










تتعلقالتي الفتاوى من محتارة محموعة الكريم القارئ أي1ا يديك ويتن 
أحكاممعرفة إل الحاجة لتلي انتقاوهأ؛ تم والاعتكاف" والشام الصيام "ب 

منها!بأمور الفتاوى هذه وتمتاز العظيمة. العبادات هذه 

والطاقة.الوسع شور األومة العلمية الاجابات قديم ت ~

نةوالالكريم القرآن من الدليل عل مبنية الإجابات تكون أن ري حن~ 
الصحابةمن العناء كلام عل الاعتاد مع الصحيحة، البوية 

العاااءوفتاوى وغيرهم، الأربعة الذاهب وأصحاب لف وال
المعاصرين.الثقات 

محتلفجمن ادالن لالثنى بتئات ْع والتعامل الناس، واير ة لامم ~
واختلافالحالات تنؤع تسب المائة، إثراء ق أثر له كان مما !؛ ١٠١١أنحاء 

والمتجدات.النوازل ائل مق للمعاصرة بالاصافة الوقائع، 

وتوضيحها،ائل المتفصيل ق الميسر الأسلوب استعال عل لحرص ا ~
معالموسعة، الفقهية والخلأفات المعمدة، العبارات عن والبعد 

يقتضيهما •ص، للصواب وأقرببما الأقوال أرجح اختيار ل الاجتهاد 
فيهانتشرت وقي، ل العمل هذا وياق الشرعية. الأدلة ق النغلر 

الدليل.ومحالفة الهوى من المنهللقة الفاسدة والأراء الشاذة، الفتاوى 

القصمن ثيء به محقن أن لابد كان، مها البشري الحهد فان ثلثإ ولا 



تت(و
الأن ذلك من ثيء عل وقف ممن المسامين إخواننا مع ونطمع والقصور، 

أخيه.مرآة فالومن والمشورة؛ بالصحة علينا يبخل 

الفقهق -جمرآ جم أراد ممن محملنا وأن للجمح الأحر يكتب أن الله ونال 
الصالحين.عباده ق يكتبنا وأن لدين ال 

وصنموصحبه وآله محمد نبينا عل الله وصل 

الإسلامموغر عل المشرف 

وجوابموال 

wvm.islam-qa.com







■ءَن0 •" 
ونعاديالؤمن1نا نوال ان بوالراء، الولاء ويتحمق الدين. j( والأحداث 

هالني بوقتيي أعدائهم، عل السلمين بانتصار ومرح وادافةين، الكافرين 
ا،ونحبهيعدم، من المهدين الراشدين الخلفاء نة وّه بنته ونستن وأصحابه، 

كان.وحنسية لون وبأي أرض أي ق عنها ؤيدافع 7اا يتمك من ونحب 
أداءق كالتقصبمر الطاعات،؛ فعل ل التضر عل نا أنفنحاسب، ذللث، بعد 

ام،وللأرحار، للجوق الحقوأداء هق، اغ وذكر ن، حماعالصلوات 
والتواصيالنكر، عن والنهي بالمعروف، والأمر لام، الؤإفشاء وللممسلمن، 

الطاعات،فعل وعل النكرات، فعل عن والصر ذلك،، عل والصبمر بالحق، 
هؤ،.أقداراض وعل 

'الاستمرار من أنفسنا بمغ الثهوات ؤإتبلع المعاصي عل المحامة تكون ثم 
مابالنغلرإل معصية؛الع؛ن مواءكانت، أوكبيرة، صغيرة كانت، معصية أي عليها، 

الفيإ بالمثي بالرحل أومعصية إلمعازف،، باليلع بالأذن أومحصية اف، حرم 
مناخ حرم ما أوبأكل اف، يرصي لا ما ق باليدين أوبالبطش ه,( اض يرمحى 

بالباطل.الناس أموال أكل ق يدخل مما أوغيرذللئ، أوالرشوة، الربا، 
oJbويبسهل. الليل، ميء ليتوب، بالنهار يده يسعل اف أن أعيننإ نصب، ويكون 

سمغفزم إل وسارعوا ؤ وتعال! سبحانه قال وقد النهار، ميء لتتوب بالليل 
ميننمهونفيالأ،ؤل

وج:;أونمسإرئش "محن، وأس آلنام عن وآلعاين آمحط لثطم؛أن وآلصرآ، 



ح)ثنت، ٠— 

يغفرومن )دثوبهم ءآ|سغهروأ قخ ذكووأ اذمسبمم اوظننوأ فعلوأ إذا 
منئغغزه ءتةاوكآكحزآؤهم يعلنوث قعلوأوه_لم ما عق يمموأ هذلإت)٩ 

;j١ّنهلشنماr٣-I١٣٦

ازآقلاثمثطوأسرخمبآئب أنمهم انرموأعق آلذئن بمبمادى ش ؤ تعال؛ وقال 
يعملنتعال؛ وقال [. ٠٣ههوآلعمورآوحم إيدُ يغفرآلأيوبهمعاح 

١[.١ ٠ تالساء/ ه رحيما عفورا اس يحد ثرمنتغفراس ر ه نفاويهلبم سوآا 

رمقان،نتقبل أن ا عليننحب تغفار والامحة ويالتوبالحاسة ءردْ 
هواهاثمنه أبع من والعاجز ، ١^^٠٠بمن لما وعمل ثمنه ذاق من ررمحالكئس 

([.٤٢٦)•عاجة ابن وأحرجه رحنه، ( ٢٤٥٩)الرعذى ]اخرجه الأمافي،ا الله عل وعى 

ليزيدم المواسيغتنم الحاذق والتاجر وأرباح، مغنم شهر رمضان شهر إن 
القرآن،وقراءة الصلاة، وكثرة ادة، يالعبالشهر هذا فاغتنموا أرباحه، ْبن 

الفقراء.عل والممدق الخر، إل والإحسان الناس، والعفوعن 

فيهوتصفد النار، أبواب وتغلق الحنة، أبواب تفح رمضان شهر ففي 
أقمر.الشر باغي وا أقبل، الحر باغي ا ليلة: كل ماد ويادي الشياض، 

مهتدينالصالح، لفكم سذللثا ق متبعن الحر أهل من الله عباد فكونوا 
مقبول.صالح وعمل مغفور تب رمضان؛ل. من نخرج حتى نبثكم بسنة 

أي~ ذلك ومن ااق؛مت) ان قال الشهور، خير رمضان شهر بأن واعلموا 
وتفضيلالشهور، سائر عل رمضان ثبر تفضيل ~ الله حلى ما بين المفاصلة 





حؤ، ٠

أبوابفتحت رمصان جاء ررإدا قال؛ س اش رمول أن ه هريرة أي وعن 
(،٢١•)•الي اك]اخرحه \دئة\ؤينه وسيٌذإو1 جهنم، أبراب وغلمئ، الرحمة، 
•([ ٤٧١)الخايع صحح ق الألبان وصححه 

مهرق لثة أول كال ءإدا قال؛ اض. رسول أن ه هريرة أي وعن 
منهايمح ئلم الئار ابواب وعلمت، ائس، ومريم الئياتيث صمدمت، رمذ-ال 

 ،،!،l; ،ئثاد:كا;حمامحثتادى م1زبجا;اب، هر ف نصت،أ;ناب
الرمذمح،زاحرجه • ® ليلة كل ودللئ، النار بى عقاء وهب أنمر• الثر باغذ ويا أيبل، 

([.٧٥٩الحامع")ز"صحح الأزم وحت (، ١ ٦ ٤ ماجة)٢ وابن (، ٦٨٢)

والمامالصيام عل ؤيعيننا ، iUjjحميعا يوفقنا أن العظيم الٌو، افّ أسأل 
الكرات.وترك الطاعات وفعل 

العال؛ن.رب ض والحمد 

O0O
٠بخبمر(؟ وأنت، عام بكظ؛)كل شهررمضان يحول التهتتة ماحكم ؛ ( ٣٧ ٩٣٠سؤال)

..٠ ف الحمد الحواب؛ 

يتعداهأن الم للميبغي لا ممن لففل رمقان شهر با"حولا للتهنئة ليس 
بخبر(،وأنتم عام مثل؛)كل الناس اءتاق.ه لمقل بأي التهنئة فيجوز غارْ، إل 

شرعي.محظور فيها ليس ام الألفافل ص ونحوذللث، 
أعلم.واش 

000





٠٠-

الشمستطلع أن إل بجلس أن أحب إن ذلك بعد ثم الصلاة، من لام ال
يفعلهلكن ما وهو أفضل، فذلك القرآن وقراءة بالدكر _cuS لجد اق 

الفجر.صلاة بحد .ؤ الك، 

فإنساعة رع نحو شروقها عل ومضى وارتفعت الشمس طالعت إذا ثم 
أنأحب ؤإن حس، فدلك، ركحتبن( ا )أقلهالضحى صلاة يمل أن أحب، 

الحرتداد اشعند أي. الفصال، ترمقي ح؛ن وهو الفاصل وقها إل بوحرها 
فهوأفضل.النمس وارتفاع 

التنويذلك بنومه فلينو عمله، إل للذهاب لستحد ينام أن أحب إن ثم 
علوليحرص تعال، اف ثاء إن عليه يؤجر كي الرزق؛ وتحميل البالة عل 

والقوليآ.العملية الترعية الرم تطسزآداب 

جدالإل ذمب، الظهر، صلاة وفت، حفر فإذا عماله، إل يذهب، ثم 
أرعفيمل مسبقا، للملأة مستعدآ وليكن مباشرة، أويعده الأذان قبل مبكرأ، 

تقامأن إل القرآن بقراءة يشتغل ثم القالية(، الظهر رراتبة بسلامغ، ركحارثؤ 
التعدية(.الظهر )رانية ركعت؛ن يمل ثم الحإعة، مع فيمل الصلاة، 

ونتبجمر أن إل عمله، من بقي ما إنجاز إل يعود الصلاة بعد ثم 
طويلوقت، بقي قد لكن فإن( الحمل من انصرف، فإذا العمل، من الأنمحراف، 

ؤإنالراحة، من قطا فلياحذ فيه~ يسرح أن —ؤيمكنه العمر صلاة عل 
هنففليشغل الحصر صلاة تفوته أن( ن—ام إذا ونحشى لكف، غثر الوقت، لكن 



.-٠ ٠-ينح 

بعضلشراء رق الإل بذهب كأن الصلاة، ونت محن حتى مناب بثيء 
منمباشرة المجد إل أويذهب ونحوذلك، الست، أهل نحتاجها التي الأشياء 

العصر.يصل أن إل المجد ل ؤيبقى عمله، من بتهي حض 
المجدل نحلس أن بإمكانه كان فان حاله، إل الإنسان ينظر العصر بعد نم 

بالإرهاق،يشعر الإنسان كان ؤإن عفليمة، غنيمة فهدم \ذقر\تا بقراءة ؤيشتغل 
•الليل ل التراؤيح لصلاة يستعد كي الويت،، هذا ق يسح أن فعليه 

بثيءاللحظامت، هذ0 ق ه نفوليثغل للأقطار، يستعد المغرب أذان وقبل 
الأهلمع مفيد حديثا أو أودعاء، قرآن، بقراءة إما الممع، بعليه يحول 

الصائمين،تقفر ق المساهمة الوقت،! هذا به يشغل ما أحسن ومن والأولاد. 
ولذللثالمثا، ذلوتنغليم عليهم تونيحه ل أوالمشاركة لهم، الطعام بإحضار إما 

حرب.من إلا يذوقها لا عظيمة لذة 

يصلالصلاة ويحد الحإعة، مع الحطو ق للصلاة يذما الإفطار بحد ثم 
عدم-مع له تنر ما ويأكل الست، إل يعود نم المغرب(، )راتبة ركعتئن 

الوقتهذا ا ببميملأ مفيدة ءلريقة عن يبح.ثا أن عل نحرصى ثم الإكثار—، 
أحكامأوكتاب هادف، قممي كتاب من كالقراءه بته، ولأهل له يالمبة 
النفوستتشوق مفيدة أحرى فكرة أوأي مباح، أوحديثا ابقة، أومعملية، 

هذايعد والتي الإعلام، وسائل ل تسثا التي الحرمات عن وتصرفها لها، 
قوتشويقا جذبا المرامج أكثر نثا فتجدها الاروة، وقت، لها يالمبة الوقت، 















وتق؛؛، ■١ " •
الخيرات،فعل إل القلوب فتتبعنا الثمامحلن، محاري صاقت، صام ؤإذا ، — الدم 

لصرعاكارى)ْآ/آإآ([.اهبممرف، ( المنكرات وترك 

معه نفتبموى ما فيترك تعال، اف مرافئة عل نفه يدرب الصائم أن ٦— 
عليه.الله باحللاع لعلمه عليه، فدرته 

تعال.افه عند فيإ والارغسّ_ا وشهواما، الدنيا ق التنهيد الصيام وق ٧— 

الغالبق الصائم لأن وذلاك٠ الطاعات، من الإكثار عل المؤمن تعويد ٨— 
.ذللث،. فيعتاد طاعته تكثر 

ايوفقنأن تعال الله ال نالصيام، منروعية من الحكم بعض فهذه 
عبادته.حن عل ؤيعننا لتحقيقها 

اسن؟.عل الصيام فرض عام أي ق (: ٤٣٧٦ مزال)٩ 
لله..٠الحمد الحواب: 

هالرسول وصام الهجرة، من اكانية الستة ق رمضان شهر صيام فرض 
رمضانات.تع 

لأنهنين؛ يتع رمضان ه الله رمحول صام الله—:) —رحمه النووي قال 
ربيعشهر ل ه البي وتول الهجرة، من الثانية ة الل ثعبان ق فرض 



.)TT؛( ٠

([.٢٥٠اهل١لج٠رع)٦/ الهجرة( من عشرة سةإحدى الأول 

أعلم.وافه 
ؤ00

الأكماسيسم؟.مؤال)؟-ها-ا*(:،اأمسام 
طه...الحمد الحواب! 

والمكروه،أتما، والوالحرم، الواجمب،، خمأسةت التكليمة الأحكام 
يدخلما كل تقحي نولن الصيام، ق ثرد الخمسة الأحكام وهل0 والماح، 

نير.ما سندكر ؤإنإ الأحكام، هده من حكم كل نحت، 
الواحما،اتصوم اولأأ 

رمضان.صوم — ١ 

رمضان.قضاء ٢— 

قالحءإع وكفارة الظهار، وكفارة الخطأ، القتل )كفارة الكفارات، صوم ٣" 
اليمين(.وكفارة رمضان، مار 

الازر.صوم ~ ٤ 

فناآلخح إل بآمحرة ئنئع ُؤدنن الهدى، محي لر إذا الحج ق المتمح صوم ٥"" 
[١٠  ٩٦]الغرة/ وج>وتبه إذا وسعة ألحج اياهمق ينثة قصتام قنن آسثسزسآنمى 

















اشامة؟.يوم اعذب هل لاأصوم، ى (: ٣٨٧٤٧ّؤال،)
ف...الحمد الحواب: 

—عمر ابن فعن الإسلام، عليها بني التي الأركان أحد رمضان صوم 
اذنهاية حمى: عل الإسلام ابى اف.: رمول قال( قال،: عنهإ" اض رمحي 

والحج،الزكاة، ؤإيتاء الصلاة، ثإيام ار؛إه، رمول محمدا وأف اش إلا إله لا 
.١([ وملم)٦ البخاري)٨(، ]رواه رمصان® وصوم 

عفليمةكبيرة وفعل الإسلام، أركان من ركنا ترك فقد الصوم ترك فمن 
منباش عياذأ وردته، كفره إل السلم( بعفن ذم( بل الدنوب(، كبائر من 

لأسدي»_U[الة أصول \\نم ذللث،. 

ُعرى،^ الكب.٥١١عن ه عاص ابن عن مسنده ل يعل أبو روى وقد 
محوبمابمهن واجده الإنلأم،سرك ام( علتهى ثلاثه، الدين ويواعد الإسلام 

زممحار،®وصوم امحتوبه، والصلاة اه، إلا لأوله ان نهاية الدم: حلال( كافئ 
٠([ ١  ٨٤٨٦، ٠ ر٥ والترمب'' ق والتنري (، ٤ ٨ / ١ ) الزواتل" محع ق الهثمي حت 

مرقىبلا رمضان صوم ترك من أن مقرر ١^٠^١!، وعند ) الدهيت هال، 
إسلامهق يشكون بل الخمر، ومدمن الزاف من شر أنه ذلك سح عير ولا 

اهلااأدار)صإآ([.والانحلال،( الزندقة به ويعلنون 

أقوال،التكفير ففي الأربعة الأركان من نيئا ترك إذا ) الإسلام: شح قال، 



حنقت( 
الحج،حتى الأربعة من واحد برك يكفر أنه أحدها! أحمد، عن روايالتا هي ^١۶ ٠٧

([٦١• لم»رعاكارى)ي/ ( السالف من طائفة محول وهذا كفر تركه؛الكلية عل عزم فمتى 

محال!الثاهل أمامة أبو رواه ما الصوم ترك عل الوعيد من صح ومما 
محإداي ائطالثا م رحلان... اتابي إي يايم انا ُسا يقول! اش. رسول سمعت 

قدمحرة مؤ فوق الذي العصب —العرمحوب! بعزاةيبهلم معلقين بثوم انا 
دما،افاJاةهلم سيل — الفم حانب —الشدق ائارانلم، متممه الإنسان—، 

لردا٠ضنمهي« ط ء بمووو الين ثإلأء دالأ: ق}بج؟ ئن يك: 
•([ ١٥٠٩)الظمآن" موارد "صحح ق الألبام وصححه ٧(،  ٤٩١)حيان واين (، ١  ٩٨٦)

حلولقبل عمدأ أفهلر ثم صام من عقوبة هده ) اممه—! —رحمه الألباق قال 
الملامةاض سأل ا أصلا؟ يصوم لا من حال يكون فكيف الإفهلار، وثن، 

اه.( والأحرة الدنيا ل والعافية 

عقابه،وأليم وغضه ومحذرنقمته تعال، افه يتقي أن المائل للأخ فالمصيحة 
عملاليوم فان الحإعات، ومفرق اللذات هاذم يفاحأك أن قبل التوبة إل ولسائر 

ومنعليه، افه تاب تاب مجن أن واعلم عمل، ولا حاب وغدآ حاب، ولا 
سبحانه.الرحيم الحليم فهوالكريم باعا، شرآتمربإليه افه إل تمرب 

والقربوالراحة، والأنس، المسر، من فيه ما وعلمتا الصوم ولوحربتا 
منامم4،ءاتركته.

يريدبهكلمآلمترولأ يريدأثث ؤ الصوم! آيات حتام ل تعال افه قول وتأمل 





علمتفقد عذر، بغير الراح اليوم إل الصوم تاحير عن موالك لكن فإن 
الذنوب.كباتر هومن بل عليه، الإقدام بجون لا محرم أمر همدا أن 

ذلك،ق عليكر حرج فلا سفر، أو كمرض لعذر، الصوم تأخير لكن ؤإن 
أوالرابع اليوم ل ذلك لكن مواء عذرك انتهاء بمجرد الصوم عليلثإ ومحب 
اوءِيصا يفان ومن ؤ تعال؛ لقوله أفطرتبا؛ التي الأيام قضاء ْع غيره، 
المسافرأو المريض أفطر إذا أي: لاوقرة/ها/>[. ندسهسأياكاحر4 عق 

أفطرها.التي الأيام عدد يقخى أن رمضان انتهى إذا علميه فالواجب 

رمضان؟لايصومون الذين السلمين ْع التعامل كيفية ما ٥(؛ ٠ ٧ ٤ )٥ موال، 
الصيام؟.إل لدعوم >يقة أفضل وما 

ّ.ؤ ف الخمد الخواب: 

وتحذيرهمفيه، وترغيبهم الصوم، إل الملم؛ن هؤلاء دعوة هو الواجب 
التالية:الوسائل بإتاع وذلاث، والتفربمل، التهاون من 

البالأحد فهو الإسلام، ل مكانته وعفلم الصوم، بفرصية إعلامهم ١~ 
الإسلام.علميها بتي التي الحغليمة 

صامفوله:٠ ق ك،ا الصوم، عل المرتب العغليم تالأجر تديرهم ٢" 
([.٧٦لم)• ومالخاوي)٨٣(، ]رئاء دنبهء من مدم ما له عفز واحتنابا إيإنا رنمال 





عمداأفطر ثم صام من عقوبة هده ت أقول ر معلقا! الله رحمه الألبان وقال 
اشنأل ا أصلا؟ يصوم لا من حال يكون فكيف الإفطار، وقت، حلول قبل 

(.والأحرة الدنيا ق والعافية الملامة 

والرضا،والمرور الفرح من فيه وما وسهولته، الصوم ير بيان ٤" 
القرآن،بقراءة ولياليه، أيامه ق التعبد لذة مع القالم،، وراحة القس، وطمأنينة 

التيالنثرايتج، من ثيء وقراءْ المحاصراتر، بعفى ملع لدعومم ه~ 
فيه.الملم وحال وأهميته الصوم عن تتحدث 

ْعالطيبة، والكلمة اللن، بالقول وتدكثرهم، دعوتهم من ممل ألأ ٦— 
والمغفرة.بالهداية لم الصادق الدعاء 

والمداد.التوفيق ولانv لنا افه أل ن

وبرسوله،باق آمتت، بيئتي، أومن لا ولكنتي نصرانية، أنا (! ٣٧٦٥٣)موال 
أصومأن يمكن فهل نصرانية، زلت، لا ولكنني رمضان، أصوم أن وأريد 

بأنأظن ولكنني قلي، ل •هدا أشعر مشمة، أصح كيف، أعالم لا رممان؟ 
هداليسكالم.

..٠ لنه الحمد الحوائج! 





#)ج( ٠

4يوم-بجتون إق نززح ورآبمم وس هومآمحلها اثهاكلنه صنلحاممامكن 
ولايرد يثليئنا غلآئاويماثوا وقفوأ إذ ولوثرئ ؤ أيضات وقال [. ١٠-• ٩٩]الرموز/
وأأن؛انكهرواؤ تعالت وقال لالآنمام/يآ[. 4 سءؤمبمن ويكون نبنا بئاينت ئكذب 
كد'إاشخزىلإًفءورثنوئوأولأإشنشرسصاها ثمم بمص ^٠؛.^ لهزناو 

ثايفئا عير'مى صبحا نعمل رثثآأحر-جنا بيأ بمعلرحون و|؛:ا 
[.VU-V1]فاطر/ مززمبممه قنا)لظتلمن مذ.وهوا سقووجأ،محإأتدم يثدعكزفه 
والأحرق.الدنيا ق خيرك فيه  liؤيوممك رشدك يلهمك، أن تعال اغ نسال 

٠٠٠
حتىونام الصبح صل ثم إذاتحر رمضان أيام ق الإنسان (! ٣٧٨٨٦)موال 
الفهلر،وقت إل ونام صلاها ثم العصر صلاة إل وتام صلاها ثم الطهر صلاة 

صحبح؟صيامه هل 

...فه الحمد الحواب،! 

صحح.صيامه نعم 

واحدة—لحفلة ~ولو النهار ل استيقظ إذا الصائم أن عل العل،اء أجع وقد 
فماهثربالصيام النهار جح واستغرق تيقغل يلر فان صحيح، صيامه أن 

يزيللا فانه الصيام، ينال لا النوم لأن صحح؛ صومه أن عل العلياء 





إغإءحال وهوق رمضان عليه دخل من عل الواجب )ه؟؛'اا(ثما موال 

يوما؟.وعشرين انمن بعد إلا يفق ولر سيارة، حادث سبب 

فه...الحمد الحواب! 

حالن•من تقلو لا رمضان ل بإغإء أصب من 

نلعله يغمى أنه بمض الهار، حمح الإغاء يستوعب أن الأيل؛ 
قفاءوعليه صرمه، يصح لا فهل.ا الثمس. غروب يعد إلا يفيق ولا الفجر، 

رمضان.يعد اليوم هدا 

سواءصيامه، بمح فهدا لخذلة~ ~ولو المهار من جزءأ يفيق أن الثانية• 
أووسطه.أوآحر0 المهار أول من أفاق 

السألةتهان.ه ل العلياء اختلاف يدكر وهو اطه~ ~رحمه الووى قال 
يثّرمحلأي: ([ ٣٤٦/٦اهءلالج٣ٍع)منه( حزء ل الإفاقة يثرمحل الأقوال: )وأصح 

النهار.من جزءا يفيق أن عليه المغمى صوم لصحة 
الفجرمحللؤع من النهار حمح عاليه أغمي إذا الرحل أن الجواب• وخلاصة 

القضاء.وعليه صومه، يصح لر الثمس غروب إل 

الشافعيمذهب هو وهدا صومه. صح النهار من جزء أي ق أفاق ؤإذا 
([.٣٤٤(،والخي)؛/ ٣٤٦]احص)I•/ وأحمد 

الرا-يح:القول )عل فقال: اطبم~ ~رحمه ■عجبن ابن الشخ اختاره وممن 





)ج؛؛(.٠— 

النهار.جزءأمن يفتق أن عليه المغمى صوم لمحة 
الفجرطلؤع من الهار حيع عليه أغمي إذا الرحل أن الخوابت وحلاصة 

المضاء.وعليه صومه، يصح ل! الشمس غروب إل 

الشافعيمذهب هو وهذا صومه. صح النهار من جرء أي ق أفاق ؤإذا 
(،٣٤٤/٤(،ص)٣٤٦/٦لالج٠وعراممه-. -رحمه عشمتن ابن الشيخ واحتاره وأحمد، 

واكرحص)أ/0\م[.

اعلم.واف 

ليلةكل الميز أموامحت، من يعتق اف أن أحدهم من سمعت، (: ٥٠٦٩٩سؤال)
أعتقما بعدد رمضان من ليلة آحر ل إلا الأحياء من يعتق ولا فقط، واحدأ 
صحيح؟.هذا فهل أموال،، من الشهر حلال 

ّ.ف. الخملو الخواب: 

بذلك.وردت أحاديث البح.ثا— -بعد نجد لر 

ليلة.كل وذلك رمضان، اكارل من عتقاء تعال ف أن أحايين، وردت وقد 
هوموضع.ما ومنها هوضعيفا، ما ومتها هوصحيح، ما منها الأحادينا وهدم 

ذلكتل الأحايين، من صح قمعا 

ثزمن تلة اول كاو ررإدا ه•' اش رسول قال قال؛ ه هريرة أرّا عن ~ ١ 





٠نجح ٠— 

لاظرتصعفايرس)إآه([•موصؤع وهوحديث ا. ... آخرْ الشهرإل أول 
منليلة كل ق ^١ ف ®إن .ت اض رسول مال مالت الخمن وعن ٣" 
مفىمن بعدد اض أعتق ليلة آخر كان فإذا المار، من عتيق ألف ستإئة رمضان 

([.٠٩٨صعقايرم<)ناظر; صعيف حديث وهو  ٠٠

عدمفنغي ؤيشمي، يكفي ما ذلك ذ افه. رسول عن صح محا يإن 
أوطعها عل أوالعمل األوصوءة ار والأحبالضعيفة بالأحاديث الاغترار 

والكذبعليهم والملبيس العامة تقليل من ذلك ل لما ايملمن ين نشرها 
؟؟؟؟أعلم. واش العفليم. بالوي. له العمل. وعد الذي ه رسول عل 

000
ذطصسيداكياكنفيرمضان؟.

ف...(-^LJ ت الخراب 

أبوابفتحن رمصان حاء *إدا مال; ه اض رسول أن ه هريرة أي( عن 
لففلأوق ([. ١٠٧٩سلم)]رراْ الشتاط؛ن« وصمدت النار، أبواب وعلمن الخن، 

([.١٨٩٩الخاري)]رواه الئا.ياط؛ن® ®وسلسلت 

أقوال:عل رمضان ق الشيامحلين تصفيل، مض ق العناء اختلف وقد 

آدابه.وراعى الصيام شروط عل حافظ الذي عن مل إنا أنما ~ ١ 
لاكثهم.المزية وهم الشياطن بعض الصمد أوأن - ٢ 



ص•")ثن( 
مهذلك ومع فإف محسوس، أمر وهذا فيه الشرور تقلل أوالقعود - ٣ 

لأنمعمية؛ ولا ثر يقع لا أن حميعهم تصفيد من يلزم لا إذ ضر0، من أقل 
والشيامحلنالقبيحة، والعادات الخبيثة، كالنفوس الثياءلين، غير أمبايا لذللث، 

]نحابري)؛/ْ؛ا([.الإنسية. 

®وصمدتالبي:٠ قول ُ؛ن الحمع كتمة عن عسمين ابن الشيخ وسئل 
تصفدصف رمضان، تيار ق الناس بعض صميع من يرى ما ومتن الساط؛ر،ء 
يصرعون؟.الناس وبعض الشياطن 

أوالسياطيناا مزية مه ®تصمد الحديث! روايات بعض )ق بقوله! فأحاب 
التيالغيبية الأمور من الحديث هدا ومثل ٢([، '١ ])٦ النائي عنل. وهي راتعل'، 
لدينأملم هدا فإن ذللئ،، وراء فيإ نتكلم لا وأن والتصديق، التسليم منها موقفنا 

إنلأبيه! حنبل بن أحمد الإمام ابن اش عبد قال، ئا ولهدا عاقبة، وأحسن الرء 
هدا.ق تكلم ولا الحديث هكرا الإمام! قال • ا رمضان؟ ل يضع الإنسان 

اضإل والإنابة الخير كثرة بدليل الناس، إغواء عن تصفيل.هم الفلاهر إن ثم 
(^t٧٥/ العثٍمين)٠ صالح ين محمد الشيخ فتاوى ]جمؤع اه رمضان( ق تحال 

ألامنه يلزم ولا به، أعلم اف حقيقي تصفيد الشياطن فتصفيد هاوا وعل 
الناس•بتن أومعاصي شرور بمصل 

أعلم.وافه 
000



امحلأويقيم 

رمضان؟.هلال روية عند ندعوبه الذي الدعام ما ! ( ٣٧٨ ٠٥)موال 

فه...الحمد الحوابت 

أهللةاراللهم قال؛ الهلال رأى إذا لكن ه الثي أن اّإه عبيد ثن طلحة عن 
(،٣٤٥لرراْالرمذيرااط4اا وربك ري والإسلام، والثلأمة والإيإن، باين عثنا 

البمركة.واليمن. ([. ٢٧٤)٥ الرمد.ي صحح الألبايي وصححه 

قالهلال رأى إذا لم الميقوله بل رمضان ببلال خاصا ليس الدعاء وهذا 
شهر•م أول 

ٍْْ
تشترطوهل همرى؟ مهر كل أول بما يئيت اش الطريقة ما I ( ١ ٤ ٠ ٦ ) موال 

.الأفق؟ ز ا،لولود القمر لقاء معينة مدة 

١. . طه الحمد الخواب؛ 

بعدثقة رآْ متى الهلال أن عل النبي. عن الصحيحة الأحاديث دك 
منوالعشرين التاسع يوم أو شعبان من والعشرين التاسع يوم شص غروب 
إلحاجة غير من الشهر أول حا ؤيعرف معتيرة، تكون الرؤية فإن رمضان 

دقيقةعرين لكنتا سواء مس، الغروب يعد القمر يمكها البم، المدة اعتبار 





















الدليلشض فإن نحتلفب لكنت ؤإذا الطم، حدا الرقة أهل باتفاق نحالف 
حكمه.بلد لكل بجعل أن والنظري الأثري 
يخإأعهؤنه'هضزبذ ؤ ال: تمافه فمال الأثري دليل الا أم
~أي•الشهر شهدوا ا ٠—الأرمحى أفمي ق ا أنامأن ندر فإذا ا.  ١٨٠لاJغر•/ 
منإل الأية هذْ ل الخطاب يتوجه فكيف الهلال، شهدوا مكة وأهل — الهلال 

لرراْ ٠٠وأهط_ثوا لرويته، ®صوموا ه' المي وقال ا الشهر؟ يشهدوا ئر 
UJl •(^١٨١ ،)باكستانأمل نلزم فكيف مثلا مأكة أهل رآه فإذا ١([، الم).ه. وم

قيطلع لر الهلال أن نعلم أننا مع يصوموا، بأن الثرقيين من وراءهم ومن 
بارزية•ذلك 1.علق دالمح، ألمهم، 
فنحنمعارصنه، ممكن لا الدي المحح القياس فهو الفلري الدليل أما 

محللعفإذا الغربية، الخهة فبل الأرض من الشرقية الخهة ق يطفر الفجر أن نعلم 
ؤإذالا. الجواب: ليل؟ ق ونحن نمسلنه أن يلزمنا فهل الشرقية، الخهة عل الفجر 
نفطر؟يجوزلناأن النهارفهل ق ولكننانحن الشرقية، الجهة ق الشمس غرت 

والشمسشهري، توقيت توقيته فالهلأل مماما، لكلشمس الهلال إذأ لا. الخواب: 
ؤنال: والذي بومي، توقيت، نونتها 

ئال•هوالذي ؛1  ١٨٧]الغم،/ئمّاتث.وأآلثبمنامإلأ سآلمجر الأتود سآلجط 
لكلنجعل أن والطري الأثري الدليل فمقتفى ه ^^لمآكأزثص«ه زبذ ذؤ 

الحيةبالخلأمة لث، ذلؤيربئل والفهلر، بالصوم يتعلق فيإ به خاصا حكا مكان 
القمر،شهود وهي ألا منته؛ ق محمد.ؤ نيه وجعلها كتابه، ق الله جعلها الي 





IJl-مهم سان الطإء، كار هيثة عن وصدر   j ،نمه؛وهذا الخصوص
وعقلا،حسا بالضرورة علمت التي الأمور من الأهلة مطاير اختلاف )أولأت 

ق؛المسلمين ءل_إء ا_ين الاختلاف وقع ؤإنإ العلياء، من أحل فيها ثذتلف_، ولر 
اعتباره.وعدم الطالع، ، خلافاعتبار 

Lu :التيالطرية ائل الممن اعتباره وعدم الطالع اختلاف اعتبار ألة م
والدين،العلم ل الشأن لهم ممن واقع فيها والاختلاف، محالا، فيها للاجتهاد 
وأجرالاجتهاد، أجر أجرين: الصسب، فيه يؤجر الذي السائغ الخلاف، وهومن 
الاجتهاد.المخهلئأجر فيه ؤيوجر الإصابة، 

اعت—اررأى من فمنهم قولن: عل المسألة هذه ل العلم أهل اختلم، وقد 
منة بأدلمنهإ فريق كل و\سذ< اعتباره. ير لر من ومنهم الهتالع، اختلاق 

يكاس-تراكهإ الواحد الص بان الفريقل تن. اسوربإ والسنة، اب الكت

بوآلحخ لأنام مو'فتت هئ بمظوص ؤ تعال: بقوله الاسدلأل 
لثحوذلالحدين،. لرؤيته® وأهط_ئوا لرويته، راصوموا وبقوله [ ١٨٩لاو،رْ/

به.الاستدلال، ق طريقا منهإ كل وسلوك الص، ق الفهم لاختلاف 

هذْق الاختلاق أن إل ونفلرآ وقدرما، الهيثة رأتها لأءتثاراُِتإ ونظرأ 
أربعةالدين هذا ظهور عل ممى فقد عواقبها، تحشى آثار له ليست، المسألة 

رؤيةعل الإسلامية الأمة توحيد فيها جرى فترة فيها نحلم لا قرنا، عثر 
عليه.كان ما عل الأمر بقاء يرون العلياء كبار هيئة محلى أعضاء فان واحءة. 















ح•-نق( 
أنلزمك وعشرين سعة عن نانمأ كنت ولأ شوال، من يوما تصوم أن يمكن 

ول؛بالي إل قدت إذا رمضان ق تزال لا فانلث، الثازا، بخلاف وعشرين تسعة تتم 
علياكزاد ؤإذا القاء، ءيالزماائ، تفهلر؟ فكيف رمضان، ل ذأJت، فه الهلال ير 

٢([.ْ رنم المزال / ١ )٩ ءب»ين ا؛ن ال—خ *-اوى أيمع النوم،* ل الساعات كزيادة فهو النهر 

"'م
ماؤوجدم ادْ لااسمافر لم العيد وصل رمضان صام ملم ت ( ١٣٨ ٠ ١ ) موال 

 ،_lw،السفر؟ ئل رمضان صيام أس لأنه لايصوم أم معهم يصوم فهل زالوا»؛.
...ف الخماJ الخوابت 

وعشرينتسعة رحل صام إذا عإ — اض رحمه — ءث؛مين ابن الشيخ سئل 
قذم، نم فيه، صائأ كان الذي البلد ق الثلأثين اليوم ق العيد وشهد يوما 

أويصوم فهل ائمن صووجدهم مفقلر، وهو آخر، بلد إل العيد يوم صباح 
وعيده؟.فعلوم عل يقي 

قمارشرعي، بطريق أفهلرُت، لأنالث، لثج؛ متأن يلزملث، )لا ت بقوله فأجاب، 
قالشمس ءاواك< لوغاسن، كإ إمساكه، فلايلزملث، مباحا، يوما حقل؛، ل اليوم 

اه.صيامه( يالزمالئا لا فانه تغبب، أن قبل الشمس فادركست، بلد إل سافرت ثم بلد 

دفعاالثلن، بك يساء لا حتى الماس أمام إفطارك تغلهر ألا لك ؤيتبغي 
أعالم.واش الثج. نفعن للغيثة 



ح؛( ٦٥ء ٠

أم" تضم نعتمد طهميل زمن ومنذ القتقذه، محافظة ق نحن (: ٦٦٨٩١موال)
الكرمة،مكة مواقيت وبنفس الصلاة، ومواقٍت والأقطار اك الإمل ااقرى 
القنفذةبمحاففلة خاصا تقؤيا الدعاة بعض ولع أوأكثر همام منذ ولكن 
أحرى،وتزيد أحيانا تمل دئائق همشر حدود ل التوقيت ق فارق به ويوحد 

مكةتوقيت عل يتمك بعضهم ةسمينت إل انقموا الأن الناس أن والشكلة 
بالحاففلة،الخاصن الخديد التقؤيم هذا همل يمسلئ، ا!يأجر والبعاس الكرمة، 

يتأخرالذي الكرمة مكة تقؤيم عل يمك س هل الصيام ل مشكلتنا والأن 
الخالةهذه ق لأنه صحيح غبر صيامه يعتبر يقاس بعشر المنفذْ توقيت عن 

بالحافهلةالخديدالخاص التوقيت كون حال ق بعدالأذان يعتبرأمك 
صحيحا؟.

ف...افد الخواب: 

ثرحلن:إلاوفق الاس ُان التشرة اكيات الإمعل الاعتإد محوز لا أولا؛ 
والخرة.العلم أهل من لها المدرة الخهة تكون أن أولها: 

ولالها، الخهة تصدرها التي بالبلدة خاصة اكية الإمتكون أن وثانيها؛ 
قفروق من يوحد لما اكيتها إماعتاد البلدة تللث، عن بعيدأ يعيش لأحد بحوز 

بينها.التوقيت 

إمساكهق ا علميهليعتمد اكية إمأو تقويم عنده يتوفر لا كان ومن 
الشمسوغروب الصادق المجر محللمؤع محن ه بنمالتحمق ممكنه وإفطار٥، 









٠نقآ ٠

رحلهل أويربهل وسادته نحت يجعل أحدهم فكان الحقيقي، الخيمحل منها 
منأحدهما له ، jwحتى؛يأكل ؤيظل أمول، والآحر أبيض، أحدهما حي0لنت 
بدونأولا الأية أنزل، تعال افه أن الأية معنى فهم ق الخطأ هدا وسب الأخر، 

منالدهن إل البائر المعتى عل الصحابة بعض ففهمها مزأشجره، ؤ قولهت 
أنزلسة( ا انبمالحلمإء بعض )قال مدة بعد تعال اممه أنزل ثم )الخيط-( كلمة 
)المهار(،الفجر صسوء الأبيض الخيهل بالراد أن فعلموا >اؤمنألمجره قوله'. 

الليل.الأموي وبالخبد 

لمح(آمحطآلآبمسسمن حى وآنرنوأ أنزلت، قالت معد بن مبل عن 
ربطالصوم أرادوا إذا رجال فكان سآشميم ؤ ينزل ولر ه سآ-ثنطآ'لأخد 

لهس-تزا حتى ياكل يزل ولر الأموي، والخيهل الأبيض الخيهل رحله ق أحدهم 
لدداْوالنهار• الليل يعني، إنا أنه فعلموا سآلمجره ؤ بعدت الله فانزل رويتها، 

الخارى)تم\اأ'ا(،رسالمرابم>([.

المراد.علموا سألمجره ؤ نزل فليا ظاهره، عل الخيتل حملوا الصحابة فهؤلاء 

و.النبي له صحح حتى هؤلاء فهمها كا الأية ه حاتم بن عدتم، فهم وقد 
الأية.من الراد المحنى له وبهم، الفهم هدا 

مح'هإآمحطآلآبمر،سلمانزلت، قال: ه حاتم بن عدي عن 
تحت،فجحلتهإ أبيفس، ال عقؤإل أمول عقال إل عندت، ^ ألأتود ألحيهو 

افهرسول عل فغدوت، إٍا، تبين يفلا الليل ؤ، أنظر فجعلت، وسائق، 





حنج، 

ابنال فقالمحور، عن باس ابن رحل سأل قال: الضحى \لي وعن 
ابنقال ([. ٢٨٧لممفادنأبيب)أ/تشك. لا حض ثسككت ما كل عباس: 
]تياواري)؛/ْ'آا(ا.العناء( أكثر صار القول هذا )ؤإل المذر: 

الفجرطلؤع ل شاك وهو مفطرأ، أنى )من عث؛مان: ابن الشيح قال 
ما^إثثروصو^بموأ ال: قال وتعمسحانه الله لأن صحيح، فصومه 

بمر(سآمحلآ'لأخدبنوكلوأوآنزنوأحى ْقتب'آسلكم 
فإوالظن، الشك التبن وصد [.  ١٨٧لاو؛رة/إل انمواألمبمتام دمِ آلمجر 

أقسام:خمسة لها المسألة وهذه ونشرب، نأكل أن فلنا لتا يتبين لر دمنا 
الماعقل الفجر طلؤع يكون أن مثل: يهللع، لر الغجر أن يتيقن أن ~ ١ 

صحيح.فصومه والصف الرابعة الماعة ق وشربه أكله ويكون الخامسة، 

فامد.فهناصومه والتصق الخامة، الساعة يأكل كأن الفجرقدطغ، أن يبمن أن ~ ٢ 
لرأنه ظنه عل ويغلب لا، أو الفجر طلع هل شاك وهو يأكل أن ٣" 
صحيح.فصومه يطلع؟ 

صحيح.فصومه طلع قد الفجر أن ظنه عل ويغلب ويشرب، يأكل أن ~ ٤ 
صحيح(فصومه رجحان فيه ليس الذي التردد ْع ويشرب يأكل أن — ٥ 

(اب٢٤٧/٦اه]الثرحانمعر

أعلم.والله 
000





جينتح ٠— 

بثل،يؤدن بلالا رُإف • قال اش رمول أن ه وعائثة عمر ابن حدث ودليله 
خم(يؤدفابنأمتكتوم«]روا،اوتارىويْ(،ص)آبم١([.واقربوا دكلوا 

ميعررإدا أنه التبى عن عنه اش رصي هريرة أيي حديث وأما 
رواية!وق منه® حاجثه يفقئ حش يصعه قلا يل«ه عل والإناء النداء أحدكم 
الأول،الرواية اف أبوعيد الحاكم فروى الفجرا بنخ إذا يؤذن المؤذن ®وكان 
]السنالسهمي ورواهما تدرك)هآب([، لادلم منرهل عل صحيح هذا وقال! 

أنهعل العلم أهل عوام عند محمول صح إن وهذا ت قال يم ([، ٧٨١الكب.ّدا)* 
فال!الفجر. طلؤع قبيل شربه يقع بحيث الفجر طلمؤع قبل ينادي أنه علم 

خثرآأويكون هريرة، أبير دون من كلام من يكون أن محتمل بنخ* ُإذا وقوله• 
علوالإد١ء النداء أحدكم نجع رإدا الني قول ؤيكون الثاف، الأذان عن 
قال؛ه. وعائشة عمر ابن يدين، موافقا ليكون الأول، الاساء عن خرأ يدْاا 

([.٣٣٣اه]ادبموع)آ/أعلم( وافه التوفيق، وباق الأمحار• تتفق هذا وعل 
الواردالحديث، أحذ؛ذلاهر السلف، بعفن أن ~ اض رحمه ~ المتم ابن وذكر 

)وذم،قال! ثم الفجر، أذان ّعإع بعد والشرب، الأكل وأجازوا لسؤال، اق 
وعامةالأربعة، الأئمة وهوقول الفجر، بطلؤع الحور امتناع إل الحمهور 

بقولالأولون واحتج اس. عبوابن عمر عن معناه وروي الأمصار، فقهاء 
بعدإلا يؤذن ذكن وأ؛ ٠، نكتوم ام ابن يودف حر واشربوا ®٥٤^١ الني

رحلا®وتادن الئوايادت،! بعض وق ([، ٦٨٢])١ البخاري ق كذا الفجر، طلؤع 
واحتج. ٠ ([. ٥٩٢]البخاري)أص_ثحثا® أص_؛حث، له! بمال حر يؤدن لأ اعمي 



٠)تثن( ه

الأمحصسآمحسمن'امحاآ-تنط حى وآنزتوأ ^^١ ال؛ منه بقولور الحمه
ابنيولف حس واقربوا رُئوا الني وبقول [، ١٨٧]الم؛/سآلمجر4 الأنود 

ولأمحلالطعام، لامحئ؛ يإثه الأول، قاما ئجزان، ءاشم ومولAت ،، مكتوم ام 
سنهق السهمي رواه الصلاة(( وتحل الطعام، م تحث قإية ؛[^ ١١وأما الصلاة، 

([n٢٣٤/ المن ]مذب اه ([( ٧٧٩٣])

يتيقنحش للصائم، الأكل إباحة عل تدل اللف بعض عن آثار ورديت، وقد 
عمربنومنهات)أن ممرة، حملة منها ■" الله رحمه ~ حزم ابن وأورد الفجر، ُللؤع 

يشقنا...(.حش فليأكلا الفجر ل الرجلان ثلث، إذا يقول: كان الخطاب، 

الفجر.ق يعي ،؛ سككمنن، ما النراب، اممه )أحل قال: عباس ابن عن 

ا-رجلينتال وفزمزم دلوأمن أحد عمر ابن )رأيتا قال: مكحول وعن 
عمر(.ابن فنربط لا؛ الأحر: وقال طلع، قد أحدهما: قال الفجر؟ أطلع 

كله)مدا التامة: الأثار من وحملة عنه المثول الحديث، عل معلقا حزم ابن وقال 
([.٣٦٧اه]ادءل)إ/ القرآن( مع السنن تفق نهدا بعد؛ المجر لهم يمحن يكن لر أنه عل 

عللا اؤيم والتقالساعايتج عل يحتمدون اليوم الموذن؛ن أكثر أن ولاشلثؤ 
فصومهحينئد أكل فمن طلع، قد الفجر أن ل يقينا يحتثر لا وهذا الفجر، رؤية 

الأكل.عن لث، يمأن والأحوط والأول الفجر، محللؤع يتيقن ب لأنه صحح؛ 
الشرعيالحكم ما نصه: ما اش~ —رحمه باز بن العزيز عبد الشيخ سئل وقد 

والنربج؟.الأكل ؤ، واستمر الفجر أذان سمع من يام صل 



-m)ج؛( ٠

الأكلمن القطرات عن اك يمأن المؤمن عل فأح_ابت)الواجب 
كرمضانفريضة الصوم وكان الفجر، طلؤع له تبين إذا وغثرهما والنرب 
ألختطلكم شنن حى وأنميوأ وكلوا ؤ هف! اممه لقول والكفارات؛ النذر وكصوم 
أنهوعلم الأذان سمع فإذا [. ١٨٧]القرة/سأشحيخ ألأسود مزآلحيط آلأبيمي 

الفجرطلؤع قبل يؤذن المؤذن كان فإن الإمساك. علميه وحب الفجر عل يؤذن 
الفجر.له ينبئن حتى والترب الأكل له وجاز الإمساك، عليه محب لر 

الأولفإن الفجر، أوُعن. الفجر قل أذن هل المزذن حال يعلم لا كان فإن 
حئنشيثا أوأكل لوشرب يفره ولا الأذان، ّوع إذا يمسلئ، أن له والأحوط 

الفجر.طالوع يعلم لر لأنه الأذان 
يعلمأن يتهلع لا الكهربائة الأنوار فيها الش الدن داحل كان من أن ومعلوم 

الأذانببالحمل محتاط أن علمه ولكن الفجر، طلؤع ونت بعينه الفجر طلؤع 
ارئعاليي يقول عملا والدقيقة، يالساعت الفجر طلؤع محدد اش والفويإت 

اسثرأالشبهات امى وقوله ([ ٢٠١٨الترمذي)لوداْ لأيريك® ما إل يريبك ما 
٢([.اه]فاوىرضان)صا• التوفي( ول وافه ([ ١٠٩٩ملم)]روا. وعزصه« لدينه 

إنهاطه! حففلكم رقلتم ت نمه ما — اطه —رخمه عثيمئن ابن الشيخ ومئل 
يحضمن سوات عدة ومن ومحدث المؤذن، ميلع بمجرد الإمساك محب 

هذا؟.عملهم حكم فإ الأذان، نهاية حتى الهلحام عن يمسكون لا أمم الناس 
الفجرطلؤع بحد يكون أن إما الفجر لصلاة الأذان بقوله! فضيلته فاجاب 





)Tv؛(-٠٠

برةيتكئولو الوقت قل صل إذا والإنسان أدابم، عل بماء الوقت قبل احد 
.([ ٧٧٢رنم سؤال ١ ^٩ p؛؛_ ا،ن ال—خ فادى مؤع ]_ •( • • صلاته صحت ما الإحرام، 

أعلم.وافه 
000

الفجر،وصلاة الحور وفاتتي النوم ل الأيام أحد تأحرُت، (; ٣٧٩ ٤٣موال)
ذالثLصيام أتم أن فلايجب المجر أصل ولر أنحر ل؛ إذا يأش أحدهم ل قال 

الصيام؟.ق أستمر أم أفطر هل اليوم، 

طه...الخمد الخواب،! 

وكوناليوم. هل.ا صيام إتمام عيك فالواحب حطا، لك، قيل الذي القول هذا 
الصوم.من مانعا ذلك، لايعت؛ر الفجر لصلاة ستيقفل أوب يتحر لر الملم 

يجب،لا أنه منالث، محلنا أفهلرُت، هن. كت، ؤإذا الصيام، ق الاستمرار فعليلث، 
مكانه.يوما تصومي أن رمضان انتهى إذا فعليلئ، الصوم، 

أعلم.وافه 
000

٢٠موال) معحور؟بدون الصيام يجوز هل (; ١٣٥

..٠ فه الخمد الخواي،; 

الصيام،صحة ل ئرطأ ليس )المحور افه—; —رحمه باز ابن الشيخ يال 













٠ؤح خ ٠

لأحدمحوز لا أنه به افه ندين )فالذي قال: ثم (. والاثار الأحاديث حمع تفق 
(ء•١ الصلاة)صا"ا" ]محاب عذر( من إلا المجد ق الخإعة عن التخلف 

رطب،عل ر يفتل كان حيث هدى؛ أكمل المبي. هدي كان وقد ثانيا! 
المغرب.ليمل قام ثم الماء، شرب محي لر فإن تمر، فعل محي لر فان 

أنقبل اين، رطبعل يفطر النبي. )كان قال؛ &هغ مالكر بن أنس فعن 
]رواهماء( من حوات، حسا تكن ب فان غرات،، فعل رطبات تكن لر فان يمل، 

•([ ٢٠٦٥)داود اب صحح أيوداودر1ه'آأ(اوصححهالأبلل 

لعلهبمناصسحه فعلكم النبي لهدي محالف الإمام هذا شعله فإ 
الصواب.إل يرجع 

٠٠٠
يفوتنينمت، إذا إنني إح؛ثا يتعس،، أشعر الصيام موسم ل (! ٦٦٩* ٠ ) موال 

الظهرصلاة عن نمت، إذا هو؛ وموال باإذو_إ، وأشعر أكثر، أو فرصان 
•أفعل؟ ماذا المغرب ونت، حردج دأحاة، الغرب ونت، أتى حتى والعصر 

...فه الحمد الحواب؛ 

لثإذلعل تعال افه توعد وقد عظيم، أمر وقتها عن الصلوات تضييع 
ض

ةوابعوأ^ك٦Jتؤ-قونسنتدي فقال! ثديي بوعيد 
عنيإ؛اض رصي اس عبابن قال وعئاه؛ ومعنى ]/H(/؟"[. عثاه مزر،نلمن 





ءؤ؛( ح

منإجازة تأخذ فانك العمل، مع العبادات وسائر والصلاة بالصيام القيام 
هرالهذا عليسل فيحرم المهر. بب بكان ؤإن الصيام. شهر خلال العمل 
وقتها.تمج حتى الصلوات ترك لك يسبب الذي 

يوقفلوكبان وأولادك وزوجتك أهلك من حولك من توصى أن عليلث، ومحب 
•أوقاتما ل الصلوات وأداء تعال اه طاعة عل يعينوك أن عيهم ومحب للحيلأة، 
فخرجمرض أو شديد لتعب ستيقغل ول؛ بالأياب أحدت كث ؤإن 

ثمالظهر فتصل المعهود بترتيبها الصلاة من فاتك ما تقفى فانك للصلاة وقتان 
استيقظتفلو -با، تبدأ فانك اكانية ونت خروج محنى أن إلا وهكذا ١ .. العصر 

حتىالعصر وقت وضاق والحصر، الظهر صلست، ذكن ولر الشمس غروب قبل 
•فالمغرب بعدها، الظهر صل ثم بالعصر، فابدأ تغيب الشص كادت 
قهمتك يعل وأن عبادته، وحمن ءلاءته عل يعينك أن تعال اممه أل ون
أعلم.واف الخير. 

إلاالعهد ق الدوام يثهي ولا العاهد، أحد ق أدرس أظ (: ٦٥٧١)١ مزال 
أناإن ساعة، نصم، والعهد بيتي ين والسافة بدهائق، الغرب أذان قبل 

إلالواصلات وسيلة أفقد العهد ق وصليت، وأفطرت الغرب أذان انتظرت 
قالغرب وأصل أفطر هل اءل: وأتالبيتا. عن لذللئ، نتيجة وماتأحر بيتي، 

للبيت،؟أصل حتى أوحرذاائ، أن محرزل أم العهد، 





"٠هعح w• ه

تقطعأن وخثيت عليك، ثق فإن الدوب، دائرة ق يبقى ذلك وص 
أخرتإذا عليك حرج فلا للبنت، الوصول ل أوناحر المواصلات، عنك 

خروجقل الوصول لث، ظ-عل يغلبا أن بشرط المنزل، ل كؤد-را الصلاة 
طريقك،.ق معك نحملها تمرات عل ضلمر أن ويمكنك الغرب، وقت 

طاعته.عل الحرص هن.ا للأج الله وشكر ويرضى، محبا لما الله وفقك، 

٠

بعضوأرى صغتر، مطعم ولدى أجشية د.ولة ل مقيم أنا (: ٧٨٤٩٤)سؤال 
مطعميل عندي ياكلوا أن يريا-ون ممرون" ~وهم الصايم؛ن صر السلس 

بثعهحكم ما وكدلكا المقطرين؟ لهؤلاء الطعام بيع حكم فإ الفلهثرة، قت، ول 
لخيرالملمن؟.

لله...الحمد الحواب: 

دينعل حطورة من ذلك و Q اصر، دول و الإقامة محوز أولأ:لأ 
التيالإسلامية التربية أولاده يري؛؛ أن الرجل يستطع فلا أيضا، وأمرته الرجل 

الدول.تلك، ق إقامة ق ااإمسالم عذرآ العمل وليس يرجوما، 
الهلع—امتقدم أن لك، محوز لا أنه فاعلم ألتكا'ه مبخصوص وأما ثانيا: 

أومافر،كمريص الفطر، ق معاJورآ كان إذا إلا رمضان، تيار ل ليأكله لأحد 
وهوبالصوم، محاطب، المفتلمر فالملم الحكم، هدا ل وكافر لم مفرق؛؛ن ولا 





ولهحن([، إساده )قال ٢(: ' ٢ الخ-ير")Y/ "التلخبس ق حجر ابن وتال ٢(، والوارظي)ه 
مائةمحل لأنه بل ثنصمآ، الة j ورد ذلك ل؛كون لا يثاء، يدعوط أن 

ذللث،.عند يدعو أن للمسلم وينرع عبادة، 
عنمأثور دعاء محاك هل اش-: -رحمه اسن المالح محمد الشيح سئل 

اضهءندوقتالأضلار؟.

ادة،العبآخر ق لأنه للمدعاع؛ إجابة موطن الإفطار وقت فأجاب؛)إن 
كانولكإ إفهلاره، محي النمس صعق من -غالبا- كون ما أشد الإنسان ولأن 

ه،اش إل والإخان، الإuبة إل أقرب كان قيا وأرق نفا أصحف الإنسان 
قولأيضا ومنه ٠، أءطزتا رزقلث، وعل صنت، للخ، ءاللهم الآيور؛ والدعاء 

إفالأجر وبث، العروى، وابتلت، الظمأ، ارذه1ا واللام! الصلاة عليه التي 
الحلمأهل بعض لكن صعق فيهإ كان ؤإن الحديثان وهذان ر، اممه شاة 

موطنفإنه الإفطار محي أوبغيرْ بدلك دعوت فإذا حال كل وعل حنهإ، 
مىاصاينين>آا/اسمالرما؛سم.

