ا�"ا�!d�$ '8�"� 8	�Eف و$&�:�ب �O� (#)��؟(

��P$ ~#0 ا�"ا%]، : �&%�ب ����	� $#"�� d �(0وا%]، وا�  �ا!d	�Eف �)�، و$� ا�"ا�8
8�r ا�8#�+Mو,8 ,�ل ����� �+ ا� ،�P��! ن ا�"ا%] (#8مs ،Dً?رض ا�"ا%] أ��� dو :

�5ذا آ�ن أ$"ك �&(�ك $	�ك » �� ا�	�Lj !���(� �#�ب إ�+َّ !:8ي $�+ء أ�] إ�ّ+ («
 '8(! lان ذ�`�) 5ن� ،�P�� lج إ���	M) �;s ،�E	�� d + أن�	ء �#��Xأ �آB�ا!d	�Eف و

�E"ن ا���`ان !)8ك �O� (0	#�< و�O� !8ل، P� l;s"ى  8, �;s ،8ك(! Qو��
��Bي أ;�lM ا!d	�Eف، �	o  أن هB' ا��:�رات ��L0 (:�رًا، وأ$"ك ��ى أ;�P (:�ر، �

 �;s ل؛�Mا� 'Bه +� �	!�T l)`�� d �;5� ،l�B� رات�(: �آB� >� "�  E� ،�E	�� d أن �$
l� ��S() L�"S� و��� ،�� ��S() ��� Q�� �)أ +� ���U� أن l)`�� d) .١٥٩/  ٢٠(  

* * *  

  ه� ���ع ا!d	�Eف �+ �O� ر(��ن؟

sن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� ا����وع أن �E"ن �+ ر(��ن �#~، : �&%�ب ����	� $#"��
� �+ �O� ر(��ن إd (� آ�ن ()� �+ X"ال ��  ��ك ا!d	�Eف !�(ً� �+ E	��َوَ��ََّ< �< 
� ا1;�0ن �+ �O� ر(��ن ��Eن هBا %�N`ًا، E	!ا "�  Eال، و�"X +� �E	!�� ر(��ن

� «: �لsن !�� رj+ ا� !)� �&ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< �#E	!رت أن أB; +;إ
» أوف $)Bرك«: �#�ل ر�"ل ا� !��� ا��Dة وا�D0م» ����، أو �"(ً� �+ ا��8H0 ا�M�ام

� �+ �O� ر(��نE	����U] ()� أن  dا1;�0ن و �)�� d  E�) .١٥٩/  ٢٠(  

* * *  
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  ه� �H"ز ا!d	�Eف �+ �O� ا���0%8 ا��kDR؟

: �� ا���0%8 ا��kDR، وا���0%8 ا��kDR ه+�H"ز ا!d	�Eف �+ O: �&%�ب ����	� $#"��
 lود��� ذ� ،��,s8 اH0ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<، وا�� �َّ�?َ +:(8 ا�H0)ام، و�M8 ا�H0ا��

َوXِ�:َ�ُ dَُ�وُه َّ َوَأ;ُ	ْ< َ!�ِآSُ"َن ِ�+ اlَ�ْ�ِ 8ِ%ِ�0َ�َ�ْ 8ُ�ُوُد اِ� Dَ�َ َ�ْ#َ�ُ$"َه� { :!�"م ,"�� �����
 lَ�ِاBَنَآ"#َُّ	�َ >ْPَُّ��َ�َ َّ�ِس(��ِ �ِ�ِ���5ن هB' ا}�� �UJب �h��H ا�����0 ، و�"  }ُ�َ:�ُِّ  اُ� _َ
�(�, : �Rن أآs ،���T�t:"ن $BP' ا} d  ���0ا�� �Rن أآ�E� �kDRا���0%8 ا� �P$ اد�إن ا��

  )١٦٠/  ٢٠. (ا���J  ���0رج (�E وا��8�)� وا�#8س

* * *  

dأة إذا أرادت ا�؟ا���E	��  �  !	�Eف �&

� �+ ا��8H0 إذا �< �E  �+ : �&%�ب ����	� $#"��E	�� ��;5� ف�E	!dأة إذا أرادت ا�ا��
�E	�� D� +!�X ورBM) lوإن آ�ن �+ ذ� ،+!�X ورBM) l١٦٣/  ٢٠. (ذ�(  

* * *  

���؟�Sوا� �S(ا� ����  ����S ا��Dة �+ ا��8H0 ا�M�ام ه� 

���� ا�)�S : �&%�ب ����	� $#"�� ��)  ) ��J ام�M8 ا�H0ة �+ ا��D? �E� ،����Sوا�
 �أ�� ?Dة ���� !8ا'، ����M� DًR ا��8H0 إذا دL�J ا��8H0 ا�M�ام �J� (  (�� أ�

  .���M ���� !8ا'

وه+ ه� ���M ا��8H0 ا�M�ام ا�U"اف، أو ���M ا��8H0 ا�M�ام ?Dة : وه)� (0&��
  رآ�	� ؟

8H0 ا�M�ام ا�U"اف، و��Q آl�B، و��M�  E	� اX	P� !)8 آ�R� (  ا�)�س أن ���M ا��
�8 ا�U"اف �5ن T"ا�� ��ا�U"اف ��  أراد أن �U"ف، �5ذا د�J ا1;�0ن ا��8H0 ا�M�ام 

�*)+ !  ���M ا��s ،8H0ن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< د�J ا��8H0 ا�M�ام ��U"اف و�< 
��M	ا� ���ا;	�oر ا��Dة، أو ��"ر Q�H) ا���<، أو �E  إذا د�J ا��8H0 ا�M�ام $��( . 

(� أX:� ذ�l �5ن ��M	� أن ���+ رآ�	�  آ*��' (  ا���0%8، �#"ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� 
���+ رآ�	� «: َوَ��ََّ< �	� Q�H� D� 8H0أ�8آ< ا�� �J8 » إذا دH0ا�� ����وهBا 
  )١٦٣/  ٢٠. (ا�M�ام

* * *  

  8H ا�M�ام �Jص 8H0���$ أو ��< ��N� ا�M�م؟ه� ����� أ%� ا��Dة �+ ا��0
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� اs%� �+ ا��Dة �+ ا��8H0 ا�M�ام �Jص 8H0���$ ا�Bي : �&%�ب ����	� $#"������

���� ذ�h��% l ا�M�م، ��� روا' (�M�M? +� >�0 $�ب ���  dو ،~#� �:�Eا� ���
L��, �P(! ا� +jر �;"��)  ! �(�ا� ���L ر�"ل : ا��Dة 8H0�$ي (�E وا��8

?Dة ��� أي ا��8H0 ا�):"ي أ��� (  أ�� ?Dة ���� «: َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< �#"ل
�:�E8 ا�H0) dا' (  ا���0%8 إ"�« . �($�M?م أDآ �ه�x "وه ،m%ا�ا ه" ا�#"ل ا�Bه

ط _ل  ١ج  ٠٠٦ص (�#�Pء ا�M)�$��، آ�� ذآ� ذ�l ?��] ا�S�وع !)P<، ,�ل �+ ا�S�وع 
+;�k : (و  ) م أ����M��� اBه h)8، وH0ا�� QS; �;ام أ�M8 ا�H0ا�� +� >P)Dآ �ه�x

وذ�s lن ا��8H0 ا�M�ام !)8 اDT1ق �t	8H0���$ Y ا�Bي . ا'. ا�D���� �Mة ��� أ���
����� ��"#� ،�:�Eُآْ< ِ��ِ� 5ِ�َ{ :��� ا�"�ُ�ِ�#َ�ن َ,�َ�ُ�"ُآْ< َوdَ ُ�َ#�ِ�ُ�"ُهْ< ِ!)8َ ا8ِHِ0ْ�َ�ْ اMَ�َْ�اِم َ�	َّ� ُ

 َ��ِ�ِ�Eَ�ُْء ا_َ̀ %َ lَ�ِاBَُ�"ُهْ< َآ	اِم {:و,"�� }َ��ْ,ُ�َMَ�ْ8ِ اHِ0ْ�َ�ْجِّ َوِ!َ��َرَة ا�Mَ�ْا �َ�َأَ%َ�ْ�ُ	ْ< ِ�َ#�َ
8ِPْ�َ dَ �ُُ"وَن ِ!)8َ اِ� َوا	0َْ�َ dَ �َِوَ%�َه8َ ِ�� َ�ِ:�ِ� ا �ِJَِْsى اْ�َ#ْ"َم َآَ�ْ َءاَ(َ  ِ$�ِ� َواْ�َ�ْ"ِم ا

 َ��ِ�ِ�َّo0َ�َْ"َف { :و,"�� }ا� �ً�َ�ْ!َ >ْ	ُSْJِ َه�َذا َوِإْن >ْPِ)ِ�!َ 8َ�ْ$َ اَم�َMَ�ْ8َ اHِ0ْ�َ�ْْا ا"$ُ�َ#ْ�َ Dَ�َ
>ٌ�Eِ�َ >ٌ��ِ!َ �ََء ِإنَّ ا}Xَ اُ� ِ(  َ�ْ�ِ�ِ� ِإن >ُEُ�(ِ*ْ�َوَ?8ُّوُآْ< َ!ِ  ا8ِHِ0ْ�َ�ْ اMَ�َْ�اِم } :و,"�� {ُ

8ْPَ�َْى َ(Eُ�ْ"�ً� َأن َ�ْ:ُ�َ� َ(�Mَُِّ� َوَ�ْ"dَ ِرَ%�ٌل (ُّْ�ِ(ُ)"َن َوِ;0َ{ٌء (ُّْ�ِ(َ)�ٌت �َّْ< َ�ْ�َ�ُ�"ُهْ< َأن َوا
�َُّ�"ْا َ̀ � Uَ�َ(َ$َّْB�َ�َُ�"ُهْ< َ�ُ	ِ��َ:Pُ(ِّْ) >ْEْ< (ََّ��ٌَّة ِ$َ*ْ�ِ� ِ!ْ�ٍ< �Jِ8ْ�َُِّ� اُ� ِ�� َرْ�َ�ِ	ِ� َ(  َ�َ�{ُء َ�ْ" َ�

�َ  َآSَُ�وْا ِ(ْ)Bَ!َ >ْPُا$ً� َأِ���ً�Bَِّم، وآ#"�� َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<} ا��M8و' !  ا���d «: و�< 
8%�0) �kDk إ�� dل إ���8 ا��� :��,s8 اH0ا، وا��B8ي هH0)ام، و�M8 ا�H0ا�� « .

H0) أو ،���، أو �5ن ا���ء �" 8X ا���� إ�� (8H0 ا���]، أو (8H0 ا�H"در�t8 ا�
�O�ه  (  (�0%8 ا�M�م �< �E  �� ذ�l، �5ذا آ�ن 8X ا���� 8H0���$ �ًّ?�J ا�Bي ��� 
 �ا��E:� آ�ن ا�	���� �J?ًّ� $� أ��ً�، s;� إ;�� %�ز 8X ا���� (  أ%� هBا ا�	���

 dإ ،�Mة �+ ا�Dم أ��� (  ا���Mة �+ ا�Dأن ا�� lX d  E، و����8 ا�X  ) 8رآ���
�� Q�� �;امأ�M8 ا�H0ي �+ ا��Bا� �  .هBا ه" ا�#"ل ا��ا%�P .m ا�	���

+;�R�8"ا $#"�� �����: وا�#"ل ا�	م، وا��Mا� h��% ���� �ِإ;ََّ�� اْ�ُ�ْ�ِ�ُآ"َن { :أن ا�	���
(ِ*ْ��ْ#َ�ُ$"ْا ا8َHِ0ْ�َ�ْ اMَ�َْ�اَم Pِ)ِ�!َ 8َ�ْ$َْ< َه�َذا َوِإْن SْJُِ	ْ< َ!ْ�َ�ً� 0َ�َْ"َف َُ Dَ�َ QٌHَ;َ  )ِ �ُا >ُEُ�

ِ� َ�ْ�ِ�ِ� ِإن Xَ{َء ِإنَّ اَ� َ!ِ��ٌ< Pِ)ِ�!َ >ٌ�Eِ�َْ< َه�َذا َوِإْن SْJُِ	ْ< َ!ْ�َ�ً� 0َ�َْ"َف ُ�ْ*ِ)�Eُُ< اُ� ِ(  َ�ْ�ِ�
>ٌ�Eِ�َ >ٌ��ِ!َ �ََء ِإنَّ ا}Xَ ِإن{  �;�M:� ��",و:}ا0ْ�َ�ْ  َِّ) Dً�ْ�َ 'ِ8ِ:ْ�َ$ِ ى�ى َأْ�َBََِّن ا��Mَ:ْ�ُ 8ِHِ

 hُ��َِّ0ِإ;َُّ� ُهَ" ا� }(َ�ِ��اMَ�َْ�اِم ِإَ�� ا8ِHِ0ْ�َ�ْ اsَْْ,َ�� ا�Bَِّى َ$�َرْآَ)� َ�ْ"َ�ُ� ِ�ُ)ِ�َ�ُ� ِ(ْ ْءاَ
وا�	�8"ا $&ن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� . و,8 روي أ;� أ��ي $� (  $�L أم ه�;�ء }ا�َ:ِ��ُ�

�Mا� +� �ً��#) ��:�8Mم َوَ��ََّ< آ�ن �+ ا��Mا� +� +���و�d  E د��d ���� ذآ�وا . و
�;�M:� �P�� و�� ,�لsا ���ْ#َ�ُ$"ْا ا8َHِ0ْ�َ�ْ اMَ�َْ�اَم Pِ)ِ�!َ 8َ�ْ$َْ< َه�َذا s ،>P�"#�: }ن ا{َ Dَ�َ

>ٌ�Eِ�َ >ٌ��ِ!َ �ََء ِإنَّ ا}Xَ اُ� ِ(  َ�ْ�ِ�ِ� ِإن >ُEُ�(ِ*ْ��#� �< }َوِإْن SْJُِ	ْ< َ!ْ�َ�ً� 0َ�َْ"َف ُ : D�
��J8"ا . d ن&$ l$�;�، وذ��ا !  ,"P; �:�E8 ا�H0) �P�� ام�M8 ا�H0���$ اد�و!��� ����

��J8"ا �8ود ا�M�م، و�" آ�ن ا���اد 8H0���$ ا�M�ام %��h ا�M�م ��Eن ا����آ"ن 
 >P� ن ا��:�ح�Eم وا���Mن $�  �8ود ا��Eل ���، و�"J8ا�  ! d ،م�Mن ا��$�,  !  ��P()

�S� ���0)�()  �:��E";"ن ,� d r�M$ ،م�Mو$�  ا� >P(�$ �.  

 ��وأ(� ا}�� ا��R;�� �5ن ا���اد 8H0���$ ا�M�ام ��8H0) �P ا��E:� أ��ً�، وذ�s lن ا��وا
  )١٦٤/  ٢٠. (ا���M�M أ;� أ��ي $� (  ا�HM� L�$  ) d أم ه�;�ء
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* * *  

اJ� (  ر(��ن �+ ه)�ك $�n ا�)�س �#8("ن (  ()�t) qT	���� �S	SE"ا ا���� اsو
�	�آ"ن ا�0)  ا��وا�] أر%" ا�	���S وا� �EoSM<؟ >P(Eام، و��M8 ا�H0ا��  

�+ ا�M#�#� أن ا1;�0ن إذا (ّ  ا� !��� أن ��� إ�� هBا ا��8H0 : �&%�ب ����	� $#"��
�):*+ �� أن �RE� (  ا��Dة، �"اء آ�;L (  ا��Dة ا����و!�، أو (  ا���"ات  �;5�

�Hى ا��Jsإذا ا +(�� �#�Uن أ(�(� ا�)"ا�� ا���Eا ا��Bن �+ ه"E�N`ة، وا1;�0ن ا�Bي 
�(�, : �(�) Q��� را�:� ا����ء dب، و�را�:� ا��* dو ،�Poرا�:� ا� +��� d ���0إن ا��

?�ِّ وأآR� (  ا��Dة، وا��Dة �J� j")"ع، : d ���+ أ$8ًا $� ;#"ل: ذ�l أن ;#"ل
ا��Dَة َ�ْ)�Pَ َ!ِ  اMْSَ�َْ�{ِء َواْ�ُ�ْ)Eَِ� َوBِ�َْآُ� اِ� َأْآَ:ُ� َواُ� َ�ْ�َ�ُ< ِإنَّ { :وه+ آ�� ,�ل !` و%�

، و�BPا ;rM;  M إJ"ا;)� !�� أن �RE�وا (  ا�)"ا�� وا��Dة �+ هBا  }َ(� َ�ْ�َ)ُ�"َن
S0ا� ��(�� d >ََّ��َ"ل َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َو��ن ا�s ، �� (  أن ا��8H0 وإن آ�;"ا (��0�

�	U"ع $���Dة، $� آ�ن !��� ا��Dة وا�D0م �8ع �)� ا�Po�، و�)� ا����ء، و�)� 
�E"ن �+ ا��0&�� إ�EXل d B�(و�� ،�P$�:M	�ب، و$�,+ ا�)"ا�� $�,�� !�� ا�٢٠. (ا��*  /

١٦٦(  

* * *  

� أ%� ا��"م �+ (�E آ�� ��� �+ أ%� ا��Dة؟!���  ه� 

ا��Dة �+ (�E أ��� (  : هBا ا��0ال أن ;#"ل%"ا$)� !�� : �&%�ب ����	� $#"��
ا��Dة �+ �O�ه� $D ر�]، و�BPا ذآ� أن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< ��)�� آ�ن (#��ً� 

���+ دا�J أ(��ل ا�M�م، وهBا �8ل  �(Eو� ،�Mآ�ن �+ ا� ��:�8Mوة ا�`O +� ��:�8Mا� +�
  !�� أن

M�م أ��� (  ا��Dة �+ ا��M، وذ���S� l ا���Eن، ا��Dة �+ ا�M�م أي دا�J أ(��ل ا�
�P�� 8ة ,��"ا!�, lا�����ء (  ذ� BJن أو ز(�ن «: و,8 أ�E) آ� +� �إن ا�0M)�ت ���!

�j�� « �ِ�ْ�َ!َ �َُّا�� �َّ�?َ +:(ا�  ! L:k آ�� �)ر ا����:	!�$ �آ�� أن ا�0M)�ت �	��!
$�8' �" أن أ�8آ< أ;�R) qS أ�8 ذه:ً� (� d �0:"ا أ?�M$+ �"ا�Bي ;0S+ «: َوَ��ََّ< أ;� ,�ل

�S��; d:�ر ا�`(�ن » $�� (8 أ�8ه< و	ر ا���(�، و$�!�:	!�$ �إذًا ����:�دات �	��!
�P	�وه� �P0(% ر�:	!�$ �P$ا"k +� �ً��� أ�	t� ن، آ���Eوا�� . lأه� ا���< (  ذ� BJو,8 أ

� �+ (�E، و�E"ن أ��� (  ا����م �+ �O�ه�، و!���ذ�l ���ف (�E;�، أن ا����م 
�M	�ج إ�� ز(�ن و(�Eن، �"ى ا�`(�ن ا�Bي X�ع ���  ���$ Qأن ا����م إ(�0ك و�� ��!
وه" (  �T"ع ا�HS� ا��R;+ إ�� (*�] ا���Q، و,8 ورد �+ �8�r !)8 ا$  (�%� 0$)8 

 ���j»ر(��ن �» أن (  ?�م ر(��ن $��E و,�م (� ��0� ()� آ	] �� أ%� (�� أ�
�، و��j 'ا إ�)�دBأ��� (  وه �E) +� 8ل !�� أن ?"م ر(��ن��0	Q;& $�، و �(E�

  )١٦٧/  ٢٠. (?"(� �+ �O�ه�
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* * *  

  ه� �	��!� ا��0��ت �+ (�E و(� آ�S!��) ��S	�P؟

ا����!�S �+ (�E $��)0:� ���0��ت ��L0 (  ;���� ا����E، : �&%�ب ����	� $#"��
"E� �$"#أن ا�� �(��$ ،��S�Eا� ����;  ) �!��	� �P(Eو� d �P;وا����8 أ ،h%8 وأوXن أ

� آ��� ,"�� �����!���: } Dَ�َ �ِ�َِّ�َّ0��$ِ َوَ(  َ%{َء �Pَ�ِ�Rَ)َْأ �0ََ)ِ� َ�َ�ُ� َ!ْ�ُMَ�ْ�$ِ (  َ%{َءَ
َ̀ى Hْ��oَْ�ُ�"َن" ُُ dَ >َْوُه �Pَ�َRْ)ِ َّdآ��  }ِإ  E� ،م��;sرة ا"� +� �P;s ،��E) ��، وهB' ا}

�َ  َآSَُ�وْا َوَ�8�ُُّوَن َ!  َ�ِ:�ِ� اِ� َوا8ِHِ0ْ�َ�ْ اMَ�َْ�اِم ا�Bَِّى َ%َ�ْ�َ)�ُ' ِإ{ :,�ل ا� �����Bَِّنَّ ا�
��)+ أن  }ِ��)َّ�ِس َ�َ"_ًء اْ�َ��ِآُ� ِ��ِ� َواْ�َ:�ِد َوَ(  ُ�ِ�ْد ِ��ِ� �Mَ�ْ5ِ$ٍِد ِ$Bَ!َ  ْ)ِ �ُ,ْBُِّ; >ٍ�ْoُاٍب َأِ��ٍ<

�و�+ هBا . Dم ا��#"$� إذا ���L هB' ا������ �Jرج (�Eإ�Dم ا��#"$� �+ (�E أ8X (  إ
�E) +� +?8 (  ا������� ا��8BM	١٦٩/  ٢٠. (ا�(  

* * *  

 ��:	8ىء ا!d	�Eف؟ أ�	";� (&%"ر �	).  

%�P"ر أه� ا���< !�� أن ا$	8اء ا!d	�Eف (  ���� إ�8ى : �&%�ب ����	� $#"��
���ء ذه] إ�� أن ا$	8اء و!���  H�  ) d� إ�8ى و!��� ، وإن آ�ن $�n ا��

8���N�! r رj+ ا� !)�P !)8 ا�:�tريM$ ًّd8	0)  �: ا!d	�Eف (  �H� إ�8ى و!��
»�SE	�) �Jد m:ة » ���� ?�� ا��D"ل !��� ا����ن ا�&$ lر !  ذ�"P�Hأ%�ب ا�  E�

وا�D0م ا;S�د (  ا��:�ح !  ا�)�س، وأ(� ;�� ا!d	�Eف �P+ (  أول ا����، sن ا���� 
sا ��"م !�� Qوب ا����O  ) 8ىء	:� �J١٦٩/  ٢٠. (وا(  

* * *  

�"م ا���8؟ �H� 8�$ ا���8 أم ���� Q�X وب�O 8�$أ ���E	!ا  ) �E	ج ا����t� �	)  

� (  ا!	���E إذا ا;	�P ر(��ن، و�)	P+ ر(��ن : �&%�ب ����	� $#"��E	ج ا����t�
  )١٧٠/  ٢٠. ($*�وب ا���Q ���� ا���8

* * *  

� أن �Bه] إ�� ()`�� �	)�ول ا���Uم واOd	�0ل؟ه� �H"ز ���E	�  

� أن �Bه] إ�� ()`�� �	)�ول ا���Uم إذا �< �E  !)8' : �&%�ب ����	� $#"��E	���� ز"H�
�t�ج،  d �;5� 8H0م إ��� �+ ا����Uا� ��M���M� ا���Uم إ���، �5ن آ�ن !)8' (    )

�() �� 8$d �)s dج إ�t� d �E	ن ا���s.  
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d�0ل، وإن آ�ن وأ(� ا	Od8 (  ا$d �;s ،ج�t�O	�0ل �5ن آ�ن (  %)�$� و%] !��� أن 

 q�� �MN()� $8، وإن آ�ن 1زا�� را �� �ا أ(Bن هs ،ج�t� D� د�:	�� �$�(% ��O  !
وا%:ً�، و%�N`ًا، : !��� $#�ؤه� ��� ا�t�وج، ���ر ا�t�وج �OD	�0ل �kDk أ,�0م

  )١٧٨/  ٢٠. (و(�)"!ً�

* * *  

YtX ؟�E	��  !��� ا�	`ا(�ت sه�� ��P ا���s �� أن 

ا!d	�Eف �)� و��Q $"ا%]، و(h ذ�l إذا آ�ن !�� ا1;�0ن : �&%�ب ����	� $#"��
 �ً�k_ وآ�ن ،�P$ ا(�ت وا%:� !��� و%] !��� ا�#��م`	�dا L;ه�� �5ن آ�s `ا(�ت	ا�

l�	$ �)��, وا%:� �5ن ��O L;وإن آ� ،�P;ل دو"M�ا�d	`ا(�ت ,8 �E"ن  $�!d	�Eف ا�Bي 
وا� : أ��� (  ا!d	�Eف، �BPا !:8 ا� $  !��و $  ا���ص رj+ ا� !)� ,�ل

أ;s : L?"(  ا�)�Pر وs,"(  ا���� (� !�L، �8!�' ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< و,�ل
�U�، و;< و,<، �5ن �)l0S ?< وأ«: ;�<، �#�ل ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ<: ,�L ذ�l؟ ,�ل

�ًّ#� l��! lه�sو ،�ًّ#� l��! l$�و� ،�ًّ#� l��! « �E	��� ���)`ا	8ع ا���E"ن ا1;�0ن 
,�"ر ()� �+ ا���<، و,�"ر �+ ا���EM أ��ً�، sن ,��م ا1;�0ن $�M%� أه�� أ��� (  

�E	��  )١٧٨/  ٢٠. (آ";� 

* * *  

Nء �"ا��#� ���P��$ ل���dا �E	���� ز"H�  n�$ f ا�����0 ؟ه� 

� �#��ء �"اn�$ fN ا�����0  : �&%�ب ����	� $#"����P��$ ��	�� أن E	���� ز"H�
�t�ج (  ا��8H0، أ(� إذا آ�ن  >� �;s ،��� �E	�) "ي هB8 ا�H0ا�� +� ���Pإذا آ�ن ا�
 D� �P$ �ًّ�(�) �%�ا ا�Bا�����0  إذا آ�ن ه fNو,��ء �"ا ،l�B� ج�t� D� 8H0رج ا���J

E	���، sن ,��ء �"اfN ا�����0  أه< (  ا!d	�Eف، sن ;) �P�S	�8ٍّ، وا�hS( ا��	�8ي 
. أ��� (  ا�)hS ا�#�?�، إd إذا آ�ن ا�)hS ا�#�?� (  (��Pت اD�1م ووا%:�ت اD�1م

)١٧٩/  ٢٠(  

* * *  

� �+ ا��8H0 ا�M�ام أن �U"ف �"ل ا��E:�؟E	���� ز"H�  ه� 

� : �&%�ب ����	� $#"��E	ا��� ،��� �E	!ي اB8 ا�H0ء (�دام �+ ا��+H��� أن �Bه] و
��� أن �)	#� (  %�P إ�� %�P، و�� أن ���+ �+ أي (�Eن (  ا��8H0، و�� إذا آ�ن �+ 
 d ن�Eا�� QS; +� �#:�ا��8H0 ا�M�ام أن �U"ف، Q�� �;s (�)� ا!d	�Eف أن ا1;�0ن 

8H0��� �ً)زD) ن"E��	�8ا'، و�E  (�)� ا!d	�Eف أن . )١٨٠/  ٢٠(  
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* * *  

� إ�� ا%	��ع �+ ا��8ر�� ��� ا�EM<؟E	إذا د!+ ا��8رس ا���  

إذا آ�ن هBا اd%	��ع ا�Bي ,�ر �+ ا��8ر�� إذا آ�ن (��"(ً� ,:� : �&%�ب ����	� $#"��
دJ"ل ا!d	�Eف واX	�ط ا1;�0ن أن �t�ج �� �D $&س، أ(� إذا �< �E  (��"(ً� �5ن د!+ 

8�� ا1;�0ن إ�� ��"ر هBا ) �)sن د!"ة و�+ اs ،ف�E	!dج (  ا�t�� ع��	%dا
� (  ا!d	�Eف، �� ���� �%sن �� ا"E�ا��8ر�� �+ هBا �#	�+ أن ��M� ا1;�0ن و

  )١٨٠/  ٢٠. (وأ?� ا!d	�Eف �)� و��Q $"ا%]

* * *  

 �PX ���T ��� +���� �E	ا��� �ام �*��M8 ا�H0ن (��  �+ ا���E) `ام	ا� >E� �)
  8N��"�� ��j وا�S�ش !�� اs!�8ة �+ ا�M�م؟ر(��ن (h و

�8�s �M : �&%�ب ����	� $#"�� dو ،q:�  �� ن"E�ا��8H0 ا�M�ام آ*��' (  ا��8%�0 
8H0ا�� +� �� �ً;�E) �HM	�  .�Jرج ا��8H0 أن 

أ(� إذا آ�ن �+ ;QS ا��8H0، و�E)� أ�] أن �:	��j"j  ! 8ء ا�)�س و%��E) +� Qن 
%�ء ����+ �+ (�E;� ا�Bي ا�	BP� '`Hا d $&س $�، sن ��  وا�h �5ذا ,�$L ا��Dة

ا�qM �+ أن �Q�H �+ أي (�Eن �+ ا��8H0، و�E  إذا ,8ر;� أ;� ���X h�k �ً< ذه] 
 ،�;�E) 8م إ��#	�����+ �+ (�Eن _J� أو�M� >k ،�� h#	� ا��S"ف �5;� �H] !��� أن 

(�E;� هBا �#8 ا�Bt �)�0S  أو �	&J� ���Eن وا�s ،h;� إذا و?�	� ا��S"ف وآ�ن �+
��  �;�E) Bt	����l أن  d 8، وا1;�0نH0ا��  ) �J_ �ً;�E).  