يميهوأن فالمثرؤع محده، يقال خاص دعاء محاك فليس حور الوأما 
•طعام كل محي ذللئ، يقحل كإ الطعام، من مغ إذا ومحمده أوله، ق اممه 

وقتيذللا، يدرك فإنه الليل من الأخر اكلن، إل محوره أحر من لكن 
الدعاء.استجابة وقت وهو فيه، الإلهي القزول 

ليلةكل وثعال شارك ربما رربمزل، قال؛ س اممه رمول ظدأن هريرة \لي فحن 





٠؛؛( ٩٥ذ 

الثميأن المسائم ظن عل غلب فإذا الظن، غلبة يكفي بل اليقين، حصول 
عليه.ثيء فلا فأفطر، غربت، فد 

غروب•ف ثاك وهو يفقلر أن له بحوز ولا 

إذابه البائرة أي1 فطر تعجيل )ومن —! اف رحه — عثيمن ابن التح فال 
الحاصرالوقت، ق يإ لامالأذان، لا الشمس غروب فالسر الشمس، غربمت 
قداعاتيم وماعاتيم، بالتقويم يعتبمرون مم التقويم، عل الناسي يعتمد حيتؤ 
بعديؤذنوا ل؛ والاس تشاهدها وأست، الشمس فلوغربت، أوناخر، بتقديم تتغثر 
لأنتفطر؛ أن لك، فليس تغرب ب تشاهدها وأنت، أذنوا ولو تفهلر، أن ٥^١ 

النهاروأذبز المشرق-، إل -وأثار هاهنا مذ الليل ررإذاأمل هقال: الرسول 
٠.الصائم أقطز ممد الشمس وعزبت، المغرب—، إل —وأشار هاهنا من 

القرصيغيب حتى نفى يقول: الناس فبعض القوى، النور بقاء يفر ولا 

غابمتى القرص هدا إل انغلر بل بيدا، عثرة فلا الثيء بعض الظلام ويبدأ 
الفهلر.ومحن مى، الغريط فقي. اعلاه 

و-بمدا٠، الفطن غيلوا U النازحين »لآ؛زال ه: قوله المإدرة سنية ودليل 
بحر.لوا اِيّم كالراففه النجوم ج يلان)إل الفعلر يؤخرون الدين ان يحرف، 

أنظني عل غاله، إذا أنه بمعنى الفلز، بغلة أفطر أن ل هل قائل: قال فان 
أفعلر؟.أن ل فهل غريتذ، الشمس 

بنت،إء أمحعن البخاري صحيح ق ستا ما ذللث، ودليل نعم، فالحواب؛ 













سرسسصفهسارامو

...ف الحمد الحوابت 

دعوته.قبول يجوز فإنه حراْأ الرجل مال أغلب كان إذا 

بأخيلهم افه وصض مع طعام، عل اليهود دعوة ه المي نل وقد 
هاوا!مثل ق لف البعض قال وقد حت، بالالناس أموال وأكل الربا 
غرمه(.وعليه غنمه )لك 

هووهذا المءمم، كبه عل وتبكيتا له وجرأ دعوته قبول عدم لك بحوز كعا 
منكر.من هوعليه ما لترك فيه ويؤثر ميزجرْ هدا كان إذا الأفضل 

أعلم.والله 
000

هو:ولكن ير، أجر فيه رمضان ل الصائم إفطار أن نعلم (: ٣٧٦٦٦مزال)
أمالسبيل؟ هوعابر أم عليه؟ يفعلر ما يجد لا الذي هل الصائم؟ هذا يكون من 
دولةز أعيس هوأنتي موال وسب، الحال؟ ميسور كان ؤإن آحر شخعس أي 

ؤإنإميسورة، حياة يعيثون هنا الإسلامية الحالية أفراد وجل مسلمة، غثر 
والافتخار.الياهاة أجل من يفلهر~ ما ~حب رمضان ق الدعوات يتبادلون 

لله...الحمد الحوالب،: 

مثلله كاف ئطزصاع اش ه: النبي يركإقال تفعلرالصائم ثواب 





jالإفطار مائدة عل محرى طق همل ا،لمكن من هل (: ٣٧٧٠)١ مزال 
للمجد؟.المجاورين المساكن عل ريعه لإنفاق ما؛ مجد 

فه...الحمد الخواب: 

ينعهثم بيته، ل ما طعام بإعداد الناس بحص يقوم أن الحري بالطق الراد 
الروالصدقة.وأوجه الممية الشارع أحد ق ذلك من نحصل اش الأموال ومحعل 

عمله،عل وثواب أجر له فيه والتعاون والصدقة، الاحان من العمل وهذا 
ذلك،أوغثر أوالحمل ال بالمفيه اهمته مت، كانسواء فيه، ساهم س كل وكدا 
٢[.علألزؤآ تحال: افه قول ق بمحل مما هدا فكل 

قمحرم والشراء البيع لأن المسجد، خارج البح يتم أن إل التنبه ومحب 
أزجلا قولوا: ال1جد أزتثاغِفي تأ:ئلم »إذا اض لقول المجد 

١([. ٠٦٦)\لزطي صحح ل الألبان وصححه (، ١٣٢١)الرعدي تروا0 ةاروك،ا افه 

أعلم.تعال وافه 
000

منأطول النهار يكون الإسكندنافية الدول جهات مض ز (: ١٧٣)*سؤال 
حنق فقط.، ساعات ثلاث الليل يكون حيسإ السنة، مدار عل بكثثر الليل 

الشتاءق شهررمضان قدم أن صادف، فإذا ساعة، النهارواحدأوعشرين يكون 
رمصانشهر كان إذا وأما فمهل، ساعات ثلاث مدة يصومون فيها لمن المفإن 
النهار،لطول نظرأ علميه ئدرمم لعدم الصوم يتركون فإمم الصيما صل فل 







٠٠ ^٢؛( ٠

-التقالنبي. صلاة مواقيت ذكر Q عنهإ- اض حابر-رمحي وعن 
رآهمؤإذا عجل، اجتمعوا رآهم إذا يعجل، وأحيانأ يؤخرها، أحيا)أ )والعناء 

للدضالمادات" أرقات 'ب ([.لانئر:٦٤٦(وب)١٤١/١لبيالخ^رىرأخر( أبطأوا 
خالوالنتح)ا/اآأ(لم

نمقرمقان ق العشاء صلاة اخر البلاد بعض ل الناس اعتاد وقد 
ويتعدوامهل عل اواس يفطر حتى وقتها، أول عن هذا س أونحوا ساعة 

والتراؤيح.العشاء لصلاة 

عليشق حد إل الصلاة الإمام يؤخر ألا بشرط به، بأس لا الحمل وهدا 
سق.كإ الامومين 

وقتعل معهم والاتفاق المجد، أهل إل الرجؤع هدا ق والأول 
يناسبهم.بجا أعلم فهم الصلاة، 
أعلم.واف 

OOv



الأعذارأصحاب صوم 

رمضان؟.ز للفطر اليحة الأعذار هي U (: ٢٣٢ ٩٦مزال)
فه...الحمد الخواب: 

احوأبيطيقه، من عل إلا الصيام يفرض ب أنه لعباده الله ثر تيمن فإن 
علللصوم الميحة الثرعية والأءل.ار شرعي، لعن.ر الصوم بنطع ل؛ لن الفطر 

النحوالخال;

الرض:أدلا: 

ة،الحمالق للمريص الفطر إباحة عل العلم أهل )أجع قيامة: ابن قال 
سأباماخنزأسْ أوعق ميئا ًفان ؤؤس تعال: اممه قول فيه والأصل 

]الضر-ا/٨٨([.[( ١٨٥]I^؛/

ادأوفالثماء، أوناحر بالصوم، مرصه زيادة محاق الذي فالمريض 
الهلاك،إل يودي ند لأنه إتمامه؛ ؤيكره فطره، ين بل يفتلمر، أن له عفو، 
للمريفس.الفتلر تحيز المرهمر ندة إن يم عنه. الاحتراز فيجب 

الفر:ثانيا: 

يل.ما الفعلر ق المرخقس الفر ق يشترط 

الصلاة.فيه تقمر مما طويلا المفر يكون أن ~  أ



 -٠٠

سنر0.حلال الإقامه المسام يعزم لا أن ~ ب 
اكطرلأن ت وذلك صحح؛ غرض ق بل معصية، ق مفره يكون لا أن ~ ج 
مثلا.طريق لقطع سافر لو كإ بفره، عاصي يتحقها فلا وتخفيف، رحمة 

١^١^١يتمر رحمه وسمهل 

إقامته.وهومحل وطه، ويحل ^٥، المسافرإل عاد إذا الأول: 

الإقامةمدة أونوى واحد، مكان ق مطالقا الإقامة المسافر نوى إذا الئاف؛ 
فيصوما.لائ،، بمقيأ يصر فإنه للاقامة، صالحا الكان وكان واحد، كان مق 

السفر.حكم لأنقطاع رمضان؛ ل يفطر ولا 

والرصاع:الحمل الثالث،؛ العازر 

إذاحافتارمضان، ق تفهلرا أن لهإ وا،لرصع الحامل أن عل متفقون الفقهاء 
ودليلالهلاك. أو الضرر أو زيادته، أو المرض ولدهما عل أو أنمهإ عل 

ن-التاض. رسول أن ه الكص مالك بن أنس حدين، لهإ؛ الفهلر ترحيص 
أواأنص-عالحامل وعن الصلاة، ومطل المزم النافر عن وصع افه ءإو 

ا؛ي)إيأأأ(،ال]رراْ واأنص._عاا الحتل اعن بعضهم؛ لفظ. وق الصتام، أو الصوم 
([.١٢٧ الصض")٦ اباح "صحح j الأuف وى 

والهرم؛الشخوحة رابعا؛ 

أوقوته، فنيت، وهوالدي الفان الشيح يل؛ ما والهرم الشيخوحة وتشمل 



ج)تحح ٠

الالذي والمريض يموت• أن إل نقص ل يوم كل وأصبح الفناء، عل أشرف 
والدليلنة. المالمرأة وهي والعجوز، صحته. من اليأس وتحقق شفاؤه، يرجى 

طعامفدية ؤؤغلميىشبجموJهر ه قوليكر، من إفطار رعية شي 
ليسش)الآو_ة عنهإ~! تعال اش سرصي عباس ابن وقال [. ١٨٤لالنرة/ مسكيه 

بمبموما،اف لأينقليعان اأةب_؛ّرة، والزاة الفر، للمثح ومي بمنوحة، 
(وصححه[.٢٠٥لالوارقط؛ي)آ/منكيئا( يوم كل مآكاذ ييطمان 

المفرط؛والعطس الخؤع إرهاق حاما•' 

تندفعما يقدر ؤياكل يفطر فانه شديد، عطس أو مفرط، جؤع رهقه أس 
ويقفى.اليوم بقية لثط ويمصرورته به 

أوالحاووالتولع لقاء الم.عماعن خوف والعتلش الخؤع بإرهاق وألحقوا 
يمقاثةوجود؛ بسبب القتال الظن أوبغلبة شنا يعلم كان إذا فالغازي الميمن• 
الحرب.قبل الفطر له افرآ، موليس بالصوم، القتال عن الئعث ونحاف العدو، 

الإكرام:

إثملا فإنه رمضان مار ل الفطر عل أكرة س أن عل متفقون الفقهاء 
فذهبفهلره، عل اكرة الذي اليوم قضاء علميه محبا هل واختلفوا علميه، 

قحتى ثابت، الصيام وجوب لأن القضاء، علميه محبا أنه إل والمالكية الحنفية 
سقوطلا عنه، الإثم فهوسقوط الإكرام ل الرخصة أثر وأما الإكراه، حال 

الوجوب•







و٠ نجح ٠- 

ثلاثةلده الشرب من منت وقد جراحية، بعملية قمت ه(ت ٠  ٤٨٨)موال 
اليومكان أن وصادف أيام، ثلاثة فقط والعصير الماء بشرب ل سمحوا ثم أيام، 
الأكلل أبدأ أن الطسب، مني ؤللب وفد رمضان، أيام هوأول ماشره لها التال 

ولاجدآ، حائعا كنت لأنتي الأول النوم أفطرتر وقد رمضان، من يوم أول من 
•جائز؟ هذا فهل رمضان. من أيضا الثاف اليوم أفطر وموف الصيام، أصتطع 

...ف الحمد الحواب! 

وندالمرض، عذر ل تزال لا لأنك إفءiارك؛ ق معذور أنك يفلهر الذي 
منمحرؤءمنكار؛ش ال؛ تمفمال المريض عن الصيام وجوب تعال اممه أممهل 
[.١٨٤]القرة/ ساياِاحره نمرهعدة اوعق •ِيصا 

المرض،لعذر رمضان من والنانر الأول اليوم فطرك جواز ذالذلاهر 
أومتق—رتير مهررمضان، اء انتهبعد اليوم؛نر هدين قضاء عليلئا والواجب 

انتهاءيعد القضاء ق الإّراع والأول والمدرة، السعة حب عل متتابعيرن^ 
مبامرة.الشهر 

أعلم.واض 



منوأتاول المقري، العمود ز بمرض مصاب أنا )ه0ه،ه(: سزال 
•لاحما؟ وألفي أفطر أن يجوزل فهل الدواء، من حياين، ست، العلاحامت، 

ممه...الحمد الخواب؛ 

الأجرال، لتنوالاحتساب الصر وJرزقاث، يعافيك، أن تعال اش أل، ن
موفورأ.كاملا 

يمفىأن عل رمضان ق الفطر له فأئاح اريض عن تعال اف حقق فد 
ثَهصامغم ؤدمنكار؛ئ ت تعال اممه قال الرض، زوال بعد أفطرها التي الأيام 
[.١٨٤ساياِاحره نمرقعدة اوعق 

الفهلرإباحة عل م العلأهل )أجع اض~ت رحمه — اكومي قيامة ابن قال 
أرشتعال'•قوله فيه والأصل الحملة، ل للمريض 
)م/٨٨([.اه]اكي سايا»كاحره( سفرقعوق 

منه،سناءه يوحر أو الصوم معه يفر الأ.ي هو للفطر المح واطلرض 
فانصومه، بار ؤ( إلا تناوله يمكنه لا كان إذا إلا عدرأ ليس الدواء وتناول 
غبرالصوم وكان المغرب وبمل. الحور وفنا الدواء تناول المريض أمكن 
أنعلميه حرج فلا تبارآ الل.واء تناول إل احتاج فان الفطر، له يجز لر له! مضر 
أفهلرها.التي الأيام ويقضي يفطر 

مشمةبالصوم يلحقه أن الفطر! إباحة )شرط الله—ث —رحمه النووي قال 



لهبجز ز ظامْت مشقة به يلحق لا الذي المر المرض وأما احتإلها، يثق 
اهلا.وبمرع)^يْآ([.حلاف( بلا الفتلر 

الشديدهو للفطر المح )والمرض اممه—ت —رحمه القدمي قيامة ابن وقال 
إذانال: المريض؟ ينملر متى لأمد: قتل برئه. ناؤلؤ أومحنى بالصوم يزيد الذي 

اهلاكي)*آ/هه([.الحمى( من أشد مرض وأي قال: الحمى؟ مثل قيل: يستطع، لر 
قالأفلمار للمريض رالمثرؤع افه—: —رحمه باز بن العزيز عبد الشيخ وقال 

قعلاج إل اج محتأوكان عليه، أويثق يضنه الصوم كان إذا رمضان شهر 
بحانه:ماض لقول ويثرب، يوكل مما ونحوها والأشربة الحبوبج بأنولع النهار 

اه]ئوىأّلأب)أ/ا،*اا([.باأزشتمسةتيأئارأج( 
محللمؤعبعد رمضان ق الدواء المريض شرب )إذا عجبن.' ابن الشيخ وقال 

بقيةالإمساك ويلزمه الإفءلار تعمد لأنه صحيح؛ غر هدا صيامه فإن الفجر 
المرض،أحل من يفعلر أن فله المرض أحل من الإمساك عليه شق إذا إلا اليوم، 

الفهلر.تعمد لأنه القضاء؛ ويلزمه 

الضرورة،عند إلا رمضان ق وهوصائم دواء يتناول أن للمريض محل ولا 
يكونالحال هذا ق فانه عنه، ، نحققحبوبا فنعهليه الوين، من عليه نخاف أن مثل 

([.٧٦الزاورغم ا/ ءي،ين)ه ابن اه]ظرى المرض( مع الفهلر ق عليه حرج مفطرآولأ 
بجب،فلا القضاء معه تستطيع لا مزمنا؛حيث، مستمرأ مرصلثح كان فان 

غداءوحبة مكينا، تعلعم أن عليك الواجس، ؤإنإ القضاء، ولا الصيام ءليان^ 







الكلويالغسل حقيقة عل والوقوف للامتفتاء اللمجة دراسة وبعد 
•المنام د يفللكل المذكور المسيل بأن اللجنة أقتت الخبمرة أهل بواستلة 

([.١٩•اه]ظرىاللجمةانمس)•\إ التوفيق( وباض 

افيهيجري التي الأيام ي يفطر الكلوي بالفشل المصاب أن الحواب! وخلاصة 
القضاءمن تمكن لا كان ؤإن القضاء، يلزمه فانه القضاء من تمكن إن ثم الغسيل، 

مسكنا.يوم كل عن فيفقلرؤيهلعم الصيام، يستطع لا الن،ي السن كبثر فهوبمنزلة 

أعلم.واش 

اللبانيتتاوو القس، ونصحه الفلث،، ق يأل؛ مريض والد ل (; ٣٨٥٥٢)سؤال، 
اللبان؟يتناول أن صيامه أثناء يصح فهل الملثا، حركة ل مرونة لعمل 

ش...الخمد الخواب; 

تمالهيجوزاملا لذا الخوف، وتدخل يالمفغ تفرز مواد من يجلو''اللبان لا 
تقومللفك خاصة تماؤين بعمل عنه الاستغناء ؤيمكن للمائم، رمضان ار مق 

الفجر.إل الثمي غروب يعد من اللبان بمضغ وتكفي مقامه، 

بحوزفإنه بالمضغ ونفرن تتحلل مواد فته ليس اللمان من نؤع وحد ^١ 
ولكنالعدة، إل أحزاء منه خل يل، لا لأنه الصائم؛ تفهلثره لعدم اسعإله 

الحتى وءل،ره حاله يعرفون لا الذين الناس أمام يمضغه ألا والدك ينصح 
مضغإل والدك أواحتاج ان اللبس الؤع هذا يوجد لر فإذا ديته، ق يتهموه 



ح.)نتنت( 
أوالشفاء تاحير ذلك عدم عل يرتب وكان يالمهار، العروق المعتاد اللبان 
افلقول أفطرها، التي ام الأيويقفي رمضان ق الفهلر له حاز المرض زيادة 

لالغرء/ْا/ا[.نممس0سأياِامه ؤوسه=كان^صاأوش تعالت 
أعلم.واش 

مرضمن تعاف لأما رمضان تصوم لا صديقة لدى (; ٣٨٠)'٤ موال 
فيها؟.أفطرُت، التي الأيام تقضى وكيف جائز؟ هدا فهل التصقي، الصدلع 

ف...الحمد الحواب! 

اوكيصا ؤؤسدفان تعال! اش لقول رمجضان؛ ق يفطر أن يص للممر بحوز 
يجصلالذي الشديد المرض ل وهذا لاوقرة/هها[. ندلموسهسأئاِانيه عل 
الصيام.ق مثقة معه 

رمضان.ق للفطر عذرا يحت؛ر فلا الصوم معه يشق لا الذي اليير المرضى أما 
تفطرأن لها يجوز فانه الصيام، ل مديدة مشقة لها يسبب الصدلع كان فإذا 
رمضان.بحد أفهلرما التي الأيام وتقضى 

افإنبمالقضاء من تتمكن لا بحيث معها مستمرأ الصدلع هذا كان ؤإذا 
مكينا.أفهلرته يوم كل عن تطعم 

أعلم.واف 
0وي















"٠سح ٠- 

ادوم،نفس ل وأعود باريس إل أمستردام من أمافر موف (: ٦٥٦٢٩)ّؤال 
•الوم؟ ذلك و أفطر أن ل محوز هل 

ف...الحمد الحواب! 

ؤدستعال: اممه قال رمضان، ق الفطر لهم اه رحص الذين من المسافر 
يريقصأثاِاحر نمريعده ءِدصاأوش ^اآتيمحنأوسضان ف؛ذ 

لاوقرة/0خا[.بمكلمآو*نزب يريد بطمآلمزولا 1رةث 
سهلا.أو شاقا الفر يكون أن بين فرق ولا 

لهيجوز بحيث افرأ مالإنسان به يصر الذي الحد ل العلياء احتلم، وقد 
للصائم.الفهلر ومنها: السفر، برخص الترخص 

؛.v5A• يقاربا ها وهي المسافة، اعتبار إل العلياء خمهور فذم، 

ذلكأن العلم أهل جهور عليه السفر؛)الذي تقدير ق باز ابن الشخ قال 
ائرات،العنوهكذا السيارة، ق يسير لمن بالتبة تهريبا كيلو بنحوثعانن يقدر 
يس—فرأ وتعتبر سفرأ، مى نيقارثبا ما أو المسافة هل.0 والبواخر، السفن وق 

علأو الإبل، عل الإنسان افر مفإذا المسلمين، بين ، المعروففاته الحرف 
المسافةهذه البحرية، المراكبظ أو الهلاورات>، عل أو الساراتا، عل أو يوميه، 

اه]ءسوعاكاويرآا/يآأ([.أوأكثرمهافهومسافر( 

الذيالأجرة لسائق وهل القمر، مسافة عن الل.ائمة اللجنة ومثلننؤ 
قصرآ؟الصلاة يصل أن كيلومتر ولأث،ائة من أكثر يذما 





ح)ج( 

حرل المي. مع كنا ه•' أبوالدرداء قال ه، الرسول فعل أنه أولا'. 
إلاصائم ا فينوما الحر، ندة من رأسه عل يدْ ليقع أحدنا إن حتى سديد 

لم)'اأا١([.]رواْمرواحة. بن اممه وعبد الله رسول 

انالأنعل يكون المضاء لأن عليه؛ أيسر كان صام إذا ولأنه ثانيا: 
موافقاصار رمضان ل ام صإذا لأنه وقته؛ ق الأداء من —عالبآ— أصعب 
ادهعبعل فرض حينإ هك وافه عليه، أسهل ذلك فيكون صيامهم، ق للناس 
[.١٨٥]الغرة/ آلعنني يريد آثنرولأ بطم T_ يريد ؤ فال؛ الميام 

إنإذ ذمته، إبراء ق أسنغ كان الفر ق رمضان صام إذا ولأنه ثالثآ: 
الدمة.إبراء ق أسرع صومه فيكون يعدرمضان، يعتريه ماذا يدرى لا الإنسان 

الوقتق محام فقد رمضان ق ام صإذا أنه وهي رابعة: فائدة وهناك 
رمضان.وهر الفاصل، 

ورجلازحاما رأى و. المي فان افر؛ وهوميصوم لا المشقة مع ولكن 
قالصتام البر من ررليس فال: صائم، قالوا: هل.ا؟ ما فقال: عليه ظلل قد 

منزلأذامت،نزل ا ملولهدا عليه، سق وقئ. فر الق يصوم لن ذللئؤ قال الثمراا 
وسقواالأبنية فضربوا المقطرون وقام متعبون، لأتم الصؤام سقهل يوم 

اه([( ١١١٩ميم)لررا٠ مالأجرار اليوم المفطروف دم،  ١١المي فقال الركاب، 
أعلم.وافه ١([. ١ ٢ رثم ايزال / ١ ضمتن)٩ ابن النح ناوي ]صرع 

0O0





j(بت وند ذلك. محرز أته أظهرهما! للعلعا•،. مشهورين قولن عل الفطر؟ 
والناسفافطر بإء دعا إنه ثم السفر ق الصوم نوى أنه الني. عن الصحيح 
٢([.١ ٧ المتع)A/ الترح ]وانظر: ٢([. ١ ٢ أ/ اكارى)ه  ٤٣]؛؛اه إليه( يطرون 

أنله بجون ولا بلده، ويفارق السفر ل يشؤع حتى يفطر أن له ليس ولكن 
باليه.ق وهو يف-هلر 

هلولكن الفعلر، فله اليوم اء أثنافر ص—)إذا ءبين1 ابن الشيخ قال 
الخواب:يفطر؟ أن فل، وارتحل السفر عل عزم أوإذا قريته؟ يفارق أن يشترط 

السلف.عن قولان دا هق 

فرمعل الأن يكن لر ه لأنالقرية، يفارق حتى يفتلر لا أنه والصحيح 
الفكذلك البلد من خرج حتى يقصر أن يجوز لا وليلك للسفر، ناو ولكنه 

(ا.١  ٢٨المتع)أ/]الترح اه البلد( من يجرج حتى يفطر أن يجوز 
واف،أءالم.

والمسافةرمضان، ل لأحر بلد من سأسافر الصيام، عن موال (؛ ٣٦٧٢سؤال)١ 
فهلظهرا، ٢ ٣: ٠ اuءة صد التال اليوم ل لبلمدق واعود مل، ٨ ٠ ٠ من أكثر 
نعم،الحواُب، كان إذا ليلمدق؟ را"؛ع بأض العلم ْع النوم ذلك ل أفطر أن ل يجوز 
٣!٢؟.* محيالساعة السفر حلال أم اليوم ذلك، صح أفطرمن أن يجوز فهل 

...ممه الحمد الحواب! 



أهلك.إل فيه ترجع أنك تعلم الذي اليوم ل تفهلر أن لك نعم، أولأت 
فذهبغدأ، يقدم أنه علم إذا افر للمالفطر جواز ق العالياء اختلف وقس 

جوازإل التح~ رحمهم والشافعي ومالك أبوحنيفة الأئمة —منهم العاإء حمهور 
سمماوعق *مهصا ؤوسًفا0 تعال• قوله ق فيدخل افر ملأنه له؛ الفملر 
[.١٨٥لالثرة/ ايامٍاحزه من قعده 

الصوم.يلزمه أنه إل — افه رحمه — أحمد الإمام وذهب 

•وقيل الصوم، لرمه غسدأ يقدم أنه مجافر عالم )ؤإن ت مفلح ابن قال 
ببملوجود — والشافعي ومالك —أبوحنيفة الثلاثة للأئمة وفاقا يستحب 

([.٣٦٢للرداوى)؟/"الإضاف" اه]الهموع)م/إآ(راظر: الرخصة( 

يلزمهفإنه غدأ م يقل، أنه المسافر م عل)ؤإذا عثيمبزت ابن الشيخ وقال 
اه]النرحالإمساك( يلزمه لا أنه والصحيح أحمد، الإمام هب ملس وهو الإمساك، 
([.٢١المع)آ/• 

افرأ،مدمت ما ئت ثوقتر أي ق الفملر فللث، الإفتنار وقت أما ثانيا! 
وحرمالصيام، إك—ام عليلث، وجب، صائا رجعت فان بلدك، إل تر-بع حتى 

([.١٧٣]الجموع)أ/السافر. وصف عنلث، انقطع قل لأنلث، حينئذ الفطلر عليك، 
لا؟أم الإمساك عاليك، محب هل الحالياء اختلف، فمد مفهلرأ رحعت، ؤإن 

أعلم.واف الإساك. محس، لا أنه والراجح 



طلؤعبمد ثم الغد، من الفهلر فتوى المر عل عزم إنان (• ٠٦٦ )٦٨ موال 
ذلكر؟.حكم ما منملر، بأي ياق أن قبل الفر ألغى الفجر 

...ف الحمد الحواب،ت 

jيفطر أن افر للمأن عل والإحماع والسة ا3ىابإ من الأدلة دلت 
أفطرها.التي الأيام عدد يقغي ثم رمضان، 

عمرانيفارق حش افرآ ميمي فلا السفر، عل عزم ثم بلدْ، ل كان وس 
لأنالسفر، ية بمجرد والقصر الفركالفهلر برخص ياخد أن له محل فلا بلدّْ 

يفارق؛اد0.حش مسافرأ يكون ولا للمسافر، الفعلر أباح إنإ تعال افة 
)إذافال; الفْلر، فله اليوم أقاء سافر ْن أن ذكر أن بحد قيامة ابن قال 

أنهيعني خلهره، وراء اليويت، ثمحلف، حتى الفهلر له يباح لا فإنه هذا؛ ثبت 
يريديوم اء، ثإن بته، ق يفهلر الحسن: وقال بسانبما• ينز من وبجرج بحاوذّها 

اذ،ثفول الحز نول الر؛ همد ابن قال عطاء. عن نحوه وروي نحرج• أن 
خلافه(.الحسن عن روى وقد أثر. ولا م ل ام ل لأحد الفطن ولمس 

يخلم1تيزشصنههثني ^i_ تعال: اطة )لمول قا-امة: ابن ال نم ن
حتىافرآ مبكونه يوصفإ ولا يسافر"، ل؛ حاصر ثاهل•"أي وهذا [• ١٨٠]الغرة/ 
اه]اكي)،/لأ،م[.أحكامالحاصرين( فله البلد ق كان ومهإ اللي، من نحرج 

نملحهله، محته ل فافهلر السفر نوى رحل عن عثبمتن: ابن الشيخ ومثل 
الكفارة؟.عليه هل انهللق، 



٠-.)ج( 

مغادرتهقبل لوأفطر ولكن بيته، وهول بمطر أن عليه )حرام 
اه]ذارىالصام)بما([.القضاءفقط( فعليه بيته 

اليوماء أثنق سافر إذا أنه ه الصحابة عن والآثار السنة رحاءت وقال؛ 
وارتحلالفر عل عزم أوإذا قريته؟ يفارق أن يشترط هل ولكن الفعلر، فله 
يفهلر؟أن فله 

السلف.عن قولان هذا ق الحواب! 

إلاعلمه يبق ولر مقر للاهّ_ا إذا الفهلر جواز إل العلم أهل بعض ذهب 
وحدتالأية تأملت ؤإذا يفعله، كان أنه ه أنس عن ذللئ، وذكروا يركمب،، أن 
وحاصر،مقيم فهوالأن سفر عل يكن لر الأن إل لأنه هذا؛ يمح لا أنه 

... القرية يون غادر إذا إلا يفطر أن له يجوز فلا وعليه؛ 

يقصرأن محوز لا ن>للث، ولالقرية، يفارق حتى يفطر لا أنه فالصحيح 
اهالبلد( من يجرج حتى بمهلر أن يجوز لا فكذلك البلد، من يجرج حتى الصلاة 

٢([. ١٨)!/المع ]الشرح سر وتصرف، ياحتمار 

مفطرأ،يصح أن له يجوز فلا ليلا، السفر عل عزم فْن ذلل—،، عل وبناء 
بلده.مفارقة بحد الفهلر له حاز وسافر، أصبح فإن الصوم، ينوى أن يلزمه بل 

أحتنأ.فقد غدآ، سيسافر أنه بحجة الليل من الفطر نوى من أن والحاصل؛ 
ينوب لأنه يسافر؛ لر أنه لوفرض حتى اليوم، ذللثج مكان يوم قضاء ؤيلزمه 
نلأالمجر مل الصيام لإمحيع ُْس ه' الخم، قال وقد اللل، س الصيام 



٠ ١٠" ٠"

([.١١٤٨٤)الخامع' "صحيح ق الأوازٍر رصمحه "١^١(، )٠ والترمذي (، ٢٤٠٤)داود أبو ]رواه ا، له صيام 
احترامااليوم، بقية اكلرات عن يمك أن المر عدم حالة ق ويلزمه 
٢([•• ٩ المنع")٦! ]انثلر؛"الثممح شرعي* عذر غير من أفهلر لأنه للسهر؛ 

اليوم*ذلك ؤيقفى يعل، مما إليه ينتوب اممه يستغفر أن السائل فعل 

أعلم.وافه 

عشرةالحقل و العمل ماز أذهب بترول، حقل j أعمل (: ٣٧٦٣٩)ّوال 
المدينة،ل كنت، إذا وأصوم متواصلة، أيام أوثلاثة يؤمن أعمل الشهر، ز أيام 
فهلاءة، ّلمدة بالطاترة للحقل أسافر وأنا أصوم، فلا الحقل ق كنت، إذا أما 

الصيام؟.عل قبميج ولا افرأ مأعتبر 
لأله...الحمد الحوائج: 

إليه،وصرللث، حن افرآ ميعد فلا الحقل: ق فيه تقيم منزل للثج كان إذا 
المعاقةمعمافرأق وتكون عمللتا، مكان ول مديتتانv ل الصيام محيط بل 

اضّهاس,إبم.

لزوجة وكل الزوجتن صاحعبا حكم حكملئج يصح الحال هال.ْ ول 
البلدين،ل ؤيموم الصلاة يتم فمثله الإيامتن صاحمي، يسممى ما وهو ؛لو، 

بينها•المسافة ويقصر ويفعلر 

افرمفأنتج محرد• عمل هو بل الحقل، ل صللذ ل بيتج للثج يكن لر ؤإن 



.)?؛ت( •-

العمل.أثناء الفطر لك فيحل فيه 

.أعلم وافه 

وأوديالرزق، عن البحث مستمرل ممري عمل، أناصاحب (! ٣٨٩٣٣)موال 
.لا؟ أم ذلك ل نحق فهل شهررمضان وأفهلرق مفري، ق جعاداف الفروض 

ض...الحمد الخواب! 

وقتق الظهروالعمر بين والخمع الرباعية الصلاة قصر مفرك ل محوزلك 
قالفطر أيضا لك ونحوز إحداهما، وقت ق والعشاء المغرب ين والحمع إحداهما، 

لقولهرمضان؛ من أفطرنيا الش الأيام قضاء عليك ومحب مفرك ق رمضان شهر 
[.١٨٥]جترأاصأثاِامب< ننكسئْ 'ؤؤسءفا0^ناأوتي تعال؛

التوفيق.وباق 

مفر؟.وهوعل رمضان مار ل زوجته جامع من حكم راُ؟هُه،'ما سؤال، 

٠ؤ ف. الحمد الحراب! 

اليوم.هدا قضاء عليه ولكن الفطر، له المسافرمحوز لأن ولاإثم، عليه لاكفارة 
وهمارمضان مار ل أهله جامع من حكم عن الدائمة! اللجنة سلت 

ومفهلران.مسافران 



• -٠

لقولهويقضيه رممان مار ق لمافر فر الق الفهلر )يجوز ت فأجابت 
لهوساح شتمسْسأثاِاحره]اكرة/ْها[ 

٢([.• ٢ / ١ • ر الدانذ اللجة ]ص اه المر( ق دام ما والخاع والترب الأكل 

افر؟موهر نياررمضان ل زوجته جامع رجل عن ابن'يزآ الشخ وسئل 
بالأكليمطر أن له يجوز المسافر لأن ذك؛ ق عليه حرج )لا فاجاب؛ 

يصومأن عليه يجب ولكن كفارة• ولا هل-ا ل عليه حرج فلا والجاع، والشرب 
رمضان.ل أفهلره الن.ى عن يوما 

ذلكق مفطرة غجر أم مفهلرة افرة مكانت إذا عليها ثيء لا المرأة كذ>س 
لأنهفرصا؛ صائمة كانتا إن حماعها له مجوز فلا مقيمه كاننا إذا أما معه، اليوم 
([.٣٤٤الصام)]يتاوى اه. منه( تمتنع أن عليها ويجب همادما عليها يغد 

أعلم.والله 

ب_ا.الذكر مع الفهلر؟ السافر عل مجرم متى ه(ت  ٠٧٥٨سؤال،)
ممه...الحمد الحواب! 

بارل المسافر أن عل الأمة وإج-اع النبوية والسنة الكريم المرآل، دل 
يفتلر.أن له رمضان 

هومنالفطر: له اح يبالذي المسافر أن اممه- -رحمهم الفقهاء ذكر وقل• 



ج)ئتت( •" 
مباحآ.سفره ولكن قصر، مسافة سافر 

فلامعمية، قر حمضفره أولكن القصر، مسافة يبلغ لا مفرأ سافر من أما 
القصر.لهإ يباح 

والفهلر.السفر عليه حرم ليفهلرت لوسافر وكدا 

تقريا.خك—م ٠ وتعادل برد، أربعة هي خمهورالعلياء، عند القصر افة وم
سفرآ.الناس يميه الع؛ره؛،ا ؤإنيا اعتبار؛المسافة، لا أنه عل العلياء بعض وذم، 

فرالرخص من غره ولا الفهلر له يباح لا فره بمالعاصي بان والقول 
([.٠٢لاكي)مآ/والحابلة. والشافعية المالكية هومدم، الصلاة: كقصر 

ومنهمللرحمة. أهلا ليس بسفره والعاصي رخصة، الفهلر بأن قولهم وعللوا 
ؤدسآظعيزناغولأغادهاد1j^عته؟اا]اوقرة/'أماا[٠تحال؛ بقوله استدل من 

والعادي؛الماغي للممضتلر الميتة أكل يبح لر تحال افه أن الدلالة: ووجه 
هوالحساربوالعادي الإمام، عل هوالخاؤج والباغي قالوا: عصاة. لأمم 

وقا٠لعالطرض•
اختياروهو وغره، والممر الفهلر بالترخص له أن إل الحنفية وذهب 

([.١١• لالمراراس)آ/ه(ا(،رصعاكاوى)؛أ/ تيمية. ابن الإسلام شيح 

هواغي الببل وقالوا: بالأية، اّتل،لألهم للمجمهور يسلموا إ وهؤلاء 
الذيهو والمحتدي: الحلال، عل قدرته مع المحرم الهلعام يطلب الذي 



إليه.المحتاج القا-ر يتعدى 

قصده.بنقيض فعوقب ؛؛Jl ،^pعل متحايل فهذا يفطر، أن لأجل افر ّمن وأما 
والفطر،المر أي; عليه، حرما ليفطر لوّاءر )لكن ؛  ٤٣١كشاف ي قال 

حرمةوأما له. المبيح الحذر فلمحدم الفهلر أماحرمة الفهلر. إلا لفره لاعلة "بث، 
([.٣١٢]كشافاسع)آ/ سر بمرق الحرم، المطر إل وسيلة فلأنه الفر 

فيحرمقريته، أو مدينته عمران مفارقة بحد إلا يفهلر أن للمسافر وليي 
حينتذؤمقيم لأنه ذلك؛ قبل عليه الفتلر 

منها!مواصع، ق الفهلر المسافر عل فيحرم هذا وعل 

القصر.مسافة يبلغ لا سفره كان إذا - ١ 

.العناء جهور عند مباحا سفره يكن ر إذا ٢~ 

افرلأحلأنيفطر.'*ا-إذام

أومدينته.قريته بيوت مفارقة قبل يفتلمر أن وأراد سافر إذا ~ ٤ 

ياء،العلجهور عند المسافر عل الفهلر فيها محرم ة خامحالة وهناك - ٥ 
منآخرون ؤيرى أيام، أربعة من أكثر إله سافر الذي اللي ل أقام إذا وهم، 

المدة.طالت مهبا مسافرأ دام ما السفر برخص يرخص السافر أن العناء 
أعلم.واف 



—٠ؤتتتث( ٠" 

لهأمملر ومن أحر فله صام ارمن الرسول:٠ هول معنى ما (ت ١ ٢  ٤٨٣مزال)
؟.٠٠أجران 

ف...الخمد الخواب؛ 

الفرق س البى كنا»ع هقال! أنس رواه ما هذا ل االعروف الحديث 
صاحبظلا ا أكثرنحار، يوم ق منزلا فنزلنا قالت الفهلر، ومنا المائم فمنأ 

الفيروزوقام المرام، مقتل قال! يده، الثمى يتقي من ومنا الكساء، 
الثومالمهطروف رردغّث، س! اف رسول فقال الركاب،، وسقوا الأبنية فضربوا 
فال:عنه لم ملأخرى رواية ول ([ ١١ ١٩وسلم)(، ٢٢٤الخاوي)م لرراْ بالأم٠٠ 

المفهلرونفتحزم بعض، وأفهلر بعض فصام سفر ق ه افه رمول كان 
لهث، ١٠ذلك٠: ق فقال قال؛ العمل، بعض عن الصائمون وصعق وعمّلوا، 
١٠بالأخر اللوم الحطزوف 

فرالل الفطر برحمة الأحد أن بيان والقصد واضح، الحدين، ومعنى 
وهوالصوم.بالعزيمة الأحن. من حير الحر وسدة الثقة عند 

٢([. ٠٢ا/ سسسمثسرالإفا،>• أصلا. له فلانعلم ذكرته الذي أماالحديث، 
أعالم.واه 







٠)ج( ح

شعرتإذا رمضان ل الفطر الخامل الرأة تستطع هل (: ٥٠٧٦٢)ّؤال 
انمب؟.ببعض 

ض...الحمد الخواب: 

رمضان،ق الفطر ييح عذرأ يعم أومشقة تعب كل ليس أنه يعلم أن يبني 
الغالب.ل معتادة يسثرة مشقة أما إلا وتحب، مشمة نحلومن لا الصوم لأن 

حالن:من نحلو فلا انحب ببعض سحرين، إذا فالحامل هذا؛ وعل 

ثدييةمشقة الصوم عليها يثق لا بحيث يبرآ اضس، يكون أن الأول• 
الصوم،عليها نحب فحينئل• جنينها، عل ولا ها نفعل محاق ولا محتالة، غر 
الفطر.لها نحون ولا 

الضرر،جنينها أوعل ها نفعل محاق أو ثديية المشقة تكون أن الثانية: 
واجبا.يكون وقل- أقفل، لها فالفطر 

النافرعن وصع اممه ررإف قوله الفتلر ق للحامل الرخصة عل ؤيدل 
ذالأئاف وحنه (، ٢٢٧٤اتئ)الن]رواه والمرصع" الحبل وعن والصوم، الصلاة نصم، 

([ب٢٧١٦''صمحاهحسم'')

أفهلرتياؤالتي الأيام قضاء يلزمها فإما الحامل أفهلريت، ؤإذا 
حالالصوم عالها فيجب الحامل رأما الدائمة": اللجنة "فتاوى ل جاء 

الفعلر،ل لها فرخص أوجنيتها ها نفعل الصوم من تحشى كانت، إذا إلا حملها؛ 



٠•-ؤ( 

([.YYTاهلذارىالااجثاكس0\/النفاس( من وتطم حملها تضع أن بعد ومخي 
ذلكل حبها؟ عل خوفا فعلرها حال ل ام الإطعيلزمها وهل 

الفقهاء.ين خلاف 

محبنيإ العلياء اختلاف يدكر وهو اض~ ~رمه عيجا ابن الشيخ قال 
ام،الإطعدون فمهل القضاء يلزمها الثالث! )القول أفهلرُتا؛ إذا الحامل عل 

والمرصع——الحامل أنر،ا يكون ما غاية لأن عندي؛ الأقوال أرجح القول وهدا 
■Y(;ا.٦Yاه]النرحاسا)٦/فقعل( القضاء ءيلزمهءا والمسافر، كالمريض 

أعلم.واف 

قضاء،بدون الصيام ترك والرضع للحامل محرز أنه قرأتر (! ٤  ٩٧٩)٤ سؤال 
هذا؟صحة ما ذللث،، ل عمر ابن عن ورد بيا له ويتدل ذلك، بدل وتطعم 
فيكم.اف بارك بالدليل أفيدونا 

...ف الحمد الحواب؛ 

أقوال:عده عل أفطرتا إذا والمرصع الحامل حكم ل العلعاء ، اختلف

-رحمهحيفة أتجٍر الإمام مدم، وهذا فقهل، القفاء عليهعا الأول؛ القول 
ه.طالب أب بن عل الصحابة من به وقال اف-. 

علخافتا ؤإن فقطؤ، القضاء فعليهما أنمهما عل خافتا إن اكاق؛ القول 



 -٠ ٠٠٠

الإمام؛نوهومذهب يوم، كل عن مسكين ؤإطعام المضاء فعليهإ ولدبمإ 
■عنهإ" اش ~رصى عمر ابن عن الحصاص وحكاه وأحمد. الئاقعي 

منبه ال ونيهإ. علقفاء ولا فقط، الإطعام يهإ عالالثالث،; القول 
عمرابن عن قيامة ابن وحاكاه محهإ-، اض -رمى عباس بن اش عبد الصحابة 

لاكني)-آ/س[.أيضا. عنهإ- اممه -رصي 
قاوت)لكيثه منكم، ذن.يةطعام وعلميثبجموطُ ؤ عباس ابن عن 
ويطعناا يمطن أف الصبام يطيمان ومحا اككب_إرة والمزا؛ الير للمشح رحصه 

عليعني أبوداود; —قال حافتا إذا والمزضع والحتل بكينا، يوم كل مكاف 
حن[.الورى: وثال (، ١٢٣ داود)٨ أم ]رواء (. وأؤلمعمتا —أفطزثا أولادهما 

أدلة;بعدة فق3ل. القفاء ءاليهعا ياي، قالوا من وامتدل 

الصلاة،ض!، المثافر عن وصع افه ررإو قالت ء النيئ عن أنس، عن - ١ 
الخاسرصحتح ق نه وح(، ٢٢٧٤اثي)التلرواْ ٠. والمزضع الحبل وعن، والصوم، 

يفطروالمافر كالمافر، والمرضح الحامل حكم الّتي، فجعل ([. ٢٧١٦الصغير")
٢([. ١٦رآ/القرآن''س<ّاص ]''أحكام والمرصع. الحامل فكدلاانا ويقفي 

الحامل، iLiJ^—ويففي يفطر المريض أل، فكعا الريفسر، عل القياّسر ٢— 
([.٢٧١■٢(،رسع>٦/*٧/٣ل١كي)والرضع. 

العالعاء.من؛ القولحماعة هدا احتار وقد 



وماالقضاء وا،لرصع الحامل عل أن هذا ل )الصواب باز: ابن الشيخ قال 
نولهر الإطعام والرضع الحامل عل عمرأن وابن عاص ابن عن يروى 

اوعلؤؤسْفانصبما يقول* بحانه واض الشرعية، للأدلة محاك مرجوح 
المرذس،وارصعدحمانبوالحامل [. ١٨٥يء/

إذافتقضيان الريص، حكم ل هما بل العاجز، الكبثر الشخ حكم ل وليستا 
اه]ءسوعاامتارى)ْا/يآأ([.ولوتاحرالقضاء( استطاعتاذلك 

حالالصوم عليها فيجبا الحامل رأما الداتمة"؛ اللجة "فتاوى ق وحاء 
قلها فرخص أوجنينها مسها عل الصوم من نحشى كانت إذا إلا حملها، 

عنالإمحلعام بجنيها ولا النفاس، من وتعلهر حملها تضع أن بعد وتقضي الفهلر، 
انمساليمن اه]ذاوى الإطعام( عن ؤزكفثها الصيام من يد لا بل الصيام، 

([.٢٢• الشرحانمع)1/ ]وانظر: ([. ١٢٢٦;)٠ 

أعلم.تعال واض 



جاءوقد والأن أشهر، ءشرْ الممر من يغ طفل لدى ٥(؛ * ' ٠ )٨ سؤال 
الإثنأنيومي بصوم قمت أيام قل ولكن الشهر• أصوم أن أريل- رمضان شهر 

لأجلالرضاعة من العلفل أقطع أن ثبوز هل وأنبي. فأرهقني والخميس 
اسمفل؟.سملأجلرضاءة أمالأفضلأنأترك الصيام 

...ف الحمد الخواب! 

لهافالأفضل ها ول. أو ها نفعل خافت إذا والحامل الرصع أولأت 
حرمولدها عل خافت إذا أهل بعض قال بل الصوم، لها ويكرْ الفطر، 

ول.ها.يضر ما تفعل أن لها ليس لأما الفملر عليه ووجب الصوم عليها 
منمل. تفهلر ولا تحوم فانيا أمه رصاع عن متغنيا الطفل كان إذا ثانيا! 

حينئاو.فطرها إل الحاجة 

اهالمطر( لها كبز ب رصاعها عن متغنا الهلفل كان )إذا ا،لرداوي! قال 
([.٣٨٣]الأنماف)V/ بتصرف 

UJU ; الرضاعة"من المقل "أقطع المزال ل قولك من اسود كان إذا
محوزفلا بدلك يتضرر كان فإن الولد، حال إل ذلك ق ينظر فإنه تفهلمينه أنك 

الأبمشاورة رعدأ فطامه من بأس فلا به يتضرر لا كان وإن هد.ا، عل الإقالام 
زشأولدهن يزضعن ؤؤم'وبم'ث تعال! افه لقول ذلك، عل معه والاتفاق 

ظيلا لةُ وعل لإمآلرصاعه أن ؟-ننأراد 
بتلالوارث وعل بولدهِءج لةُ مولود ولأ يوليها ولية ثصار لا وتنهاح إلا نفس 



[.٢٣٣]الغرة/ءلتل«اه ح حط فلا وسئاوو فصالا ازان! فإن ذ'وك 

^زاداهق قمم الفصالاه أران؛ تم_الته )قولالقرطبي! ال ف
إلأمه بلبن الأغنياء عن أي ١^٥^٤، عن فطاما معناه و،ؤذصالأه للوالدين، 

أيعليماه جناح الحولن قبل أي ه ؤعنوزاضن1بما الأقوات، من غمه 
الأبوانيتفق أن إلا حولن؛ الرصاع مده جعل سبحانه اش أن وذلك، له، منق 

اهالبيان( حدا حانز فدلل؛، بالولد، مضارة غم من العدد ذلك من أقل عل 
([.١٠٢لالخا.علأحلكمال،رآن)م/ بمحرف 

قبليفطمه أن الأب أراد إذا قال: الثوري سفيان عن حرير ابن وروى 
قبلأقطمه ا أنالمرأة: ت، قالؤإذا لث،، ذلله فليس المرأة ترض ولر الحولن 

ا،يجتمعحتى الأب، يرضى حتى تفطمه أن لها فليس لا، الأب: وقال الحولن، 
قوله:وذللث، الحولن، قبل لريفهلإْ اختلفا ؤإذا فهنإه، الخولن قبل اجتمعا فان 

([.٣٩١٣]جا.عابن)وفثازره. فنالا >فاِنأزادا 
الرضاعةإل نقله الرضاعة عن الهلفل بقهلع المفصود كان إذا وأما 
ثبتوقد الول.، عل الهلبيعية الرضاعة لمصلحة تفويتآ هذا ل فإن الصناعية 

الالخال هذه وق للأطفال، الطبيعية الرضاعة أهمية فيه سك محال لا ثبوتا' 
الالصناعية الرضاعة إن حسثإ الصيام؛ لأجل الهلثيعة الرضاعة المرأة ترك 

لهاعدرآكافا للطفا, ة الطعضاعة ال أهمة و، لأن ٠ تماما، عنيا , تغن 

■للإتح;منم. 
هه0





ح•-)ثئت( 

٠شكورينادهم اجتهفيها أفتوا فردية قضية ل فهي إليها الثار الفتوى أُّا 
كلق العلم أهل من المحققون قررها واش ذكرنا، التي القثود ذكر قاتم أنه إلا 

اين؛از)ها/ْإآ([النخ قاري جميع ل اه• الخثر( لمافيه الجمع يوفق أن الله نال مذهب، 

٠٠٠ُ'تم 
لبجلن هل رمضان ى كشت، فإذا الدو، الدفاع ل أعمل إف ٧(؛  ٤١٢)مرال 

.إصعاف أثناء الشديد يالطس أحت إذا أفطر أن 

ف...الخمد ايوابت 

فضاءوعليك الضرورية، الخالات ي تفطرإلا ألا الأفضل لكن بأس، لا 
اليوم.ذلك 

لوكانلكن الإفطار، يجوز فلا صيامه يكمل أن يستتلمح الإنسان دام ما أما 
أومماب لإنقاذ وذهسّك صاتف وقت ق محرقة والشمس مثلا بعيدآ الحادث 

مناش شاء إن اس بفلا ب.ا، وتضررت بالعهل.س وأحن حريق لإخماد 
^لأوفال! [، ١٦]التغابن/ ظثوأآس4اأضلنمه يقول• وعلا جل فاض الإفطار 

بائر١^٣ »إدا : المي قال وقد [، ٢٨٦وتنهاهإلا بجزاسنمتا 
مر،الحد الأمرإل يصل لر ما وهدا ([، ١٣٣٧لم)م^١، انتطثلم« نا منه قاتوا 

سإحةغاري زمن أعلم. واش مطلقا، الإفهنار فيجوز الفر حل. إل الوصول أما 
([.١٧ب)ص١ ن اث ير الثخ 

0ي0











)ثج(-٠٠

والطالبات،بالطالبه يرفقوا أن الامتحان عن للمسوولن فوصيتى ([. ١٨٢٨)
اهلذاوىاكحايناز)؛/مآآ([.أوبعدم( فله بل رمضان، ل محعلوْ وألا 

٠٠٠
وزوجيوالصانمن، بالصيام حتم لا غربي( بلد ن( نحن ([ ٦٥٨)٣• سوال 
هواكررالعمل وهذا الصيدلة، محال ق الأخيرة سنته ليكمل سنة لفترة يعمل 

اليالشكالة الممل، ميدان ق تطييقية سنة أي• الأخيرة، نة للالدراّى 
مكتظالعمل ومكان بالسيارة، ساعة مسافة يبعد العمل أن هي تواجهنا 

يعطيبدأ حسث، العمل أئتاء والصدلع بالدوار يشعر زوجي وبدأ بالرصى، 
أنطأ السس_،، لهدا يالإفطار يمكر الأن فهو حهلآ، بطريقة للمرصى الأدوية 

أحدj ذكرتم كإ مياد وأربض ثانية من أقل للعمل المنزل من الهلريق افة م
العملمدة أن كإ إيابا، أخرى وساعة ذهابا ساعة يأخذ الطريق لكن الأجوبة، 

منالانتهاء بحد يمقى أن عل الافهنار له محوز فهل متواصلة، ماعة عشرة اثنتا 
دراسته؟من الأخيرة نة الهذه 

...ف الحمد الحواب،[ 

ولاالأمة، وإحماع والستة ؛الكتاب، ثابت، الإسلام أركان من ركن الصوم 
محصلوقد سمر، أو مرض من شرعي عذر بغير يمطر أن للمسلم محوز 
عهلشفإذا هث، اممه بويعتع؛ن يصير أن فعليه مشمة الصوم أثناء ان للأن





٠raT(.)

تأخذْأن وحثي حرج فيه مما ذكر ما دون عملا محل لر أته تقدير وعل 
أوبعضدينه عائر ثإقامة من معه يتمكن لا ما عليه وتفرض جائرة قوانين 

دينهبواجب الهيام فيها له يتير أرض إل الأرض تلك من بدينه فليقر فرائضه 
واسعة.افص فارض والتقوى، الثر عل اذسالمان مع فيه ؤيتعاون ودنياه 

منالسؤال ق ذكر ما مثل إل واصطر كله ذلك من ثيء له يتير نر فإذا 
ماوالشراب الطعام من فيتناول الحرج بمبادئ محس حتى صام الشاق العمل 
افيهعليه يسهل أيام ق القضاء وعليه لث،، يمم الحرج، ق وقوعه دون محول 

([.٢٣٦-٢٣٤/١س١كسبثسوالإذا،)•

أعلم.وافه 
0OO

القيءلدرجة رمضان مار ق العطس مدة من أعاق (ت  ٦٥ ٦٣٣)موال 
وقليفقهل.، الماء أمرب محعلني ما وهذا بالحسم، العام والضعف، والدوحة 

للقرآن.وقراءق وأذكاري صلواق عل أحافظ أنني علمأ هدا، لعمل يتقطع 
.. ٠ ممه الحمد الحراب! 

أثناءتعال افه قال وليلك، ميسرآ، مهلا تشريعا الصيام تعال اممه ش/ع 
وقد[ ١٨٠لاوة_رة/ آلغنزه بهًفم يريد آثسرولا بطم آّث يريد ؤ الصيام؛ آيات 

رمضان.ق يفهلر أن للمريض تعال اممه أباح 
محشىا ممبالفعل الوجود هوالمرض ذلك، للصائم سح الذي والرض 



حم هتي ٠- 

الصيام.بسبب حدوثه التوغ أوالمرخى شفائه، أوناحر زيادته 

ضعم،بب بوالدوحة القيء إل بالسائلة يؤدي الصيام كال إذا هذا، وعل 
تمملحكانتا إن القضاء، وعلميها رمضان، ل الفطر ْن عليها حرج فلا حمها 

مكينآ.يوم كل عن تتلعم أن فعليها القضاء تسمملح إتكن فإن ذلك، 
منحكم ما تعال~! الله رحمه الشمين~ صالح بن محمد الشح سئل وقد 

العهلسرإ؟.ب.با يالواجهب صومه أفد 

لكنالصوم، هذا د يقأن واجب صوم ق كان من عل )نحرم فاجاب؛ 
لهنحون فإنه التلف من أو الضرر، من علته نحني حد إل العطس به بلغ إن 

حدإل وصل إذا رمقان ق ذلك كان ولو حتى عليه، حرج ولا الفتلمر 
ثبخالناوي ]صؤع اه يفعلر( أن له نحون فإنه الهلاك أو الضرر ه نفعل محنى 

١([.٤ ٩ رنم الرال ا/ ضس)٩ ابن 

٠٠٠







وحبتكليمهم بت ؤإذا والعمل. والإمحلأم البالؤغ وهو التكليف، شرمحل 
عليهموجب بن ح أمسكوا لأمم المضاء يلزمهم ولا الإمساك، عليهم 

بالصيام.مكلين يكونوا ملم ذللث قبل أما الإمساك، 
حفهم،ق واجبا كان لذا بالصيام محاطبون فامم الثانية ا،لجموعة وأما 

فخففاوالمرض والفر الحيض وهو الفتلر، لهم يبيح عير عندهم وحل لكن 
أعذارهمزالت، فإذا حقهم، ق اليوم حرمة فزالت، المهلر، لهم وأباح عنهم اض 

رمضان.بعد المضاء ولزمهم اكهم، إممن شيئا تفيدوا يلر المهار أثناء 
أثناءأوالنماء الحايضر طهرت )إذا العثيمينت صالح بن محمد الشيخ قال 

يفيدهالا إمساكها لأن ونشرب، تأكل أن ولها الإمساك، علتها يجب لم النهار 
وإحدىوالشافعي ماللثا مذهب وهذا عليها، اليوم هذ.ا قضاء لوحوب نيئا 

"منقال: أنه عنه الله رمحي حول مابن عن وروى أحمد، الإمام عن الروايتض 
لهحاز الهار أول الفهلر له حاز من يعني: ، آحر0 فليأكل النهار أول أكل 

قال قوكذللث، ٥([. ٩ رنم الوال / ١ عبّثن)٩ ابن الشح فتاوى تج٣ع اه احرم، ل الفقلر 
([٨٩رنم زال ال/ ١ ضمتن)٩ ابن الشخ فاوى ]محرع مفهلر. وهو بلده إل وصل إذا المسافر 

أنله يجوز فهل شرعي لعن.ر رمضان مار ق أفهلر من أيضا: الشخ وسئل 
اليوم؟بقة ويثرب ياكل 

ؤإذاشرعي، بعذر أفعلر لأنه ويثرب؛ يأكل أن له بقوله•)يجوز فأجاب 
ويثرب،يأكل أن له وصار حقه، ل اليوم حرمة زالت، فقد شرعي يعذر أفطر 



اك،بالإمنلزمه ا فإنعذر، بدون رمضان تبار ق أفتنر الذي الرجل بخلاف 
اهلمح٠وعذاوىالمألتتن( هات؛ن ب؛ن للفرق التنبه فيجب القضاء، يلزمه كان ؤإن 

•،■([.اكخاينين)ه>/امالرذإ 

انإنلوأسلم ما السائل! أوردها التي المسألة هذه )ونفلر أيضا! وقال 
بلغلو ما أيضا: ونفيرها الوجوب، له تحدد أملم الذي هذا فإن اليوم، ثناء أل 

أململمن فنقول الوجوب، له تحدد هذا فإن مفهلر، وهو اليوم أثناء ل الصبي 
ونقولالقضاء، عليلث، محسا لا ولكن الإمساك، عليلث، محب النهار! ثناء أل 

القضاء،علبم، محب ولا الإمساك، ، 4Jipمحب الهار! أثناء ق بلغ إذا لكي 
القضاء،ا عليهمحب العلم أهل ُإحماع فإنه طهرتر، إذا الخائض بخلاف 
الاليوم بقية أمسكت، إن أنبا عل العلياء أ-م المهار أثناء ؤلهرت إذا الحائض 

اه]محم_وعذارىاكحالقضاء( عليها وأن صوما، يكون ولا الإمساك هذا ينفعها 
^م.أ([.لوام:سمعكارىايناز)؛ا/0،آ([.

أعلم.واف 
000



إسلامهاأم يكون أن ونحب حديثا، أشت صدمة ل (: ٣٧٧٣٠)مزال 
سكنل تعيس لأما ولكن الصيام، ق حادة رغبة أبدت الوقت، لبعض أ رم 

أنأرجو الأصدقاء. بقية عن صيامها إحماء ق صعوبة نحد قهي للطلابه 
الظروف.هده مثل ز لها حلا مرح 

ف...الحمد الحوار_،! 

أنال وتعبحانه اممه وسأل، الإسلام، ل دخولها عل الأخت منئ أولا: 
رثدآ.من لها تييئ وأن عليه، يتوفاها وأن دينه عل يثبتها 

ا،فيهافه يعمى التي الأمكنة استهلاءتها~ —قدر ترك أن الأخت وتنصح 
محتلهل،يمكن ق كن وتمحتلهل، مكان ق تدرس أنها الموال من فهمنا وقد 
يسأن لعان الالأخوات عل فتجب دينها، وعل علتها وخهلر إثم هذا ون( 

نيرإن تركه عليها وأن عليها، وخهلرْ فيه هي ما حكم أحسن هي بالتي، لها 
فيه.هي مما أشد هو ما عليه يرتب ولن لها 

ثنبوالأمر الإفهتار، لها نحل ولا تصوم أن فعليها لصيامها: بالمة أما ثانيا: 
توهمأن ا فيمكنهوالأقرباء، الأهل بين( كان إذا منه أسهل والaلاJات الطلاب 

تثربا أنهالماس وإيرّام —مثلا— عمثر لزجاجه بحملها مفهلرة أنها الناس 
اسالنحال عليه لما النفمى المرمحى وتقصد مريضة إنها تقول أن يمكنها كإ منها، 

الماحة.الح؛ل ص ذللث، شابه أوU مقيم"، "إف ص: الخليل إبراهيم قال كإ 

محرجا.له يجعل اممه يتق ومن استطاعت، ما تعال اممه تتمي، أن فعلمتها 
أعلم.واف 





٠ — ،Tn(ح

البيإل رحل ررحاء  ijLiه هريرة أي حديث ذلك ودليل الغلغلة، و١تكفارة 
قامرأق عل ونمت، ء_الت أهأكاك؟ وما قالت اف. رمحول يا هلكت قال.' ف. 

تصومال يهزثنتطع قال: لا. قال: رمة؟ ينتق ما نجد هل قال: رمضان. 
]رواءلأء فال: منكينا؟ محقن ئطعم ما نجد يهل قال؛ لا. ٠الت مثابمح(؟ فهرين 

الحإع.إلا اكلرات من بثيء الكفارة تحب ولا ١([. ١ ١ الخأرىسا(،و.ساوم)ا 

علوالدليل أونحوها. باليل. المني وهوإنزال الامحتمناء. المنملرات: وثاق 
الصائم:عن المدّى الحديث ل تعال الله قول المفهلرات: من الامحتمتاء أن 

([.١١و.الم)ا0 (، ١٨٩٤)]روا. مذأخل« وقهرته وئزابه طعانة ®يرك 
رمضانبار ق تمتى امحفمن الصائم. يتركها التي الشهوة من الني ؤإنرال 
.ذللمثؤيعد يقضيه وأن يومه، بقية يمسك وأن الله، إل يتوب، أن عليه وحب 

صحيح،وصيامه التوبة، فعليه ينزل ولر كما نم الامحتمناء ل ؤإن'ثئ 
هومثيرِما كل عن الصائم يبتعد أن وينبغي الإنزال، لعدم قضاء عليه وليس 

الرديثة.الخواطر ه نفعن يهلرد وأن للشهوة، 

يفطر.لا أنه فالراجح الذي وج حم وأما 
أوالشرابالعلمام وهوإيصال أوالشرب. الأكل الفْلرايت،: من اكالث، 

الأنفطريق عن شيثآ معدته إل أيحل لو وكذ.للن، الفم. طريق عن العد.ة إل 
الأنتثشافيإلآ؟نمحونررن:>لجِفي امحي. قال ولهذا والشرب، فهوكالأكل 

يحولأن فلولا ١ ([ ٦٣الرمزي")١ ق"صحح )^ ٧١١١وصححه الرمذي)٨٨^١(، ]روا، صاتاء 



عنالصام ه البن ينه لر الصوم ذ يوثر الأنف ؤلريق عن العدة إل اناء 
الأثJاق.ق المإكن 

أمرين•يثمل وذلك والشرب. الأكل بمعنى لكن ما القطرات؛ من الراح 
ضلرفإنه بالدم، فحقن >إويف لوأصيب ك،ا الصائم، ل الدم حقن ~ ١ 

والشراب.بالطعام النداء غاية هو الدم لأن 

الأنبموالشراب؛ الطعام عن ا ببميتغنى التي العيية )الحقن( الإبر ٢" 
٧٠([ ٠ )ص ءيم؛ن لأبن ' قهرر>ضان ل"محالس والشرب. الأكل بمنزلة 

سالحةولكها والشرب الأكل عن  ١٢تتحاض لا ام الإبر وألك 
الصيام؛نفز فلا التطعيم، أوإبر الحم، أوتنثبط والأنسولن، لكلنسالن 

والأحوؤل،ا.  ١٨٩ر؛/إبمراب ممدبن ]يتاوى الوريد. أو العقلان طريق عن سواء 
بالليل.الإبر هن.ه كل تكون أن 

معأحرى مرة رجوعه ثم لتنقيته الدم حروج يتهللب الذي الكل وغسيل 
يعتبرالدم إل وغرها والأملاح لكلكريات وقلاJية كيإوية مواد إصافة 

لذارىاللخثاكس)«ا/ها([.مفطرأ. 