 +����):*+ ��;�0ن أن  �$ ،�(! +P() اB5ن ه� ��� dإ +��� d  ��) ن�E) `ام	وأ(� ا�
  )١٨٢/  ٢٠. (��r (� و%8 ا���Eن

* * *  

�:�U ا! �P� ف�E	!dز �+ ا"H� d �ً��X �E	ا��� [E؟إذا ار����E	  

�:�U، : �&%�ب ����	� $#"�� ���E	!ف �5ن ا�E	!dا �U:� �ً��X �E	ا��� [Eإذا ار� >�;
 �?�J ء��Xف، $� ه)�ك أ�E	!dا �U:��):)+ _J�' !�� أو��، و��Q آ� X+ء (M�م  dو
 lذ� h)و ،�ً)�M) ��� 8#� ب أ�8ًا (  ا�)�س�	Oأ;� ا "� DًR) �E	����� ،ف�E	!dا �U:�

���E	!5ن ا� Y#(��:�U، إd أن أ%�'  d.  
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� إذا ��� (� �:�U ا!d	�Eف ���)�' أن _J� ا!	���E : وDJ?� ا�H"ابE	أن ا1;�0ن ا���

 �;s lر(��ن، وذ�  ) �Jواsا �ا��� �E	!(  ا �أ% �� [	E� dأو��، و ��! +(:(� d
q:� �) �U$١٨٣/  ٢٠. (وا� أ!�<. أ(  

* * *  

;�0ن إذا د�J ا��8H0 أن �)"ي ا!d	�Eف �BP� �Pا ا�#"ل �):*+ ��: ,�ل $�n ا�����ء  
  د���؟

هBا ا�#"ل d د��� !���؛ sن ا�):+ َ?�َّ� ا��َُّ� َ!َ�ْ�ِ� َوَ��ََّ< �< ���!� : �&%�ب ����	� $#"��
  ) �Jواsا �ا��� �E	��)s	� d $#"��، و���S$ d، وإ;�� آ�ن !��� ا��Dة وا�D0م 

�ً� ����� ا�M� ١٨٥/  ٢٠. (�#8رر(��ن(  
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  االختيارات الفقهية البن جربين
  ىف كتاب الصوم
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  فتاوى ابن جربين ىف كتاب الصياماختيارات و

  - :السؤال

   ما حكم صيام يوم وإفطار يوم، مع إخالف العادة لتحصيل صيام اخلميس؟          

   - :اجلواب

   .مخسة أيام مثالً، مث إفطار مخسة، حملاولة صوم اخلميس وحنوه يسن صيام يوم وإفطار يوم، كما جيوز سرد صوم          

  -:السؤال 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصوم : ما حكم صيام كل يوم بتتابع لظروف خمصوصة، تأويالً حلديث          
   حىت نقول ال يفطر، ويفطر حىت نقول ال يصوم وما صحة االستدالل ذا احلديث؟

   - :اجلواب

جيوز سرد الصوم أياماً متتابعة، مث سرد اإلفطار أياماً أخرى، والدليل احلديث املذكور يف السؤال، ألن ذلك           
   .تطوع مستحب

  - :السؤال

   هل هو صحيح، وما مفهومه وعمومه؟" ال تصوموا السبت إال فيما افترض عليكم"حديث           

   - :اجلواب

هو ختصيصه، ألن اليهود يسبتون فيه، فنهي عن تعظيمه تشبهاً م، وجيوز صومه النهي عن صوم السبت           
   .لسبب، كمن صام يوماً وأفطر يوماً، أو وافق يوم عرفة أو عاشوراء وحنوه، فمعىن افترض عليكم شرع وسن لكم

  -:السؤال 

، فهل مداومته على صيام البيض من غلب على ظنه أنه لن يواصل الصوم لسنة أو لستة أشهر ولكن قد يفطر          
   ".أدومه وإن قل"فقط، أو اإلثنني واخلميس افضل، حلديث 

   - :اجلواب

املداومة على الصوم القليل كأيام البيض أو االثنني واخلميس أفضل من الكثري املنقطع كشهر وأشهر، هلذا           
   .احلديث
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  - :السؤال

رضي هذا تناول عالج يف أوقات خمتلفة، ال سيما بعد إجرائي لعملية زرع أنا مريضة بفشل كلوي، ويستلزم م          
كلى، حيث نصحين األطباء باملداومة على العالج وإال تعرضت للخطر، وحيث إنين واحلمد هللا مسلمة وأريد أن أصوم 

أرجو إفتائى يف  لذا. ساعة١٢شهر رمضان، ولكن مرضي مينعين لظروف تناول الدواء يف الصباح والظهر والليل، وكل 
   .هذا األمر، وما هي كفارة صيامي الواجب علي أداؤها يف حال عدم متكين من الصوم

   - :اجلواب

فحيث إن األطباء مسلمون خمتصون، وقد اتفقوا على تقرير واحد، أن الصوم يضر بالعملية، وأن الفطر واجب           
عند القدرة، فإن قرروا أن الصوم ال يناسب أبداً ودائماً، فالبد من  حفاظاً على الصحة، فال مانع من اإلفطار مث القضاء

   .الكفارة، وهي إطعام مسكني عن كل يوم

  -:السؤال 

   رجل صام نفالً، وبعد صالة الظهر أحب أن يفطر فهل له لذلك؟          

   - :اجلواب

فطار ولو يف آخر النهار، واألفضل إمتام العمل ورد يف األثر أن املتطوع أمري نفسه، فعلى هذا ال مانع من اإل          
وقد ورد أن النيب صلى ) ٣٣:حممد)(وال تبطلوا أعمالكم(الذي ابتدأه، إذا كان من العبادات املأمور ا، ولقوله تعاىل 

ولعل  فأكل منه،" قربيه فلقد أصبحت صائماً"اهللا عليه وسلم دخل مرة على عائشة فأخربته أنه أهدي إليهم طعام، فقال 
ذلك أنه كان حباجة إىل الطعام لبعد عهده به ولقلته، وورد أن عائشة وحفصة كانتا صائمتني فأهدى إليها حيس، 
فأكلتا منه فأخربتا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال صوما يوما مكانه، ولعل ذلك وقع على وجه االستحباب، أو أن 

   .صيامهما كان قضاًء واهللا أعلم

  -:السؤال 

كثر تزاحم الناس يف احلرم املكي يف العشر األواخر من رمضان، بل يف السابع والعشرين منه، لدرجة أنه حيصل           
   من التزاحم ما اهللا به عليم، ما قول فضيلكتم يف هذا العمل؟

              - :اجلواب

ذه العشر ورد يف فضلها أدلة كثريه، فهي نقول إن هذا من املبشرات، ومن األدلة على حمبة اخلري والرغبة فيه، حيث إن ه
التمسوها يف "موسم العتق من النار، وترجى فيها ليلة القدر اليت هي خري من ألف شهر، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان خيصها بأعمال ال يعملها يف العشرين األول، فكان إذا دخل العشر" العشر األواخر
أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد املئزر، وكان يعتكف فيها حىت توفاه اهللا، وكل ذلك دليل على أمهيتها، فال غرابة إذا 
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تأسى به أهل اخلري، واجتهدوا فيها، فزادوا يف صالة الليل طوالً وعدداً، وتفرغوا للعبادة، وضاعفوا عملهم يف كل 

مث إن ليلة سبع وعشرين هي أرجى الليايل أن تكون هي ليلة القدر . األعمالااالت، وألم يتفرغون فيها غالباً من 
" حتروا ليلة القدر يف الوتر من العشر األواخر، يف سابعة تبقى، يف خامسة تبقى، يف ثالثة تبقى"لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

لشهر من العمل، بل جيتهد يف الشهر وقد ورد فيها أدلة كثرية ترجحها، ومع ذلك فإن على املسلم أن ال يهجر بقية ا
كله، بل يف مجيع عمره، ومن خاف أن يتضرر من الزحام فال بأس أن يتقدم قبل السابعة أو بعدها، حىت ال يضر نفسه و 

   .غريه، واهللا أعلم

  -:السؤال 

أحياناً، وأيضاً  ٤٠٠إىل  ٢٥٠أنا مريض مبرض السكر، وأتناول إبر األنسولني، ومستوى السكر لدي ما بني           
   هل أصوم رمضان أم أفطر؟ وما هي الكفارة؟ -شفانا اهللا وإياكم-مريض بالكلى وضغط الدم 

   - :اجلواب

إذا كنت ال تستطيع الصيام، وقرر األطباء أن الصيام يضرك، وأن املرض ال يرجى برؤه فعليك اإلطعام عن كل           
   .نصف صاع لكل يوم للمساكني مجيعاً أو مفرقةيوم مسكيناً من الرب أو التمر أو األرز، 

  -:السؤال 

   إمرأة بلغت، ودخل عليها رمضان ومل تصم خجالً، وبعد سنة دخل عليها رمضان وهي مل تصم، فما احلكم؟          

   - :اجلواب

كل يوم مسكني،  يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقا، وعليها مع القضاء صدقة عن          
وذلك حنو نصف صاع عن كل يوم، وذلك ألن ) ١٨٤:البقرة)(وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني(لقوله تعاىل 

الواجب أن تصومه يف وقته، حيث إن البلوغ من عالماته احليض، فمىت حاضت اجلارية وجب عليها الصيام ولو كانت 
   .صغرية السن

  -:السؤال 

   ملرأة إذا صامت حياًء من أهلها وعليها الدورة الشهرية؟هل تأمث ا          

   - :اجلواب

ال شك أن فعلها خطأ، وال جيوز احلياء يف مثل هذا، واحليض أمر كتبه اهللا على بنات آدم، وقد منعت احلائض           
امتها حال احليض، من الصوم والصالة، فهذه اليت صامت وهي حائض حياء من أهلها عليها قضاء تلك األيام اليت ص

   .وال تعود ملثلها، واهللا أعلم



 ١٤٦    ______________ املوسوعة الذهبية ىف االختيارات الفقهية والفتاوى الرمضانية

 
  -:السؤال 

   إذا جامع الرجل زوجته وهو صائم صيام قضاء رمضان فهل عليه كفارة اجلماع يف رمضان، أفتونا مأجورين؟          

   - :اجلواب

رمضان وهو صائم، فأما ال يلزمك كفارة، وإمنا يفسد ذلك اليوم، حيث إن الكفارة ختتص مبن جامع يف ار           
يف غري رمضان فليس فيه كفارة، ولو كان قضاء أليام رمضان، فإن وقت القضاء موسع، فكما جيوز اإلفطار ملن أصبح 

   .صائماً قضاء إذا كان هناك مسوغ، فكذلك اجلماع فيه يفسده ويقضي يوماً مكانه، واهللا أعلم

  -:السؤال 

مخسة عشر يوماً، وبقي له من رمضان مخسة عشر يوماً، وقد عليه رمحه  مرض والدي يف شهر رمضان سوى          
   اهللا يف شهر شوال، فماذا جيب علينا جتاه األيام اليت مل يصمها من رمضان؟

  

  

   - :اجلواب

إذا شفي بعد رمضان ومتكن من القضاء ففرط ومل يقض، فإنكم تصومون عنه، أو تتصدقون عن كل يوم           
أما إن مل يفرط، بل استمر معه املرض حىت تويف فال قضاء عليكم وال اطعام، حيث مل يلزمه لكون  بإطعام مسكني،

   .إفطاره عن عذر، واهللا أعلم

           -:السؤال 

   امرأة حلفت إن جنحت يف االختبار أن تصوم شهراً، ماذا يلزمها؟ وهل يكون صيامها متتابعاً أو متفرقاً؟          

   - :اجلواب

فعلى " من نذر أن يطيع اهللا فليطعه"الصوم من الطاعات والعبادات، فيجب بالنذر لقوله صلى اهللا عليه وسلم            
هذا جيب الوفاء عليها، والشهر اسم ملا بني اهلاللني، فيلزمها صوم شهر هاليل متتابع، وال تفطر بينه إال أيام احليض، مث 

   .تقضي بدهلا من الشهر الثاين، واهللا أعلم

  -:السؤال 
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شخص قام من نومه ظاناً عدم طلوع الفجر، فشرب ماء فقط، وأيقظ أهله فشربوا، مث تبني له أن الفجر قد أذن           

   له قبل أن يستيقظ خبمس دقائق، فما حكم صيامهم؟

   - :اجلواب

ياً، فإمنا أطعمه اهللا وسقاه، أرى أن ال شيء عليهم، لعدم العلم بالصبح، فهم معذورون كمن أكل أو شرب ناس          
   .فكذا من أكل أو شرب يعتقد أنه يف ليل فبان اراً فال قضاء عليه

  -:السؤال 

أذن املؤذن يف رمضان قبل الوقت مبا يقارب ربع ساعة يف مسجد، وذلك ظناً منه أن الوقت قد دخل، وقد           
، إال أنه اتضح لنا أنه أذن قبل الوقت، حيث مل يؤذن من املساجد أفطرنا على أذانه اعتقاداً منا بصحة األذان يف الوقت

   .ما يلزمنا يف ذلك اليوم. حولنا سواه

   - :اجلواب

أرى أن عليكم قضاء ذلك اليوم، حيث تبني لكم أن اإلفطار قبل غروب الشمس يقيناً، وحيث إن الوقت           
إن الواجب التثبت والتحري مع الغيم، وعدم التقليد للمؤذن معروف معرفة عامة لألفراد، وكما يف التقاومي، وحيث 

   .الذي يتضح خطؤه، فلهذه األسباب يلزم القضاء، وعليكم االحتياط يف األيام القادمة
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  للفوزاناالختيارات الفقهية 
  ىف كتاب الصوم
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  كتاب الصياماختيارات وفتاوى الفوزان ىف 

أو يكفي يف أول   ؟ ند بدء الصيام فهل النية شرط يف الصيام كل يومأصوم أحيانا بدون عقد النية ع -
    ؟ الشهر

إمنا األعمـال   (   : الصيام وغريه من األعمال البد أن تكون عن نية، قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم
عمر بـن  من حديث   ) ١/٢ (   " صحيحه " رواه اإلمام البخاري يف  [   ) بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى

    ) ال عمل إال بالنية (   : ، ويف رواية ]   اخلطاب رضي اهللا عنه
فصوم رمضان جتب له النية من الليل بأن ينوي قبل طلوع الفجر صيام ذلك اليوم، وقيام املسلم مـن  

نويـت    : النوم آخر الليل وتسحره يدل على وجود النية فليس املطلوب أن يتلفظ اإلنسان ويقـول 
ا بدعة ال جتوز، والنية يف رمضان كل يوم مبفرده؛ ألن كل يوم عبادة مستقلة حتتـاج إىل  الصوم، فهذ

نية فينوي الصيام بقلبه لكل يوم من الليل، ولو كان قد نوى من الليل مث نام ومل يسـتيقظ إال بعـد   
    . طلوع الفجر فصيامه صحيح لوجود النية من الليل

  
يعلم أن غدا هو أول الصيام، فلما قام لصالة الفجر سأل  شخص يف أول ليلة من رمضان نام قبل أن

أحد املصلني، فإذا هو اآلخر ليس لديه علم، فواصل ذلك ومل يأكل شيئًا، وملا ذهب إىل العمل وجد 
الناس صائمني، وعلم بعد ذلك بالصيام وعلى ذلك واصل صيامه حىت املساء، فهل صيامه صحيح يف 

    ؟ أفتونا جزاكم اهللا خريا  ؟ ذلك اليوم أم أن عليه قضاء
من مل يعلم بدخول شهر رمضان إال يف أثناء النهار فإنه جيب عليه اإلمساك يف بقية اليوم ويقضي هذا 

) ال صيام ملن مل جيمع النية من الليـل (اليوم؛ ألنه مل ينو الصيام من الليل، وقد جاء يف األحاديث أنه 
من حديث عبد اهللا بن عمر موقوفًا، ورواه اإلمام أمحد يف   ) ١/٢٨٨ (   " املوطأ " رواه اإلمام مالك يف  [ 
  " سـننه  " ، ورواه النسـائي يف   ) ٣٤٢، ٢/٣٤١ (   " سـننه  " ، ورواه أبو داود يف  ) ٦/٢٨٧ (   " مسنده " 
،  ) ٢/١٢ (   " سـننه  " ، ورواه الـدارمي يف   ) ١/٥٤٢ (   " سننه " ، ورواه ابن ماجه يف  ) ١٩٧، ٤/١٩٦ ( 

،  ) ٣/٢١٢ (   " صـحيحه  " ، ورواه ابن خزمية يف  ) ٢٠٣، ٤/٢٠٢ (   " السنن الكربى " ورواه البيهقي يف 
، ورواه اخلطيـب   ) ٦/١٦٢ (   " احمللى " ، ورواه ابن حزم يف  ) ٢/٢٩٢ (   " مصنفه " ورواه ابن أيب شيبة يف 

، كلهم مـن حـديث    ) ٤٣٥-٢/٤٣٣ (   " نصب الراية " ، وذكره الزيلعي يف  ) ٩٣، ٣/٩٢ ( البغدادي 
    . وهذا فاته جزء من النهار مل ينو فيه الصوم  . يف صيام الفرض  : أي  ]   حفصة رضي اهللا عنها بنحوه

  
إن على املسلم أن يتحول إىل زاهد يف رمضان فيجتنب كل امللذات مـن األكـل     : البعض يقول -

    ؟ ج رمضان فهل هذا العمل مشروعوالشرب واجلماع وغريها حىت خير
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 أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسآئكُم هن لباس لَّكُم وأَنتم لباس لَّهن علم اللَّـه  {   : يقول اهللا تعاىل

أَنفُسكُم فَتاب علَيكُم وعفَا عنكُم فَاآلنَ باشروهن وابتغواْ ما كَتب اللّـه لَكُـم    أَنكُم كُنتم تختانونَ
اْ الصـيام إِلَـى   وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ اَألبيض من الْخيط اَألسود من الْفَجرِ ثُم أَتمو

، ففي هذه اآلية الكرمية أباح اهللا للصائم يف ليل الصيام كل ما مينـع   ]   ١٨٧آية   : سورة البقرة [   } ليلِالَّ
    . منه يف النهار من الطعام والشراب وسائر املباحات واالستعانة بذلك على طاعة اهللا سبحانه وتعاىل

اء يف رمضان أو يف غريه، وقد قال النيب صلى وترك املباح وحرمان النفس منه تعبدا يعترب من الغلو سو
  ) إنين أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأتزوج النساء، ومن يرغب عن مليت فليس مـين  (   : اهللا عليه وسلم

، وهـذا   ]   من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنـه   ) ٦/١١٦ (   " صحيحه " رواه اإلمام البخاري يف  [ 
    .  رمضان وغريه، وليس الزهد هو ترك ما أباح اهللاهديه صلى اهللا عليه وسلم يف

  
إن على املسلم أن يكون يف عمل ويقظـة وال    : هناك من ينهى عن كثرة النوم يف رمضان، ويقول -

    ؟ ينبغي له كثرة النوم، ما رأي فضيلتكم
لطاعـة، ورمبـا   نعم ينهى عن اإلكثار من النوم يف هذا الشهر أعين النوم يف النهار، ألنه يكسل عن ا

يفوت صالة اجلماعة أو يسبب إخراج الصالة عن وقتها، واملطلوب من املسلم النشاط يف الطاعـة،  
    . ويكون النوم بالليل، وال سيما من أوله لينشط يف النهار على أداء العلم واملشاركة يف الطاعات

  
خر يذبح ذبائح ويوزعهـا  البعض يقيم والئم وعزائم يف رمضان وجيعله شهر مناسبات، والبعض اآل

    ؟ صدقات وغري ذلك من االهتمامات باألكل، ما حكم ذلك
نعم إلطعام الطعام يف شهر رمضان مزيد من الفضيلة نظرا لشرف الزمان، وحلاجة الصوام إىل الطعام، 

  " سـنده م " رواه اإلمـام أمحـد يف    [   ) من فطر صائما فله مثل أجره (   : وقد قال صلى اهللا عليه وسلم
، كلهم من  ) ١/٥٥٥ (   " سننه " ، ورواه ابن ماجه يف  ) ٣/١٤٩ (   " سننه " ، ورواه الترمذي يف  ) ٤/١١٤ ( 

فإعداد الطعام يف هذا الشهر للمحتـاجني مـن أفضـل      ]   حديث زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه
    . األعمال ألن الصدقة فيه مضاعفة أكثر من غريه

  
يادة بعض الناس لسيارام وهم صائمون يف رمضان، ومع اشتداد االزدحام يتلفظون بألفاظ أثناء ق -

    ؟ نابية تصل إىل حد السباب والشتيمة لغريهم، فما حكم صيام هؤالء
أما الصيام فهو صحيح، وذلك ألن األقوال احملرمة واألفعال احملرمة ال تبطل الصوم ولكنها ال شـك  

يـا أَيهـا    {   : ومثرته، فإن املقصود من الصوم تقوى اهللا عز وجل كما قال تعاىلتنقصه وتضيع فائدته 
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آيـة    : قرةسورة الب [   } الَّذين آمنواْ كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

، فبين اهللا احلكمة من فرض الصيام علينا وهي حصول تقوى اهللا عز وجل، وقال النيب صـلى   ]   ١٨٣
رواه  [   ) من مل يدع قول الزور والعمل به فليس هللا حاجة يف أن يدع طعام وشـرابه  (   : اهللا عليه وسلم
، بل أمر النيب صلى اهللا عليه  ]   اهللا عنه من حديث أيب هريرة رضي  ) ٢/٢٢٨ (   " صحيحه " البخاري يف 

حىت يرتدع الساب والشامت، وحـىت    ) إين امرؤ صائم (   : وسلم الصائم إذا شامته أحد أو قاتله أن يقول
يعلم أن هذا الصائم مل يترك الرد عليه عجزا عنه ولكن ورعا وتقوى هللا عز وجـل ألنـه صـائم،    

    . والتحمل وأال تثريه األمور املخالفة ملا تشتهيه نفسهوالواجب على الصائم وغريه الصرب 
،  " ال تغضـب  "   : يا رسول اهللا أوصين، قـال   : أن رجالً قال ( وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

من حديث أيب هريـرة    ) ١٠٠، ٧/٩٩ (   " صحيحه " رواه البخاري يف  [   )  " ال تغضب "   : فردد مرارا قال
، وما أكثر من يندم على ما يصدر منه عند الغضب ويتمىن أنه مل يكن قـال أو فعـل    ]   ضي اهللا عنهر

    . شيئًا كان بسبب غضبه، ولكن الشيء بعد نفوذه ال ميكن استرداده
  
عند  [   ) ما زالت أميت خبري ما عجلوا الفطور وأخروا السحور (   : يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم -

، من حديث سهل بن  " ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر "   : بلفظ  ) ٢/٢٤١ (   " صحيحه " ري يف البخا
وأنا أفطر على أول مؤذن يف حينا، وأمسك عن األكل والشرب علـى    . احلديث  ]   سعد رضي اهللا عنه

    ؟ وجزاكم اهللا خريا أفيدوين  . فهل أنا حمق يف ذلك وعلى صواب  . آخر مؤذن يؤذن يف حينا
تعجيل اإلفطار إذا حتقق غروب الشمس، وتأخري السحور إىل ما قبل أن يتحقق طلوع الفجر سـنة،  
وأذان املؤذن ال يعتمد عليه يف ذلك إال إذا تقيد بالتوقيت الصحيح لغروب الشمس وطلوع الفجـر،  

الالً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن إن ب (   : وإال فإن االعتماد عليهما لقوله صلى اهللا عليه وسلم
، من حديث عبد اهللا بن عمر رضـي   ) ٣/١٥٣ (   " صحيحه " رواه اإلمام البخاري يف  [   ) ابن أم مكتوم

    . أصبحت أصبحت  : وكان رجالً أعمى ال يؤذن حىت يقال له  ]   اهللا عنهما
  
ند الساعة الواحدة بعد منتصف الليـل مث  لقد مسعت من بعض الزمالء يف املكتب أم يتسحرون ع -

ينامون بنية الصيام حىت الساعة التاسعة صباحا، مث يصلون الفجر عند هذا الوقـت مث ينطلقـون إىل   
    ؟ ما حكم هذا العمل  . أعماهلم

    : هذا العمل غري جائز من عدة وجوه
ري السحور إىل قبيل طلوع الفجر هـو  أن فيه خمالفة للسنة يف تقدمي السحور على وقته، ألن تأخ  : أوالً

    . السنة
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تأخري الصـالة    : أن فيه النوم عن صالة الفجر يف وقتها ومع اجلماعة ففيه ترك واجبني عظيمني  : ثانيا

عن وقتها وهو إضاعة هلا وعليه وعيد شديد، وترك صالة اجلماعة وهو حمرم وإمث، فالواجب التوبة إىل 
    . واهللا املوفق  . السحور إىل وقته وأداء الصالة يف وقتها ومع مجاعة املسلمني اهللا من هذا الفعل وتأخري

والواجب االهتمام بالصالة أوالً ألا هي عمود اإلسالم، والركن الثاين من أركان اإلسالم فهي آكد 
    . من الصيام، بل ال يصح الصيام وال غريه من األعمال إال بعد أداء الصالة على الوجه املشروع

  
كثري من اإلخوة يسألون هذا السؤال أال وهو تناول إبر الدواء يف الوريد أو العضل أو سحب الـدم  

    ؟ هل هذا يفطر أم ال
جيب على املسلم أن حيافظ على صيامه وأن يبتعد عن األشياء املشتبهة، وإذا احتـاج إىل عـالج أو   

العالج يف النهار بأن كان مريضا وحيتاج إىل  تعاطي شيء من اإلبر فليكن هذا يف الليل فإذا اضطر إىل
العالج وترك العالج يضاعف عليه املرض أو يؤخر الربء أو تشتد عليه وطأة املـرض فهـذا يتعـاجل    
ويقضي هذا اليوم سواء تعاجل حببوب أو بإبرة يف الوريد أو بغريها، فاإلبرة إذا كانت مغذيـة فإـا   

، وإذا كانت اإلبرة غري مغذية ولكنها حتقن بالوريد فهذه أيضـا  تفسد الصيام ألا تقوم مقام الطعام
مفطرة على الراجح ألا ختتلط بالدم وتسري يف البدن وحيصل للبدن منها تأثر وتنشـيط وتنفـذ إىل   
اجلوف، وقد نص الفقهاء على أن الصائم إذا تعمد إدخال شيء إىل جوفه يفطر، أما إذا كانت اإلبرة 

الوريد فهذه لعلها ال تفطر وعلى املسلم أن حيتاط لدينه فاإلبر إذن على ثالثـة   يف العضل وليست يف
    : أصناف

    . إبر مغذية وهذه تفطر ألا تقوم مقام الطعام والشراب من غري إشكال  : الصنف األول
لـدم  إبر ليست مغذية تؤخذ عن طريق الوريد، الذي أعتقده أا تفطر ألا ختـتلط با   : الصنف الثاين

    . وتسري يف البدن وتدخل يف العروق
إبر غري مغذية وال تؤخذ عن طريق الوريد وإمنا تؤخذ عن طريـق العضـل فهـذه      : والصنف الثالث

    . األحوط لإلنسان أن يتركها إىل الليل وإن أخذها فال أرى أنه يفسد صومه
أما إذا   . فهذا ال يؤثر على صيامه أما بالنسبة لسحب الدم فإذا كان الدم يسريا كالذي يؤخذ للتحليل

كان الدم كثريا بأن سحب منه دم كثري إلسعاف مريض مثالً أو لبنك الدم أو التربع به فهذا يفطـر  
رواه  [   ) أفطر احلـاجم واحملجـوم   (   : ويفسد الصوم ألنه كاحلجامة، والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

ويف مواضع أخرى عن مجع  ( من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه   ) ٢/٣٦٤ (   " مسنده " اإلمام أمحد يف 
من حديث رافع بـن خـديج     ) ٣/١١٨ (   " سننه " ، ورواه الترمذي يف  ) من الصحابة رضي اهللا عنهم
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ملا رأى رجالً حيتجم وهو صائم فاحلجامة تفطر على الصحيح من قويل العلماء بـنص    ]   رضي اهللا عنه

    . سحب الدم إذا كان كثريا ألنه مبعىن احلجامة، واهللا أعلم احلديث، ومثلها
  
إنه فسـد    : تطيبت قبل صالة الظهر يف رمضان فلما حضرت إىل املسجد متعطرا رين اإلمام وقال -

مـا مـدى    –أي قوية جدا  –صيامك وأنك قد تفسد صيام كل من يشم هذه الرائحة ألا نفاذة 
    ؟ صحة هذا الكالم

أس بالتطيب يف حالة الصيام وال يؤثر على الصيام إال إذا كان الطيب خبورا ومشـه متعمـدا، ألن   ال ب
دخان البخور يدخل يف األنف وينشط الدماغ فيؤثر على الصيام، أما العطورات فال بأس على الصائم 

    . يف استعماهلا، وال جيوز هلذا اإلمام أن يفيت بغري علم
  
ت رائحة أيضا قد تصل إىل أعماق األنف مثالً أو على احللق هـل يفطـر   هناك بعض األطياب ذا -

    ؟ الصائم
الطيب السائل ال يؤثر على الصيام فيجوز للصائم أن يتطيب يف بدنه ويف ثوبه، أما الطيب املسـحوق  

فه وعن فهذا ال يتعمد مشه بل عليه أن يبعده عن أن  ) العود ( الذي يتطاير إىل األنف كاملسك أو البخور 
    . حلقه فإن تعمد مشه وطار إىل أنفه ودماغه فقد عده كثري من العلماء من املفطرات

  
ما احلكم بالنسبة للقطرات اليت تستخدم يف العني أو يف األذن ويشعر مستعملها أـا تصـل إىل    -