الحاجمرراقتلن ه؛ البي لقول بالحجامة. الوم إحراج الخامس؛ الفطر 
([.٢٠٤٧)داود أي صحح ق الألآي وصححه (، ٢٣٦٧)داود ب ]رواء والحجومء 

كتاثثرالدن يوثرعل لأنه بالدم المع بالحجامة الدم إحراج محنى وق 



فيجوزمضطر يوجد أن إلا يالدم؛ يمع أن للمائم يجوز لا هذا وعل الحجامة، 
لأينءبين)صاي([.ل"مالسشهررمضان" ذللثاالنوم• ؤيقفي المع، ويفطر له، المع 

([.٢٦٤ا/ ]فارىالا؛جثاسر• بغثراحتيارْ. لأنه صحح؛ فصيامه نزيف أصابه ومن 

فلاونحوذلك الد-م تحليل أو الحرح أوشق السن بقلع الدم خروج وأما 
الحجامة.تأثير البدن يوثرل لا إذ بمعناها؛ ولا بحجامة ليس لأنه يفطر؛ 

غلبه——أي! درعه من  ١١النبي.! لقول، عمدا. التقيؤ السائس؛ الفطر 
رصحسانى)'أ'\(، الش،ئلفض* عمدا انتماء ونتن محاء، عليه لبز الميء 

([.٠٧٧الأسفي"سحالتر.نى")

اهعامدأ( استقاء من صوم إبهلال، عل العلم أهل رأجع النذر؛ ابن وقالا 
]الض)؛/هآمأ([.

رالخةشم أوتعمد بهلنه، عصر أو فمه، 3، أصبعه بوصع ءمد"آ تقأ فمن 
القضاء.فعليه يتقيأمنه، ما إل النظر أودوام كرتيه، 

رمضان"شهر ]"محالس يضره. ذللئ، لأن القيء منع يلزمه ل؛ معدته راحتا ؤإذا 
•لأينءبين)صاي(ا 

إذا»أل-يز اليي لقول والنفاس• الحمى دم خروج السابع: اكلر 
'٣([١الخاري)٤ لرر١٠• ٠ تحم وثر تصل ل؛ لحاضتتا 

غروبقبل ولوكان صومها فسال أوالنفاس الحيض دم المرأة رأت فمتى 





اسعااثممطرالأووء 

زواجي،أسمع هو رمضان من الأول الأمبوع كان (: ٤٩٦١٥)ّؤال 
يقولزوجي أفطرا أن أريد لا وأنا رغباته، عل يسيطر أن يستطيع لا وزوجي 

صحج؟هذا فهل ذلك، بعد وأئضه يومأ أفطرت إن صرر لا نه إل 
فه...الحمل. الحواب! 

فاعلهؤيكرن ائر، الكبأكبر من عذر غر من رمضان ق الإفطار أولا: 
الكبيرة.العصية هذه من تعال افه إل التوبة عليه ومحب، فاسقا، 

قال:الباهل أبوأمامة رواه ما الصوم ترك عل الوعيد من صح وتما 
لإإذهمزبجَن.؛الإا؛ميدإذا

ندمموحرة فوق اللءي العمب بعزافيبهم"العرقوب: معلفن بثوم آنا 
دما،أسيافهم ثسيل الفم— جانب —الشدق ]نوانزا مثممة ان-، الإن
Lii :، الأ: هولأء؟ نسi حزبمةابن ]رواه صومهم® ئة من؛ مطئور٠ الد.ين هولأء

([.١٥٠٩الظمآن")موارد 'صحح ي وصححه ٧(،  ٤٩١حبان)وابن (، ١  ٩٨٦)

أمرل اون يتهولا تعال اممه يتقي أن الزوج هذا عل محب هذا فعل 
طاعةلا فانه الأمر، مدا ل تهليعه لا أن وعليك حطثر، الأمر فان الصيام، 
الخالق.معصية ق لمخلوق 

رمضان؟مار ق الخإع عل زوجته محر رجل م، عشمتن: ابن الشيح مئل 

الحال؛هذه ق لث، ذلمن أوممكنه زوجها تطح أن عليها )محرم فأجاب: 





 —٠vu( )و؛

يكملهل زوجه؟ يجامع والرحل الفجر أذن إذا الحكم ما (: ٣٧٦٧٩مزال)
ْأجمحرين•أقرتا الأذان؟ بع بمجرد اُبماع يقْبع أم يطره؟ يقمي حتى 

فه...الحمد الحواب: 

فورآ،الحملغ عن الكف عله فالواجب زوجه يجامع وهو الفجر طلع إذا 
طلؤعبعد الحملع ل الاستمرار له يجوز ولا تيء• عليه وليس صحيح وصيامه 
والكفارةالكفارة. مع القضاء وعلهإ صومه، أفد فقد ذلك، فعل فان الفجر، 

ستينفإطعام ب فان متتابعين، شهرين فصيام يجد لر فان رقبة، عش هي 
لهفقال رمضان ل امرأته جامع الذي الرجل ل هريرة أي لحدسثإ مكينا. 

نمصومأف ثنتطح —ل راهه قال؛ لا. قال؛ رمه؟،ا يعتق ما يجد ررهل ه• الّكا 
القال؛ ثطعيبجتثا؟« >>دهلتجدنا قال: لا■ قال: شهزينئثامح؟« 

أعلم.والله ([ ١١١١لم)وم(، ١  ٩٣٦الخارى)لروا>< 

علاتصالت؛إ بيوم المفر وقبل رمضان، ل لبلدي ماقرئت، (؛ ٣٨٢٨٧)موال 
حالأجامعها أن أريد لأنني وصول يوم تصوم لا أن منها وطلت زيجتي 
قجاع بجننا وحصل تصم، دلر أطاعتتي المد، قليل لأنتي لليت، يصول 
ذنبا؟.اقترفنا فهل يصم، ر كلأنا النهار، 

.طه...الحمد الحواي،؛ 

يومصيام ترك ل ان الأنيتهاون كيم، إذ عظيم؛ إثم مكا حصل ما 



الطريقة.حده اش محارم عل يتحيل بل معتبرشرعا، سبا ولا عذر، يدون 

لكانونقول 

دامما اليوم، ذلك، صيام  ١٧٠يلزفإنه الفجر، أذان قل وصلت، إن أولأت 
زوجتلث،وأذهلرات، الإفطار، تعمد>ت، فإن يليك، إل برجوعك، انمطع قد سفرك 
قالغلغلة والكفارة القضاء، ويلزمكإ اثإن، فإنكإ نحامعها، أن لأجل ٌعلأ،؛ 

حالالحإعءلكلواحدما.

إمفطرآ لأم إذا المسافر أن فالصحيح اليوم، أثناء ق وصلتط إن ثانيا؛ 
ووجونم،الإمساك وجوب، علميه لامحمع لأنه اليوم؛ ذللا، اك إميلزمه 

الثيقح]همح الشافعية مدهب، وهو أحمد، الإمام عن رواية القول وهدا القفاء، 
أيضاهي ونائم يأمرها؛الإفطار، أنتؤ تأيم لكن آمآ~ْمآ([• تنغ)أ/ الزاد عل 

هيا وعليهالفضاء، فعليها ا نحامعهأن لأجل نصم لر ؤإن لكا، ؛هلاءتها 
حميع.من حصل ما ببؤ يالغلظة الكفارة وحدها 

يوائعأن أراد رجل عن اش~ رحمه — تيمية ابن الإسلام شخ مر وقد 
فهلجامع، نم محامع، أن قل بالأكل فأفهلر بالنهار، رمضان شهر ل زوجته 

لا؟.أم كفارة علميه 

أحدجما:مشهوران: لاوعل،اء قولان فيها المسالة هده فه. )الحمد فاجابؤ: 
واكاق:وغرهم. حيفة وأي وأحمد  ٠٠٧^حمهورهم قول وهو الكفارة، تحبا 

قال؛)لأنهنم الكفارة وجوب، ورجح الشافعي( مذهبا وهو الكفارة، نحتا لا 



.نق، ٠— 

يناءلا فإنه أحد، يكمر لا أن إل ذؤيعت كار هذا مثل عل الكفارة تحب ب لو 
علله أعون ذللئ، بل يجامع، ثم ياكل، أن أمكنه إلا رمضان ل يجامع أن أحد 

-جامعهاثم هووامرأته تغدي ؤإذا كفارة، عله الغداء قبل فيكون مقصوده، 
(،٤٧١الكثرى)آ/ ]الفتاوى بمثله( نرد لا الشريعة ل شنح وهدا عليه، كفارة فلا 

([.١٣٢ الجموع)،■/ وانفي: (، ٢٦• وصوعالخاوي)ْأ/ 

١^٢.والله 

عنأصثر لا وكشت، برولج، عهد حديث كتت رمضان ل ٥(: ٠  ٤٥٢موال،)
أسيوأحمتح جاع، غثر من رمضان مار ل بما أمتمتع وكشتؤ زوجتي، 

الحكم؟.فإ وأنزلت،. بالدبر أدخلته 
.١ فه. الحمطو الحوابر! 

بانيانالمى. قرنه بل الذنوب، كائر من كبثرة دبرها ق الزوجة إتتان 
أوكاهنادبرها ق انزأة أي حائفا آتى ®من ه•' فقال، كفرا، ومنام الكهان، 

ما-حانوابن (، ٣٩٠٤وابوداُد)(، ١٣٥)١لترعذى لرواء . ٠ محمد. عل أد-رل، بنا كثر قد 
٢([. ٤٣٣"سحالترقب")ز الألازٍا وصححه (، ٦٣٩)

اصآتةِفيانى من ®ملعوق فقال! دبرها ل امرأة أتى من الّك،).1 ولم، 
([.٢٤٣٢"صححالترقب"))^)،ي ٠١١١(،وصححه ٢١٦٢لرواْأبرداود)دبرها٠ 

قوالح،اع أوينزل، بحامع ب ما وهوصائم، بزوجه ستمتع أن للزوج ثانتآ• 





)Tw؛(-٠— ٠

ونزلليلا رلوجامع الالكيةأ كب من وص الدسوقي حاشية ل وقال 
"ثرح(،ونحو،j ٥٣٢لحأبالدّرفي)ا/اه عاليه( لائيء الظاهرأنه بعدالفجر، منيه 

([.٢٤٩/٢،نمرخلل")

معننع ثم المجر مل جامع اليمان)إذا وهوشافعي النووي وقال 
فلمماحة مباشرة من تولد لأنه صومه؛ يبطل لر وأنزل طلوعه عقب أو طلوعه 

اه]الجموع)^مأم<[.ثيء( فيه محب، 

أعلم.وافه 

صائمة؟وأنا أحبلث،( )أنا لروجىت أقول أن ل بجون هل ٢(• ٠  ٠٣٢)موال 
الهدا بأن له وئيت، الصوم، أثناء أحبه بأنتي له أقول أن مني بمللب زوجي 
يجوز•بأنه هو ويقول يجوز، 

ض...الخمد الخوامح،! 

الصيامحال ل بالكلام لزوجها أوالرأة لامرأته، الرجل مداهمة من باس لا 
الإنزالمن شيهإ عل لايأمنان كانا فان الإنزال، من نفسيهإ عل يأمنا أن بشرط 
المني،بانزال صومه فد أن امرأته داعبط إذا أنه ونحشى الشهوة شديد كان كمن 

([.٣٩•اد]امحاكإ)آ/ للفصومه يعرض لأنه ذللث، فعل له يجوز فلا 

حديث،الإنزال؛ من ه نفعل يآمن لمن والمداب الملة جواز عل والدليل 
وهوصائم،اشر ؤيثيقبل ه النبي )كان ءالت،ت ءنها~ اممه ~رصى عاتنة 
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لهذا.المال ق طمعه فيؤديه للإنجاب مائه صلاحية بعدم لحرمه أو شي، 
اهنومن العينادتا، تبديل ق اخهلماء وقؤع المتمايت، من كٌثر ق ووثّتا 

الماءوصع وتاحير حفظ'العنات حال ل يجيزوه ول؛ الأمر، هدا ل العلمإء ثدي 
الحطأ،احتإل من الهلريقة هده يعتري لما مهللمقا آخرون ومنعه المرأة، حم رق 

متعددة.ومقامي محاذير ل والوقؤع الأنساب، اختلاط إل يودي وهوما 
فطرهق الرحل بب يتحتى الضرورة باب من الضحص هدا ليس ثانيآ! 

رمضان.شهر بعل ما أوإل الليل إل ذلك تاجيل فمكن زوجته، وفطر 

الشرعيةباب بالأموالأخلم. تحال الله قدر عل الصر هو به ينصح فالذي 
أشدأخد من يد فلا المناعي التلقيح عل إصراركم حال ول للإنجاب، 

موثوقطبيبة من المرأة رحم ق مثانرة ؤإدخالها العينة مراقبة من الاحتياطات 
ذلك.إل الاصعلرار لعدم رمضان مار يتجنب وأن ينها، دل 

أ؛اأءاوواه 

الأست٠rتاءاال4ءتطواتثانيا 

الصيامأثناء رمضان أيام ق المنوي السائل نزول أشكو (؛ ١٢٦٧٩)موال 
٠الصوم؟ عل تأثير ^ا ل فهل المرية، العادة ممارسة أو احتلام أي بدون 

ه...الحمد الحواب! 

رمضانمار ق لدة بدون منلئ، المنى نزول فان ذكر كإ الأمر كان إذا 





بمول•اهّ. رسول سمعت قال؛ الأنصاري قتادة أبا أن سلمة أي عن ثانيا: 
عسنكمز ؟كرهة الخلم أحدكم حلم ^١ الئ1طان، من وا-ئم افه، من ®١^^١ 
ول—تمن([ ٤١٩٦وملم)الخارى)اِخإآ(، ]رواه ء يضئ، قلن منه باقي وفينثعد سايه، 

هءدللمل أوتمبب دفع هوالذي الشيطان أن الحديث من المقصود 

منصفته سامب أنيا بمعتى الشيaلان إل لئلم اّ)ؤإصافة حجرت ابن قال 
إضافةاش إل فأضيمت الصادقة الرؤيا بخلاف ذلك، وغر والتهويل الكدب 
اهلتحاواري)أا/-اآ'أ([.وتقديره( الله بخالق الكل كان ؤإن تشريف 

ةالومومعن الشياطان توقف بعتي لا رمضان ل ثثل الحي مردة وكون 
هداوآثار الشهور، بقية ق منه أقل رمضان ل يكون ذلك ولكن بالشر، والأمر 

ومشاهدة.محسوسة 

و\ذ4\عذم.
000

لوالألبال حزم وابن الظاهرية برأي يأخذ الرؤج كان إذا I ( ٦  ٠٦٨ )٣ موال 
jزوجها مداب للزوجة نحون فهل بمطر، لا جاع دون من التي نزول كون 
منه؟.أوالتي الذي نزول ذللث، عل لوترم، حتى رمضان تيار 

...ليهالحمد الحواب،: 

أهلأقوال من والراجح ايي، نزول عن الذي نزول حكم نحتلم، أولا؛ 
المرأة.من ولا الرحل من لا الصوم، يعلل لا الذي نزول أن العلم 



٠٠-)Tw؛( 

استمتىأو فأمدي، باشر إذا الرجل أن )الصواب! عثيمين! ابن الشيح هال 
الإمحلأمشخ اختيار وهذا صحح، صومه وأن صومه، د يفلا أنه فأمذى 

([.٢٣٦اهلاضحاكا)أ/ب( 

منفلأن أو فلأن بقول ياحن. أن لأحد محل لا أنه يعلم أن يبني ثانيا! 
يقول!أن لأحد محل فلا هواه، يوافق القول هن.ا لأن أو الشهي، لمجرد العناء 

البي،س•عن ثابتا حديثا بذلك ويصادم ،اء، العالمن فلأن بقول آحل. أنا 
تبانتاممن أن عل العلمإء )أجع ~! اش رحمه ~ الشافعي الإمام قال ولذلك 

([.٣٣٥ال(ة؛ن)آ/ال]مدارج اه أحد( لقول يدعها أن له محل لر الشي ستة له 
كان.من كائنا لأحد قول فلا الصحيح بالدليل الحكم ثيتر فإذا 

الصهيامل.ات مفمن الإنزال حتى المرأة ومباشرة الأستمناء بان والقول 
للشهوة،نض.اء بأنه وامّتاءلوا الأربعة، الأئمة ومنهم الاالإء، حماهر قول هو 

الصائم!عن المدّى الحديث ق تعال اض لقول ذلك، من ممنؤع والصائم 
([.١٨٩٤الخاوي)]رواه احل٠٠ من وشهويه وثرابه طعامه رايرك 

الشحورجحه حزم ابن رأى وقد المسالة، ل حلاف وجود نكر لا ونحن 
هذايرى أحل. كان فان يمتلمر، لا الزوجة بمباشرة الني إنزال أن اممه~ ~رحمهإ الألباف 

انالإنلأن ذللمثه، ق علميه >مج لا فإنه لهواه! اتباعا لا تدينا ؤسناه عالم، عن القول 
ظهرما ص، عل ذلك يرى إنإ يكون أن بشرط ولكن علمه، بلغه بإ إلا يكلف لا 
بالأسهل.والأحد الترخص لمجرد وليس العلمإء، وأقوال الأدلة من له 



٠vw( )٠؛-

فيهمحتمع بذلك فإنه وأحطاءهم، زلات يتتع أن للم محوز فلا 
بالرخصوأخذ العالعاء، فيه اختلف ما نتع )من المل،اءت قال ولهذا كله، الثر 

الفاق.هي والزندقة ([. ٢٢٨/١اهلإظ•ةالأ٠uنرأوكاد( تزندق أقاؤيلهم، من 

أعلم.وافه 
000

ثنرمضان نهار ل الرئة العادة تمارس كانت، صديقتي (؛ ٠٨٢٧٤ ر موال 
.الحكم؟ فإ عملها، يحرمة حاهلة وهي عديدة 

...طه الحمد الحوابؤ؛ 

ؤإثارةبالأعفاء العثن، الأستمناء؛ أو الرئة بالعادة اكمود أولأ؛ 
قبيحةعادة وهي أو؛غارها، باليد ذللثح كان مواء المني، إنزال يم حش الشهوة 

الزوجةق إلا بالذكر العمل محل رلأ الأه~ت ■رحمه الشافعي يقول محرم، وفعل 
([.١٣٧لالأمرْ/الامتمناء( محل ولا اليمين مللئ، ي أو 

فساوالمي، منه وخرج صومه، أثناء الرئة العادة الصائم مارس إذا ثانيا؛ 
٠۶١^٠١١حمهور قول ق صومه 

ومحب،صومه د يففهل للميام، ممد ذللث، أن محهل كان إن ثالثا؛ 
القضاء؟.عليه 

ض.هل جاهلا، الصيام مفسدات س ثيتآ فعل فيمن العلياء ، اختلف
قولين؛عل لا؟ أم بذللن، صومه 



أنإلا وأحمد، الشافعي وهومذهب يدلك، صومه د يفأنه الأول! 
عنبعيدأ ببادية ناشئا أوكان بالإسلام، عهد حدين، كان إذا استثنى الشافعي 

([.٢٤٤)Y/صر^آْم،واهم)؛/^م،واصفي صومه. يفد فلا الطم أهل 

عمناللجنة ثك مفمل، الدائمة، اللجنة ياء عالالقول هدا احتار وقد 

النيالأيام عدد يعلم ولا حرام، هدا أن وهوجاهل رمضان نيار ل اممتمنى 
المحرم.هدا فيها فعل 

دملأم—امقالرئة؛ الحادة أفطرمابسب اش الأيام قضاء )محب فاحابت! 
ا/حْآ([.اهلذاوياللجةالوس0 أفطرتيا( الي الأيام معرفة واجتهدق للصيام، 

هدااحتار وقد النامي• صوم يفد لا كإ يدلكا، صومه يفل. لا الشاق! والقول 
لاكارىمى)آ/بما(،ئطمرسن)؛/آآ([.القيم. وابن تنمية ابن الإسلام شخ القول 

رمضانق اسمتى شاب عن تعال— اض —رحمه ءثيم؛ن ابن الشيخ ومثل 
الحكم؟.فإ يفعلر، بأنه جاهلا 

الصائميفطر لا أنه سق فيإ قررنا لأننا علميه؛ ميء لا أنه لحكم را فأجاب! 
علمحب إنه أقول! ولكني والإرادة. والذكر، م، الحلشروط! بثلاثة إلا 

([.٩٨١ا/ ءيم؛ن)٩ ابن كاري اهلءعوع حرام( لأنه الامتمناء؛ يصرعن أن الإنسان 

بإعددها تحديد ل وتحتهد الأيام،  vuJlتقفي؛أن لمديقتلث، والأحوط 
محلتها.عل يغلب، 



ونحنبالطاعات، وفعل الاستغفار من ذكثر أن الأخت لهذه وينبغي 
لماالجميع اممه وفق ا، عنهيتجاوز أن اض لعل الاستقامة، ولزوم الحرمات، 

ويرمى•بمب 

٠٠٠
•إنزال؟ بدون الرئة العادة تفطر هل (: ٣٨٠٧٤سؤال)

ف...الحمد الحواب؛ 

اهلال—رحيفطر( لا فانه إنزال بدون استمتى )لو ابنالشخ قال 
rAA/n)،_ii.])

٠

بعضj أتني كنت الراهقة من ز كنت ما عد (: ٤٠٦٦٤)موال 
إياْ،بمحجري الذكر من نحرج النوى السائل أدع لا ولكني رمضان، مار أيام 

صيامي؟.حكم فإ والشهوة، التعة أطغ ولكني 
.٠؟ ف الحمد الخراب: 

الأمورمن العادة نالك أن كإ شرعا، محرم الحادة هذه ق الومع أن اعلم 
لفعلها.ه ينفيدنو أن بمسلم يليق ولا وعقلا، فطرة المستقبحة 
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الا وهنلرراءسام)"ا؛'آ([، الماءا، الماءمن ررإثإ الخيري؛ سعيد \لي حديث ٢— 
ماءفلا ماء يكن ل؛ إذا أنه عل يدل والحدث ماء، يوجد 
مداعن يعدل ولا الغل، موجس، وعدم الطهارة، بقاء الأصل أن — ٣ 

امرع)ا/لأآاهرمط)ا/ي1(،وص•اامآ(،واطر:]الثرحا،لمعرا/ إلابدليل( الأصل 
 (، ١  ٢٨/ )١ Y(١٠٩/ والصرع ،) ([ ٩٩الميتة)أ/ الفقمة رالوّرية.

•أعلم والته 
محي0

عندمامدة. منن. يؤردني والن،ى مياشرة موال بطؤح سأبدأ (؛ ٠٨٢ )٣٣ مزال 
اّتمنست!،،رمضان مار ماعاُتؤ إحدى ول عمري من عثرة ة الخامل كنت، 

اقترفته،الذي الن.ذّ-خ حكم عن أبحث وصريت، نفى تداركت، وبعدمحا 
سأصبحلنفى! فقلت، جهدأ لها أمتطح لا ولأل ، ٤١١٠٢كفارة عل أن اعتفدتؤ 

وفعلاالكفارة. عني وتضل ل افه سيغفر وحدا حديد من أسلم ثم كافرأ 
لأفكر ولازلن سنة ثلاث؛ن عمري والأن غدأ. وامالم كافر الأن أط قالت،; 

^،٠٢وأن هو إلا إله لا أن وأشهد افه أستغفر أتذكرها وكلمإ الحادثة، تلمالئؤ 
هلولكن فه. والحمد الأن ؤإل وأصل أصوم عمري طوال ورسوله. صدْ 
توبتي؟.افه يقيل حتى وهوالقتل، عك، الرئة حد إقامة محس، 

لنه...الحمد الحواي،؛ 

يشحرلا حسن، من ويستدرجه الباطل مان للأنيزين الشيتلمان يزل 1؛ أولأ؛ 
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وهوالإس—لأم، إل ورجع تاب عمن تسقط العموبة هالْ أن عل — والخنابالة 
لالدي)و/خا(،وصبمري)آا/يىآ([.لخالك. الموافق 

والواجبللمسام، همل< فهو رمضان مار ق الأستمناء حكم وأما ثالثا؛ 
ادإفل الكفارة لأن الخملع؛ ارة كفوليس ممط، اليوم هذا نقاء هر علميك 

بالخإع.إلا نحب لا الصيام 

٠٠٠
وهوأنزل نم ي نم الخاع، و فم الرجل فكر كان إذا (: ٢٢٧٠٠)مزال 
•يقفي؟ وهل صيامه؟ يفد فهل رمضان، مار و صائم 

ف...الحمد الخواب؛ 

الخنابة.غسل وعلميه صومه، د يقلر فأنزل؛ أواحتلم فأنزل، فكر من 
اعفمم—ا التفكير وهكن،ا باحتياره، ليس الاحتلام لأن فصحح؛ الصوم أما 

امسهابه حدستن، ثيء كل عى لأمي نحاور الله ®إف النم،.ؤ•' لقول عنه؛ اممه 
لذاوىاكخايناز)ا/ملآ([.([. ٤٣١٢٤^)ابن ]صحح به« مالمْسةللمأوشل 

أعلم.واف 















نقومالأحيان من ممر و القهوة، ثتج شركة و أعمل (: ٤٩٦٥٨)مزال 
الصيامحلال التذوق نحون أته أعلم أنا والرائحة، الطعم كارنة القهوة بتدوق 

أحاولالقهوة أتذوق صدما الحسم، داخل إل الشراب مرور عدم تأكدت إذا 
ؤلعايرك القهوة تذوق ولكن صغرة، كانت ولو كمية أي بلع عدم جاهدأ 

•الصيام؟ يبطل الصيام حلال القهوة تذوق هل الفم. ق ورائحة 
فه...الحمد الحواب: 

الصيامولايفر بذللث،، فلابأس الصيام أناء الخلعام مم.وق إل الصائم احتاج إذا 
وغرها.القهوة هزا ل ؤيتوي الصائم، جوف إل الطعام س ثيء ينزل ما!؛ 

بذلك،.صومه يعلل ولا مكرو0، فإنه ذلك، إل حاجة غم س ذاقه فان 

([.٦٨١ترواْاوخارى«علقأرآ/ الثيء، أو القدر أزسطعم بأس عباس•)لا ابن قال 
يضره،نر فعل فإن الملعام، ذوق نحتتب أن إل )أحب أحمد: الإمام وقال 

([.٣٥٩/٤ولأبأس؛ه(اهلااكير

العلعام؟.بتذوق الصوم يبعلل هل ابن الشح وسئل 

إذاإلا تفعله لا ولكن يبتلعه، لر إذا التلحام ذوق الصوم يبطل )لا فاجاب: 
قمدبغر بهلتلث، إل ثيء منه لولحل الحال هذه وق إليه، الحاجة دعمتا 

(آ٣٣٢/١({س:ذاوىاسانمس)•ب٥٣

ئيء.ابتلاع يتعمد لر إذا الصيام، عل يوثر لا أوالهلحم الرائحة بقاء ومجرد 



ح)تبمت( ٍ -ؤنشيصسئم.
قال:طعم. له قيل! الرطب!الصائم. بالسواك باس سرينت)لا ابن قال 

([.٦٨١لرواْاوخارىطأ)آ/تمضمضبه( وأسى طعم، ل4 والاء 

ذلك،إل محاج لأنك صائم وأست، القهوة تدوق أن بأس لا هذا؛ وعل 
حالقلث،.إل ئيء يدخل لا حتى الاحتراز وعليلث، 

٠٠٠ُ"سم 
الصوم؟.حال ق وا،لعجون بالفرشاة الأسان نحونتتفليف هل (؛ ١٣٦١سؤال)

ف...الحمد الحواب،! 

الأسانمعجون تمال امعن اه— —رحمه باز ابن الشيخ سعاحة مقل 
تمالامكعا منه، ثيء ابتلاع عن التحففل مع ذلك، ل حرج )لا فقال؛ 

]ذاوىاكخاينباز)؛/لأ؛؛(اؤللصائم( السواك 

يتحملأن للصائم نحون )هل عثيم؛ن! بن الصالح محمد الشيخ وقال 
لا؟أم والعجوز الفرشة 

والنزولالشوذ قوة من المعجون ق لما ألايستعمالها؛ الأول لكن يجوز، الجواب• 
؛([.(-٨• ]اانرحادغ)آ/م\• الليل( ل يفعله الهار ق ذللث، يفعل أن وئولامن الحلق، إل 

٠٠٠





الماءمن ثيء جوفه إل فنزل أوامتشق أوتمضمض اختياره، بغثر ثيء فيه دخل 
عشرء٠الخامس الجلس شهررمفان، جالس ت عله( قضاء ولا صء*محا^، فصامه اخاره يعر 

الصوم؟د يفهل الحر شدة س التمضمض عن تعال~ت اش ~رحه ومثل 

ولهذا، ybUaJlحكم ق المم لأن بذلك؛ الصوم د يف)لا بقوله؛ فأجاب 
قواجبة اطلفممة كانت ثم ومن به، يفهلر ولا صيامه ل الصائم يتمفمص 

قواجبا عاله كان ما الحد من الظاهر حكم ق الفم يكن لر ولو الوضوء، 
الصومر يمما الحر مدة من الفم يبس إدا يالماء الضمضه إن ثم الوضوء، 
مدةق العطش من رأمحه عل اثاع يصب كان . الك، أن روى وقد ؤيهله، 

j رصححه (، ٢٣٦٥داود)أم ]رواْ صائم، وهو الحر  juVi وهذا٢([. • "صحٍحشداود")٢٧
ولكنبه، أس بولا جائز ان الأنعل الصوم نحقق ما فعل أن عل دل 

يكونالثs ذلفإن جوفه، داخل إل الماء ترب من الممصمص هذا ليحذر 

اختيارهبدون الحال هذه عل جوفه إل الماء نرب لو هدا مع ولكن خهلرأ، 
لءسوعاكارىآ\[.يأس( ذلك ق عله ليس فإنه 

واشأءاام.
ؤ00



٠٠ نيبمت( .

الغرغرة؟.دواء 

فه...الحمد الحراب؛ 

اداجةولأتفطردعت إذالمش،وصلأسإلأإذا الصوم بملل لا 
([.٠١٤]كاوىاكخاينضين)ا/ثيءمنه. جوفك لريدخل بهإذا

٠٠٠
لالاستنشاق عند الخوف إل افاع يحول يتب هل (؛ ٤٠٦٩٨)سؤال 

الصوم؟.بطلان ق ١^٥^ بملريق الوضوء 
..١ فهالحمد الخواب؛ 

>ثووط.'بثلاثة إلا الصوم -با ضّد لا والفاس— الحيض —عدا اكطرات حيع 

جاهل.غر عا،لآ الإنسان يكون أن أولأ؛ 
ناس.غثر ذاكرآ يكون أن ثانيآ؛ 

مكنه.غجر محتارآ يكون أن ثالثآ؛ 

القطراتهل.ْ س شيئا الصائم اطه~ث)لوفعل —رحمه عثيمين ابن الشح فال 
بدونبعلته إل الماء ونزل تمضمض ولوأنه صحيح، فصومه واختيار منه إرادة بغير 
[.محالىشهردممان،الجليالخاس٠٣١ا.لءد»رعالفتارى٩١صحيح( فصومه إرادة 

بغثرثيء فيه أودخل غبار الصائم جوف إل اطه~ث)لوءلار —رحمه وقال 





٠•-)؛مم( 

فينآحثاح علخفم وليس ؤ افه لقول وذلك يقهر، لا فإنه منه نمد 
فعلقلبه يتعمد ل؛ وهدا ]الأحزاب/ه[ ه ظوت5م ثعمدت ثا ولكن ببِء احطاتر 
بتصرف.إلآ-؛أ([ • اه]النرحا،لمع)أ■/ صبأ( صومه فيكون القد، 

معإليها، الالتفات، وعدم عنها، هوالإعراصن للومومة علاج حير ثالثات 
يعافيلث،أن اممه أل نمحصيته. واجتناب، ومحناعته، تعال اش ذكر من الإكثار 

أعلم.وافه • السيعلان كيد عنلئؤ ويصرف، 

منثيء حلقه إل تطاير إذا الحبوب يملحن فيمن الحكم ما (؛ ٢٢٩٨١موال)
وهوصائم؟.ذلك، حزاء 

ف...الحمد الخواب،؛ 

الفإنه ثيء لحلوقهم تطاير إذا الحبوبؤ محلحن ق يعمالون الذين العإل 
ارهم،اختيبغير ياء الأشهذه تطاير لأن صحح؛ وصومهم صومهم، بجرح 

أنين أبان به المنامحه حن. وأحس، اجوافهم، وصولها ق فحد لهم س ول
—ا٠٢يفطر لا وغيرها والشرب، والأكل الح،إع من الصائم يفطر التي القطرات، 

أن'الثا: ذمأ. يكون أن ى: عالآ. يكون أن أولا: شروط: ثلاثة الصاءمإلا 
واضأعالم٠اكونمحتارآ.لذاوىاياينينرا/يىْ([. 

000



٠

متعمدأوهوصائم؟.الطعام رائحة يتنشق من حكم ما ! ( ٦ ٦ • ٧ ٩ ) سؤال 
ف...الحمد الحواب! 

ذلك؛وض وطيب طعام من التليبة، الروائح شم ل الصائم عل حرج لا 
جرمالها لأن التلعام؛ من التصاعد٥ الأبخرة ولا البخور، يستنشق لا أنه إلا 

المعدة.ينفدإل تنفاز قد )مادة( 

القدربخار أو البخور لحان وصل )متى ت الدموقي' حاشية ل حاء 
أوصانعه التنشق كان سواء وصل؛استنشاق، إذا القضاء وحب للحلق 
المانععل لا قضاء فلا اختياره !ير للحلق منهإ واحد وصل لو وأما غره، 

([.٠٢٠)ا/ اه؛احتصار]طتجاللصفى المعتمد( عل غره عل ولا 

للرواتحالصائم استعإل حكم ما اش—ت رحمه — عجبئ ابن الشيخ وسئل 
رمضان؟.نبمار ل الحهلرية 

إلاستنثقها، وأن رمضان، نهسار ق بمتعملها أن بامحر )لا جاب- فا 
اهلذاوىرأضانالدخان( وهو المعدة، إل يصل حرما له لأن تنشقه؛ يلا البخور 

.([ ١٢٧ ١/ \كى-)• اللجة وفتاوي ٢(،  ١٦٧/ رْ از ابن فتاوى لداظر: (ا- ٤ رصا'ا' 

يتنشقلا أنه إلا الصيام؛ ل به باس لا التلحام شم محرد أن والحاصلت 
أعلم.واش منه. الصاعدة الأبخرة 

0O0





([.٣٤• )،"/ الجمع وانظر؛ (، ٣٨٩)م الربع الروض عل نام ابن حلاف• بينهم 

منلكن للصيام، دآ الخلديعترمغمن القطعة هذه فابتلاع وعليه، 
عليه.ثيء ولا صحيح فصيامه تعمد ولا منه ممد غثر من ابتلعها 

فلابالسواك دمست، أو قروح لثته ق كان )ؤإذا الدادمةت اللجنة •۶^١٠ قال 
فلاممده ولا اختياره بغر حلقه دخل فإن إخراجه، وعليه الدم، ابتلاع بحوز 
اهصحيح( فصيامه اختياره بغر جوفه إل رجمر إذا القيء وكذللثا عليه، ثيء 

أعلم.والله ٢([.  ٥٤ل/ال.ائ)• اللجنة لذاوي 
محمح0

الخمدخل إذا الأنف س نزل اللي )ارس الدم مل (: ٢٧•)٣• >ال 
٠الصائم؟ تفهلر منه الصغرة ولوالأجراء 
.٠ . ف الحمد الخواب؛ 

افلقول به؛ يفطر لا فإنه الصائم من اختيار بغر المعدة إل الل«م وصل إذا 
زنخدنآ لا نثتا ماآمحيتؤ وعها مامحنث، لها وتعهآ زلأ ئمثا د>ةم،آس لأ ؤ ت نعال 

[.٢٨٦]القرة/ ساُأوأخءلاث14 

يفطر،فإنه ءمال.أ وابتلعه يفعل م فلمحرجه، أو يمنحه، أن أمكنه إذا أما 
إلأتالاننثاق ِفي ررزتائ صبرة: بن للقيط س قوله ذلك عل والدليل 
(،٤ • )٧ وابن واى؛ي)٧٨(، (، ٧٨٨والترمذي)(، ٢٣٦٦داود)ابر ]اخرجه صاتاء م)؛ 

•([ ٦٣١ام,طي'')'صحيح ي الألماي وصححه 





٠( 0 ،TjT

يظاهريتعلق مما ذلك وغبر والألمان الصابون من الوجه نحمل به محمل 
تعإلامينبغي لا أنه مع ذلك، وأشباه وا،لكياج الحناء ذلكا ومن الحلي، 

أعلم.وافه اه]النتارىالخا.عة)>/أ'؛*أ([. الوجه( يضر كان إذا ا،لكاج 

رمضان؟.مار ز الرأس لشعر نين وصع حكم ما (؛ ٤  ٤٩٦ * ) سوال، 
...ف الحمد الحوامحسهت 

المسام.عل ذللث، يوثر ولا رمضان، تيار ق الشعر زيتا وضع من مج لا 

الوجهق مواء ا أنواعهبجميع )الال.هون اووه~ث ~رحمه عشمن ابن الشخ قال 
ا>]ظوىالمام)هسهآ'ا([.ولاتفطره( الصائم لاتوثرعل مكان أي الغلهرأوق أوق 

أولا؟.رمضان نبار ق المرأة دهان يفطر هل الدائمةت اللجنة ومسيت، 

اهصومه( د يفلا وهوصائم رمضان مار ق رأسه دهن رُن ؛أجابت• 
أعلم.وافه ه٢([. ٣/١0لذاوىاللخثانمس

الصائم؟.يفطر هلالامتحام (: ٣٨٩ ٠٧سزاو)

.٠ ٠ طه الحمد الحواب،: 

١صومه عل لذلك أثر ولا يغتسل)يستحم( أن للصائم ساح 
]الغنى)-ا/ها([لأالصائم( يغتسل أن رلأباس قدامة: ابن قال 



٠( ٠-)٢٢

المجريدركه كان اش.5 رسول أن ت سلمة وأم عائثة بحديث واستدل 
.١([ ١ • )٩ لم وم(، ١٩٢٦المغارى)]روا، ؤيموم. يغتسل ثم أهاله، من جنب وهو 

رأسهعل يصب الله. رسول رأيت قالت ه الني أصحاب بعض وعن 
يالأل-اي وصححه (، ٢٣٦أبوداود)٠ ]رواه الحر• من أو العطش من صائم وهو الماء 

•٢([.bود">٢٧"صححأي 

يانأي الصائم ال اغتاب بالبخ_ارىت )نول حجرت ابن الخافخل قال 
والواجبةالمنونة الأغال ليشمل الاغتسال أس المز: بن الزثن قال جواز٥. 

الصائملحول عن الهي من عل عن روى ما صعق يبرإل وكانه والماحة، 
اه]ف؛حالارى0/'آها([.صعق( إستاده وق عبدالرزاق أحرجه الخثام، 

أعلم.وافه 

الوالي الخائزْ بالاطابات تمملق للائمة أقوال محاك هل (: ٢٢٩٩مزال)
والصمام؟.تتعارض 

.٠ ٠ فه الحمد الخواب: 

يمطرما ويان الهلبي، المجال ل المستعملة الأشياء من عدد ذكر يل فيإ 
المم—هجمع إل قدمت شرعية لأ؛حايث، حلاصة تللث، وكات يمطر، لا وما منها 

اكالية:الخلاصة فيها وأصور دوراته، بعض ق الإسلامي 

الفطرا'ت،:تعترمن لا الخالية الأمور أولأت 







-٠ه

لأحدومضطر السرطان، بداء مصاب أصدقائي أحد (: ٤٩٧٠٦)موال 
محاليلل إذابتها تتم الأدوية عددمن عن عبارة وهي رمضان، و العلاج ة حل

الصيام؟.يصح فهل الوريد. طريق عن إءءلاؤها ويتم 

ف...الحمد الخواب: 

تحالان له للصائم رمضان مار ق الحقن أحد 

والشراب،ام الطععن تغني بحسن، مغدية الحقن هده تكون أن الأول؛ 
والشرب.الأكل بمعنى لأما مقطرة الحقن فهده 

لفرق ولا الصيام. عل نوتر ولا تفهلر لا فهد.ه مغدية، تكون ألا الثانية! 
تكونأن أمكن ؤإذا العضل. أوق الوريد ق الحقن هده تكون أن بين ذلك 
لالص.يامااحتياطا أول، فهو ليلا الحقن هده 

اءأثنوالعقل الوئيد ل حقنة حقن من حكم عن باز؛ ابن الشخ سئل 
ووجبصومه فد هل صومه، وأكمل صائم وهو رمضان بشهر النهار 

لا؟.أم قضاؤه 
الأكلحني من ليت ١^٧؛،.. ق الحقنة لأن صحيح؛ رصومه فأحاب؛ 

اببمن مضى لو لكن أول، اب بمن العقل ل الحقنة وهكاوا والشرب، 
أوليكون إليها الحاجة دعت، إذا اللل إل وامحرها أحسن. كان الاحياط 
اه]ذاوىاينبازرها/لإْآ[.ذلك( ق ، الخلافمن خروجا وأحوط؛ 



ح ٠٠٠-نج( 

•أوالورك؟ أوالويثد العضل ق الإبر حقن حكم عن عبم؛نت ابن الثخ وسل 
يملمرولا أس، ببه ليس والورك والعضل الوريد ل الإبر )■حقن فاحاب: 

يسفهولالقطرات، بمعنى وليس المفهلرات، من ليس هذا لأن الصائم؛ به 
الذلك أن بيان لنا ص ونل والشرب، الأكل بمعنى ولا شرب، ولا بأكل 
الماماه والشرب( الأكل عن يخي بإ المريض حقن المؤثر ؤإتما يوثر، 

)ص-أأ([.لوام:ظرىيانمس0ا/أْ؛([.

ءْْ
^سإصداضابطلاضيام؟.

...ف ا-لح٠اد الحواب! 

أننير ؤإن ذلك، ل حرج ولا الصيام، يعلل لا الشركية الحمى صد التطعيم 
([.٢٥١ا/ ياودسسمثسوالإذا.0 فهوأحوط. اللل ي الطعم كون 

اعلم.واف 
000

خدرأعنوأحيت رمضان، شهر خلال نماليت؛ن خضعت (: ٦٥٦٣٢مزال)
ؤبمذا؟ صومي يفد هل العمايت؛ن. هاتين حلال الحقن طريق 

١ف.٠ الحمد الخواب! 





الخدر،تأيير تحت رمضان مار ق جراحية عمالية بإجراء بأس لا وكذللئ، 
غروبإل الفجر طلؤع من أتمرت كله، اليوم يستغرق لن التخدير مادام 

النوم.حكم حينثد المخدر حكم لأن الثمي؛ 

٠٠٠
أنولنإبرة أحل. إل ومحاج الكر بمرض مصاب أخي (: ٣٧٨٩٢)موال 
فهلالإ؛رةضلر؟.يوميا، 

ف...الحمد الخوابت 

رنيؤإن ولاقضاءعليك، ماراللعلاج، الال.كوره الإبرة أحن. ل عاليلث، حؤج لا 
ا/آْ؛([بياسسمثاسرالإه.)• فهوأول• عليك مشقة ليلابدون أخدم 

مارj، الأيمن الكتف ل الوبائي الكبد تطعيم حكم ما (: ٥٩٨٦٣)سؤال 
رمضان؟.

٠١ ٠ ممه الحبمد الخواب: 

المعديان.س ليس التطعيم حيشرإنهف.ا الصيام، ق يوثر ولا لايضزذللث،، 





حذ ٠-نج، 

فيكونالعن، إل الحلول من ئيء يترب أن الأمر غاية إذ اكغليف؛ لول حمل 
•العلم أهل قول من الصحيح عل الصوم، د تفلا وهي العين، قطرة يمثابة 

يقتلروأن يكتحل، أن للصائم ُأس )لا اش-; -رحمه عثيمين ابن الشيخ ذ1ل 
حذا،يفطر لا فإنه حلقه، ق محنممه وحد ؤإن محي أذنيه، ق يقهلر وأن ينه، عق 

منعل جاء إنإ والدليل والشرب. الأكل يمعتى ولا شرب، ولا بأكل ليس لأنه 
هواختيارذكرناه الذي وهدا معناهما. ق ليس ما -يإ يلحق فلا والشرب، الأكل 
اهلشااعادا0)صاها([.الصواب( وهو —، افه رحمه — تيمية ابن الإسلام شخ 

٠٠٠
البخاخنمها الربو لرض الأدوية أنواع نكثر (: ٧٨٤٠٩)سؤال 

محصصةعلبة داخل توصع كبسولة شكل عل أدوية وهناك العروق، 
وهناكثفهلها، ويتم العلبة داخل تطحن حيث، الفم طريق عن للنضل 
علكإمة مع الأنبوب يوصع الحهاز ْع مائل دواء به يوضع جهاز 
علمائي بمحلول مذابا السائل هذا فيخرج الحهاز هذا يشغل ثم الوجه 

الفطرامت،؟.من تعتثر هذه هل غاز، هيئة 

فه..١الحمد الخواب: 

أشهرومن يفطر، لا ما ومنها يفطر ما ومنها ممره، "الربو" مرض أدؤية 
والكبسولأت،.والتخر، والأكجين، البخاخ، والعلاحات! الأدوية هذه 





الطريفةهذ0 استعمل فإذا وعليهت حدوثه، تفادي ا،لريفى يتطح ولا حتمي، 
مكانه.يومآآحر وليقص فاJفطر 

شكلعل الدواء فيها يكون يولات عن عبارة فهي ولأت؛ الكبوأما 
هدهلثقب أداة فيه خاص جهاز إل الكولأُت، هذه إدخال ويتم جافة، بودرة 

الفم.بواسهلة الحهاز من شفطها ؤيتم الدواء جرعة لتحرير الكبسولات 

البودرةهذه من جرءا لأن للصيام، د| مه>الكبسمولأت هده واستعإل 
المعدة.إل وينزل بالريق كنتلهل 

مصابالناس بعض افوه~ت —رحمه العثي٠ان الصالح محمد الشخ سئل وقد 
ذلك،؟.حكم فإ صيامه، أثناء البخاحة استعإل إل بالربوومحتاج 
فيستعملاس، النبعض بالربويمسس، الحروف، القس )اختناق فأجابت 

يدخلذوجرم دواء لأنه بملر؛ فهدا )كبولأت(، يسمى دواء دوابتن، أحد 
استحملهؤإذا الضرورة، حالة ق إلا رمقان ل الصائم يستعمله ولا الحاوة، إل 
بدله،يوما ويممي يومه، بقية ويثرب يأكل مفهلرأ يكون فانه الضرورة ال حل 

أنعليه الكبير، كالثثخ يكون فإنه معه دانا مستمر المرض هدا أن ر قو ؤإذا 
الصوم.عليه محمس، ولا مكينا، يوم كل عن يهلحم 

١والتؤع  يتنفسحتى الٌرايين ام ميفتح هواء إلا فيه ليس عار ^٠ ١١
وصومهيستعمله، أن وللمانم الصوم، د يفولا يفطر لا فهدا بسهولة، 
١([.ه ٩ رغم المزال ا/ عبس)٩ اين التح نتارى ]جص اه- صحيح( 



٠يئنآ 
القرآنقراءة يستطع الربوولا مرض به شخص افت رحمه الشيخ وسئل 

رمضان؟,مار ق يستعمله فهل الأكج؛ن، بامتعإل إلا 

الأن فالأحسن يضروري! ليس للأكسجين استماله كان )إذا فاجاب! 
ليقرأتعمله يإنه مول؛ حتى القرآن يقرأ أن يلزمه لا والصائم يستعمله، 

أعلم.واف ١([.  ٦٣رغم الزال / ١ ميس)٩ ابن الشخ نتاوى ]صوع اه القرآن( 

إلأذم، أشهر، يضعة منذ إخصاب لعلاج أخضع أنا (؛ ٢١٦١١)سؤال 
اطلمرصةتقوم التصوير أثناء الدورية، والراقية للتصوير باستمرار الدكتور 
يتمالأوقات، بعض ل قرية، صورة عل ليحصلوا فرحى إل أنبوب بإدخال 
التصويرأنبوب إدخال بعد واجم، الخل هل أيما. فرحى إل الدواء إدخال 

الصوم؟,د يفوهل للفرج؟، 

ف,,,الحمد الحواب؛ 

لأوعلاجآ ازا جهأوالطبيبة المرأة أدخلت، إذا الدائمة؛ اللجنة سلت، 
الصوم؟.ذللث، يفد وهل الاغتسال؟، بجب فهل المرج، 

(.الصوم د يفولا الحنابة، غل يجب، فلا يكر ما حصل )إذا فأجابت؛ 
وبنونحوه الأنبوب إدخال بين الكثير للفرق وذللث، ه([, ' / لالفتارىالخاسرا 

أعلم,واف عليه. يقاس ولا به يلحق فلا ا"بمإع 
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والشربالأكل شام ام نفا والشرب، الأكل عالما >م إنإ والشارع 
ولالفظأ فيه يدخل لا فإنه كذلك ليس وما والشرب، الأكل حكم أعطي 
.ه([ • ٢ ١/ ) عببن ابن الثخ آفاوي والشرب( الأكل حكم له شت فلا معنى، 

أعالم.والله 

وهوصائم؟الريض -بما نحقن اض الشرجي؛ن الحشة حكم ما سؤال)؟ه؟؟؟(: 

فه...الحمد الحواب؛ 

أهلا فيهاختلف، الإمساك صد المرضى حا محقن الي الترجية الخفة 
فهوالحوف، إل يصل ما كل أن عل بناء مفهلرة أنها إل يعفهم فدهب العلم، 
ابنالإسلام شخ بدلك قال وممن مقطرة، ليست إنها ت بعضهم وقال مقطر، 
والشرب.الأكل ولا؛معنى شربا ولا أكلا ليس هدا إن يةولت تيمية. 

الاحيارات]انظر: تيمية. ابن الإسلام شخ رأى عثتم؛ن ابن الشخ رجح وقد 
أعلم.وافه ([. ٣٨١/٦(،وlكرحاسمر)ص٣٩١

000
مطر؟.الغائط من الأسثعحاء أثناء الشرج فتحة ق افتاء دخول هل (: ٣٧٨٩موال)٠ 

فه...الحمد الحواب! 

أكلاليس هذا لأن يفطر؛ لا الامتتجاء أناء الشرج فتحة ل الماء دخول 
الشرجيةالحقنة أن العلمإء أفتى وقد والترب، الأكل هوبمعتى ولا شربا، ولا 



القطرات.من ليس الدبر ل يوصع الذي واللبوس 

يتفصدلأن داعي لا إذ ائل؛ المهذه مثل ل التكلف بعدم السائل وتنصح 
الدين،ق التنطع من هذا لأن الطهارة؛ ق الزيادة بحجة يبرم داخل الماء إدخال 

الم)«'أا-آ([.]رواْ.ّالمتثطئوو<< ررهللئ، ر: الني قال وقد 

أعلم.واش 

المقطرات؟.من أوالعقرب المحالة لدغة هل أماك أن أود (: ١٦٧ مزال)٨٦ 

ف...الحمد الخوان: 

منأوالعقرب المحلت لدغة بأن قال العلم أهل من أحدأ نعلم لا 
منوهويتحرز الملا-وغ، بدن ق الم تضعان والعقرب والحلة المفهلرات، 

يفعلهاأن الصيام تفد لكي فيها يشترط الصيام مفسدات وحمح لدغهعا، 
ابذبحلقه إل طار كمن نيا، يفهلر لا فإنه مكرها لوفعلها أما محتارأ• الصائم 

بد.ااك.يفطر لا فابتلعه، 

الوالعضلية الحاا،ية الحقن أن العاصرين العلياء ين خلاف يعرف ولا 
لستالإبر وهده فساده، عل دليل يقوم حتى الصوم صحة والأصل: تفهلر، 
يفطر،لا الدواء حقن كان فإذا والترب، الأكل بمُتى ولا شربا، ولا أكلا، 

أعلم.واش أول. باب تفهلرمن لا والحلة العقرب ثملدغة 
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يكونوالذي الإنسان من نحرج الذي الدم مقدار عن أسأل (: ١٣٧٩ مزال)٨ 
العروق)انتفاخ "العير" مرض من أعال إق حيت __1،، المدان من 

وهوالدم، ببعفس مرفوئآ يكون منتظمة غثر وبصفة مده، مند وذلاائ، بالخرج(، 
فنجان.نصف نقرسا مقداره ما 

فه...الحمد الحواب: 

العاجل.بالثناء عليك يمن أن اممه أل ن

يلزمدولا صحيح، صومك فإن الرنحن يب ب-نرج الدم هذا أن بإ 
فعلك.بدون حرج أنه دام ما كثرأ، الدم لوكان حتى ثيء، 

حالان:له الإنسان من الخارج الا.م أن للمموم المفسد الوم ل والفابط 

تفصل:ففيه واختياره، الشخص بفعل الدم نحرج أن أولا؛ 
الخاحمررأئطز ه: الني لقول بملر؛ فإنه الحجامة ؤلريق عن نحرج أن — ١ 

٢١([ • داود'ا)٤٧ اي ق"صحح الآJانى وصحح* (، ٢٣٦٧داود)أبو ]روا، والمحجوم'ا 

العرق(،من الدم إحراج روهو كالفصد الحجامة: بغر نحرج أن ٢" 
كانوإن بالدم، كالتمع صومه؛ بطل الإنسان بدن عل يذؤ ممرأ كان فان 

يؤخذالذي اليسبمر كالدم صومه، يبهلل فلا الشخص يضر لا قليلا 
الصوم.يفسد لا فإنه للتحليل 

قأوجرح أورعاف بحادمث، يماب، كأن قصد، بغر الدم نحرج أن ثانيا؛ 



0)ج( 

الدم.كثر ولو صحيح فصومه جسمه، من مكان أي 

([.١٣٢ذارىإّلأب)أ/ ناظر: عشمتن. ابن للشح فتوى محصل هذا 

عنيضعفه بحيث كشثرأ الإنسان قصل. بغير الخارج الدم كان إن ولكن 
يومآمكانه.وقضى الإفطار له حل الصيام 

أعالم.والله 

الصيام؟.عل يذؤ سم ٠ مقدارها دم عينة أحد هل (! ٥٠٤٠٦)سزال 
ّ.. لله الخملو الخواب! 

الصائم.يضعف ولا قليل لأنه الصيام؛ عل ذلك يوثر لا 
رمضانق صائم وهو دم منه سحب من حكم عن باز ابن الشيح سئل 

التحليل؟بغرض وذلك 

الحاجةمماتدعو لأنه عنه؛ يعفى بل الصوم ل. لايفالتحليل هن.ا )مثل فأجاب! 
([.٤^١٢ا/ اه]صوعئدىانان)ْ الْلهر( الث/ٍع من المعلومة المفهلرات جنس من وليس إليه، 

•يفطر؟ وهل للصائم الدم تحليل حكم عن عبمتن• ابن الشيح ومثل 

قدالهليب فان التحليل، أجل من الدم بإحراج الصائم يفطر )لا فاجاب! 
يوثرلا سر دم لأنه يفهلر؛ لا فهدا ليختبره، المريض دم من الأحد إل بمتاج 

يمكنولا الصيام، بقاء والأصل مفهلرأ، يكون فلا الحجامة، لأثير اول،ن عل 



٠٠ ٠-نج( 

الدمهذا بمثل يفطر الصائم أن عل دلل لا وهنا شرعي، بدليل إلا نقدم أن 
إليهمحتاج رحل ل حقنه أحل من الصائم من الكمر الدم أحد وأما السير، 

 ،s^ فانهالحجامة فعل مثل بالبدن يفعل الذي الكمر الدم من أحذ إذا فإنه
مذايتمع أن لأحد محوز لا فانه واجبا الصوم كان فإذا هذا وعل بذلك، يفهلر 
يصرأن يمكن لا حطرة حالة ق له التمع هذا يكون أن إلا لأحد، الكير الدم 

صرورته،ويزيل ينقعه الصائم هذا دم أن الأطباء وقرر الغروب،، بعد ما إل 
تعودحتى ويثربا ويأكل ؤيفطر بدمه، يتمع أن باس لا الحال هذه ق فإنه 
)._AU،([.الأم أركان اه]ذارى أفهلره( الذي اليوم هذا ويقضى قوته، إليه 

أعلم.واش 

الحقنةعن الإنسان حم من الدم __، يمر هل (: ٣٧٧٨٠)سزال 
لا؟.أم مقطر 

ف...الحمد الخوايؤ: 

اليوم،ذللت، فضاء عليه محب، فلا عرفآ سرآ منه اخذ اااJي الدم كان إذا 
وأخذأالخلاف،، من خروجا اليوم ذلك، يمضى فإنه عرفا كبرآ كان ؤإن 

اللجة]ناوي لذومة. براءة بالاحتياط 

صومهيبطل فإنه الكير منه فاخذ بالدم تمع رإذا جمين• ابن الشخ وقال 
أومريص لإنقاذ العروق من دم منه محذب، أن وذلك، الحجامة، عل قياسا 







٠)ج؛( ٠— 

أوالقيء.القلس حكم حينئذ فحكمها المم إل حرجت إذا أما 

الحرفمن حرج فهوما القيء، هوقلل وقل؛ القيء، هو قل والقلس 
٤([.لالج»وع)أ/ امتلائها. عند ا،لعدة فم من محرج ما هو وقل• الغم• يملأ ول! 

لرلكونه ابتله ؤإن أفهلر، إحراجه إمكان مع جوفه إل رده إذا أنه وحكمه 
صيامه.عل يوثر فلا إحراجه من يتمكن 

يجاوزلر أن ~بطرحه يمكن ب )فإن الفلس! عن الصغثر الشرح ق قال 
•٧([.• اع]اكرحافم)ا/ فلاثيءفيه( الحلق- 

ماالحلق، من خارج ثلس الصوم ينقص )ولا القلس؛ عن حزم ابن وقال 
([.٣٣٠]الحل)؛/رميه( عل وقدرته فمه، ق حصوله رد0بعد يتعمد لر 

إليرجعان لا الأسنان من الخارج؛ن والدم القلس ل نعلم )ولا قالت نم 
لماحلاف ذلك ق لوجاء وحتى ها، بملل لا الصوم أن ل خلافا الحلق، 

]الحلباحتمار اه. نص( بدلك الصوم يهللان يوجب لر إذ إليه؛ التفت 
٠أعلم وافه العدوى وحاشية (، ٦ ٥ رX/ الوطأ شرح التض لو١نظر• - ٣([ ٤ ٨ / ر٤ 

ءمح0
اكانم؟.(:هلالخنوبمر ٣٨٠٦٠مزال)

...فه الحمد الحوابات 

الشع.حصول عند الفم طريق عن ا،لعدة من بصويت، الهواء هوخروج الحساءت 



الطعاممن ثيء معه حرج إن لكن الصائم، يفطر لا الحناء خروج ومحرد 
قصدبلا ابتلعه فإن صومه، فد عامدأ محتارآ ابتالعه فان يالفنله، أن عليه وحب 

صحح.فصيامه إخراحه من يتمكن أولر منه 
أمحإذا أنه عادته من زنمر كث-تتا، يلا لأوشرب )أكل الرمل: قال 
،لا؟ أو ذكر ما كثرة عليه يئشر هل جوفه، ق ما بسببه ■؛ذرج حساء له حمل 
لا؟أم يفطر منه وحرج حالف إذا وهل 

أصحؤإذا ليلا، ذلك كثرة من يمنح لا بأنه عنه والحواب ننلر، فيه 
ذلكمنه تكرر ؤإن يمطر ولا فمه ؤيغل يلفظه المذكور الحناء له وحصل 

([.١٧١اهل٣اةالحاج)م القيء( ذرعه كمن مرارا 

٠٠٠
واتتتاس!اثمتى ات4أتطواثسابع1 

المغربأذان مل المرأة عند الشهرية الدورة بدأت إذا (: ٣٨٠٢٧)مزال 
تفعلر؟.أم الصيام تكمل فهل دقائق بخص 

طه...الحمد الخواب: 

صومها،فل ولوبلحظة الشمس غروب قبل المرأة من الحيفس نزل إذا 
اليوم.هذا قضاء وعليها 

ولوانمه حموهم، منها الحيض ظهر رؤإذا ~رحمه عثيم؛ن ابن الشيح قال 



حنج( — تن 
اهلمالسسمدمخان)صبمم[.قهاؤ،،( ولزمها يومها، صوم بطل بلحظة الغروب، قل 

صومها.بمح إ فعلت فإذا حائض، وهي تصوم أن لها بجون ولا 
معوأمسكت الصوم الحائض نوت )ومتى اش~ت -رخمه قيامة ابن قال 

واضأعلم.اهلاكي)؛/يآ-آ([. محزنها( ول؛ أثمت ذلك م ي^علمها 
000

دمأي أر لر حيث الشهرية للعادة الحاص اليوم ق صمت (: ٣٨٩٣٢)موال 
حيثباطل، اليوم هذا صيام إن ل• فمالوا أغتسل، ولر صمت ولكني حلالها، 
وأنالغرب، قبل تغتل أن التزوحة غير الفتاة عل محب إنه بلادنا: ل يقولون 

علمحب وهل هذا؟ ل الشرعي الرأي فا الظهر، مل تغتل أن التردجة عل 
اليوم؟.^ا قضاء 

رأيتولكني لت، واغتالنهرية، الدورة يوم خامس ق صمت إذا ٢" 
لقيل حينا القضاء؟ عل أم النوم، هذا ل بممبا فهل العشاء، صلاة بعد دما 

بعدإلا الصيام عليك يمم، لا فانه دم هناك أويكون تري لر ؤإن إنه أيضا: 
تنتهيالشهرية الدورة أيام أن العالم مع الشهرية، للعادة السابع اليوم انقضاء 
الخامس.اليوم ل عندي 

ض...الحمد الحواب: 

اليومفجر طلؤع نل طهريتخ فإذا للث،، قيل الذي الكلام لهذا أصل لا 
ليستإذالطهارة تغمل، أولر اغتالت، مواء صومه، عليلث، وجب الخامس 



بجونولا وقتها، ق الصلاة لأداء الخل يلزملفر لكن الصوم، صحة ق شرطآ 
الغرب.قبل إل ظ-محره لك 

الدمرأستا ثم اليوم، ذللثا وصمتا الخامس اليوم محجر قبل محلهرمتا إذا ٢- 
الخروببعد الدم عليلئا نزل( لو يل صحح، فصوملئا الثاء، صلاة بعد 

فلاالخامى، اليوم أثناء ق حلهردتا قد كنّتج إذا أما صحح. فصومالث، بلحفلة 
مكانه.يوم قضاء وعاJلiا اليوم، هذا صيام يصح 

أصللا باطل كلام السابع، اليوم بعد إلا تطهرين لا أنلث، من لك، قيل وما 
منومنهن سع، عادتيا من النساء فمن أحرى، إل امرأة محن محتلمط والخالة له. 

قوطهريتط سبعا، عادتها كانهتط من ل بحالتها. تعمل امرأة وكل خمس، عادتها 
الخنإء.قول من الراجح عل وتصوم تصل محإنبما صحيحا، طهرآ أثنائها 

تمحاحاب لسواللثا، موالأمشاتها افه— رحمه — عثيمثن ابن الشح سئل وقد 
فانهالتلهر وتيفّتا واحل. ولوبدقيقة المجر طلؤع محبل الحائض طهرت، )إذا 

الأنهقضاؤه؛ يلزمها ولا صبنة اليوم ذللثا صومها ويكونا الصّوم، يلزمها 
أناكإ حرج، فلا الفجر طلؤع يعد إلا تغتل لر ؤإن طاهر، وهي صامّتا 
طلؤعبعد إلا يغتسل ولر وتسحر احتلام أو حماع من حنثا لوكاد< الرحل 
صححا.صومه كان الفجر 

وهيالحيض أتاها إذا النساءI عند آخر أمر إل أنبه أن أود المناسمة وتهدم 
فهلرهابعد أتاها إذا الحيفى أن يقلن النساء بعض فإن اليوم ذلائا صامّت، قد 





واعترضالطهر، ابتداء -بما ؤس؛ن الحيض لانتهاء علامة البيضاء والقصة 

الأمرأثناء ق حافة نحرج قد القطنة بأن بالحقوق يعرف أنه إل ذهبا من عل 
يدفعهأبيض ماء وهي القمة بخلاف الحيض، انقaلاع عل ذللث، يدل، فلا 

معلومهوأمر فإذا عنه النساء مألت، مجاللث،ت قال الحيض، انقaلاع عند الرحم 
([.٤٢٠اهلتحابرى)>/ الطهر( عند يعرفه عندهن 

قبلالحائض طهريت، إذا تعال—أ اممه —4 —رح ءثسمين ابن الشيخ ومثل 
.الحكم؟ فإ بحد، واغتاك، الفجر 

أنالهم الفجر، محللؤع قبل العلهر تيقنتا إذا صحيح )صومها فاحاب،! 
ولهداتطهر، لر وهي طهرين، أتيا تظن النساء بعض لأن طهرت،؛ أنيا تتيقن الرأة 

علعلامة إياه فرينها عنها— اممه —رصي لحاتثة بالقتلن ياتئن النساء كانت، 

البيضاء.القصة ترين حتى تعجلن لا لهن: فقول الطهر، 

تنوىا فاتيطهرت فإذا طهرت، -ا أناتتيقن حتى تتأنى أن عليها فالرأة 
تراعيأن أيضا عليها ولكن الفجر، طلؤع بحد إلا تغتل ر ؤإن الصوم 
ابنالشخ نتارى ]محمؤع ا( وقتهق الفجر صلاة لتصل بالاغتسال فبادر الصلاة 

ءب،ين)يا/مالرقامْ(:ا.

واكتشافهاالحيض، اء انتهفيه تتيقن ب وقتا ل لتا اعتقد والسانلة 
الشمسغروبخ يحد كان فقد متأحرأ، حاء الحيض من لطهارتبا الحقيقي 

قولها.حمبا عل 



يكنلر اليوم مدا ل وصيامها صحح، غر السائلة فعلته ما هدا، فعل 
اليوم.ذللث، قضاء فعليها صحيحا، 

أعالم.والله 
0ؤ0

نادمت،فإذا منتظمة، غر العادة وأيام الهلمث، فرط من أعال (; ٦٥٥٧٠موال()
•لا؟ أم وأصوم أصل أن( ل نحون هل يوما عشر أوخمسة أيام عشرة عن الأيام 

١ّ لله. الحمد الخواص،; 

سئلوقد أكثره، أو للحيض مدة أقل يي( ثابت، دليل الثرع j( ليس 
١يالأيام؟ معلوم حد وأكثره الحيفى لأقل هل عثيم؛ز،• ابن الشيح 

لقول،الصحيح؛ عل بالأيام حد لأكثره ولا الحيض لأقل )ليس فأجاب; 
ولائلهذأدىهآعزاوأأ1بمآ;وطوصؤ افههق: 

بلمعلومة، أياما المنع غاية اللص نحعل فلم [. ٢٢٢\\رفوأاه يْوهنن حى يمربوهن 
أووحودأ الحيفى هي الحكم علة أن، عل هدا فدل، العلهر، هي الغ ظية جعل 

إن،نم أحكامه، زالت، منه طهريت، ومتى الحكم، ثستإ الحيض وجد فمتى عدما، 
يسنالتحديد فلوكان، بيانه، إل داعية الضرورة أن، ْع عليه، دليل لا التحديد 

واللام،الملأة عليه رسوله ومنة اممه كتاب ق مسنا لكايا مرعا ثابتا زمن أو 
دمفهو حيض بأنه اء النعنل. المحروق، الدم من المرأة رأته ما فكل عليه; فناء 

الالمرأة مع تمرأ مالدم يكون، أن، إلا معن، بزمن ذللثؤ تقيير غر من حيض 



يكونحينثد فإنه الشهر، ل واليومين كاليوم يسبمرة مدة يح1و0ب، أو ابدأ، ونق2ني 
•([ ٢٧١آ/ )١ عجبن ابن الشح فتاوى ]محمؤع امتحاصة( دم 

الدورةاع انقهلبعل• إلا أوتصومي تمل أن للخ، محرز فلا هزا وعل 
تعلامتان باحدى الحيض دم امطاع ؤيعرف، الحيض، من والاغتسال الشهرية 

ؤإماالحيض~، انتهاء عند نحرج أبيض مائل ~وهو البيضاء القصة نرول إما 
•للدم التام بالخفاف 

ُ'تم
ثمبيط تبلءأدم ئلء ولكن ميعادها• ق الل«ورة تأتيها زوجتي ت ( ٦ ٠ ٨ ٠ ) ّؤال 

عنتقف فمتى الدورة انتهاء عند وكدللث، كاملا, يوم أو يوم نصف يتوقف 
•لهإ؟ تعود ومتى والصلاة الصيام 

•• فه• الحملء الخوابت 

أثناءالدم انقطع فان والصوم، الصلاة ترك لزمها الحيض دم المرأة رأت إذا 
الحيضدظرفيذس،ت

حرجتاونحوها بقهلنة احتسن، لو بحيث باقيا، اللءم أثر كان فإن ~ ١ 
والصيام،الصلاة عن ممتنعة وتفلل الحيض، بانقaلاع محكم فلا الدم، أثر وعلميها 

•آخرها أوق الدورة أول ل هلوا حدث مواء 

نغليفةخرجت، بقتلتة لواحتثت بحين، التام، والقاء الخفاف حصل إن — ٢ 







•قليلا السضاء القصة كنرج فوكت المراد ما ندرى لا 

نزلفإ الطهر، عل علامة فهي البيضاء، القمة رأيت أنك مرادك كان فإن 
ا~تءنهاممه ~رصى عملية أم لقول حيضا، يعتبمر لا الحمرة أو الصفرة من بعدها 

jالأياق وصححه ٣(، • )٧ ابوداود ]رواه (. شيئا الطهر بعد والصفرة الكدرة نعد لا )كنا 

([،٣٠)٠ داود ش صحح 

حائما.لأنلئالرتكول الحءاع؛ من وقع قط ولاحرج صحح، صومك، هدات فعل 
عدمعل دليل فهدا أوالحمرة، المقرة من بقايا رأيت، أنالث، مرادك كان ؤإن 

المقرةوجود مع الحيض بانتهاء فتحكم تتعجل أن للمرأة ينبض ولا الحيض، انتهاء 
الكرمف،فيها بالدرجة عاتشة إل يعثن النساء كانت، فقد قليلا، كان مهإ أوالحمرة، 

لرواْم1لك)>ما([.اكصاء(. المصه خذئمحأ )لايعجلن فتقول؛ الصمنْ، فيه 

أثرمن بقي مل لتعرف، وغرها قهلنة من المرأة به تحتثى ما رالدرجة(1 
صير.وعاء هي وقيل: لا. أم ثيء الحيض 

هوالقطن.رال،5ننمج( 

الحيض.وجود مع الصيام لايصح لأنه اليوم؛ هدا صيام قماء فعليلئ، هدا، وعل 

تظتنكنت، لأنك تعال، اممه ثاء إن فيه حؤج فلا فيه، ا-لطع من وقع ما أما 
شكمولص ؤ تعال؛ الله قال وقد المحرم، فعل تتعمدى ول؛ الحيض، انتهاء 

أعلم.والله ٥[. لالأ-ءزام،/ ب وعمد.ص،ظوئإ ما ولكن فيمآاحْلاترم "جثاح 



رمضان،ل التناسل الخهاز ق جراحية عملية ل أجرت (ت  ٦٧٧٧٧)ٌؤال 
لوقال العملية، بعد أيام لبضعة وأدْست، أوولادة، باجهاض علاقة لها لست، 

صومي؟.حكم فا ذصمت<. الصوم، أمتهلح إسي الهلسجؤ: 
ف...الحمد الخواب،! 

معهبمح لا فهذا أونفاس، حيض دم يكون أن إما المرأة من الخارج الدم 
نزيفإبسب، الخارج كالدم ونفاس، حيض دم يكون ألا ؤإما بالإحماع، الصوم 

الصلاةمن يمنع لا فهدا ونحوذلك<، جراحية عملية أوإجراء الرحم، من 
لكلتتوصا أما إلا ااطاهراتا، يفعله ما تفعل ءلاهرة المرأة تكون بل والصيام، 

وقتها.لحول بعد صلاة 

العمليةوبعد عملية، أجريتح امرأة عن الله—ت سرحمه عثيم،ن ابن الشيح وسل 
اشرةمثوبعدها الحادة، دم غير أسود دمآ رأُت، أيام أوخمسة باربعة الحادة وقبل 

منها؟.تحب، الحادة قبل التي الأيام شذ0 فهل أيام، سعة مدة جاءماالحادة 
لهدهحصل الذي الدم أن الفلاهر لأن الأمحلباء؛ إل هدا ق )الر-ح فأجاب! 

حكمحكمه ليس العملية نتيجة يكون الذي والدم العملية، نتيجة كان المرأة 
١٠عزق ذم دللأ، ارإل المتحاصة! المرأة ل البي. لمول الحيض؛ 

دم-ومنه عرق دم كان إذا نحرج الذي الدم أن إل إثارة هذا ول ([. ٢٢٦)
فيهوتحّتح الحيفى، بنحرم محا به بمرم فلا حيضا، يعتير لا ذللت، فان العملية— 

اه]ءموعذاوىاينين)اا/'الأأ(ا.ماررمفان( ل إذاكان والصيام الصلاة 







—(rrv )٠؛

أيصلونه أصح ثم _، شفاف مائل الرأة من حمج إذا (: ٣٧٧٥٢مزال)
أرجوالخل؟ عليها محب وهل صحيحان؟ وصيامها صلاتها فهل حف، أن بعد 

وأغتلالداحليه، ملأسي ق وأحيه ممرأ، متى يمج السائل فهذا محرف، أن 
ص«حيحين.وصلاق صيامي ليكون اليوم ق مرات أوثلاث مرمحن 

ف...الحمد الحواب: 

محبولا بنجس، ليس محناهر وهو النساء. من كثيرا ينزل السائل هدا 
منه.الاغتسال 

الوضوء.يقص شل ؤإنإ 

بعدل )الظاهر فاحاب؛ اش~، ~رحمه ابن الشيح عنه مثل وقد 
منينرج ؤإنا ا،لثانة من ينرج لا كان إذا الرأة من الخارج السائل أن البحث، 
طام.فهو الرحم 

البدن.ولا الثياب لاينجس فهوءلاُر الهلهارة، جهة من السائل هوحكم هذا 

مستمرأيكون أن إلا للوضوء، ناقض فهو الوضوء جهة من حكمه وأما 
بعلإلا للصلاة تتوضأ لا أن المرأة عل م؛ الوضوء، ينقص لا فإنه عليها 

تتحففل.وأن الوقت لحول 

توحرفإنها الصلاة أوقايت، ق يقهير أن عادته من وكان متقتلعا كان إذا أما 
حروجحشسن، فإن الومت،، حروج نحس لر ما فته يٌٌُني الذي الوق—، إل الصلاة 



(-٠tta )و؛

خارجكله لأنه والكثبمر، القليل ب؛ن فرق ولا وتصل، وتتحففل تتوضأ فإما الوقت 
([.٢٨٤ا/ اهلءسوعذاوىاينين)> وممره( ناقضاقليله فيكون السبيل من 

حتىذلك نحو أو ئطنة أو حرمة المرج عل نجعل أما )تتحفظ(؛ ومعنى 
والبدن.الثياب عل انتشاره وتمغ السائل، هل.ا خروج من تقلل 

وبالنبةالصيام، عل يوثر ولا مه، الاغتسال محب لا السائل فهذا هذا، وعل 
مستمرأ.نزوله كان وفتهاإذا دخول بعد صلاة لكل الوضوء محبإ للصلاة 

٠٠٠
تتتثلرؤإنإ اليضاء، القصة عليها تنزل لا المرأة كانت، إذا (: ٤٥٨٨٥)مزال 

إذاتأثم هل آحر، إل شهر من نحتلم، الأيام تكون فل.الثإ الدم، ان٠ءلاع 
والصيامالاغتسال وبعد الهلهر تظن كأن طهارما؟ موعل. تحديد ل أحطأت، 
حيتاتطهر، ل؛ أما منها ظنا يوم صيام وقاما انتظرت، العكس أو أثره، وحدت، 

اليضاء.القصة بدون عليهاالتحديد يثق 

ف...الحمد الحواب؛ 

المرأةعند العادة ، ونحتلفأحرى، إل امرأة من اء النعند العادة نحتلم، 
لورما.انتهاء علامة كانت، ايآ نفسها 

ائلموهي البيضاء، القصة خروج اء المغالم، عند الهلهر فعلامة 
انمم.انقهلاع علامتها ذكون من ومنهن أبيض، 



تظهرحتى نفسها عل تعجل أن لها بجون فلا المرأة عند العلامة كانت وايا 
تطهر.حتى حائض وهي والصيام الصلاة لها يمل لا لأته العلامة؛ 
الصفرةفه \ذكرسف فيها بالدرجة ة عايإل يبعن النساء كادمتا وقد 

لرراْمالك)•*؛؛([.البيضاء( المصة ترين حتى تعجلن )لا فقول؛ 

القهلن.والكرش،I طيبهاومتاعها. المرأة تضع اش الوعاء الدرجة؛ ومعنى 
القاما واجتهادها، ظنها عل بناء الهلهر وقت تحديد ل المرأة أ-حهلأتا ؤإذا 

ثعمذثنا احطاتربب-ءولتكن ينا جئاح عتطم ولس ؤ ال؛ تعافه لقول أثم، ن
والننتافالخطأ أمي عى بجاور اطه ®إل الّكا ولقول ْآ، الآ-ءزاب/ له 

([.١٦٦٢ماجة")ابن ل"صحح ^، ٧١١١وصححه ٢(، ٠  ٠٣عاجث)ابن لروا>< علميه؛؛ ا'تئكرهوا وما 
تزاللا أم—ا لجا جحنا نم وصامت، وصلت، طهرت، أما ظنت، إذا أما غم 
الصياموتنفي تطهر، حتى والصيام الصلاة عن الامتطع فعليها حائضا 

لأنصححا؛ يكن لر أنه لها تسن لأنه الأيام؛ تلك ق صامته الذي الواجب، 
لايصح.الحائض صوم 

طاهرأ،كانت أما لها بين ثم تطهر ل؛ أما منها ظة الصلاة تركت، ئذا 
الصلاة._، قضاء فعليها 

العتاد،حيضها قبل الكدرة رأت امرأة عن عثيمين ابن النخ سئل 
الحكم؟.ف،ا عادته، عل الدم نزل نم الصلاة، فتركت، 



حنتثي ه

الصفرةنعد لا "كن—ا I ا— منهاض —رصي عطية أم )تقول بقوله! فآجاب 
الالحيض محسقت التي الكدرة فهده هدا وعل • شيثآ الطهر بعد والكدرة 
اتعلاميكن ولر العادة، قبل أسى كانت، إذا لأسيإ حيض، أما يغلهرل 

التيالصلاة تعيد أن لها فالأول ونحوذللث،، الغلهر ووجع ايص من للحيض 
([.٢٨•اهدوراا/ المدة( هدْ ل تريها 

معتقدةالصلاة فأركن، أيام تسعة لمدة الدم أصاحا امرأة عن أيضا وسئل 
الأيامتصل هل تصح فإذا الحقيقية الحادة حاءما هاليلة أيام وبعد العادة، أما 

تركتهاأمuذا؟.التي 

تفعلل؛ ؤإن الأول، الأيام ل تركته ما تصل أن )الأفضل بقوله! فأجاب، 
تتحاضإخا المستحاضة المرأة له قالت سما ه الض لأن وذلك حرج؛ فلا 

أوأيام تة متتحيض أن الني. أمرها الصلاة فيها وتيع مديدة حيضة 
ؤإنالصلاة، من تركته ما بإعادة يأمرها ولر الشهر، بقية تصل وأن سبحة، 

عدمق تفريهل منها يكون فد لأنه فهوحن؛ الصلاة من تركته ما أعادت 
[.٢٧٥/١١اهلثيء( علميها فليس تعد لر ؤإن السؤال 

أعالم.والله 
٠٠٠



ذلكفصامت الفجر طلؤع مل رمصان ق طهرت امرأة ١(:  ٢٦٨٩)موال 
صحيح؟.صومها هل صفرة، فرأت لتصل الظهر قامت ثم اليوم، 

...ض الحمل. الخواب! 

ولاصحح، فصيامها صامت ثم الفجر طلؤع قبل حصل الطهر كان إذا 
نعدلا )كنا ءنها~ت اممه ~رصى عهلية أم لقول الطهر؛ روية بعد للصفرة أثر 

له[.واللفظ ٣( • )V وأبودآود ٨(، ٤ / )١ الخارى لJو١ء نيئا( الهلهر بعلو والصفرة الكدرة 

والإذ1،)«ا/ااه؛(االذ1وىاسةاووسمءوثس 

أعلم.وافه 
ه00

بأنعيا امحمام، أثناء الرأة رحم من الدم نزول حكم ما (: ٣٨٦٢)٤ موال 
منتعاق المرأة وكاس أيام، عشرة من لأكثر امضت، قل الشهرية العادة فترة 

ململثاكخيط إنه حينا حيض؛ دم ليس الدم هاوا وأن الرحم، داخل التهابات 
.انقهلح؟ ثم واحد ليوم واحدة ولمرة وقصير، رقيق 

ؤ.فه. الحمد الحواي،: 

الصلاة،أحله من تتركي فلا الصيام، عل يوثر فلا بحيفس، ليس الدم هدا 
صلاة.لكل تتوصثى أن وعليلث، 

ثرة،يدم ننحل رمضان نبمار ق المرأة من نزل إذا عثيمين: ابن الشخ سئل 



صحح؟.صومها فهل تصوم، وهي رمضان شهر طوال الدم هذا معها واستمر 

منلأثيسا نمسيء• فليستا القعل هذه وأما صومها نعم، فأجالب،! 
تكونالتي النقط هذه إن قاوت أنه ه طال_ا أب بن عل عن أثر وقد العروق، 
اه(. ه عنه يذكر هزكذا بحيص، لست الأنف( نزيف )أي الأنفط كرعاف 

الخمس[.احكام ين موالأ سن لرّالة 

عشرة،وأحيانأ أيام، عة تالعادة تأتيني أحيانا الدائمة! اللجتة وسئلت، 
فهلمتقطحة، فراُتا عل أخرى مرة تعاودق المنزل بعمل وأقوم أطهر وعندما 

والعمرة؟.والصلاة الصوم يجوزل شرعا لها المقررة المدة بعد عاودتني إذا 

فيهايأتيلئ، أن عادتك، جرئت، التي الماسة هي للأ، بالنسة الحيض رمدة فأجابت،؛ 
فاغتسلأوعثرة تسعة بعد الدم ^ ٥٥١فإذا أوتسعة، أيام عثرة وهي الحيض، 
لزوجكوبحل تللوعا، أو عمرة أو حج ق بالكب وطوق وصومي وصل 

أوطارئعمل مزاولة أجل من العادة مدة بعل الدم من عاودك وما بالث،، الاتصال 
ولاالصوم ولا الصلاة من يمنحلث، فلا وفساد، علة دم بل حيض، بدم آخرفليس 

توضئيثم امتط، كسائرالمحامحعنلئ، اغسليه بل القريامت،، من ونمحومحا الطواف 

اه]فاوىااالخثاسس<)ه/آآ؛([.القرآن( واقرش بالكعبة وطوق وصل صلاة، لكل 

أعالم.واش 
٠٠٠



m (ur)

الشهرل حامل وهي رمضان، شهر عكا حاء امرأة يوحد ٢(؛ ٢  ٦٦٨)موال 
أثناءتصوم وهي بدم، وليس ماء، عليها ينزل الشهر بداية ل وكان التامع، 

الرأةعل هل ت موال سنوات، عشر قبل حصل وهدا عليها، الماء نزول 
منها؟.يتزب والماع الأيام هده صامت، بأما عنا الخضاء، 

ف...الحمد الحواب! 

ذكرتكإ الوابع كان )إذا فقالت: الدائمة ي ؤال ال iJuعن،أجاب0 
([.٣٠٥ا/الخاسة) ]الفتاوى عليها(. قفاء ولا صحح فصيامها 

أعالم.واش 

الدمنزول قبل لدللث، )لوف(، حمل ماغ استخدم إنني (: ٣٧٨٤)٠ سؤال 
القضاء.عل وهل الصيام، عل د تفمهل كدرة، تنزل أيام بثلاثة العتاد 

الحبما..ش...الخواب:

منالكدرة هذه كانسن، )إن اش—: —رحمه عثيم؛ن بن محماو الشيخ قال 
باقالذي والمغص بالأوحاع ذلك ويعرف حيض، فهي الحيض مقدمات 
الكدرةلأن نزول؛ حتى تنتظر فهي الحيض بعل. الكدرة أما عادة، ايائض 
ترينحتى تعجلن لا ءنها~ت اش -رصي عائثة لقول حيض، بالحيض الممالة 
الطيب)ص؟٠([.الدماء ]رالة البيفاءآ القصة 

حيضفهي الحيض مقدمات من الكاورة هده أن لك فلوتخن هدا وعل 





أمتصوم أن لها قبوز فهل إحهاصى، عملية لها أجريت امرأة (! ٣٧٧٨)٤ موال 
معينة؟.فترة تنتظر أن محب 

ف...الحمد الحواب! 

الولادة.بسبب المرأة هن النازل الدم هو النف-اس 

قضاءا وعليهصيامها، يصح ولا نصوم، أن اء النقللمرأة محوز ولا 
الفاس.س_، أفهلرما التي الأيام 

امأّمهلت، إذا إلا نفاس دم منها النازل الا-م يعتن فلا المرأة أسقعلت ؤإذا 
الإنسان.حلق فيه تيرأ، 

احدكمررإف النبي لقول يوما، ماذ؛ر، قل الحمل ل يدأ لا والتخليق 
مفعثيكون ثم دلك،، مثل عاقه كون ثم يوما، أوبع؛ن أمه بملن ِفي حلقه ثئنع 

صالة،اى، هاوؤصباتييتزمالَلأ: 
([.٣٢)٨• البخاري لررا0 الروح" فيه ينمخ نم نعيد. أو وثقي واجله، وروثه، 

أربعينالحمل! ل مراحل بعدة يمر الإنان أن عل الحديث، هذا فدل 
الروحفيه ينفخ نم مضغة. ثالثة أربعين ثم علقة، أحرى أربمن ثم نهلفة، يوما 
يوما.وعشرين مائة تمام بعد 

تعال!افه لقول ذلك،، فبل يكون ولا المضغة، مرحلة ق يكون والتخليق 

قميطمة م، قم ئراب بن حلسر ءإدا ننآلبمث زيَا ق كثز رن آئاس أيها مبؤ 
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تعالاممه فوصف ه[. ]الخج/ ؟١١ لكم لثنين وغيرمحلمة محلقة متنعة ص قز عنقة من 
وغرمحلقة.خلقة بأنها المضغة 

والأؤلرافكالرأس الخم نحتليط آثار الحمل ل تظهر أن التخليق ومعنى 
ذلك.ونحو 

قبلذلك كان إن إحهاضن، عملية لها أجريت التي المرأْ فهدم هدا، وعل 
فلااستحاصة هودم بل نفاس، يدم ليس النازل فالدم الحمل ص يوما ثإبتن 

صلاة.لكل تتوضأ أن وعليها والصوم، الصلاة س يمنعها 

وعشرينمائة بعد -أي الختن ق الروح نفح بعد الإجهاض كان bذا 
قطعا.نفاس دم النازل فالدم الحمل— س يوما 

قتنظر فانها وعشرين مائة تمام وقبل يوما ثانتن يحد الإجهاض كان ^١ 
فالدمنحليق فيه يكن لر ؤإن نفاس، المازل فالدم نحليق فيه ظهر فان القتل 
امتحاضة.النازل 

حلقفيه ما المرأة أم_قءل0 )إذا ازت ببن العزيز عبلس الشيح قال 
فلاالنفاس أحكام لها شاء فهي ذللن، أوغر أورجل أويد رأس ص الإنسان 

يومأ،أريع-ئن تكمل أو تطهر حتى جاعها لزوجها محل ولا تمحوم ولا تمحل 
قوالصوم والصلاة الخل ا عليهوجسب، أربض من لأقل طهرلتا ومتى 

•حماعها لزوجها حل رمضان 

ولالحمة كان بأن الإنسان حلق فيه يتض لر المرأة ص الخارج كان إذا أما 
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النفاسحك—م لا المستحاصة حكم لها تكون عذلك قاما دما أوكان فيه نحطيط 
الأنهلزوجها؛ وتحل رمضان ل وتصوم تمل أن وعليها الخاتض، حكم ولا 
 jالعلم(]فاوىإّلأب)ا/-اأ؟([.عترأهل المتحافة كم ح

وصعتإذا إلا النفاس يثبت )ولا اممه رحمه ~ عشمين ابن الشيخ وقال 
انإنحلق فيه يتب-ين لر صغثرآ سقطا وصمت فلو إنسان، حلق فيه تب؛ن ما 

الامتحاصة،حكم ا حكمهفيكون عرق، هودم بل نفاس، دم دمها فليس 
عونتوغالبها الحمل، ابتداء س يوما ثإنون ان إنحلق فيها ينبئن مدة وأمل 
([.٤٠للتاء)صى الطمن اه يوما( 

لتاغتالدم س طهرت فإذا تطهر حتى والصوم الصلاة ترك اء والف
وصامت.وصلت، 

فهيعادتبا الزيادة واشن، فإذا يوما، أربعين س أكثر الدم ما استمر ؤإذا 
ماوتفعل وتصوم وتصل تغتل مستحاصة فهي عائما توافق ل! ؤإن حانض، 

الهلاهرات.يفعله 

أعلم.وافه 

شهرق أيام بخمسة نفاسها قبل الحمل أثناء دم حاءها امرأة (! ٦٩٤٤)سؤال 
.عليها؟ محسا وماذا أونفاس حيض دم يكون هل رمضان، 

.١ . ف الحمد الحوايثا! 



فإلأيام بخمسة الولادة قبل حامل وهي الدم رؤيتها من ذكر الأمركإ كان إذا 
ماس،ولا حمض بدم فليس وهوالخللق كالمخاض الوصع قرب عل علامة ر تز 

وتصل.تصوم بل العبادات، لأترك ذلك وعل الصحيح، فسادعل دم بل 

الملل—قمن الحمل وصع نرب أمارات من أمارة الدم هدا مع كان ؤإن 
بعدمنه طهرت إذا ثم والصوم، الصالة أحله من تيع نفاس فهودم ونءحو0، 
([.٤٣آ/ )٥ الإلإلأب البحوث محلة - اادات»ة اللجة الصلاة. دون الصوم محقت الولادة 

حم00

الصلاةلها ئبوز هل رمضان، قبل وصت زوجة ل ه(ت  ٠٣٠٨)موال 
دموقف متى الشرعية التكاليف، بكافة والقيام القرآن وتلاوة والعمرة والصوم 
•العض؟ يقول ما يوما أر؛ع؛ن الأسذلار أوعليها ذلك، من واكدت المماس 

...فه الحمد الحوابت 

لأقله،حد لا الشاس أن إل الأربعة الأئمة ومنهم العلعاء حمهور ذم، 
ولوكانوتصوم وتصل الاغتسال عليها وجب المماس س المرأة طهرت فمتى 
ولائما.عل يوما أربعتن مرور نل ذلك، 

وقدالوجود، إل فته فثرجع تحد.يل.ْ، الث/ع ل يرد لر )لأنه قيامة! ابن قال 
]اكي)ل/هآ،([.وممرأ( قليلا وحد 

)وقدالأه~ت ~رحمه الرمذي قال ذللق،، عل الإحماع العالإء بعض نقل بل 
اءالممأن عل بعدهم ومن والتابعتن ه الّكا أصحاب من العلم أهل أجع 



٠(tTT )ح؛

اهوتصل( تغتل فإما ذلك قبل الطهر ترى أن إلا يومأ؛ أربعتن الصلاة تيع 
([.٥٤١''انموع"مرى)آ/]وانظر: التر.ذى)ا/ا-ْأ([. ]سن 

نمومأن اء النقللمرأة يجوز هل —؛ اممه —رحمه باز ابن الشخ وسئل 
•طهرت؟ إذا يومأ الأربعتن نل وتحج وتمل 

لزوجهاومحل وتعتمر وتحج وتصل نموم أن لها محوز )نعم، فأجاب: 
لتوصلت اغتيوما لمنرين فلوؤلهرت ؤلهرت، إذا الأربعتن ل ومحلوها 

ذلككرم أنه العاص أب بن عنان عن يروى وما لزوجها، وحلتا وصامت 
عليه.دليل ولا ه منه اجتهاد وهو التئزيه، كراهة عل محمول فهو 

طهرهافإن يوما الأربعين قبل طهرت إذا ذلك ق حرج لا أنه والصواب! 
مدةل نفاسا تتره ا أنيفالمحح الأربعين ق الدم عليها عاد فإن صحيح، 

صححكله وحجها وصلاما الهلهارة حال ق الماضي صومها ولكن الأربعتن، 
([.١٩٠ا/ ا،و])ه العلهارة( حال وقع مادام ذلك لايعادئيءمن 

تمامقل الطهر اء الفالمرأة رأت راذا الدائمة": اللجنة "فتاوى j وحاء 
اع]»تاوىاسةاسة)ْ/هه؛([.حماعها( ولزوجها وتصوم وتمل تغتل فإما الأربعتن 

وطهرتأيام يعة برممان قبل ولدت امرأة عن الدائمة: اللجنة ومثلت 
رمضان.وصامت 

الطهرزمن ق رمضان شهر صيامها وأن ذكر كيا الأمر كان )إذا فأجابت؛ 
\(ا.00\/)' الوانمة اللجة ]كاوي اع القضاء( يلزمها ولا صحح، صيامها فإن 

O0O
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أنباعلما رمضان؟ صام الولادة حديثة الرأة عل محب هل (: ٣٧٦٦٢مزال)
بعد.تطهر لر أي النفاس ق زاك وما يوما أربعين أكملت قل 

فه...الحمد الحواب: 

أقماْأل إلا العلمإء حمهور فذهب لالنفاس، مدة أكثر ق اليبياء اختلف 
الولادة.من يوما أربعون 

هذاوافق إن يوما، أربعين من أكثر الاّ.م -با امحتمر الي فالرأة ط.ا، وعل 
بعدفعتل امنحاصة دم فهو عادتبا يوافق لر ؤإن حائفا، فذكون عادتبا الدم 

النساء•من الهلاهرات حكم حكمها ؤناهرة وتكون وتمل وتصوم الآر؛اوين 

٠٠٠
تقومحث الحة"، "اختبار إجراء للصانمة محوز هل (: ١٣٩٨٢)مزال 

الرحم؟.عنق من عينة)مسحة( باحد ثمرصة 

طه...الحمد الخواب: 

لثاذل—عل ترتب إن للمائمة بالنسة الرحم عنق من عينة وأخذ المسحة اختار 
شهوةبدون عينة محب محرد كان ؤإن شهوة، فيه لأن الصائمة يفهلر فانه المى إنزال 

لاكمبامسالخض[.أول. الليل ل الافهنار ومت إل احرم لكن يفتلر لا فإنه 

000





.•")؛تئن( 

الصوم،لهإ محل لا اء والفالخائض أن عل العلم أهل )أجع ت قدامة ابن وقال 
([.٣٩اه]اكي)م/ الصوم( محزئهإ لر صامتا إذا وأمإ ؤيقضيان، رمضان يفطران وأمإ 

رمضانصوم قضاء وجوب عل أيضا الأمة )وأجعتا الووي; قال 
اهوعثرهم( وأصحابنا جرير وابن المنير وابن الرمدى فيه الإجاع نقل عليها، 

(ا.٢١٩/٢٠([.لواخم:سمعاسرى)٣٨٦/٢ص)

العلم.أهل من واحل. غر نقله العلياء إجلع ثم النكا ّة ذهذْ 
الصوماالحائض قضاء وجوب عل دليل هناك ليس ذلك،! بعل. يقال فكيف 

هدامن تحال اه إل تتوب أن السائلة إليها أنارت التي المرأة هدم فعل 
منعل والواجب وأحكامه، تعال الله ث/يع عل جرأة فيه الذي النكر، القول 

تعالافه دين ق يقول أن له محوز ولا العلم، أهل ويسأل يبح.ثا أن يعلم لا 
المحرمات.من ذلك فإن علم، بغر 

رأعلم تعال وافه 
حم00

س،ولأأتذمسالأامملمبصأب؟
محبفلا للصلاة، تاركا فيه كنت، الل،ى الوقت، ق للصيام تركلن، كان إن 
محرجاكفرآأكثر كافر الصلاة -ارك لأن أفطرما؛ ام الأنام تلك قضاء علياكح 

كمره.حال العبادات من تركه ما يقفى أن يلزمه لا أملم إذا والكافر الملمة، من 



٠—إتنسمإت^مننإ
احتإلزتمن عثلوالأمر فلا فيه، تمحل كنت وقت ق للمحيام تركك كان إن أما 

يحبمحلا فهدا الفطر، عل عزمت، بل الليل، من لرتنوالصيام أنلثا الأول 
عذر.غثر من شرعا لها الحدي الوقت، ق العبادة فعل تركت، لأنلث، قضاؤه؛ منك 

عليكثب—، فهذا فته، أفهلريت، يم اليوم صيام ق ُدألت، تكون أن النانر! 
ارصمت له قال بالكفارة رمضان مار ل المجامع أمر لما الّكا. لأن قضاوْ؛ 

•([ ٩٤٠)الغلتل إرواء ل الألبال وصححه (، ١  ٦٧عاجه)١ رأبن (، ٢٣٩٣داود)أبو ترواْ ه مكائه يوما 

ارنبمل الفطر حكم عن تعال~ اممه رحمه — عثيسن ابن الشخ مثل وقد 
عذر؟.بدون رمحضان 

بهويكون الكائر، أكبر من عذر بدون رمضان مار ق )الفتلمر فاحاب،; 
الذياليوم ذلك، يمضي وأن افه، إل يتوب أن علميه ومحب، فاسقا، الإنسان 
وأنالإثم، فعليه عذر بدون أفطر اليوم أثناء وق صام لوأنه يعني أفطره، 
أنهعل فيه ولحل به التزم فيه ش/ع لما لأنه أفطره؛ الذي اليوم ذلك، يقضي 
عذرتبلا متعمدأ الأصل من الصوم لوترك أما كالذر، قضاؤه فيلزمه فرض 

فإنمنه، يقبل لن إنه إذ شيئا، به يستفيد لا لأنه القضاء؛ يلزمه لا أنه فالراجح 
١^^،الوقت، ذللا، عن أحرمت، إذا قاما مع؛ن موقة؛وقت، عبادة كل أن القاعدة 

أمرثاعلميه ليس عملا عجل ®من ه. الّك، لفول صاحبها؛ من تقبل ل؛ عذر بلا 
فحلها-أي: ا وقتهعل العبادة هذه لوقدم ولأنه ([؛ ١٧١٨لم)]رواءمزد« ئهؤ 
أنإلا منه تقبل إ بعده ا فعلهإذا منه، تقبل ب — الوقت، يحول قبل 



.٠-)جت( 

•ئذاوىاشحاينءبين)ها/اسمالرتمْ؛([ معذورا، يكون 
علنحافظ وأن الذنوب، كل من صادقة توبة يتوب أن عليه والواجب 

•والقربات النوافل من ؤيكثر المنكرات، ؤيرك الواجبات، 

ْْْ

الأنوأنا الشهرية، العادة سسا أفطرت الماضي رمضان ل (؛ ٤٩٦٦٧)سؤال 
أفعل؟.ولكن_طبعلهمشقضيت.ماذا لا؟ ضتأم لأأتذكرهل 
...ف الخمد الخواب؛ 

الظن.بغلبة العمل ؤيكفيلث، القضاء، يلزمك، لا 

®إداس؛ ه نولذلك، فمن الثممع' ُه ورد العبادات، ق الفلز بغلبة والعمل 
تنجدثم لبملم ثم عيه ميتم الصراب،، ملبمم صلاته ِفي أحدكم نك 

([.٠٧٢)ري (، ٤٠١)الخاوي ،،لرواْ سجدم( 

صلاتهل ثلث، من أن عل وافقه ومن حنيفة لأبي( دليل )فيه النووي؛ قال 
الأقلعل الاقممار يلزمه ولا ظه، غالس، عل وبني تحرى ركعات اJد عق 

([.٦٢اهلنرحتم)ه/بالزيادة( والإتيان 

الفلز،بغلبة العمل الحديث، هذا ق بالتحري الراد أن الإسلام سيخ وصحح 
كإالأقل، عل وهوالبناء  U^Jlالعمل؛الراد أن من الحلياء بعض قاله ما وصعم، 
ه-ا"ا<[.لمح»وعاكارى)مآ/ ثلاثافيجعلهاركعتن. أم ركعتن صل هل لوثالث، 



جرتثْتت، — ٠

ولكنهارمضان من أياما المرأة أفطرت إذا عثسمينت ابن الشيح ومثل 
إلاا عليهيبق لر أنه تدكره ما كل أن علآ لا؟ أم الأيام تلك صامت هل نسيت! 

نتشه؟.مجا عل نبي أم الأيام تلك صيام تمد فهل واحد، يوم 
إلاا يلزمهلا فإنه واحدأ يوما إلا ا عليهأن تيقن لر كانت )إذا ت فأجاب، 

تدرىلا ولكنها واحدأ، يوما عليها أن تتتقن كانت، إذا ولكن واحد، يوم صيام 
موأما ذمتها، ل بقاؤه الأصل لأن تصومه؛ أن عليها وحب لا؟ أم أصامته 

عليهاهل شكتات إذا ما بخلاف، تصومه، أن عليها فيجب منه ذمتها نرئ 
صومعليها أن ءلْستا من وأما يوم، إلا يلزمها لا فإنه يؤبن؟ أو يوم صوم 

لأنتصومه؛ أن عليها مح_، فإنه لا أم صامته هل شكت، ولكها أكثر أو يوم 
أعلم.والله أذاوىسم)صآيم[. بقاؤه( الأصل 

0O0

يومأي تصم ولر اء نقكانت، رمضان شهر ق زوجتي (؛ ٠٨١ )"١٩ سؤال 
صامهاالتي الأيام عدد تقضى هل موال بعد• فيا الله ثاء إن تقضيه وموف، 

يكتملولر يوما وعشرين عه تكان الشهر أن يمعنى فقتل، الشهر هدا ق الناس 
ثلاقنصيام عليها محس، أم الناس؟ صام ك،ا القضاء يكون فهل يوما، ثلاقن 

حال؟.أي عل يوما 
فه...الحمد الخوان'. 

اس،أونفأومرض فر ممن لعير كله، رمضان شهر اللم يصم لر إذا 



٠-( )٠٦٠٢

عةتلكن ؤإن يوما، ثلاثئن قضى تاما رمضان لكن فان أيامه، بعدد يقضيه فانه 
كيلك.قفاه يومآ وعشرين 

شهرأهلاليآ.أويصوم يوما، ثلاثتن يصوم أن يلزمه أله العلياءإل بعض وذهب 
أونائصا،تاما كان مواء لكملا، رمفان فاته )من ؛ الإضاف ق قال 

علالصلوات، كأعداد مطالقا، أيامه عدد قضى ونحوم.' ير لكلأملعذر 
~الخنبل—.المذهب من الصحح 

ؤإنأوناقما، تاما لكن مواء أحزأه، هلاليا شهرأ قفى إن القاصىت وعند 
يوما.ثلاث؛ن صام شهرأ يمض لر 

حهنشهر، أثناء أومن كامل، شهر أول من محام من الأول؛ القول فعل 
الأيام،بعدد اعتبارأ عنه، أحزأْ ناقصا؛ الفائت رمضان ولكن يوما. وعشرين 

اهيوما( ثلاث؛ن أوالعدد بالهلال، للشهر تكميلا يوما يقفي الئاف•' القول وعل 
([.٣٣٣]الإماف)T/ باخممار 

مهرق وقضاه ولكن ئه رمضان أفتلر )فمن ؛ الخليل منح ق وقال 
اليومصوم يلزمه فلا العكس وبيوماآخر، صام وعشرين؛ تسعة ولكن بالهلال 

ولوكانصامه ما كفاه بالهلال صام إن وهب؛ ابن وقال هوالشهور. هدا الأخير؛ 
([.٧٥الوسوعتالممهة)AY/ ])بم.' ([. ١٠٢]^الخلل)Y/ ٥١يلائ؛ن( ورمضان وعشرين تسعة 

يوما.وعشرين تسعة ولولكن الشهر، عددأيام قضاء زوجتلث، عل أن والحاصل 





منأفطر ما قضاء قيل شوال من الت صيام نحون هل ٤(؛  ٠٣٨٩)موال 
معا؟.لصومهإ يكقي لا الشهر من تيمي ما كان إذا رمضان 

...لنه الحمد الحواب؛ 

علؤيدل الصحح، عل رمضان صيام بإتمام متعلق شوال من مت صيام 
كمنامكاف نوال مذ مظ أتعه م زمصاف صام ررمن و: المي قول ذلك 

([.١١٦٤ملم)ترواْ الدهر® 

الأنه عل فيدل والتعقيب، الترتيب عل يدل عهلم، حرف "ثم" فقولهت 
منت صيام بعل0 يكون ثم وقضاء(، )أداء أولا رمضان صيام إتمام من يد 

منقضاء عليه الذي ولأن ّ الحيين، ق الوارد الأحر يتحقق حتى شوال، 
رمفبمان.صام يقال ولا رمضان، بعض صام عنه'. يقال رمضان 

شوالق شوال من ستا صيام من منعه عير لالآنسان حصل إذا لكن 
لهافإن رمضان، عن شوال كل وتقضي نقاء المرأة تكون كأن القضاء، ي، 

لهكان من كل وهكذا محن.ورة، لأما القحدة؛ ذي ق شوال من متا تصوم أن 
أمارمضان، قضاء بعد القحدة ذي ق شوال من ست، قضاء له فإنه عذر 
الأحر.هذا له نحصل فلا عذر بلا يصومها أن غير من شوال شهر جرج من 

دينالمرأة عل كان إذا ع،ا تعال— اممه —رحمه عثيمين ابن الشيخ مثل وقد 
٠المست،؟ عل الدين أم الدين عل الت تقاسم أن نحون فهل رمضان من 

الستةتصوم لا فإما رمضان من قضاء المرأة عل كان )إذا بقوله' فاحاب، 



ط؛؟،-٠————— 

ومصالصام ءنى يقول! س الني لأن ذلك القضاء، بعد إلا شوال من أيام 
رمضانصامت تكن لر رمضان من قضاء عليها ومن شوال® مى متا أثعة يم 

أنفرض فلو القضاء، من تتتهي أن بعد إلا الست الأيام ثواب لها محصل فلا 
منيومأ تصم ول؛ اء نقامرأة تكون أن مثل شوال، حمح استوعب القضاء 

ذيشهر لحول يعد إلا تنته ولر شوال ق الصوم قضاء ل ثرعت، ثم رمضان، 
لأنشوال؛ ق امها صممن أجر لها ؤيكون الستة، الأيام تصوم فانيا القعدة 

١([.٩ T/ )• ]محمؤعالفتاري اه الأجر( لها فصار متعدر، وهو للضرورة هنا تا-جمرها 

منجزء هو بل لعير، أفعلر من ذمة ق واجب القضاء أن ذلك إل يضاف 
الذمةؤإبراء به القيام إل البائرة فتكون وعليه الإسلام، أركان من الركن هذا 
العموم.حيث مجن المستحب فعل عل مقدمة منه 

أعلم.واف 
س0

أيامل رمضان شهر قضاء أصوم أن مني وبجهل قررت ٢(؛ ١ ٠  ٤٩)موال 
.الصيامبدأت الني الثلاثة التشريق أيام من الثاق أعداليوم هل التشريق، 
ف...الخمد الخواب! 

الحائيوهي الأضحى، عيد ليوم التالية الثلاثة الأيام هي التشريق أيام 
محرمالأيام وهذه الحجة، ذي شهر من عثر والثالث عثر والثاف عثر 

١([.١  ٤١يم)ملوواْ وشزد_،« أكل ايام التشريق ر>أيام المي. لقول صومها؛ 



٠نج( ه

الإسلام،يدثأأهو التئريق اشحروايام ثيوم عزمه يوم ررإف س: وقوله 
(،وس٢٤١٩o(،وسداود)٧٧٣ئمطيرم أيام وص 
([.٢١١٤داود")أب مح "ص j الأس 

لرالذي —ارن أوالقللمتمتع إلا الأيام طْ صوم ل النبي. يرخص ولر 
أنالتشريق أيام ي يرحص P مالأ؛ عمرؤئ وابن عاتثة فعن الهدي، نحد 

([.١٩٩٨لرواْالخارى)الهدي( بجد لر لمن إلا نمن 
أوندرا،أومخاء تطوعا الأيام هده صيام يمنعون العلياء حمهور فإن لهدا 
ولاالخمهور، علميه ما والراجح الأيام• هدْ ق لووقع الصوم بطلان ويرون 
الهدي.يجد لر الدي الحاج صوم إلا يمشى 

اموأيالنحر عيد يوم افه—ت)وك—دللثح —رحمه از بابن الشيخ قال 
امأيأن إلا ذلك؛ الرسول لأن تمام؛ لا كلها التشريق 
والقرانالتمتع هدي عن صومها جواز عل يدل ما حاء قد التشريق 

فلاأحرى لأسانم، أو تطوعا تمام كوما أما الهدي، تهير يلر لن خاصة 
([.٧١)ص! ريمان ]فتاوى العيلب( كيوم يجوز 

لرإذا والتمتع للمق—ارن )فيجوز اف—ت —رحمه •^؛—،yj؛ ابن الشيخ وقال 
قبلالحج  ٢٠موس يفوت لا حتى الثلاثة الأيام هده يصوما أن الهدي يجدا 

علكان ولو حتى صومها، يجوز لا فإنه ذلك سوى وما صيامهءا١ 

التيالثلاثة ام والأيالعيل، يوم يفطر فإنه متتا؛حين شهرين صيام ان الأن



رممان)صيأي([.]نتاوى صومه( يواصل ثم إعد0 

إعادته.ويالزماك يصح، لا رمضان عن قضاء الأيام هذه ق صمته فإ وعليه 
أعلم.'وافه 

O0O

الحملسب رمضان صيام من كثيرة أيام علإ (تكانت،  ٤٩٨٨٤)موال 
بامتثناءالحمد— —ولنه قضيتها وقد المبارك، رمضان أيام صادف الذي والولادة 

أكملأن وأريد ثعبان، نصف بعد منها ثلاثة صمت وقد أيام. سبعة آحر 
نحونلا الثال النصف صيام أن موقعكم عل قرأُت، وقد رمضان. قبل الباقي 

أعرفأن أريد إُنى حيث اف أفادكم أفتدوق الصيام. عل المتعود للمشختس إلا 
الأامحكم ف،ا لا، الحواب، كان ؤإذا لا؟ أم عل التي الأ؛ام صيام أتم هل 

•لا؟ أم أ'؛تمّى مرة قضازها عل هل صمتها التي الثلاث 
...فه الحمد الحوامحتات 

ابوbود]روآ، ثمموموار( قلا منان ا ارتص٠فررإذا قال! أنه . الخم، عن ثنت 
٢([.• ٤ )٩ "صحح١١^" j الأئاف وصس (، ١٦٥ر١ وابن.اجة (، ٧٣٨رام،ذى)(، ٣٢٣٧)

مه:ينشي النهي وهذا 

يصومهافانه والخميس، الأثتين يومي صوم اعتاد كرجل بالصيام، عادة له من — ١ 
ولايوم بصوم رمصاف ررلأمدموا قوله:ّ هذا ودليل شعبان، من النصف ولوبعد 

^تةا]وواْالخارى0اآا(،وطم)آح*ا([.









إلتوخرْ أن عليها حرج فلا لها محمل ل؛ فإن الثاف، رمضان ياق أن قبل مضى 
([.٠٣٦ الرش / ١ ضمغ)٩ ابن الشخ نتاوى صرع ل (• الثاف رمضان 

قضاؤهاا يلزمهزوجتاك عل دينا تبقى الأيام هذه أن ابراب• وحلاصة 
ذلك.س تمكنت متى 

واضأءلما

الواجب،؟.الصوم قضاء ق الإفطار حكم ما (: ٤٩٩٨٥موال)
..٠ ش الحمد الحواب،ت 

لهيجوز فلا اليم-ين أوكفارة رمضان كقفاء واجب صوم ي ض من 
•مفر أو كمرض عذر، غتر من الإفطار 

فيحوماليوم هذا قضاء عليه وجب عذر- غثر من أو -بعذر أفقلر فإن 
رمضان.تيار ق Jالحءإع إلا محب لا الكفارة لأن عليه؛ كفارة ولا مكانه، يوما 

الحرم.الفعل هذ.ا من اض إل التوبة عليه وجب عذر غير من فءلرْ كان ؤإن 

أوفزر، أو رمضان، كنفاء واجب، ق دخل ت)ومن قدامة ابن قال 
اهاض( بحمد حلاف هذا ق وليس منه، الخروج له بجر م كفارة؛ صيام 

ياختصار]اض)؛/آاأ(ا.

أوضرهماأونذر قضاء من رمضان ضر صوم ل جامع النوومخات)لو قال 



قضاءإفاد ق الكفارة نحب قت_ادهت ال وفالحمهور، ال قوبه كفارة، فلا 

([.٣٨٣اهلانمرع)أ/رمضان( 

صلاةوبعد قضاء، صوم صائمة الأيام أحد ق كنت باز! ابن الشخ ومثل 
فإجاهلة؛ ولا ية نامغر متعمدة وشريت فأكلت يالحؤع، أحسست الظهر 
.هدا؟ فعل حكم 

الصومكان إذا الإفطار يجوز ولا الصيام، إكإل علياك )الواجب فأجاب! 
تابتاب ومن فعلتا، مما التوبة وعليلئا الذر، وصوم رمضان كقضاء فريضة 

اهلصوعاافظرى)ها/ههما.عاليه( اف 

الواتق صمت، أن مبق تعال~! اه ~رحمه عثي٠ان ابن الشيح ومثل 
بيومالصيام ذلك قضيت، ذلك، وبعل متعمدة، فأفطرت عل دين لقضاء الماضية 
شهرينبصيام أم فعلمت؟ كإ واحد بيوم ميفى هل أدرى ولا واحد، 

أرجوالإفادة.الكفارة؟ تلزمني وهل متتا؛عان؟ 
ارةوكفرمضان، كمضاء واجسسا صرم ل الإنسان شؤع )إذا فأجاب! 

أشهوما يمل، أن قبل المحرم حلق إذا الخج ل الخالق فدية وكفارة اليم\ن، 
وهكذاشرعي، لعير إلا يمهلعه أن له يجوز لا فإنه الواجسؤ، الصيام من ذللث، 

بعذرإلا مملعه له يجل ولا إتمامه، يلزمه فإنه واجب ثيء ق شؤع من كل 
منيوم ل أفهلرت ثم القضاء ل شرعت، التي المرأة وهذه قطعه، يبح مرعي 
القفاءلأن لث،؛ ذلبعد ثيء علمها ليس اليوم، ذللئ، وقضت، عير، بلا الأيام 



منمنها وقع لما افه وتستغفر تتوب أن علميها ولكن بيوم، يوما يكون إنإ 
٤([.ْ ١ ])'T/ عذر( بلا الواجب الصوم قطع 

٠٠٠
شهرْن الأيام بعض تقفي وكانت زوجتي جامعت (: ٥٠٦٣٢)
بالصياماستأذنتتي ملاحظة: الأيام. جيع قضاء من تتمكن ولر السابق، رمضان 
لها.وأدنت، 

ف...الخمل. الحواب: 

أنيمغ، أوكفارة رمضان كقضاء واجب صوم ق شؤع لن محوز لا أولا: 
ممر.أو كمرض عذر، من إلا يفهلر 

بصومأن فعليه ذمته، ل الصوم بقي ءدر~ غير من أو —بعير أفطر فإن 
اليوماللأيألمعيه.مكان واحوا يوما 

منافه إل التوبة الصيام— —مع عليه وجب عذر غير من فطر0 كان فإن 
المحرم.الفعل هذا 

بارل إلا نجب لا الكفارة لأن كفارة؛ زوجتالئ، عل وليس 
فمهل.رمضان 

قضاءاممت، صإذا الزوجة لأن زوجتلث،؛ صيام بإفساد أسأت، قال ثانيا: 



وص ٠- 

والندمافه، إل التوبة فعلميكإ صيامها. إفساد له يكن لر زوجها يإذن رمضان 
عليها.إثم فلا أجثرما كنت فإن العود، عدم عل والرم الفعل، عل 

اعلم,واف 

0مح0
رمضانمن فيها أفطرت الأيام من يوما تقض كانت امرأة (; ٣٩٩٩١)موال 
تقضهل تقضيه، الذي اليوم هذا ق الشهرية العادة فجاءتما الحيض، سج، 

•يوْين؟ واحدأأم يوما 
ف...الحمل الخوايات 

القضاءهدا فان رمضان، من أفهلرتيا التي الأيام قضاء إلا يلزمها لا 
صياماوليس رمضان، ق أفطرته عإ بدل هو إنإ فيه الحيض حاءها الذي 
متجالدآاواحا 

يومئضاء إلا عليه فليس رمضان قضاء عامدأق أفهلر رومن حزم• ابن قال 
أنهصح وند تعال• اض به يأذن ل؛ ٌلرع إبحاب القضاء إيجاب لأن فمهل؛ واحد 
وعنولاإحماع، ص بض غثرْ علته يزاد فلابجونأن رمضان، من اليوم ذلك قض 

([.٢٧١اه]الحل)ا"/ القضاء( ؤيوم رمضان يوم يوم؛ن، قضاء عليه السلم،; بعض 

يومايقض فانإ رمضان قضاء ق أفطر )من والإكللت التاج j( وقال 
واضأءالم.([. ٣٨٧واحدا(ل)*ا/

000



اوكث)إت

الصيام؟.وآية اض الفدية مقدار ْا ٤(:  ٤٩٩ مزال)٤ 

ض...الخمد الحوابت 

أوكببرأ، شيخا لكونه الصيام ستطيع لا وهو رمضان أدركه من أولا! 
فيقطراس_تهلاعته، لعدم الصيام عليه محس، لا فإنه الشماء له يرجى لا مريصا 
مكنا.يوم كل عن ويطعم 

غلكتب كنا ألمبمقام غو*=قإ كنن، آانغوأ آلذنن تعال'. اش قال 
مغمبناأوثعدود'تشكاث تممون.(أواثا طلجب سفبمفإ؛ ألذيث 

منزمغسكي طنام فدية وغلمبجتبجموطُ نمرسْسأيارام غل 
[.١ ٨ ٤ - ١  ٨٣]الغرة/ ثعننوزه كتمِ إِن ■>إروطب يصوموا وأن -نيوهًُ يهز حيرا 

الكبرةوالمرأْ الكبر هوالشخ بمنسوحة، )لست، قال؛ عباس ابن وعن 
([.٤٠•]رواْالمنادي)؛، مسكينا( يوم كل مكان فيهلعإن يصوما، أن ينطيعان لا 

الصوم،ا.هما محهكان إذا والعجوز الكبر )الشيح قيامة! ابن وقال 
فإن... مكينا يوم لكل ويطمإ يمهلرا أن فلها شديدة، مشقة عليها ويثق 
ووضا ثخفواس وؤلآ عليه، ئيء فلا أيضا الإطعام عن عاجزأ كان 

سكتنا؛يوم لكل وبملعم يفطر، يرؤْ، يرجى لا الذي والمريض • • • وتنهاه 
اه]اكي)أ/أا،ى[.الشيخ( معنى ل لأنه 



ح.)ج؛( 

إليمار أنه عل والحنابلة والشافعية الحنفية )اتفق الفقهية! الوموعة وق 
اللشيخوخة أفهلرها التي الأيام قضاء إمكان من الياس عند الصيام ق الفدية 

ؤدسكاثتعالت لقوله بروم؛ يرجى لا أومرض الصيام، عل معها يقدر 
الصيام(عليهم يشق من والراد يخاأوشمسْسأئاِاز--ه 

١([.اه]الوّوءثالفمها)ه/لأا 

المريضأن نعرف أن بد )لا الله"؛ —رحمه عثيمبن ابن الشيح وقال 
٠قسذمين إل يشسم 

يرجىالتي الءلارئة الأمراض ذوى مثل بروم، يرجى مريص الأول: المم 
مذكممعدودن تعال؛ افه قال كإ حكمه فهدا منها، يشفى أن 

يصوم،ثم برء الينطر أن إلا عليه ليس نفيسهيكاِلإه. أزش م؛صا 
عليهليس فإنه يشفى أن قبل ومات الحال، هدم ق المرهم؛ ُه استمر أنه قدر فإذا 

فهوإدراكها، قبل مات وقد أحر أيام ق القضاء عليه أوجب إنإ الله لأن ثيء؛ 
عنه.يقفى لا رمضان يدخل أن قبل شعثان ق يموت كالذي 

-السرءلان مرض مثل، للإنسان ملازمآ المرض يكون أن اكافت المم 
الأمراضمن أشبهها وما الكر، ومرض الكل، ومرض بالله- والعياذ 
رمضان،ق صاحبها يفهلر فهده منها، الريضر^ انص5اك يرجى لا التي اللازمة 
انيهليقلا الليين، والكبرة كالكثثر مكينا يوم كل، عن، يطعم أن ؤيلزمه 
قولهالقرآن من لئ، ذلودليل، مكينا، يوم كل، عن، وJطمان يفهلران الصيام 



وؤ( -٢٠

١([.اهلذاوىاكيام)ص\١ بتتصأه( طعام فديه ؤؤعلمبجئّموش تعال! 
منبع نصف مّكين كل يعطي أن بنن نيخثر الإطعام صفة أما ثانيا؛ 

ويدعوطعاما أوبمنع تقريأ، ونصف كثلوجرام أي ونحوه، كالأرز الطعام 
ا1اكين.إليه 

مايعد أنس أطعم فقد الصيام يطق لر الكبثرإذا الشخ )وأما البخاري! قال 
•١([  ٦٣٧الخاري)؛/ اه]صحح وأفطر( ولخا حرأ مسكينا يوم كل عامان أو عاما كثر 

تهليقولا السن ق كبيرة امرأة عن اض~ —رحمه باز ابن الشخ وسئل 
تفعل؟فإذا الصوم 

البلدقوت من سمع تصف يوم كل عن مكينا تطعم أن رعليها فاحاب؛ 
كإالتقريب. سبيل عل كيلوونصف بالوزن ومقداره غرهما، أو أرز أو تمر من 

عنهالله رصي اس عبابن ومنهم س، النبي أصحاب من حماعة أفتى؛دلك، 
الكفارةوهل.ه ا، عليهقيء فلا الإطعام تتهلح لا فقيرة كانت فان وعنهم، 

اهالتوفيق( وبالله أوآخره، وسهله أو الشهر أول ق أكثر أو لواحد دفعها محوز 
ار،كثحفنات أرع أي أمداد، ٤ الشرعي؛ والصاع ٢([. ٣• / ا )ْ از ابن نتارى ]محموع 
—عثيمسبن ابن الشيح وفال ٣([ • ٤ / YT)الفتها الوصوعث ]ينظر غراما. ٢  ١٧٦وزنه؛ 
وأنشىذكر من المجتر وعل مرصه، المستمر المريض عل )فيجب -؛ اللص رحمه 

يتمليلئؤإطعاما سواء هكينا، ميوم كل عن يعلعموا أن الصوم عن عجزوا إذا 
بعدداكن يدعومبالدعرة الإطعام أوكان الإطعام، هدا الفقراء إل يدح بان 



-٠)?VT؛( ٠- 

يجمعصار كبر حنتن يفعل ه مالك بن أنس لكن ك،ا فيطعمهم الشهر أيام 
الصامل»تارى اه الشهر( صوم عن يدلأ ذلك فيكون فيهلعمهم مكينا ثلانن 

رصااا([.]واظر:ذارىاباس)اا/؛آا([.