    ؟ حلقه
أي طريق وصل إىل  نص الفقهاء رمحهم اهللا على أنه إذا دخل إىل جوفه شيء عن طريق األنف أو عن

جوفه غري إحليله أو إىل حلقه أنه يفطر بذلك والقطرة يف العني والسعوط يف األنف والبخاخ الـذي  
يؤخذ يف احللق أو يف األنف هذه أيضا تصل إىل احللق وتذهب إىل املعدة فيحصل ا اإلفطار على ما 

دع مـا   (   : لقوله صلى اهللا عليه وسـلم ذكره الفقهاء، وعلى املسلم االحتياط لدينه وترك ما فيه ريبة 
  " سـننه  " ، ورواه الترمـذي يف   ) ١/٢٠٠ (   " مسـنده  " رواه اإلمام أمحد يف  [   ) يريبك إىل ما ال يريبك

، ٢٣٠/ ٨ (   " سننه " كالمها من حديث احلسن بن علي رضي اهللا عنهما، ورواه النسائي يف   ) ٧/٢٠٥ ( 
    .  ]   عبد اهللا رضي اهللا عنهبنحوه من حديث   ) ٢٣١

  
  ؟ ويعترب مفطرا  ؟ إذا اكتحل الصائم أو تعطر أو اغتسل بصابون له رائحة فهل يؤثر هذا على صومه -

    ؟ وإن كان صيامه ذلك يف واجب فهل عليه القضاء هلذا السبب علما أنه فعل ذلك جاهالً
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 حرج عليه يف ذلك، يباح للصائم أن يتطيـب  قضية التطيب للصائم أو االغتسال بالصابون املطيب ال

وأن يغتسل بالصابون املطيب ألن الصائم ليس ممنوعا من الطيب وإمنا هذا يف حق احملرم، أما الصـائم  
فليس ممنوعا من التطيب إال أنه ال يتعمد شم البخور والدخان، أما الطيب السائل فهذا ال بـأس أن  

ضية االكتحال للعينني للصائم فال ينبغي ألن طائفة من أهل العلم يتطيب اإلنسان به وهو صائم، أما ق
يعدونه من املفطرات، إذا وصل الكحل أو طعم الكحل إىل حلقه فال ينبغي للصائم أن يكتحل وهـو  

    . صائم وليؤجل هذا لليل احتياطًا لصيامه
  

    ؟ االغتسال بالصابون أو املضمضة به
نسان بالصابون، وأما املضمضة به فال ينبغي، ألنه رمبا يتسرب إىل كل هذا قلنا ال بأس أن يغتسل اإل

حلقه شيء من الصابون أو طعم الصابون املتحلل مع املاء فال ينبغي أن يدخل الصابون إىل فمه وهـو  
صائم، أما استعمال الصابون يف بقية جسمه يف رأسه ويف بقية جسمه والتنظف به هذا ال حرج فيـه  

    . للصائم
  

    ؟ عليه القضاء  : قال ملن فعل مثل هذاوهل ي
    . على كل حال هذا ليس عليه القضاء

  
بعد صالة الفجر يف رمضان حيصل له ما يشبه التقيؤ خبروج بعض املاء أو الطعام إىل فمـه فيقـوم    -

    ؟ هل هذا يؤثر يف الصيام أم ال  : باسترجاعه إىل بطنه فيقول
يؤ خيرج بدون اختيار اإلنسان وبدون إرادته يقذف وخيرج من معدتـه  إذا كان التق  : التقيؤ فيه تفصيل

عن طريق الفم فهذا ال يؤثر على صيامه ألنه بغري اختياره، أما إذا كان اسـتدعاه هـو وتسـبب يف    
خروجه حىت قاء فإنه يفطر بذلك، وما ورد يف السؤال من أن السائل يغلبه القيء وخيـرج إىل فمـه   

فهذا ال جيوز له، بل جيب عليه أن يقذفه وخيرجه من فمه وإذا ابتلعه متعمـدا   ولكنه يسترجعه ويبتلعه
فإنه يفسد صومه، ألن الفم يف حكم الظاهر فإذا وصل إليه شيء مث استرجعه وبلعه فإنه بذلك كمن 

    . أكل أو شرب، فيكون قد أفطر ذا الصنيع وجيب عليه قضاء ذلك اليوم
  

ضان وهو العادة السرية وذلك خوفًا من الوقوع يف ذنب أكرب منه، فماذا لقد ارتكبت إمثًا يف ار رم
    ؟ علي أن أفعل أفيدونا أفادكم اهللا
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جيب على املسلم أن حيفظ صومه مما يفسده، ألن صوم شهر رمضان هو أحد أركان اإلسـالم وقـد   

وقد أباح اهللا مباشـرة    ]   ١٨٥آية   : سورة البقرة [   } من شهِد منكُم الشهر فَلْيصمهفَ {   : قال اهللا تعاىل
أُحلَّ لَكُم لَيلَـةَ الصـيامِ    {   : الزوجة واألكل والشرب يف ليل الصيام إىل طلوع الفجر الثاين قال تعاىل

الركُمآئواْ   {   : ، إىل قوله تعاىل  } فَثُ إِلَى نِسبـراشكُلُواْ وو لَكُم اللّه با كَتواْ مغتابو نوهراشفَاآلنَ ب
م دواَألس طيالْخ نم ضيطُ اَألبيالْخ لَكُم نيبتى يتـلِ حإِلَى الَّلي اميواْ الصمأَت رِ ثُمالْفَج سـورة   [   } ن

    .  ]   ١٨٧آية   : البقرة
واالستمناء باليد املسمى بالعادة السرية ال جيوز مطلقًا ال يف وقت الصيام وال يف وقت اإلفطار ألنـه  

والَّـذين هـم    {   : ل اهللا تعـاىل استمتاع بغري ما أباح اهللا االستمتاع به من الزوجة وملك اليمني، قا
فَمنِ ابتغـى وراء    . إِال علَى أَزواجِهِم أو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومني   . لفُروجِهِم حافظُونَ 

، واالستمناء باليد مما وراء ذلـك فهـو    ]   ٧-٥اآليات   : سورة املؤمنون [   } نَذَلك فَأُولَئك هم الْعادو
عدوان حمرم، ومن فعله وهو صائم يف رمضان فإنه مع كونه فعل حمرما وأثم فإنه مع ذلـك يفسـد   
صومه، فيجب عليه التوبة من ذلك واالستغفار مما فعل وعليه قضاء ذلك اليوم الذي مارس فيه تلـك  

ادة السيئة، وإن كان هذا الفعل وقع يف رمضان سابق قبل رمضان تلك السنة فعليه مـع القضـاء   الع
    . إطعام مسكني نصف صاع من الطعام كفارة عن تأخري القضاء

إنه فعل ذلك خوفًا من الوقوع يف ذنب أكرب من ذلك هو اعتراف منه بأن االسـتمناء    : وقول السائل
ذنب وحمرم فهو ليس جاهالً باحلكم، وخوفه ال يربر له ذلك، ولكن عليـه أن    ) العادة السرية ( باليد 

    . يتجنب الذنوب كلها، وحيافظ على صيامه
  
إذا بلغت الفتاة قبل حلول شهر رمضان ولكنها مل تصم رمضان يف تلك السنة اليت بلغـت فيهـا    -

هذا حكم من أفطـر عامـدا    وهل حكمها يف  ؟ جلهلها بوجوب الصيام عليها، فماذا عليها أن تفعل
    ؟ متعمدا دون عذر

عليها أن تتوب إىل اهللا سبحانه وتعاىل وأن تقضي الصيام الذي تركته بعدد األيام وأن تطعم عن كل 
    : يوم مسكينا إذا كان أتى عليها رمضان آخر ومل تصم تلك األيام فيلزمها ثالثة أشياء

، والندم على هذا الشيء والعزم على أن ال تعود إليه، واإلقالع عن التوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل  : أوالً
    . هذا الذنب

    . تقضي هذه األيام اليت تركتها  : والشيء الثاين
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إذا كان أتى عليها رمضان آخر فأكثر وهي مل تقض فإا تطعم عن كل يوم مسكينا   : والشيء الثالث

تدفع عن كل يوم نصف الصاع وهو كيلو ونصف مـن   مع القضاء عن التأخري، ومقدار اإلطعام أن
    . الطعام للفقراء

  
إذا كانت املرأة حائضا يف رمضان أو يف آخر فترة نفاس وطهرت من ذلك بعد الفجر من أحد أيام  -

وماذا عليها أن تفعل لو اغتسـلت وبـدأت يف     ؟ رمضان فهل عليها أن تكمل صيام ذلك اليوم أم ال
من ذلك بعد انتهاء املدة املعتادة لكل من احليض والنفاس هل تقطع صيامها أم ال  الصيام مث ظهر شيء

    ؟ يؤثر ذلك عليه
أما بالنسبة للنقطة األوىل من السؤال وهي ما إذا طهرت احلائض يف أثناء النهار أو النفساء طهرت يف 

 فترة أخرى هـذا الـذي   أثناء النهار فإا تغتسل وتصلي وتصوم بقية يومها، مث تقضي هذا اليوم يف
    . يلزمها

وأما النقطة الثانية وهي إذا انقطع دمها من احليض مث اغتسلت مث رأت بعد ذلك شيئًا فإا ال تلتفـت  
رواه أبـو داود يف   [   ) كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا (   : إليه لقول أم عطية رضي اهللا عنها

عند النسائي،   .  ) بعد الطهر ( بدون ذكر   ) ١٨٧، ١/١٨٦ (   " سننه " ه النسائي يف ، وروا ) ١/٨١ (   " سننه " 
    . ، فال تلتفت إىل ذلك ]   كالمها من حديث أم عطية رضي اهللا عنها

أما بالنسبة للنفساء فإذا كانت انقطع دمها قبل األربعني مث اغتسلت مث عاد إليها شيء فإـا تعتـرب   
عاد يعترب من النفاس ال يصح معه صوم وال صالة مادام موجودا؛ ألنه عاد يف فترة  نفساء، وهذا الذي

النفاس، أما إذا كانت تكاملت األربعني واغتسلت مث عاد إليها شيء بعد األربعني فإا ال تلتفت إليه 
    . إال إذا صادف أيام عادا قبل النفاس فإنه يكون حيضا

صيل إذا أكملت عادة احلائض واغتسلت مث رأت شيئًا بعد ذلـك ال  احلاصل أن هذا البد فيه من تف
تلتفت إليه، وإذا كانت عادا مل تكمل رأت طهرا يف أثناء العادة واغتسلت مث عاد إليها الدم فإـا  
تعترب حيضا؛ ألنه جاءها يف أثناء العادة، وكذلك النفساء إذا كان عاد إليها يف فترة األربعني فإنه يعترب 

اسا، وإن كان عاد إليها بعد متام األربعني فإا ال تعتربه شيئًا إال إذا صادف أيام حيضها قبل النفاس نف
    . وقبل احلمل

  
يل والدة أجنبت طفلة قبل رمضان بسبعة أشهر ومل تصم رمضان، ليس خوفًا على طفلها بل كان ـا  

إىل أن بلغت سبعة أعـوام، وبعـد   مرض وخافت على نفسها، وصامت األعوام اليت بعد هذا الشهر 
    ؟ ذلك صامت هذا الشهر فهل قضاؤها هذا صحيح وهل عليها شيء غري القضاء
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نعم قضاؤها صحيح ولكن لتأخريها هذه األيام إىل أن جاء رمضانات وقضت بعدها فإنه جيب عليها 

 عـذر، أمـا إذا   أن تطعم عن كل يوم مسكينا إضافة إىل القضاء كفارة للتأخري الذي أخرته من غري
    . كانت أخرت إىل هذه املدة لعذر فإنه يكفيها القضاء ألا معذورة يف التأخري

  
سـورة   [   } فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخـر  {   : ما تفسري هذه اآلية قال تعاىل

    ؟  ]   ١٨٤آية   : البقرة
يا أَيها الَّذين آمنواْ كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين  {   : ملا أوجب اهللا عز وجل الصيام بقوله

فَمن كَانَ منكُم  {   : ، قال ]   ١٨٤، ١٨٣آية   : سورة البقرة [   } ياما معدوداتأَ  . من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ 
رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضأن اهللا رخص   : ، معىن اآلية الكرمية ]   ١٨٤آية   : سورة البقرة [   } م

للمسافر واملريض أن يفطرا يف حالة السفر ويف حالة املرض وأن يقضيا ما أفطراه من أيام أخر، وهذا 
من تيسري اهللا سبحانه وتعاىل على عباده؛ ألن السفر واملرض مظنة املشقة، واهللا جل وعال يريد اليسر 

    .  ]   ١٨٥آية   : سورة البقرة [   } يرِيد اللّه بِكُم الْيسر والَ يرِيد بِكُم الْعسر {   : بعباده، وهلذا قال تعاىل
  
رسالة من امرأة مرضت مع دخول شهر رمضان ومل تتمكن من صيامه وبقيـت تتنـاول أدويـة     -

صيام رمضان األول هل تقضيه بعـد  وعالجات ضرورية إىل أن جاء رمضان آخر، فماذا تفعل مقابل 
    ؟ صيامها لرمضان احلايل أو تكفر عنه

هذه اليت استمر ا املرض والتداوي حىت دخل عليها رمضان وعليها أيام من رمضان الذي قبله، ليس 
عليها إال أن تقضي األيام اليت أفطرا بعد أن ينتهي صيام رمضان احلاضر، وليس عليها إطعام ألـا  

بتأخري القضاء إىل ما بعد رمضان آخر حيث مل يأت عليها فترة تستطيع يف خالهلا أن تقضي  معذورة
    . ما عليها من األيام

  
    ؟ وماذا لو حل رمضان القادم ومل تقدر أيضا على صيامه يكون عليها شهران

ض واسـتطاعت  إذا حل عليها رمضان آخر والعذر مستمر فإا تستمر يف اإلفطار، فإذا زال عنها املر
أن تصوم فإا تقضي ما عليها من رمضان السابق مث بعده ما عليها من رمضان الالحـق بالترتيـب،   

    . وليس عليها غري القضاء مادامت أا مل تؤخر وهي تستطيع قضاء الصيام
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مرضت زوجيت يف رمضان املاضي بعد أن صامت اثنني وعشرين يوما وبقي عليها مثانية أيـام، وقـد   

تد عليها املرض ومل تستطع إكماهلا وتوفيت بعد رمضان بأيام قليلة أفيدونا ماذا نعمـل يف األيـام   اش
    ؟ املتبقية عليها، ولكم جزيل الشكر

هذه املرأة اليت مرضت يف شهر رمضان وتركت الصيام ألجل املرض واستمر ا املـرض علـى أن   
فرط ومل تترك القضاء تفريطًا، وإمنـا املـرض   توفيت ليس عليها شيء فيما تركت من صيام ألا مل ت

الَ يكَلِّـف اللَّـه نفْسـا إِالَّ     {   : حال بينها وبني الصيام والقضاء فال شيء عليها يف ذلك لقوله تعاىل
    .  ]   ٢٨٦آية   : سورة البقرة [   } وسعها

  
اء وتتصدق عن كل يوم إطعام مسكني فهل معىن هذا أا كل يوم تصوم فيه تتصـدق  اليت تصوم قض

    ؟ أم ميكن هلا أن جتمع الصدقة مرة واحدة وتعطيها مسكينا واحدا
إذا وجب اإلطعام على من عليه أيام من رمضان فإنه جيوز له أن خيرج عن كل يوم بيومه، وجيوز لـه  

دفعة واحدة ال حرج يف ذلك، وله أن يدفعها إىل عدة مسـاكني أو  أن جيمعها ويدفعها إىل املساكني 
    . إىل مسكني واحد إذا كان حيتاجها

  
توفيت أخت يل تبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة وقد أفطرت يف رمضان بعذر مث صامت ولكنها 

ثة أيام مع العلـم  مل تكمل صيام األيام اليت أفطرا حيث وافتها املنية قبل إمتامها، وقد صمت عنها ثال
أنين مل أعلم عدد األيام اليت أفطرا وكم األيام اليت صامتها، فما رأيكم لو نقصت هذه األيـام الـيت   

    ؟ صمتها عنها أو زادت، ولو نقصت فكيف أفعل وهل صيامي عنها صحيح أخربونا جزاكم اهللا خريا
من قضائها حىت ماتت فال شـيء   إذا كانت أختك أفطرت أياما من رمضان بعذر املرض ومل تتمكن

عليها، أما إذا كانت قد متكنت من القضاء وتساهلت فيه حىت جاء رمضان اآلخر وماتت قبل قضائها 
فهذه يكون عليها القضاء واجبا يف ذمتها، وإذا صمت عنها فإن ذلك يربئ ذمتها عند بعض العلماء، 

ا، فمن العلماء من يرى أنه ال يصام عن والبعض اآلخر يرى أن الواجب اإلطعام عن كل يوم مسكين
امليت إال النذر، ومنهم من يرى أنه يصام عنه الواجب عليه بأصل الشرع أيضا، وعلى كـل حـال   

    . مادمت قد صمت عنها فإنه يرجى إن شاء اهللا أن ينفعها اهللا بذلك
    . وإذا كنت ال تعرف العدد فإنك تقدره وحتتاط
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ان وحينما أردت قضاءها صمت يومني مث جاء اليوم الثالث بأول شـهر  أفطرت عدة أيام يف رمض -

رجب وقد كنت نويت أن أصوم األول من رجب فهل أستطيع اعتبار هذا اليوم صيام نافلة عن نييت 
    ؟ لصيام أول رجب وقضاء يف الوقت نفسه ليوم رمضان

لنيب صلى اهللا عليـه وسـلم يف   صوم أول يوم من رجب بدعة ليس من الشريعة ومل يثبت عن ا  : أوالً
    . خصوص رجب صيام، فصيام أول يوم من رجب واعتقاد أنه سنة هذا خطأ وبدعة

كوا صامته وهي مترددة بني كونه لسنة رجب اليت زعمتها أو عن فرض رمضـان فهـذا ال     : ثانيا
الذي صامته مـن أول   جيزيها البد أن تقضي يوما عن اليوم الذي أفطرته من رمضان؛ ألن هذا اليوم

رجب ترددت فيه هل جتعله سنة رجب كما تزعم أو عن القضاء، البد هلا أن تصوم بنية عن اليـوم  
    . الذي أفطرته من رمضان

  
والديت سيدة كبرية يف السن ومريضة يتعسر عليها الصيام، وإذا صامت زاد عليها املرض وهـي مـن   

يتها وأعطي كفارة إفطارها عن كل يوم عشـرة ريـاالت   مدة سنتني ال تصوم، وأنا ابنتها أقوم برعا
ولكن جمتمعة كل عدة أيام أخرجه على فقراء وأعطي أحدهم عشرة رياالت عن يـوم، وأحـدهم   

    . عشرين عن يومني وأحدهم مخسني عن مخسة أيام وهكذا
الـدخل   هل قيمة الكفارة عن اليوم الواحد عشرة رياالت تكفي وأنا من صـاحبات   : فسؤاهلا يقول

وهل   ؟ وهل طريقة إخراج الكفارة عن كل عدة أيام جمتمعة صحيحة أو عن كل يوم بيومه  ؟ املتوسط
أنين أدفع للفقري الواحد كفارة عدة أيـام    : توزيعها على الفقراء بالصورة اليت وصفتها صحيحة، أي

وين جـزاكم اهللا خـري   أخرب  ؟ أحيانا أو أدفع دفعة واحدة عن الشهر كافة لشخص واحد من الفقراء
    ؟ اجلزاء

إذا كانت والدتك عجزت عن الصيام عجزا مستمرا لكوا هرمة أو مريضة مرضا ال يرجى برؤهـا  
من ذلك املرض بأن كان مرضا مزمنا فحينئذ جيب عليها اإلطعام عن كل يوم مسكينا، أما إذا كـان  

تأخر إىل أن يزول هذا املرض فتقضي والدتك هذا املرض يرجى زواله ويرجى الشفاء منه فإن الصوم ي
    : األيام بدون إطعام فاملريض له حالتان

    . أن يكون مرضه مزمنا ال يرجى برؤه فهذا يتعني عليه اإلطعام وال قضاء عليه  : احلالة األوىل
ى ويقضي أن يكون مرضا غري مزمن يرجى شفاؤه وزواله فهذا يؤخر القضاء حىت يشف  : احلالة الثانية

    . وال شيء عليه غري القضاء
أما ما ذكرت أنك أخرجت دراهم تريدين ا اإلطعام عن األيام اليت أفطرا والدتك فهذا تصـرف  
غري سليم؛ ألن الواجب اإلطعام بأن تشتري طعاما وخترجيه عن األيام كل يوم إطعام مسكني نصف 
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وعلَى الَّذين يطيقُونه  {   : خراج الدراهم لقوله تعاىلصاع من قوت البلد املعتاد، فالواجب اإلطعام ال إ

، فأوجب الطعام والطعام غري النقود فإخراج القيمـة   ]   ١٨٤آية   : سورة البقرة [   } فديةٌ طَعام مسكنيٍ
عام وجيوز أن خترجي عن كل يوم بيومه مفرقًا، وجيوز أن عن كفارة الصيام ال جيزئ، بل الواجب الط

جتمعي عدد األيام وخترجيه دفعة واحدة جيوز أن تدفع هذه الكفارة جلماعة وجيوز أن تدفع لشـخص  
    . واحد جمتمعة ومتفرقة

  
يسأل من مات من املسلمني ذكرا كان أو أنثى وعليه قضاء من رمضان قبل وفاته هل يصام عنه أو  -

    ؟ وإذا كان الصيام عن نذر أيضا وليس عن رمضان فما احلكم يف احلالتني  ؟ م عنهيطع
أما صيام رمضان إذا مات إنسان وعليه أيام من رمضان مل يصمها بسبب املرض فهذا ال خيلـو مـن   

    : إحدى احلالتني
يء عليه وال يقضـى  أن يكون اتصل به املرض ومل يستطع الصيام حىت تويف، فهذا ال ش  : احلالة األوىل

    . عنه وال يطعم عنه ألنه معذور بذلك
إذا كان شفي من هذا املرض الذي أفطر بسببه وأتى عليه رمضان آخر ومل يصم ومات   : احلالة الثانية

بعد رمضان آخر فإنه جيب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا؛ ألنه مفرط يف تأخري القضاء حىت دخل 
    . ، ويف إجزاء الصوم عنه خالف بني العلماءعليه رمضان آخر حىت مات

-من مات وعليه صـوم   (   : أما بالنسبة لصوم النذر فإنه يصام عنه لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم
من حـديث    ) ٢/٢٤٠ (   " صحيحه " رواه اإلمام البخاري يف  [   ) صام عنه وليه -صوم نذر  : ويف رواية

    .  ]   عائشة رضي اهللا عنها
  

سائلة تقول أجريت هلا عملية جراحية يف احللق فمنعها الدكتور من صيام شهر رمضان فهـل جيـب   
    ؟ عليها الكفارة أم القضاء

  } فَعدةٌ من أَيامٍ أُخرومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ  {   : جيب عليها قضاء األيام اليت أفطرا، قال تعاىل
    . ، وهذا مرض أفطرت من أجله فتقضي األيام اليت أفطرا ]   ١٨٥آية   : سورة البقرة [ 

  
    ؟ الدكتور الذي يأمر باإلفطار هل يسمع أي دكتور كان أو يشترط فيه أن يكون مسلما -

للمريض إن الصوم يضرك، فإنه يفطر ولـو  إذا كان الطبيب متخصصا يف املهنة وصادقًا فيها، وقال 
    . كان الطبيب غري مسلم إذا مل يوجد غريه وخصوصا إذا كان املريض حباجة إىل الفطر
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قبل سنتني ويف شهر رمضان كنت مريضة ومل أستطع الصوم سبعة أيام، وبعدها قمت وأطعمـت   -

    ؟ يام أفيدونا مأجورينعن كل يوم مسكينا، هل أكتفي بذلك وهل علي قضاء عن تلك األ
فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَـى   {   : نعم جيب عليك القضاء، وال جيزئ عنك اإلطعام، قال اهللا تعاىل

رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعا ، واإلطع ]   ١٨٤آية   : سورة البقرة [   } سام إمنا جيزئ عمن عجز عن القضاء عجز
    .  ]   ١٨٤آية   : سورة البقرة [   } وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكنيٍ {   : دائما قال تعاىل

  
أعاذنا اهللا وإياكم  –ر رمضان املاضي والدي كان قد أصيب بشلل كلي قبل دخول شه  : سائل يقول

وقد دخل عليه ذلك الشهر وهو يعاين من مرضه ومل يسـتطع صـيامه    –من هذا املرض ومن غريه 
ومـا    ؟ لشديد املرض الذي ألَم به إىل أن تويف، فهل جتب على والدي كفارة إلفطاره هـذا الشـهر  

    ؟ اهللا ملا حيبه ويرضاه وأما جيوز أن أصوم عنه أنا أفيدوين وفقكم  ؟ مقدارها
املريض إذا ترك الصيام من أجل املرض واستمر عليه املرض حىت مات ال شيء عليه؛ ألنه معـذور يف  

    . ذلك ومل يتمكن من القضاء حىت مات فال شيء على والدك
  

لدينا رجل مصاب مبرض شديد منذ أربع سنوات وال يصلي وال يستطيع الصوم طوال هذه الفتـرة،  
    ؟ ا عليه مقابل الصالة والصيامفماذ
الصالة بالنسبة للمريض ال تسقط حبال مادام عقله موجودا لكنه يصلي على حسب حاله لقوله   : أوالً

انظـر   [   ) صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى جنب (   : صلى اهللا عليه وسلم للمريض
، فـاملريض يصـلي    ]   من حديث عمران بن حصني رضي اهللا عنه  ) ٢/٤١ (   " صحيح اإلمام البخاري " 

على حسب حاله، وإذا كان يستطيع الطهارة باملاء فإنه يتطهر باملاء، وإذا كان ال يسـتطيع ذلـك   
واْ إِذَا قُمتم إِلَى الصالة فاغِْسلُواْ وجوهكُم يا أَيها الَّذين آمن {   : للمرض فإنه يتيمم بالتراب لقوله تعاىل

وإِن كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاَء أَحد منكُم من الْغـائط أَو   {   : ، إىل قوله } وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ
 متساالَمبا طَييدعواْ صممياًء فَتواْ مجِدت اَء فَلَمسفذكر اهللا أن املرض من  ]   ٦آية   : سورة املائدة [   } الن ،

مجلة األعذار يف ترك الطهارة باملاء والتطهر بدله بالتراب ختفيفًا من اهللا سبحانه وتعاىل، فدل على أن 
ام عاقالً، فتركه للصالة يف الفترة اليت ذكر خطـأ وعليـه أن   املريض ال تسقط عنه الصالة حبال ماد

    . يقضيها
فاهللا رخص للمريض أن يفطر وأن يصوم من أيام أخر، فإذا كان هذا املرض الـذي    : أما قضية الصيام

أفطر من أجله يرجى زواله فإنه يقضي مىت زال عنه ذلك ولو تأخر لعدة سنني، فمىت شـفي، فإنـه   
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من األيام من رمضان أو من عدة رمضانات، أما إذا كان هذا املرض مرضا مزمنـا ال  يقضي ما أفطره 

    . يرجى زواله فإنه حينئذ يطعم عن كل يوم مسكينا، وليس عليه قضاء ألنه ال يستطيعه
  

يوما اتضح يل أن الطبيـب غـري    ١٥نصحين طبيب بعدم الصيام ألنه يضر بصحيت وبعد أن أفطرت 
    ؟ لمسلم، فماذا أفع

جيب عليك قضاء األيام اليت أفطرا، وقد أخطأت يف اعتمادك على قول الطبيب الكافر؛ ألنه ال يوثق 
وعليك اعتبار   . خبربه، والواجب استشارة الطبيب املسلم احلاذق يف هذا ويف غريه من األمور الشرعية

    . ملوفقواهللا ا  . ذلك يف املستقبل، واألطباء املسلمون كثريون، واحلمد هللا
  
أصبت يف شهر رمضان املاضي ببعض اآلالم ومل أستطع الصيام فأفطرت وأجربت زوجـيت الـيت    -

كانت مرافقة يل يف فترة العالج أجربا على اإلفطار أيضا واآلن أود أن أطعم لعدم استطاعيت الصيام 
أطعم عن زوجيت ألا  فهل جيوز يل ما قمت به اجتاه زوجيت وهل جيزئ عين اإلطعام وهل جيوز يل أن

    ؟ مرضعة يف الوقت احلاضر
فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعـدةٌ   {   : إفطارك أنت ألجل املرض مرخص به فاهللا تعاىل يقول

رامٍ أُخأَي نا،  ]   ١٨٤آية   : سورة البقرة [   } موأما إجبارك لزوجتك على اإلفطار فهذا ال أرى له وجه ،
ألا ليست مريضة وليست مسافرة فليست من أهل األعذار ولكن مادام حصل األمر يف هذا فأنـت  
أخطأت وعليها أن تقضي هذه األيام اليت أفطرا وإذا كان أتى عليها رمضان آخر قبل قضائها مـن  

طعم عن كل يوم مسكينا، وإذا كانت ال تستطيع القضاء يف الوقت احلاضر غري عذر فإا مع القضاء ت
    . من أجل اإلرضاع فإا تقضي مىت متكنت

  
قبل حوايل مثانية أعوام تقريبا أفطرت يومني يف رمضان متعمدا وبدون عذر وحىت اآلن مل أقض هذين 

    ؟ اليومني ومل أكفر عنهما فماذا علي أن أفعل اآلن
خطأت يف إفطارك يف ار رمضان من غري عذر شرعي، واملسلم الذي يؤمن باهللا واليوم اآلخـر  لقد أ

ال جيوز له أن يفطر يف ار رمضان من غري عذر شرعي، ألن صيام رمضان أحد أركـان اإلسـالم   
والتساهل فيه أو اإلفطار من غري عذر شرعي هذا دليل على ضعف اإلميان، فعليك أن تتـوب إىل اهللا  