٠٠٠
يومه،ل يوم كل عن ينرجها هل رمضان ل لسر الفدية (: ١٢٥٩١موال)

واحدة؟.مرة غمج رمضان بعد أم 

ف...الحمد الحواب: 

يطعمأن عليه فان السن ككبر زواله يرجى لا لعير رمضان ل أفطر من 
أنؤإما بيوم، يوما يطعم أن إما الإطعام، هدا ق ومحر مسكينا، يوم كل عن 

الشهر.أيام بحيل الكن مفيهلعم الشهر ينتهي حتى ينتهلر 
عنفدى شاء إن بالخيار، الإطعام )وونت، اض—؛ —رخمه عثيم؛ن ابن الشيح قال، 

([•٣٣٥اه]الثرحال»تع)ا'/ ه( أنس لفحل يوم؛ احم شاءأثؤرإل ؤإن بيومه، يوم كل 

٠٠٠



لدةواحدأ مسكننا يطعم أن الصوم عن للعاجز نحون هل (ت  ٤٣٢ ٦٨)سؤال 
.واحد؟ يوم ق مكينا ثلاقن أوبملعم يوما؟ ثلاس 

...ف الحمد الحواب! 

مسكيننا.أفطره يوم كل عن يطعم أن يلزمه عجزآمتمرآ الصوم عن العاجز 
العلمأهل من ممر نص فقد يوما، ثلانتن لمدة واحد مسكين إطعام وأما 

قفال الالك_ة، من وحماعة والحابلة الشافعية وهومذهب جوازم، عل 
اه.]الإ;_مافواحدة( حملة واحد مسكين إل الإطعام صرف رمحوز الإنماف! 

([.٣١٣القاع)T/(،دكناف ٤٤٦تحئةالحاج)٣!([. ٢٩١)م 

١^٣سسة'':)شفالالأفاءإنهذا وجاءفي"فتاوى 
كلعن تللعم أن عليك فان شفاؤه، يرجى لا الصوم معه تتهلح ولا نشكومنه 

أومسكيأ عشيت ؤإذا أوغبره، تمر من اللي قوت من ملمع نصف مكننا يوم 
ا/خا<ا(آ.اهد]تاوىالأجةاس)• ذلك( كفى _، الي بعددالأيام غديته 

كيفيتازتله )الإطعام اش—1 رحمه — عثيمن ان الشخ وقال 

عليه.التي الأيام بحب المساكن، فيدعوإليه طعاما يصنع أن الأول؛ 
([.٣٢٠المع)٦! ]الترح اه مقلوخ( غتر طعاما يعتليهم أن الثانية؛ الكيفية 

مسكبأثلانن أوجع يومأ، الئلاثتن مدة واحد مسكئن إطعام أن تعلم وبه 
أعلم.والله جائز. واحد، طعام عل 

000





اهلالروضالرع)'أ/اام[.كفايتهاوعاطتهإْنه( 

كيلو1ع، صنمق المسكين إل فيدغ ومقداره! يطعم الذي أما رابعا؛ 
أعطىؤإذا ذلك، غير أم تمرآ أم أرزأ كان مواء البلد، قويت، من تقريبا، ، ونمق

فهوأحسن.لحا أو إداما معه 

كثرما بعد ك1ن أنه ه أنى عن الحزم بصغة معلقا البخاري روى فقد 
البخاريمحح ل ولحا. حبزآ مكينا يوم كل عن ويطعم يفطر الصوم عن وعجز 

مالأ.الطعام قيمة يدغ أن يجوز ولا حاسا؛ 
ؤإناالنقود، بيكون لا )والإطعام —؛ اض حفظه ~ الفوران صالح الشيح قال 

نهفيوم كل عن ندغ بأن البلد؛ هوقوت الذي الهلعّام بدغ الإطعام يكون 
تقريبا.الكيلووالنصف، \مذآ ونصف، المعتاد، البلد قوت من ^٤ ٥١١

ولابوم، كل عن ذكرنا الذي المقدار -رن.ا البلد قوت من طعاما تدفع أن فعليك 
طعامفدية يطيموئهُ الدشى يقول؛ وتعال بحانه سالله لأن النقود؛ تدفع 

([.١٤٠اهلادضسظوىاصيمزان)م التلمعام( عل نص [؛ ١٨٤زالقرة/ 

أعلم.واض 
0مح0





٠)vv؛؛( 

محبلأنه وأولادهم للأولاد الدكورة الكفارة تعتلي أن محوز لا هدا وعل 
عليهم•تنفق أن أمك عل 

مسلأحرآ إلا الأيان كفارات ق يطعم أن محزئ )لا الشافعي! وقال 
ذلك،محزم لر محاج غبر لءا م ح-رآ أو محتاجا، ذميا منها أطعم فان محتاجا، 

منلوأطعم وهكذا يعيد، أن وعليه سيثا، يفعل ل؛ من حكم حكمه وكان 
•]الأمري/ها"([ ياحتمار اه أعاد( علم يم نفقته، تلزمه 

ايكونأن والقفر السأكين ق رويعتر (! ٩٣٦ )م/ أسى ق وقال 
ازكفارةلأن نفقته؛ تلزمه من إل ولا كافر، إل الدفع محزئ فلا الزكاة، أهل من 

([.٣٦٩)م الطاف ]أسى اه الزكاة( صفات فيها فاعتبمروا تعال، لاه حق 

عليهامحب فلا مالها، لقلة عليهم، الفقه تستطيع لا أملث، كانت إذا ولكن.. 
[.٢٨٦نمثاإلأوتنهاه\\بفنأاولا تعال! اش لقول عليهم، تنفق أن 

إليهم•الكفارة نحرج أن بحوز الخال هدم ول 
أنبحوز فلا عليهم تنفق أن تتليع غنية الث، أمكانت إذا أنه والخلاصة! 

الكفارة.تعطيهم أن جاز عليهم تنفق أن نتتليع لا كانت، ؤإذا ازكفارة، تعمليهم 
الكريمة!الأية لإطلاق يه؛ بأس فلا صائم، كإفaلار إعهلاؤها ؤإما ثالثا! 

منفيه لما توابا أكثر ذللث، يكون أن ويرجى [، ١٨٤لالق_رة/ منّكرته طعام ينة فؤ 
مبق.كعا مسكينا الصاتم ذللث، يكون أن بشرط ولكن الصائم. تفهلثر 

ْْْ





رمضانمار زوجته جامع من ■م أن الخمع عل نحفى لا تما ١(:  ٢٣٢٩مزال)
والسؤال؛مكينا. مت؛ن أوإطعام متتالمن، شهرين أوصيام رنة، عتق عليه 

عنبصوم هل متفرقة، أيام ول مرة، من أكثر زوجته الرجل جامع إذا - ١ 
الأيام.عدد من قيه جامع ما كل عن تكفي الشهرين أن أم شهرين، يوم كل 

ؤإنإكانالذكورأعلام، الحكم عليه زوجته جاع من أن لايعلم كان إذا ~ ٢ 
ذلك؟ل الحكم فإ فقط، واحد يوم يقضيه زوجته فيه نحالع يوم كل أن يعممد 

'؟-هلضصط،اخماروج؟

•زوجته؟ وعن عنه واحدا مكينا يطعم أن ثبوز هل ~ ٤ 
.٠٠ ف الحمد الخوابت 

مرايتإأو مرة رمضان مارأق زوجته جامع إذا الصوم عليه محسا من أولا• 
أيامل جامع ؤإذا الأول، عن يكفر لر كان إذا واحدة كفارة فعليه واحد وم يل 

فيها.جامع التي الأيام عدد عل كفارايتج فعليه مارأ رمقان من 
تتعددولا الأيام، رتعاJد الكفارة )ونتعيد الهلاوّ_ا"! "كفاية صاحب فال 
قال وف([. ٤٥٦را/الطالب لمماي_ت اتفاقا. إخراجه—ا قيل الواحا.٠ اليوم ق بتكررها 

]حاسةواحد. يوم ق الوطايتط أو الأكلات، يتعدد تتعدد فلا ت الدسوقي حاشية 
ال،الفبتعدد الكفارة تعدد المحتاج مغني صاحمتا وقال ([ ٠٣)ا/•الدسوئي 

تتداخلفلا مستقلة ادة عبيوم كل لأن كفارتان؛ لزمه يومين ل جامع ومن 



٠-ج(

([.١٨•اه]،غنيالمحتاج)y/ تعدد( فلا واحد يوم ل تكرر فان كفارتاهما، 

بببالكفارة تلزمه أنه بجهل ولوكان بالحمملع الكفارة عليه تحب ثانيات 
بالحكم.كان الحديث ق بالكفارة أمر الذي المحابى لأن الح،زع، 

قلزوجها مءالاوع_ة كانت إذا كيلك الكفارة؛الحعلع الزوجة عل ثالنات 
عليها.ثيء فلا اتكرهة أما ذك، 

ص_اعونصمح ه، نفعن صيغ نمفإ واحدأ مكينا يطعم أن يجوز رابعات 
]اللجيةحميما. عنهإ آكينا مسن من واحدا ذك ؤيسر زوجته، عن 

والإذا،)'ا/'أ*ا<[.العلب ليحرث 

أعلم.وافه 

أشدنادم وأنا مرامتؤ، عدة رمضان مار ل زوجتي جامعت، (؛ ١  ٦٧٢)موال 
أدفعهما أجد لا وأنا رئة، عتق رمضان مار ق ا'بتمإع كفارة أن وعلمتا الندم، 

فهلالعمل، بسس، جدآ عل يصمس، متتابع؛ن، شهرين وصيام الرشة، لعتهم، 
مكينا؟.متن أؤلعم 

فه...الحمل الحواب،) 

فعليهيجال لر فان رنة، عتق رمضان مار ل زوجته جامع من كفارة 
مسكينآ.سن أطعم يجد لر فان بالصوم، 



نحاولأن والميحة متتابعن، شهرين تصوم أن هذه وحالتلئ، فعلك 
ونحم،النهار يقصر حيث أوالعتدلة البارئة الأيام ل التابعن الشهرين صيام 

منونحوذلك العمل، للاه يمنحها التي السنوية الإجازة أيام أوق المشقة، 
عليلث،.ما لأداء تنتهز أن يمكن التي المرص 
مكيناتن متهلعم أن ذلك عند لك، يجوز وحقيقة حئآ الصيام عن عجزمتؤ فان 

وعلعددهم، سكمل حى ةدرتك<~ ~حب دفعات، عل لهم الطعام صرف، يمكن 
رمضان.شهر أثناء الخءإع ل لك مطاوعة كانت، إذا مماثلة زوجتلئ،كمارة 

بعددمحتلمة كمارات فعليكإ محتلمة أيام ذ كان إن حمل الذي والحإع 
الكريم*النهر أيام من حرمتها انتهكتا اش الأيام 

يتوبوأن ا أمرنل ا ؤإمرافنا ذنوبنلما يغفر أن وتعال سبحاه اض نال 
الرحيم.هوالتواب إنه علينا 

بالحكم؟.جا^ مرات ^جهفيمارر٠ضانعدة 
...ف الحمل. الحوابت 

والشربالأكل رممان مار ق عباده عل حزم ند مسحانه اغ أن شلنح لا 
وهورمضان مار ل جامع من عل وأوجب الصائم، يفطر ما وكل والحاع، 

لرفإن رقبة، عتق ومي الكفارة، مسافر ولا مريض غر مقيم صحيح مكلفا 
مكنلكل مسكينا متن فإطعام يستني لر فإن متتابعين، شهرين فصيام يجد 



(.tat)؛

•البلد محوت من ص1ع نمق 

بالغالكونه المسام عليه محب وهوممن رمضان مار ل جامع من أما 
•بعضهم ال فقشأنه، ق العلم أهل احتلف فقد منه..، جهلا مقيا صحيحا 

منآخرون ومحال الدين، ي والفقه السؤال عدم ق مفزط لأنه الكفارة، عليه 
الجهل•أجل من عليه كفارة لا العلم■• أهل 

وعل-متفريطلئا أحل من الكفارة، هو لك، الأحومحل أن تعلم وبذك 
العتقنستطيع لا كنت، ؤإذا فعلت، ما تفعل أن محيل ءليلث، محرم عإ موالك 

فيه.جامعت يوم كل عن مسكينآ تن إمحلعام كفاك والصيام 
أيامتلاثة جامعت كنت ؤإن فكفارتان، يومين ل جامعت كنت فإذا 

كفارة.عنه يوم ق ^-١٤ كل وهكذا كفارات، فثلاث 

هوهذا واح_دة، كفارة عنها فيكفي واحد يوم ق التعدية اباعات أما 
أهلخلاف من وخروجا الذمة، براءة عل حرصا والأحسن، للث، الأحوط 

لصياملثج.وجيرأ العلم، 
وهوالأخذبالأحوؤل، فاعمل فيها، جامعت التي الأيام عدد تحففل لر ؤإذا 
وهكذا،أربعة، فاجعلها أوأربعة ام أيثلاثة هي هل ثككت، فإذا بالزائد، 

به.تحزم الذي الثيء إلا علك  jSbjلا ولكن 

•*٣([ ٤ ]»ت1وىالشخايناز)ْا/ الذمة. وبراءة رضاه، فيه لما ؤإياك اض وفقنا 

أعلم.وافه 





قثاءق أفطرت امرأة عن اض~ ~رحمه ءث؛مين ابن الشح سئل وقد 
واجبعن قضاء كان إذا المضاء )هذا فأحابت لضيوفها، محامله رمضان، 

لنزولفطره وأما لضرورة، إلا يمهلر أن لأحد يجوز لا فإنه رمضان، كقضاء 
قبدأ من كل "أن الشرعية; القاعدة لأن مجوز؛ ولا حرام؛ فانه به الضيف 
الفإنه نفل قضاء كان إذا وأما شرعي"، لعذر إلا إتمامه عليه بحب، فانه واجب 
٢[.٠ اه]محموعاكارى بواجب( ليس لأنه تتمه؛ أن يلزمها 

أعلم.واه 

أنمتعمدة أفطرت لامرأة يمكن كيم، أعرف أن أؤيد (; ٨٢٣٩٤)موال 
بةشهر كل تحيض وهي قولكم فا انقطاع؟ أي دون ْتتابعين شهرين تصوم 

ماذا؟.أم مباشرة؟ يمدها تكمل ثم الأيام هذه سنقطر هل أيام، 
ف...الحمد الحواب; 

بقوله;المؤمن\ن اده عبعل الله فرضها عفليمة فريضة رمضان صيام أولأ; 
منأأذ،ئن غل كشن، كم، آلص؛ام عتطم منوأمحن، ؤينايها'ألذس،١ 

لهمن إلا يصومه، أن عاقل بالغ لم مكل عل فيجب، [، ١٨٣]الغرة/ ه ثئص0 
ؤإلأؤيقضيان، الفطر، ق لها يرخص فانه والمسافر، كالمريض شرعي، عذر 

ؤيقضيانأيضا.الفعلر، علميها يجب فإنه والنقاء الحائض 

التوبةولزمته ائر، الكبمن كثبمرة أتى فقد عذر رمضان ق أفعلر ومن 



فيه؟أفطر الذي اليوم قفاء يلزمه وهل تعال، اه إل 
فانهعذر، غر من اليوم خلال أفهلر لم الصوم نوى فإن ت تفصيل لك ذل 
القضاء.يلزمه لا أنه فالراجح الأصل، من ينوالصوم لر ؤإن القضاء. يلزمه 

منعذر بدون رمضان مار ل )الفطر امم4~ت ~رحمه عثيم؛ن ابن الثّخ قال 
وأنافه، إل يتوب أن عليه ومحسب قا، فامحان الإنبه ويكون الكبائر، أير 

بدونأفطر اليوم اء أثنوق صام لوأنه يض أفهلره، الذي النوم ذلك يففى 
بهالتزم فيه ثئ لما لأنه أفهلرْ؛ الذي اليوم ذاك٠ يقفى وأن الإثم، فعله عذر 

الأصلمن الصوم لوترك أما كالمذر، قضاؤ0 فيلزمه فرض أنه عل فيه ودخل 
إنهإذ محسا، به ستقيد لا لأنه القضاء؛ يلزمه لا أنه فالراجحت عذر، بلا متعمدآ 

عنأحزت إذا فإما معن بوقت موقة عبادة كل "أن القاعدة فإن منه، يقبل لن 
عملارمن الني. لقول صاحبها"، من تقبل ل؛ عذر بلا المعتز الوقت، ذلك، 
اللهحالود تعل.ي من ولأنه ([؛ ١٧١٨لم)]رواءمثهورد® امرثا عثه ليس عماد 
وننؤ تعال: اممه قال ْنه، يقبل لا والفلالم ظالم، تحال اممه حدود وتعدي ه، 

ادّةالعبمذه لوندم ولأنه [؛ ٢٢٩]القرة/ءاونيكئإآممل»-و0ه حدودآلئي يتعد 
بحدهفعالها إذا فكذلك منه، تقبل لر الونتا~ دمحول قبل فحلها "أي• وقتها عل 

٤([.٥ رغم ال-ؤال / ١ جض)٩ ابن الشخ نائي ]صرع اه معذورأ( يكون أن إلا منه ل حتر 
معيلزمه فإنه فهلره؛الخملغ كان إن ءل،ر، بخبر رمضان ق أفطر من ثانيا• 

إفإن متتا؛من، شهرين فصيام محي لر فإن رقثة، عتق وهي الكفارة، القضاء 



٠-ص .

لكنتإذا والمرأة الرحل تن بذلك ل فرق ولا مكينا، متتن فإطعام يستطع 
الكفارة.تلزمها فلا ا،لكرهة وأما ل مطاوعة 

اختلففقد ونحوه، والمشرب بالأكل بل الحءإع، بغير الفطر لكن ؤإن 
علدليل يدل( لر لأنه تلزمه لا أما والراجح حيتئد، الكفارة لزوم ل الفقهاء 
الخاع.عل ناسها يصح ولا ما، أفطر من عل الكفارة إيجاب 

ولاحذا الكفارة إيجاب ل نص لا )ولأنه -؛ اممه رحمه ~ قدامة ابن ءال< 
اهلاكي)'آ/آآ([.الحاع( عل قياسه يصح ولا إحماع، 

ثمالصوم ق فشرعت متتابعتن، شهرين صيام المرأة عل وجب إذا ثالثات 
ثمالحيض، أيام تقفي ثم فتفهلر، صومها، تتابع ينقطع لا فإنه الحيض، جاءها 
فيه،لها عمل ولا آدم، بنات عل اض كتبه أمر الحيض لأن الشهرين؛ تكمل 
العلم.أهل بتن عليه جمع وهدا 

إذامتتابعا، الصائمة أن عل العلم أهل روأجع اش~ت ~رحمه قدامة ابن قال، 
مضى-،ما عل تكمل ~يضت ونسي طهرلتإ، إذا تقفي إتمامه، قل حاضت 

اس،الإيإؤا بتاحيرْ إلا الشهرين ؤ، منه التحرز يمكن لا الحيض لأن وذللث، 
٢([.١ )A/ زاكي اه. بالصوم( تغرير وفيه 

حيفهاوكان مثلا، وصفر الحرم شهركا 3، للمكفارة صومها فلوكان وعليه 
وتواصلاشرة، مبوتصوم؛عا.ها الحيض، أيام تفطر قاما منها، كل ي أيام سبعة 
الحيض.أيام عن عوضا الأول، حمالي شهر من يوما عثر أربعة صيام 

ْْْ



نحت(.٠— 

رمضانشهر من صيامها ^ jAtالتي الأيام أقض لر إنني (: ١١١٨٥)موال 
أفعل؟.أن عل فإذا إحصاءها، أمتهلح لا وأنا النهرية، العادة بم، 

ف...الحمد الحواب،: 

١^،ظنالث، عل ءد_، ما تصومي وأن اش ل الأخت أيتها تتحري أن عليل 
إلأئعئا ^لأ تعال! نال والتوفيق العون افه ألين وتصيامه تركت، 

غلبما تصومي حتى لممسائ، واحتاطي وتحري اجتهدي • ٢٢٨٦]المرة/ وتنهاه 
لسفادىنررءلالوفق• ول واف اف، إل التوبة وعلك تركمحه أنك الظن عل 

*افر[ يوحمه باز ان الشخ لفضيلة الدرب 

يت00
الحيضحاءي وقد عمري، من عشرة السادسة ق فتاة إنني (• ٩٤ ١٣)موال 

وصمتؤكاملا، رمضان أصم لر السنة نلك حلال ولكن عشرة، الثالثة ق وأنا 
أصومفهل مكلفة، غر أسي لاعتقادما عل يضغطا لر ووالداي منه، أيام بة 
أفعل؟.ماذا أو أفطرتيا؟ التي الألأم 

.١ . فه الحمد الحواتح،؛ 

لاوت.تافالبلؤغ ،، ijjbأنلئ، دام ما حال يكل تصومي أن أحتاه ءلياّث، يجب 
هوالحيض فوجود أوالحمل، الاحتلام أو الإنبات أو الحيض بحصول يجمل 

رمضان.شهر تصومي وأن بد فلا ومكلفه بالغة فأسن البلؤغ، أسباب أحد 
إلاذمتلئ، ت،رأ ولا حال، بكل قضاؤه ءليلث، مجت، تموميه لر الذي والشهر 



(-٠taa ،•٠

أفطرت.عندما مكلفة كنت لأنك والتوبة؛ بالقضاء 

هذامن التوبة وعلتك يمغرة فلمت معك، سامحهم ق أهلك أحطأ وقد 
حبلرصا"يا([.ين ءّداه الشخ ماحة فتاوى ]من التمريتل. 

O00

جاهلةوكاست، سنة، متن العمر من جيغ مرة امرأة (! ٣٧٧٩١)موال 
الأنه منها ظنا رمضان صوم تقص لر حيضها، مدة عديدة منن الحيض أحكام 
الحكم؟فإ العامة. أقوام من سمم، حسإ يقفى 

ف...الحمل الحوائج! 

ذلكمع ا وعليهالعلم، أمل تسأل لر لأما ذلك من اممه إل التوبة عليها 
وتكفرالأيام، عدد ل ظنها غلبة حب الصيام من تركته ما فتقفي القضاء 

ذللث،نحو أو أرز أو ممر أو بر من صغأ نصنا مكن بإطعام تركته يوم كل عن 
مثلالإطعام تهليع تلا كانت، فان الإطعام، استطاعت إذا البلد قوت من 

الصوم.قضاء وكفاها عنها 

١([٠٠ ١ ١; رالإتا،)٠ العلب للحوت  Ujji]الاجة التوفيق٠ وباق 

س0
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ئضائلرسس،صط يا 

شهرخلال الكريم القرمر ختم المسلم عل واجب هل (! ٦٥٧٥٤)موال 
ذلك؟.عل الدليل وما رمضان، 

ف...الحمد الخواب! 

بدليلها،المسالة حكم معرفة عل حرصه عل الكريم السائل يشكر أولا! 
متبعايكون حتى لم، مكل إليه يعي أن محب مطلوب، أمر هدا أن شك ولا 

والسنة.للكتاب 

ماليوالمصر الع_الم، أل يالعامي أن لك تمرر )إذا النوكان(! قال 
ال؛الععن الوؤع، وكإل بالدين المعروفتن العله؛ أهل يسال أن فعليه الكامل، 
منفهمه—إ ق إليه محتاج ما عل المهللع فتها، با العارف والسنة، بالكتاب 

قما محنالبا حادثته عن فيسأله إليه، ويرشدوه عليه يدلوه حتى الالية، العلوم 
معل>ذه،من الحق يأخذ فحينئد ه^، الله رسول سنة ل أوما سبحانه الله كتاب 

أنبه المتمسك يامن لا الذي الرأي من ويلحيح موصعه، من الحك.»إ ويتفيد 
اهلإرثاداشمل)ص'ه؛-اه؛([.للمحق( المباين للشرع، الخالم، الأهلأ ق يقع 

الفتييطال-، أن من يمتع لا أنه محال ال)وذكر الملاح؛ ان وقال 
مقطوعآكان إن الدليل له يذكر أن يلزمه وأنه لنفسه، احتياؤله لأجل بالدليل، 

عنهيقصر اجتهاد إل اره لأفتقبه؛ مقهلوعا يكن ل؛ إن لث، ذليلزمه ولا به، 



٠٠-)ثج( 

اهلأدباكيواإسي)صايا(ا.بالصواب( أعلم واش العامي. 
ولكنرمضان شهر خلال الكريم القرآن ختم الملم عل محب لا ثانيآ؛ 
لروإن ختمه، عل ومحرص رمضان ق القرآن قراءة من يكثر أن له يستحب 

أحورأممرة.ه نفعل ت ءضلكه يأثم، لا فانه القرآن محتم 
البي،هعل يعرض لكن جميل أن ه أبوهريرة رواه ما ذللث،: عل والدليل 

([.٤٦١لرواهاوخ،رى)؛فيه. قبص الذي العام مرد؛نتي علتؤ فعرض مرة، عام كل القرآن 
اه.لالخا'عفيالقرآن( من نزل ما جيع يدارسه كان رأى الأثثر؛ ابن قال 

•([ ٦٤الحدث)؛/ غرب 

([.٣٨٤احد)ه ]رواه رمضان. ق كانت، المارضة هذه أن فقس عود مبن اش عبد وعن 

لالقرآن ختم عل الحرص عليهم، اش رصوان لف، الهدي من كان وقد 
القرآنبمم الأسود لكن قال؛ المخعي إبراهيم فحن ه، بالمي تأسنا رمضان، 

ْ([.١ نالي)؛/ كل ل مقان رى 

فإذاثلاث،، كل ق ختم رمضان حاء فإذا مع، ل القرآن محتم قتادة وكان 
لالمرره/أبآ([.ليالة. كل ل ختم العتر حاء 

لاكٍانلالسموىليلة. كل ق رمضان ق القرآن محتم كان أنه محاهد وعن 
وهأىحبم[ا( ٧٤)ص/ 

]تأذسطليلة. كل رمضان ق القران نحتم الأزلي عل لكن - قال محاهل وعن 
([.٩٨٣الكاورأ/



)ج(.هاننسصإء^تنن 
■حتمة•متئن رمضان ق القرآن بمم الشافعي كان سليإزت بن الربح وقال 

([.٣٦ا/لالمِ)• 

الخإعةصلاة عل موامحلبا أي كان عساكر! ابن الحافظ ابن القاسم وفال 
([.T٥٦٢/ يوم• كل رمضان ق وكنتم حمعة، كل كنتم القرآن، وتلاوة 

)والاحمارالقرآن! محإت قدر الة معل معلقا - اش -رحمه النووي قال 
لطائفالفكر بدقيق له يفلهر كان فمن الأشخاص، باختلاف •^٥، ذلك أن 

كانمن وكدا يقروه، ما فهم كإل له محصل قدر عل فليقتصر ومعارف، 
العامة،لم؛ن المومصالح الدين، مهإت من أوغثرْ العالم، بنشر مشغولا 

له.مرصد هو بإ إخلال ببه بمحصل لا قدر عل فليقتمر 

إلحردج غتر من أمكنه ما فليستكثر الذكورين هؤلاء من يكن لر ؤإن 
اه]اك-ان)صآ'أ([.والهذرمة( الملل حد 

لث،ذليمي رمضان، ق وختمه القرآن قراءة عل والتأكيد الاستحباب هوا ومع 
بتركها.الملم يأتم التي الواحأاُتإ الضروريادت، من وليس المتمات،، ائرة دق 

رمضان؟ق القران حتم الصائم عل محب هل الله! رحمه ء؛يمان ابن الثخ صقل 

ينغيولكن واحب، بأمر ليس للصائم رمضان ل القرآن )ختم فأحاب! 
اضرمول سنة لث، ذلكان كإ القرآن، قراءة من يكثر أن رمضان ل للإنسان 

اهرمضان( كل القرآن حاريل يدارسه واللام الصلاة عليه كان فقد ه، 
واشأءالمّ]محمعظرىاينين)-آ/آاْ([. 

O0O
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صائم؟.ضفر ض الترب الثواب ما ١(:  ٢٥٩٨مزال)

ف...الحماد الخواب؛ 

أجرةنل له لكل صانا مطر لأمن قال.ت مال؛ الحهني حالي بن زيد عن 
(،١٧٤٦ماجة)وابن ٨(، • الرمذى)٧ ]رواء ثيء® الصائم أحر من لأينقص ائه عم 

([-١٦٤ )٥ ااصححالخاهع ق والألباق (، ٢١٦)a/حيان ابن وصححه 

اهلالأخيارات)ص؛ها([.شعه( أن روالرادمحضلره ت تيمه ابن الإسلام شيخ قال 
العبادات.أفضل من ؤيرونه الطعام إطعام عل نحرصون الصالح الش، وفدكان 

يشتهونهطحامآ فاطعمهم اصحابير من أدعوعشرة )لأن قال: ه عل فعن 
]الرهاودنادرآ،أ([•فأعتقها( رقبة أشري أن من إل أحب 

ماالجل• هلأا ق يملون عدي بني من رجال )لكن العلءوى: أبوالسوار قال 
طعامهأحرج محإلأ أكل، معه يأكل من وحد إن وحده، قلل طعام عل منهم أحد أفهلر 

]أءرجهيبخبيفياممرالخود)مه([.معه( الناس وأكل الناس ْع فالكه المسجل• إل 
إلوالتحبب التودد ا: منهكفرة ادات عبعنها ينشأ الطعام، إطعام وعبادة 

الخئةالبىه:»لآمم.خلوا بمونسسافيدحولالخنة:يقال 
ةمحالعنها ينشأ كإ الم)أْ([، ];واْمتحابوا(( حتى تؤمنوا ولأ تؤمنوا، حئى 

يهلعاملث،.عليها تقووا التي العناعات عل معونتهم ق الأحر واحتساب الصالخ؛ن 
أعلم.وافه 



(rTr )0؛

ومنل قريب شخص إفطار يعتم كان إذا عإ أرجوالإفادة (: ٠ ٠ ٠  ٤٧)موال 
الحدث.صائا...« قطر »من حدث: صمن يدخل الهادرين 

فه...الحمد الحواب: 

ثئر'رمن افهرسول قال قال: الحهني حالي بن زيد رواه الحديث هزا 
الرمدىلرواْ • ٠ ميثا الصائم أجر من ينقمى لا انه عم أجرة مسل له كاذ صايإ 

١٠([ ٠ والرمب)٨٧ الترغيب صحيح ق وصححه (، ٨٠٧)

وغرم.القريب ؤيئمل فة_بحأ، أم كان غنيا صائم كل ق عام والحديث 
([.٨٨٩رنم)"حديث شرح للمناوى> القدير مض ]١^^ 

علمحصل بدلك لأنه أجرأ؛ أعفلم القريب الصائم تفطر يكون قد بل 
مامحي ولا شرأ، القريب غم يكن لر ما الرحم، وصلة الصائم، تمهلر ثواب 
حاجته.دفع من فيه لما أجرآ أعثلم تفطبحْ فيكون علميه، يمعلر 

الةريّ_ا.غم الفقم عل الصل.قة من أفصل القريب الفقم عل الصدقة أن وهذاكإ 

عل»الصدعه اض رمول قال قال: الضي عامر بن ساليان عن 
لرراْالزمزى)هْا'(،واب_نوصلة« صدئة، ائنتان: الخزابة ذي وعل صدقة، السكمر 

•([ ١٤٩٤)ماجة ابن صحح ي الألمان وصححه (، ١٨٤٤)ماجة 

الهديةيعني — الرحم ذي هبة تكون أن يلزم )لا حجر: ابن الحافنل وقال 
يدإكونفعه محتاجا، المكين يكون أن لاحتيال مطالقا؛ أفضل للقريب— 



(-٠tTT )٠س ؛

٢[. ١٩]غحايارىْ/اهبتصرف بالعكس( والآحر متعديا 

صائ،أقطر ررمن ه' قوله ق يدخل القريب الصائم تفهلر أن ت والخلاصة 
يكونوقد القريب، غثر من أجرآ أعظم مطر0 يكون وقد أجر0اا مثل له كاذ 

المالح.من تفطره عل يترتب وما منهيا، كل حاجة حب عل بالعكس، 

أءالم.تعال وافه 
O00

اضوم؟.سن هي ما (: ٣٩٤٦٢سؤال)

طه...الخمد الخواب! 

منهاتكثيرة، الصوم سن 

إلويقولت بالإحسان إساءته قابل أن أوقاتله أحد شتمه إذا يسن أولأت 
ئلأيرفثجنة، ررالصيام ت قال افه. رمول أن فهغ أبوهريرة روى لما صائم، 

مجيوالذي مريم(• صائم• إق ظذ•' ثاممة أز قاتله امزؤ ؤإن ولأعئهز، 
طعانهيزك ائنك، ريح من مال افه عند أءفي_ا الصائم قم لخلوف يده 

ُعئرأمثالناءوالخمثّثه به، وآناأجرى ل، الص.تام أجل، من وثهوق، وشزابه 
\([.١ ١< وسلم)١ (( ١٨٩٤الخاوي)]دوام 

ينى ايحديا من الصحيحن ق يبهت، لما الحور للصائم ين يانيا. 
]روا،بركة® الثحور قإلِفي سحروا  ١١اطه.ت رسول الني قال قالث ه ماللثا 

اوخارى)-اآآا(،وسلم)ل،آ-ا([.



اشرصي ~ ثابت بن زيد عن أنس روى لما الحور تأخر ين ثالثآ: 
بتنكان كم قلمت؛ الصلاة. إل قام ثم س المي ْع قال؛)سحرنا "" عتهإ 

([.١٩٢١البخاري)]رواه ( آية •همسن ر قل. قال! حور؟ والالأذان 

عجلواما بخز الناس ءلأيزال لقوله الفطر تعجيل ين رابعا؛ 
١([.• لم)٨٩ وم(،  ١٩٥٧البخاري)لرواْ الفطز« 

ماء،فعل محي إ فإن هر، فعل محي لر فان رطب، عل يفطر أن يسن خامسا؛ 
يصل،أن قبل رط_اات، عل يفطر الله رسول قال؛)كان ه أنس لحديث، 

(،٢٣٥٦داود)أبو لرراْ اء( مْبن حرات ا حتكن ب فإن تمرات، فمل يكن لر فإن 
محفي''إروا،الغاول"0/ه؛([.

واجبةوهي مية، هوالتورد والذي ورد، ما يقول أن أفطر إذا ين محادما؛ 
الأحروبث، العروق، وايتلت، الظمأ، ءذهب أيضا! وورد ه، لأمره الصحيح عل 
"إرواءالغاول''0/ه'آ([.اشُا شاة إذ 

منها؛العبماتم يعوم فضل ق أحاديث، وردت وقد 

الناو_د،يعزه لأرد! »دلأث قال: ه اض أن ه أنس عن ~ ١ 
لةالل' ق ان الألبوصححه ٣(، ٤ ٥ )"T/ البيهني زرواء المسافر؛، ودعوة الصائم، ودعوة 

([.١٧٩٧الصسءأن")

٢(،١  ٦٩٨أخمد)لرواْ عتماء،١ فطر كل عند )اش مرفوعا: أمامة \لي عن - ٢ 
٠([ ٤ ٩ ١ / ١ ) المغ-ب" "صحح ل الألبان وصححه 





قيلتكون! فمتى فطره عند مستجابة دعوة )لصائم ٢(؛  ٦٨٧٩)سؤال 
أوبعدْ؟.أووأس الإفطار؟ 

فه...الحمد الحواب! 

فمال!~ الله رخمه ~ عثيمبن ابن محمل. الشيح عل السؤال هذا عرض 
والذ.لالنفس انكسار فيه محتمع لأنه الغروب؛ عند الإفطار قبل يكون )الدعاء 

استراحتقد النفس فإن الفطر يعد وأما للإحابة، أسباب هن.ه وكل والصوم، 
يكونفإنه صح لو ه البي عن دعاء ورد لكن غفلة، حملت، وربإ وفرحت 

الأه<،ثاء الأ-جئإو( وبث، العروى، وابتلت، الظمأ، ءذهب وهو؛ الإفطار يعد 
يعدإلا يكون لا فهدا ٢([ • ٦٦)داود" ش سن صحح " ي الألبال وحنه (، ٢٣٠٧ابوداود)زرواء 

الخنمن[.صالح بن محمد لانح ٨ رنم ]الاقا، (١ مناسبا ترام يإ الله ادع قانت الفطر. 

O0O
بلعنحون وهل رمضان؟ مار ل المواك امتعإل حكم ما (: ٣٧٧٤٥)مزال 
لالصانم؟.السواك استعإل بعد الريق 

ّّ طه. الحملو الخواب! 

النهارأول ق الصيام، وغير الصيام ق الأوقات؛، خمح ق مستصح السواك 
ليصايمالتسوك أن )الصواب ؛ اطه— —رحمه جض ابن الشيح قال وآحرْ• 

([.رص٨٦٤الإسلام أركان اهلذارى آخره( وق الهار، أول ي سنة 

ذللث،:ودليل 







•٠ض ٠-نج، 

رمضان؟من الأواخر الثر j الصدقات إعطاء بمتحل هل (: ٣٧٧٢ّؤال)٠ 
بحكرهوانيضلو-سص؟.

ف...الحمد الحواب: 

احياوهاهو رمضان من الأواخر العشر إحياء j المي. عن الوارد 
والدكر.بالصلاة 

السنةمن نعلم لا ولكن غثره، ل الصدقة من أفضل رمضان ق والصدقة 
أفضل.الأواخر انمشر ل الصدقة إعطاء أن عل يدل ما 

فاصل،زمان ل وقع كلمإ أفضل يكون الصالح العمل أن العل،اء ذكر لكن 
لأنالليال من مراها مما أفضل رمضان من الأواخر العشر ليال أن شك ولا 
شهر؟ألف من خر هي الخي القدر ليلة ما 

رمضان،حميع ق الصدقة من كثر أن للمسلم فالمثرؤع حال، كل وعل 
البخاريلرواْ رمضان. ق يكون ما أحوي وكان الناس، أحوي الّك، كان ففد 

را-(،رسالم)يى*اأ([ؤ

أعالم.وافه 
000





٠.)ج( 

بزآمحلآلأبثص آمحذ لمح( يت؛ن حى وأنزتوأ وإ!ق3إ' ت تعال اف قال الفجر، 
[. ١٨٧]القر؛/ آمره إل آلصتام اتموأ ر بزآلمجر آلأنود 

أولهامن الصوم ليال ق والشرب والأكل  ٤٣١رفاباح الجصاص* أبوبكر قال 
([.٢٦٥لأجهاص)ا/القرأن ]أحكام اه. الليل( إل الصيام أمربإتمام ثم الفجر، ًللوع إل 

اللهرمول فقال بليل، يؤذن بلألأكان أن عنها" اش ~رصي عاسة وعن 
]رو!،المج_ئاا يطي حش يؤدن لا هإيه مكتوم، ام ابن يودو حى وائزبوا ^^١ ١١

الخارى)أ'اه\(،رسلم)آه-ا([.

سة،حور الأن عل العلمإء من وغيرهم أصحابنا )اتفق النووي؛ قال 
—يعنيفيها ولأن الصحثحة، الأحادث كله ذلك ودليل أقفل، تاخيره وأن 

محلولأن لدكفار، محالفة فيها ولأن الصوم، عل إعانة وامحره- المحور 
الليل(آخر ق المحور من والأ٠تناع الفهلر لتاحير معنى فلا هوالنهار الصوم 

اه]ادبموع)أ/أ•،([.

الزمانهذا ق أحدث ما المنكرة البيع من )تنبيه؛ حجر؛ ابن الحاففل قال 
ؤإمحلفاءرمضان، ق اعة مبنحوثلث الفجر قبل الشال الأذان إيق—؛٤ من 

الصيام،يريد من عل والشرب الأكل لتحريم علامة ححلت، التي المصابيح 
وفوالناس، إلاآحاد _ Jbيعلم ولا العبادة، ق للاحتيامحل أنه أحدثه ممن زعا 

—الوقت لمكن بدرجة الغروب يحد إلا يؤذنون لا صاروا أن إل ذلك جرهم 
عنهمفل فليلك المنة، وحالفوا الحور وعجلوا الفئلر فاخروا زعموا-، 





٠ذ )ثثج( ٠

(٢٨٦ ،)jارإ)؛ وقوله.٠: ([، ٦٩٣\سح4■")وسهالأسJبلألأثؤد
أمابن ولكن الراوي؛ قال مكتوم® أم ابن ينادي حى واقربوا ^١ ٤٥بثل 

البخاريزرداء أصحث. أصحث له يقال حتى ينادى لا أعمى رحلا مكتوم 
([.٢٨١اهرلمحمعذاوىاين;ازرْا/ ([( ٠٩٢)

س0
٠ثواب؟ الغرب صلاة بعل الفهلر تآمحر ز هل ٥(؛ ٠ • ١ سؤال)٩ 

ّ.١فه الحمد الحواب؛ 

هوتعملالثواب، ل والأكمل الأفضل بل ثواب، فيه ليس الفعلر ناخر 
١مباشره الشمس غروب بعد المطر 

مايحز الناس ررلأيزال ال! قاه. رسول أن سعده بن سهل عن 
.'١([ )٨٩ لم وم(، ١  ٩٠١البخاري)^]رواه اكطز® عجلوا 

اه!ومعنالشمس، غروبح تحقق بعد تعجيله عل الحث، )فيه النووي! قال 
ؤإذاالسنة، مده عل محاففلين داموا ما بخر وهم الأمة،w!؛!،؛U أمر يزال لا 

٢([.• A/Uسير)اه]شرح فيه( يقعون اد فعل علامة ذللثج لكن أحروْ 

حروفبؤ والنصارى التهود ®لأل فيه! وزاد أبوهريرة الحديث، هدا وروى 
.٢([ • داود")٣٦ )ي "صحح ذ الألباف وحنه (، ٢٣٥٣داود)أبو ]رواء . ٠ 

محالفةعل الحنفي الدين قوام أن عل دليل التعليل هدا )ل الطيبجب؛ قال 
([.٣٤٤اه]ءونالعتود)أ/ ين( س تلفا موافقتهم ق وأن الكتاب،، أهل من الأعداء 



و)بج( 

محمد.أصحاب من رحل عن ئئك أما محها- اش عائنة-رصي وعن 
كانرهكذا فقالت؛ والأقطار، الغرب يعجل معود— ين اض هوعبد و— 

١([.•  ٩٩لم)ملرواْ يصنع( اممه. رسول 

اهلالأمرأ/يأا([.مستحب،( المطر )تعجيل الشافعي؛ فال 

فمنها؛الفطر، تعجيل لأستحباب حكم عده ^١ء ٨١١ذكر وقد 
والخارى.اليهود محالفة - ١ 

وموافقتها.السنة ٢— 

يمأنلأيزادفيصسمس•
العبادة.عل له وأقوى يالصائم، أرفق أنه — ٤ 
وتعالسحانه والله هث، الله أحله ما تناول إل المبادرة من فيه ولما — ٥ 
بإيبادروا أن اده عبمن فيحس، بكرمه، الماس يتمغ أن بمب والكريم كريم، 
الشمس.تغرب أن ح؛ن من لم اش أحل 

الشمسغروب تحقق إذا ذلك، محل أن عل الحلمإ•، )واتفق حجر؛ ابن قال 
شرحاري" الب"فح ]اننلر: (١ الأرجح ق واحد عدل وكذ.ا عدلن، أوبإحثار ؛الرؤية 

([.٢٦٧)آ/ المع" د"النرح (،  ١٩٥٧رقم)حديث 

0ُْْ"سم■ 





حماعة،ز الغرب يصل نم الخم أكل ر. الرسول لكن (; ٣٨٠ ٤٢)موال 
1لكالفريضةأولا؟أم الةبحلأداء الرّول.يصل الؤالهو:هللكن 

لكملة.السنن أداء عل الشديد حرصي من ناع السؤال هذا أولا؟ 
ممه...الحملو الخواب; 

ايأصيكون حتن إفطاره يبدأ كان فقد هدي، أكمل المبي. هدى لكن 
بعدهايمل ثم الماء، ثرب شر لر فإن فتمر، يتيسر لر فان الرطب، بأكل 

البست،.ل وراتتته الجد، ل الفرض 

يركعت_ين المغرب بعد يصل كان افه. رسول أن عمر بن اممه عبد عن 
([.٧٢)٩ وملم (، ٨٩٥)البخاري لرواْ بيته• 

ياكلكان. إن ندري ولا السؤال، موضع ق خاصة سنة نعلم ولا 
موصوعا،الطعام فوحد بيته إل لم الم؛ع ر-ؤإذا المغرب، صلاة بحل. آخر شيئا 

الغرب،راتبة يمل نم أولأ فليطعم يمل، وهو به ه نفتتعلق أن وخثى 
فرصه.وفت، الغربيتهيمع رانبة ووقت 

٠٠٠



ء٠ )ثقجآ ٠- 

كمُين ينتشر الذي الرمضاق القدم كرة دورى حكم )؟اا*ه(تما سؤال 
رمضان؟.ل لناس اس 

ف...الحمد الخواب! 

ربهطاعة من ؤيكشر الحبران مواسم يغنم أن للمؤمن ينغي الذي 
وتعال.ه سبحا 

يفعلهاالتي العناعات أكثر وما رمضان، شهر ا،لوامم هذْ أعفلم ومن 
ؤيتضاعف.ثواببا ؤيريد رمضان، ل لم الم

والعمرةوالدعاء والذكر القرآن وقراءة والقيام الصيام هوشهر فرمضان 
الاعتكافشهر اكين، المعل والععلف والحول والصدقة الصائم وتفطار 

العبادة.ل والاجتهاد اض عل والإهبال، الخلق عن والانقعناع 
عتقاءليلة كل فيه تحال ف تذكر، أن ص وأشهر تحمى، أن من أكثر فضائله 

الشياطين.فيه وتسلسل النار، أبوايتح وتغلق الحنة، أبواب فيه تفتح النار، من 
القدر،ليلة وقيام والقيام الصيام من ممرة فيه الذنوب مغفرة أسباب 

هذاانقضى من حقيقة والحاسر الشهر، هذا خثر حرم من حقيقة فالمحروم 
أ.له! يغفر فمتى رمضان ق له يغفر لر ؤإذا له، يغفر ولر الشهر 

اش؟اعل يقبل فمتى رمضان ل اممه عل يقبل إ ؤإذا 

ملاسلح م رمصان عش يحل زيل أئف لارغم المي قال ولهذا 
([.١٢٨ ٠ ر الترمذي" "صحح ي الألباق وصححه ( ٣٥٤٥)الترمذي ]رواه ءا له يغفر أن 



يغتنمها؟افمتى الشهر هذاق الله ^ liajويعمرهاأوقاته يغتنم ل؛ ؤإذا 

إلصلاة من أحرى، إل عبادة ومن طاعة، إل طاعة من يتنقل فيه المسالم 
توبةوتمجدإل لل قام إل صائم تقطير إل وتملل، سح إل قرآن قراءة 

بالأسحار..الخواستغفار 

الأوثايت،لوأن فواف ليفيعه، البارك الشهر هن.ا ق وقتآ الومن يجد فمتى 
ولهوعمره الإنسان حياة هو فالوقت، نفيس، كل ثرائها ق العقلاء لأنفق  ٤٢؛

طاعةق ينفقه من ومنهم اف طاعن ق عمره ينفق من الناس فمن محالة، لا نماية 
مشهماغ يعدو، الناس رركل ءالi حنث الرسول، وصدق هواه، شي3؛لانه 

([.٢٢٣)منم ]رواْ موبمها،؛ أو ممغممها، 

تحالف يبيعها من فمنهم ه، ينفيعي ان إنكل )ومعنا0ت النووتح(؛ هال، 
اعهإباتثوالهوى لالشي3لان ا يبيعهمن ومنهم المذاب، س فيعتقها يئلماعنته 
١([.لنرحنم)مأ• بملكها( أي فيوقها 

تضييعمن أنما الشهر! لهذا ثة بالنفيها يقال( مجا أقل الألعاب وهذه 
وحياته.فهوعمره وقته من الإنسان عند أغل سيء وليس الوننح، 

قالالشاءر:

يض.ع؛_J؛، ipا مهل أموأراه يحفظه عنيتؤ ما أنفس والونتج 

أوثعبان ق تكون لا لماذا الألعاب؟ —ذْ ٠٢رمضان شهر يجتص لماذا ثم 
أوشوال،؟رحعت، 



حتىالقنوات، به ستعد مما وءارها بالمللأت رمقان خص ولماذا 
ونهرالسالسالآت،هوشهرالكرة، رمضان أن الناس كثثرس أذهان ل رسخ 

إلخ.السهرات... وشهر 

شهرلصيام فرصه من تعال الله أرادها التي الحكمة عن هؤلاء وغاب 
طلم1لهتالمىاكتؤينايهاألذُن اض تقوى وهي ألا رمضان؛ 

لاوقرة/*آ.ارا[.تجفلمَضلممنه 
اه.حرم عإ والكم، اه، رaلاعة العمل وهي التقوى من هولأم فأين 
ؤإلأهواها ه، نفيتبع ولا ه، نفمع حازما عاهلا يكون أن الومن فعل 

الدم.ينفع لا حنن ندم 

طاعةغير ق ولووسهرات لعبا ض ما رمضان أص؛ع امرئ أنفا فرغم 
ويعدأ.إثإ إلا الله من يزدد ولر رمضان انقضى حتى الله، 

أنفه.رغم ثم أنفه رغم ثم أنفه فرغم 
وأنردأخم_يالآ، دينهم إل ؤيردهم اللم؛ن، أحوال بملح أن تعال الله نسال 

محب.قريب إنه ْنا ؤيتقبل عبادته وحسن طاعته عل ؤيعيننا رمضان يلغنا 

0O0
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واثوتراثتراؤيح صلاة 

رمضان؟.سؤال)\ه؛'؟(ثمافضلىم 

...ف الحمد الخواب! 

رمضان(!ليال قيام )قفل افه رحمه — الألباق قال 
غثرمن رمضان، قيام ق يرغب الله. رسول كان قال! ه هريرة أي؛، عن 

مدمما لة عفر واحتناأ إيإنا رمصاف قام ررمن يقول! ثم بعزيمة، يامرهم أن 
لالحإعة ترك عل أي - ذلك عل والأمر ه اض رسول فتول مذ 

حلافةمن وصدر ه، بكر أب خلافة ق ذلك عل الأمر كان ثم - التراويح 
([.٧٥)٩ ملم ]رواْ  ٠٥٠٤٠عمر 

قضاعةمن رجل ه الله رمول حاء قال: الحهنى مرة بن عمرو وعن 
رسولمحمل. وأنك افه، إلا إله لا أن شهدت إن أرأيت اللبم، رسول يا فعّال؛ 

وآستارمضان، وقمت الشهر، وصمت الخمس، الصلوات وصليت الله، 
لرواْوالشهداءاا لصدضن ١ من كال ^١ عل مايث، ررمن الني.؛ فقال الزكاة؟ 

([.٣٦١٧الإيان)ثب و واليهقي (، ١٢٢ خزبمة)٢ ابن 

القدر:ليلة 

واحتناذ،المدرإيإنا تله قام ارمز ه: لقوله القدر، ليلة لياليه وأفضل 
٠[ \لأووؤوط و>< ( ٢٢٧٦٥رواءاحلن)ل  ٠٠ديبؤ من مدم ما له غفر له، وقمن، ثم 

ا.١ ٢ للازفص رمان قام ]_محاب 

0O0



ص^٤( 

عهدعل تكن ل؛ بدعت حماعة ق التراويح صلاة تُبر هل (! ٢١٧٤٠)موال 
ه؟.الخطاب بن عمر أقامها من أول وأن ه، الني 

...فه الحمل الحواب! 

الخلماممنة من عمر مسنة لأن يصح لا بدعة التراويح صلاة بأن القول 
هيهل يمال! ؤإنإ ببما، والتمسك عليها بالعص أمرنا التي المهدينز الراشدين 

عهدل وفعلت الني. عهد عل تكن ل؛ لأب ه؛ الخهلماب بن عمر سنن من 
الني.؟إسنن من أوهي عمر؟ 

بنعمر ان بلدلك تدل واسعمر، سن من أما الماس بعض فادعى 
ركعة،عشرة بإحدى للناس يقوما أن الداري ومميأ كعب بن أنج؛، رأمر الخْلاب 
([(٢٠ماس)• لموطا هذه الدعة نعمت، فقال! يصلون والماس ليلة ذات وخرج 

١مشروعية.٠ لها بق يلر أنه عل يدل وهدا 
أنوغبمرهما الصحيحن ق ئبت، عإ قائله غفل ؤ صعيفقول هدا ولكن 

®إقوقال! يصل، لر الرابعة أوق المالمة وق ليال ثلاث بأصحابه قام ه الّكإ 
خشست،®ولكي احر! لففل- وق ؛، ( ٨٧٢البخاري)]رواء علتكم" تقرصي أن حشستا 

التراوحفشتت، (ا ١٢٧١]رواْمنم)عتهااا فتحجزوا الليل صلاة عليكم تفرصى أن 
مشروعيتها،من لا فيها، الاستمرار ص المانع ه الني وذكر . الني، نة ب

اتملما لأنه ه؛ الرسول بوفاة زال قد الخوف، وهدا تفرض، أن وهوحوقط 
الفريضةؤ خوفوهو العلة زالت، فلمإ فرضيتها، من فامن الوحي( نقطع ا. 



.)ج، — ٠

المع""الثرح ]انظر: لها. النية تعود وحينئد العلول زوال ثبت الوحي دانقءلاع 
لأينءيمينر؛/خب([.

العمللييع اممه. رمول كان ®إذ قالت! عنها" اش —رصي عائثة وعن 
لدداءالخارىعليهم'' فيم—رض اس النبه يعمل أن خشية به يعمل أن محب وهو 

>ا(،وسالم)أتمااا([.0ا-

([.٢٣•اهل'محملمره/ بأمته( ورأفته شفقته. كإل بيان )وفيه النووي• قال 

هيبل اممه. رمول منة مّن ليّن التراؤيح صلاة بان للقول وجه فلا 
هذهزالت ات مفلمإ الأمة عل مرض أن خشية تركها س التي ٌة ّس 

)سنتان(،قصرة وخلافته المرتدين بحروب، منشغلا فهن بكر أبو وكان الخشية، 
قالتراويح صلاة عل اكاس حع السألمان أمر واستتب، عمر عهد كان فلمإ 

نالك،إل العودة عمره فحله ما فقصارى ه، الّكا ْع اجتمعوا كا رمضان 
ؤإحياؤها.السنة 

الموفق•وافه 

دونمن رمضان شهر طيلة التراوح يمل لر من حكم ما (! ٣٧٧٤٣)سؤال 
ذلك؟ل إثم علميه وهل شرعي؟ عذر 

٠..ض الحمد الحواب،! 

أميعذر تركها سواء ذلك،، ق علميه إثم فلا التراؤيح صلاة المسلم ترك إذا 



٠ء ^؛٢( 

اعليهوداوم ه النبي فعلها مؤكدة منة هي ؤإنإ واجمة، غر لأما عير؛ بغر 
مدمما له عفن واحتناأ ومصالإينانا قام ارمن بقوله؛ فيها المسلمين ورغب 

وساإم)-ا-ص[.سمرى)ص مندوه،<]رراْ 

جدالمق الإمام مع بماليها أن يستطع لر فإن يركها، ألا للمسلم ؤينبغي 
ماصل ركعة، عثرة إحدى يصل أن يستطع لر فان اليت، ل يصليها فإنه 

الوتر.يصل ثم ولوركتن، له نير 

أعلم.وافه 

الضغهلسب التراويح صلاة إل يدم، لا أحيانا والدي (؛ ٦٥٧٨٣)موال 
قالعادة- -ق والدي أن العلم ْع لا؟ أم يجوز هدا فهل عمله، ق الشديد 
عمالهصغط من الأن ولكن مريضا، كان إذا إلا التراوح صلاة لايترك رمضان 

الصلاة.لأيدم،أحيااإل 

٠طه.٠ الخملد الخواد_جت 

رأيفأمرها التراؤيح أما الخمس، الصلوات ق واجمة الخإعة ق الصلاة 
يمليهاأن الأفضل كان ؤإن يته، ق يمليها أن للسلم فيجوز ذللقا، من 

المسجد.ق حماعة 

عبادتهحاب، عل الدنيا أعإل ق ه نفيرهق أن للسلم محوز ولا 
عنيعهم ولا نحارمم تلهيهم لا أنمم الومتئن تعال اض وصمإ وقد وصلاته، 



ؤيدْفرذآاآثُثزيع ثو_تأذنآسأن ض تعال: ممال الصلاة ؤإقام اممه ذكر 
ؤاعارأؤ ض بيع ولا ظهيإ-لم لا وجالآ ررٍةما بالعدولآ'لآصال ذأنا لهُ تنبح 

j3 ،l~آٌثلًجزآبمم ^؛( بصر وآلا آلعلوب فيه يممثب يوما "■ثامن آلنكوة ؛
•ا"آ-خ'آ[ ]النور/ ه يعمحسات نشا، من ينرق وآس قصي، من 'هملوأؤيزيدهم ما احنن 

إلارة إثه .؛*!وجناب ؤوآسيررقسدثاء تعال؛ بقوله الايات حتم ول 
لربه،طاعته حاب عل والعمل التجارة ق وثته بذل ش له التفطن أمر 

يلدالنبي يبن وقد حاب، بعير يشاء من يرزقه اس بيد الرزق أن وهو 
حتىممون لن ما نإن الطف، وأحلواِفي اس اموا الناس، أنجا ١٠ت ممال 

حلما حذوا الطف، ل وأحلو١ الله ئاموا ، l^ic-أنطأ ؤإل رزقها، ستزق 
•([ ١٦٩٨)ألترغيب صحح ق ١^١٧^ وصححه (، ٢١٤٤ماجة)ابن زرواه حر؟ ما ودعوا 

ليبالغ لا أن اللم عل ينبغى لكن الرزق، ل الأمثاب بذل من ماح فلا 
أنوعليه أبنائه، وتربية وصحته طاعته حاب عل كله وقته له فيبذل الحمل 
أعالم.والله ؤيقارب. يدل 

000

التراويحصلاة من الإمام ينتهي أن قبل عمل موعد محن (ت ١ ٢ ٢ ٠ )٨ موال 
أفعل؟.فإذا سل، للذهاب محتاج وأنا 

٠لله.١ الحمد الحواب: 

إلتنمرف أن باس ولا حماعة، التراؤيح صلاة من استطعت، ما معه صل 



٠— نج، ٠- 

بيتكل الصلاة تكمل ثم لث، ونحوذلأوت أرع أو ركعتئن بعد عمللث، 
وآحرها.وتوتر 

ثممعه الصلاة إكإل تطت واممكرأ يصل جدأ م وجدت ؤإذا 
حمىالإمام مع ئام ررمى قال! ه الني لأن أحن؛ فهدا للعإل الدهاي، 
•([ ٤٤٧)الغيل إرئء الألبافق ٨(،وصححه • ]رواءالزمذى)٦ ليلة٠ قيام له كيب يّمرف 

'ُ

حلأوأممكن ولا يالأسؤع، مرتن الناوبة عملر ق أسلم (! ٥٠٦٦٤)موال 
أغائرأن نحوزل فهل ابي، رؤّولأواص العمل لثلروف المركز مغادرة من الاستلام 

■المركز؟ من القريب المسجل• ق التراؤج صلاة لأداء أوامرهم وأخالفح المركز 
لله...الحمل، الحواب! 

قوالمغفرة الأحر أسباب من الاستزادة عل الإنسان حرص أن ثالث، لا 
عنالحن، يودى لا بأن منرومحل هوا أن إلا إليه، ومندوب محمود أمر رمضان 

منه.هوأفضل بإ أوالإحلال تفويت، إل، فضل 

نافلةعلر تحرص فلا القيام؛نافلمة، أحل من عمله يترك أن ان للأنيجوز ولا 
عملكمكان ق التراؤيح تودتحر أن ؤيمكنك، واجب،، ؤ، التفريهل حاب عل 

الأحرللم؛، يكتب وفن• ق؛يتلث،، الليلر آحر ق أو والسعة، \ذأنرلغ حب عل محزأة 
الست،.أونر الحمل ؤ( أداؤها يتيسر لر إن أدائها ل صدفا منلثؤ اممه علم إن كاملا 



ء)ج( — ح
الحلانأحد ق أعمل اض~ت ~رحمه الشم.ين الصالح محمد الشح ومثل 

مواعيدلأن نفلرآ المسجد ق التراؤح صلاة أصل أن أمتهلح ولا التجارية 
وكيفذلك؟ عل م آيهل الحور، قرب إل الغرب بعد من تكون العمل 

فاني؟.الذي الثواب هدا أعوض 
كانالأنان أقامها إن ثة، التراوح لأن التراوح بترك اثم )لا فاجاب: 

إثم.عليه فليس -يا يقم إ ؤإن أجر، له 

عقدمن عليلئ، غب با اشتغالك، لولا إنه نيتلث، من تعال اض علم وإذا 
لث،يثيثواسع، اممه قفل فإن ت التراؤح —دْ ٠٢لقمت، الحمل هدا عل الأجرة 
([.٢٠٥]نتاوي (. نيتلث، من كان ما عل وتعال سبحانه 

٠٠٠
ربعدرمضان من يوم أول ليلة التراؤيح; لصلاة القيام ق نبدأ متى (! ٥٠٥٤٧موال)

زرمضان؟.يوم أول من العناء بعدصلاة أم أوالإتمام(؟، الرؤية ليلة العشاء صلاة 
ف...الحمد الحواب؛ 

التيالليلة من بدءا العشاء صلاة بعد التراوح صلاة أداء إالمسالمين ينرع 
شعبانعدة لمون المأوأكمل الهلال، روي إذا رمضان، أيام أول تبق 

يوما.ثلانن 

انتهاءبت إذا التراؤيح تصل لا فانه رمضان، آخر ل الحكم وكدللثه 



٠-.)ثنت( 

يومأ.ثلاث؛ن رمضان عدة الملمون أوأتم العيد، هلال برؤية الشهر 
بدخولبل رمضان، ار نبمبصيام تتعلق لا التراويح صلاة أن ^٠١ ؤشمئآ 

اتهاة.رمضان من يوم وباخر اتداة، الليل من الشهر 

أعلم.واف 

والتراوج؟.القيام ب؛ن فرق هناك هل ت ٢(  ٧٣موال)٠ 

ف...الحمد الحوابإت 

كثثريظنه كإ ■نحتلضن صلأت؛ن وليتا الليل، قيام من هي التراؤح صلاة 
—النالم، لأف التراوح بصلاة رمخان ق الليل قيام سمي ؤإنإ العوام، من 

منأوأربح، ركعتبن كل بعد استراحوا صلوها إذا كانوا ~ اف رحمهم 
وحرصاالعظيم، الأحر لمومم اغتناما الليل قيام صلاة تطويل ي اجتهادهم 

مالة عمر واحتثابا إيهانا رمصاف محام راش قوله.ت ق المذكور الأجر عل 
أعلم.تعال واف تمدمذش«لرواْالخارىر\آ([ؤ 

أومابساءت؛ن الفجر أذان قبل التراؤج صلاة أداء بجون هل (؛ ٣٧٧٦٨موال)
أداؤهابعدالعشاءمباشرة؟.محب، أم يقرمب،؟ 

.٠٠ف الحمد الحواب،ت 

فيصحالفجر. طلؤع إل العشاء صلاة بعد من يمتد التراؤيح صلاة وقت 





١.٠ ٠-نج( 

تالتراويح صلاة من قام وهد متاحرآ المجد يحك (: ٣٧٨٢٩)ّؤال 
الركعاتأئفي أن محب فهل العناء، صليت التراوح صليت ما يعد ركعات، 

التراؤح؟•من قاتم التي الت 
لله...الحمد الحواب: 

الدخوليمكنك وكان العشاء، ثم الروائح تصل أن الصواب من ليس 
الوكتنلتمضى تنوم الركعتين بعد الإمام ملم فإذا العشاء، بنية الحإعة مع 

العشاءمنة بل؛عن، بعدها، بل العشاء، قبل نتكون لا القيام وصلاة الباقيتين، 
القيام•صلاة من لا التطؤع مهللق هومن صلاة من فعلته وما الراتثة، 

الحإعةووجد المجد إل اللم حاء إذا باز: بن العزيز عبد الشيح مثل 
العشاء؟.بنية معهم يصل فهل العشاء يصل وهولر التراؤح يصلون 

ؤإذاياء، العلنول أصح ل العشاء بنية معهم يمل أن حرج )لا فأجاب: 
([.١٨١/ ١٢]ء٣عذارىاصايناز)صلاته( فأكمل قام الإمام ملم 

بحدوغبره رمضان ق التهجد يكون أن )الستة —: أيضا ~ الشيخ وقال 
كونبتن ذلك ل فرق ولا ذللث،. يقحل س الم كان كا الراتبة العناء منة 

]صوعذأوىصاينإز)اا/ما"ا(ا.الست،( المجدأوj ق التهجد 

فحلت،مث إن بالخيار فأنت الراؤح من فاتك ما لصلاة ية بالوأما 
هوالحالكإ واجبا قضاؤها وليس النوافل، من فالراوح تركت،، ثئت، ؤإن 

وافهأعلم.الخمس. للصلوات بالنسبة 



٦٥٥٠)مزال  ْعصلاةاا،راويح محل أن نحب أنه الأئمة أحد ذكر لقد (: ١
مواءمعه نما ما ن محب لن لأته سهي؛ أن قيل نتركها ولا كلها، الإمام 

صحح؟.هدا فهل أوأربعة، ركعتين 
فه...الخط. الخواب: 

أنلأحل. محل ولا خْإأ، القول سا أن فلأنك ذكرت كإ الخال كان إن 
فيه.ليس ما لالشرع ينسب 

•قال ه ذر أيا قعن ليلة. نيام له كتب صلاته يتم حتى إمامه ْع قام ومن 
ل;راْلثة،، تام لة كتب ينقرن حش الإمام مع محام ®مى س؛ اض رسول محال 

والأو_ايالترمذي، وصححه ماحثرم\آ"آل(، وابن (، ١٦والسامرر0•(، ١  ٥٣٧ داود) وأبو ٨(، • )٦ الترمذي 
([.٤٤٧)ز"إدرا،اكاور،'' 

صلاتهل الإمام ْع قام من إلا ليلة" قيام أجر ~وهو الثواب هذا ينال ولا 
كلها،حنىبمها،يمحالارموله.

فإنهام الإمصلاة تمام قبل وانمرف له يتيسر ما الإمام ْع صل من أما 
يعملمحس ؤ تعال؛ افه قال ليلة. قيام له يكتب ولا فقط، صلاه ما له كتّح 
[.A-U]الزلزلة/ ه نزءُ ذرمثزا مممان ئموسيعنل ترُْ حيتأ ذئْ بثمان 

جيدأ•لمراده لرتنتبه أولعلائإ التمر، ق فا-حهلأ ذلك يمول أن أراد إمامكم فلعل 

"ي



.( tyT)ه

التراويحالنم يودي أن إليه الندوب من أنه سمعت (: ٦٥٥٧٢)سؤال 
صحح؟هدا هل مرات، يلامث، عدا بمفرده الشي. صلاها كإ مقرئة 

الخمدف...الخواب: 

أقفلحماعه وفعلها مفردة، وتشرع حماعة، رمضان ق القيام صلاة تثرع 
ليال.عدة حماعه ياصحابه ه الني صلاها فقد منفردا، فعلها من 

الثالثةكانت ولما ليال، بأصحابه صل ه الني أن الصحيحين ق ثست، فقد 
إلأؤاالبجم ا-لءروج ثى ®لم"بْثني قال؛ أصح ظإ إليهم، بجرج ل( الرابعة أو 

حشيتررولكى احم' لفظ ول ، ٢٢١ ١٢٩)البخاري ]رواه عليكم® تقنصن أن خثيّت 
٠([ ٧٦١)سئم ]روآه عنها® فتعحزوا الليل صلاة عليكم تمرصى أن 

سالماع m البي وذم m< الهي بة التراويح j ابائ مت 
زالفد الخوف، وهذا تفرصى، أن حوف، وهو حماعة، صلاما ق الاستمرار 

فلمإفرصتها، من فأمن الوحي انقطع مات. لما لأنه ه؛ الرسول بوفاة 
]انظر:لها. نية التعود فحينئد الوحي، بانة.هلاع الفريضة حوف وهو العلة زالت، 
([.٧٨محمثن)؛/ أن انمع الشرح 

مننمن متة رمضان قيام أن روقيه• اش~؛ ~رحمه الر عبد ابن الإمام قال 
إذأحياهاالخلماب منهاعمربن ولرين مرغبافيها، إليها، مندوب ه، الني 

أنخشية إلا عليه المواؤلبة من يمغ ولر ؤيرصاه، محبه الله.ؤ رسول كان ما إلا 
عمرمنذلك، م عل،ا فلرحيا. رووفا وكان أمته، عل يفرض 





—٠)ج( ٠- 

الخلماءوتق ارعأو1كمسش س؛ يقول حيث الرائدين، الخلماء من 
وصححه(، ٤٦٠٧)أبوداود ]رواه بالثواجد® عثها عقوا بعدي، من المهديقن الرائدين 

نعمت،ال! قلكنه هومنه فعله الذي وهذا ([، ٩٣٧المعحة")"اليطة ق الألباق 

حياةق يفعلونه يكونوا ل! ما فعلوا لكومم اللغة ق دعة فإما ، هذه البدعة 
(.الشريحة من نة ّوهي هذه، مل عل الاجتاع من ث يعني ه، اممه رسول 

؛مآ-همآ([.

أعلم.واف 

ْعتحوز وهل البيت؟ ل الراييح صلاة إقامة تحوز هل (؛ ٣٨٩٢٢)مزال 
هوالإمام؟.الزوج ويكون الزوجة 

ف...الحمد الحوابؤ؛ 

رمقافقام من  ١٠بقوله! اإّكا علتها حث مؤكدة، منة التراويح صلاة 
([.٧٥٩ومنم)المتاري)٧٣(، ]رواْ دئبه«. من مدم ننا لة عفز واحتناأ إينانا 

اسالنحمح لأنه ببي.تا؛ منها أفضل بمسجد )والتراويح البهوق؛ قال 
الإماممع قام ررمن وقال.؛ عائشة..• روته كإ متوالية، ليال ثلاث عليها 
أيق"صعح  ijLJSfوصححه؛١(،  ٣٧داود)٠ أبو لرواْ ٠ ليلة قيام له حيب يتفرق حى 

اولض)>/0ئآ([ؤداود")لأأأا([(اهلد؛اتق 

واحتلفواقال! امتحباحا، عل العل،اء اتفق النووي؛ )قال الشوكانر؛ وقال 
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الشافعيممال جد، الق حماعة ق أم مفردآ بيته ق صلاما الأفضل ن أق 
هفعالكإ حماعة صلاما الأفضل وغيرهم; الالكية وبعض وأحمد حنيفة وأبو 
منلأنه عليه؛ السالمان عمل واستمر ، >ه، والصحابة الخهلاء<ّ، بن عمر 

اهلنلالأرطارر'آ/آا■([.النعائرالظاهرة( 

أومنفردا، بيته ق الرحل لوصلاها لكن أفضل، الجد ق حماعه فصلاما 
حن.فهو باهله حماعه 

أعلم.والله 
000

والخاْعالخالع، إل يدهين اء نفيها لايوحد قرية ق نحن (; ٦٥٩٦٥موال)
النساءمن لجموعه ثبوز فهل للنساء، ءذصْس مكان فيه يوجد لا أيضا 

فهلحاز ؤإن حماعة؟ ز لوحيهن الراوج لصلاة النازل أحد ز التجمع 
أوماذا؟.مرية تكون الصلاة 

.١٠ لله الحمد الخواب،; 

بشرطإحداهن بيت، ق التراويح صلاة لأداء محتمعن أن للنساء محوز أولأ; 
الفتنة.وعدم الأمن وبنرمحل الخروج، ل والزينة اكرج عدم 

صلاةاء النبحضور أس برولأ ~; اممه رمه ~ عؤيئا ابن الشيخ قال، 
ولابزينة مترجاتر غير محنثات يفرحن أن بشرط الفتتة، أمنت إذا التراويح 

([.٨٠٨رم ا/الموال اه]محموعظوىلينضمين)؛ متهليباتا 
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هدامسحدى لب ءصلاة ه.' الني مول أن عل والدليل الساجد، من غرها 
صلاةبه أراد ١([  ٣٩٤رسئم لرواْ الناجي،؛ مى سراه فيإ صلاة ألف مذ أيفل 

•([ ٩٤خزبمة)م/ ابن نصحح التاء( صلاة دون الرجال 

للأمنأفضل البيوت ؤب صلاتين كون )ووجه العبودت عون صاحب وقال 
نهمونوالزينة( الترج من الماء أحدث ما وجود بعل، ذلك ويتاكد الفتنة، من 

انمود)أا/مه>([.

يطنأن جاز السائقة الشرومحل وفق ست، ؤب الماء اجتمعت، إذا ثانيا! 
ولوالرجال توم ولا عكهن، تتقدم ولا ومهلهن j إمامتهن وتقف حماعة، 

علالحهربة، الصلوات ؤب الرجل يجهر كا بصلأتيا ويجهر محارمها، من كانوا 
محارمها.من يكونوا أن إلا الرجال صوتيا تسهع لا أن 

أنه المبؤج تاذنت، اما أنيالأنصارية نوفل بن اممه عبد بنن، ورقة أم عن 
(،٠٩١داود)ابر ]رواه دارها. أهل توم أن وأمرها ... لهافأذن مؤذنا دارها ق تتخذ 
٤([.)٣٩ الخلل" "إروا، ز الأزف الشخ و>0 

وعنهاوسهلهن، ، ونمقالماء وتوم وتقيم تؤذن كانت، أنيا عائثة وعن 
اا"هه-آا"هه[]سنزالمهقي وسعلآ. بينهن فامتهن المكتوية ؤ؟ نسوة أئت، أنيا 

وعنالنساء، وسعل قائمه سالمة أم أمتنا ت مالت، حصخن بنتج حجيرة وعن 
صفهن•ل معهن تقوم اء التتوم . اادي، زوج ملمة أم رأت أيجا الحسن أم 

لمضايننيب؛اهه؛-مْه؛[



فهدم)والحملة الاثار! تلك نحريج بعد اض— رحمه — الشيح قال 
اشاءررإئتا قوله بعموم مؤيدة وهي ولاميإ بيا للعمل صالحة الاثار 

]صغت٢([(•  ١٦)داود أي "صحح ق الآJايى وصححه (، ٢٣٦أبوداود)زرواه الئ-إن\و(ه ثماتق 
باحتمار[.١( ه -ه ١ الني.)»_ro صلاة 

اكهنكان ؤإن الحهر، صلاة ل رونحهر اض رحمه - قدامة ابن وقال 
لااعي)آ/يا([.بأس( فلا محارمها، س يكونوا أن إلا لانحهر، رجال؛ 

ُ'تم
تصلأن الصلاة ز الوسواس س تعاق لن محوز هل (: ٤٣٧٩٥)مزال 

•الين؟ ل دتأمهن الرائج صلاة بأحواما 
ف...الحمد الحواب: 

ماونومهن حماعة، الراؤيح صلاة بأخواما المرأة هزْ تصل أن باس لا 
علنعيتها الإمامة هذه ولعل وواجاما، وأركانبما الصلاة بنروحل قائمة دامت 
للومومة.الاستجابة وعال،م ها، نفصهل 

الحإعةوجود مع متزيد للصلاة وصهلها متنحر، الثاكوك أن والتوقع 
حلمها.يصلين اللاق 

أعلم.واف، 
00©
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وصححه٨(، • \قوىذي)٦ ]رراْ ثية« تام له كتب ينصرف حش الإمام مع مام ررس 

فتنمطحركعات عثر صالوا إذا ون محالوقد ٦([،  ٤٦)الرمزي" صحح ز الألباق 
الصلن.عل فيثوثون أحيانآ يتحدثون وربإ دجلو^م، الصفوف 

محتهدكل ليس لكن محتهدون، وأثمم الخثر، يريدون يانمم نشك لا ونحن 
مصيبا,يكون 

عثرةإحدى عل اقتصر من عل أنكروا هؤلاء، عكس الثاف: والهلرف 

ؤسدثامح(آتنولؤ تحال؛ قال الإجاع عن حرجت وقالوا؛ عفلتأ، إنكارأ ركعة 
خهثموتحلب، ثول ما ئوليِء آلموبين سبيل عير وئتغ آلهدئ لن ثص ما عد بص 

ركعة،وعشرين ثلاثآ إلا يعرفون لا قبلك من فكل [، ١١٠لالسا،/ ه وساءتممبمثرا 
المع)أ/ّأي-هي([.اهلاكرح حطأ( أيضا وهدا المكثر، ق يشددون ثم 

علالتراوح صلاة ل الزيادة حواز بعدم القاتلون استدل الذي الدليل أما 
الله—رضي عائشة أل مأنه الرحمن عيد بن سالمة أي حديث فهو ركعات ث،ان 

قيزيد كان ما فقالت،! رمضان؟ ق ه افه رسول صلاة كان٠نا كيف، عنها"! 
حسنهنعن تمل فلا أربعا يصل، ركعة، عثرة إحدى عل غيرّْ j( ولا رمضان 

]روا،ثلاثا. بصل ثم وطولهن، حسنهن عن تسل فلا أربعا يصل ثم وطولهن، 
.([ ٧٣٨الم)وُ(، ١٩•الخارى)٩ 

لالليل ق صلاته ق الله لرسول الداومة عل يدل الحديث، هذا فمالوا! 
ومره،رمضان 



والفعلس، فعاله من هدا بأن الحديث -يدا الاستدلال عل العلياء رد وقد 
الوجوب.عل يدل لا 

مقيدةغثر التراوح صلاة ومنها الليل صلاة أن عل الواصحة الأدلة ومن 
فقالاللسل صلاة عن افه. رمول ال مرجلا أن عمر ابن حديث بعل.د 

زكعةصل الصح أحدكلم حثي لإدا مش، مش الليل راصلأة اف.ت رمول 
([.٧٤٩(،وملم)٩٤٦لرواْالخاري)صلا< مد ما ئوتزلة واحدة 

هذاق الأمر أن لك تبين المعتبرة الذاهب ل ياء العلأقوال إل ونظرة 
•ركعة عشرة إحدى عل الزيادة ق حرج لا وأنه وامع، 

صوىركعة عشرون )قاما الحنفي! الذهب أئمة من وهو الرحي قال 
١([. ٤٥لال_وط)ما/ محدنا( الوتر 

القوحذا ركعة، عشرون فيها أحمد الإمام عند )والمختار قيامة! ابن وقال 
لاكي)ا/لإْ؛([.وثلاثون( ستة ماااك،! وقال والشافعي، وأبوحنيفة، الثوري، 

عشرونأما ومذهبنا العلياء، منة التراوح )صلاة الووي! وقال 
([.٣١]الجمهمع)أ/ وحماعة( منفردأ وتحوز سلييايتإ بعشر ركعة 

قالواوكلهم التراؤح صلاة ركعايت، عدد ل الأربعة الأئمة مذاهب فهذْ 
يقولونجعلتهم التي الأمماب من ولعل ركعة، عثرة إحدى عل بالزيادة 
ركعة!عثرة إحدى عل بالزيادة 
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النبي.أن يثبت ولر يعدد، نحصيص غير من فيه والترغيب رمضان بقيام 
واحر ثم عددها، يذكر لر صلاة ليال صل ؤإنا ركعة، عثرين التراؤيح صل 

تالهيثمي حجر ابن وقال عنها• فيعجزوا عليهم تفرض أن حثية الرابعة الليلة 
بصلكان أنه ورد وما ركعة، عنرين التراويح محل الني. أن صح يب 

.١([ ٤ -ه ١ ٤ ٢ / TV)الننهة ]الرّوئ الضعف( فهوشديد ركعة، عشرين 

ركعة،عشرين التراؤيح صلاة صل ثمن السائل أحي تعجب فلا وبعد 
خثر.كل وق حيل، قبل حيلا الأئمة أولئلث، من سقوا وقد 

٠٠٠
يتشهدركعات المجدتسع ق خماعة التراويح صلاة حكم ما (! ٦٦٦٠٢)موال 

بدعة؟.هدا إن قالوا البعض فان الملام، ثم وآخربعدالتاسعة بعدالثامنة، 
ف...الحمد الحراب! 

هالبي كان كا ركعة، عثرة إحدى مل أن التراؤيح محلاه ل الأفضل 
ولوزادبثلاث، يوتر نم ركعت؛ن، ركعت_ين فيصل وغيره، رمضان ق يصل 

عليه.حرج فلا أونقص عشر إحدى عن المصل 
—عائثة فعن الوتر، صلاة صفات إحدى فهي عنها المثول الصفة وأما 

كانالني. )إن فقاك! اممه. رسول وتر عن مثلت أما ءنها~ اض رمحي 
ميؤيدعوه، ومحمد0 الله فيذكر الثامنة، ق إلا فيها بجلس لا ركعات تسع يصل 



ومحمدهالله فيذكر يقعد ثم التاسعة، فيمل يقوم ثم لم، يولا ينهض 
•لرراهملم)آ'؛ي(ء يمعنا( تلعا يلم يم ويدعوه، 

نع؛  ٠٠٢٠الخارالنؤع سووترْت الهم، قتام أنولع محال ~في القيم ابن، قال 
افُيذكر ي( بجلالثامنة، ل إلا منهن ثيء ل محلس لا ثانيا منهن، يرد ركعات 

ؤيتشهديقعا> ثم التاسعة يمل ثم يلم، ولا ينهض ثم ويدعوه ومحمده تعال 
.٣([ ١ ٧ / ١ ) العال زناد اه يلم( بعدما جالسا ركعتين يصل يم ؤيلم 

وسلامبتشهدين متصلة ركعات نع تصل لا الراؤيح فصلاه هذا، وعل 
الوتر.هوصلاة كذلك يصل الذي ؤإنا واحد، 

أعلم.واش 

،:١٠٣هل مثلا التراويح؟ بداية محي نقول أن، محس، ماذا (: ٣٧٨٤)١ سؤال، 
سنة.ركعتيح، الكريم ربى ط\ءة ق العظيم ف أصل أن نويت 

..١ ف الحمد الحواي،: 

أوغيرها•التراؤيح صلاه كانت سواء بل.ءة، الصلاة إرادة محل بالنية التلمفل- 
شيطيفل ولر أكبر، اض قال: الصلاة إل قام )كان.إذا القيم: ابن قال 

أربعالقبلة، تقبل مكن،ا، ش أصل قال: ولا ألبتة، بالية تلففل ولا قبلها، 
الوقت،،فرض ولا قضاء، ولا أداء، قال: ولا أومأموما، اما، إمركعات، 

ولامنني ولا صعيف، ولا صحح بإستاد فهل أحد محه يئقل لر بلثع عثر وهده 
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حق،ووعدك الحق، أث امحد، وللئ، فيهى، ومس والأرض القنوات 
والسيوفحي، والثاعه حى، والنار "ص، والخنة حى، ولماوك حى، وقولك 

زإِيك، IhlJLJالثهأوكس، خق، زمحقد خق، 
مائا-ءفزفي الصم، ، Icjpومحا أنت، ،، L^I^ؤإلبمث، ،، I^I•^وبك، آنت،، 

مثي،أنت،به التحلظإ وما وماأعلنتح، أنززمت،، وما وماأحزيتؤ، عدنتح، 
زلأئئةإ'لأ/شزلآ:ثزو لأإلَإلأأوثإ، أنت،!ش، الJخن، زأنن، ١!^؛، 

الخاوي)اا0ا،ء(،ومالم)أ'ا"ي(ا.]روا، 

عابوالأرض، القنوات قاطن ؤانرامحل، ؤمكائل بجل رب '؛المحم " ٤ 
احتل_م،لما اهدبي( عئتإمو0، يه كائوا فيإ عبادك بئ محكم ألت، والشهادة، العنب، 

([.٧٧٠ملم)]رواْ مستقيم؛؛ صزاط إل ثناء من مدي بإديك،إتمق الحمح، ثن محؤ 
لرواْآبووالعظتةاا والك؛وياء وا-إموُتؤ المثكويتؤ دو —ثلاقا— اكن رراض ٥— 

صلاة''صفة زواطرت ([. ٧٧٧)داود" اي "صحح ق الأل-اني وصححه (، ١١٤٥)اش والن(، ٨٧٤) داود 

للأس)ص؛بم-ها،([.الض" 

0O0
التراويح؟.صلاة ق قراءته من بد لا ممن قدر هناك هل (ت  ٤٣٧٣٨)مؤال، 

..٠ ف الحمد الحواب 

أطالكلمإ أنه غثر التراويح، صلاة ل قراءته من د لا ممن قدر هناك ليس 
المأموبن،•عل يشق حد إل يمحل ع ما أقمل، كاف 



-٠•")؛ثنن؛( 

أورمضان قيام ق الليل صلاة ل القراءة )وأما اممه—! —رحمه الألبال قال 
كانتبل نمص، أو بزيادة، يتعداه لا حدآ ه النبي فيها محي فالم غره، 

محورةقدر ركعة كل ق يقرأ تارة فكان ومحلولأ، قصرآ نحتلم، فيها قراءته 
صلِفي®مذ يقول؛ س وكان آية، حمستن قدر وتارة آية، عشرون وهي المزمل، 

منثكثن، لإنة ١؛^ د،ام ؤة صلِفي ومذ العافلثذ، مذ لمْبخب اية بالة ؤة 
ومس[.( ١١٦١)الثورك ز الحاكم ]رواء الحلص؛ن« العانتتث 

)البقرة(،محور وهي التلوال، الع مريض وهو ليلة ق وقرأ. 
و)التوبة(.و)الأعراف(، و)الأنعام(، و)الاددة(، اء(، و)الن•كمران(، و)آل 

لقرأ أنه. والسلام الصلاة عليه الني وراء اليان بن حديقة صلاة قمة ول 
متمهلا.مترمحلأ يقروها وكان عمران(، 0ل ثم ثم)النساء( واحدة)البقرة( ركعة 

امحيللنيمل أن كعب بن اي أمر لما فهت، عمر أن إسناد باصح وست، 
حلفهالذي كان حتى بالمسن، يقرأ ايأفه؛، كان رمضان، ق ركعة عثرة بإحدى 

الفجر.أوائل ل إلا ينصرفون كانوا وما القيام، طول من الثمي عل يعتمدون 
أنقراءة أمحرعهم قامر رمضان، ق الق_ثاء دعا أنه أيضا عمر عن وصح 

آية.عشرين والبهليء آية، وعشرين حما والومهل آية، ثلاثن يقرأ 

منمعه إذاكان وكيلك شاء، ما فليهلول لنفسه القائم صل فإن ذللث، وعل 
إلاكله اللمل تحي حش الإطالة ق يالغ لا أنه إلا أفضل، فهو أطال وكاي يوافقه، 

([.٨٦٧)سالم ]رواه محمدا، هدي اقدي ®ونحر القائل• ه الّ؛ي، اتباعا نادرأ، 



ء( ٣٣٩)٠

س:لقوله وراءه من عل يثق لا ط طل أن فعليه ، Luiصل إذا وأئ 
وفيهموالكبثر، الصغثر فيهم هإف الصلاة، ينثحمف لاناس أحدكم قام ررإدا 

اهلس٠( ساء ما صلاته قليطل وحده قام ؤإذا ا-اثاحة، وذا واأرJص، الممذ 
نامر.فان)ص'\ا-ااا([.رالة 

0O0

فهلأتعلم، أزال لا لأنر القرآن محور من الكنثر أحفظ لا (; ٦٥٥٦٢)سؤال 
•التراويح؟ صلاة ل السور مس قراءة أعيد أن محرز 

ف...الحمد الحواب! 

منغثرها أو التراؤيح، صلاة ل السورة ص قراءة إءادبة ق حرج لا 
الركعةل مها السورة يعيد ثم الأول، الركعة ل محورة فيقرأ الصلوالت،، 

قليمن الق ثموم اقئا نثكينلز إن ؤ تعال• اش قول عموم ذلك، ودليل الثانية. 
لنان ءا-مّ وآتياز يفذوآلل وآس معلقا منألذين وطآيمه ذظهإو ؤذعتنهُ آتل 

٢[.]\ؤضا• محسآمئانب قثوةكابلأقايوأنآ 
الني.ممع أنه أمحرم جهينه من رجلا أن الحهني اف عد بن معاذ وعن 

فلاكلتيها. الركعتئن ل ١[ ]الزلزلة/ ربلم،آلأرصزمحاتاه إذا ءؤ الصبح: ل يقرأ 
زالألماف وحسنه ٨(، ١ ابودآود)٦ ]رواْ عمدآ؟ ذلك قرأ أم هؤ اف رمحول أنى أدرى 

([.٧٣)•'صححايداود 

هلللسورة ه النتمح، إعاي•® أن ل المحاي )تردد آبائي: الحثليم عبد قال 



فتكونالخوان؟ لسان عمدأ فعله أو لأمته؟ مشروعا يكون فلا نسيانا كان 
أومشروعا يكون أن يبن الأمر دار ؤإذا وعدمها، المشروعية لثن مترددة الإعادة 

أفعالهل الأصل لأن أول؛ المشروعية عل فحله. فحمل مشرؤع غبر 
]ملادمد)م"آآأ([.الأصل( خلاف عل والنسيان التشريع، 

الواحدة.الركعة ق نفسها أوالأية نفسها السورة يكرر أن حرج لا بل 
مي:والأية يرددها، أصح حتى باية الني. قام قال: ه ذر أب وعن 

لررا١ْ[  ١٨]_/ ه ن اوعبادك فإبمم لعديم ن إؤ 
١([.٢ الملأ؛")ص١ "صفة j الأزف وحث (،  ١٣٠دجة)• وابن (، ١ • ١ • ر او-اش 

يرددها،ي الخد هوأللت ثل ؤ يقرأ؛ رحالآ سمع رجلا أن ا"لقدري معيد آبا وعن 
رسولفمال ماتا، الرجل وكان له، فدكرذللث، اش. رسول جاءإل أصح فلمإ 

•ْ(:ا.لرواْالخارى)؛ا لتنللةكاكنآن« »والدينسىش0إيا اف^: 
أعلم.وافه فيه. بإ والعمل كتابه، لخفظ. يوفقك أن افه أل ون

000
التراويحصلاة ق القرآن من متفرقة مواصع من يقرأ إمامنا (: ٦٦٥٠٤موال)

للتراؤج؟.القرآن سور من متفرقة مواصع اختيار حكم فإ ليلة• ل كل 
فه..٠الحمد الخواب: 

مرة،القرآن فيها أن؛نتم الزّاويح صلاة ل القراءة ل الأفضل أولا: 
للمي.جبريل ة مدارسمن الصحيحن ل لمت با لدلك يستدل وقد 



عليه.وعرصه رمضان، ق القرآن 

منكاملة القرآن فراءة أن ذللث، من يفهم أن )بمأكن بانت ابن الشيح قال، 
عنلهم ادة إفهذا ل لأن ة؛ المدارسهذه من نؤيع رمقان ل الحإعة عل الإمام 

حمنحتم أن يرمهم ممن بحب اش~ ~رحمه أحمد الإمام كان ولهدا القرآن، حيع 
هذاليس ولكن كله، القرآن سملع محبة ق لف العمل حنس من وهذا القرآن، 
نحريبل والطمأنينة، الخشؤع يتحرى ولا قراءته، ق يتانى ولا يعجل لأن موجبا 

ا/اهلمح٠وعئوىصاينازر١ الخمة( مراعاة من الأمورأول هاوْ 

أنمنة الأن إل الحنفية وأكثر الحنابلة )يهب الفقهية! الموسوعة ق وجاء 
الصلاة.لث، تلل القرآن حميع الناس ليمع الراؤيح صلاة ق القرآن نحتم 

ليقرأ بل القوم، لكل الختم الإمام يترك فلا مرة، الختم السنة الحفية! وقال 
أنهعل مبني ~وهذا الختم بذلك فيحمل نحوها، أو آيادتا عثر ركعة كل 

عمرفهغلأن آية تلاثن ركعة كل ق يقرأ وقيل! ركعة— عشرين ليلة كل ممل 
رمضان.ق مرارت، ثلاث الختم فتقع بذلك، أمر 

نحتموهوأن الفضيلة، اب بمن هو عمنفهغ به أمر ما الكاسال! قال 
الإماميقرأ أن فالأففبمل زماننا ق وأما زمامم، ق وهل.ا مرة، من أكثر القرآن 

الخإعةتكشر لأن الحإعة؛ عن يهوِ لا ما قدر فيقرأ القوم، حال حسب عل 
([.١٤٨/TVلالوّرءثالفقهية)اه القراءة( تهلويل من أفضل 

المأمومئن•حال يراعي أن الإمام فعل جيد، اش~ —رحمه الكاساق قاله وما 







قالسورة بمفى عل الاهتصار مالك )وكرم الفقهية! ا.لوسوءة ق وحاء 
بعضقراءة يكره لا أنه إل والحنابلة الشافعية وذهب عنه، الروايت؛ن إحدى 

ابنروى وئا ٢[ • ]النمل/ ه ثتثزمئه نا ؤ تعال؛ قوله لعموم السورة؛ 
الفجر؛ركعتي من الأول ي يقرأ كان الني. أن عنهإ~ الله ~رصي عباس 

الكتبؤئ0 تعال؛ قوله الثانية ول ا  ١٣٦]ابرة/ i إتثا ونآأنزو باش ولوأ؛اثا ئؤ 
السورةأن بالشافعية صرح لكن ؛• ٦٤•سران/ ]آل ه ض!، يفلمة إل قالوأ يناهل 

فقراءةفيها أما الراؤيح، ضر ق ومحله طويلة، من قدرها من أقفل الكاملة 
اهالقران( بجميع القيام ا فيهالسنة أن بوعللوه أفضل، التلويلة بعص 

([.٤٩)VT/ الضن ]الوسرئ باخصار 

منفمراءته الراؤيح، صلاة ل القرآن نحتم لن إمامكم دام ما والخلاصة؛ 
أنالأكمل كان ؤإن كراهة، ضر من حائزة الكريم القرآن من متفرقة مواضع 

كاملة.سورة يقرأ 

0ْْ
نصلثم الإفطار بعد قرآن حلقة نعقد أمريكا ل نحن ٥(؛ ٠  ٦٧٥)سؤاله 
السلميرن،أحد يقرأ القرآن حلقة ق التراوج، وبعدها العشاء بعدها 

عشراثنا يقرأ أن والتخفي واكاء، الرحال، ليسمعه اليكرفون ويستخدم 
حرءأليلة كل يكملون وبدللث، أوجه، ثانية التراويح ل يكملون ثم وجها، 

بميمالقرآن لقراءة الخلة هل الشهر، بمائة ق القرآن حتم يتم أن إل 



)ج(-•٠

علالقرآن ئراءة الأفضل من وهل الدعة؟ من أم المنة س الطريقة 
القرآن؟.حلقة ق أم التراوج أثناء الأموم؛ن 

...فه الحمد الحوابت 

منكمواحد من القرآن فقراءة ة، الحلهده عمل من عليكم حرج لا 
ه.وأصحابه . الخم، فُله وند مثرؤع، أمر له البامن واستءاع 
يا،: iJiالمنآل« عل »اوزأ س: الني ل هال، محال،: ه معود ابن عن 
عزي،؛من أنمعه أذ أحب ررإف قال• أيزل،؟، وعلتك عليك، أقرأ اش، رمول 
متثاليقلم لا آس إن ؤ ت الأية هذه إل جنت حتى النساء، محورة عليه فقرأت 
ترراْثدرفان. عناه فإذا إليه، يالتمتخ الآل« ررحنبم، محال! ٤[ • لال-ا،/ درةٍه 

الخارى)'آآ'ا؛(،وطم0'ه([.

العغليمالنهر هذا ق للمسلمن )وJشرع بانت بن العزيز عبد الشيح قال 
كانخانه ج^، بالخم، تأسيا والنهار، الليل 3، ومدارمته الكريم، القرآن دراسة 

الأحبرةالسنة ق إياه ه ودارسرمضان، ق محنة كل القرآن حثرائيل يدارس 
به،والعمل منه، والاستفادة هق، اطه لكتاي، والتدبر القرية، ولقصي مرتن، 

أنوإ؛-ادث، ذكور من الإيإن لأهل فيبني المالح، اللفح فعل من وهو 
جرالتفلكتب ومراحعة وتعقلا وتدبرا تلاوة الكريم القرآن بينتعلوا 

]صوعذاوىصاينباز)اا/ا'ا'آ-'أامآ([.والحلم(. للاستفادة 

فإذالمعانيه، وفهم القرآن، لأحكام تعليم القراءة مع يكون أن والأفضل 



٠— يج، ٠

منها؛متعددة، خرات حمعتم فقد أوبعضه تقرأون لما تقرأ القراءة إل أصمتم 
ؤاعانتهماإلسلمين، وتعلمكم القرأن، ومدارمتكم فعلكم، ق المنة إصابة 

القرأن.تدبر عل 

•خارجها كوما من أفضل كانت التراؤيح صلاة ق الختمة هده كاث ؤإذا 

اوليتنا فيهوالرغيب القراءة بالأمر )إن تيمية؛ ابن الإسلام شيخ قال 
خارجا منهأفضل الصلاة ل القرآن قراءة فإن غرم، يتناول مما أطأ المصل 

يتناولمما أعفلم الممل يتناول القرآن لقارئ الفضل من ورد وما الصلاة، 
اهلاكاوىالهمى)أ/ببمآ([.مرْ( 

ببننحمعوا أن فيمكنكم الصلاة ق القرآن حتم اس النعل ثى فإذا 
كإالصلاة، ل لباقيه والقراءة الصلاة، قبل للممرأن ة المدارمالحآر؛ن؛ 
تعتزمون.

سأج-وذافه رسول( )كاف قال؛ - عنهإ اف رصي ~ عباس ابن وعن 
كلق يلماه وكاو جتييل، يلثاْ حتن رممحاف ي\|ونل ما أجود وكاذ الناس، 

الئ؛حمس باحثر افإ.أجود ئتزئول ١!^^، قثلارئة زمصاو من ونة 
.([ ٢٣• )٨ لم وم٣(، ٠ ٤ )٨ لرواْ المرتلة( 

منتفاد يأن سكن هل اف~؛ —رحمه باز بن العزيز عبد الشخ ومثل 
القرآن؟.ختم أفضلية رمضان ل القرآن للمني. ه جثريل مدارسة 

القرآنيدارس أن للمؤمن تح_، ووأنه الدارسة منها )يتفاد فأحاب؛ 





—٠٠->ج( 

ولايعجل لأن موجا هذا ليس ولكن كله، القرآن مإع محبة ل السااف عمل 
منأول الأمور هذْ تحري بل والطمأنينة الخئؤع يتحرى ولا قراءته، ل يتأنى 

([.٣٣٣٣٣١]محمرعذاوىاصايناز)ا\االخممة( مراعاة 

الأئمةمن كم محرص -أيضا-؛ اممه رحمه باز بن العزيز عد الشيح وسئل 
لفهل القرآن حميع الخإعة لإمإع والتهجد التراويح ل القرآن نحتموا أن عل 

حرج؟ذلك 

للكن أوأقل، حزءآ ليلة كل الإمام فيقرأ حن عمل )هدا فأجاب: 
وقدمشقة، بدون نير إذا هذا ؤيكمله القران بمم حتى يزيد الأحثرة العشر 

الملامل ام الأفهجلاء كتابه: ق ا باباممه رحمه القيم ابن العلامة عقل 
فتوصىالقرآن بختم العناية ق السالف حال فيه ذكر الأنام" خر عل والسلام 

([.٣٣٤-٣٣٣/١١لم٠وعظوىصايناز)الفائدة( من للمزيد بمراجاسه 

ْْْ
لالتراوح ل كاملا القرآن قراءْ الدعق من أن مممث، (: ٦٥٥٧٢)موال 

■صحيح؟ هذا فهل هذا، يفعل لر المي. لأن رمضان؛ 
لله...الخملو الحواب: 

نصوفد لصاحبه، محمود أمر وخارجها الصلاة ق رمضان ق القرآن ختم 
بإلذللث، يستدل وند التراؤيح، صلاة ق القرآن ختم استحباب عل العالياء 





٠■ج( 

كلي فيقرأ الشهر حميع التراويح و بكإلها الخمه تقرأ أن به العمل عل الناس 
٤[• ٩ ١/ والأدلكر (. جزءآ ثلانن من جزء نحو ليلة 

محمراأن عل الأئمة من كشر محرص بانت بن الرين همد الثيح وسئل 
؟حرج ذلك ل فهل القرآن حميع الخاعة لإّماع والتهجد التراويح 3، القرآن 

الأحيرْالعشر ق لكن أوأقل، جزءا ليلة كل فيقرأالإمام حن عمل هدا فقالت 
■[ ١٨٢ا/إز١ ابن ناوي ]مجئ • مشقة هداإذانيربدون ؤيكمله، القرآن بمم يزيدحش 
أعلمواممه 

000
النبؤية؟.السنة ؤ ورد كإ الكريم القرآن *ختم هودعاء ما (؛ ٦٥٥٨١موال)

ف...الحمد الحواب؛ 

عنحتى ولا الكريم، القرآن حتم بعد خاص دعاء التوية الستة ق ليس 
السابهذا ق ب ينما أشهر ومن المشهورين، الأئمة أو س الّك، أصحاب 

تميةابن الاصلأم لخ منويا الص.احما من كثر احر 3، المكتوُب الدعاء 
]اظر:ذارىاكخاينءيس)؛ا/آآآ([.عنه. له ولاأصل افه، رحمه 

ولاا، أوخارجهالصلاة، ق ختمه بعد يكون أن إما القرآن حتم بعد والدعاء 
قهغ.أنس عن فعله ورد فقد خارجها وأما الصلاة، ق الختمة بعد للدعام أصل 

الليلقيام ل القرآن ختم دعاء حكم ما اف؛ رحمه عثيمتن ابن الشيح مثل 
رمضان؟هر شل 



٠يئتآ .
عنمسة شهررممان ق الليل قيام ق القرآن ختمة ق أعلم رلأ فاحاب؛ 

 ،._Jكانفهي مالك بن أنس أن ذلك ق ورد ما وغاية أيضا، الصحابة عن ولا ؛
اهلفاوىادىنالإلحم)صأْم([.الصلاة( غر ل وهذا ودعا. أهله جع القرآن حتم إذا 

منحاتمتهاث ق جاء ومما المسألة، هذه ل نافعة رسالة زيد أبو بكر وللشخ 
مقام^ن!ق الخاتمة إل ناق السالفن الفصلمن ق الساقان، محمؤع 

يل;ما هذا ق واكحصل القرآزت لختم الدعاء مقللق ل الأول،ت المقام 
منهشن، لا القران لختم الدعاء مهللق وهوق مرفوعا تقدم ما أن أولا• 

بحملويكاد يجبر•، لا س أو موضع هوإئ بل ام،. عن مء 
الذين^( ١^١٣العناء لأن مرفوعا؛ الباب ق هومعتمد ما وجود بعدم القطع 
والقرمحلبي،كنبمر، وابن النووي، I أمثال، وأذكار0 القرآن علوم ق كتبوا 

هوما ذللن، ق لدييم فلوكان ذكر، ما يعفى عن محياقامم مج ب والسيوطي، 
لذكروه.إسنادا أعل 

القرآن،حتم عند الدعاع ه مالك، بن أنس فعل من صح قد أنه ثانيا! 
منجاعة ذلك( عل تابعه( )أي! اء قففد وأنه لدلكؤ، وولده أهله وجع 

التابع؛ن،•

منصوصق ذللث، مشروعية ق قيء عل ، الوقوفيتحصل لر أنه ثالثا! 
مالك،الإمام عن المروي وأن تعال. افه رحمه،ا والنافعي حنيفة أب الإمامتن،! 

رمضان.ق للقيام سنة لمس الختم وأن الماس، عمل من ليس أنه اممه! رحمه 



٠" هآي ٠" 

رحمهأحمد الإمام عن الروي هوق الختم، عقب الدعاء استحباب أن رابعا؛ 
الثلاثة.المذاهب ْتأحرى بعض وقرره الحنابلة، علمأونا ينقله كإ تعال، اممه 

يل!فيإ وحلاصته الصلاة؛ ل الختم دعاء ل الثاف؛ المقام 

أحدعن أو ه المني عن واحد حرف المروى من تقدم ما لمس أنه أولا؛ 
أوالركؤع قبل الختم بعد الصلاة ق الدعاء مشروعية يفيد ه صحابته من 

منفرد.أو لإمام بحده 

الإمامعن الرواية من الن.هب عناء يذكره ما هو الباب ق ما مائة أن ثانيا؛ 
عل، نقفل؛ -والتي عنه والحرب والفضل حنل رواية فا تعال اممه رحمه أحمد 

الركؤع.قبل التراويح صلاة ل الختم دعاء جعل من أسانيدها-؛ 
الوتر...(.دعاء ل فيه مهل أنه محرجها-: يحرف -لا عنه رواية ول 

القرآن[.حتم لصا، مرويان ]\ن0و■' 

واضأءلم٠
0محمح

ضرهمقراءة ون يقلطو التراويح صلاة ل الساجد أئمة بعض (؛ ٢٦١٩٦)موال 
وجائز؟.مشرؤع عمل هدا فهل بالقرآن، أصوامم كحسين وذللن، 

.١ . طه الحمد الحراب؛ 

هالبي وامتمع ه، البي به أمر منرؤع أمر بالقرآن الصوت تحغ( 





صححهق الله رحمه البخاري ذكره المصحف، من يقرأ ولكن رمضان، 
الثاف[.الجلد إسلامه، ]نتاوى (. يه ما ٠ محأ معلقا 

بالصحفيملث، أن التراويح صلاة ق للممأموم محوز هل (! ٥٢٨٧٦)موال 
الإمام؟.حلف، 

...لله الحمد الخواب! 

لها.ويتمست، إمامه لقراءة ؤيتع يفعل، ألا له الأفضل 

التراييح؟صلاة ل للممحف الماموم حمل حكم ما باز: العزيزبن عبد الشيخ سل 
ياحذولا ويطمئن نحثع أن والأظهر أصلا، لهاأ،ا أعلم فاحاب،؛)لا 

كمهعل اليمنى يدْ يضع السنة، هي كإ شإله عل يمينه يضع بل مصحفا، 
والأفضل،هوالأرجح ا هن. صدره، عل ؤيضعهإ والساعد الرسغ البرى 

مراجعةق ومره قلبه يشغل فد ثم السنن، هده عن يشغله المصحف، وأحل، 
وأنهوالسنة، ذلك، ترك أن أرى فالذي الإمام، مملع وعن والأيايتخ المفحات، 

ؤإلأإمامه، عل فتح علم عنده كان فإن الصحف—،، يستعمل ولا ؤينصست، يستمع 
لذللث، صر ا معليه يفتح ولر غل3ل الإمام أن قدر لو ثم الناس، من غره فتح 
لوتركأما ا منهبد لا ركن الفاتحة لأن خاصة؛ الفاتحة ق يضر إنإ الفاتحة غير 

ولوكانينبهه، من وراءه يكن ل؛ إذا ذللث، صره ما الفاتحة غير من الايايتح بحص 
كلأن أما به، بأس لا هذا فلعل الحاجة عند الإمام عل المصحفا محمل واحد 









 -٠-ّ ٠

جزءأنه اس النيعتمد أن حنية عليه، يداوم لا أن والأحسن الله، ثاء إن به بأس 
لريفعله.من عل قدينكرون إمم حى وجوبه اعتقادهم من وحشية الصلاة، من 

أحكاممن ينير ما عل الناس ينبه أن والواعفل للمدرس أو وللامام 
أحيانايتركه أن عل ائل ممن الشهر هدا ق محتاجونه مما وخاصة ١^^٤ 

٠يكره مبق لما 

الحديث،أومن الخروج من أنفع والمواعفل ^١>^;، ٥١هل.ه مثل أن ثلث، ولا 
بعدالأئمة بعض محدثه الذي المبتيع الذكر من وخثر المحولت،، ورغ الدنتوي 

ركعات•الأربع 
التراويحركحايتط بن الأئمة بعض فصل )إن الخثرين' اض عبد الشخ ءالا 

الحلوسهذا ئطع فالأول أوالارتياح• للامتجإم، يسثرة أووقفة بجلوس، 
أوالقارئ، ا >هيمن أوضرآية مفيد، كتابج ق أوقراءة أوتذكر، بنصيحة 
(.أعلم واتله يملوا، لا أو نحرجوا لا حتى الأحكام، من حكم ذكر أو موعفلمة، 
الثاف[.ايزال ارضايث، اياتل j ايهة ]الإجابات 

أعلم.وافه 

التراوح؟.س ركعمن صلاة كل بعد مص ذكر س هل (: ٥٠٧١٨الزال)

فه...الحمد الحواب،: 

أويوجبها بدليل إلا منها المع العباداُت، ق والأصل العباداُن،، مجن الأذكار 
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نهاية.له تقبل أن ينبغى 

والشافعي.مالك وهومذهب سة، الوتر أن هب المن. من والمشهور 

لالنقل أر )ول؛ حجرت ابن قال الخلاف! هلأا فيها فليس الليل صلاة وأما 
التابم؛نبعض ثذ الر• عبد ابن قال التا؛*ين• بعض عن إلا يإمحابه القول 

مندوبأنه العلمإء حماعة عليه والن.ى شاة، حلب ولوقدر الليل قيام فاوجب 
اهلكحاوارى)"آ/لأمآ([ؤإليه( 

افقهاؤنصرح فقد الكيفية؛ ل الليل وصلاة الوتر بتن العل،اء تفريق وأما 
إنالوتر• ل وقالوا مثنى، مثنى الليل صلاة فقالوا؛ بينهإ بالتفريق الحابلة 

عقبجلي بتسع أوتر bن آخرها، ق إلا محلى لر سع أو بخمس، أوتر 
ماهدا لم، ؤييتنهد ثم التاسعة، فيمل يلم أن قبل قام ثم فتشهد، الثامنة 

صكاوىاينينرم\/أأآ-،أأ(ا.التقنع"( صاحب،"زاد قاله 

قالليل صلاة نحالف، ولكنها الليل، صلاة من الوتر صلاة أن يتب؛ن أ,7ءدا 
الكيفية.منها؛ الفروقايت،، بعثس 

٠٠٠

تشابهمحعلوئ لا الوتر: عن قال أنه ه الني عن ورد (؛ ٢٦٨٤٤)موال 
تلريقةمحي أن عليه ثلاثا الوتر يصل أن أراد من فإن وعليه الغرب. صلاة 

ااركعت؛ز،ءشسا بالسليم إما طريقتان: وهناك الغرب. صلاة عن نحتالف نحعلمها 
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أيضاأنا الأولمن. الركعمن يعد الخلوس بعدم أو الأفضل، وهو الأوبين، 
يديبرغ الغرب عن تحلف صلاق أجعل لكّي، للوتر ركعات ثلاُث، أصل 

ذلك،؟.يصح فهل • القنوت دعاء قبل للتكبر 

...ف الخمد الخواب،؛ 

ألونالسنة، اتيلع عل حرصلث، للث، نشكر السؤال هذا عل الخوابج قبل 
أحنه.فيتبعون القول يستمعون ممن ؤإياك محعلنا أن افه 

فبلللتكبير يدك ترغ بأن الثا>رة عدم إرادتلث، من افة— ~وفقك ذكرته ما 
بتلأُيررلأئوتروا ت قوله ق النثي. مي من مرادأ ليس فهدا القنويت،، دعاء 

١([.)_TU دالدارممي ٣(، ١ )T/ وال-همي رمححه، ٣( • ، / )١ الحاكم ]ب ،< الغرب، تشبهوا 
يحين،الأول للتشهد الحلوس عن هوالمهي العلم- أهل سه -كإ ه ومراده 

(،١٤ ٢٣)رنم حدث شرح السود عون و ٣(،  ٠١)؛/الساري فتح ]١^؛ ٠ المغرب، صلاة يشبه 

([.)صم١٩اصلاةالراؤيح 'و 

مواصعلأن الحقيقة؛ ق بفرق ليس القنويت، دعاء قبل للتكثير اليدين ورغ 
أربعة!الصلاة ل اليدين رغ 

الإحرام.تكبيرة عند — ١ 

الركوع.؟-عند 

الركوع•من، الرغ عند ٣" 



٠)؛ئنث( ٠" 

الأول.اكثهال من القيام عند — ٤ 

"قاري]اننلر: الأربعة. الواصع هذه غر ق يديه يرقع أن للممحل يشئ فلا 
"T([,١ )ص؟ بن ممل للشخ الإسلام أركان 

أعلم.وافه 
حم00

قامالإمام وسلم الوتر الإمام ْع صل إذا الناس بعض (^ ٣٤٥٣)سؤال 
قديعتثر وهل العمل؟ هذا حكم فا الليل آحر لترم ليكون بركعة وأتى 

الإمام؟.ْع انصرف 

١.. فهالحمد الخواب! 

فيهحرج ولا العياء عليه نص بأسا هدا ق نعلم )لا باز• ابن الشيخ قال 
ينصرفحتى الإمام مع قام أنه عليه ؤيصدق الليل• أحر ق وتره يكون حتى 
وترميكون حتى شرعية ركعة.لملحة وزاد الإمام انصراف حتى معه قام لأنه 
معهوقام بل الإمام مع قام ما كونه عن به ولا؛نرج 7ءذا باس فلا الليل آحر 

أحكاممن الصمح ]"الخواب قليلا( تأحر بل معه ينصرف ل؛ لكنه انصرف حتى الإمام 
.٤([ رص١ باز بن الز.ز ب للثح دالرادئح" اللل صلاة 

ذاح__ابتمشابها، سوالأ الثه حففله جبمرين ابن الشيخ ومثل 
التراويحمن ينمرف حنى الإمام متابعة المأموم حق ل )يفصل 
قيامله فيكتب انصرف، حتى الإمام مع صل أنه عليه ق ليمل، والوتر؛ 
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...ف الحمد الخوابت 

باخوانكولقاوك الحإعة، مع الروائح وحضورك للمسجد، ذهايك 
هداعل أخاك تعسثين الئ، وكونممه. والحمد وهدى خر ذلاكا كل السلإُت،، 

لل.لالث،.تضاف أخرى طاعة الحر، 

نتنبنجمعي أن فامكانلثا الليل، آخر ترجدك وبين هدا بين تعارض ولا 
كلها.الفضائل هلء 

أمرين!بأحد ودك 

مافمل ذلك، بعد التهجد للث، تيسر إذا ثم الإمام، مع توتري أن الأول،! 
اللأنه أخرى، مرة الوتر صلاة تعيدى أن دون ركعتين، ركعتين اك< الله كب 

ليلة.3، وتران 

الوترصلاة من الإمام ملم فإذا الليل، آخر إل الوتر تؤخري أن اكاز،ت 
الليل.آخر وترك ليكون ركعة، وتريدين تهومين بل معه، لمين تلا فإنك 

والداي.التوفيق للت، اض أل، ن

أعلم.واف 
000
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دعاءمثل ئلب ظهر عن الأدعية حفظ ق صعوبة أحد (: ٩٠٦١)موال 
حاولتفرض أنه عرفت ولما مكانه، سورة أقرأ فكنتا الوتر، ل القنوت 
بجاسيطاولة عل من أتناوله كتاب، من أقرأه الصلاة أثناء ل وحعالت( حفظه، 

حائز؟.هدا فهل القبلة، إل متجها أزال ما وأظ 

فه...الخمل، الخواب: 

حتىالوتر صلاة ق أوكتيب ورقة من القنوت، دعاء تقرأ أن باس لا ~ ١ 
محوزأنه كإ حففلكر، وندعوس ذللئ، بعد القراءة تترك نم حفظه س تتمكن 

القرءان.ص الكير محققي لا لمن النافلة صلاة ق الصحف، من القرآن قراءة 

لالصحف، من القرءان قراءة حكم ما افه: رحمه باز ابن الشيح سئل 
التراؤيح؟.صلاة 

من-ك، ذلق لما رمقان قيام ق ، الصحفس القراءة ق حرج رلأ فاحاب: 
دلت،قد والسنة الكتاب س الشرعية الأدلة ولأن القرآن؛ حميع الومتئن إمإع 

ظهروعن ، الصحفس قراءته تعم وهي الصلاة، ق القرءان قراءة شرعية عل 
أنذكوان مولاها أمرت، ا أنبما- عنهاطه ~رصى عائشة عن ثبتا وقد قالٍط، 
صحيحهق البخاري ذكره الصحف، من يقرأ وكان رمضان، قيام ل يومها 

([.١٥٠)Y/ لذارىإّالآب ٢([( ٤ ٥ را/ الخارى ]صحح معشامحزومايه 
بله، النبي عن الوارد ياللففل يكون أن القنوت دعاء ق محب، لا ~ ٢ 
الكريمالقرآن س آيات قرأ لو بل عليه، أويريد بغثره يدعو أن للمصل محوز 



٠٠ ٠-)ثج( 

م)واعلاه-! -رحمه النووي قال القصود، حمل الدعاء عل مشتملة وهي 
حملبه دعا دعاء فأي المحار، الذهب عل دعاء فيه تُين لا القوت أن 

الدعاءعل مشتملة وهي العزيز القرآن من أوآيات بآية، قنت ولو القنوت 
•ْ([ • رص التورية ]الأذلكو السنة( و4 جاءت ما الأفضل ولكن القنوت، حمل 

القنوتدعاء من بدلأ يقرأ كان أنه من السائل الأخ ذكره ما وأما ٣— 
الدعاء،هو القنوت من المقصود لأن فعله؛ ينبغى لا هدا أن ثك فلا قرءانأ 

الدعاءبقصد قراءم—ا حاز الدعاء عل مشتملة الايات هده لوكانت وليلك 

من1لنلئ،لغا وهت هدنقا إذ يند ةوون1ا تيغ لأ ؤوأثت\ تعال؛ كقوله ا تبموالقنوت 
يمران/٨[.زآل إثكانن،آلوهايثاب رحمه 

إذيصحح فليس القنوت؛ قرصية من السائل الأخ ذكره ما وأما — ٤ 
صحيحة.فملأته المحل لوتركه هدا وعل سنة، القنوت 

لالوتر ق القنوت دعاء قراءة حكم ما ؛ اممه— —رحمه باز ابن الشخ سئل 
محوزتركه؟.وهل رمضان ليال 

•( باس فلا الأحيان؛ بعض ق تركه ؤإذا الوتر، ق سنة )القنوت فاحابر؛ 

محكلبمملأثرساعنكا؟•
بنالحسين علم لما اليي. لأن هومنة؛ بل ذللث،، ق حرج )لا فأجاب،؛ 

ولاالأحيان بعض بازكه يأمر ا الوتر ق القنوت — عنهإ افه —رصي عل 
هكعمت، بن أب عن ثبت ولدا الأمرين، جواز عل ذللث، فدل عليه، يالمداومة 



القنوتبترك كان أنه ه اممه رمول مجد ق ه بالصحابة يصل كان ح؛ن 
.([ ١ ْ ٩ رT/ إصلأب ]نتاري بواجب( ليس أنه الناس ليعلم ذلك ولعل الليال بعض 

١^٠^،•ول والله 

O0O
ويعضهمالدعاء ق يطيلون رمضان ل الساجد أئمة بعض (! ٢٦١٤٩)سؤال 

.هوالصحيح؟ فإ يقصر، 

...ض الحمد الحواب! 

منهيالناس عل تثق التي فالإطالة تقمر، غلوولا يكون ألا الصحيح 
عليهغصب قومه ل الصلاة أؤنال حبل بن معاذ أن بلغه لما ه الثي فإن عنها، 
معاذ،؛-، ١١حبل! بن لعاذ وقال قتل، مثله موعفلة ق يغضب لر شديدآ غضبا 
عليقتصر أن ينبغي فالذي ا-(،ومالم)0ا•؛([، .١ البخاري)٦ لرواْ أنث؟!« أقاو 

أويزيد.الواردة الكالإت 

الضعفاءولأسيإ وترهقهم، اس النعل شاقة الإءلالة أن ق شك ولا 
الإماممل ينصرف أن محا ولا أعال،، وراءه يكون من الناس ومن منهم، 
بين،بين يكونوا أن الأئمة لإحواق فنصيحتي الإمام، ْع يبقى أن عليه ويثق 
واجب،.الدعاء أن العامة ينلن لا حتى أحيانا الدعاء يترك أن ينبغي كذلك 

(:ا.١  ٩٨ضس)T/ ابن الشخ ٥ الل-صةج/ ]محاب 

أعلم.واف 
00O



القرآنمراءة أم أبالصلأة؟ القدر؟ ليلة إحياء يكون كيف (: ٤٨٩٦٥)مزال 
المجد؟.ق لدلك والاحتفال والإرشاد والوعظ الموية والمرة 

ف4...الحمد الخواب: 

يجتهدلا ما رمضان من الأواحر العتر ق يجتهد اممه. رسول كان أولأت 
~عائشة عن لم ومالبخاري فروى والدعاء، والقراءة بالصلاة ارها ءق 

الليل،الأواخرأحيا العشر دخل إذا ^كان البي رأن عنها-: اض رضي 
~رضىعائشة وعن [• ٢١ر٤^١١ لم وم، ٢١ ٩٢البخاري)• ]رواه المتزر( وشد أهله، وأيقفل 

غثرها(ق نحتهد لا ما الأواخر العشر ق محتهد اض رسول )كان عنهاس! افه 
[.٢١]رواءملإ)هما\

هريرةأي فعن واحتسابا، إيإنا القدر ليلة قيام عل ه الّكا حث ثابا• 
شيمنا لة عفز زاخشابا إيإنا القدر »ذن قال: المي.أنه ن عه 
مشروعيةعل يطول الحديث، وهدا [، ٢٧٦• ر (،ومسلم  ١٨البخاري)٢• لرواْ ذوه« من 

بالقيام.إحيائها 

عائشةه المي عاله ما القدر ليلة ق تقال التي الأدعية أفضل من ثالثا: 
ليلةليلة أي علمت، إن أرأيت، اش، رسول يا سألته: عندما ءنها~ اممه —رضي 
للواْ^؛،" محاعف العفو تحب، عفو إدل-ا اللهم رأمول• قال• فيها؟ أقول ما القدر، 

وصححه[.( ٣٥١٣التردي)

دليلإل محتاج فهذا القدر ليلة بأنها رمضان من ليلة تخصيص أما رابعا: 
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الأقوالوأقرب ، الباري فتح ق قولأكإ من أكثر إل فيها الأقوال 
رمضان.من الأحثر العشر وتر ق أنيا للصواب 

قالمدر وله ارمحروا ^١^ اش. رسول أن " عنها"افه ~رصى عائشة فعن 
١([. ١٦٩لم)وس•٢(،  ١٧الخاوي)]رواء ا. رمقال من الأواخر النثر مذ 

منالوتر ل القدر ليلة تحري )باب بقوله! البخاري عليه بوب والحديث 
(.الأواخر العشر 

—اوعاموالادة العبل الحهد اول لثالملم تنشيط هي إخفائها من والحكمة 
الإجابةياعة تحديد عدم ق ذاتيا الحكمة وهي كلها، الأخثر الٌنر ل والذكر 

الحمعة.يوم 

منالوتر ل القدر ليلة تحري "باب الخاري؛ )تول حجرت ابن الحاففل قال 
منحصرةالقدر ليلة كون رجحان إل إشارة الترحة هده ق I الأواخر العشر 

وهذابعينها، منه ليلة ق لا أوتاره ق ثم منه، الأمحر العشر ق نم مضان، رق 
([.٢٦•]نحالباري)؛/ فيها( الواردة الأخبار محمؤع عليه يدل الذي هو 

ادالاجتهالقدرليحمل ليلة إ->.فاء من الحكمة الحلياء! )قال أيضا! وقال 
قنحوه تقدم كإ عليها، لاقتصر ليلة لها عينتؤ لو ما بخلاف لتإسها، ال 

الحمااة(]نيالاري)؛/آأأ(ا.ساعة 

إذاوخاصة القدر، ليلة أتيا بعينها بليلة بجزم أن لأحد يمكن فلا وعليه! ثالثا! 
-يا.العالم رفع تعال اطه أن أخبمرهم ثم نيا أمته محر أن أراد . المح، أن علمنا 
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القدر،بليلة محر حرج اض.ؤ رسول أن ه المامت بن عبادة فعن 
ؤإيةالمدر، بوثة لأ-جموىإ -ترهت هآؤ المسلم؛ن، من رجلان فتلاحى 
الئعق اأثمتوها طز، ا حم ؟كوف أف رعنى ويلان يلاق يلاحى 
([•٤٩الخاري)لوراْ والخنس؛؛ والئنع 

وتخاصم.س1زع أي )ثلاحى( 
القدر;ليلة رمضان من ليلة تخصيص )أما الدائمة; اللجنة علمإء قال 

منأحرى الأواخر العنر أوتار ولكن غرها، دون يعينها دليل إل بماج فهذا 
لزتارىالالخ_ةالقدر( بليلة الل-ال أحرى هي والعشرون السابعة والليلة غرها 

والإزتا،)"ا/'أا؛([.العنب للحوت الدانمة 

ذلكق لما القدر، ليلة أنيا عل بعينها ليلة يتعاهد أن للمسلم ين؛غي لا لذا 
فقده، نفعل الخم تفويت من ذللث، ل ولما به؛ الجرم يمكن لا با ابزم ٌرا 

التاسعليلة تكون ونل• والعشرين، الثالث، أو العشرين، الحادي ليلة تكون 
خمعلميه صلع قل• فيكون وحدها والعشرين الساع ليلة قام فإذا والعشرين، 

الباركة.الليلة تللث، يصب، ولر كثم، 

العشروق كله، رمجضان ق والعبادة الهلماعت ق جهده يبدل أن اللم فحل 
النم،.*هوهدي وهذا أكثر، الأواخر 
ئدالعشر يحل ^إذا الني قالت،؛)كان - عنها اض رصي ~ عائشة عن 
أعلم.واش (،و.طلم>؛لأا١([. ٢٠٢٤١لرواْالبخاريأهلمه(. وأيقفل ليله، وأحيا متززْ، 

000
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أنبمكها هل القدر؟ ليلة و ضل أن للحائص بمكن ماذا ٢(:  ٦٧٥٣->ال)
الأمورهي فإ "سعم"، الخواب كان إذا ؛العيادة؟ حنانيا؛انشغالها من تريد 

يخنأنسماوسالولة؟.