    : بحانه وتعاىل وعليك يف هذه القضية ثالثة أمورس
    . التوبة الصادقة إىل اهللا سبحانه وتعاىل من هذه املعصية  : األمر األول
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أن تقضي هذين اليومني وتبادر بقضائهما وتفريغ ذمتك من هذا الواجب العظيم الـذي    : األمر الثاين

    . تساهلت فيه
عليك رمضان آخر أو أكثر من رمضان ومل تصم ومل تقض هذين اليومني مادام أنه أتى   : األمر الثالث

    : فإنه جيب عليك إطعام مسكني عن كل يوم، فعليك ثالثة أشياء
    . التوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل  : أوالً
    . تقضي ما تركت من األيام  : ثانيا
ك أخرته إىل أن جاء رمضان مـن غـري   إطعام مسكني عن كل يوم من هذه األيام، والسبب أن  : ثالثًا

    . واهللا أعلم  . عذر شرعي
  
    ؟ األيام اليت دفع فيها نقودا هل عليه أن يعيد إخراج إطعام بدالً عنها -

إذا كان أفتاه أحد من أهل العلم بذلك وقنع من فتواه فال يلزمه أن يعيد، أما إذا كان عمل هذا مـن  
    . فيت ا فعليه أن يعيد وخيرج طعامانفسه أو مل يقنع بالفتوى اليت أُ

  
ماذا تقولون يف هذه اإلجابة اليت وردت يف إحدى االت العربية عن سؤال عمن يصـوم شـهر    -

فَمـن   {   : يقول اهللا تعـاىل   : رمضان وهو يترك الصالة، أجاب أحد األساتذة يف جامعة األزهر بقوله
 هرا يريخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي .  هرا يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعن يمومعـىن    ]   ٨، ٧اآليتني   : سورة الزلزلة [   } و

ذلك أن من صام رمضان فله ثواب صيامه، وإن ترك يف الوقت نفسه الصالة فعليه إمث تركها، فكونه 
    ؟  مينع من قبول الفريضة الثانية منهقد قصر يف أداء فريضة ال

هذه اإلجابة فيها إمجال؛ ألن تارك الصالة إن كان جاحدا لوجوا فهذا كافر بإمجاع املسـلمني وال  
    . تنفعه صالة وال عبادة، ألن الكفر ال ينفع معه عمل، ال صيام وال غريه

  : سورة الفرقان [   } وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباًء منثُورا {   : ألن اهللا سبحانه وتعاىل يقول
  } اشتدت بِه الريح في يـومٍ عاصـف   الَّذين كَفَرواْ بِربهِم أَعمالُهم كَرماد {   : ، ويقول تعاىل ]   ٢٣آية 

أما إذا كان يترك الصالة تكاسالً واونا ـا مـع     . واآليات يف هذا كثرية  ]   ١٨آية   : سورة إبراهيم [ 
إقراره بوجوا فهذا فيه خالف بني أهل العلم منهم من يرى أنه يكفر الكفر األكرب املخرج من امللّـة  

وعلى هذا القول فال تصح منه صالة وال صيام وال عبادة وال أي عمل يعمله من اخلري فإنه   . كاألول
العهد الذي بيننا  (   : ال يقبل منه ألنه مل ينب على أساس صحيح، والدليل على كفره ما جاء يف احلديث

، ورواه الترمـذي يف   ) ٥/٣٥٥ (   " مسنده " رواه اإلمام أمحد يف  [   ) وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر
، كلهم من حديث عبد اهللا بن بريدة عـن   ) ١/٣٤٢ (   " سننه " ، ورواه ابن ماجه يف  ) ٧/٢٨٣ (   " سننه " 
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رواه اإلمام  [   ) بني الرجل وبني الشرك أو الكفر ترك الصالة (   : ، واحلديث اآلخر ]   أبيه رضي اهللا عنهم

، واآليات من القـرآن   ]   من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما  ) ١/٨٨ (   " صحيحه " مسلم يف 
  } فَإِن تابواْ وأَقَامواْ الصالَةَ وآتواْ الزكَاةَ فَإِخوانكُم في الدينِ {   : كثرية تدل على ذلك، منها قوله تعاىل

، فدل على أن الذي ال يقيم الصالة ليس من إخواننا يف الدين ومعىن هذا أنه  ]   ١١آية   : بةسورة التو [ 
، يكـون   ]   ٤٢آيـة    : سورة املدثر [   } ما سلَكَكُم في سقَر {   : كافر، وأهل النار يوم القيامة إذا سئلوا

وكُنـا    . وكُنا نخوض مع الْخائضـني    . ولَم نك نطْعم الْمسكني   . لَم نك من الْمصلِّني  {   : جوام
ال شك أنه كفر فقـرن   ، والتكذيب بيوم الدين ]   ٤٦-٤٣اآليات   : سورة املدثر [   } نكَذِّب بِيومِ الدينِ

    . ترك الصالة معه دليل على أن ذلك كفر أيضا
واألدلة يف هذا كثرية وصرحية يف أن من ترك الصالة اونا وتكاسالً متعمدا أنه يكفر ولو كان مقـرا  

فر أنه ال يك  : بوجوا، وهذا هو القول الصحيح الراجح لألدلة الكثرية، والقول الثاين لبعض أهل العلم
الكفر األكرب، ولكن يكون كفره كفرا أصغر ال خيرج من امللة، ولكنه يؤخذ بالعقاب والعذاب حىت 
يؤدي الصالة، فلعل ايب قصد هذا القول، ولكن هذا قول مرجوح، واألدلة الصحيحة على خالفه، 

    .  أعلمولكن عليه أن يبني للناس وال يلبس هذا التلبيس، وجييب ذه اإلجابة املة، واهللا
  

 ٣٥٠أنا رجل أعمل مزارعا ويف رمضان أسافر من بلدي إىل مدينة جدة واليت تبعد عن بلدي حوايل 
كيلو مترا وإذا سافرت أواصل صيامي وال أفطر فهل جيوز يل يف مثل هذه املسافة اإلفطار وما أقصـر  

    ؟ مسافة جيوز فيها اإلفطار
فَمن شـهِد مـنكُم    {   : شهر رمضان أن يفطر قال اهللا تعاىل إن اهللا سبحانه وتعاىل رخص للمسافر يف

رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضن كَانَ ممو همصفَلْي رهفاملسافر  ]   ١٨٥آية   : سورة البقرة [   } الش ،
رخص يف اإلفطار يف هذا الشهر وما ورد يف السؤال من أن بني بلد السائل والبلـد الـذي   من أهل ال

له أن يفطر؛ ألن هـذه    : نقول  ؟ فهل جيوز له أن يفطر يف هذه املسافة  ) كيلو مترا ٣٥٠ ( يسافر غليه 
عت بالسـيارة أو  سواء قط  ) كيلو مترا ٨٠ ( املسافة تعترب أكثر من مسافة قصر فأقل مسافة للقصر هي 

    . باألقدام، فإذا كان السفر يبلغ هذه املسافة فأكثر فإنه يستحب للمسافر أن يفطر فيها
  
    ؟ ماذا على املسلم الذي أدرك من صالة التراويح ست ركعات وصلى الوتر مع اإلمام -

قام مع اإلمام حـىت   من (   : ينبغي للمسلم أن حيضر صالة التراويح من أوهلا لقوله صلى اهللا عليه وسلم
، ٣/١٤٧ (   " سننه " ، ورواه الترمذي يف  ) ٢/٥١ (   " سننه " رواه أبو داود يف  [   ) ينصرف كتب له قيام ليلة

،  ) ٤٢١، ١/٤٢٠ (   " سـننه  " ، ورواه ابن ماجـه يف   ) ٨٤، ٣/٨٣ (   " سننه " ، ورواه النسائي يف  ) ١٤٨
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، لكن من فاته أول صالة التراويح صلى مع اإلمام مـا أدرك   ]   هكلهم من حديث أيب ذر رضي اهللا عن

    . منها، ويكون له من األجر بقدر ما أدرك، واهللا أعلم
  

إن صالة التراويح ذا الشكل اجلماعي غري ثابتـة،    : قبل أيام وقف أحد األشخاص يف املسجد وقال
    ؟ وأن صالة الرجل يف بيته أفضل، ما حكم هذا الكالم

الة التراويح يف املسجد هي سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وسنة اخللفاء الراشـدين وصـحابته   ص
األكرمني، وعليه عمل املسلمني سلفًا وخلفًا، وهو أفضل من فعلها يف البيت؛ ألن صالة التطوع اليت 

 صـلى اهللا  تشرع هلا اجلماعة كصالة التراويح وصالة الكسوف فعلها يف املسجد أفضل اقتداء بالنيب
عليه وسلم، وإظهارا هلذه السنة، والذي ينكر ذلك خمطئ يف إنكاره جيب مناصحته وبيـان خطئـه،   

    . وجيب عليه أن يتعلم قبل أن يتكلم
  
هل على املرأة أو غريها حرج أن تصلي التراويح بعض األيام يف مسجد وأياما أخرى يف مسـجد   -

    ؟ شيطًا ألداء هذه السنةآخر، وهكذا طلبا إلمام صوته حسن وتن
إذا عملـت بالرخصـة وخرجـت إىل     –ينبغي للمرأة أن تصلي التراويح يف أقرب مسجد إىل بيتها 

وأما جتواهلا بني املساجد ففيه من اخلطورة ما فيه لتعرضها للفتنة، واحتياجهـا إىل قطـع    –املسجد 
ة، وليس هناك غرض صحيح ترتكب من مسافات كثرية مما قد حيوجها إىل سيارة وسائق وخلوة حمرم

أجله هذه احملاذير إال التلذذ باألصوات، وتذوقها فتصبح مهمتها ليست من أجل الصالة، وإمنا طلـب  
التلذذ باألصوات وحينئذ يكون قد انتفى الغرض الذي من أجله رخص هلا الرسول صلى اهللا عليـه  

عند كثري من الرجال والنساء والشباب، وسلم باخلروج إىل املسجد، وهذه ظاهرة مع األسف بدرت 
أم يقومون بالتجوال بني املساجد لتقفر أصوات القراء وانتجاع املساجد اليت يتجمهر فيها النـاس،  

دور يف حصول هذه الظاهرة غري املرغوب فيها ملا يقوم به بعضهم من  –هداهم اهللا  –ولبعض األئمة 
نائر وخارج املساجد، ولو ترتب على هذا أذية للمصلني يف تكلفه يف القراءة، ورفع األصوات فوق امل

املساجد ااورة هلم وتشويش على املصلني فيها، فالذي نراه أن يصلي كل مجاعـة يف مسـجدهم   
ويعمروه بالطاعة ويتركوا التكلف، ونوصي النساء خاصة بأن تصلي كل امرأة يف أقرب مسـجد إىل  

لفتنة، ونوصي األئمة باالعتدال وترك التكلف واإلغـراب، وأن  بيتها؛ ألن ذلك أحفظ هلا وأبعد عن ا
ال يكون قصدهم اجتالب الناس إىل مساجدهم، ألن هذا أقرب إىل اإلخالص وأبعـد عـن الريـاء    

    . والسمعة، وفق اهللا اجلميع ملعرفة احلق والعمل به
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يد ا يف حالة خروجهـا إىل  وما الشروط اليت جيب التق  ؟ ما حكم صالة املرأة للتراويح يف املسجد -

    ؟ املسجد
خروج املرأة لصالة التراويح يف املسجد جائز بشرط االلتزام بالستر الكامل وعدم التطيـب، وتـرك   

    . لباس الزينة، ولبس احللي، وبشرط غض البصر، والتزام احلياء واحلشمة
  

    ؟ ذلكهناك بعض اخلالفات حول دعاء القنوت وحجم أمهيته، فما املشروع يف 
دعاء القنوت مستحب يف الوتر، وهو وارد عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فال جمال للتشكيك يف 
شرعيته، وهو مهم حلاجة املسلم وحاجة األمة إليه، ألنه دعاء، والدعاء هو العبادة كما يف احلـديث،  

  : سورة غافر [   } وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم {   : وقد أمر اهللا بدعائه ووعد باالستجابة، قال تعاىل
  : سورة البقرة [   } وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان {   : ، وقال ]   ٦٠آية 
رواه اإلمام أمحد يف  [   )  .  .  . اللهم اهدنا فيمن هديت (   : ، ويقول فيه ما ورد يف حديث احلسن ]   ١٨٦آية 

،  ) ٢/١٠٩ (   " سـننه  " ، ورواه الترمـذي يف   ) ٢/٦٤ (   " سننه " ، ورواه أبو داود يف  ) ١/١٩٩ (   " مسنده " 
، ورواه  ) ٣٧٣، ١/٣٧٢ (   " سـننه  " ، ورواه ابن ماجه يف  ) ٢٤٩، ٣/٢٤٨ (   " سننه " ورواه النسائي يف 

إخل، ويزيد   ]   ، كلهم من حديث احلسن بن علي رضي اهللا عنهما ) ٤٥٢، ١/٤٥١ (   " سننه " الدارمي يف 
    . عليه، لكن ال يطيل حبيث يشق على املأمومني

  
ة التراويح يكرر بعض اآليات اليت فيها وعيد أو ذكر اجلنة والنار بعض األئمة أثناء القراءة يف صال -

    ؟ ويتباكى عندها، فهل هذا العمل مشروع
هذا العمل إذا كان متكلفًا، أو كان يشق على املأمومني ويتضجر منه بعضهم فإن األوىل تركه، وقـد  

إِن  {   : ا روي أنه ردد قوله تعـاىل كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يردد اآلية أحيانا يف صالة الليل كم
يمكالْح زِيزالْع أَنت كفَإِن ملَه رفغإِن تو كادبع مهفَإِن مهذِّبعإىل   ]   ١١٨آيـة    : سـورة املائـدة   [   } ت

إلمام ملن خلفه، ألنه قد جيوز لإلنسان يف حالة انفراده مـا ال  الصباح، فهذه املسألة تعود إىل رعاية ا
جيوز له يف حالة كونه إماما، مث إن الشيء املتكلف قد يبدو عليه أثر التكلف فيكون يف هذا إساءة ظن 

    . باإلمام، ورمبا يقع الناس يف عرضه فيأمثون بذلك
  
    ؟ كيف جتعل املرأة رمضان شاهدا هلا ال عليها -

ن رمضان شاهدا للمسلم ال عليه إذا استغله بالطاعات، وعرف حرمته، واستغل وقته فيما شرع يكو
    . فيه من الطاعات واحلسنات، وجتنب ما حرم اهللا من األقوال واألفعال
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كيف تقضي املرأة املسلمة شهر رمضان املعظم تأسيا بنساء املسلمني يف عهد الرسـول صـلى اهللا    -

    ؟ عليه وسلم
ضي املرأة املسلمة شهر رمضان كأي مسلمة تؤمن باهللا وتغتنم مواسـم اخلـريات يف طاعـة اهللا    تق

والتقرب إليه، وتعترب شهر رمضان فرصة العمر، فتشغله مبا يليق به من تعظيم واحترام وصالة وصيام 
    . اهللا عنهنوذكر هللا مقتدية بنساء الصحابة وما يفعلنه يف هذا الشهر من خالل قراءا لسرين رضي 

  
    ؟ ما الضوابط اليت جيب أن تلتزم ا نساء املسلمني يف هذا الشهر الكرمي -

    : الضوابط اليت جيب أن تلتزم ا النساء املسلمات يف هذا الشهر الكرمي هي
أداء الصيام فيه على الوجه األكمل باعتباره أحد أركان اإلسالم، وإذا طرأ عليها ما مينع الصـيام   -١
ن حيض أو نفاس، أو ما يشق عليها معه الصيام من مرض أو سفر أو محل أو رضاع، فإا تفطر مع م

    . وجود أحد هذه األعذار مع عزمها على قضائها من أيام أخر
مالزمة ذكر اهللا من تالوة قرآن وتسبيح وليل وحتميد وتكبري وأداء الصـلوات املفروضـة يف    -٢

    . النوافل يف غري أوقات النهي أوقاا، واإلكثار من صلوات
حفظ اللسان عن الكالم احملرم من غيبة ومنيمة وقول زور وشتم وسب، وغض البصر عن النظـر   -٣

    . احملرم فيما يعرض من األفالم اخلليعة والصور املاجنة والنظر إىل الرجال بشهوة
شمة واحلياء، وعدم خمالطة الرجال البقاء يف البيوت وعدم اخلروج منها إال حلاجة مع التستر واحل -٤

فَال تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي فـي   {   : والكالم املريب معهم مباشرة أو بواسطة اهلاتف، قال تعاىل
، فإن بعض النساء أو كثريا منهن خيـالفن   ]   ٣٢آية   : سورة األحزاب [   } قَلْبِه مرض وقُلْن قَولًا معروفًا

اآلداب الشرعية يف رمضان وغريه، حيث خيرجن إىل األسواق التجارية بكامل زينتهن متطيبات وغري 
متسترات كما ينبغي، فيمازحن أصحاب احملالت، ويكشفن عن وجوههن أو يضعن عليها غطاء غري 

    . ومدعاة للفتنة وإمثه يف رمضان أشد حلرمة الشهرساتر، ويكشفن عن أذرعهن، وهذا حمرم 
  
وما بني األسواق « الدش»املرأة املسلمة اآلن تقضي رمضان ما بني السهر أمام التلفاز أو الفيديو أو  -

    ؟ والنوم، مباذا تنصح هذه املسلمة
ملعاصـي  املشروع للمسلم رجالً كان أو امرأة احترام شهر رمضان، وشغله بالطاعـات، وجتنـب ا  

والسيئات يف كل وقت ويف رمضان آكد حلرمة الزمان، والسهر ملشاهدة األفالم واملسلسالت الـيت  
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تعرض يف التلفاز أو الفيديو أو بواسطة الدش أو استماع املالهي واألغاين كل ذلك حمرم ومعصية يف 

    . رمضان ويف غريه، لكنه يف رمضان أشد إمثًا
رم إضاعة الواجبات والنوم يف النهار عن أداء الصلوات فهذه معـاصٍ  وإذا انضاف إىل هذا السهر احمل

    . أخر، وهكذا املعاصي جير بعضها بعضا ويدعو بعضها إىل بعض، نسأل اهللا العافية
وخروج النساء إىل األسواق حمرم إال إذا دعت حاجة إىل اخلروج، فإا خترج بقدر احلاجة بشرط أن 

بة لالختالط بالرجال أو التحدث معهم إال بقدر احلاجة ومن غري فتنة، تكون متسترة وحمتشمة ومتجن
وبشرط أال يطول وقت خروجها بالليل فيسبب هلا النوم عن الصالة يف وقتها، أو تضيع بسببه حقـا  

    . من حقوق زوجها أو أوالدها
  
    ؟ ما أهم الوسائل اليت تعني املرأة على الطاعات يف شهر رمضان -

    : ليت تعني املسلم رجالً كان أو امرأة على الطاعات يف رمضان هيالوسائل ا
خمافة اهللا سبحانه وتعاىل، واعتقاد أنه مطلع على العبد يف مجيع أفعاله وأقوالـه ونياتـه، وأنـه     -١

سيحاسبه على ذلك، فإذا شعر املسلم ذا الشعور اشتغل بالطاعات وترك السيئات، وبادر بالتوبة من 
    . املعاصي

الَّذين آمنـواْ وتطْمـئن    {   : اإلكثار من ذكر اهللا وتالوة القرآن، ألن ذلك يلني القلب، قال تعاىل -٢
الْقُلُوب نئطْمت كْرِ اللَّهأَالَ بِذ كْرِ اللَّهم بِذهإِذَا   {   : ، وقال تعاىل ]   ٢٨آية   : سورة الرعد [   } قُلُوب ينالَّـذ

مهقُلُوب جِلَتو اللَّه ر٢آية   : سورة األنفال [   } ذُك   [  .    
جتنب الصوارف اليت تقسي القلب وتبعده عن اهللا، وهي مجيع املعاصي، وخمالطة األشرار وأكـل   -٣

    . فلة عن ذكر اهللا عز وجل، ومشاهدة األفالم الفاسدةاحلرام، والغ
    . بقاء املرأة يف بيتها، وعدم خروجها منه إال حلاجة مع سرعة الرجوع إليه إذا انقضت احلاجة -٤
النوم بالليل، ألنه يعني على القيام مبكرا من آخر الليل، وخيفف النوم بالنهار حىت يتمكن من أداء  -٥

    . يته، ويستغل وقته بالطاعاتالصلوات يف مواق
    . حفظ اللسان من الغيبة والنميمة وقول الزور والكالم احملرم، وشغله بالذكر -٦
  
نشاهد األسواق واحملالت التجارية تفتح أبواا إىل ساعة متأخرة من الليل يف شهر رمضان تستقبل  -

    ؟ ا حكم ذلكبعض املسلمني واملسلمات مما يضطرهم لنوم ار رمضان كله، م
أصحاب احملالت التجارية جيب عليهم احملافظة على طاعة اهللا ومشاركة املسلمني يف مواسم اخلـريات  

يـا أَيهـا    {   : يف رمضان وغريه وأال يضيعوا كل الوقت بالبيع والشراء وفتح حمالم، يقول اهللا تعاىل
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ينونَ  الَّذـراسالْخ مه كلَئفَأُو كلْ ذَلفْعن يمو كْرِ اللَّهن ذع كُمالدال أَوو الُكُموأَم لْهِكُموا ال تنآم {  

ال بيع عن ذكْرِ اللَّه وإِقَامِ الصالة وإِيتاء ال تلْهِيهِم تجارةٌ و {   : ، ويقول تعاىل ]   ٩آية   : سورة املنافقون [ 
ارصاَألبو الْقُلُوب يهف قَلَّبتا تموافُونَ يخي كَاةـم    ]   ٣٧آية   : سورة النور [   } الزمث يف فـتحهم حمال ،

والنساء، فيكون عليهم معظم الوقت إغراء لآلخرين على السهر والتجوال وتعريض للفتنة بني الرجال 
حتديد الوقت املناسب لفـتح   –وفقهم اهللا  –إمث يف ذلك، ألم السبب، والواجب على والة األمور 

احملالت الذي ال يتعارض مع أداء الطاعات، وال يكون سببا يعرض الناس للفنت، وإضاعة األوقـات  
    . الثمينة

  
    ؟ يف يستقبلهاوك  ؟ ما املطلوب من املسلم يف العشر األواخر -

املطلوب من املسلم يف العشر األواخر زيادة االجتهاد يف العبادة اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، فقد 
، ألـا ختـام الشـهر     مبزيد اجتهاد يف التهجد واالعتكاف  : صح عنه أنه كان خيص العشر األواخر

شر املباركة وخيصها مبزيد اجتهاد خيتم بـه  وترجى فيها ليلة القدر، فينبغي للمسلم أن يغتنم هذه الع
اجتهاده يف العشرين األول ليعظم أجره، وألن هذه العشر هي ليايل اإلعتاق من النار، لعلـه حيظـى   

    . بذلك، واهللا املوفق
  

ـ امرأة تقول لقد مرضت يف منتصف شهر رمضان فذهبت إىل الطبيب وأمرين باإلفطار ألن حاليت  
ك أفطرت يومني بعد أن حتسنت حاليت الصحية وأمتمت صيام شهر رمضان أي تستوجب اإلفطار لذل

مل أفطر سوى هني اليومني وقررت صيامهما فيما بعد ولكنين مل أصمهما بعد شهر رمضان مباشـرة  
بل إنين صمت ستة أيام من شوال وبعد ذلك أريد صوم يوم عرفة صوم يوم هجرة الرسول صلى اهللا 

أصوم اليومني الذين مل أصمهما يف رمضان فهل هذا جائز فـإذا مل يكـن    عليه وسلم وبعد كل هذا
    ؟ جائز فما هو العمل الواجب علي

أوالً ننبه أنّ صوم يوم هجرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ليس له أصل يف الشرع فصيامه ابتـداع ال  
وال عن أحد من الصـحابة  جيوز ألنه مل يرد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يصوم ذلك اليوم 

فهو بدعة أما صيام أيام التطوع كست من شوال ويوم عرفة فهذا ال يكون إال بعد أداء القضاء الذي 
عليك من رمضان فالواجب أن تبدئي بقضاء ما عليك من رمضان مث بعد ذلك تصومني ممـا ثبـت   

ا ما شئتصيامه تطوع .    
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م النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيضا مـا معـىن أفطـر    ـ ما احلكمة من مشروعية الصيام، وكم صا 

من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه   . ٣٦٤ص ٢رواه اإلمام أمحد يف مسنده ج [)١( احلاجم واحملجوم 
رواه اإلمام أمحد  . "[  ] من حديث رافع بن خديج رضي اهللا عنه ١١٨ص ٣ورواه الترمذي يف سننه ج

 ١١٨ص ٣ هريرة رضي اهللا عنه ورواه الترمذي يف سـننه ج من حديث أيب  . ٣٦٤ص ٢يف مسنده ج
انظـر املقاصـد احلسـنة     [   ) صوموا تصحوا ( حديث   . "  ] من حديث رافع بن خديج رضي اهللا عنه

 ٣وجممع الزوائد ومنبع الفوائد ج ١٦٧وأسىن املطالب ص ٨٨ومتييز اخلبيث من الطيب ص  . ٣٨١ص
    .  ] وذكره غريهم  . ١٧٩ص

يا أَيها الَّذين آمنواْ كُتب علَيكُم الصـيام كَمـا    {   : م فيه حكم عظيمة منها ما ذكره اهللا يف قولهالصيا
فبين سبحانه وتعاىل أن الصيام   .  ] ١٨٣آية   : سورة البقرة [   } كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

فالصائم يكتسب التقـوى والصـيام     . سبب حلصول التقوى، والتقوى مزية عظيمة وهي مجاع اخلري
جيلب التقوى للعبد ألنه إذا صام فإنه يترىب على العبادة ويتروض على املشقة وعلى تـرك املـألوف   

يبتعد عن الشيطان وذا حتصل له التقـوى  وعلى ترك الشهوات وينتصر على نفسه األمارة بالسوء و
وهي فعل أوامر اهللا عز وجل وترك نواهيه طلبا لثوابه وخوفًا من عقابه فهذا من أعظـم املزايـا أن   
الصيام يسبب للعبد تقوى اهللا سبحانه وتعاىل والتقوى هي مجاع اخلري وهي رأس الرب وهي اليت علَّـق  

 ا يف كتابه وأثىن على أهلها ووعد عليها باخلري الكثري وأخرب أنه اهللا عليها خريات كثرية وكرر األمر
ومن فوائد الصيام أنه يريب اإلنسان على ترك مألوفه تقربا إىل اهللا سبحانه وتعاىل وهلـذا    . حيب املتقني

    : يقول اهللا جلّ وعال يف احلديث القدسي

رواه اإلمـام البخـاري يف    [   ) به من أجلـي إنه ترك شهوته وطعامه وشرا  . الصوم يل وأنا أجزي به ( 
فهذا فيه امتحان للصائم يف أنه   .  ] بنحوه  . من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه  . ٢٢٦ص ٢صحيحه ج

ترك شهوته وملذوذاته وحمبوباته تقربا إىل اهللا سبحانه وتعاىل وآثر ما حيبه اهللا على ما حتبه نفسه وهذا 
من أعظم فوائد الصيام وكذلك الصيام يعود اإلنسان على اإلحسـان وعلـى   أبلغ أنواع التعبد وهذا 

الشفقة على احملاويج والفقراء ألنه إذا ذاق طعم اجلوع وطعم العط فإن ذلك يرقق قلبه ويلني شعوره 
    . إلخوانه احملتاجني

انات ألنه عـاش  والصيام فرض يف السنة الثانية من اهلجرة وصام النيب صلى اهللا عليه وسلم تسع رمض
يف املدينة عشر سنوات والصيام فُرض يف السنة الثانية منها فيكون عليه الصالة والسالم قد صام تسع 

رواه اإلمام أمحد يف مسنده  [   ) أفطر احلاجم واحملجوم (   : رمضانات وأما معىن قوله صلى اهللا عليه وسلم
مـن    . ١١٨ص ٣واه الترمذي يف سـننه ج ور  . من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه  . ٣٦٤ص ٢ج
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فمعناه أنه يفسد صيام احلاجم وهو الذي يسحب الدم بالقرن   .  ] حديث رافع بن خديج رضي اهللا عنه

واحملجوم هو الذي يسحب منه الدم فاإلثنان أفطرا أما إفطار احملجوم فلخروج الدم الكثري منه وذلـك  
ألنه مظنة أن يتطاير إىل حلقه شيء من الدم واملظنة تـرتل  مما يضعفه عن الصيام وأما إفطار احلاجم ف

انظر املقاصد احلسـنة   [   ) صوموا تصحوا (   : مرتلة احلقيقة فأفطر من أجل ذلك وسدا للذريعة وحديث
، وجممع الزوائد ومنبع الفوائـد  ١٦٧، وأسىن املطالب ص٨٨، ومتييز اخلبيث من الطيب ص٣٨١ص
يروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يف بعض كتب السـنة وإن    .  ] وذكره غريهم  . ١٧٩ص ٣ج

مل يكن سنده بالقوي ومعناه صحيح ألن الصيام فيه صحة للبدن ألنه مينع األخـالط الـيت تسـبب    
    . األمراض وهذا املعىن يشهد به علماء الطب والتجربة األكرب برهان

ز السبعني تقريبا وعليه دين ومل يرد هذا الـدين  ـ إن أيب قد أفطر يف شهر رمضان وكان عمره يناه 
    ؟ الذي عليه وذلك ملرضه مث وفاته رمحه اهللا فما الذي جيب أن نفعله أفيدونا مأجورين

أما من ناحية الصيام فإذا كان تركه من أجل املرض ومل يتمكن من قضائه حىت مات فال شيء عليـه  
اع القضاء ولكنه تكاسل وتركه حـىت أتـى عليـه    ألنه معذور أما إذا كان شفي بعد مرضه واستط

رمضان آخر ومات فهذا جيب اإلطعام عنه عن كل يوم مسكينا بنصف صاع من طعام البلـد لكـل   
فإن كان له تركة فإنـه    . مسكني عن كل يوم، وأما مسألة الدين الذي عليه فهذا حق باق عليه لغرميه

من تركته، وإن مل يكن له تركة فينبغي لقريبـه أو   جيب تسديد هذا الدين من تركته وقضاء ما عليه
وليه أن يسدد عنه هذا الدين لتربأ ذمته وينفك من رهان الدين، وكذلك ملن علم حباله من املسـلمني  

    . ولو مل يكن من أقاربه أن يسدد عنه هذا الدين من باب اإلحسان وختليص املسلم من الدين

له أن يأكل ويشرب أم ميسك حىت يستيقن طلوعه أم أنه ـ ما حكم من شك يف طلوع الفجر هل  
    ؟ أفيدونا يف ذلك بارك اهللا فيكم  . يعمل بالشك

ط اَألسـود مـن   وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ اَألبيض من الْخي {   : يقول اهللا سبحانه وتعاىل
فإذا تيقن طلوع الفجر حرم عليه األكل والشرب ووجب عليـه    .  ] ١٨٧آية   : سورة البقرة [   } الْفَجرِ

اإلمساك، وإذا مل يتيقن وبقي يف شك هل طلع الفجر أو مل يطلع فاالحتياط له أم ميتنع عـن األكـل   
دع ما يريبك إىل ما  (   : له صلى اهللا عليه وسلموالشرب من باب االحتياط واالبتعاد عن املشتبهات لقو

ورواه  ٢٠٥ص ٧وروه الترمذي يف سـننه ج  ٢٠٠ص ١رواه اإلمام أمحد يف مسنده ج [   ) ال يريبك
    .  ] ، كلهم من حديث احلسن بن علي رضي اهللا عنهما٣٢٨، ٣٢٧ص ٨النسائي يف سننه ج
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رواه اإلمام البخاري يف  [   ) فقد استربأ لدينه وعرضه فمن اتقى الشبهات (   : وقوله صلى اهللا عليه وسلم

فاألحسن أن ميسـك وأن يتـرك     .  ] من حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنه ١٩ص ١صحيحه ج
األكل والشرب مادام أنه خياف أن الفجر قد طلع ومل يكن عنده من العالمات ما به يعرف طلـوع  

    . الفجر

  )٢( كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقَبل وهو صـائم    : عنها قالت ـ لقد ثبت عن عائشة رضي اهللا
يخ والشاب أم أا خاصة للشيخ فقط وما املقصود باحلديث بارك اهللا ام للشهل القبلة هنا حكمها ع

    . فيكم

نعم احلديث ثابت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم واملراد بالقبلـة معـروف   
ألنه كان عليه الصالة والسالم مالكًـا إلربـه     )٣( والنيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقبل وهو صائم 

وعارفًا بأحكام صيامه عليه الصالة والسالم وما يؤثر عليه وما يفسده أما غريه من النـاس فـإم ال   
هلم اإلقدام على القبلة ألن ذلك مدعاة ألن حيصل منهم ما يفسد الصوم مع جهلهم وضـعف  ينبغي 

إميام وعدم ضبطهم ألنفسهم فاألحسن للمسلم أن يتجنب ما يثري شهوته وما خيشى منـه إفسـاد   
صيامه أما النيب صلى اهللا عليه وسلم فكان بفعل ذلك ألنه عليه الصالة والسالم كان ضابطًا لنفسـه  

ان عليه الصالة والسالم أتقى الناس هللا وأخشاهم هللا عليه الصالة والسالم وهو أدرى مبا حيفـظ  وك
صيامه عليه الصالة والسالم فغري الرسول صلى اهللا عليه وسلم ممن ال يأمن نفسه ينبغي له أن يبتعـد  

    . عن هذه األمور يف أثناء الصيام

الصوم وما حكم مضغ العلـك للصـائم أفيـدوين     ـ تذوق الطعام من قبل املرأة وغريه هل يفسد 
    ؟ جزاكم اهللا خريا

ال بأس بذوق الطعام بالفم وال يبتلع شيئًا منه فيذوقه يف فمه ويلفظه وال يبتلع شيئًا من ذلك فإن ابتلع 
شيئًا من ذلك متعمدا فسد صيامه والفم له حكم اخلارج وليس هو من اجلوف وال يؤثر هـذا علـى   

نه يتمضمض للوضوء والطهارة وال يؤثر هذا على صيامه بشرط أن ميج املاء أي يلفـظ  صيامه كما أ
    : وهو على نوعني  . املاء من فمه كذلك ذوق الطعام يلفظه وال يبتلعه والعلك يكره للصائم

العلك الذي يتحلل ويتفتت يف الفم هذا ال جيوز ألنه يتسرب إىل احللق ويفسد الصيام أمـا العلـك   
    . لذي ال يتحلل وال يتفتت يف الفم وال يذوب فهذا يكره للصائمالقوي ا

    ؟ ـ ما حكم التسوك يف ار رمضان 
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التسوك يف ار رمضان مستحب ألن السواك من السنن املتأكدة يف الصـيام ويف غـريه فيسـتحب    

  )٤( يث للصائم أن يستاك يف كل اليوم على الصحيح ومن أفضل خصال الصائم السواك كما يف احلد
يرى أن الرخصة يف السواك قبل الـزوال   ومن العلماء من  . فيستحب للصائم أن يستاك يف سائر اليوم

أما بعد الزوال فيمتنع من االستياك ويروى يف هذا حديث لكنه مل يثبت عن النيب صـلى اهللا عليـه   
وال يؤثر هذا على صيامه لكن ال يبتلع شيئًا من فضـالت    )٥(وسلم والثابت أنه يستاك يف كل اليوم 

لفضالت اليت يثريها السواك من لثته وأسنانه، بل يلفظ هذه األشياء وال يؤثر ذلـك  السواك أو من ا
    . على صيامه

ـ ما هو الراجح من أقوال العلماء يف تعيني ليلة القدر، وهل هي أفضل الليايل على اإلطـالق أم ال،   
    . اهللا فيكم أفيدونا بارك  ؟ وما هو رأيكم يف من قال بتفضيل ليلة اإلسراء على ليلة القدر

إِنا أَنزلْناه في لَيلَة مباركَة إِنا كُنا  {   : ليلة القدر ليلة عظيمة نوه اهللا بشأا يف كتابه الكرمي يف قوله تعاىل
إِنا أَنزلْناه فـي   {   : ويف قوله تعاىل  .  ] ٤، ٣آية   : لدخانسورة ا [   } منذرِين، فيها يفْرق كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ

الئلُ الْمزنرٍ، تهش أَلْف نم ريرِ خلَةُ الْقَدرِ، لَيلَةُ الْقَدا لَيم اكرا أَدمرِ، والْقَد لَةلَيف وحالركَةُ و ا بِإِذْنيه
فهي ليلة شرفها اهللا عز وجل على   .  ] سورة القدر [   } ربهِم من كُلِّ أَمرٍ، سالم هي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ

غريها، وأخرب أن العمل فيها خري من العمل يف ألف شهر أي أفضل من العمل يف أكثر مـن ثـالث   
عظيم حيث اختصها بإنزال القرآن فيها ووصفها بأـا ليلـة   ومثانني عاما وزيادة أشهر وهذا فضل 

مباركة وأا يقدر فيها ما جيري يف العام من احلوادث وهذه مزايا عظمية هلذه الليلة وكان النيب صلى 
اهللا عليه وسلم جيتهد يف العشر األواخر من رمضان ما ال جيتهد يف غريها طلبا لليلة القدر وهي أفضل 

نه مل يرد يف ليلة من الليايل ما ورد يف فضلها والتنويه بشأا فهي أفضل الليايل ملا تشتمل عليه الليايل أل
من هذه املزايا العظيمة وهذا من رمحة اهللا تعاىل ذه األمة وإحسانه إليها حيث خصها ـذه الليلـة   

جواب لشيخ اإلسالم ابن تيمية وأما املفاضلة بينها وبني ليلة اإلسراء فبني يدي اآلن سؤال و  . العظيمة
رمحه اهللا حيث سئل رمحه اهللا عن ليلة القدر وليلة اإلسراء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم أيهما أفضـل  
فأجاب بأن ليلة اإلسراء أفضل يف حق النيب صلى اهللا عليه وسلم، وليلة القدر أفضل بالنسبة إىل األمة، 

به ليلة املعراج منها أكمل من حظه يف ليلة القدر وحظ  فحظ النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي اختص
األمة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة املعراج وإن كان هلم فيها أعظم حظ لكـن الفضـل   

هذا ما أجاب به شـيخ    . والشرف والرتبة العليا إمنا حصلت فيها ملن أسري به صلى اهللا عليه وسلم
ألة واإلمام العالمة ابن القيم كالمه يف هذا املوضوع يوافق كالم شيخه اإلسالم ابن تيمية يف هذه املس

    . يف أن ليلة اإلسراء أفضل يف حق النيب صلى اهللا عليه وسلم وليلة القدر أفضل يف حق األمة
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ومما جيب التنبيه عليه أن اهللا سبحانه وتعاىل شرع لنا يف ليلة القدر من التعبد والتقـرب إليـه مـا مل    

يف ليلة اإلسراء فليلة اإلسراء مل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم خيصها بقيام أو ذكر، وإمنا كان يشرعه 
خيص ليلة القدر لفضلها وملكانتها وأيضا ليلة اإلسراء مل تثبت يف أي ليلة وال يف أي شهر هي مما يدل 

أخرب أا يف رمضان ألن اهللا  على أن العلم ا وحتديدها ليس لنا فيه مصلحة خالف ليلة القدر فإن اهللا
لَـة  إِنا أَنزلْناه في لَي {   : وقال  .  ] ١٨٥آية   : سورة البقرة [   } شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ {   : قال

فدلّ على أنّ ليلة القدر يف شهر رمضان وإن كانت ال تتعني يف ليلـة    .  ] ١آية   : سورة القدر [   } الْقَدرِ
معينة من رمضان إال أنه يترجح أا يف العشر األواخر ويف ليلة سبع وعشرين آكد الليايل عند اإلمـام  

فمن   . مذاهب لكن هي يف شهر رمضان قطعاأمحد ومجاعة من األئمة وللعلماء يف حتريها اجتهادات و
صام شهر رمضان وقام لياليه فال شك أنه قد مرت به ليلة القدر وال شك أنه شهد ليلة القدر ويكتب 
له من األجر حبسب نيته واجتهاده وتوفيق اهللا له، فليلة القدر لنا فيها ميزة يف أن شرع لنا االجتهاد يف 

ها خبالف ليلة اإلسراء فهذه مل يطلب منا أن نتحراهـا وال أن خنصـها   العبادة والدعاء والذكر وحتري
بشيء من العبادات وذا يظهر أنّ هؤالء الذين حيتفلون يف ليلة اإلسراء واملعراج أم مبتدعة مبـا مل  
يشرعه اهللا ومل يشرعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم حيتفل كل 

رور ليلة من الليايل يقول إن هذه ليلة اإلسراء وليلة املعراج كما كان يفعله هؤالء املنحرفـون  سنة مب
املبتدعة الذين اختذوا دينهم طقوسا ومناسبات بدعية وتركوا السنن وتركوا الشرائع الثابتة عن رسول 

نا االجتهاد يف ليلة اإلسـراء  صلى اهللا عليه وسلم فهذا مما جيب االنتباه له وبيانه للناس وأنّ اهللا شرع ل
واملعراج فلم يشرع لنا فيها أن نتحراها وال أن خنصها بشيء وأيضا هي مل تبني لنا يف أي شهر أو يف 

    . أي ليلة خبالف ليلة القدر فإا يف رمضان بال شك واهللا تعاىل أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

 ا أو واجبا ولكنه ليلة صيامه مل يستيقظ للسحور إال واملؤذن يؤذن ـ إذا نوى شخص الصيام تطوع
لصالة الفجر فتناول ماء فشربه وعقد الصيام فهل يصح ذلك الصيام وما هي آخر حلظـة ميكـن أن   

    ؟ يأكل أو أن يشرب فيها من يريد الصيام

  : قولـه تعـاىل  اإلمساك وبداية الصيام ليست مربوطة بأذان املؤذنني وإمنا هي مربوطة بطلوع الفجر ل
آيـة    : سورة البقرة [   } وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ اَألبيض من الْخيط اَألسود من الْفَجرِ { 

م األذان على طلوع الفجر ليستيقظ النـاس  أما أذان املؤذن فإنه خيتلف، فبعض املؤذنني يقد  .  ] ١٨٧
ويستعدوا فإذا كان بني األذان وطلوع الفجر وقت يتمكن فيه من األكل والشرب فال بأس بـذلك  
وبعض املؤذنني يؤخر إىل طلوع الفجر فهذا يرجع إىل عادة املؤذن ومن عرف عنه أنه يقدم فيجـوز  

إن بالالً يؤذن بليل فكلوا واشـربوا   (   :  عليه وسلماألكل بعد أذانه إىل أن يطلع الفجر لقوله صلى اهللا
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رواه اإلمـام   [  )أصبحت   وكان رجالً أعمى ال يؤذن حىت يقال له أصبحت   حىت يؤذن ابن أم مكتوم
وإذا كـان    .  ] ، من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه١٥٣، ١٥٢ص ٣البخاري يف صحيحه ج

    . بطلوع الفجر فإنه ال جيوز األكل بعد أذانه املعروف عن هذا املؤذن أنه يتقيد

ال  (   : ـ ما مدى صحة هذا احلديث وما معناه وهل هو صحيح ذا اللفظ قال صلى اهللا عليه وسلم 
، وإذا استأذنت الزوجة زوجها فلم يأذن هلا بالصـيام  )جيوز المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه

أم أنه خاص بصيام التطوع وإن مل يأذن   )عة ملخلوق يف معصية اخلالقال طا ( فهل تطيعه ويف احلديث 
    ؟ هلا يف صيام التطوع مث صامته فهل عليها شيء

احلديث الذي أشار السائل إىل معناه حديث صحيح ولفظه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسـول  
إال بإذنه وال  -يعين حاضر  -شاهد  ال حيل المرأة أن تصوم وزوجها (   : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

من حديث  ١٥٠ص ٦انظر صحيح اإلمام البخاري ج [ رواه البخاري ومسلم   ) تأذن يف بيته إال بإذنه
من حديث أيب هريرة رضـي اهللا   ٧١١ص ٢وانظر صحيح اإلمام مسلم ج  . أيب هريرة رضي اهللا عنه

إذا  " النفل وله أن مينعها من صيام القضاء املوسـع   وغريمها فلزوجها أن مينعها من صيام  .  ] عنه بنحوه
فـإذا    " كان عليها أيام من رمضان والوقت طويل ما بني الرمضانني فله أن مينعها من صيام القضـاء 

ضاق الوقت ومل يبق إال قدر األيام اليت عليها فليس له أن مينعها ألن عائشة رضي اهللا عنـها كـان   
  ن فال تقضيه إال يف شعبان ملكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكون عليها القضاء من رمضا

ـ فتاة أتتها العادة الشهرية ألول مرة يف شهر رمضان لكنها مل تفطر بل بقيت صائمة وقد مضـى   
    ؟ فماذا عليها اآلن  . على ذلك عامان ومل تقض تلك األيام

على التساهل وجيب عليها مع التوبة إىل اهللا عز  جيب عليها التوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل ألن هذا يدل
    : وجل أمران

أن تقضي هذه األيام اليت صامتها وقت احليض ألن صيامها يف وقت احليض ال جيوز وال   : األمر األول
    . جيزئ

أن تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخري الذي أخرته من غري عذر، ألن من كان عليـه    : األمر الثاين
م من رمضان جيب عليه أن يقضيهما قبل رمضان اآلخر مع اإلمكان فإذا جاء رمضان اآلخـر ومل  أيا

يقضه فإنه يقضيها بعده وإذا كان غري معذور يف التأخري فعليه إطعام مع القضاء كما ذكرنا ومقـدار  
    . اإلطعام نصف صاع عن كل يوم
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وما رأيكم   . هل جتب عليها كفارة أم الـ إذا أكرهت املرأة من الرجل يف اجلماع يف شهر رمضان  

فيمن قال أنه ال كفارة على املرأة مطلقًا ال يف حالة االختيار وال يف حالة اإلكراه وإمنا يلزمه القضـاء  
    . أفيدونا بالتفصيل بارك اهللا فيكم  . فقط

هي عتق رقبة فإن من املعلوم أن اجلماع من مفسدات الصوم باإلمجاع وأنه جيب فيه الكفارة املغلظة و
    . مل جيد فصيام شهرين متتابعني فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا

أما إذا أكرهت املرأة على اجلماع بأن أكرهها زوجها إكراها ال تستطيع التخلص منه وجامعها وهي 
  . نصائمة فليس عليها كفارة وإمنا عليها القضاء فقط، وتكون كفارا عليه هو فيجب عليه كفارتـا 

كفارة عنه وكفارة عن زوجته اليت أكرهها وجيب عليه التوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل وجيب عليه قضاء 
    : فيجب عليه ثالثة أمور  . ذلك اليوم

    . التوبة املستوفية لشروطها  .  .  . التوبة إىل اهللا والندم على ما حصل فيه  : أوالً

    . فيهقضاء هذا اليوم الذي جامع   : ثانيا

    . الكفارتان عنه وعن زوجته اليت أكرهها  : ثالثًا

ـ وما حكم من جامع عامدا يف ار رمضان ومل يكفر مث جامع يف يوم آخر منه فهل يكفر مـرتني   
    ؟ أو جتزؤه كفارة واحدة

ر يلزمه كفارة عن كل يوم جامع فيه ألن كل يوم عبادة مستقلة، واملسلم جيب عليه أن حيترم شـعائ 
دينه وأن يهتم بصيامه وأن ال تطغى عليه شهوة نفسه ويتغلب عليه الشيطان، ألن صيام رمضان ركن 
من أركان اإلسالم جيب على املسلم أن يؤديه على الوجه املشروع وعلى الوجه األكمـل حسـب   

    . اإلمكان

ز أن يطعم عنـه  فهل جيو  . ـ ما احلكم فيمن مات وعليه صيام وكان قد متكن من صيامه قبل موته 
أم البد أن يصوم وليه عنه وهل يقوم األجنيب يف الصيام عنـه مقـام     . عن كل يوم من غري صيام عنه

    . أفيدونا بارك اهللا فيكم  . القريب الويل

إذا متكن من القضاء وتركه حىت مات بعدما دخل عليه رمضان اآلخر وهو تارك للقضاء مع متكنه منه 
أما إذا ترك القضاء لعدم متكنه منه حىت مات   . يطعم عنه عن كل يوم مسكينامث مات بعد ذلك فهذا 
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أو ترك القضاء يف الفترة ما بني الرمضانني ومات قبل رمضان اآلخر فهذا ال شيء عليـه ألن وقـت   

    . القضاء موسع يف حقه ومات يف أثناء ذلك

عا من الرزق غري ما يزاولونـه مـن   ـ بالنسبة ألصحاب األعمال املتعبة الذين ال جيدون متس  ٧١  
    ؟ أفيدونا مأجورين  . أعمال هل خيص هلم يف الفطر كالشيخ املسن واملرأة العجوز أم ال

العمل ال يبيح اإلفطار وإن كان شاقًا ألن املسلمني ما زالوا يعملون يف خمتلف العصـور ومل يكونـوا   
ليت نص اهللا جل وعال على إباحة اإلفطـار  يفطرون من أجل األعمال وألن العمل ليس من األعذار ا

من أجلها ألن األعذار اليت يباح اإلفطار هلا حمصورة وهي السفر واملرض واحليض والنفـاس واهلـرم   
واملرض املزمن كذلك احلامل واملرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما هذه األعـذار الـيت   

ا العمل يف حد ذاته فإنه ال يبيح اإلفطار لعدم الدليل على وردت األدلة يف إباحة اإلفطار من أجلها، أم
ولكن العامل جيب عليه أن يصوم مع املسلمني وإذا قدر أن العمل أرهقه جدا وخـاف علـى     . ذلك

  . نفسه من املوت، فإنه يتناول ما يبقي على حياته، وميسك بقية يومه ويقضي هذا اليوم من يوم آخر
    . أجل العمل فهذا مل يكن عذرا شرعيا وأما أن يفطر ابتداء من

    ؟ ـ هل يلزم املرأة أن تأخذ إذنا من زوجها أثناء صيام التطوع وما حكم هذا الصيام 

ال جيوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد إال بإذنه ألن له عليه حق العشرة واالسـتمتاع    . نعم
    . ا ذلك وال يصح صومها تنفالً إال بإذنهفإذا صامت فإا متنعه من حقوقه فال جيوز هل

وما رأيكم فيمن يترك بعضا من ليايل رمضان   . ـ مب يتحقق السحور وهل األفضل تقدميه أم تأخريه 
    ؟ أفيدونا بارك اهللا فيكم  . من غري سحور

هو الغداء السحور هو الطعام الذي يأكله الصائم آخر الليل استعدادا الستقبال الصيام وهو مطلوب و
عـة اهللا  ألن الصائم يقصد بذلك التقـوى علـى طا   )٧(املبارك كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

سبحانه وتعاىل فمطلوب للمسلم أن يتسحر مهما أمكنه ذلك ولو يسريا حسب إمكانه ليحصل على 
فال ينبغي له أن يترك السحور إذا كان يستطيع احلصول عليه   . الفضيلة وألجل إعانة نفسه على العبادة

وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبـين   {   : ألن فيه إعانة له على طاعة اهللا وأيضا ألجل األخذ بقول اهللا عز وجل
وقال صلى اهللا عليـه    .  ] ١٨٧آية   : سورة البقرة [   } لَكُم الْخيطُ اَألبيض من الْخيط اَألسود من الْفَجرِ

مـن    . ٢٣٢ص ٢رواه اإلمام البخـاري يف صـحيحه ج   [   ) تسحروا فإن يف السحور بركة (   : وسلم
    .  ] حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه
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    . أما أن يصوم من غري تسحر فهذا خالف السنة

أفيدوين   . ـ إذا بقي شيء من الطعام بني أسنان الصائم هل يعترب ذلك من املفطرات إذا ابتلعه الصائم 
    ؟ بارك اهللا فيكم

م ووجد يف أسنانه شيئًا من خملفات الطعام فعليه أن يلفظ هذه املخلفات ويـتخلص  إذا أصبح الصائ
منها وال تؤثر على صيامه إال إذا ابتلعها متعمدا فإن هذا يفسد صيامه أما لو ابتلعه جاهالً أو ناسـيا  

لصـيام  فهذا ال يؤثر على صيامه وينبغي للمسلم أن حيرص على نظافة فمه بعد الطعام سواء يف حالة ا
أو غريه ألن النظافة مطلوبة من املسلم وأن يعتين بأسنانه وفمه بعد الطعام بالتنظيف حىت ال تبقى فيه 

    . خملفات تصدر عنها روائح كريهة ويتضرر ا وتؤثر على أسنانه أضرارا صحية

    ؟ مبارك اهللا فيك  . ـ ما هي األمور النافعة اليت جيب أن يقوم ا الصائم أثناء اره 

منها تالوة القرآن العظيم بالتدبر والتفكر، ومنها   . األمور النافعة اليت يقوم ا الصائم أثناء اره كثرية
اإلكثار من الصالة النافلة يف غري األوقات املنهي عن الصالة فيها ومنها الذهاب إىل املساجد واجللوس 

يف املساجد يف ار رمضان وتالوة القـرآن  فيها ألن هذا يكون من االعتكاف املطلوب ألن اجللوس 
وقد كان السـلف    . فيها وانتظار الصالة فيها وعمارا بطاعة اهللا هذا من أفضل أعمال الصائم وغريه

حنفظ صومنا وال نغتاب أحدا، فينبغي للصائم أن يصـرف    : ويقولون  إذا صاموا جلسوا يف املساجد 
كل ما استطاع من وقته يف املسجد ألن ذلك فيه خري كثري وفيه فضل كبري وفيه عمارة لبيـوت اهللا  

وعلى الصائم كذلك أن يكثـر مـن     . اتبالطاعة وفيه نوع من االعتكاف الذي هو من أجل العباد
أعمال الرب واإلحسان للفقراء واملساكني والصدقة فإن الصدقة يف هذا الشهر أفضل من الصـدقة يف  

من تطوع فيه خبصلة من خصال اخلري كان كمن أدى فريضة فيمـا   (   : غريه قال صلى اهللا عليه وسلم
ال سيما إذا   .  ] من حديث سلمان رضي اهللا عنه  . ٦١٣-٦١٢ص ١انظر مشكاة املصابيح ج [   ) سواه

كان يف وقت حاجة وجماعة فإن الصدقة يف هذا الشهر تعني الصائمني على صيامه قال صلى اهللا عليه 
رواه اإلمام أمحـد يف   [   ) من فطر صائما فله مثل أجره من غري أن ينقص ذلك من أجره شيئًا (   : وسلم

ورواه ابن ماجـه    . بنحوه ١٤٩ص ٣ورواه الترمذي يف سننه ج  . بنحوه ١١٥، ١١٤ص ٤مسنده ج
    .  ] كلهم من حديث زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه  . بنحوه ٥٥٥ص ١يف سننه ج

    ؟ ـ من سافر أثناء النهار فهل له أن يفطر 
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ى الصـحيح مـن   إذا ابتدأ اإلنسان الصيام اليومي وهو مقيم مث عرض له سفر يف أثناء النهار فهذا عل

قويل العلماء أنه إذا فارق البنيان وخرج من البلد مسافرا فإنه يباح له اإلفطار ألن النيب صلى اهللا عليه 
وسلم أفطر يف أثناء اليوم الذي سافر فيه وفعله كثري من الصحابة رضي اهللا عنهم ولكن كونه يتم هذا 

    . اليوم أحوط وأحسن

    ؟ ائض يف أثناء النهار فماذا عليهم أن يفعلواـ إذا قدم املسافر أو طهرت احل 

إذا كان اإلنسان أفطر لعذر من األعذار كالسفر واملرض أو املرأة أفطرت من أجـل احلـيض     . نعم
والنفاس مث زالت هذه األعذار يف أثناء النهار فإن الواجب أن ميسكوا بقية يومهم وأن يقضـوا هـذا   

يوم احتراما للوقت وعليهم القضاء ألنه مضى وقت من اليـوم مل  اليوم من يوم آخر فيمسكوا بقية ال
وكذلك الصغري لو بلغ يف أثناء النهار أيضا فإنه ميسك بقية اليم ويقضي هذا اليوم من   .  .  . يصوموا فيه

    . يوم آخر

    ؟ ـ إذا مل تقم البينة بدخول الشهر إال يف أثناء النهار ماذا على املسلمني أن يفعلوا 

إذا مل تقم البينة بدخول الشهر إال يف أثناء النهار فالذي جيب على املسلمني أن ميسكوا بقية يـومهم  
احتراما للوقت ألنه من رمضان وأن يقضوه بعد رمضان ألم كانوا يف أوله مفطرين فيلزمهم القضاء 

    . من يوم آخر بعد رمضان

    ؟ مضانـ ما الذي ينبغي على املسلم أن يستقبل به شهر ر 

شهر رمضان من املواسم العظيمة اليت متر يف حياة املسلم، ينبغي للمسلم أن يستقبله بالبشر والسـرور  
آيـة    : سورة يونس [   } ونَقُلْ بِفَضلِ اللَّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحواْ هو خير مما يجمع {   : لقوله تعاىل

فإدراك املسلم لشهر رمضان غنيمة عظيمة وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يبشـر أصـحابه     .  ] ٥٨
كما يف حديث سلمان الطويل الذي فيه أن النيب صـلى اهللا   [ بقدوم شهر رمضان ويشرح هلم مزاياه 

س قد أظلكم شهر عظيم مبارك فـرض اهللا  أيها النا  : عليه وسلم خطب يف آخر يوم من شعبان فقال
عليكم صيامه وسننت لكم قيامه من تطوع فيه خبصلة من خصال اخلري كان كمن أدى فريضة فيمـا  

الذي يبني   . ] إىل آخر احلديث  .  .  . سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعني فريضة فيما سواه
هر وأنه ينبغي للمسلم أن يستقبله باالستعداد إلحياء ليلـه  فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم مزايا هذا الش

بالقيام واره بالصيام وتالوة القرآن والصدقة والرب واإلحسان ألن كل دقيقة من هذا الشـهر فهـي   
موسم عظيم واملسلم ال يدري مدى بقائه يف هذه احلياة وهل يكمل هذا الشهر وإذا أكمله هل يعود 
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غنيمة ساقها اهللا إليه فينبغي له أن يفرح بذلك وأن يستغرق هذا الشهر أو  عليه سنة أخرى أو ال فهو

ما تيسر له من أيامه ولياليه بطاعة اهللا سبحانه وتعاىل واإلكثار من فعل اخلريات واملـربرات لعلـه أن   
يكتب له من أجل هذا الشهر ما أعده اهللا للمسلمني فإنه شهر أوله رمحة وأوسطه مغفرة وآخره عتق 

    . النار واملسلم يتعرض لنفحات ربه يف هذه األيام العظيمة من

وقد حل علينا شهر رمضان املاضي وقد من اهللا علينـا    " بولندا " يف   " كركوف " ـ أنا أقيم يف مدينة  
علمـا أن    " بـالعراق  " بصيامه واحلمد هللا إال إننا كنا يف إمساكنا وإفطارنا نعتمد على توقيت بلـدنا  