...ض الحمد الحواب! 

بالكعبةوالهلواف والصيام الصلاة إلا ادات العبحميع ضل الحائض 
الجد.ق والاعتكاف 

رمضان،من الأواخر العنر ل الليل محي كان أته و. الني عن ورد وقد 
ندالعشر يحل إذا ه الني كان قاوت،ت أما عنها" افه ~رصى عائثة فعن 

([.١١٧٤لرواْالخارى)؛آ«آا(،^)أهله. وأيقفل ليله وأحيا مئزره 

الحناء.وحذافره الهناعات، حميع يثمل بل خاصابالصلاة، ليس ؤإحياءالليل 

سهره؛الهلاءة(أي ليله" )"وأحيا حجرث ابن قال، 

([.٧١؛)JL /A]ثرح.وغرها( الصلاة ل بالسهر استغرقه )أي النووي؛ وقال 

]منالمود)؛/ا"لأا([.القرآن( والذكروتلاوة بالصلاة )أي العفلتمآبائي.' وقال 

ولذللث،القدر، ليلة ل العبادات مى العبد به يقوم ما أقفل القيام وصلاة 
]رواْي« مذ قدم نا هُ لَعفز زالحتنابا إقانا الخدر وله قام )١^ المي. قال 

اوخارى)ا>أ'ا(،وساوا0آي([.

يطاعاتالليل إحياء يمكنها فانه الصلاة، من تمنوعق الحاتض كانت ولما 



 —٠(rvv ).

مثل:الصلاة غثر أحرى 

وعاليهاللحائض، القرآن قراءة جواز ق الراجح القول عل القرآن! قراءة — ١ 
ذلك.أشيه وما بقلم، الأوراق أوتقلب كقفاز، بحائل القرآن ممسك أن 

إقول من فتكثر دلك،، يه أموما وتحميد وتهليل بيح تمن الذكر. ٢" 
وبحماو.ْ،افر بحان وسأكبر، واف اف، إلا ه إلولا ف، والخمد اف، سبحان 

ذلكونحو • • • العظيم افه وسبحان 

اف(.قول)أستغفر من فتكثر الاستغفار: ٣" 

فإنوالأحرة، الدنيا محر من ومواله تعال اف دعاء من فتكثر الدعاء: — ٤ 
لرواْالعت_اذةا، هو الرمول قال حتى العيادارّتا، أفضل من الدعاء 
([.٢٣٧٠) الترمذي" "صحيح ق الألبال وصححه (، ٢٨٩٥)الترمذي 

القدر.ليلة ل وصرها العبادات بيده تقوم أن للحامحن فيمكن 
•الأعإل صالح منا اف يتقبل وأن ؤيرصى، محب لما يوفقنا أن تعال اممه نأل 

٢٠)موال  إمامٌمع.ؤث، وقد الوتر؟، ق الهنويت، عن أسأل أن أريد (: ٠٣١
هذا؟معتى فا أكلول( قوت فيها التي الصلاة )أفضل يقول: مجدنا 

٠ف.١ الحملل الخواب: 

محلق الملأة ق للدعاء م "اسهو: اء الفقه، تعريفق القنوت 



اشام'".من محصوص 

الوتر.صلاه ق وهومثرؤع 

الوتر؟صلاة ق للقنوت محددة صيغة هناك هل قلت. فإن 

متهاثواردة صغ الوتر صلاة ل القنوت لدعاء فالحوابت 

عنها—،افه —رمحي عل بن للحن افه. رسول علمها التي الصيغة - ١ 
وليث،منن وتولني عامث، متى وعاقني هديث، محنى اض ءاللهم ت وهي 

ألإد4 عثك، ممى ولا مضى قإيلئا مصتث، ما ثر نقي اعطيث، ما ل وبارك 
مئ-ك!لألأمجى وJعالنت، تباركترسا عادث، ولايعزمذ والنش، مذ يدل 

^^ني)هآبا(،دصسالأبنيفي"الإررا،''هأأآ

وترم:آخر ل ينول كان الني. أن ه طالب أي( بن عل( وعن ~ ٢ 
اكيوأعوذ عقوبتك، من وبمعاثاتاك سحطك، من يرصاك أعود إق "اللهم 

(،١  ٧٢٧الترمذي)لرواْ مساك<< عل أشت، ك، ألت، عليلئ،، كاء احممح، لا منلث،، 
دمساصل'الإرراا'ر«آ؛([.

الوتر،قوت آخر j الصحا؛ةه بعض عن ست، كا ه الني عل يصل ثم 
للشخالدق" ل"تصمح عنها-• افه -رصي الأنصاري ومعاذ كمِا، بن أبي( منهم: 

بكرامزيد)ص'ا'؛([.

ذكر؟ما أدعوبغثر أنا يمكنني هل ةلت،ت فإن 
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بهقطع الذي المشهور )الصحيح النووي' قال ذلك، محوز نعم، ءالخوابت 
اه]الجموع)ُا/'اآ؛([.دعاء( بكل محصل بل الصيغة، ب٠ذ٠ لاتتع؛ن الحمهورأنه 

منحرج فلا 7آا، ييع لر والني. بذاما، تتمن لا الواردة الصيغة أل وبإ 
بلعنعليه الزيادة من بأس )ولا اش• رحمه الألباق الشيخ قال عليها، الزيادة 

•]تٍامرضان)صام([ لسمن( للموالدعاء .، الك، عل الصلاة ومن الكفرة، 

بعده؟.أم الركؤع قبل يكون القنوينؤ دعاء هل وهي! مهمة ألة ممعنا بقي 
أهلأكشر عليه والذي الأحاديث )أكثر عثيبن: ابن الشيح قال الحوابج: 

أنب؛ن فهومحر حرج، فلا الركؤع قل قنتا ؤإن الركؤع، بعل القنومت، أن العلمت 
يئستاأن وبئن قنت،•.. ثم الحمد ولك، ربنا وقال! رغ فإذا القراءة، أكمل إذا يركع 

[.٦٤اهلالثرحادخ،/ الستة( به جاءت هذا كل ؤيرير، كئر ثم القراءة أتم إذا 

دبثاح إل به يشثر لعله أمحلول( قنوت، فيها التي الصلاة )أفضل السائل: وقول 
١([. ٢٠٧]رواْمام)القنوت،، محلول الصلاة قال! س الني أن ه جابر 

اه.علمت،( فيإ العلمإء باتفاق الهيام محلول هتا بالقنوت )الراد النووي! قال 

ؤإنإالركؤع، من الرفع بعد الدعاء يالقنوت: الحدين، من الراد فليس 
القيام.محلول الراد؛4 

٠٠٠
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الاعتكاف

ّؤال)ا،بمهار؛(ثئحكمالأئكاف؟

...فه الحمد الحراب؛ 

والاحميع.والسمة بالكتاب منرؤع الاعتكاف أولا! 

ننيطهرا إترهغ»زوإستجلأ0 إل وعهدنآ ؤ ال؛ تعه فقولاب؛ الكتا أم
ولاؤ • ه وقول[، ١٢٠]الشر،/ ه ألئجود والؤيقع ؤآوعأكفإرى 1ا!طآتين 

١ء ١  ٨٧انمئنحده ق عثكفون نتز وا تبيثموهؤنح 

ألعنه—ا~ اش ~رصى عائثة حديث منها؛ كثيرة، فاحاديث السنة وأما 
ا-ءثكم،نإ اض، ^٥١٥ حض زمماف من الأواخر العنز يعكنن كاو \ذرأ. 

١([. ١٧٢وسلم)٢(، •  ٢٦الخاوي)]دوام وني.ه. من أزواجه 
مشروعيةعل الإحماع إء ااعالمن واحد غبر فنقل الاحملع، وأما 

]اننلر:وغبرهم. تيمية، ابن الإسلام وشيخ قيامة، وابن كالنووى، الاعتكاف؛ 
([.٧١١وثرحاس)آ/واكي)إ/آ0؛(، الجمع)آ/؛-إ(، 

القرب،من قرية المجد ق الاعتكاف أن رفسا )لا باز؛ ابن الشيخ وقال 
اه؛اخت-صاروغيره( رمضان ق وهومشرؤع غثرْ، من أقفل رمضان وق 

([.'٧/١١٤]مح٠رعاكاJي)ْ

إلابواجب، وليس سنة أنه الاعتكاف ق الأصل الاعتكاف؛ حكم ثانيا؛ 
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لأغطئه،د1فسألني يا، ورجلئاشبمثى ١^؛،يبطشي، ويدْ محربه، 
لرواْالخارى)'ا*ْا■([.اسعاذي ولئن 

ضعيفةكلها أما إلا ثوابه وبيان الاعتكاف فضل ق أحاديث وردت ثانيات 
•موصوعة أو 

دالتميتا؟ الاعتكاف فضل ل تعرف حنبل! بن لأحمد قالت أبوداود! قال 
•اهلمائلأبيداودرصآُه([ ضعيفا. ثبتا إلا لا، 

الأحاديث؛هدم ومن 

الدئوب،ءرهويعكس الحتكف! ق قال الله. رسول أن عباس ابن عن ~ ١ 
لونمس (، ١  ٧٨عاجه)١ اب_ن ]رواه كلها(( ا-كعرت، كعامل ا-كننات من له وعبزى 
ندي.القاله الدنوب. يمغ أي. اليانوب^ ريعكف، ([. ٣٩ر٤ ماجة" ابن "صعق 

ابتع—اءيوما اعكك-م، ررمن ه! اممه رسول قال قال! عباس ابن وعن ٢" 
]ودا•الخافم؛ن® ب-يرنا أبعد؛ئا حثادي، ثلاث النار وبئ بينه افه جعل افه وجه 

وضضالأواوفي"سم(، ٣٩٦٠الإبإن)شب و والمهمي (، ٧٣٢٦)والأوسط الطرش 
والغرب.المشرق والخافقان ([ ٥٣٤٥الضعيفة'')

ماله غفر واحتسابا إيإنا اعةكث ُمن قال• الهي. أن عائشة وعن ٣" 
•([ ٥٤٤٢)الحاهع ق'أصعيقب الألمان وصعقه ]رئاء دئبهء من ثمدم 

ررثنالله. رسول قال قال! عنها- اممه -رصي عل بن الحسئن وعن - ٤ 
رصعنه،( ٣٩٦٦المهمي)]رواء ٠. وعمزيئ كحجثمر كال رمصال عنرآِق \إذكأوآ 
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أعلم.وافه 

٤٩٠)->ال  م.؟عن منة أنه مع الاعتكاف، اسون ترك لآذا (: ٠٧
الاعتكاف؟.من هوالهدف وما 

طه...الحمد الحواب: 

وقدالرمول.، ا عاليهواظب التي الوكدة السنن من الاعتكاف أولا: 
أنشذلك ل أنها شرب؛،، رحم من إلا اإم؛ن المحياة من تة الهذه احتمتا 

أوكادوا.المسالمون أماتها التي السنن من كمر 
منها:ب، محبا أ وليلك 

القوس.س كير ق الإيإف الخانب صعقا ~ ١ 

إلأدى والذي وشهواتها، الدنيا الحياة م1وات، عل المزايد الإمال - ٢ 
قاليالة.ولولقرة عنها الابتعاد عل القدرة عدم 

فلاوالدعة، الراحة إل وميلهم الناس، س كبر نفوس ل الحنة هوان ٣" 
بحانهساطه رصا بيل حمق اائا ذلولوكان الاعتكاف مشقة نحمل يريدون 

النفسعليها الحهبمول( ق بذل ا ونعيمهالحنة ندر عظم علم وس وتعال• 
مح،ألأإةبماطهالخنئ«لروا،
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([.٢٣٣٠المسن")للأ "الj الأئاف وصححه (، ٢٤٥الزدى)•

دوناللفظي الحانب عل القوس من ممر ل الرسول. محة اقتصار — ٤ 
اومنهالتعدية، المحمدية الستة جوانب، تهلبيق ق يتمثل والذي العمل، 

حسثهينكاناتوه زنول1ش ق لكم ^J_كان اض ال قافإ، الأعت،ف
١JT ]الأحزا.-،/ لآنيمآلآمؤذمممَمحناه 

برسولالتأمى ق ممر أصل الكريمة الأية )هذه اض~! ""رخمه ممر ابن قال 
ه٧([.٦/٣>اتجر اه]ضدامآن وأحواله( وأفعاله أقواله ل ه اف 

علميه.الني مواظبة ح ه للاعتكافالناس ترك من الملف، بعفى تعجنحتط وقد 

واليي.الاعتكافخ، تركوا للمسلم،ن، )عجأ الزهري! سهامحب، قال,إ؛ن 
([.٢٨الذرمافينياUدى)٤/ْابن ]دوام اممه( قبضه حتى الدية دخل مند يتركه ل؛ 

الحشراعتكاف حياته آخر ل ه الّك، عليه واظب النءي الاعتكاف ثانبا؛ 
تربويةدورة بمثابة ~احق~ تعتهر المحدودة الأيام وهده رمضان، من الأواخر 

الاعتكاف،وليال أيام ق الإنسان حياة ق الفورية الإمحابية نتائجها لها مكثفة 
التيحياته خلال أيام من يستقبله فيإ الإنسان حياة عل الإمحابي أثرها ولها 

آخر.ن رمقا إل محياها 

الوجهعل ا ؤإقامتهالسنة هازه إحياء إل الساإمين معاشر أحوجنا فإ 
ةبالالتمك،ن فوز فيا وأصحابه. اف رسول عليه كان الذي الصحيح 

الأمة.اد وفالناس غفلة بعد 



.(taT )٠-

القدر.ليلة الأا-بىساعتكايه.التاس الهدف لكن ثالثا: 

منالأول العشر اعتكف اش. رسول إن مال؛ ه لقدري اّسعيد أي؛، عن 
سا،تراعل صغيرة( خمة تركية)أي: مة ل الأوسط العشر اعتكف ثم رمضان، 

هرأمأطير يم القية، ناحية ق فنحاها بيده الحصير فأحل.. قال: حصير. باحا، )أي: 
ثإالثنه، هذ.ْ أشز الأول العشز اءث5مت >إرر فقال: منه، فدنوا الاس، فكلم 

أحبممس الأواح-ر، اشث.ر ق إما ل: مقيل أتيت لم الأوسط، العث>ر اقذئنئ 
١([.^^٠!،محكم،«،فاعتتكمرالناسمعه.

الفوائد:س الحدو.ثا هدا ول 

تعاو.ادوالأمالقدر، ليلة التإس اعتكافه. س الأمامحي الها.ف أن ~ ١ 
تعال:اممه قال وقاو الليلة، هلْ قفل لعغلم وذلك بالعبادة، ؤإحيائها لقيامها 

.]\سوا٣[ الم،"مه آلميرحيرص يله لؤ 
نمالأول بالعشر فبدأ ا، بوقتهمحرفته قبل تحرما ل ه اجتهاده ~ ٢ 

الأواخر،العثر ق أما أعلم حينإ الشهر آخر حتى معتكفا استمر ثم الأوسهل، 
القدر.لليلة طلبا الاجتهاد ق القمة ومي 

واستمرواالاعتكاف بدأوا إمم إذ س، افه رسول ه الصحابة متابعة ٣- 
بهتأسيهم لشدة وذللث، الشهر، مائة حتى معه 

حؤهمالاعتكاف بمشقة فلعلمه حم، ورحته أصحابه عل ه شفقته — ٤ 
ا.، L^Jأف متئم أحب اس فقال: أوالخروج لاستمرارمعه ال 





٠(tav )٠

•٢([.٤ ]رداءالخاري)• يوما. عشرين اعتكف فيه مص الذي العام كان وئا 

أنفأراد أحله علم؛انقضاء ه أنه ذلك ل السبب )قيل. حجرت ابن مال 
العملأقمى بلغوا إذا العمل ق الاجتهاد لأمته ليب؛ن الخثر أعال من يستكثر 

القرآنبيعارضه كان ح؛ريل أن فيه السبب وةيل1 أحوالهم، خثر عل افه ليلقوا 
مرت؛نبه عارضه فيه قثص الذي العام كان فلمإ مرة، رمضان ل كل 

مرتين.، يعتكفكان ما فدر اعتكف 

الذيالعام كان لأنه عشرين العام ذلك ل اعتكف إنا أنه ذلك من وأقوى 
ابنوصححه وأبوداود له واللفغل اش النأحرجه ما لذلك، ؤيدل افرأ، مقبله 

الأواخرالعشر يعتكف، كان التي. أن  ٠٠كعب بن أب حديث من وغترْ حبان 
]أبر" عشرين ١^٠، القبل العام كان فليا يعتكف، فلم عاما فسافر رمضان، من 

اهلثحالارى)ا،/ا•،([.امى)م؛م،واينبن)لإ1م[( 

المسجل،ل له فيضرب الخيمة( هيئة مثل )عل بخباء يأمر وكان. 
لهتتم حتى وتعال، تارك ربه عل ؤيقل الناس، عن بجلوفيه فيه، فيمكث 

واقعية.بعورة الخلوة 

حصثرآ.بابما عل وجعل صغيرة( خيمة )أي تركية مبة ل مرة واعتكفإ 
لررا،سالم)لأآاا([.

ماعكس وروحه، الاعتكاف نحميلاكمود هذا )كل القيم؛ ابن قال 
وأخال،همللزائرين، ومحلبة عثرة، موضع الحتكمح انحاذ س الخهال يفعله 



•٩([.)T/ الماد اهلزاد لون( النبوي والاعتكاف لون، فهذا بيتهم، الخدين، بأطراف 

عائثةفالتا الحاجة، لقضاء إلا منه نحرج لا المجد ل الكن، دائم وكان 
]رواءمعتكفا( كان إذا لحاجة إلا البست، يدخل لا )وكان عنها-ت اه -رضي 

([.٢٩٧]سلم)الإنسان( لحاجة )إلا رواية: ول ([. ٢٩٧اوم)الخارىرآآ-أ(رم

([.٢٧٣]كحاuرى)إ/والغاممل. بالبول الزهري وفرها 

حجرةإل المسجد من ه رأمحنحرج فكان فته،  ١١٥عل)محافظ ه وكان 
وترحه.رأسه له فتغسل عائثة 

وهوه رأّإل يصغي المي. كان قالتا'ّ ءنها~ الله -رصي عاتثة عن 
لمه()فأعرواية: ول حائض. وأنا فأرجلمه معتكف،( المجد)أي: ل محاور 

■ترنحه الشعر وترجيل . ٣([  ٩٧وسلم)٢(، •  ٢٨البخاري)]رواه 

لوالغوالتعلسا اإتتظ_م، جواز الحديث، )ول حجر: ابن الحافغل قال 

ليكرم ما إلا فيه يكره لا أنه عل والحمهور إلحاقا؛الترجل، والتزين والحلق 
([٢٧٣/٤ّاه]ذح١لبارى)السجد( 

ازة،جنيشهل. ولا مريقا، يعود ألا معتكفا كان إذا هديه. من وكان 
الاعتكافخمن الحكمة وتحقيق تعال، افه لمناجاة الم التركيز أجل من وذلك 
تعال.اممه عل والإقبال انس عن الانقطاع وهي 

ازة،جنيشهل. ولا مريضا، يعود لا أن العتكم، عل )السنة عائثة: قالت 
داودأبو ]رواه منه( بد لا لما إلا لحاجة نحرج ولا يثاشرها، ولا امرأة يمس ولا 





٠-.)نج( 
العشريمكما أن أراد من أن إل اض— رحمهم وأحمد والشافعي ومالك حنيفة 

وعشرين،إحدى ليلة من الثمل غروب قبل يدخل فإنه رمضان من الأواخر 
منها!أدلة، بعدة ذللثؤ عل واستدلوا 

عليه.متفق رمضان. من الأواخر العشر يعتكف سكان الني أن مت أنه ~ ١ 
قال_، تمييز العشر لأن الأيام، لا الايال يعتكف كان أنه عل يدل ^١ 

إحدىليلة من تبدأ الأواخر والعشر ٢[ لاشج_ر/ عقره ولنال ؤ ال! تعافه 
وعشرين•إحدى ليلة ثمل غروب مل الممجد يدخل هدا، فعل وعشرين- 

وليلةالقدر، ليلة تتإس الالاعتكاف من يةمال> ما أعظم من إن وقالوا! — ٢ 
القدر،ليلة تكون أن فيحتمل الأواخر العشر ل الوتر ليال من وعشرين إحدى 
([.٤٨٩/ الغتي)، ]وانظر: المام[. حاب ق المندي لت1ك فيها. معتكفا يكون أن فينبغي 

أرادإذا ه افه رسول كان قالت!ا! ءنها~ افه —رمحي عائشة عن ورد لكن 
١([. ١٧٣لم)وم(، ٢٠٤البخاري)١ ]رواء محتكفه. دخل ثم الفجر صل يعتكفج أن 

 Jصلاةبمد معتكفه يدخل وأنه السالف بعض ط! بظاهر قال وقا
([.٤٤٢ا/ باز])ْ ابن والشيخ ([، ٤١١])•ا/الدائمة أحدءلإءاللجنة وبه الفجر. 

جواب؛ن!بأحد الخديث، هدا عن الخمهور أجاب لكن 

يدخللر ولكنه الشمس غروب قبل معتكفا كان الني أن الأول- 
الفجر.صلاة بحد إلا بالاعتكاف الخاص المكان 





لف.البعض ذلك استحب ففد بأس، 

الأواخرالعشر اعتكفوا إذا العلم أهل بعض رأى إنه اممه—ت —رحمه مالك الإمام قال 
وبلغنيت مالك قال الناس. مع الفهلر يشهدوا حش أهاليهم إل لايرجعون رمضان من 

ذلك.ق إل سمعت ما وهداأحب مضوا الدين الفضل أهل عن ذلك 

سالني بالاقتداء أراد ومن والأصحاب: الشافعي )قال الروي: وقال 
قملجل. الميدخل أن فينبغي رمضان من الأواخر الحشر ق لاعتكاف اق 

وخرجمنه، ثيء يفوته لا لكي منه، والعشرين الحائي ليلة الشمس غروب 
يمكثاأن والأفضل أونهمي، الشهر تم سواء الحيي، ليلة الثس غروب بحد 
لصلاةالمحل إل منه أوبجرج المد، صلاة فته يمحل حتى المسجد ق الحيي ليلة 

اهلالجموع)آ/مأم[.المصل( ل صلوها إن العيد 

ليغتأن له تح_ا فيالعيد صلاة إل مباشرة الاعتكاف س حرج ؤإذا 
أعلم.وافه العيد. نن ّمن هل.ا لأن ؤيتجمل، إليها الخروج قبل 

00O
بجونوهل منها؟ الصيام وهل الاعتكافح؟ شروط هي ما (: ١١٢٤ )١ موال 

أويتحأهاله؟ حوائج أويقمحي الدعوة؟ أونحبي، مريضا؟ يزور أن لالمعتكمإ 
•العمل؟ إل أويدهب جتازة؟ 

٠..ف الحمل. الخواب: 

ممنالعتكف، كان ؤإن الحإعة، صلاة فيه تقام مسجاو ق الاعتكاف يثئ 





ح٠ ٠-)T؛؛، 

خارجعمله إل يذهب ولا جنازة، يشهد ولا أهاله، حوائج يقفى ولا الدعوة، 
العتكفعل "السنة ماك،: أما - عنها اش -رمحي عائثة عن سن، المجد،!ا 

نحرجولا يباثرها، ولا امرأة يمس ولا جنازة، يشهد ولا مريضا، يعود لا أن 
([.٤١• ا/ اهلذاوىالالخةالJس)• لرراْابرداود)مأأآ([( لابدمنه" إلالما لحاجة 

ْْ0
٤٩٠)موال  الحرامالمجد ق إلا يصح لا الاعتكاف، أن حديثا ّممتح (; ٠٦

صحيح؟.الحديثر هدا فهل الأقصى، والمجد النبوي والمجد 
...فه الحمد الحواي،! 

نالحذيفة أن السهمي; رواه السائل إليه أمار الذي الحدين، هاوا أولا; 
وداردارك، أان ، عكوفأناس عل مررت، عنهإت اطه رضي عود مابن اطه لعبد 

رالأال; فافه. رسول أن .تا ءاّموقد مجد— الق —يحني مومى، أب 
اطهّبنهمد فمال «. الحزام....ائنجي. الثلاثة; التاجي. اغبمازإلأو 

وصححه٣(، ١ 0 / ر٤ او_هقي لرراْ وأصابوا. وأحهلات وحفظوا، ين، نلعلك، عود; م
([.٢٨٧٦المسن")الأحاديث "يلأ j الأزي 

لهيشرمحل لا الاعتكافح أن إل الحلمإء حماهثر فالAم_ا المسألة حكم وأما ثانيا; 
ولاؤ ال; تعه بقولذلك، عل تدلوا وامالثلاثة، ال.ساجاو أحد ق يكون أن 

همامالأية ق الساجل، ولففل [ ١٨٧]الغرة/ألننجده ق تثثنوهمد 





لالتحدة الأحكام هذه حتمت ولهدا بالصوم، حومحلبوا من لكل خطأب فهي 
آقيمن كذ'لك ثمزبوها فلا قؤ حدود ^؛٧-^ تعال• بقوله والخهناب السياق 
اضثناحلب أن جدأ البعيد رمن تI. ١٨٧]اJقرة/يئقو_ركه لعلهنو لثاّي ،اينته-، 
ه!اليإن بن حديقة حديث أما منهم، القليل أقل إلا يثمل لا وخط\ب الأمة 

نفيفهو القوادح من ّلم إن فهدا •. الثلاثة المناجي ق إلأ اعتكاف ررلأ 
وذلكالثلاثة، اجد المهدْ ق كان U الأكل الاعتكاف أن يض للمكإل، 
اهلذاوىالصام)صُاه؛([.غرها( عل وفضلها لشرفها 

~تاش رحمه ~ باز ابن الشخ وقال( 
الذيالمجد ق يشترؤل أنه إلا الثلاثة؛ الماجد غر ق الاعتكاف )يصح 

يصحلر الخإعة صلاة فيه تقام لا كانت فان فيه، الحإعة إقامة فيه يعتكف، 
الاعتكافي فإنه الثلاثة الماجد ق الاعتكاف ندر إذا إلا فيه، الاعتكاف 

أعلم.واش ]ممؤعناريايناز)ها/؛إ؛([. اه لنذره( وفاء -يا 

مسجد؟.كل ق الاعتكاف يصح هل 

ف...الحمد الحواب،! 

بعمهمفذهب الاعتكاف فيه محوز الذي المجد صفة ق الحالياء اختلف 
بعمومعملا الحإعة، صلاة فيه تقم ولول؛ مجل. كل ل الاعتكاف صحة إل 

[؟١٨٧]البقرة/ه __؛ jTق عكمون وانئز تيثموهمد ولا ؤ ت تعال قوله 





ح— )a؛؛؛( ٠- 

وليلة.يوم كل تتكرر فإما الخمس الصلوات بخلاف إليها، الخروج يضر 
كانهوإذا إنإ الخإعة~ صلاة فيه تقام المجد كون —أي الشرط وهذا 
صلاةقيه تقم ولوب ممجد كل ق اعتكافها فيصح المرأة أما رجلا، المعتكف 
عليها.واجبة غثر الخإعة صلاة لأن الخإعة، 

إقامةيشترط ولا ممجد. كل ق تعتكف أن )وللمرأة قدامة! ابن قال 
اه]المي)'آ/ه'اا([الشافعي( انال وحلم. عليها. لأماغرواجبة فيه؛ الخإعة 

([٣١٣/٦٠اكرحاسم)لواظر:

٠٠٠
السجدل الزكاة لخة وغرفة الحارس غرفة سر هل (: ٣٤٤٩٩)موال 

المجد.داخل ل الغرف، هذه أبواب، بأن عشمأ فيها؟ للاعتكاف، صالحة 
ف.ّ.الحمد الخواب؛ 

ام!أقثلاثة عل بالمسجد الملحقة الغرف 

أوالمسجد لوازم لحفظ- العدة كالغرف المسجد، داخل تكون أن الأول: 
فيها.الاعتكاف محوز فهذه ونحوذلك، التكتبة 

محوزلا فهده المجد، عل باب ولها المجد، خارج تكون أن الثاق. 
فيها.الاعتكاف 





٠—•-)ج( 
■عيمتزآ لاين الكاق كاب لّ/ح ٠ الجد( من لى فهدا فيه صلوا اإرإعه كثر 

علمفتوحة وأبوابيا المسجد داخل التي )الغرف الدادمةت اللجنة فتاوى وق 
المسجد.من لأنبا فيها؛ الاعتكاف فيجوز عليه وبناء المجل.، حكم لها السجد 
لهالوكان حتى فيها الاعتكاف يصح فلا المسجل. حارج بناؤها لوكان أما 

.([ ١٤١ ا/ • ) الداثمة  OjJJI]ناوي المجل.(. داخل باب 

س
هل١^، اعتكاف عن امممار ولوي جديل،ه ملمة أنا (: ٠٣٨ )٣٧ مزال 
تعتكفأن عليها أو سعة أو أيام ثلاثة السجل. ق تعتكف أن للمرأة ثبوز 

سا؟بالعشر 

ف...الحمد الخواب: 

وهل.ىّإيانا ك يزيل. أن تعال اف أل ونللأملأم، هل.الثّ الوي ف الحمل. 

طاهوفعلاض.،سنامالأواخمكلها؛لأن هواعتكاف ^^ضل 
رممانمن الأواخر العشر يعتكف ^كان الني أن عنها~ الله "رصي عاسة 

١([.١ أآ(،ومالم)٢^١ ٠  ١٢]رواه بعده. من أزواجه اعتكف يم اممه، توفاه حتى 
نيرما يعتكف فانه كلها، الأواخر العشر اعتكاف الملم يتطع ب ؤإذا 

واحدة.ولوليلة أقل أو ذلك من أوأكثر أوثلاثة يوم؛ن له، 



٠ؤت( 

اضلطاعة جد الق هوا،لكث )الاعتكاف ث اض— —رحمه باز ابن الشيخ قال 
عليدل ما أعلم— —فيإ ذللث، ق يرد لم لأنه أوقليلة، ممره المدة كانت سواء تعال، 

([.٤٤١اهلهاويالوخاينبازرْا/ ولابإهوأكثرهنذللث،( ولابيومين لابيوم التحديد 
أعلم.واف 

وقتاأعتأكف أن يمكن فهل للاعتكاف؟ مقدار أقل ما (: ٤٩٠ ٠٢)موال 
أيام؟.عدة اعتكاف من بد لا قصثرأأم 

.١٠ ف الحمد الخواب: 

للاعتتكاف.زمن أقل ق العناء اختلف 

والشافعيحنيفة أى ، ٢٠٥وهومذلحفلة، أقله أن إل العلياء حمهور فدهب 
([.oAn /U)رالإنماف (، ٤٨٩والجموع)\-إ ٤(، ٤ ٥ ا/ الخار) الدر ]انم: وأحمد. 

أنهالحمهور به قطع الذي فالصحيح الاعتكاف أقل )وأما الووي؛ قال 
اهلحفلة( أو ساعة حتى والقليل منه الكم محوز وأنه المجل.، ق لبث، يشرط 

([.٤١٥]الجموع)٦! باحممار 

أدلة:ة ؛علو هداعل واستدلوا 

الطويلةالمدة عل يصدق وهاوا هوالإقامة، اللغة ق الاعتكاف أن — ١ 
معينة.بمدة محدده ما الشمع ل يرد ولم والهصرة 



-٠•")ج( 
جدمق إقامة فكل الإقامة، العرب لغة ق )والاعتكاف حزم! ابن قال 

القرآنبمص ل؛ إذ أوكثر؛ الأزمان من قل مما اعتكاف إليه التهرب بنية عال تف 
اهلالحل)ْ/ا'لأا([.وقت( ووقتآمن عدد، عددأمن والسنة 

المجدل لأمكث )إق قال! ه أمية ين يعل عن نية أيى ابن روى ٢- 
١ وذكرهلالحل)ْ/ا"\ا(ا حزم ابن به احتج (. لأعتكف إلا أمكث، وما عة،  ١١

وليست،الزمان من حزء هي والساعة عاليه. ومكت، ([ ٢٧١٢الحافظ 
دقيقة.متون وهي الأن عاليها اكطالح الساعق 

وقالحنيفة أب عن رواية وهو يوم مدته أقل أن إل العلياء بعض وذهب 
الالكية١بعفى به 

مواءتعال افه لهناعق المجد ق هوالكث؛، )الاعتكاف باز! ابن الشح وقال 
الالتحديد عل ينول ما أعلم محا ذلك ل يرد ل( لأنه أوململة، كثثرة المدة كانت 

صارنيره إذا إلا مثروعة وهوعيادة ذللث،، هوأكثرمن بيا ولا بيومتن ولا بتوم 
([.١٤٤ اهلءسوعاكارى)ها/ مواء( والرجل المرأة واجابالنيروهوق 

اعلم.وافه 



الأواخرالثر ق السجد ز تعتكف أن للمرأة نحوو هل (! ٣٧٦٩٨)موال 
رمضان؟•من 

ف...الحمد الحواب؛ 

رمضان.من الأواخر العشر ل الجد ق تعتكف أن للمرأة يجوز نعم، 
—رصيال_ومنين _ات أمهلكت وقل. والنساء، للرجال سنة الاعتكاف بل 

وفاته:بعل• واعتكفن حماته، ل الني. مع يعتكفن عنهن" الته 

منالأواخر العشر يعتكف كان ه الني أن ءنها~ اممه ~رصى عايشة عن 
لرواءالخارى)ا-آ'أ(،رطإر^ا١([.دعالْ. من أزواجه اعتكف تم اممه، توفاه حتى رمضان 

اهالاعتكاف( ل لكلرحال المساء أن عل دلل رفيه العثلممآبائي: قال 

اءوالمللمرجال سمة اف—إ)الاعتكاف —رحمه باز ابن العزيز عبل• الشخ قال 
معه،ايه نبعض يعتكف ولكن رمضان، ق يعتكف لكن أنه الخما. عن ثبت لما 

[.باز زصؤعفادىالثخهمدالزيزابن اه واللام( الصلاة عليه بعده من اعتكفن ثم 

إنا زوجهباين يكون بان اء المحق ق الاعتكاف تقييد ينبعي ولكن 
فتنة.اعتكافها ق يكون لا وأن أهلها، أوبإذن زوج، ذاُتا كالمتا 

لرا متعتكف، )فالمرأة اممه-؛ —رحمه العثيم_ين صالح بن محمد الشخ قال 
لأنهذا، من تمكن لا فإما شة اعدلكفها ق لكن فإن ضة، اعتكافها و يكن 



المنؤععليه ترتب إذا لكلمباح يمتع، أن وجب الممنؤع عليه ترتب إذا المستحب 
كإفتنة ال هنصار جد المل اعتكفت إذا أنيا فرصنا فلو يمغ، أن وجب 
ؤإذااء، للتخاص مكان فيه ليس الحرام فالمسجد الحرام، المجد ل يوحد 

ذاهبنالرحال يبن ونومها نهارآ، ؤإما ليلا إما تنام أن بد فلا المرأة اعتكفت 
فتنة.فيه وراجع؛ن 

لالرسول. زوجات اعذكاف للنساء: الاعتكاف مشروعية عل والدليل 
ذلك،دون فيإ منع الني. لأن تمنع؛ فإنبما فتنة حيف إن لكن مماته، وبعد حياته، 

لفلانة،وحاء لعائثة، حياء ؤإذا يوم، ذات حرج ه يعتكف أن أراد لما فانه 
السنة،تلك يعتكف ولر بنقضها، أمر يم ا٠ ءالإيردف؟ فقال لفلانة، وحياء 

المرأةاعتكاف، علأن يدل وهذا اوخارى)ااأا<ا(،وُدر)أا'ااا([ لرواْ شوال، ل وقضاه 
•\0-\\ه(ا.أول( باب من تمنع فإما فتة فيه محصل كان إذا 

٠٠٠
•بيتها؟ ق تعتكف، أن •ه(إهل1المرأة  ٠٢٥موال)

الحمدلئه...الخواص،: 

افهلقول المسجد، ل إلا اعتكافه يمح لا الرجل أن عل الحلياء اتفق 
فخص[ ١  ٨٧]الغرة/ ألمنثحده ل عزكمون واتتز تبيثمومئ ^ولأ ال: تح

([.٤٦١اجد. المل بأنه الاعتاكاف 



٠)ْج( 

لإلا ا اعتكافهيصح لا كالرجل أما إل العلياء حمهور فذهب المرأة وأما 
المجدل الاعتكاف ق استأذنه الشي. أزواج ولأن السائقة، للأية المجد 

قالمرأة اعتكاف كان ولو س، وفاته يعد المسجد ق يعتكفن وكي لهن، فأذن 
منأفضل بيتها ل المرأة استتار لأن إليه؛ ه البي لأرثيهن حائزا بيتها 

المجد.إل خروجها 

وهوبيتها، مسجد ل اعتكافها يصح المرأة أن إل العلياء بعض وذهب 
بيتها.ق للصلاة جعلته الذي الموصع 

علإلا مسجدأ يمي لا ييتها مجل إن ومحالوات ذلك العلياء حمهور ومتع 
الجد،أحكام يأخذ محلا الحقيقة، مسيل عل مجدا هو وليس التجوز، محبيل 

•([ ٤٦٤]الغني)؛/ والحائفى. للجنب دخوله محوز ولذلك 

ولأسالرأةإلأفيالجد،قالالووي:)لأيصحالأءتكافسالرجل 
المهيأالمعتزل وهو الرجل، يبتا مجد ولا المرأة، بيت مسجد ق بمح ولا 

اه]الجمرع)آ/ْ'ْ([.للصلاة( 

الاعتكافأرادت إذا المرأة تعال—ت افه —رحمه عشمين ابن الشخ وسئل 
تعتكف؟فأين 

لرإذا السجد ق تعتكف ^نيا الاعتكاف أرادت إذا )المرأة فأجاب: 
تعتكف،(فلا شرعي محذور ذلك ل كان ؤإن شرعي، محذور ذللث، ق يكن 

اهلمحمعاكاوى0أ/؛آآ(ا.



وء نتح، ٠

الحمهورفدهب الرأه1 اعتكاف مكان ق )اختلفوا الفقهيةت الموسوعة وق 
يصحفلا هذا وعل المسجد، ق إلا ا اعتكافهيصح لا كالرجل، ا أنبمإل 

مثلأنه عنهإ"" اممه ~رصى عباس ابن عن ورد لما بيتها، مسجد ق اعتكافها 
"يدعن،فةال(ت بيتها، مجد ق يعتكف، أن ندرُتا( )أي علميها جعلت، امرأة عن 

الصلاة".فيه تمام مجد ق إلا اعتكافخ فلا البيع، افه إل وأبغض 
ونومتبديله، فيجور حكأ، ولا حقيقة يمهسجد ليس الييبمتإ مجد ولأن 

ولومرةءنهن~ اطه ~رصى المؤمنين أمهات لفعلته لوجاز وكدللم؛، فته، الخنب، 
٢([.١ ٢ )ْ/ الغقهيأ اه للمجواز( تبيينا 

أعلم.وافه 

الاعتكاف،؟.من متعها زوجها حق من هل (؛ ٤٨٩٥٦)موال 

طه...الحمع. الخوانات 

الم.سجالق اعتكافها لأن ا؛ زوجهباذن إلا تعتكف، أن للمرأة يجوز لا 

حقالزوج•يموت 
الاعتآكاف.من خراجها ؤإ الإذن ق الرجؤع فله لها أذن فان 
أذنفان ا، زوجهبإذن إلا تعتكف، أن للزوجة )وليس قدامة1 ابن قال، 

قالوبه المملؤع. ق ذللئ، فاله فيه، شروعها بحد منه إخراجها أراد ثم لها الزوج 
بالثرؤعيتحين لأنه منه؛ تحليلها له يكن إ مندورأ قيه أذن ما كان فإن الشافعي، 



)v؛T(-٠—انتسصي^منن[ ٠
([.٤٨٠]الض)،/ بتصرف اه به( أحرت إذا كالحج فيصر إتمامه، ويجب فيه، 

باذنه.إلا الاعتكاف، من امرأته الرحل مع جواز عل السنة دلت، وقد 
يعتكفأن أراد إذا ه اممه رمول كان ةالت<ت عنها— افه —رصي عائشة فعن 

العشرق الاعتكافإ أراد فضربج بخبائه أمر ؤإنه معتكفه، لحل ثم الفجر صل 
أزواجمن غرما وأمر ففربر، ا بخبائهزس_، فامرت، رمضان، من الأواخر 
فقالالأخبية فإذا نفلر الفجر افه. رسول صل فل،ا فضرب، بخبائه الّمحا. 

رمضانشهر ق الاعتكافخ وترك — أنيل أي ~ فقوض بخبائه قامر رئف® ررآلثر 
لوواْالخارى)م'آ(،وبم)ماا([.شوال. من الأول العشر ل اعتكف، حش 

أنعاثشة حفصة وسألتح لها، فأذن عائشة رافاستاذنته لاوخارىأ رواية وق 
؛ا.ففعالتت، لها تتاذن 

بغبرالاعتكا؛، من زوجته منع أن فيه القاضي^ النووي؛)قال قال 
•٧([.اه]شرحالروى)م/ كافة( العالياء قال وبه إذنه، 

تستأذنحتى تعتكف، لا المرأة أن الحديث، رق وغبره! المدر ابن وقال 
أنفله بإذنه كان ؤإن محرجها، أن له كان إذنه بغر اعتكفته إذا وأما زوجها، 

اهد]ذحاوارى)؛/'اِ\آ([.فيمنعها( يرجع 

أعلم.واه 



وأىونم؟أممحرمنإلأورضان؟.
.., فه الحمل الحواب! 

أفضل،رمضان ق لكنه وغيره، رمضان ق وقث،، كل ق سة الاعتكاف 
رمضان.من الأحير العشر ق وآكده 

وغيره.رمضان تثمل فإما الاعتكاف، اسنماب، أدلة عموم ذللئإ عل ؤندل 
بالإحماع،بالمدر إلا محب ولا بالإحماع سة )الاعتكاف النووي: قال 

شهرمن الأواخر العشر ق اتصايه ويتأكد ويستحب منه، الإكثار ؤيتصب، 
ه([.• ١ اهلادبموع)آ/ رمضان( 

وأفضلهرمضان، شهر وأفضله بصوم، كان ما )وأفضله أيضا: وقال 
؛،([.١٤اير]الجموع)٦/ مه( الأواخر العشر 

المسنة،أيام من وغيره رمضان ق سنة )الاعتكاف الألبازإ! الشيح قال 
معلاوهمْ/'اها[، ؤؤاذتزغ؛كمونفيألمثءده تعال؛ قوله لئح ذلق والأصل 

يذللثج.، ٥١٧١عن الأثار وتواتر اعتكافه.، ق الصحيمجة الأحاديث، توارد 

لموع(، ١  ٩٢٨)اليخاري ]رواه سؤال. من عثرأ اعتكم، المي أن بت وقد 
(اهء]ي1مرمفان[,([ ١١٧٢)

منة قربالمسجد ق الاعتكاف أن ريكخ )لا باز! ابن الشيخ وقال 
اهوغيره( رمضان ق مشرؤع وهو غيره، من أفضل رمضان ول المربط، 



([.٤٣٧/١٥]مح٠وعاكارى)باحممار. 

٤([.الشقح)ص١  jJUللدممور الامحلكف" "ث محاب زوانظر: 

٠٠٠"م 
الأموات؟.والديه عن الاعتكاف للشخص ثبوز هل (: ٦٦٩٨٨سؤال)

ف...الحمل. الحواب: 

وذهبللأموات، ثواتيا وهبة عبادة أي فعل جواز إل العل،اء يعص ذهب 
العبادات.من الهس به ورد ما عل يقتصر أنه إل احرون 

حاينتفع التي الأشياء هي ما اش~: —حفثله النونان صالح النسخ سئل 
البدنيّة؟وغر الا.نية ادات العبفرق هناك وهل الأحياء؟ تل من الين 
كلإإليها نرجح ة ماعلم فيها لما ونفعوا المسالة هاوْ لما نوصحوا أن نرجو 

فيكم.اف بارك أفتونا ائل، المهذه مثل ءالينا أشكل 

لهالدعاء من ل.ايل العليه دل بإ الحي من الميت ريتتمع فأجاب: 
علميهالتي الديون وقضاء عنه والعمرة عنه والحج عنه واكصلأق له والاستغفار 

مشروعيته.عل الأدلة دلت قد ذلك كل الشرعية، وصاياه وثئيال 

أوحي لم لثواحا وجعل لم مفحلها قربة العلمإءكل بعض ما وقدألحق 
لقولهثممصا ذلك ؤيكون الدليل، به ورد ما عل الاهتصار والصحيح ميت،، 



([.١٦١]الض)مأ/ أعالم( واش لالجم/ا'-ا[ سفه نا >وأنوزلأضإلأ تعال: 
أبيه.كسب من الولد جعل ^٤ ١١فان الوال.دن: بخصوص وأما 

عملهمذ المومذ بمص مما ارإف اش:ؤ رسول قال قالت ه هريرة أي فعن 
أوورثة، ومصحئا ركه، صا-لآا وولدا وسهزه، علمه عنيا موته: بعد وحثناته 

بمة،أنلإناأيناة،أزظقهمخهامذ^١^، 
خزيمةابن ومححع (، ٢٤٢ماجة)ابن ]رواه موته،، بعي. من يلحقه وحثاته صحته لب ماله 
([.١٨)ا/الترغيب صحيح كإق رالألبال الذري وحثنه ( ١٢١)؛/

المالحالولد )عد ماجه": ابن "منن عل حاشيته 3، المدي قال 
وسبوجوده، ق سس، هو الوالد لأن حن؛ والمحاليم الحمل من 

تعال؛ه قول3، الحمل نمس جعل كإ الهدى، إل بإرشاده لصلاحه 

اهّ[( ٤٦نمول/ه ص،نلح غ,ور عم.رإ ؤاأهُ 
الأعإلمن الصالح الولد يفعله )ما اه—: —رحمه الألباق النسخ وقال 

منل. الوللأن قيء؛ أجرم من ينقص أن دون أجرم، مثل لوالديه فان الصالحة 
[،١٠٩]النجم/ه نى ما إقُ للإنض لمس ؤذا0 يقول: هك واش بهإ، وكصّعيهإ 

كنبه،<من ولده ؤإل كنبه، من الثجل اكل ما أطيب ررإف ه■' اش رسول وقال 
ماجة"ابن "صمح j الألباو وصس ٢(، دجة وابن (، ٤ ٤ ٠ واكاتي)١ (، ٣٠٢٨أبوداود)لرواْ 

اهلاحكامالحتاتز)صآآا([.([( ١٧٣٨)

قبلنفه، عن الصالحة الأعإل من يكثر أن ان للأتينبض أنه والخلاصة: 



وج.—٠ 

الأعإلهده أجور من نصيب لوالديه وسيكون عمله• وانقطا٠ع أحله، انمصاء 
أولادهم.أجور تنقص أن عر من 

»ْ



•-)؛تزت(ِتتم7بي^ت#

لمصانفي اتمؤأه 

للصوم؟مبطل التمج هل ه(ت ٠ ٠  ٦٣موال)

ف...الحمد الحواب! 

والمصالحالحكم هذه أهم ومن عظيمة، لحكم الصيام تعال اض ثرع أولا؛ 
آلذس؛امغوأتعالت اف قال تعال، اش تقوى تحقيق الصيام عل المرتبة 

ثتموزهلقمحأ ت1ا=فلم من آلذيت عل كتب كما القتام عتًفم كتب 
عنه.نهمر ما واجتناب ثمه، اض أمر ما امتثال هي والتقوى لاوقرة/ُاخا[. 

فانموكدآ، نيئا المحرمات فعل عن منهي الطاعات، بفعل مأمور والصائم 
النبيقال ولهذا قبحا، أشد الصائم من وهي أحد، كل من قبيحة المعاصي 

طعامهأفبم؛ حاجه فه مليز والخهل به والعمو الرور يول، لمْيدغ ®من 
•٦([. ٥٧لرداْالخاوي)وثزادها، 

الأكلمن الصتام ®ليس اش رمول قال قال؛ ه هريرة أءّا وعن 
نم«]اينخزيم)1هبما(،والخاكإ).لأ0ا(،ومس

([, ١٠)٢٨ ص-*بحايرفمارايرما'' الألاففي 

الصيام)ليس عنهإ-: افه -رصي طالبا أي بن وعل الخطاب بن عمر قال 
واللغو(.والباطل الكذب من ولكنه وحده؛ والعلعام الشراب من 

ولسانكوبصرك، معك، حمفليصم صت )إذا اش! عبد بن جابر وقال 





وِ ٠■ 

منله لنز ئايم ؤوب ايئ، إلا صياثه مى له بز صائم رررب اض 
([.١٣٧ر١ عاجن" ابن ل"صحتح الأئاف وصححه (، ١٦٩ماجة)•ابن ]رواه الثهر® إلا يامه 

لا؟أو المعاصى من فيه محمل ند بإ الصوم ينقص الكي؛)هل قال 
رتبةأن واعلم خلافا، ذلك، ز أظن ا ومينقص أنه ذك ق نختاره والذي 
وصلاةواعتكاف قرآن قراءة من به طاعات باقتران تكون قد الصوم ق الكإل 

كالايزيده ذلك فكل منهياص اب باجتنتكون وقد وغيرها، وصدقة 
([.٢٢٦-٢٢١/١اهباختمار]ذارىامرفيه( ومطلوب 

Ltflf .' ديفلا الصيام فإن المرأة( تمج )ومنها بالمعاصي الصيام إماد وأما
بقضائه،يؤمر ولا الصائم، عن للفرض ممهلآ صحيحا يكون بل يذك، 
سبق.كا بالكلية ثوابه يذهب، وقد العصية، بفعل الصيام ثواب ينقص ولكن 

اه;ومعنوالشتم. الغيثة عن صومه ينزه أن للصائم النووي؛)ينبغي قال 
لهيبني الصائم فغير ؤإلأ غيره، مجن أكثر الصائم حق ل ذك عن التنزه يتاكد 
عمغصومه ل فلواغتاب التباعد، والتنزه حال، كل ق به ؤيومر أيضا، ذللئ، 

بالغيبةالصوم يطل فقال; الأوزاعي إلا كافة العلماء قال ويه صومه، يطل وإ 
([.٣٩٨اه]الجمعرأ/قضاؤه( ومحب 

رمقانار تيق محرم بكلام المرء نحدث هل عثتمتن• ابن الشيخ ومثل 
صومه؟.يقو 

تركهي والتقوى التقوى، هي الصوم إمحاب من )الحكمة فأجاب; 



القوقال الحفلور، وترك به المأمور نعل تشمل الإطلاق عند وهي الحرمات، 
لآخائأذت1غثيز وامحو به والعمل الرور مول لمْبمغ ررمذ المي. 

اباجتنالمحاتم عل يتأكد هذا وعل ٦([. ■  ٠٧)الخارى ]رواْ وثرابه" طعامه 
ينمولا يكذب، ولا الناس، يغتاب فلا والأفعال، الأقوال من المحرمات 

ذلك(الإنسان اجتب ؤإذا المحرمات, حيع ومحتنب محرما، بيعا سع ولا بينهم، 
منكثبمرأ أن المؤسف ولكن العام، بقية تستقيم صوف نمه فان كامل هر شي 

عليهاهم التي العادة عل فهم وفهلرهم، صومهم يوم بين، يفرقون لا الصانمين 
الصوم،ار وقعليه أن تشحر ولا وغره، وغش كذب من الحرمة الأقوال من 

المعادلةمحي وربا أجره، من تنقص ولكن الصيام، تطل لا الأفعال وهذه 
اه]نتاويالصام)صهْ"ا([.الصوم( أجر يضيع 

أعالم.وافه 

^^^^^هاصقاسرالأواحرمنرمحان،كانت، سؤال)ص'آا(:إذا 
هذهل العبادة أداء من لتتمكن الخمل مغ حبوب ستعمل أن لها محوز فهل 

الفاصلة؟.الأ؛ام 
طه...الحمد الخوان! 

)لافمال! اطه— ~رحمه عثيم_ين ابن محمد الشيخ عل السؤال هذا عرض 
الذيالحيفى لأن الأا4؛ طاعة عل ا لتعينهالحبوب هذه تستعمل أن لها نرى 



-٠٠ ؤت( 

سانآدم.عل اض كتبه ثيء نحرج 

أحرمتوقد الودلع حجة ل معه وهي عائثة عل الني. لحل وقد 
فمال!نكي، وهي عليها فدخل مكة إل تصل أن قبل الحيض فأتاها بالعمرة 

علافه كتبة ئد ثيء هدا *إف لها؛ فقال حاصت، أما فاحبمرته سكيك؟<< ررما 
لحاءها فإذا مها ليس فالحمى (ا، ١٢١١(،وسدإ)٢٩اJخارى)«لرواْ ساتآذم« 

ممنبلغني وقد الحبوب، هدْ تستعمل ولا لها اه قدر بإ فلتقنع الأواخر العشر 
سثيأتكون وربإ الدم ول الرحم ل صارة الحبوب هده أن الأمحلثاء من به أثق 

الحيضلها حمل ؤإذا ا. نحنثهنرى فلذاك حنين لها حصل إذا الحن؛ن لتشويه 
(.اش بقدر ل بيدها ليي فهدا والصيام الصلاة وتركت 

أعلم.واف 
00O

تصوم،لا أيبما العلوم من الشهرية الدورة عندها التي المرأة (؛ ٦٥٦٧سؤال)* 
ضوابط؟.هاك وهل رمضان؟ محبمار ز تأكل أن لها نحون فهل 

...ف الحمد الحواب! 

التلعامعن اكها إمينفعها لا لأنه رمضان؛ مار ل تأكل أن لها نحون نعم 
ارإظهمن الفطر له حاز من منع العناء بعضي فان بالفتنر جهرها وأما شيئا، 

دينهق يتهم؛التهاون لا حتى والحاتض، والمسافر كالمريض رمضان ق الفطر 
معذور.أنه يعلم لا ممن 



٠-،Tw) —٠

ؤإنجهؤآ، يفطر أن باس فلا ظاهرأ، عيره كان إذا أنه إل آخرون وذهب 
هوالأصح.الثاق القول وهدا مرأ، يفطر فانه خفيا عذره كان 

كانؤإن ظاهرأ، رممان ق أكل من عل بمكر القاصي: ارداوي؛)قال قال 
مافرمنع بحب عميل: لأبن وثل مطلقا، المع فظاهره الفرؤع: ل قال عذر• هناك 

يضعأعذارخفية كانت إن فقال: سهم؟ ظاهرأكلأ الفعلر من وحائض ومريض 
اهلالإماف)ي/خأ'آ([.علته( علامة لا ومسافر له، أمارة لا كمريض مزإظهاره، 

أعلم.وافه 

ركمي ولكن الفجر، أذان قل وطهرت حائضا كنت (: ٣٧٩٢٦)مزال 
اليوملهذا الصوم نؤيتر بأن( علءأ هذا؟ يومي أتم فهل الفجر، أدن حتى أغتسل 

طه...الحمد الحوايه: 

ولوإصومها، ؤيصح الصيام تنوي فإنبما الفجر قبل الحائض طهرت إذا 
الفجر.طلؤع بعد إلا تغتل 

الفجر.طلؤع بعد إلا يغتسل لر إذا للجسب، الحكم وهكذا 

يصبحالرجل م، ءنها~ افه ملمة""رمحي أم مال أنه يسار بن ليان ّعن 
يصوم.ثم احتلام غثر من جنبا يصبح اف. رسول كان مالئات أيموم؟ جنا 
([.١١٠^)٩ (، ١  ٩٦٢المخاري)لرواْ 



٠" ■ونثآ ٠■ 

صومصحة عل الأمصار هدم أهل )أحمع اش~ت "■رحمه النووي نال 
لاء والفالحاتص دم انقعلع ؤإذا أوح-اع، احتلام من كان مواء الخنب، 

مواءإتمامه، علهإ ووجب صومها، صح الها اغتقبل الفجر ًلبع ثم الليل 
([.٢٢٢اهلشرحمالمر٧/ كالخنب( ضره، أم بعير أومهوآ، عمدا الغل تركي 

أعلم.وافه 
000





وتوعرفة كعاثوراء الفاصلة، الأيام صيام يترك أن له يبغي لا لكن 
لمامكمل النافلة صيام ولأن وفضلها، أجرها لعظيم ذللئ،، ونحو شوال، من 

الفريضة.صيام ل النقص من محصل 

ماأول، ررإف يقولث اطه رسول سمعت، قال! أنه فقغ هريرة أي عن ست، وقد 
وأجح،ممدأقلح صِلحتؤ يإف صلأتئ، عمله مذ القيامة يوم العد به محاسب، 

هق;ال-ربإ يال، ميء هريمحته مذ انتقص قإن وحيز، حاب، ممد سدُت، ؤإف 
مائر؟كوف يم المريشه، مذ ائممص ما ثكبل:بما ثطؤع مذ لعدي هل اظروا 
([.٢٠٢^<الأبمفيو''سحابمح"0 لرواْام.دى)"اا دلك،؛؛ عل عنله 

الفريضة.صيام ل نقص من حصل ما يكمل النافلة صيام أن عل يدل وهدا 
عنالسؤال ؤم.لك كان إن لكن واضح، فغثر الصا"قة عن سواللث، أما 

أنهادام معليه، الضوقة محوز نعم فالجواب• الرجل، ذلل—، مثل عل الصدقة 
إيم.فه ليس النوافل لصيام وتركه يصل، لم م

أعلم؟واض 

باقامةالئافلة صيام عل الناس عامة تشجيع ق رأيكم ما (؛ ١٩٤٨)موال 
الخإعي؟.الفطور 

ف...الحمد الخواب،! 

لأنتركه؛ الأول لكن به، أس بلا أنه )أرى عثيمغ(• ابن الشيخ قال 



صيامل اس النرغب فإذا اليب، الأّهذه يسلكون كانوا ما ه الصحابة 
للأاءابباكوح/ي؛آ[.بالفعل( ترغيبهم عن كاف فهو بالقول، اكافلة 

ْْْ

رمضان؟.من الوا-ص، صيام قضاء نل المملؤع صيام حكم ما ('. ٤٢٣ ٢ )٩ موال 

...ف الحماد الخواب! 

القضاء.قبل المملؤع صيام حكم ق العناء اختلفا 
فاعلمهوأن القضاء، قبل التتلؤع يصح لا أنه إل الحالم أهل بعض فذهب 

الفريضة.قبل تؤدى لا المافلة أن وعللوا: ياثم. 

دامما وقالوا: الوقت،، يضق لر ما ذللث، جواز إل العلم أهل بحص وذهب 
الغلهرفمثلا يمل، أن قبل لوتنقل كعا يتنقل، أن يجوز فإنه مونحا الوقت، 
إلينيرها أن فله مثله، ثيء كل قلل صار إذا ؤينتهي الزوال من وفتها يدخل 

موتع.الوقت، لأن يتنقل؛ أن له محوز المدة هن.ه وق ١^^!،، آخر 
الثبخسياحة القول هال.ا واختار الفقهاء، جهور هوقول القول وهذا 

صومهوأن الصواب، إل وأقرب أظهر القول )وهذا قال: عثيم؛ر،، بن محمد 
لاكرحالمعرآ/خ؛؛([.ياثم( ولا صحيح 

أعلم.والله 



شهرغثر ل أعني تصوم، أن ل زوجها تستأذن الرأة (: ٥٠٧٣٢)مزال 
أنعليها الواجب ومن يشاء، متى يأتيها أن حقه من لأنه وذلك رمحضان؛ 

يصوم؟.أن ل يستأذما بأن حق الأحرى هي لها مهل تطيعه، 
ف...الحمل الحراب؛ 

بإذنه.إلا شاهد وزوجها تهلوعا تصوم أن الزوجة النبي. مى أولا؛ 
نزوجهاتصوم أذ ؛؛ j-U؟تحل قال؛»لأ ه البي عن ه هريرة أي عن 

•١([.٢٦(،وِر٠١٩٠سإلأإني|.لرراْالخارى)

ساه-لإلأقدذ-ث؛إلأالمنأْيومأواحدآوزوجه-ا ررلأثمحوم كظآخر؛ وز 
•([ ١٠٥٢)الارغيب صحح ز رحنهالأuي (، ٩٨ ١٢أخمد)]رواه رمصالء 

زمنله لثس الذي والندوب التطؤع صوم عل محمول النووي؛)هذا قال 
حقله الزوج أن وسه أصحابنا، به صرح للتحريم المهي وهذا مع؛ن، 

ولابمطؤع، يقونه فلا الفور، عل واجب فيه وحقه الأيام، كل ي 7يا الاستمتاع 
١([.١ ْ لم)U/ م]شرح التراحي( عل بواجب 

من؛الحكمة امتتباط فيمكن الرجل دون للمرأة النهي ورود سبب وأما ثانيا؛ 

الزوجماس يصح فلا عليه، حقها ص آكد زوجته عل الزوج حق ~ ١ 
هذا.ق الزوجة عل 

مالأكثرالمهللوبة، هي والمرأة للجإع، هوالطالب —غاليا— الزوج أن ٢— 





ء٠ نجح .