فيجب أن منسك قبلهم وأن نفطر قبلهم وقد صمنا على هذا   " بالعراق " يسبق   " بولندا " وقيت هنا يف الت
الوضع أربعة أيام إىل أن تبني لنا الفرق يف التوقيت فاعتمدنا توقيت البلد اليت نصوم ا فما احلكم يف 

    ؟ فعلنا األول وماذا جيب علينا

م العمل بتوقيت البلد الذي هم فيه فيمسكون عند طلوع الفجر هو كما ذكر السائل أم جيب عليه
وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُـم   {   : ويفطرون عند غروب الشمس يف البلد الذي هم فيه لقوله تعاىل

اَألس طيالْخ نم ضيطُ اَألبيرِالْخالْفَج نم دوهذا منطبق على املسـلم    .  ] ١٨٧آية   : سورة البقرة [   } و
يف أي مكان يعرف فيه طلوع الفجر وغروب الشمس فالصيام فيما بينهما وأما ما حصل منـهم يف  

وجيب   . أول الشهر من أم يصومون بتوقيت بلد آخر خيتلف عن توقيت البلد الذي هو فيه فهو خطأ
أن يقضوا هذه األيام اليت صاموها على هذا النمط ألن هذا الصيام غري صـحيح وال مطـابق   عليهم 

وإن كان مضى عليهم رمضان آخر مل يقضوا هذه األيام فإنه جيب علـيهم مـع     . للشرع كما ذكرنا
    . القضاء إطعام مسكني عن كل يوم واهللا أعلم

زمن بعيد ولكنه مل يصمهما وقد أجلهما وإىل ـ كان على والدي صيام شهرين متتابعني كفارة منذ  
اآلن مل يصم ولكنه اآلن عاجز عن الصيام لكرب سنه فكيف العمل يف هذه احلالة وهل جيـزئ شـيء   

    ؟ عنهما يفعله وهل نصوم عنه وهل هو يأمث بتأخريها مع القدرة على ذلك

متتابعني هل هي كفارة قتل  هذا سؤال جممل مل يبني نوع هذه الكفارة اليت وجب فيها صيام شهرين
أو كفارة ظهار أو وطأ يف رمضان فإن كانت كفارة قتل فإنه ال جيزئ فيها اإلطعام والبد فيها مـن  

ن قَتلَ وم {   : هذا ما ذكر اهللا سبحانه وتعاىل فيها يف قوله تعاىل  . العتق أو الصيام عند العجز عن العتق
ةنمؤم ةقَبر رِيرحطَئًا فَتا خنمؤنِ  {   : إىل قوله  .  .  .   } ميـابِعتتنِ ميرهش اميفَص جِدي ن لَّمسـورة   [   } فَم

وأما إن كانت كفارة غري القتل بأن كانت كفـارة    . فليس فيها إال هذان األمران  .  ] ٩٢آية   : النساء
والَّـذين   {   : ظهار أو وطأ يف ار رمضان مثالً فإنه جيزئ فيها شيء ثالث وهو اإلطعام لقوله تعـاىل 
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ر رقَبة من قَبلِ أَن يتماسا ذَلكُم توعظُونَ بِه واللَّه بِما يظَاهرونَ من نسائهِم ثُم يعودونَ لما قَالُوا فَتحرِي

عطتسي ن لَّما فَماسمتلِ أَن ين قَبنِ ميابِعتتنِ ميرهش اميفَص جِدي ن لَّمفَم ،بِريلُونَ خمعت  نيـتس امفَإِطْع 
عتـق    : فكفارة الظهار مرتبة على هذه األمور الثالثة أوالً  .  ] ٤، ٣اآليتني   : ادلةسورة ا [   } مسكينا

    . الرقبة إذا أمكن

    . إذا مل ميكن عتق الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعني  : ثانيا

فهـذه  إذا مل ميكن صيام الشهرين فإنه يطعم ستني مسكينا ومثلها كفارة الوطء يف ار رمضان   : ثالثًا
الكفارة اليت وجبت على والدك ال ندري من أي هذه األنواع وقد أجبنا على كل االحتماالت مع أنه 
جيب على املسلم املبادرة بأداء ما وجب عليه وعدم التأخري ألن ذلك يفضي إىل مثل احلالة اليت ذكرا 

    . الكفارة يف ذمتهعن أبيك لكونه أخر الصيام مث طرأ عليه ما ال يستطيع معه الصيام فبقيت 

    ؟ ـ من هم الذي يرخص هلم اإلفطار يف رمضان 

    : الذين يرخص هلم باإلفطار يف رمضان هم أهل األعذار الشرعية وهم

    . املسافر سفرا جيوز فيه قصر الصالة بأن يبلغ مثانني كيلو فأكثر  : أوالً

املرض عليه أو تأخر الربء فهذا يرخص له  املريض الذي يلحقه مشقة إذا صام أو يسبب تضاعف  : ثانيا
    . يف اإلفطار

احلائض والنفساء ال جيوز هلما الصيام يف حال احليض والنفاس وحيرم عليهما الصيام وكـذلك    : ثالثًا
    . احلامل واملرضع إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولديهما أبيح هلما اإلفطار

    . يرجى له شفاء وكذلك الكبري اهلرموكذلك املريض مرضا مزمنا ال 

كل هؤالء من أهل األعذار الذين رخص هلم الشارع باإلفطار ومنهم من يؤمر بالقضـاء كاملسـافر   
واملريض مرضا يرجى شفاؤه واحلائض والنفساء واحلامل واملرضع كل هؤالء جيب علـيهم القضـاء   

    .  ] ١٨٤آية   : سورة البقرة [   } فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر {   : لقوله تعاىل

أما من مل يستطع القضاء ويعجز عنه عجزا مستمرا كالكبري اهلرم واملريض املزمن فهذان ليس عليهما 
  } وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعـام مسـكنيٍ   {   : قضاء وإمنا يطعمان عن كل يوم مسكينا لقوله تعاىل

    .  ] ١٨٤آية   : سورة البقرة [ 
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ـ ما هو الدعاء املأثور عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عند اإلفطار وعند السحور أفيدوين بـارك اهللا   

    ؟ فيكم

ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبـت   (  : نه كان إذا أفطر يقولقد ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أ
  . ٤٢٢ص ١ورواه احلاكم يف مستدركه ج  . ٣١٦ص ٢رواه أبو داود يف سننه ج [   )األجر إن شاء اهللا

وورد عن بعـض    .  ] ، كلهم من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه١٨٥ص ٢ورواه الدارقطين ج
فاغفر يل إنك أنت الغفور الرحيم   اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت   : الصحابة أنه إذا أفطر قال

    . وأما السحور فلم يرد فيه دعاء خمصوص فيما أعلم

    . واحلمد هللا يف آخره  . والذكر الوارد على الطعام يف رمضان ويف غريه أن يقول بسم اهللا يف أوله

ع صيام هذا القضاء ملرض أملَّ به فما حكم ـ إذا دخل رمضان واإلنسان عليه قضاء حيث مل يستطي 
    ؟ هذا جزاكم اهللا عنا خري اجلزاء

إذا كان على اإلنسان قضاء أيام من رمضان سابق فإنه ينبغي له املبادرة بتفريغ ذمته من هذا الواجب 
وقضاء هذه األيام فإذا تأخر حىت أدركه رمضان اآلخر وهو مل يقضها فهذا إن كان معذورا يف هـذه  
الفترة بني الرمضانني مل يستطع أن يقضيها فإنه يقضيها بعد رمضان اجلديد فيصوم رمضان احلاضـر  
وبعده يصوم األيام اليت عليه من رمضان األول وليس عليه شيء سوى ذلك ألنه أخره لعـذر حـىت   
م أدركه رمضان جديد أما من أخر القضاء من غري عذر بل هو من باب التكاسل والتساهل فهذا يصو

رمضان اجلديد وبعده يقضي األيام الفائتة من رمضان املاضي ومع القضاء يطعم عن كل يوم مسكينا 
    . واهللا أعلم  . نصف صاع من الطعام املقتات يف البلد عن كل يوم كفارة لتخريه القضاء من غري عذر

احلساب يوما فهل  ـ أنا علي صيام شهرين متتابعني يعين صيام كفارة وإذا صمت ونقص الشهر يف 
    ؟ أفيدوين بارك اهللا فيكم  . علي إكمال ستني يوما أم ال، أم أصوم شهرين حسب ما يأيت حساا

إذا كنت بدأت الصيام من اهلالل فإنك تصوم شهرين باألهلة سواء كانت تامة أو ناقصـة أمـا إذا   
    . تصوم شهرين بالعدد ستني يوما بدأت الصيام يف أثناء الشهر فإنه جيب عليك صيام ستني يوما ألنك

  . ـ إذا سافر الشخص إىل الدراسة خارج بالده وكما هو معلوم أن الوقت خيتلف عن وقت بلـده  
فمثالً إذا زادت الساعات يف الصيام أو نقصت الختالف الوقت هل يؤثر ذلك على صيام الشـخص  

    ؟ أفيدوين بارك اهللا فيكم  . أم ال
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 بلده وخيتلف بفارق توقيت عن بلده فإنه يكون حكمه حكم ذلك البلد الـذي  من سافر إىل بلد غري

سافر إليه فيصوم ويفطر تبعا لذلك البلد يصوم إذا طلع الفجر يف ذلك البلد ويفطر إذا غربت الشمس 
    . يف ذلك البلد وال ينظر إىل توقيت بلده فكل مكان له حكمه

وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ اَألبيض من الْخيط اَألسود من الْفَجرِ ثُـم   {   : واهللا تعاىل يقول
    . وهذا عام يف كل البالد  .  ] ١٨٧آية   : سورة البقرة [   } أَتمواْ الصيام إِلَى الَّليلِ

شترط أن تكون نية الصيام قبل الفجر من كل ليلة من رمضان أم تكفي نية واحـدة كـل   ـ هل ي 
    . وما حكم من تلفظ ا يف كل ليلة من ليايل شهر رمضان  . الشهر

إمنا األعمال بالنيات  (   : النية شرط من شروط صحة العبادة من صيام وغريه لقوله صلى اهللا عليه وسلم
من حديث عمر بن اخلطاب رضـي   ٢ص ١رواه البخاري يف صحيحه ج [   ) وإمنا لكل امرئ ما نوى

فكل عبادة من العبادات ال تصح إال بنية ومن ذلك الصيام فإنه ال يصح إال بنية لقوله صلى   .  ] اهللا عنه
مـن   ٢٨٨ص ١رواه اإلمام مالك يف املوطأ ج [   ) ال صيام ملن مل يبيت النية من الليل (   : اهللا عليه وسلم

ورواه أبو داود يف سننه  ٢٨٧ص ٦ورواه اإلمام أمحد يف مسنده ج  . حديث عبد اهللا بن عمر موقوفًا
 ١ورواه ابن ماجـه يف سـننه ج   ١٩٧، ١٩٦ص ٤ورواه النسائي يف سننه ج ٣٤٢، ٣٤١ص ٢ج
 ٢٠٣، ٢٠٢ص ٤ورواه البيهقي يف السنن الكـربى ج  ١٢ص ٢ورواه الدرامي يف سننه ج ٥٤٢ص

ورواه ابـن   ٢٩٢ص ٢ورواه ابن أيب شيبة عن مصنفه ج ٢١٢ص ٣مية يف صحيحه جورواه ابن خز
وذكـره   ٩٣، ٩٢ص ٣ورواه اخلطيب البغدادي يف تـاريخ بغـداد ج   ١٦٢ص ٦حزم يف احمللى ج

فالنية   .  ] كلهم من حديث حفصة رضي اهللا عنها بنحوه ٤٣٥-٤٣٣ص ٢الزيلعي يف نصب الراية ج
بد أن ينويه من الليل قبل طلوع الفجر وجيب عليه أن ينوي لكـل  للصيام مشترطة وصيام الفرض ال

يوم نية جدية ألن كل يوم عبادة مستقلة حتتاج إىل نية متجددة بتجدد األيام لعموم قولـه صـلى اهللا   
من  ٢ص ١رواه البخاري يف صحيحه ج [   ) إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى (   : عليه وسلم

    .  ] اخلطاب رضي اهللا عنه حديث عمر بن

وإن مل يستيقظ إال بعد طلوع الفجر وكان ناويا للصيام قبل   . فإن قام من نومه وتسحر فهذا هو النية
    . نومه فإنه ميسك إذا استيقظ وصيامه صحيح لوجود النية من الليل

طق بالنية غري مشـروع  فالن  ؟ وما أشار إليه السائل من النطق بالنية هل هو مشروع أو ليس مبشروع
والتلفظ ا بدعة ألن النية من أعمال القلوب واملقاصد ال يعلمها إال اهللا سبحانه وتعاىل بدون تلفـظ  
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ومل يرد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية ويقول اللهم إين نويت أن أصوم أو نويت 

ام باحلج أو العمرة أن يقول املسلم لبيك عمرة أن أصلي أو نويت كذا وكذا إمنا ورد هذا عند اإلحر
ويقول اللهم هذه عـين   وكذلك عند ذبح اهلدي أو األضحية ورد أنه يتلفظ عند ذحبها  أو لبيك حجا 

أما ما عدا ذلك من العبادات فالتلفظ بالنيـة بدعـة     . أو عن فالن فتقبل مين إنك أنت السميع العليم
ة أو يف غري ذلك ألنه مل يرد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه تلفظ سواء كان يف الصيام أو يف الصال

من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو  (   : يف شيء من هذه األحوال بالنية وقد قال عليه الصالة والسالم
ـ  (   : وقال عليه الصالة والسالم  .  ] معلقًا  . ١٥٦ص ٨رواه اإلمام البخاري يف صحيحه ج [   ) رد اكم إي

، ورواه أبو داود يف ١٢٦ص ٤رواه اإلمام أمحد يف مسنده ج [   ) وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة
 ١بنحوه ورواه ابن ماجه يف سننه ج ٣٢٠، ٣١٩ص ٧ورواه الترمذي يف سننه ج ٢٠٠ص ٤سننه ج

كلهم من حديث العرباض بن سـارية   ٩٧ص ١ورواه احلاكم يف مستدركه ج  . بنحوه ١٦، ١٥ص
قُلْ أَتعلِّمونَ اللَّـه   {   : وقد قال اهللا سبحانه وتعاىل  . فالتلفظ بالنية أمر حمدث فهو بدعة  .  ] ي اهللا عنهرض

آيـة    : سورة احلجرات [   } عليم بِدينِكُم واللَّه يعلَم ما في السماوات وما في اَألرضِ واللَّه بِكُلِّ شيٍء
قَالَت اَألعراب آمنا قُل لَّم تؤمنـوا   {   : فاهللا جل وعال أنكر على الذين تلفظوا بنيام قال تعاىل  .  ] ١٦

قُلْ أَتعلِّمونَ اللَّه بِدينِكُم واللَّه يعلَم ما في السماوات وما في  {   : إىل أن قال تعاىل  } ولَكن قُولُوا أَسلَمنا
فالتلفظ بالنية معناه أن اإلنسان خيرب ربه عز وجـل    .  ] ١٦، ١٥، ١٤آية   : سورة احلجرات [   } اَألرضِ

    . قد ى اهللا عن ذلك وأنكر على من فعله أنه نوى له كذا وكذا

  . وما احلكم لو نوى املسافر اإلقامة يف بلد أقل من أربعة أيـام   . أيهما أفضل للمسافر الفطر أم الصوم
    ؟ أفيدوين بارك اهللا فيكم  . فهل له الفطر واحلالة هذه أم ال

ر بأن يبلغ مثانني كيلو فـأكثر فهـذا   املسافر سفرا يباح فيه قصر الصالة وهو ما يسمى بسفر القص
األفضل له أن يفطر عمالً بالرخصة الشرعية وإذا صام وهو مسافر فصومه صحيح وجمـزئ لقولـه   

لّه بِكُم الْيسر والَ يرِيد بِكُم الْعسـر  ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر يرِيد ال {   : تعاىل
فاإلفطار يف السفر أفضل من الصيام وإذا صام فال حرج   .  ] ١٨٥آية   : سورة البقرة [   } ولتكْملُواْ الْعدةَ

سـافر  وأما إذا نوى إقامة أربعة أيام فأقل فإنه له أحكام امل  . عليه إن شاء اهللا وصيامه جمزئ وصحيح
جيوز له اإلفطار وجيوز له قصر الصالة ألن إقامته إذا كانت أربعة أيام فأقل فإا ال خترجه عن حكـم  
املسافر أما إذا كانت إقامته اليت نواها تزيد عن أربعة أيام فهذا يأخذ حكم املقيم وتنقطـع يف حقـه   

    . أحكام السفر فيجب عليه إمتام الصالة والصوم يف رمضان
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وما هي األشياء اليت جيب أن   . ل وقطرة العني ووضع الطيب على الثياب يؤثر على الصائمهل التكح

    . أفيدوين بارك اهللا فيكم  ؟ يبتعد عنها الصائم حىت ال تؤثر على صيامه

الذي يوضع يف العني من قطور أو ذرور أو كحل إذا وجد طعمه يف حلقه فإنه يفطر بذلك ألن العني 
ا الذي وضعه فيها من سائل أو جامد ووصل طعمه إىل حلقه وأحـس بطعمـه   منفذ فإذا وصل هذ

وكان متعمدا لوضعه يف عينه فإنه حينئذ يكون قد أثر على صيامه ألنه يشبه ما لو أكل شيئًا أو شرب 
شيئًا ووصل إىل حلقه فال ينبغي للمسلم أن يتساهل يف هذا األمر وإذا كان معتادا االكتحال أو معتادا 

اواة العني فليجعل ذلك يف الليل أما ار الصيام فإنه يتجنب هذه األشياء حفاظًا على صيامه مـن  ملد
    . املؤثرات

جيب أن يبتعد عن أشياء كثرية منها أشياء تفسد صيامه ومنها أشياء تنقص ثوابه أو تبطل ثوابـه وال  
كل والشرب متعمدا ومثل اجلمـاع  أما اليت تفسد الصيام ويلزمه القضاء فيها فمثل األ  . تفسد الصيام

وكذلك ما يف حكم األكل والشرب من تعاطي األدوية واإلبر اليت تصل إىل جوفه وتسري يف عروقـه  
فإن هذا يف حكم األكل والشرب يفسد صيامه كذلك التقيؤ واالستفراغ متعمـدا يفسـد الصـيام    

به أو إلسعاف مريض فهذا أيضا مما  واستخراج الدم الكثري باحلجامة أو الفصد أو سحب الدم للتربع
رواه  [   ) أفطر احلاجم واحملجـوم  (   : يف احلجامة  : يفسد الصيام ويلزم القضاء لقوله صلى اهللا عليه وسلم

 ٣من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ورواه الترمذي يف سننه ج ٣٦٤ص ٢اإلمام أمحد يف مسنده ج
فهذه أمور إذا تعاطاها اإلنسان فإـا تفسـد     .  ] عنهمن حديث رافع بن خديج رضي اهللا  ١١٨ص

وهناك أشياء حمرمة على الصائم وتـنقص ثوابـه أو     . صيامه ويلزمه قضاء ذلك اليوم الذي أفسده ا
تبطل ثوابه لكنه ال يؤمر بالقضاء مثل الغيبة والنميمة وقول الزور والشتم والكذب وغري ذلـك مـن   

احملرم واستماع األشياء احملرمة كاستماع املالهي واألغاين املزامري وغـري   األمور احملرمة وكذلك النظر
ذلك كل هذا مما يؤثر على الصائم ولكنه ال يؤمر بالقضاء ألن هذه املفطـرات معنويـة وليسـت    

    . مفطرات حسية

البخـاري  رواه اإلمام  [  )كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به(  : يف احلديث القدسي
  . أريد شرحا هلذا احلـديث   .  ] بنحوه  . من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ٢٢٦ص ٢يف صحيحه ج

    ؟ ملاذا خص الصوم ذا التخصيص أفيدوين بارك اهللا فيكم

كل عمـل   (   : هذا حديث عظيم وثابت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال
مـن   ٢٢٦ص ٢رواه اإلمام البخاري يف صـحيحه ج  [   ) الصوم فإنه يل وأنا أجزي بهابن آدم له إال 
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فهذا احلديث فيه فضيلة الصيام ومزيته مـن بـني سـائر      .  ] بنحوه  . حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه

وأنا  الصوم يل (   : وقد أجاب أهل العلم عن قوله  . األعمال وأن اهللا اختصه لنفسه من بني أعمال العبد
  . من حديث أيب هريرة رضـي اهللا عنـه   ٢٢٦ص ٢رواه اإلمام البخاري يف صحيحه ج [   ) أجزي به

رواه اإلمـام   [   ) الصوم يل وأنا أجزي بـه  (   : أن معىن قوله تعاىل  : بعدة أجوبة منهم من قال  .  ] بنحوه
إن أعمال ابن آدم   .  ] وهبنح  . من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ٢٢٦ص ٢البخاري يف صحيحه ج

قد جيري فيها القصاص بينه وبني املظلومني، فاملظلومني يقتصون منه يوم القيامة بأخـذ شـيء مـن    
أعماله وحسناته كما يف احلديث أن الرجل يأيت يوم القيامة بأعمال صاحلة أمثال اجلبال ويأيت وقـد  

وهلذا من حسناته حـىت إذا فنيـت    شتم هذا وضرب هذا أو أكل مال هذا فيؤخذ هلذا من حسناته
إال الصيام فإنـه    حسناته ومل يبق شيء فإنه يؤخذ من سيئات املظلومني وتطرح عليه ويطرح يف النار 

كـل   (   : ال يؤخذ للغرماء يوم القيامة وإمنا يدخره اهللا عز وجل للعامل جيزيه به ويدل على هذا قولـه 
أي أن أعمال بين آدم جيري فيها القصـاص    ) وأنا أجزي بهعمل ابن آدم له كفارة إال الصوم فإنه يل 

ويأخذها الغرماء يوم القيامة إذا كان ظلمهم إال الصيام فإن اهللا حيفظه وال يتسلط عليه الغرماء ويكون 
    . لصاحبه عند اهللا عز وجل

لمه إال اهللا سـبحانه  أن الصوم عمل باطين ال يع  ) الصوم يل وأنا أجزي به (   : وقيل أن معىن قوله تعاىل
وتعاىل فهو نية قلبية خبالف سائر األعمال فإا تظهر ويراها الناس أما الصيام فإنه عمل سـري بـني   

الصوم يل وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه مـن   (   : العبد وبني ربه عز وجل وهلذا يقول
اطين ونية خفية ال يعلمها إال اهللا سـبحانه  وكونه ترك شهوته وطعامه من أجل اهللا هذا عمل ب  ) أجلي

وتعاىل خبالف الصدقة مثالً والصالة واحلج واألعمال الظاهرة هذه يراها الناس أما الصيام فـال يـراه   
أحد ألنه ليس معىن الصيام ترك الطعام والشراب فقط أو ترك املفطرات لكن مع ذلك البد أن يكون 

    .  اهللا سبحانه وتعاىلخالصا هللا عز وجل وهذا ال يعلمه إال

ومن العلماء من يقول   .  ) الصم يل وأنا أجزي به (   : تفسريا لقوله  ) إىل آخره  .  .  . إنه ترك (   : ويكون قوله
أن الصوم ال يدخله شرك خبالف سائر األعمال فـإن    ) الصوم يل وأنا أجزي به (   : أن معىن قوله تعاىل

دام كالذبح والنذر وغري ذلك من أنواع العبادة وكذلك الدعاء واخلـوف  املشركني يقدموا ملعبو
والرجاء فإن كثريا من املشركني يتقربون إىل األصنام ومعبودام ذه األشياء خبالف الصوم فما ذكر 
أن املشركني كانوا يصومون ألوثام وملعبودام فالصوم إمنا هو خاص هللا عز وجل فعلى هذا يكون 

أنه ال يدخله شرك ألنه مل يكن املشـركون يتقربـون بـه إىل      ) الصوم يل وأنا أجزي به (   : قولهمعىن 
    . أوثام وإمنا يتقرب بالصوم إىل اهللا عز وجل
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هل هناك أدعية خمصصة عند دخول شهر رمضان املبارك من السنة وماذا جيب على املسلم أن يـدعو  

    ؟ فيكمبه يف تلك الليلة أفيدوين بارك اهللا 

ال أعلم دعاًء خاصا يقال عند دخول شهر رمضان وإمنا هو الدعاء العام عن سائر الشهور فإن الـنيب  
اللهم أهله علينا باليمن واإلميان  (   : صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رأى اهلالل يف رمضان ويف غريه يقول

الروايات أنه صلى اهللا عليه وسـلم   ويف بعض  " والسالمة واإلسالم هالل خري ورشد ريب وربك اهللا
رواه  [   ) اهللا أكرب اللهم أهله علينا باألمن واإلميان والسالمة واإلسـالم ريب وربـك اهللا   (   : كان يقول

وانظر مسـند    . بنحوه  . من حديث طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه ١٤٢ص ٩الترمذي يف سننه ج
وانظـر    . حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا عن أبيه عن جدهمن حديث بالل بن  ١٦٢ص ١اإلمام أمحد ج

 ١من حديث ابن عمر رضي اهللا عنه وانظر كتاب السـنة أليب عاصـم ج   ٧ص ٢مسند الدارمي ج
وانظر معجـم الطـرباين     . من حديث بالل بن حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا عن أبيه عن جده ١٦٥ص

من حديث بالل  ٢٨٥ص ٤ستدرك للحاكم جوانظر امل  . من حديث ابن عمر ٣٥٧ص ١٢الكبري ج
  . ١٧٧، ١٧٦وانظر حتفة الذاكرين ص  . ١٣٩ص ١٠وانظر جممع الزوائد ومنبع الفوائد ج  .  .  . بن حيىي

هذا الدعاء الوارد عند   .  ] ٢٢٠وصحيح الوابل الصيب ص  . ١٣٧، ١٣٦ص ٥وانظر فيض القدير ج
ان بأدعية تقال عند دخوله فال أعلم شيئًا يف ذلك لكن رؤية اهلالل لرمضان ولغريه أما أن خيتص رمض

لو دعا املسلم بأن يعينه اهللا على صوم الشهر وأن يتقبله منه فال حرج يف ذلك لكن ال يـتعني دعـاء   
    . خمصص

إذا تربع اإلنسان من دمه وهو صائم هل يؤثر ذلك على صيامه وما رأيكم يف احلقنة الـيت ليسـت   
ئم هل هي يف حقه من مباحات الصيام أم أا من مبطالته أفيدونا يف ذلك أثابكم للتغذية بالنسبة للصا

    ؟ اهللا

أما بالنسبة لسحب الدم من الصائم فهذا يفسد الصيام إذا كان كثريا فإذا سحب منه دم للتربع بـه  
ـ   . لبنك الدم مثالً أو إلسعاف مريض فإن ذلك يؤثر ويبطل صيامه كاحلجامة النص فاحلجامة ثبتت ب

أا تفطر الصائم فكذلك مثلها سحب الدم إذا كان بكمية كثرية أما قضية احلقن اليت حتقن يف جسم 
الصائم وهي اإلبر فهذه إن كانت من اإلبر املغذية فال شك أا تفطر الصائم ألا تقوم مقام األكـل  

ذا كانت من اإلبر والشرب يف تنشيط اجلسم ويف تغذيته فهي تأخذ حكم الطعام والشراب وكذلك إ
فهذه أيضا تفطر الصـائم    ) عن طريق الوريد ( غري املغذية اليت تؤخذ للدواء واملعاجلة عن طريق العرق 

ألا تسري مع الدم وتصل إىل اجلوف ويكون هلا تأثري على اجلسم كتأثري الطعام والشراب كما لو أنه 
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إذا أخذ الدواء عن طريق احلقن فإن هذا أيضا ابتلع احلبوب عن طريق الفم فإا تبطل صيامه فكذلك 

    . أما احلقن اليت تؤخذ يف العضل فهذه رخص فيها بعض العلماء  . يؤثر على صيامه

هي فتاة يف العشرين من عمرها وخالل شهر رمضان املبارك يف العام املاضي أفطـرت    : سائلة تقول
وذلك بسبب االمتحانات يف اجلامعة حيث  مخسة أيام بسبب احليض وأفطرت أيضا مخسة أيام أخرى

أن اجلو حار جدا وصادف أيام االمتحانات فقامت باإلفطار يف آخر أيام االمتحانات حىت تسـتطيع  
التركيز واملذاكرة وتقوم أا كانت تتعب من الصوم واملذاكرة واالمتحانات معا هلذا أفطرت وهـذه  

ا ضعيفة اجلسم تقول وعلى كل حال احلمد هللا فأنا أحتسن األيام العشرة اليت عليها مل تقضها حيث أ
شيئًا فشيئًا اآلن لكنين قمت بتوزيع مبلغ وقدره نصف دينار عن كل يوم للمساكني ومقداره بالريال 
   يت العشرة األيام من التوزيع وسؤايل هل جيـب علـيا املهم أنين أالسعودي مخس رياالت تقريب

به من إطعام عن كل يوم مسكينا أم أن األمر انتهى إىل هذا احلد أفيـدوين  القضاء أيضا بعدما قمت 
    ؟ أفادكم اهللا

أوالً إفطار املرأة يف أيام احليض واجب حيرم عليها الصيام يف هذه احلالة فهي تفطر يف حال احلـيض  
أمـر مشـروع    وجيب عليها القضاء من أيام أخر فإفطارك أيتها السائلة اخلمسة األيام يف وقت العادة

أما إفطارك اخلمسة األخرى مـن أجـل املـذاكرة      . ويلزمك القضاء عن هذه اخلمسة يف أيام أخر
والدراسة فهذا خطأ كبري ألن الدراسة أو املذاكرة ليست عذرا يبيح اإلفطار ألن اإلفطار يف رمضـان  

ويباح للحامل واملرضـع   إمنا يباح للمسافر ويباح للمريض ويباح لكبري السن الذي ال يستطيع الصيام
إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما وأنت لست من هؤالء املعذورين فإفطارك ألجل املذاكرة أو 
ألجل الدراسة أو االمتحانات خطأ كبري فعلى املسلم أن يصوم ولو كان يعمل ويشتغل مادام مقيمـا  

ألن األعمال ليست عذرا يف   . عمالصحيحا فإنه جيب عليه الصيام ولو كان يشتغل بأي عمل من األ
اإلفطار ومازال املسلمون يعملون منذ فرض اهللا الصيام ويصومون وما كانوا يتركون الصيام من أجل 
العمل ولكن جيب على والة املسلمني والقائمني على التعليم أن يراعوا ظروف الصيام وأن ال جيعلـوا  

ذا صادفت االمتحانات رمضان فليجعلوها يف الليل أو يف االمتحانات يف رمضان أو يف أيام الصيام وإ
أول النهار وال حيرجوا الطالب يف وقت احلر بل عليهم أن خيففوا عنهم وأن جيعلوا االمتحان يف وقت 
مناسب مراعاة للشعائر الدينية ألن الصيام مقدم على غريه ألنه ركن من أركان اإلسالم جيب احملافظة 

اسب أما ما ذكرت السائلة من تقدمي الصدقة والدراهم لتقوم مقام القضاء فهذا عليه وحساب وقته املن
خطأ ألن اإلطعام إمنا يشرع يف حق من ال يستطيع القضاء إما لزمانة مرض وإما هلرم وكرب سن أمـا  
الذي ينتظر الشفاء وينتظر االستطاعة فهذا يؤخر القضاء حىت يستطيع وال يطعم ألنه مل ييـأس مـن   
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فما قدمته السائلة من اإلطعام أو الصدقة يف غري حمله وجيب عليك قضاء اخلمسة األيام الـيت  القضاء 

أفطرتها للحيض ومخسة األيام اليت أفطرتها خطأ من أجل املذاكرة واالمتحان وقد استطعت واحلمـد  
مبقدار هللا وذهب عنك املرض فعليك باملبادرة بالقضاء وعليك مع القضاء إطعام مسكني عن كل يوم 

    . نصف صاع من الطعام عن تأخري القضاء

كان علي صيام أيام كفارة ميني فسألت إحدى أخوايت املسلمات واليت أثق ا ألا على   : سائلة تقول
درجة من العلم فسألتها إن كان الصوم متتابعا أو متفرقًا فقالت يل ال يشترط التتابع فصمتها متفرقـة  

ومن أحد العلماء الكرام إنه يشترط التتابع فرجعت إليها فأخرجـت يل يف   ولكن مسعت من برناجمكم
    ؟ وما هو القول الصحيح يف هذا  . تفسري ابن كثري قول مالك فيه بأنه ال يشترط التتابع فهل علي شيء

كما ذكرت املسألة فيه خالف بني أهل العلم هل جيب التتابع يف صيام كفارة الـيمني أو ال جيـب   
الراجح ما ذهب إليه اإلمام أمحد وأبو حنيفة والشافعي يف حد قوليه يف أنه جيب التتابع ألنـه   ولكن

    . فتكون هذا القراءة نصا على وجوب التتابع واهللا أعلم    } فَصيام ثَالثَة أَيامٍ {   : قُرئ قوله تعاىل

مسعت من برناجمكم الكرمي ويف رد على أحد األسئلة بأن اإلطعام جيـب أن ال يكـون     : سائلة تقول
ملسكني واحد بل كل يوم مسكني غري اآلخر ويف رد آخر إلحدى السائالت اليت كان عليه قضـاء  

 قال أحد العلماء هلا بأا إن مل يكن هلا عذر فإـا   . صيام أيام قبل سنوات ألا كانت نفساء وحامالً
تقضي وتطعم ولو مجعتها كلها وأعطتها ملسكني واحد فإن هلا ذلك وتقول إن عليها قضـاء منـذ   

فجمعت مقدار اإلطعام وأعطته ملسكني واحد فتقول واهللا   . سنوات حيث مل تكن تقضي أيام احليض
يعلم إن نييت مل تكن البحث عن حكم األسهل ولكن لتعذر وجود مساكني فأعطيته ملسكني واحـد  

    . ل علي شيء يف ذلكفه

ال أعلم يف هذه املسألة أنه جيب تعدد املساكني يف اإلطعام للقضاء عن الصيام إذا تأخر عن وقته واهللا 
ومادام أـا    .  ] ١٨٤آية   : بقرةسورة ال [   } وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكنيٍ {   : جل وعال يقول

    . قد أخرجت اإلطعام وأعطته ملسكني واحد فإنه يكون جمزئًا إن شاء اهللا

    ؟ فماذا عليه  . إذا أفطر شخص عمدا يف ار رمضان

إذا أفطر بأكل أو شرب يف ار رمضان متعمدا فقد فعل حمرما شديد التحرمي وجيب تأديبـه وجتـب   
وإن أفطر جبماع وجب عليه مع ما ذكر   . صادقة واإلمساك بقية يومه مث قضاء ذلك اليومعليه التوبة ال

    . فإن مل يستطع أطعم ستني مسكينا  . الكفارة املغلظة وهي عتق رقبة فإن مل جيد صام شهرين متتابعني
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سـلم  وعلى املسلم أن حيافظ على صيامه، فإن صيام رمضان أحد أركان اإلسالم وهو فرض على امل

    . البالغ العاقل الصحيح املقيم

ما حكم تقبيل الزوجة بدون شهوة يف حال الصوم أو يف حال الطهارة وهل ينتقض الوضوء بسـبب  
    ؟ القبلة

إذا قبل الرجل زوجته بدون شهوة يف أثناء الصوم أو بعد الطهارة ومل خيرج منه شيء فإن ذلـك ال  
يب صلى اهللا عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه وهو صـائم  خيل بصيامه وال بطهارته فقد ثبت أن الن
أما الذي خيشى  -على اجلواز يف هذه احلالة فدل ذلك   )١٥(ويقبل وهو متوضئ ملا كان مالكًا إلربه 

من ثوران شهوته فإنه ال يقبل يف هاتني احلالتني خشية أن خيرج منه شيء خيل بصيامه أو طهارته واهللا 
    . أعلم

ـ إذا نوى الشخص صياما لفرض أو نفل، ولكنه استيقظ من النوم واملؤذن يؤذن لصالة الفجر هـل  
    ؟ علما بأن املؤذن يؤذن حسب التقومي جيوز األكل أو الشرب أم ال؛

وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين  {   : اهللا سبحانه وتعاىل جعل طلوع الفجر اية لألكل والشرب فقال تعاىل
نم دواَألس طيالْخ نم ضيطُ اَألبيالْخ رِ لَكُمهـذا هـو النهايـة      .  ] ١٨٧آية   : سورة البقرة [   } الْفَج

    . الشرعية لألكل وبداية الصيام

واألذان والتقومي إمنا هي عالمات فقط يستدل ا على طلوع الفجر فمن مل يستيقظ إال واملؤذن يؤذن 
كر فـال بـأس أن يأكـل    فهذا يرجع فيه إىل عادة املؤذن إن كان عادة املؤذن أنه يقدم األذان أي يب

إن بالالً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يـؤذن   (   : اإلنسان بعد أذان املؤذن لقوله صلى اهللا عليه وسلم
رواه اإلمـام البخـاري يف    [  )وكان ابن أم مكتوم يؤذن إذا قيل أصبحت أصـبحت   " ابن أم مكتوم
أما إذا كان عادة   .  ] بنحوه  . نهمن حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا ع ١٥٣، ١٥٢ص ٣صحيحه ج

املؤذن أنه يتقيد بطلوع الفجر وال يؤذن إال عند طلوع الفجر فإنه ال جيوز األكل عند ذلك ألنه أكل 
وشرب بعد طلوع الفجر وكذلك التقومي كما ذكرنا هو عالمة يستدل ا فال ينبغي أن يتأخر عـن  

أما التـأخر    .  .  . أو دقيقتني وما أشبه ذلك فهذا ال بأس به حد التقومي تأخرا كثريا، أما لو تأخر دقيقة
    . الكثري عن التقومي كخمس دقائق وأكثر هذا ال جيوز

    .  .  . مساحة الشيخ إننا حنبك يف اهللا فادع لنا بالتوفيق والثبات
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هل نصوم لقد مرض جدي يف منتصف رمضان مث أفطر يومني ملرضه مث لقي ربه بعدها ف  : والسؤال هو

    .  .  . جزاكم اهللا خري اجلزاء  . عنه أم كيف يكون القضاء عنه

فَمن كَـانَ مـنكُم    {   : إذا مرض اإلنسان يف رمضان وترك الصيام فإن اهللا قد أذن له بذلك قال تعاىل
نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضم رامٍ أُخفما دام والدكم ترك الصيام مـن    .  ] ١٨٤آية   : سورة البقرة [   } أَي

أجل املرض مث توفاه اهللا بعد ذلك قبل أن يتمكن من القضاء ومل يأت عليه رمضان آخر فـال شـيء   
عليه وال تقضون عنه شيئًا أما إذا أخر القضاء وشفي حىت جاء رمضان آخر وترك القضاء متكاسـالً  
وتويف قبل أن يقضي، فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا وال يصام عنه، يكفي اإلطعـام إذا كـان   
متكن من القضاء ومل يقض حىت أدركه رمضان آخر، أما مادام أنه مل يتمكن من القضاء ومات علـى  

    . هذه احلالة فليس عليه شيء واهللا أعلم

    . إفاديت حسب األفضلية أرجو  . علي إطعام عن صوم يف رمضان لعذر شرعي

    . موسر إخل -معسر  -مسكني  -يعين فقري   . ـ ترتيب املستحق١

    .  .  . إقط إخل -شعري  -بعين أرز   . ـ األغذية املستحق منه مرتبة٢

    .  .  . درهم إخل -يعين رياالً   . ـ النقود املستحق منها٣

كم رياالً ومعرفة الفرد املستحق كم له صاعا أو كيلو ـ معرفة األصواع كيالً ووزنا ومعرفة النقود ٤
    . أو رياالً حىت إين أطعم على بينة

فـإن أخـر     . من أفطر يف رمضان لعذر شرعي فإنه جيب عليه القضاء فيما بينه وبني رمضان اآلخـر 
  . يومالقضاء إىل ما بعد رمضان اآلخر من غري عذر فإنه جيب عليه مع القضاء إطعام مسكني عن كل 

وعلَى  {   : وإن كان ال يستطيع القضاء هلرم أو ملرض مزمن فإنه يكفي اإلطعام بدون قضاء لقوله تعاىل
املـراد بالـذين   فقد فسرت اآلية بأن   .  ] ١٨٤آية   : سورة البقرة [   } الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكنيٍ

ومقدار ما يدفع   . يطيقونه الذين ال يستطيعون الصيام ال أداء وال قضاء كالشيخ اهلرم واملريض املزمن
تقريبا من الرب أو األرز أو ما يؤكل   ) أي كيلو ونصف ( للمسكني عن كل يوم نصف صاع من الطعام 

    . عليه يف اآلية الكرميةوال جيزئ دفع النقود بل البد من الطعام للنص   . يف البلد

ـ أنا شاب مسلم يقرب سين من السابعة والعشرين ومنذ صغري واحلمد هللا وأنا أصوم شهر رمضان 
وأصوم املفردات فلم أعرف ملاذا أصبحت ال أصوم املفردات إال قليالً أفيدوين أفادكم اهللا هل علي إمث 
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يه وأحافظ على الصالة وحفظ كتاب اهللا عز على هذا مع العلم أنين أصوم شهر رمضان ومل أاون ف

    ؟ وجل

الواجب على املسلم أن يصوم رمضان وهو الركن الرابع من أركان اإلسالم وما زاد على صيام شهر 
وذلك كصيام يوم االثنني واخلميس من كـل    . رمضان فإنه نافلة ال يلزم اإلنسان فعله وإمنا هو نافلة

كل شهر وعشر ذي احلجة ويوم عرفة لغري احلاج وشهر احملرم وآكـده  وصيام ثالثة أيام من   . أسبوع
  . يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده وإن كان عند املسلم زيادة رغبة يف الصوم فليصم يوما ويفطر يومـا 

    . واهللا أعلم  . إال إن كان السائل يقصد النوافل فقد بيناها -أما صيام املفردات فال أعرفه 

ان املاضي حصل أن أفطرت عدة أيام دون عذر مشروع فهل يكفي قضائي هلا فقـط  يف شهر رمض
    .  ؟ وماذا يلزمين غري ذلك فإين نادم على ذلك أشد الندم وعازم إن شاء اهللا أال أعود ملثل هذا أبدا

اإلفطار يف رمضان بغري عذر خطأ كبري وجرم عظيم والعياذ باهللا والواجب على من فعـل ذلـك أن   
وب إىل اهللا سبحانه وتعاىل توبةً صحيحة ويندم على ما فات وال يعود هلذا يف املستقبل وحيافظ على يت

صيامه مث عليه مع التوبة أن يقضي األيام اليت تركها بعد توبته إىل اهللا سبحانه وتعاىل لعل اهللا أن يعفو 
ء عن كل يوم مسـكينا إذا  عنه وإذا أتى عليه رمضان آخر قبل أن يصومها فعليه أن يطعم مع القضا

أتى عليه رمضان آخر ومل يصم من غري عذر أما إذا كان أخرها لعذر ومل يتمكن فإمنا يكفيه القضـاء  
    . فقط

    ؟ كم مقدار اإلطعام

    . يعطي كل مسكني نصف صاع هذا هو األحوط من الطعام املعتاد يف البلد

اء ونام قبل أن يعلم بدخول الشهر فلمـا أصـبح   ـ إذا انتظر املسلم خرب رؤية هالل رمضان يف املس
الصباح وقبل أن يتناول شيئًا من طعام أو شراب أو بعد أن تناول وجد الناس صائمني بعد أن مسعـوا  

    . خرب رؤية اهلالل فماذا عليه يف هذه احلالة وما احلكم بالنسبة للنية يف حقه

هار ووجد الناس صائمني فإنه جيب عليه اإلمساك إذا نام وهو مل يعلم بدخول الشهر مث استيقظ من الن
يف هذا اليوم وجيب عليه قضاؤه يف فترة أخرى بعد رمضان فيمسك احترما للوقت ويقضي هذا اليوم 
ألنه مل يبدأ من أوله صائما ألنه أكل أو شرب يف أوله وكذلك ختلفت النية مل تكن النية مصاحبة من 

ال صيام  (   : ط النهار أعين صيام الفريضة لقوله صلى اهللا عليه وسلمأول الوقت فالصيام ال يبدأ من وس
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من حديث عبـد اهللا   ٢٨٨ص ١رواه اإلمام مالك يف املوطأ ج [   ) ملن مل يبيت أو جيمع النية من الليل

 ٣٤٢، ٣٤١ص ٢ورواه أبـو داود يف سـننه ج   ٢٨٧ص ٦ورواه اإلمام أمحد يف مسنده ج  . موقوفًا
ورواه الدارمي  ٥٤٢ص ١ورواه ابن ماجه يف سننه ج  . ١٩٧، ١٩٦ص  ٤ سننه جورواه النسائي يف

ورواه ابـن خزميـة يف     . ٢٠٣، ٢٠٢ص ٤ورواه البيهقي يف السنن الكربى ج  . ١٢ص ٢يف سننه ج
 ٦ورواه ابـن حـزم يف احمللـى ج     . ٢٩٢ص ٢ورواه ابن شيبة يف مصنفه ج ٢١٢ص ٣صحيحه ج

وذكره الزيلعي يف نصب الراية   . ٩٣، ٩٢ص ٣ تاريخ بغداد جورواه اخلطيب البغدادي يف ١٦٢ص
أو كما قال صـلى اهللا عليـه     .  ] كهم من حديث حفصة رضي اهللا عنها بنحوه ٤٣٥-٤٣٣ص ٢ج

فالصوم الواجب جيب أن ينوي من الليل سواء أكل أو مل يأكل، فالفرض ال يصح بنية مـن    . وسلم
    . النهار إمنا هذا يف صيام النفل خاصة

ـ ما هو حكم الوطء يف ار رمضان وإن كان يف الليل ولكن أخر الغسل إىل ما بعد الفجـر فمـا   
    . احلكم

أوالً أنه يفسد صومه هذا اليوم   : الوطء يف ار رمضان للصائم حمرم وفيه إمث عظيم ويترتب عليه أمور
ليوم الذي حصل فيه اجلماع رابعا جتب عليه ثانيا أنه يأمث لذلك إمثًا عظيما ثالثًا جيب عليه قضاء هذا ا

الكفارة وهي مثل كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن مل جيد صام شهرين متتابعني فإن مل يستطع أطعم 
ستني مسكينا هذا الذي جيب عليه أما إذا حصل الوطء يف الليل وأخر االغتسال إىل ما بعد الفجـر  

نابة مث يغتسل ولو بعد طلوع الفجر إال أنه ينبغي املبادرة فصيامه صحيح وجيوز له أن يصوم وعليه ج
يف االغتسال قبل الفجر خروجا من اخلالف لكن لو ضايقه الوقت أو مل يستيقظ إال متـأخرا عنـد   
طلوع الفجر فإنه ينوي الصيام ويغتسل بعد ذلك وال حرج عليه فقد ثبت أن النيب صـلى اهللا عليـه   

جنب من غري احتالم ويصوم مث يغتسل بعد ذلك عليـه الصـالة    وسلم كانت تدركه الصالة وهو
  والسالم 

    ؟ ـ هل الكحل يف العينني أو الصابون أو القطرات الطبية أثناء الصيام تؤثر على صحته أم ال

بالنسبة للصابون ليس هناك مانع الستعمال الصابون يف الغسيل لثيابه أو ليديه أو جلسمه ال مانع مـن  
بون للغسيل والتنظيف به وال يكون يف الفم ألنه رمبا تسرب إىل حلقه وإن متضمض به استعمال الصا

مثالً متضمضا خفيفًا وحتفظ من ذهابه إىل حلقه فال مانع من ذلك إال إن وجد طعمه يف حلقه فهـذا  
فيه خطورة فاألحسن ال يدخل الصابون يف فمه وأن يتنظف به خارج الفم وأمـا بالنسـبة للقطـرة    

ياء السائلة فال جيوز تقطريها يف العني وال يف األنف وال يف األذن ألن هذه منافذ تسيل إىل احللق واألش
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وجيد طعمها يف حلقه فال جيوز استعمال القطرة للصائم وإمنا يستعملها يف الليل كـذلك الكحـل يف   

مر الصيام ويتعاطى العني ألن الكحل أيضا يتسرب طعمه إىل احللق والصائم ال ينبغي له أن يتهاون بأ
أشياء تؤثر على صيامه وقد ذهب مجع من أهل العلم إىل أن الكحل يفطر الصائم وكذلك التقطري يف 
العني واألنف واألذن فاملسألة فيها خطورة فالصائم جيب عليه أن حيافظ على صيامه وأن يبتعد عـن  

تعاىل فيه ما حيتاج اإلنسان إليـه   املؤثرات والدخول يف مشاكل هو يف غىن عنها وعند الليل أباح اهللا
    . من أكل وشرب وتداو وغري ذلك

ـ كفارة اإلطعام عن الصيام ملن مل يستطع صيام الشهر كله هل جيوز أن يدفعها مجلة واحدة لثالثني 
مسكينا أول الشهر يف يوم واحد أو وسطه أو آخره هل جيوز دفعها ألقل من ثالثني مسكينا وهـل  

    .  مسكينا يف وليمة غداء أو عشاء أو إفطار يف رمضان وتكفيجيوز مجع ثالثني

جيوز دفع الصدقة عن األيام من رمضان أو عن األيام كلها ملن ال يستطيع الصيام لزمانه أو هرم فإنـه  
جيوز أن يدفع كفارة األيام مقدما يف أول الشهر وجيوز أن يؤخرها يف آخر الشهر وجيوز يف وسـط  

وز أن يدفعها مجلة واحدة وجيوز أن يدفعها متفرقة، وجيوز أن يدفعها لثالثني وجيوز الشهر كما أنه جي
أن يدفعها ألقل من ذلك فالعدد ليس مشترطًا أن يكون ثالثني وإمنا يدفعها جلملة مسـاكني ومجلـة   

يام اليت فقراء أو لفقري أما مجع املساكني على الطعام أن يصنع طعاما يكفي عن ثالثني يوما أو عدد األ
أفطر فيها وجيمع عليها املساكني اجلمهور ال جييزون هذا ألن املطلوب متليك املسكني هذا الطعام إن 
شاء باألكل وإن شاء بالبيع وإن شاء بغريه فإعطاؤه الطعام غري مطبوخ أنفع له بالتصرف أما املطبوخ 

لكفارة وجيمع املساكني ولكن كما فال ينتفع به إال باألكل وأجاز بعض العلماء أن يصنع طعاما عن ا
ذكرنا اجلمهور على عدم اجلواز والتعليل ألنه ال يتمكن املسكني من االنتفاع الكامل ذا الشيء وإمنا 
ينتفع به يف األكل فهو أضيق انتفاعا من دفع الطعام غري املطبوخ واإلنسان ينبغي له أن حيتاط يف أمـر  

عن اإلفطار يف رمضان وال جيوز دفع النقود عن صدقة الفطـر ألن  دينه وعبادته وال جيوز دفع النقود 
آيـة    : سورة البقـرة  [   } وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكنيٍ {   : اهللا تعاىل نص باإلطعام قال تعاىل

يه وسلم يف صدقة الفطر يقول صاع من بر صاع من شعري صـاع مـن   والنيب صلى اهللا عل  .  ] ١٨٤
وإذا نصف الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم     ويف بعض الروايات صاع من طعام   إخل احلديث   .  .  . متر

على اإلطعام فإنه جيب التقيد به وكانت الدراهم والنقود موجودة وقت التشريع والشارع نص علـى  
نقود جائزا لبينه للناس ألن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيـوز وجيـوز أن   الطعام فلو كان دفع ال

    . ينقل الصدقة من بلد إىل بلد قريب أشد حاجة
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ـ والدي متوىف وكان قبل وفاته مريضا مرضا شديدا منعه من صيام شهر رمضان املاضي فهل جيوز 

    . يل أن أصوم قضاًء عنه أم يلزمين شيء آخر وما هو

ذا ترك والدك الصيام لعذر املرض واستمر به املرض إىل أن تويف فال شيء عليه ألنه أفطر لعـذر ومل  إ
يستطع القضاء حىت مات ال شيء عليه وإذا كان شفي من مرضه ومر عليه وقت يستطيع القضاء ومل 

نه جيـب  يقض حىت دخل عليه رمضان آخر واأليام اليت أفطرها يف ذمته مث مات بعد رمضان اآلخر فإ
أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا من تركته إذا كان له تركة ألن هذا دين هللا سبحانه وتعاىل بـأن  
يطعم عن كل يوم مسكني يعين يدفع له عن كل يوم نصف صاع من الطعام املعتاد يف البلد أمـا أن  

لنذر لو كـان  يصوم عنه أحد فالصيام الواجب يف أصل الشرع ال يصوم أحد عن أحد وإمنا هذا يف ا
من مات وعليه صيام نـذر   (   : عليه صيام نذر فإنه يصوم عنه وليه كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ألن النذر هو الذي ألزمه نفسه فهو مل جيب يف أصل الشرع أما   .  ] مل أجده ذا اللفظ [   ) صام عنه وليه
شرع وال يصوم أحد عن أحد كما أنه صوم رمضان فهذا ركن من أركان اإلسالم وواجب بأصل ال

    . ال يصلي أحد عن أحد

ماذا جيب على من أفطر عدة أيام من رمضان لعذر شرعي ومضى عليه عامان دون أن تقضى وإن مل 
    ؟ يكن عند الشخص قدرة على اإلطعام فماذا عليه غري ذلك

ر فإذا دخل عليه رمضان من كان عليه قضاء من رمضان فإنه جيب أن يقضيه قبل دخول رمضان اآلخ
اآلخر وهو مل يقض من غري عذر منعه من القضاء بل كان هذا بسبب التساهل فإنه جيـب عليـه أن   
يطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخري مع القضاء فيجب أن يقضي األيام اليت عليه مهم طاول الزمن 

التأخري وهو غري معذور يف  فإن القضاء واجب عليه وجيب مع ذلك اإلطعام عن كل يوم مسكينا عن
هذا التأخري وإذا كنت ال تستطيع اإلطعام يف الوقت احلاضر يبقى بذمتك دينا هللا سبحانه وتعاىل فإذا 

    . قدرت على الوفاء به فإنك تفي به يف أي وقت
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  لأللباىناالختيارات الفقهية 
  ىف كتاب الصوم
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   الصيامالصيامالصيامكتاب كتاب كتاب اختيارات وفتاوى األلباين ىف اختيارات وفتاوى األلباين ىف اختيارات وفتاوى األلباين ىف 

  
   فصل يف أركان الصيامفصل يف أركان الصيامفصل يف أركان الصيام

  
   باب يف دخول شهر رمضانباب يف دخول شهر رمضانباب يف دخول شهر رمضان

  
  ؟أن يصوم عليهمن أبصر هالل الصوم وحده هل 

: ليس على إطالقه ، بل فيه تفصيل ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف فتوى له ، فقال  
إذا رأى هالل الصوم وحده ، أو هالل الفطر وحده ، فهل عليه أن يصـوم برؤيـة   "

نفسه ؟ أم ال يصوم وال يفطر إال مع الناس ؟ على ثالثة أقوال ، نفسه ، أو يفطر برؤية 
  " .هي ثالث روايات عن أمحد

والثالث  يصوم مع الناس ، ويفطر مـع  : "مث ذكرها ، والذي يهمنا ذكره منها قوله  
صـومكم يـوم   : " صلى اهللا عليه وسـلم الناس ، وهذا أظهر األقوال ، لقول النيب 

: رواه الترمذي وقال " . رون ، وأضحاكم يوم تضحونتصومون ، وفطركم يوم تفط
م وإمنا معىن هذا الص: وفسر بعض أهل العلم هذا احلديث فقال : قال . حسن غريب 

، و " الصـحيحة "وهـذا احلـديث خمـرج يف    " . والفطر مع اجلماعة وعظم الناس 
لكـن  : " ةمث قال ابن تيمي. من طرق عن أيب هريرة ، فمن شاء رجع إليها "  اإلرواء"

  ١٥٨ " .من كان يف مكان ليس فيه غريه ، إذا رآه صام ، فإنه ليس هناك غريه
  
  ؟ -صلى اهللا عليه وسلم-هل هو من قول رسول اهللا " يوم صومكم يوم حنركم "

 إن هذا احلديث ال أصل له باتفاق علماء احلديث وقد صرح بذلك اإلمام أمحد وغريه

 ٢/٣٩٨(للشيخ إمساعيل العجلوين " فاء كشف اخل" كالزركشي والسيوطي كما يف 
سهو منه أو هو بالنسبة للنسخة اليت وقعت " أغفله السخاوي : " وقوله )٣٢٦٣رقم 

) اخلـاجني  ١٣٥٥رقـم  ٤٨٠ص(وإال فهو قد أورده فيه " املقاصد احلسنة  " إليه من
وممن جزم بأن احلديث ال أصـل لـه ،    " ال أصل له كما قال أمحد وغريه :وقال فيه

ونقل عن حممد بن عبد اهللا بن ) ٢٢٤ص " (شرح علوم احلديث " العراقي يف  حلافظا
 "هذا من حـديث الكـذابني   : أنه قال -فقيه من أصحاب مالك ثقة– عبد احلكم

                                                 
  )٣٩٩. (متام املنة ١٥٨
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عـن خـط ابـن    ) من خمطوطيت ٧ص " (الآليل املنثورة " أيضاً الزركشي يف  ونقله.

 .ائل الكرمي ورمحة اهللا وبركاتـه وسالمي إىل الس .عبد احلكم وأقره الصالح عن ابن
١٥٩  
  

   باب يف وجوب النية يف صيام رمضان  باب يف وجوب النية يف صيام رمضان  باب يف وجوب النية يف صيام رمضان        
  

  :ن بلغه اخلرب بأن هالل رمضان رؤي البارحةيف رمضان ملالنية من النهار حكم تثبيت 
و ، و الكافر يسلم ، و الصيب حيتلم ، كانون يفيق ، أن من وجب عليه الصوم ارا 
فهؤالء جيزيهم النية من النهار حني ، ن رؤي البارحة كمن بلغه اخلرب بأن هالل رمضا

فتكون هذه احلالة مستثناة من عموم قولـه  ، و لو بعد أن أكلوا أو شربوا ، الوجوب 
و هو حـديث  ، " من مل جيمع الصيام قبل الفجر فال صيام له: "صلى اهللا عليه وسلم 

م و ابن تيميـة و  و إىل هذا ذهب ابن حز ".صحيح أيب داود"صحيح كما حققته يف 
   ١٦٠.الشوكاين و غريهم من احملققني

  
  فصل يف مستحبات الصيامفصل يف مستحبات الصيامفصل يف مستحبات الصيام

  
  :استحباب تعجيل الفطور

: فإذا قال ، إذا كان صائما أمر رجال فأوىف على نشز  كان صلى اهللا عليه وسلم"لقد 
احلديث اهتمامه صلى اهللا عليه وسـلم بالتعجيـل   هذا في ف" قد غابت الشمس أفطر

فيأمر مـن يعلـو   ، أن يتأكد صلى اهللا عليه وسلم من غروب الشمس  باإلفطار بعد
و ما ذلك منـه  ، فيخربه بغروب الشمس ليفطر صلى اهللا عليه وسلم ، مكانا مرتفعا 

متفـق  "ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر: "إال حتقيقا منه لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  ". اإلرواء"و هو خمرج يف ، عليه 

فإن الكثريين منـهم  ، قد خالفوا السنة ، ملؤسف حقا أننا نرى الناس اليوم و إن من ا
، و مع ذلك ال يفطرون حىت يسـمعوا أذان البلـد   ، يرون غروب الشمس بأعينهم 

  :جاهلني 

                                                 
  ).٤٩١–٦/٤٩٠(جملة املسلمون  ١٥٩
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  . و إمنا على التوقيت الفلكي، أنه ال يؤذن فيه على رؤية الغروب : أوال  

وب فيه من موضع إىل آخر بسبب اجلبـال و  أن البلد الواحد قد خيتلف الغر: و ثانيا 
و آخرين يفطرون و الشـمس  ! فرأينا ناسا ال يفطرون و قد رأوا الغروب ، الوديان 

  ١٦١ !و اهللا املستعان! بادية مل تغرب ألم مسعوا األذان 
  

   فصل يف ما يباح للصائم فعلهفصل يف ما يباح للصائم فعلهفصل يف ما يباح للصائم فعله
  

 ار تقبيل الصائم لزوجته يف حكمرمضان:  
يدل على جـواز   ، )كَانَ يقَبلُنِي وهو صائم وأَنا صائمةٌ( اقول عائشة رضى اهللا عنه

وقد اختلف العلماء يف ذلك على أكثر من أربعـة  ، تقبيل الصائم لزوجته يف رمضان 
حبيث إنه إذا كان شاباً خيشـى  ، على أن يراعى حال املقبل ، أرجحها اجلواز ‘ أقوال 

وإىل هـذا  ، امتنع من ذلـك  ، سد عليه صومه على نفسه أن يقع يف اجلماع الذي يف
، ) وأيكم ميلك إربـه (.. أشارت السيدة عائشة رضي اهللا عنها يف الرواية اآلتية عنها 

رمبا قبلين رسـول  (فقد أخرج الطحاوي عنها قالت ، بل قد روي ذلك عنها صرحياً 
فال بأس به للشيخ الكـبري  ،  أما أنتم، اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وباشرين وهو صائم 

  ).دع ما يريبك إىل ماال يريبك(ويؤيده قوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، ) الضعيف
بل املراد التمثيل مبـا  ، ولكن ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيخ  ليس على سبيل التحديد 

وة فالضابط يف ذلك قـوة الشـه  ، هو الغالب على الشيوخ من ضعف الشهوة وإال 
  .أو ضعف اإلرادة وقوا، وضعفها 

فإن بعضـها  ، وعلى هذا التفصيل حتمل الروايات املختلفة عن عائشة رضي اهللا عنها 
ال سيما وقد خرج جواباً على سـؤال  ، كحديثها هذا ، صريح عنها يف اجلواز مطلقاً 

سـوةٌ  لَكُم فـي رسـولِ اللَّـه أُ   (وقالت ، عمرو بن ميمون هلا يف بعض الروايات 
) وأنا صائمة: (لقوهلا ، وبعضها يدل على اجلواز حىت للشاب ،  ٢١األحزاب )حسنةٌ

  .سنة ١٨فقد تويف رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وعمرها ، 
 هلَيع لَّى اللَّها كانت عند عائشة زوج النيب صومثله ما حدثت به عائشة بنت طلحة أ

، وهو صائم ، عليها زوجها عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق  وسلَّم فدخل
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أقبلها وأنـا  : ما منعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتالعبها ؟ فقال : فقالت له عائشة 

  . بسند صحيح، نعم ، أخرجه مالك وعنه الطحاوي : صائم ؟ قالت 
وكانت أيام عائشة ، ا عائشة بنت طلحة كانت أمجل نساء أهل زما(قال ابن حزم  

  ).هي وزوجها فتيني يف عنفوان احلداثة
وهلذا قال احلافظ يف الفتح بعـد أن  ، وهذا ومثله حممول على أا كانت تأمن عليهما 

وهذا يؤيد ما ] : (وأنا صائم ؟ فقبلين: فقال : [ذكر هذا احلديث من طريق النسائي 
ال للتفرقة بني الشاب والشيخ ، رة والتقبيل قدمناه أن النظر يف ذلك ملن ال يتاثر باملباش

 .فرق من فـرق ، ألن عائشة كانت شابة نعم ملا كان الشاب مظنة هليجان الشهوة ، 
١٦٢  
  

  :حكم مباشرة الصائم  زوجته
كَانَ يقَبلُ وهو صائم ويباشر وهو صائم وكانَّ أَملَكُكُـم  (ورد عن عائشة اا قالت 

، ومرادها رضي اهللا عنها أن النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كان غالبـاً هلـواه   ،  )هلإِربِ
أنـه  : أحدمها : وله تأويالن : (قال ابن األثري ، هو بفتح اهلمزة أو كسرها : واإلرب 
وهـو  ، وعنت به من األعضاء الذكر خاصـة  ، أنه أرد به العضو : والثاين ، احلاجة 

امعةكناية عن ا.(  
، ) ال سيما يف حضور الرجال، فغري مالئم لألنثى ، وأما ذكر الذكر : (قال يف املرقاة 

  .وراجع متام البحث فيه
: وقد اختلفوا يف املراد منها هنا فقال القاري ، ويف احلديث جواز املباشرة من الصائم

  ).مس باليدهي القبلة والل: وقيل ، هي مس الزوج املرأة فيما دون الفرج : قيل (
فلـم  ، ألن الواو تفيد املغايرة ، وال شك أن القبلة ليست مرادة باملباشرة هنا : قلت 

واألول هـو األرجـح   ، يبق إال أن يكون املراد ا إما القول األول أو اللمس باليد 
  : ألمرين
ـ : (حديث عائشة اآلخر قالت : األول  سر ادا فَأَرضائإحدانا إذا كانت ح تولُ كَان

هراشبي ا ثُمهتضيرِ حي فَوف زِرتا أَنْ تهرا أَمهراشبأَنْ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه ا قَالَت
  .رواه البخاري ومسلم وغريمها) .وأَيكُم يملك إِربه؟
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، والداللة واحدة ، واحد  فإن اللفظ، فإن املباشرة هنا هي املباشرة يف حديث الصيام 

  .والرواية واحدة أيضاً
وهو أن السيدة عائشة رضي ، وهو األمر اآلخر ، بل إن هناك ما يؤيد املعىن املذكور 

كَانَ (  وهو قوهلا يف رواية عنها، اهللا عنها قد فسرت املباشرة مبا يدل على هذا املعىن 
هنيلُ بعجي ثُم مائص وهو راشبي جنِي الْفَرعا يبا ثَوهنيبو.(  
، بأنه مس املرأة فيما دون الفرج ، وهو تفسري املباشرة ، ويف هذا احلديث فائدة هامة 

] قيل[وإن كان حكاه بصيغة التمريض ، فهو يؤيد التفسري الذي سبق نقله عن القاري 
بل قـد  ، ة ما ينافيه وليس يف أدلة الشريع، فهذا احلديث يدل على أنه قول معتمد ، 

فمنهم راوية احلديث عائشة نفسها رضي اهللا ، وجدنا يف أقوال السلف ما يزيده قوة 
سألت عائشة  ما حيـرم  (فروى الطحاوي بسند عن حكيم بن عقال أنه قال  ، عنها 

    ١٦٣). علي من امرأيت وأنا صائم ؟ قالت فرجها
  

 للصائم كالسواحكم:  
عموم قوله صلى اهللا عليه وسلم لاء أول النهار أو آخره يف أي وقت ش كللصائم السوا

يف  جوهو خمـر متفق عليه  )لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك عند كل صالة (
مل التحسني عن عبد الرمحن بن غنم قال سـألت  توروى الطرباين بإسناد حي. االرواء 

ك قال أي النهار شئت معاذ بن جبل أأتسوك وأنا صائم قال نعم قلت أي النهار أتسو
غدوة أو عشية قلت إن الناس يكرهونه عشية ويقولون إن رسول اهللا صلى اهللا عليـه  
وسلم قال خللوف الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك فقال سبحان اهللا لقد أمرهم 
بالسواك وهو يعلم أنه البد أن يكون بفي الصائم خلوف وإن استاك وما كان بالذي 

نوا أفواههم عمدا ما يف ذلك من اخلري شيء بل فيه شر إال مـن ابتلـى   يأمرهم أن ينت
منه بدا قلت والغبار يف سبيل اهللا أيضا كذلك إمنا يؤجر من اضطر إليـه   دال جيببالء 

وقـال  . والجيد عنه حميصا قال نعم فأما من ألقى نفسه يف البالء عمدا فما له من أجر 
   .احلافظ يف التلخيص إسناده جيد 

، وكثرة املشي إىل املسـاجد  ، ويدخل فيه أيضا من تكليف الدوران (قال الزيلعي  مث 
ومـن يصـنع يف   ، ) وكثرة اخلطا إىل املساجد(بالنسبة إىل قوله صلى اهللا عليه وسلم 
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من شـاب شـيبة يف   (طلوع الشيب يف شعره بالنسبة إىل قوله صلى اهللا عليه وسلم 

  ١٦٤). ماإمنا يؤجر عليهما من بلي ، ) اإلسالم
  

  :و احلقن للصائمالكحل حكم 
و منه يتـبني أن الصـواب أن    منكرحديث  )يعين الكحل، ليتقه الصائم ( حديث  

فهو بالنسبة إليه كالسواك  جيوز أن يتعاطـاه يف أي وقـت   ، الكحل ال يفطر الصائم 
خالفا ملا دل عليه هذا احلديث الضعيف الذي كان  سببا مباشرا لصرف كـثري  ، شاء 

و لذلك عنيت ببيان ، ن الناس عن األخذ بالصواب الذي دل عليه التحقيق العلمي  م
  .واهللا املوفق ، و خمالفته للفقه الصحيح ، حال إسناده 

و طال الـرتاع   ، و مما سبق ميكننا أن نأخذ حكم ما كثر السؤال عنه يف هذا العصر 
فالذي نرجحه أنه ال يفطر ، يف العضل أو العرق ) اإلبرة(أال و هو حكم احلقنة . فيه 

فهذه وحدها هي اليت  تفطر ، إال ما كان املقصود منه تغذية املريض ، شيء من ذلك 
  ١٦٥.واهللا أعلم

   
  ؟طلع الفجر ويف فمه طعام وجب عليه أن يلفظه  هل من

هذا تقليد لبعض الكتب الفقهية ، وهو مما ال دليل عليه يف السنة احملمدية ، بل هـو   
إذا مسع أحدكم النداء واإلناء على يده ، فال يضه : " صلى اهللا عليه وسلم خمالف لقوله

أخرجه أمحد وأبو داود واحلاكم ، وصححه هو والـذهيب ،  " حىت يقضي حاجته منه
) : ابن أيب عمار راويه عن أيب هريـرة : يعين (قال عمار : "وأخرجه ابن حزم ، وزاد 

: عن هشام بن عـروة  ) ابن سلمة: يعين ( قال محاد" . وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر
ولـه شـواهد ذكرـا يف    . وإسناده صحيح على شرط مسلم . كان أيب يفيت ذا 

وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء  ، "الصحيحة"، مث يف " التعليقات اجلياد"
فهـذه  ه حىت يأخذ حاجته منه ، عالطعام أو الشراب على يده ، أنه جيوز له أن ال يض

وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض من الْخيط : (الصورة مستثناة من اآلية 
، فال تعارض بينها وما يف معناها من األحاديـث ، وبـني هـذا    ) الْأَسود من الْفَجرِ

م إىل أكثـر ممـا   احلديث ، وال إمجاع يعارضه ، بل ذهب مجاعة من الصحابة وغريه

                                                 
  .٤٠١السلسلة الضعيفة احلديث رقم  ١٦٤
   .١٠١٤ السلسلة الضعيفة احلديث رقم ١٦٥
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أفاده احلديث ، وهو جواز السحور إىل أن يتضح الفجر ، وينتشر البياض يف الطرق ، 

ل الفجر بنحو ربـع  بألن من فوائد هذا احلديث إبطال بدعة اإلمساك ق. راجع  الفتح
ساعة ؟ ألم إمنا يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحرون ، ولـو  

  ١٦٦فتأمل . ملا وقعوا يف تلك البدعة علموا هذه الرخصة 
  

الصوم يف السفر حكم:  
و عليه حيمل  قوله صلى اهللا عليـه  ، ال جيوز الصوم يف السفر إذا كان يضر بالصائم 

و فيما سوى ، " أولئك هم العصاة: "و قوله " ليس من الرب الصيام يف السفر: "وسلم 
الصة  ما تدل عليـه أحاديـث   وهذا خ، ذلك فهو خمري إن شاء صام و إن شاء أفطر 

  ١٦٧ .فال تعارض بينها و احلمد هللا، الباب 
  

   فصل يف مبطالت الصومفصل يف مبطالت الصومفصل يف مبطالت الصوم
  سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه ، أو كان باليد  :االستمناءحكم

  ؟يبطل الصوم ويوجب القضاءهل ، 
: ل الصـنعاين  ال دليل على اإلبطال بذلك ، وإحلاقه باجلماع غري ظاهر ، ولذلك قـا 

" . األظهر أنه ال قضاء وال كفارة إال على من جامع ، وإحلاق غري اامع بـه بعيـد  "
  . وإليه مال الشوكاين ، وهو مذهب ابن حزم ، فانظر  احمللى

ومما يرشدك إىل أن قياس االستمناء على اجلماع قياس مع الفارق ، أن بعض الـذين  
ألن اجلماع أغلـظ ، واألصـل   : "الكفارة ، قالوا  قالوا به يف اإلفطار مل يقولوا به يف

األصل عدم : فكذلك نقول حنن . انظر  املهذب  مع  شرحه للنووي" . عدم الكفارة
: " وقال الرافعـي . فتأمل . األفطار ، واجلماع أغلظ من االستمناء ، فال يقاس عليه 

، فـاإلنزال بنـوع     إن خرج باالستمناء أفطر ، ألن اإليالج من غري إنزال مبطلينامل
  " . شهوة أوىل أن يكون مفطرا

لو كان هذا صحيحا ، لكان إجياب الكفارة يف االستمناء أوىل من إجياا على : قلت 
أضـف  ! فتأمل تناقض القياسيني . االيالج بدون إنزال ، وهم ال يقولون أيضا بذلك 

ة بغري مجاع ال تفطـر  إىل ذلك خمالفتهم لبعض اآلثار الثابتة عن السلف يف أن املباشر

                                                 
  )٤١٧( متام املنة ١٦٦
  .٢٥٩٥السلسلة الصحيحة احلديث رقم ١٦٧
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ولو أنزل ، وقد ذكرت بعضها يف  سلسلة األحاديث الصحيحة  ، ومنها قول عائشة 

كل شـئ إال  : "ما حيل للرجل من امرأته صائما ؟ قالت : هلا أرضي اهللا عنها ملن س
أخرجه عبد الرزاق يف  مصنفه  بسند صحيح ، كما قال احلافظ يف  الفتح  " . اجلماع

وترجم ابن خزمية رمحه اهللا لبعض األحاديث املشار إليها بقوله . ن حزم ، واحتج به اب
باب الرخصة يف املباشرة اليت هي دون اجلماع للصائم ، والدليل على : "يف  صحيحه  

أحدمها مباح ، واآلخر حمظور ، إذ اسم املباشـرة  : أن اسم الواحد قد يقع عل فعلني 
ع ، ودل الكتاب على أن اجلمـاع يف الصـوم   قد أوقعه اهللا يف نص كتابه على اجلما

، والـنيب  " إن اجلماع يفطر الصـائم : " صلى اهللا عليه وسلمحمظور ، قال املصطفى 
قد دل بفعله على أن املباشرة اليت هـي دون اجلمـاع    صلى اهللا عليه وسلماملصطفى 

  ١٦٨" مكروهة  مباحة يف الصوم غري
  

   فصل يف قضاء رمضانفصل يف قضاء رمضانفصل يف قضاء رمضان
  

قضاء رمضان فمنهم من قال بوجوب سرد القضاء ومنهم مـن   لقد اختلف العلماء يف
  اي القولني هو الصحيح؟. شاء تابع ومنشاء فرق ،  قال من

ال يصح يف هذا الباب شئ ال سلبا وال إجيابا ، واألمر القـرآين باملسـارعة يقتضـي    
   .١٦٩وجوب املتابعة إال لعذر ، وهو مذهب ابن حزم

  
هـل  "    جيب وجوبا موسعا يف أي وقـت  بل جيب على الفور ،ال قضاء رمضان " 

أا كانت تقضي ما عليها مـن  يصح هذا القول بدليل حديث عائشة رضى اهللا عنها 
  ؟رمضان يف شعبان

، فـاحلق   ١٣٣آل عمران) وسارعوا إىل مغفرة من ربكم(هذا يتناىف مع قوله تعاىل  
، وليس يصح يف   وجوب املبادرة إىل القضاء حني االستطاعة ، وهو مذهب ابن حزم

  . السنة ما يعارض ذلك 
فقد صح عن عائشة أا كانت تقضـي  : " ستدالل على عدم الوجوب بقول الوأما ا

رواه أمحد ومسلم  ، ومل تكن تقضيه عنـد قـدرا   . ما عليها من رمضان يف شعبان 

                                                 
  )٤١٨( .متام املنة ١٦٨
  )٤٢٤( متام املنة ١٦٩
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فليس بصواب ، ألنه ليس يف حديث عائشة أا كانت تقدر أن تقضيه " . على القضاء

كان يكون على الصوم من "ورا ، بل فيه عكس ذلك ، فإن لفظ احلديث عند مسلم ف
صلى اهللا عليـه  رمضان ، فما أستطيع أن أقضيه إال يف شعبان ، الشغل من رسول اهللا 

وهكذا أخرجـه البخـاري أيضـا يف     " . صلى اهللا عليه وسلم، أو برسول اهللا وسلم
ن كانت إحدانا لتفطر يف زمان رسـول  إ: "صحيحه  ، ويف رواية ملسلم عنها قالت 

صـلى اهللا عليـه   ، فما تقدر على أن تقضيه مع رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم اهللا
ـ  " . حىت يأيت شعبان وسلم طيع ، وال تفاحلديث بروايتيه صريح يف أا كانـت ال تس

ـ  ة تقدر على القضاء قبل شعبان ، وفيه إشعار بأا لو استطاعت ملا أخرته ، فهو حج
وظـاهر صـنيع   : "، ولذلك قال الزين بن املنري رمحه اهللا  من قال بعدم املبادرةعلى 

عائشة يقتضي ايثار املبادرة إىل القضاء ، لوال ما منعها من الشغل ، فيشعر بـأن مـن   
  ١٧٠ ".كان بغري عذر ، ال ينبغي له التأخري

  
  قضاؤه أم ال؟ ، هل يشرع لهيف ار رمضان بأكل أو شرب ن أفطر عامدا متعمدا م

ال ": "االختيـارات "الظاهر الثاين ، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ، فقد قال يف 
صلى اهللا يقضي متعمد بال عذر صوما وال صالة ، وال تصح منه ، وما روي أن النيب 

  ". أمر اامع يف رمضان بالقضاء ضعيف ، لعدول البخاري ومسلم عنه عليه وسلم
زم ، ورواه عن أىب بكر الصديق ، وعمر بن اخلطاب ، وعلي بـن  وهو مذهب ابن ح

  ". احمللى"أيب طالب ، وابن مسعود ، وأيب هريرة ، فراجع 
لكن تعليل ابن تيمية ضعف حديث أمر اامع يف رمضان بالقضاء بعدول البخـاري  
ومسلم عنه ليس بشئ عندي ، فكم من حديث عدل الشيخان عنه وهو صـحيح ،  

ثابت صحيح مبجموع طرقه كما قال احلافظ ابن حجر ، وأحدها صـحيح  واحلق أنه 
إرواء "، مث يف "  الصـيام "مرسل كما كنت بينته يف تعليقي على رسالة ابن تيمية يف 

، فقضاء اامع من متام كفارته ، فال يلحق به غريه من املفطـرين عمـدا ،   "  الغليل
  .ويبقى كالم الشيخ يف غريه سليما

برهان ذلك أن وجوب القضاء يف تعمد القئ قد صح عن رسول اهللا : "م قال ابن حز
كما ذكرنا قبل ، ومل يأت يف فساد الصوم بالتعمـد لألكـل أو    صلى اهللا عليه وسلم

الشرب أو الوطء نص بإجياب القضاه ، إلمنا افترض تعاىل رمضـان ال غـريه علـى    

                                                 
 )٤٢٢( .متام املنة ١٧٠
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 منه ، إجياب شرع مل يـأذن اهللا  الصحيح املقيم العاقل البالغ ، فإجياب صيام غريه بدال

تعاىل به ، فهو باطل ، وال فرق بني أن يوجب اهللا تعاىل صوم شهر مسمى ، فيقـول  
إن احلج إىل : إن صوم غريه ينوب عنه بغري نص وارد يف ذلك ، وبني من قال : قائل 

غري مكة ينوب عن احلج إىل مكة ، والصالة إىل غري الكعبة ، تنوب عن الصـالة إىل  
، وقـال  ) تلك حدود اهللا فال تعتدوها: (الكعبة ، وهكذا يف كل شئ ، قال اهللا تعاىل 

  ) " .ومن يتغد حدود اهللا فقد ظلم نفسه: (تعاىل 
مث شرع يرد على املخالفني قياسهم كل مفطر بعمد على املفطر بالقئ وعلى اـامع   

ن ، وعن ابن مسعود مث روى مثل قوله عن اخللفاء الراشدين حاشا عثما. يف رمضان 
  . فراجعه. وأيب هريرة 

بالقضـاء أيضـا    صلى اهللا عليه وسلملكن اامع يف رمضان قد صح أنه أمره : قلت 
.١٧١   
  

  :عقوبة تارك الصيام 
، وابن خزميـة يف  -خمتصراً -)٤/٢/٢٤٦/٣٢٨٦" (السنن الكربى"أخرج النسائي يف 

، )٤٤٥/١٨٠٠" (رداملـوا "، وعنه ابـن حبـان يف   )٣/٢٣٧/١٩٨٦" (صحيحه "
" املعجم الكبري"، والطرباين يف )٤/٢٦٦(، وعنه البيهقي )٢/٢٠٩و١/٤٣٠(واحلاكم 

من طريق عبدالرمحن بن يزيد ) ٦٠٩-٢/٦٠٨" (الترغيب "، واألصبهاين يف )٧٦٦٧(
مسعـت رسـول   : حدثين أبو أمامة الباهلي قال: بن جابر عن سليم بن عامر أيب حيىي

أَتاين رجالن، فأَخذاَ بضبعي، فأَتيا يب جبالً وعراً، : يقول -لم صلى اهللا عليه وس -اهللا
فصعدت حتى إذا كنـت  . إنا سنسهله لك: فقاال. إني ال أُطيقُه: فقلت. اصعد: فقاال

قلت ،شديدة ل؛ إذا أنا بأصواتواِء اجلب؟ قالوا: يف سـواء   : ما هذه األصواتهـذا ع
نطلقَا يب؛ فإذا أنا بقوم معلَّّقني بعراقيبهم، مشـقّقة أشـداقُهم، تسـيلُ    أهلِ النارِ مث ا

هم : من هؤالء؟ قال: أشداقُهم دماً، قال، قلتصـوم لَّةحهؤالء الذين يفطرون قبل ت (
  .صحيح

فهذه عقوبة من صام مث أفطر عمداً قبل حلول وقت اإلفطار، فكيف يكون حال مـن  
  ١٧٢ .السالمة والعافية يف الدنيا واآلخرة نسأل اهللا! ال يصوم أصالً؟

                                                 
 )٤٢٦( .متام املنة ١٧١
  ٣٩٥١السلسلة الصحيحة احلديث رقم ١٧٢
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      فصل يف الصيام املندوبفصل يف الصيام املندوبفصل يف الصيام املندوب
  

  ؟إىل املوتى اتوصول ثواب القربهل ثبت 
أَما أَبوك فَلَو كَانَ أَقَر بِالتوحيد فَصمت وتصدقْت عنه نفَعه (صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قوله 
كمـا إذا  دليل واضح على أن  )ذَلالصدقة والصوم تلحق الوالد ومثله الوالدة بعد مو

وملا كان الولد مـن سـعي   ، ويصل إليهما ثواا بدون وصية منهما ، كانا مسلمني 
 ٣٩النجم)وأَنْ لَيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى: (فهو داخل يف عموم قوله تعاىل ، الوالدين 

ممـا أورده  ، احلديث وما ورد يف معناه يف الباب فال داعي إىل ختصيص هذا العموم ب، 
  .كما فعل البعض" املنتقى"اد ابن تيمية يف 

واعلم أن األحاديث اليت ساقها يف الباب هي خاصـة بـاألب أو األم مـن الولـد     
فاالستدالل ا على وصول ثواب القرب إىل مجيع املوتى كما ترجم هلا اد ابن تيمية 

غري صحيح ألن الدعوى أعـم  " واب القرب املهداة إىل املوتى باب وصول ث" بقوله 
ومل يأت دليل يدل داللة عامة على انتفاع عموم املوتى من عموم أعمال ، من الدليل 

اللهم إال يف أمور خاصة ذكرها الشوكاين يف  نيل ، اخلري اليت دى إليهم من األحياء 
واحلمـد هللا   –وقد يسر اهللا ، " وبدعها أحكام اجلنائز"مث الكاتب يف كتابه ، األوطار 

، فإنه ينفعهم إذا استجابه اهللا تبـارك وتعـاىل   ، من ذلك الدعاء للموتى ، طبعه  –
  .فاحفظ هذا تنج من اإلفراط والتفريط يف هذه املسألة

، وخالصة ذلك أن للولد أن يتصدق ويصوم وحيج ويعتمر ويقرأ القرآن عن والديـه  
إال ما خصه الدليل مما سبقت اإلشـارة  ، له ذلك عن غريمها  وليس، ألنه من سعيهما 

  ١٧٣ .واهللا أعلم، إليه 
  

   فصل يف األيام املنهي الصيام فيهافصل يف األيام املنهي الصيام فيهافصل يف األيام املنهي الصيام فيها
  

  صوم يوم عرفة بعرفةصوم يوم عرفة بعرفةصوم يوم عرفة بعرفة   باب يف حكمباب يف حكمباب يف حكم
  

  :حكم صيام يوم عرفة للحاج

                                                 
 .٨٤السلسلة الصحيحة احلديث رقم ١٧٣
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فيحرم به ، ال يغتر به جاهل ف ضعيفحديث  )ى عن صوم يوم عرفة بعرفة( حديث

وإال فاألحب إلينا أن يفطر احلـاج  ، متسكا بظاهر النهي ، احلاج  صيام يوم عرفة على
وألنه هو الثابت عنه صلى اهللا عليه وسلم ، ألنه أقوى له على أداء النسك ، هذا اليوم 

  .من فعله يف حجة الوداع
فقد ، وإليه يشري كالم أمحد رمحه اهللا ) حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم(انظر رسالتنا 

بد اهللا بن أمحد يف مسائله سألت أيب عن الرجل يصوم تطوعا يف السفر فهل عقال ابنه 
يأمث لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس من الرب الصوم يف السفر فقال إن صام 

   ١٧٤.يعجبين أن يصوم تطوعا وال فريضة يف سفر يف سفر صوم فريضة أجزأه وال
  

  يام الدهريام الدهريام الدهرنهى عن صنهى عن صنهى عن صباب يف الباب يف الباب يف ال
  

  :رحكم صيام الده
حىت قال ، قد ثبت النهي عن صيام الدهر يف غريما حديث عنه صلى اهللا عليه وسلم  

رواه النسـائي  )وددت أنه مل يطعم الدهر:(صلى اهللا عليه وسلم يف رجل يصوم الدهر 
   ١٧٥.بسند صحيح

  
  صيام الدهر؟ أفطر يومي العيد وأيام التشريق وصام بقية األيام ، انتفت كراهةهل من 

ال صـام وال  : "، وقوله " ال صام من صام األبد: "ل خالف ظاهر احلديث هذا التأوي
، وقد بني ذلك العالمة ابن القيم يف  زاد املعاد  مبا يزيل كل شبهة ، فقال رمحه " أفطر
وذكـر حنـوه احلـافظ يف    . . ." . وليس مراده ذا من صام األيام احملرمـة  : "اهللا 

  . ١٧٦"الفتح"
  

   يوم السبتيوم السبتيوم السبتيام يام يام نهى عن صنهى عن صنهى عن صباب يف الباب يف الباب يف ال
  

  :حكم صيام يوم السبت

                                                 
 .٤٠٤السلسلة الضعيفة احلديث رقم  ١٧٤
 .٤٥٩السلسلة الضعيفة احلديث رقم ١٧٥
 )٤٠٨( متام املنة ١٧٦



 ٢٠٩    ______________ املوسوعة الذهبية ىف االختيارات الفقهية والفتاوى الرمضانية

 
واحلـديث ظـاهره   ،  )صيام يومِ السبت لَا لَك ولَا علَيك(قال عليه الصالة والسالم  

وقد ذهب إليه قوم من أهل العلم كما ، النهي عن صوم السبت مطلقاً إال يف الفرض 
فرقاً بني صـومه  وال أرى ، وهو صريح يف النهي عن صومه مفرداً ، حكاه الطحاوي 

وبني صوم يوم من أيام العيد إذا  –ولو صادف يوم عرفة أو غريه من األيام املفضلة  –
وهذا قول اجلمهور فيما يتعلق بالعيد ، لعموم النهي ، صادف يوم االثنني أو اخلميس 

فإىل مناسبة أخـرى  ، وبسط القول يف هذه املسألة ال جمال له اآلن ، كما يف احمللى ، 
     .١٧٧ء اهللا تعاىلإن شا

*****  
  

 
 

                                                 
  .٢٢٥رقم السلسلة الصحيحة احلديث ١٧٧