•([ ١١٦٤)•سلم لرواء الدهرا؛ كميام كال موال من ستا أثعه ثم رمماف 
الئتةوصيام أمهر، يعثرة رمماف ءرصيام بقوله: ه الني ذلك فتر وقد 

([•٢١١لصحيحا؛نخزيمة)ه السقا صيام تذيلذ يثهزين، ايام 
شوالمن أيام ستة صوم بأن والئافعيةت الخنابلة من الفقهاء صرح وقد 

ثابتعموما الأحر مضاعفة فال ؤإلأ فرصا، سنة صيام يعدل رمضان بعل 
أمثالها.بعشرة الحنة لأن الاءألة؛ صيام ل حتى 

ن*ىالالتهمي تعويقي شوال من مت لصيام المهمة الفوائد من إل يم 
تقصرحصول من الصائم نحلو لا إذ رمضان؛ ي الفريضة صيام ق حمل 

نقصلحران النوافل من يوحد القيامة ويوم صيامه، ق سلبا ير مؤ ذنب أو 
مذالقيامة يوم به الئاس نحاسب ما أول ®إف ه: نال كإ الفراض، 

قايُلروا ومحوأعلم• لملائكته وعر جل ربتا يقول مالت الصلأة، أعنالهم 
انقصوإن ئامة، كتب دامه كائنا ئإل يمصها؟ أم أتها عندي صلاة 
;Jliثتلؤغ له كال ئإل ئهثوع؟ مذ وعند.ى هل ائظئوا دالت شنئآ منها 
]رراْأبوداودداكلم،ا عل، الأعةال يوحل• ثم ثطوعه. مذ ئريصئه وعند.ي أمموا 

•([ ٧٧٠)داود أي صحيح ق الألباق وصححه (، ٨٦٤)

أعالم,وافه 
000



يوجدإنه حيث شوال، من الستر بصيام أبدأ أن يمكن متى (! ٠٧٨٦ ) مزال 
.الأن؟ منوية إجازة لدينا 

ض...الحمد الحواب! 

اليديوم لأل شوال؛ أيام ثال من ابتداء شوال من الممث، بصيام الثرؤع يمكن 
عاجله.وخثرالر شنتا، شوال أيام أي ل الثر تصوم أن ؤيمكن صيامه، محرم 

يعدتلزم الستة الأيام صيام هل التال• السؤال الدائمة اللجنة إل جاء وقد 
قمتتالية أيام بعدة العيد بعد محوز أو مباشرة، العيد يوم عما رمقان شهر 

شهرشوالأولا؟.

أنمحوز بل مباشرة، الفملر عيله يصومها؛عل، أن يلزمه )لا يل؛ت بإ فأجابتح 
شهرق أومتفرقة متتالية يصومها وأن( أوأيام، بيوم العيد بحد صومها يبدأ 

نة(مسهي يل فريضة وليتر واصع، ذللئح ق والأمر له، يتير ما حب شوال 
([.٣٩١ا/ ]ذاوىالاج؛نسسمر• 

أعلم.واغ 
000





vyT( ).

حلاض امحماصى هومن ش الماد يعملها التي الأعإل ثواب تقدير 
الفإنه حناعنه ق واجتهد وعلا حل الله من الأجر التمس إذا والمد وعلا، 
أولايصومها أن رمضان أيام من ثيء عليه لكن ش ييغي والذي أجرم، يميع 

منلت رمضان صيام ١^٤ له تحقق لا لأنه شوال؛ من أيام متة يصوم نم 
([.٣٩٢ا/^لصامه.]ذارىاساكسر• إذا إلا شوال 

أعلم.والله 

قضاءالنية بنفس شوال من أيام المنة أصوم أن محوز هل (! ٣٩٣٢٨)موال 
الحيض؟.يسبب رمضان ق فيها أفهلرت التي الأيام 

لله...الحمد الحواب! 

صيامبعد إلا تكون لا شوال من أيام تة سصيام لأن ذلك؛ يصح لا 
كاملا.رمضان 

وعليهعاشوراء، أويوم عرفة، يوم صام رمن 'ءبخونأ'' ابن الشيح قال 
قضاءعن اليوم هدا يصوم أن لونوى لكن صحيح، فصيامه رمضان من محاء 

أجرمع عاشوراء يوم وأجر عرفة، يوم أجر الأجران! له حصل رمضان 
صيامأما برمضان، لايرتبهل الذ.ى الم3لالق التطؤع لحوم بالنية هدا القضاء، 

فلوصامحهاقضاته، إلا؛*IJ تكون ولا يرمقان مرتيهلة قاما شوال من أيام ستة 
أقمهتإ زمصاف صام >رمن الض.! لقول أجرها؛ عل بممل لر القضاء قبل 







ح— هعي ٠- 

لردا٠ْ مكانه يوما اصوم ءقالء بعضهم• راد السابق، عايه حديت ق ٢' 
آام(،رصسواسهمادة[.

أدلته.لقوة هوالراجمح الأول والقول 

ه،نفآمير المملؤع لأن أفهلرته؛ الذي اليوم ذلك، قضاء يلزملث، فلا وعله 
شوال.من ّت صيام أكمل ؤإنا 

أعالم.وافه 

شوال،شهر من رمضان بعد أيام ستة صيام ل ترى ماذا (؛ ٣٤٧٨٠)موال 
منالفطر بعد أيام ستة صيام ق مال أنس بن مالك الإمام أن مالك؛ موطأ فقي 

أحدعن ذلك، يبلغه وب يصومها، والفقه العالم أهل من أحدآ ير ر إنه رمضان؛ 
يلحقوأن بدعته، ونحافون ذلك،، يكرهون العلم أهل وأن اللف، من 

٢(. ٢٨الوطأ)١/ ق الكلام هذا منه، ليس ما برمضان 
...ض الحمد الحواب؛ 

أنثهيم رمصال صام ررمن قال؛ اممه. رمول أن ه أيوب، أب عن ستن، 
([.٨٢٢]رواْمام)آ/الدهر* صام مداك ( ^lJمن متا 

عملوقد منة، شوال من أيام تة م صيام أن عل يدل صحح حديثا فهذا 
الحديثهذا يقابل أن يصح ولا العل،اء، من أئمة من وحماعة وأحمد الشافعي به 
منأتبما الحامل يعتقد أن حشية من صومها زكراهة ^١۶ ٠١١بعض به يعلل بإ 
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أملمن سمه ممن أحد عن سلغه لر بأنه أو وجو-را، يظن أن خوف أو رمضان، 
ومنالصحيحة، السنة تقاوم لا وهي الظنون، من فانه يصومها، كان أنه العلم 

ءا-مبضمنلميخا•

([.٣٨٩ا/]يالدانمةللحوثاسبرالأناءر• التوفيق. وباض 

اتحمرا|صشرذى 

سجالحجة ذي من الأول الثانية الأيام صيام حكم U (: ٨٤٢٧١)سؤال 
عرفة؟.يوم صيام مكروه أنه أعلم بآل عل،أ 

ف...الحمد الخواب: 

ذيمن الأول الثان الأيام صيام أما ضرْ، دون للحاج عرفة يوم صيام يكره 
١^٠١^العمل ايام من *ما :٠ الني لقول وغثره؛ للحاج فمتحب الحجة 

لاد الحهولا اض، رسول يا قالوا: العشر. الأيام س من افث احبiل فيهى 
حنجثمّهرجل إلا اممه، تسيل الحهادِق ولا اف، رمول، قال( اض؟ سيل 
(وسW.٧٠٧هثي)u٩٦٩بالخارى)ستيء« ذلك من زتاله 

الأيامصوم تحباب اسعل الفقهاء )اتفق الفقهية": "الوسوعة ل وحاء 
بأنهوالشافعية المالكية وصرح عرفة، يوم قبل الحجة ذي أول من التي الثانية 

([.٩١اهلالو.مضالفقهة)خآآ/ أيضا( سج الأيام هذْ صوم يس 
ذلكق سواء عرفة، يوم قبل أيام الثانية صوم )ؤين المحتاج": نهاية j( وفال 







"•٠-

منمكان ي الهلال روي إذا فيإ اممه- -رحمهم العلكاء )اختلف فأجاب: 
منإلا يلزم لا أم و4، العمل المسلمين "مع يلزم هل غثرْ، دون المسد<ين بلاد 
واحدة،ولاية محت معهم لكن ومن رأو0 أومن الaلالع، ل وافقهم ومن رأوْ 
أخر.خلاف وفيه متعددة، أقوال عل 

البلديني الهلال الع مهناتفقت، فإن المعرفة، أهل إل يرجع أنه والراجح 
إذاأما الأخر، ل حكمه ت، ثبأحدهما ل روي فإذا الواحد، لكلبلد صارا 

~تيمية ابن الإملأم شيخ اختيار وهدا ه، نفحكم بلد فلكل المهلالر اختلمت، 
القياس.ومقتضى والسنة الكاب وهوظاهر تعال- النه رحمه 

أوبالصوم بلاد الحاكم وأمر واحد حكم محت، البلدان لكنن، إذا ولكن 
الخلاف.يرفع الحاكم وحكم خلافية، السألة لأن أمره؛ امتثال وجب الفهلر 

فيه،أنتم الذي البلد أهل ويفهلر يصوم كإ وأفهلروا صوموا هذا عل وبناء 
أنتمالذي البلد اتبعوا عرفة يوم وكذللث، خالفه، أو الأصل وافق؛لل.كم سواء 

([.٤١•؛-/ ١ الخيسن)٩ الشخ نتاوى جمع ل فيه( 

أعلم.وافه 
00O



ال٠حرماقهرالله 

لهذاوهل محرم؟ شهر و الصيام من الإكثار المة من هل (: ٢١٣١١)مزال 
•الشهور؟ من ضرْ عل مرية الشهر 

ف...الحمد الحواب! 

قالالأربعة، اهرم اض أشهر وهومن العربية الشهور هوأول محرم ٌّهر فإن 
أشمثوت*حلى يوم أني عيمض! ق عمر»قآرإ آقنأ أتي عتد آلقيور عدة إن ؤ تعال! 

[.٣٦]اكوة/ ه للموأتيأمطلم ٥۵J^!" ذ'وتق_محئنأي حزم ميآأننعه لألأوهت 
حلقبوم كهسه انتدار قد> ررالزمان قال: الك،. م، ه بكرم أبي( عن 

خئم^لأصا،مياأنتجه لآاا1نناج، 
الذيثئحماليورجبمصز ودوالحجة،واiحثم، الخندة، دو ئتوالتاين،: 
.١([  ٦٧٩وسلم)٣(، ١  ٦٧الخاوي)لأ-م-بم وشنتالءا 

فعنمحرم، شهر صيام رمضان بعد الصيام أفضل أن الّمح،. عن وبت 
اتثهشهئ رمقان تجد الصتام ررأئصل ه؛ اض رمّول فال قال: ه هريرة أي، 

١([. ١٦٣ميم)لرراْ القلء صلاة المريصة بغد الصلاة وسل ا،ومم، 
فتحملغررمضان، قط شهرآكامالآ لريصم الحم،. أف قدبت ولكن 

كله.صومه لا محرم شهر ل الصيام من الإكثار 3، الترغيب عل، الحديث هدا 

أعلم.واش 



ح٠ ٠-نج، 

عاشوياء:

هذافهل الماصية، الستة يكفر عاشوراء يوم صيام بأن سمعت  l(Y ١٧٧٥)سؤال 
■الثوم؟ هذا تحظيم ل هوالسبب ما نم الكبائر؟ حى ثيء يكفركل وهل صحيح؟ 

ه...الحمد الحواب! 

يوم®صيام :٠ البي لقول ا،لاصة؛ يكفرالسنة عاشوراء يوم صيام أولأت 
فضلمن وهذا ١([. لرواْأسام)آا"ا  ١١ثلمه اكير الثنه يكم امماءأل عل عاشوراءأحتسب 

العفليم•ذوالفضل واش كاملة، ستة واحدتكفيرذنوب يوم بصمأم أءهلانا أن عليتا اش 

عباسابن فعن الكانة، من له لما عاشوراء؛ يوم صيام الني.يتحرى كان وقد 
إلاغبره عل فصله يوم صيام يتحرى الني. رأيت رما عنهإ~ اش -رضي 

١ّ([  ٨٦٧الخارى)زرواه رمضان( شهر يعني الشهر وهذا عاشوراء يوم اليوم هذا 

فيه.والرغبة ثوابه لتحصيل صومه يقصد أي! ريتحرى( ومعنى 

صومهعل اس النوحث عاشوراء ليوم ه الني صوم ّبب وأما نانتا؛ 
فرأىالمدينة ه الني قدم قال: عنهإ- اه -رمحي عباس ابن رواه ما فهو 

يومهذا الح، صيوم ا هن. قالوات هن.ا؟ ما فقال! عاشوراء يوم تصوم اليهود 
مئكمبمونى أُص مأثا قال؛ موسى، فعامه عدوهم من إسرائيل بني اش نجي 

([.١١٣وسلم)•(، ١  ٨٦ره الخاري لرواْ ١ بصيامه وأمر فعامه 

فيهاش أئجى عظيم يوم راهذا لم؛ مرواية ل صالح( يوم )هاوا قوله؛ 
وئومة«.فرعول وعرق موسى 



٠vrT( ).

لنحنمال ائكرأض ت روايته ق زادمسالم مومس( )فمامه قوله! 
.٠ له ثنظيا ثصومه اروثحن لاJخاريت رواية ول ثمومهء. 

أيتمت لأصحابه رافقال أيضا؛ للبخاري رواية وق بصيامه( )وأمر قوله؛ 
.I دصوموا خز بئونى أحق 

أماالصغائر، به الراد عاشوراء يوم بصيام الحاصل الدنوي، تكفر ثاكأ! 
خاصة.توبة إل فتحتاج الكبائر 

والصلاة،التلهارة، )وتكفير اممه—؛ —رحمه تنمية ابن الإسلام شيح قالر 
لاكاريااهمىجْ[.فقط( للصغائر وعاشوراء وعرفة، رمضان، وصيام 

أعلم.وافه 

الناسبعمس ل وأحم السنة، هاوه عاشوراء أصوم أن لد ٢(؛  ١٧٨٥سؤال()
أنورد فهل ئيله)تاسوعاء(. الذي اليوم عاشوراء ح أصوم أن السنة بأن 

طه...الحمد الحوائج! 

هاطه رسول( صام حقن قال(؛ عنهإ~ افه ~رخبى عباس بن الله همد روتما 
اليهودتعفلمه يوم إنه افه، رمول يا قالوا؛ بصيامه وأمر عاشوراء يوم 

اكومصمنا افه ثاء إذ المقبل العام كاف قإذا ه؛ افه رسول ممال، والصارى. 
([.١٩١٦لم)م]رراْ ء. اممه رسول توؤ( حتى القبل العام يات فلم قال؛ • الثابع 



٠ ٠٠)ج، ٠-

التاسعصوم يستحب وآخرون؛ ؤإمحاق وأحد وأصحابه الشافعي قال 
•التاسع صيام ونوى العاشر، صام . الخم، لأن جيعآ؛ والعاشر 

أنوقوفه وحده، يصام أن أدناها مراب: عل عاشوراء فصيام ^ا وعل 
وأمحليب.أفضل كان محرم ل الصيام كثر وكنا معه، التامع يمام 

الحاشر؟.مع التاسع صيام من الحكمة ما قلت؛ فان 

استحبابحكمة ل ياء العلالله—؛)ذكر —رحمه النووي قال، فالحواب؛ 
أوجهاتتاسوعاء صوم 

مرويوهو العاشر، عل اقتصارهم ق اليهود محالفة منه الراد أن أحدها1 

■تماما■ابن م، 

وحده.الحمعة يوم يصام أن نيى كيا بصوم، عاشوراء يوم وصل المرادبه أن الثاف؛ 
غلطووقؤع الهلال، تقص خشية اشر العصوم ل الاحتياط الثالث؛ 

اه.الأمر( نفس ق هوالعاشر العا>د ق التاسع فيكون 
تيميةابن الإسلام قال الكتاب، أهل محالفة هو الأوجه هده وأقوى 

له قولمثل كثثرة أحاديث، ق الكتاب بأهل التشبه عن )مى.ؤ افه—؛ —رحمه 
]الفتاوى([(. ١١٣٤لم)ملرداْ  ٠٠التاسع لأصومى قائل إل عنت كن  ١١عاشوراء؛ 

واللهأعلم.
000



٠ (TrT)

ئلهيوم صام دون فقط عاشوراء أصوم أن يجوز هل ٢(^  ١٧٧٦)ل مؤ! 
بعده؟.يوم أو )تاسوعاء( 

فه...الحمل. الحواب! 

يكرمولا سة، كفارة عاسوراء يوم )صيام تيمية• ابن الإملأم شخ قال 
]القاريامىجْ[ؤبالصوم( إفراده 

الطؤع[.صوم باب اآ، الحاجج"]تحفة آ بإقرائه بأّرأ لا روعاصوراء الهيتمي• حجر ابن قال 
يومصيام )يجوز يل• بإ فأجابت الوال هذا اللأائمة اللجة ّسلت وقد 
وهييعده، أويوم قبله يوم صيام الأفضل لكن فمهل، واحدآ يوما عاشوراء 

لرراْالتاسع،، لأصونس ئابل إق ميت رركن بقوله• اليي. عن الثابتة السمة 
ةالدان]اليبمة العاشر( مع يعي عنهإس• افه ~رصى عباس ابن قال ([. ١١٣٤لم)س

أعلم.واف الحوثسرالإذاء)اا/ا•؛([. 

التيالسنة يكمر وأنه عاشوراء يوم صيام بفضيالة أعلم (! ٢١٨١٩)صزال 
إلاعاشوراء بيوم أعلم ر ا،ليلادي بالتقؤيم جار عندنا العمل لأن ولكن قبله، 

وهلصحح، صومي فهل الصيام، فتوبتا شيثا، أكلت، أكن ولر ياحه، صل 
مله؟٠التي المة وتكفثر اليوم هذا فضيلة أحصل 

..١ ف الحملد الخواب! 

يدلا مالني عن فقدثبت الليل، من الصيام نية عقد من عنه سألت ما 



٠■ ٠٠

القطراتمن ثسةأ يتناول لر الأسان دام ما النهار، من النافلة صوم نية صحة عل 
يومذات لحل البي.ؤ أن عنها~ اممه —رصي عائشة روت فقد الفجر، بعد من 
لرداْطمص_ائلماا وإواأإ0 ياوت لأ، قالوا؛ ثيء؟ مذ عندكم ررهل فقال؛ أهله عل 

صيامنية جوازإنشاء عل ذلك فدل الحاصر، للزمان فلرف ؤإذن ١([. ١  ٠٤، ١٧)•

الليل؛من النية شيت إلا يصح لا فانه الفرض صيام بخلاف النهار، من النقل 
والرمذي(، ٠٢٤ أبوداود)٤ ]رواه له® صيام قلا المجر قبل الصيام نأست رُمن لحديث! 

الفرض.صوم هنا والمراد )ا-آص.ومسالأسفي'بابملأ)ه*اْآ([ 

هوثوابافهل الصيام ق الأحر حصول أما صحح، فصيامك هدا وعل 
منءا)ق اض~1 ~رحمه اإعي٠.vن الشخ قال فقط؟ النية وقت أومن كامل؟ يوم 

أنبد لا الشرعي الصوم لأن النهار؛ أول من يثاب أنه الأول؛ للعبياء؛ قولان 
يكونمنأولالنهار•

فاحرهالزوال عند نوى فإذا فقتل، الية وقت من إلا يثاب لا أنه الثانر؛ 
باليات،الأعإل ررإثإ ه؛ الّك، لفول المحيح؛ القول هو وهذا يوم• نصفح 

النهاراء أثنينوإلا ر الرحل وهل-ا )١([، الخا;ى لرراْ ثوى® ما امرئ بأكل وإد،ا 
Iنته حمن من الأجر له فحيا 

الإثنتنصيام مثل"• النوم عل يْللق الصوم كان لو الراجح القول عل وبناء 
لونوى شهر، كل من أيام ثلاثة وصيام البيض الأيام وصيام الخميس وصيام 

([.٣٧٣اه]اكرحالمتعرأ/اليوم( ذلك ثواب له يثبت لا فانه المهار أثناء 



الفإنه الفجر طلؤع بعد إلا عاشوراء صوم ينو لر من عل الحكم وسحب 
يصدقلا لأنه ن3لر\ ستة؛ وهوتكفر عاشوراء صيام عل الرتب الأحر محصل 

نوى•ما أول من بعضه، صام ؤإنإ عاشوراء يوم صام أنه عليه 
وهوأفضلالمحرم، اش شهر ق الصيام عل الأجر عموم له شن لتكن 

([.١ ١  ٦٣سير)صحح j زي رمضان سد 

-عاشوراء ليوم الكفيمين ومعرفة معرفتك عدم أسباب أهم من ولعل 
بالتقويمالعمل حريان من ذكرت ما اليوم؛ أثناء ل إلا — البيض الأيام ومثله 

اممهمس من ولعامة لك باعثأ يكون الفضائل هذه مثل فوات فلعل الميلادي، 
ادهلعباش شرعه —الذي القمري الهجري ؛التقويم للحمل بالاستقامة عليهم 

لهذاإحياء بينهم، وتعاملهم الخاصة أتمالهم نهإاق ق ولو لدينه— وارتضاه 
أمرناالذين الكتاب لأهل وخالفه شرعية، مناسبات من يه يذكر وما التقويم 

التوقيتهذا وأن سيإ لا وحصائصهم، شعائرهم ق عنهم والتميز بمخالفتهم 
منهذا استنبط كا الساشن الأنبياء أمم عند حتى به المعمول هو القمري 
الشهورطريق عن يعرفإ -وهويوم لعاشوراء صومهم اليهود تعليل حديث 

وليسبه، عملهم عل ل فل• موسى، فيه الله نجي الفءي اليوم بأنه القمرية— 
•([ ٤٧١تالنرحالمع)٦/ الشمسيه، الإفرنجيه يالثهور 

أعلم،وافه 
000



لحب،

رجب؟.شهر ل للصيام معين محل ورد هل (: ٧٥٣٩مزال)٤ 

ف...الخمد الحواب: 

عدةإن ؤ فيها' تعال اش قال التي الحرم الأشهر هوأحد رحب شهر أولا• 
ميآحلىآلسنو'ت3ايوخزك يوم ءكش-اآش ق عفرثيرا آلثيآيثا آللميورعغد 

والأشهر]التويت/٦٣[، ه ذأئأشكلم غؤذئو\ هلا -آليينآلم^١ د'لأك حرم أتنثه 
والحرم.وذوالحجة، القعدة، وذو ر-بمبا، الحرمهي" 

أنبعهمنها هرا، ث—عثر اسا ^٤ ١١٠قال: ه المي عن ه بكرة أبي( وعن 
بينالذي مصر ورحب والمخرم، ودوالحجة الثنية دو متواليات: يلأيث، حرم، 

([.١٦٧٩]روا،الخارى)ااأأ؛(،وطم)حماليوتجالء 

سدأأنا إلا ا فيهالقتال لتحريم لأمرين: حرما الأشهر هذه سمنت وقد 
ضرها.من أشد فيها المحارم انتهاك حرمة ولأل العدو، 

هلاؤ فقال: الأشهر هذه ل المعاصي ارتكاب عن تعال اممه مانا ولهذا 
هذهق عنه ومنهي محرم المعصية ارتكاب أن مع ثْللمواذأناذسءفمه 

تحريا.أشد الأشهر هذه ق أنه إلا وضرها؛ الأشهر 

الخصوصمجيل عل صومه نحل ل شنا فلم شهررجتا، صوم وأما ثانيا؛ 
بعضتحصيص من الماس بعض يفعله فإ صحيح. حديثا منه ثيء أوصوم 

^٠٧١.٤ق له أصل لا ضرها: عل محلها معتقدين بالصيام منه الأيام 





٠ ،TTT( —٠

يسلرجب روصيام '• السنة فقه ل اش~ "رحمه "ابق حمسيد الشيخ وفال 
نةالل يرد ولر الحرم، الأشهر من أنه إلا الشهور، من غرم عل زائد فضل له 

ين—تهصلا ا مم— ذلك ل اء ح—ما وأن بخصوصه، فضيلة للصيام أن الصحيحة 
اهلثالت)ا/س(ا.به( للاحتجاج 

وانمشرينالسابع يوم صيام عن اض-: عشمن-رحمه ابن الشح ومثل 
ليلخه.وقيام رحب من 

ونحصيصليلته وقيام رحب من العشرين المابع اليوم )صيام فأجاب! 
٤([.٤ • T/ )• عبس ابن ناوي ]محموع اه ضلالة( بدعة وكل بدعة، ذلك 

٠٠٠
اثعو1ن<

(:UيمإمماراكيامJشهرنمان؟.٤٩

ف...الحمد الحواب! 

كانفقد الستة، هومن بل شعبان، شهر ق الخيام إكثار من بأس لا 
الشهر•هذا j( الخوم من المياهممر 

النقول حتى يصوم اش. رسول كان قالت،إ عنها— اف —رضي عائشة عن 
شهرصيام استكمل اف. رسول رأيت ف،ا يصوم، لا نقول حتى ؤيفطر يفطر، 

١([.١  ٠٦(،ومالم)١٨٦٨زوواءالخارى)شعبان. ق منه صياما أكثر رأيته وما رمضان، إلا 







([.٤٢١ اهلتحاواري)أ/ هوالصواب( والأول الح1فظت مال ثم 

عائشةروته بإ له وامتدل كاملا. ثعبان يصوم يكن لر ه الّكا أن بمي 
ولاليلة، ق كله القرآن فرأ افه. نبي أعالم ولا مالت: عها- اممه -رصي 

^١([.٤٦)مسلم لررا0 رمضان. غير كاملا شيرآ صام ولا الصبح، إل ليلة صل 
كاملاشهرأ الني. صام ما هال: - عنهإ اممه -رمحي عباس ابن رواه وبإ 

([.١١٥٧ضان.لرراْاسمرى)ا^ا(،وطم)

شعبان؟شهر ل الصيام من الإكثار من الحكمة ما قيل: فإن 

وأبوائي النأحرجه ما ذلك ق )الأول حجر: ابن الحاظ هال هالحواب: 
أركلر الله، رسول يا هلت: هال: زيد بن أسامة عن حزيمة ابن وصححه داود 

الئازدلك.وةئآأو1و مال: شعبان، من تصوم ما الشهور من شهر من تصوم 
هاحباكاين، رب إل الأمال فيه ريع شهر وض وومصاف، رجب بع، عنه 
٠أعلم واممه ([. ٢١٥اه]نحاياري)(/صائم( وآنا عمل يرمع أف 

وإتءءمياس|الإثتين 

صامأم شهر، كل من أيام ثلاثة صيام الصيام: ل أ-يإأفضل (: ٦٩٧٨موال)١ 
والخميس؟.الإثت؛ن صيام ل الواردة الأحاديث، هي وما والخميس؟ الإنمن 

فه...الحمد الخواب: 

كلمن أيام ثلاثة وصيام والخميس الإثن؛ن صيام بين نفاضل أن أردنا إذا 



نهر؛كل من أيام ثلاثة صيام من أفضل والخميس الإثنئن صيام أن تجد شهر 
منأيام ثإنية صام قد أنه يعني فإنه أّجوع كل والخميس الإثخن صام من لأن 
والخميس،الأنمن صيام الفضلتين؛ ببن حح قد بدللث، فيكون شهر، كل 

شهر•كل ٠>، أيام ثلاثة وصيام 
توالخميس الإبن صيام ق المرصة الأحاديث من طائفة وهذه 

الإثتبنصوم عن سل اض. رسول أن ه الأنصاري قتادة أبي( عن أ. 
١([.]رواْ.سالم)أآا •عؤ<، وفيهأئرل ولدت، ®فيه فقال؛ 

صن؛اشئهبمثى )كال قالت،: - عنها اه ~رصى عائشة وعن ب• 
الأموصححه (، ١٧٣٩ب)وابن (، ٢٣٦والماتي)١ (، ٧٤٥الترذي)لرواْ والخميس( الإس 

في"سحالترس")أ؛-ا([.

يزمالأعنال ررنمزص قال! س اممه رسول أن ه هربرة أبي( وعن ج• 
وصححه(، ٧٤٧الترمذي)]رو!، صائلم« وأئا عمل ض يم أف ماجب والخميس، الإيمح، 

١([.• ٤ )١ الترف" "صمح j الأزف 

أعلم.واف 
000

فهلوالخميس، الإنمن صيام عل متعودة لمة المكانت، إذا (؛ ١ ١  ٤٧٨ ) سؤال 
أنأم رمضان؟ شهر من قاما ما لقضاء الأيام كلملثا صيامها تتغل أن لها بجون 
منفصلة؟.تكون أن يجم، النية 





٠•-لج( 

عنإحداهما تحزئ فلا تلق.( الضحى وسة مملة، الفجر منة لأن أيضا؛ 
فلوقالتداخل، لا فإما قبلها، لآ تابعة الأحرى كانت إذا كيلك الأحرى. 

يصحلا ات قلنوالراتبة، الفريضة صلاة الفجر بصلاة أنوي أن أريد أنا ازت إن
عنها.تحزئ فلا للصلاة تابعة الراتبة لأن هدا؛ 

نمهاادة والعبالفعل، محرد ادة بالعبالمقصود يكون أن الثازإ1 م والف
دخلرحل مثاله! فيه، العثاداُت، تتداخل أن يمكن فهذا مقصودة، ليت 

الالمجد لحل إذا الإنسان أن العلوم من فإن الفجر، يصلون والناس المجد 
عنأحزأت الفريضة صلاة ل الإمام مع دخل فإذا ركعتتن، يصل حتى يجلس 

لووكدللث، المسجد، دخول عند ركعت؛ن تصل أن المقصود لأن لماذا؟ الركعتين، 
الضحى،صلاة حإ ينوي ركعتثن وصل الضحى وقت السجل الإنسان دخل 

قهوالضابط فهذا فهوأكمل، حميعا نواهما ؤإن السجد، تحية عن أحزأت 
العبادات.تداخل 

اليومهذا عليك ياق أن المقصود مثلا عرفة يوم فصوم الصوم، ومنه 
أوشهر، كل من نصام التي الثلاثة الأيام من نويته كان سواء صائم، وأنت 
الثلاثة،الأيام صيام عن يجزئ ل( عرفة ليوم نويته إذا لكن عرفة، ليوم نويته 
الحميعنويت وإن عرفة، يوم عن أحزأ الثلاثة الأيام من يوما نويته وإن 
ْ(ا.١ ا/ الفتوح)٩ الباب أفضل( كان 

أعلم.وافه 









ح• )T؛T؛(-٠- 

ديناوبالإسلام ربا اض برصنا ه! عمر فمال اض.، ول رمحفغضب 
ولاصام لا الدهر، صيام عن فسئل قالت بيعه، وسعتنا رمحولأ وبمحمد 

فال؛يوم، ؤإفطار يومئن صوم عن فثل قال؛ أفطر~ وما صام ما أو أفطر— 
افهأن لسنا قال! يومين، ؤإفطار يوم صوم عن ومثل فال! ذللن،؟ يطيق ومن 
ذاويأحي صوم داك قال؛ يوم، ؤإفطار يوم صوم عن وسئل قال؛ لذللئ،، قوانا 

بعنناويوم فته للدن يوم ذاك قال؛ الاثنين، يوم صوم عن ومثل قال؛ المحوأ، 
رمصاف؛إل ف ورمقا شهر، كل مى صوم؛٨؛؛?؛ : مماJ يال،; فيه- عو أنزل -أو 

١٠([ ١  ٦٢مسلإ)لرواْ الدهر® صوم 

أدبوع، الأٌل يوما كان سواء الصومت ق الرءسبا الحديث ل وواصح 
بومصوم أو العكس، أو يومئن ؤإفطار يوم صيام أو الشهر، و أيام ثلاثة 

واسع•ذللث، وكل ئفْلاريوم، 

رمحافصام ®مى قال؛ اف. رسول أن ه الأنصاري أيوب أبي( عن . ٢ 
•١(؛[ لروا0ع—ام)،ا'ا الدهر® كصتام كاف موال من محتا بته أم 

قأيام ستة صوم 3، ترغيب فهذا السائل، قرأه ما حطأ عل دليل وهدا 
مهرواحد.

نقولحتى يصوم ه اش رسول كان قالت،؛ ءنها~ اض —رصي عائشة عن ٣. 
شبرصيام استكمل، اش. رسول رأيت ف،ا يصوم، لا نقول حتى ؤيفطر يفطر، لا 

١([.١ ه ا(،وطم)آ  ٨٦٨)محعيان. ق أكثرصيامحآمنه ومارأته إلارمضان، 





صو4هاعن امحتهي الأيام 
الحولكنولكن الهلال، لرؤية حرجنا ثعبان من الثلاث؛ن ليلة ق (ت ١  ٣٧ ١١)سؤال 

ذكوك؟.يوم لأنه ثعبان من الثلاث؛ن يوم نصوم هل الرؤية، من نتمكن فلم غتأ 
ف...الحمد الخواب؛ 

ثعبانمن يوم هوآحر هل فيه، مشكوك لأنه الشك؛ بيوم يمي ما هدا 
رمفان.من يوم أول أو 

عىقإف لرويتي، وأئطروا لرؤيت5، ®صوموا و:. المي لقول محرم؛ وصومه 
١([.'٩ اوخأرى)٩ لرر١ء ولأيار(،ا ثعبال عدة هآكملوا عليكم خفي( رأى• 

اأبعمى فقد فيه يثلث، الذي اليوم صام ه؛)من يامر بن عإر وقال 
([.٠٥٣)الرمزي صمح ز وصا>حبم (، ٦٨٦الرم،وي)لرراْ القاسم 

المحابلأن الشك؛ يوم صوم تحريم عل به )استدل حجر! ابن الحافغل قال 
([.١٢• نفح المرفؤع( قبيل من فتكون رأيه، قبل من ذللئج يقول لا 

صومه(تحريم عل نة ال)دلتت، الشك! يوم عن الدائمة اللجنة عالعام قال 
]ذاوياللجةالواسة)*ا/ياا([.

صومحكم ق الخلاف ذكر يعد الله~ —رحمه عجبن بن محمد الشيح وقال 
الإمامعند ثبت إذا ولكن التحريم، هو الأقوال هذه )وأصح الشك! يوم 

عدموتحصل ينابذ، لا فإنه بصومه الماس وأمر اليوم هذا صوم وجوبا 





..)a؛؟؛( 

إلاي-ومح، ولا يوم ب-صنم زنقاف رالامدموا )قوله النووي! قال 
رمضانتقبال امحعن و_النهي الممرح قيه متيبجمه(( صوما يصوم لكل رحل 

ولايمله لر فإن قبله، بإ يصله أو له عادة يصادف لر لمن ؤيوم؛ن، يوم بصوم 
•([ ١٩٤لم)y/ م]نرح اه. حرام( فهو عادة صادف 

فقداس النفيه يشك الذي اليوم صام رمن قال! ه يامر بن عار وعن 
لرواْالشطى)آهأ(،وانش)هها(آ([.القاسم.(• ععبىأبا 
لأنالثلث، يوم صوم تحريم عل به الباري؛)امتدل فتح ق الحاففل قال 

•([ ١٢•اه]ثحاوارىر؛/ رأيه( قبل من ذلك يقول لا المحابى 

أوالغيم بسب، الهلال ير لر إذا شعبان من اللأ١ان هويوم السلث، ؤيوم 
ومحتملشعبان، من الثلاثين يوم يكون أن محتمل لأنه شلث، يوم وصمي نحوه، 

رمضان•من الأول اليوم يكون أن 
صيامه.عادة وافق لن إلا صيامه فيحرم 

صامهإذا )أما الثلث،! يوم صيام حكم عن اه~ ~رحه النووي قال 
وفْلريوم،يوم أوصوم الدهر، صوم ءات.ته لكن بأن مجب له كان فان تهلوعا، 

أصحابنابين حلاف بلا صومه حاز فصادفه الاثنين كيوم معئن يوم صوم أو 
إلاولآي-ومحا، يوم بصوم رمقال االآمدموا هريرة! أب حديث، ودليله ,.. 

مَ

اهحرام( فصومه سس_، له يكن ل؛ ؤإن ا، مكممه صومآ يصوم كال رجل 
••؛([ •]الجموع)أ/ بتصرف 



-٠^١^^ • -ه

٠!رمقال... ®لأمدموا ■لحل.يثت مرحه ق عشمين ابن الشيح وقال 
أونبميتحريم بي هر هل الهي هذا ل اف~ "رحمهم العياء )واختلف 

اه.لثرحرياضفيه( يشك الذي اليوم لأسيإ تحريم، مي أنه والصحح كراهة؟ 
([.٣٩٤الخالحض)م 

يعدالصوم عن النهي فيه الذي الحديث )أما اممه! رحمه باز ابن الشيخ قال 
اف،الألبالدين ناصر الشخ العلامة الأخ قال كإ صحح فهو ثعبان انتصاف 

أوالشهر أكثر صام من أما الصف، بعد الصوم ابتداء عن الهي يه واراد 
•ا ١٣٨٤/ ٥ متنوعة مقالات ر فتاوى لمحمؤع آ٠ المه أصاب فقد كله هر ال 

أقام.ثلاثة عل معبان من الثان الصف ل الصيام يكون هدا وعل 
مكروهفهذا والعشرين، اكامن إل عشر السائس اليوم من الصيام الأول: 

سرمضان.قضاء عليه أوكان وافقعادته، لمن إلا 

لنإلا حرام فهذا أويومئن، بيوم رمضان أوقيل الشك، يوم صيام اكازإ؛ 
رمضان.من قضاء علميه أوكان عادته، وافق 

الصفل بصيام موصولا الصف هل..ا ق الصيام يكون أن اكالث،: 
حمحمن.فهوجائز الأول 

أعلم.وافه 
س0



أيضاقرأت ولكنني عرفه، يوم صام فضل عن موتحكم ق قرأت (; ٤١سزال)ّاّاا* 
أنبماكن فهل صحيحآ لكن إذا صحح؟ هذا فهل الحجة ذي عشر صيام فضل عن 

العيد؟.العاشرهويوم اليوم لأن عشرة أم أيام تعه إذاكنانصوم تؤكدل 
ف...الحمد الحواب! 

ابنحديث ل قوله. لل.لك ويل.ل مستحب، الحجة ذي من تسع صيام 
مذاف إل أحئ، فيهذ الصائ العمل أيام مذ ررما ءنهإ-ت الله -رصي عباس 
لالحهاد ولا الله، رمول( يا فقالوا; الحجة، ذي عثر يعني العشر® الأيام هذْ 

ملموماله شه حنج إلأوجل الله، نبل ا-بمهادِفي ®ولا فقال،; اممه؟ سيل 
([.٩٦٩زرواهالخاري)دلائإب؛يء® من يرثع 

®كافقالت،; ه الني أزواج بعض عن امرأته، عن خالد، بن هندة وعن 
٢(، ٤٣٧داود)وأبر ٢(، ١  ٨٢٩أحد)الإمام ]رراْ ٠ الحجة ذي تسع يصوم الله رمحول 
([.٢١٢٩دارُ")أي ز"صحح ، jUSiوصس 

هالخ—دري عيل مأي حديث لذلك ويدل فهومحرم، العيد يوم صيام أما 
لموم(، ١٩٩٢الخاري)لرواْ النحر® ويوم الفطر يوم صوم عن لرثش مرفوعا; 

محرم.صومهإ أن عل ااعلإء ومدأجع ([، ٨٢١)^
ملأالصيام وأما غيرها، من أفضل العشر الأيام هذه ل الصسالح فالعمل 

صومه.محرم العيد هويوم العاشر واليوم فقعل، تسع إلا فيها يصام 



ح)ج( 

ؤإنإفمط، أيام تسعة صيام الحجة( عثرذي صيام )فضل من فالراد هذا، وعل 
•١([ ١ V )٦ رقم حدث للنوري لم مشرح ]١^• التعليكط. مسيل عل عشر أما عليها أطلق 

0و0

فإالحجة، ذي من عشر والثاق عشر الحادي يوم صام رجل (! ٦٦٩١٣)مزال 
.صيامه؟ حكم 

...ش الحمل. الخواب! 

التشريق•أيام نمى عشر، عشروالثالث، والثان الحجة ذي من عثر الحادي اليوم 
إلاصومها ق يرخص ولي صومها، عن الهي ه المي عن ؤت وفد 
الهدي.محي ب الذي الئارن أو للمممغ 
أكلمحام الميق ررمحام : اش رسول قال قال: ه ائدو محثة عن 
([.١ ١ ٤ ١ ر ملم لرواْ ه لله وذكر وثزدتا 

رحالبجع يل عل ريلا رأى أنه ه الأملس عنرو بن حمزة وعن 
مإبجاالأيام _ لاثصوموا يمول: والثحل اللا،هساهد، رثي يمنل، الناس 

١([ ٧٣٠٠الألباقل"صححالخاسمر")وصححه ١(، •٦ احد)١٨ ]رواه وثزنم،٠ أؤل أيام 
عمروبنأبيه عمروعل بن اض عبد ْع دخل أنه هانئ أم مول مرة أي وعن 
فهذهكل، عمرو: قال صالحي. إي قال: كل. فقال: طعاما، إليهإ فقرب العاص، 

مالك،:قال صيامها. عن ؤينهى بمهلرها، يأمرنا س افه رسول كان الش الأيام 
(!ا.٢ ١ ١ )٣ داود'ا؛ى ي"صحح الأياق وصححه (، ٢٤١٨أبوداود)لرواْ ٠ التشريق أيام وهي 



إلايممن أن التشريق أيام ل يرحص لر قالا: ه عمر وابن عائشة وعن 
لروا.اوخادى)ما،ا'ا([.يجدالهدى. لر لمن 

وليلكالتشريق، أيام صيام عن التهي فيها ~وغيرلهها~ الأحاديث فهده 
تطوعا.صومها يمح لا أما إل العلمإء أكثر ذم، 

حديثعليه دل فقد الهدى، يجد لر إذا والقارن للمتمتع صومها وأما 
القديم.ق والشافعي والحنابلة المالكية م، وهومل المتقدم، عمر وابن عائثة 

([.٣٢٣مجوزصلإومهابلاير:اباي)ي/

الهدي.يجد لر لمن صومها وهوجواز الأول، هوالقول والراجح 
التشريقأيام صوم صحة الدليل ل )والأرجح اش~ت —رحمه الووى قال 
وهواه، بينكإ صحيح له ال؛رحيمرر ق الحديث لأن له؛ وجوازها للمتمع 

اهلالج».وع)أ/آهإ([.عنه( عدول فلا ذللث، ل صريح 

إلافرصا ولا تطوعا لا التشريق أيام صيام يمح لا أنه الخواب• وخلاصة 
الهدى.يمدا لر إذا أوالقارن للتمتع 
ذيمن عشر الثالث، اليوم صيام يجوز رلأ —ت الله —رحمه باز ابن الشح قال 

طصيامها ^^رب،وذكرفه،وقدمحالمي.عن 
([.٣٨١اه]محرعثاوىاينان)ْ\االتمتع( يجدهدي ؛ Jtلأحدإلالن ذلك، ق يرخص 

علولوكان حتى التشريق، أيام صيام يجوز )لا عثيمتزت ابن الشيح ومال 





ح٠" 

هيما لكن اش، شاء إن الض واه داود بصيام بدأت لقد (: ٣٢ ٤٦٩)موال 
اليلأنحوزفياسمضا؟.الأيام 

ف...الحمد الخواب: 

منك.يتقبل وأن يعينك، أن افه نسأل 

~العاص عمروبن بن اض عبد روا0 ما داود.ؤ؟ صيام فضل ل حاء وقد 
ا^؛،داود صلاه افه إل الصلاة ءاحب فال؛ الّكا. أن عنها" اشُ رصي 

وينامثلثة ويقوم اللنل نصف ينام كان داود، صيام الله إل الصتام وأحب 
([.١١٥٩لم)وم(، ١ • )٩٧ ]رواه يومارا ؤيمطر يوما ويصوم مدته، 

الأضحى،ؤيوم المطر، عيد فيوم صومها،  viLJيجوز لا التي الأيام وأما 
بعده.الثلاثة الأيام وهي التشريق وأيام 

الختفاببن عمر مع العيد شهدت قال: أزهر ابن مول عبيد روى لما وذللمثا 
منفطركم يوم صيامهإ: عن الله. رمول نبمى يومان )هذان فقال: فه، 

([.١٩٢<،وملم>٠ ١٨٨٩]رواهالخاري)سككم( من فيه يأكلون الأحر واليوم صيامكم، 
يصمنأن التشريق أيام ل يرخص )لر قالا: عمره ابن وعن عائشة وعن 

لرواْاوخأري)؛وها(ا.الهدي( مجد م إلالن 

أعلم.وافه 
٠٠٠



)ثجآ-٠ء •- 

سأو الفطر عيد أيام ثاو و القضاء صيام يجوز هل (: ٣٨٣٥٥)مزال 
العيد؟.أيام 

فه...الحمد الحواب: 

شوال.من الأول اليوم وهو فقط، واحد هويوم الفطر عيد 
عرفمحرد فه—يا أيام، ثلاثة الفهلر عيد أن من الناس عند اشتهر ما وأما 

شرعي.حكم عليه يترتب لا الناص ب؛ن اثتهِ 

الفطر(.وم صوم اطه~؛)باب —رحمه البخاري قال 

الفتلر،بوم صوم عن س البي نس قال•' ه سعيد أتجٍ( عن روى ثم 
لممحاسرىرآآها([.والحر. 

اليومأما صومه، محرم وهوالذي فقتل، واحد يوم الفطر فيوم هذا فعل 
ففاءعن صومهإ فيجوز صومهإ، محرم فلا شوال من الثالث أو الثاف 

أوتطوعا.رمضان 

أعالم.وافه 
0محمح



ج٠ نجح ٠

يصومهكان صيام أنه سمعت الوصال، بصيام يتعلق ٠سؤالي (! ٣٧٧٥٧)موال 
الوصال؟.هوصيام فإ الرسول.. 

...ف الحمد الحواب! 

حر،أويتيفطر أن بدون أوأكثر يوم؛ن يصوم هوأن الصيام ق الوصال 
الوصال!الفيومي! قال يثرب. ولا ياكل فلا الليل ق الصيام يواصل أنه أي 

يطعمأن غيي من بعده الذي صوم ْع الليل باماك النهار صوم يصل أن وهو 
[٦٦٢/1لاسحاضشيئا( 

ذلك،عل القوة يعطيه تعال اممه وكان الصيام، يواصل ه الني كان وقد 
•بم ورحمة عليهم، شفقة ذلك عن أمنه نس ولكنه 

ئال؛تواصل. إنك محالوا! الأتواصلوا٠ س! الحم، مال مال• ه هريرة أبنا عن 
١([.١ ويسقيياالرراْاوخاري)آهآي(،رملإ)ُا• يهنمنىربي است مثاثكم،إي لنّث، إق 

اهلاكي)؛/آ"ا؛([.العلم( أكثرأهل قول ل مكروه )والوصال قدامة! ابن قال 

كراهةص وهل عنا.نا، ، بلاخلاففهومكروه الوصال حكم )أما النووي! قال 
اهلالجموع)آ/ما0ُا([اتحريم( كراهة أنه أصحهإ! وجهان، فيه تنزيه؟ أم تحريم 

التحريم(الوصال حكم ق يظهر )والدي عجين•' ابن الشيخ وقال 
اه]النرحالمعرأ/م،؛([.

٠٠٠



الحمعة؟.يوم التطؤع صيام نصوم •ما(:هلمحوزنأن  ٠٤٩سؤال)
ض...الحمل. الخواب؛ 

لايموس٠ ينول؛ ه الني صممت قال؛ أنه ه هريرة أيى حديث من بث 
([.١٩٢٩)وسلم (، ١٨٤٩)البخاري ل;واْ و»ووهه ؤ لإ}ن الح٠عةإلآيوما يوم تخدكإ 

مذبقيام افئعة وه كئتفوا ررلأ قال؛ . المي عن ه هريرة أبي( وعن 
صومل ؟قول الأؤإ الأيام؛ ؟ن مؤ( بصيام افمعة يوم كئصوا ولأ القال(، قن 

٠([ ١  ٩٣)•ملم ]رواْ أحدكم،٠ يمومه 
يومعمحا ذلحذ . اي، أف عنها- اش -رصي الحارث بنت جويريه وعن 

تصوميأل ثريدين ،; Jliلا. ؛.(! Jliأصمتأمس؟ إقاز.' صساتمه وهي( ا"فمعة 
أبوحدثني، قتادة؛ سمع الحني.! بن حماد وقال هائطري. (■. Jiiلا. ،; LJiiعدا؟ 
([.١٨٥^^()•jL»،Jl]رواْفأفطرت. فأمرها حدثته! حويريه أن أيوب 

صوماذلك يوافؤ، أن إلا بالصوم، الخمعة يوم إفراد )يكرم قاو.امةت ابن قال 
ومنالحمعة، يوم صومه فيوافق يوما ؤيفهلر يوما يصوم من، مثل( يصومه، كان 

]وانظر:]اك-ي)م/مْ([ّ نصفه( يوم أو أوآحرْ، الشهر، من يوم أول صوم عادته 
•رآ'/بملإأ([ الهدب نرح الجمؤع 

إفرادبكراهة مضت السنة )إن اش~ت —رحمه الإمحلأم شيح قال 
([.١٨امِى)1/•اه]اكاوى،الحبة( وم يد 

([.٤٦٠الت،)،-/ الثرح ]وافلر: 







لووماذا رمضان؟ شهر غبمر ل البت يوم صوم حكم ما (! ٨١٦٢١)موال 
عرفة؟.يوم صادف 

ش...الحمل الحواب! 

أنأخته عن بر بن اممه عبد روى ا ملبالصمام؛ بت اليوم إفراد يكره 
لم°يإف ع1تاكلم، اه إلأفيإائرض الثيت ٠لاتحرموايوم قال؛ اش. رسول 

داودوأبو (، ٧٤ى)٤  jiالر•—]رُاْ هالسنمعه؛ا ثجتغ عوذ أو عنبه، لحاء إلا أحدكم نجل 
([.٩٦الخلل'')• "إرواء j الأزو ُس< (، ٢٤٢١)

العنب.من الحبة عل تكون القشرة هي عنبة(! )لحاء 

تاكيد؛الإفaلار٠هالا )فاليمضغه(؛ 

أنهدا ق كراهته ومعنى حمن، حديث )هذا الرمدى؛ عيسى أبو قال 
اه.بتر( اليوم يعظم اليهود لأن بصيام؛ بتر اليوم الرجل نجص 

بت،اليوم إفراد يكره أصحابنا! )قال —؛ اض رحمه — ثل.امة ابن وقال 
هريرةأي لحديث، يكره؛ م غجٌه دعه صام فإن إفراده، وا،لكروه بالعوم، 

•([ ٥٢اهتالغنى)ُآ/ يكره( لر لإنسان صوما وافق ؤإن وحويرية. 

ههريرة أي عن لم ومالبخاري رواه ما هريرة! أي بحديث، ومراده 
لإو<أنإلآ:زتا ١^ لرلأ;ئوتنأخدفىإ:زم الني.يقول! بعت قال! 

([.٤١١ وسلم)٤ (، ١  ٩٨٥]الخاوي)ثنده« 



)ج(.٠

عنها~اش ~رصي الحارث بنت جؤرن عن الخارى رواه ما م  '^jiyrوحديث 
مماو:ركسم؟«قاكلأ.

لالخاري)س>([.قاو: لا. يالغ: اار؛دينألصربيمحا؟® ئاو: 
الستيوم صوم جواز عل صرمحة دلالة يدلان قبله والدي الحديث فهدا 

قبله.الحمعة صام لمن رمضان، ر غل 

داود،تام صسافه إل الصتام المي. أن الصحيحين ل وثبت 
([.١١٠٩وملم)(، ٣٢٣٨)وزما« ؤيمطئ يوما كازكصوم 

وافقإذا أنه منه فيوحد صومه، بعض ق منفردأ المس!، يوافق أن بل لا وهدا 
منفردا.ولوكان بصومه، باس فلا أوعاشوراء، عرفة كيوم له عائم السبت صوم 

أحوال:له ثت، اليوم صيام أن )وليعلم افه-: -رحمه عثيمٍن ابن السيخ مال 
وكمحيامأوقضاء، أداء، كرمضان فرض ق يكون أن الأول: الحال 

بذلكثنصه لر ما به باس لا فهدا ذللتإ، ونحو التمع، هدى وبدل الكفارة، 
مزية.له أن معتقدا 

لحلالنبي لأن به؛ باس فلا الحمعة يوم قبله يحوم أن الثانية: الحال 
ئال:لا. قالت،: أمس؟ أصنت، فقال: صائمة، وهى الحمحة يوم جويرية عل 

فقوله:]الخاري)ا'عا'ا([. يأمطري. ئال،: لا. يالن،: عدا؟ يصومح، أف در؛يين 
الخمعة.ْع صومه جواز عل يدل عدا؟( أذمومي )ئريدين 



عرفة،ؤيوم البيض لكي—ام مشروعة أيام صيام يصادف أن الحال 
فلاالحجة لي وتع رمضان، صام لمن موال من أيام وستة عامرراء، ويوم 

صومها.يث-رع التي الأيام من لأنه بل بت، اليوم لأنه يصمه لر لأنه باس؛ 
يوما،ؤيفطر يوما يصوم من كعادة عادة، يصادف أن الرابعة! الحال 
عننبمى لما y. الني ال قكإ به، باس فلا السبت يوم صومه يوم فيصادف 

]رواءيللمصمه،، صوما يصوم كال ررإلأرحلأ يوم؛ن؛ أو يوم بصوم رمضان تقدم 
سرير؛اه>دوب)أيىا([،وهداماإه.

إنالنهي محل فهذا بالصوم، فيفرده تْلوع بصوم نحصه أن ة! الخامالحال 
([.T٠٧/ • ر ءيم؛ن ورماتلالنخابن نتاوى لء-وع اه عنه( الهي ل الحديث، صح 

يومصيام عن المهي حديئإ تضعيفا إل العلم أهل من حمع ذهبا وقد 
والزهريوأحمل. ماللث، الإمام ومنهم! وشذوذه، بنكارته والحكم الست، 

وغرهم.حجر وابن القيم وابن تيمية ابن الإسلام ونتح والأوزاعي 
اللجنةوأعضاء عثيم؛ن وابن باز ابن الشيح بتضعيفه القول واختار 

]يطر•السستا. يوم صيام عن مي فلا الحديث، يثبت، ب فإذا للأفتاء، الدائمة 
ابنفاوى محمرع (، ١٢٤)Y/مفلح لابن الفروع (، ٦٧)U/افن تمازي_، رآ/آاآ(، الحي اسص 

([.T-o/ ٢ • ر ميسن ابن ورماتل ناوي صوع (، ٦٣٩ / ١ )• الدالة اللجة ذ1وى (، ٤ ١ ١ / ١ با3)ه 

٠٠٠



)ج(.

اتصيامفتاؤى ههريس 

رنم
الصفحة

العنوان الموالرنم 

رمضانمهر 

٨ رمضانقهر تقبل نكيف  ١٢٤٦٨

١٣ رمضانشهر دخول التهنئة حكم  ٣٧٩٣٠

١٤ رمخانشهر لامتغلأل برناهم  ٢٦٨٦٩

وفصالهالصيام وجون 
٢١ الصماممنروعة من الحكمة  ٢٦٨٦٢

٢٣ الصيامفيه فرض الذي العام  ٣٧٦٤٩

٢٤ التكاإينىuصيامالحكم أقام  ٦٦٩٠٩

٢٧ رمضانصام عانه محب الذي  ٢٦٨١٤

٣٣ مهللقايمل لا الذي صيام حكم  ٣٧٨٢٠

٣١ رمضانل إلا يصل لا الذي صيام حكم  ١٢٦٧٥

٣٢ يصوملا الذي حكم  ٣٨٧٤٧

٣٤ الراحالوم من الصمام ابتداء  ٦٥٧٧٣

٣٥ دعومموطريقة يصرمجون، لا الذين مع التعامل كيفية  ٥٠٧٤٥

٣٧ رمضانتصوم أن ترد نمرانة  ٣٧٦٥٣

٣٩ ناتأصومه يوم غالب يقضى من حكم  ٣٧٨٨٦

٤١ رمضانمن أيام عدة ق الإغإء  ١٢٤٢٥



٠•"يمم(

ردم
الصفحة

انموان الموالرقم 

٤٢ رمضانمن يوم بعض j الإغاء  ٩٢٤٥

٤٣ المارس والأموات الأحياء محق  ٥٠٦٦٩

٤٥ الشامحلنتصمد معي  ٣٩٧٣٦

الهلالرؤية 

٤٧ رمضانهلال روية دعاء  ٣٧٨٠٥

٤٧

المىوالدة قمري، سهر كل أول  ١٣يثت المى الطرفة 
الهلالفيها يبقى 

١٤٥٦

٤٨ وحدهرمضان هلال يرى الذي حكم  ٦٦١٧٦

٥٠ الهلاليرى الذي اضنمن ق العدالة معنى  ٢٦٢٨٤

٥١ شمهرمضان هلال يرى حتى يصوم لا شخص  ١٥٨٤

٥٢ رمضانشهر إنّات ل الملكة بالمعلومات الاسعانة  ١٢٤٥

٥٣ الهلاللرؤية إسلامي غبمر بلد ل لخنة تشكيل  ٢٥١١

٥٣ رمضانشهر بداية تحديد ل للامحتاء الأوزون المجلس انلمع  ٣٧٧٦٧

٥٥ الصناعةالأن ل الهلال تحرير صعوية  ٣٧٧٤٣

٥٦ رمضانإنات ل المسلمس توحي. عدم سب  ٥٠٤٨٧

٦٠ الأمرثمكةالمتحدة الولايات ق رمضان بداية تحديد  ١٢٤٨

٦٢ بيومالسعودية من أثل صاموا  ٦٧٨٥٩

٦٤ ونهامتهالصوم )دالة ^ibJ ل ولد0 ْع خلف للي إل محافر  ٤٥٥٤٥

٦٦ رمضانق زالوا ما بلد إل سافر >م العيد صل  ٣٨١٠١





(Tvt) -•٠

رنم
الصفحة

انموان الموالرقم 

٩٩ حرامماله شحتس عند الإفطار  ٣٧٧١١

٩٩ صائمإفطار إل يدعى الذي الشخص صفة  ٣٧٦٦٦

١ ٠١ الجدل الإفaلار مائدة عل حرى طبق عمل  ٣٧٧٠١

١ ٠١ النهاركثرآفيها يْلول التي الدول ل الصيام  ١٧٣٠

١٠٣ رمضانق العشاء صلاة تأحر  ٣٨٢٧٠

الأعذار ١٠١أصحاصوم 
١٠٥ ا،وحةلالفطرالأعذار  ٢٣٢٩٦

١ ٠٨ للمهنراليعم ا،لرُض صفة  ١٢٤٨٨

١١٠ جراحةعملة ب رمضان ق أفهلر  ٥٠٤٨٨

١١١ رمضانمار ق الأدوية تناول  ٥٠٥٥٥

١١٣

الفدية،يدل مالأ نحرج أن ؤيريد بالأنولين، ه نفبمفن 
اكنمثلاثة غر محي ولا 

٣٨٣٣٤

١١٤ ١المماصيام كمية  الكلوييالفشل  ٠١ ٤٩٩٨٧

١١٥ الفلئ،لعلاج الصيام أثناء اللبان مضغ  ٣٨٥٥٢

١١٦ النصفيالصدلع أحل من تفملر  ٣٨٠٤٠

١١٧ التشفيل التصوير أجل من الإفطار حكم  ٣٨٥٣٢

١١٨ الصامأيناء السكر مستوؤ، احتار  ١٣١٩

١١٩ قصرةلفاراتا وعه يفقده بمرض ، مصانم ٣٧٦٤٨

١١٩ العدةل مزمن بمرض ممانم،  ٣٧٧٦١







-٠)ج(

رئم
الصفحة

العنوان الموالرقم 

١٧٩

السائليمنع ولكن نهرته، ؤيبلغ الرئة العادة يارص 
الثزدلمن المنوي 

٤٠٦٦٤

١٨١ الكفارةمن ليتخلص أحرى، مرة أسلم ثم باق كفر  ٨٢٠١٠١٠

١٨١٠ فأنزلالخ،إع ل فكر  ٢٢٧٥٠

١٨٤ الحوريعد الفتاسات يتناول  ٧٨٤٥٤

١٨٥ الفجرأذن ند أنه يعلم يكن ولر شرت  ٢٧٢٢٧

١٨٥ الصمامأثناء الأسنان من العالقة الحور يقايا ابتلاع  ٧٨٤١٠٨

١٨٧ رمضاننمار ل الريق بلع  ١٢٥٩٧

١٨٨ أثناءالصمام؟جنمه فهل ؤيق، كثرة له يسب للأسنان تضأ يفع  ١٠٧٦٦٥

١٨٩ رمضاننمار j انمر ريق بلع حكم  ٤٩٠ ٠٥

١٩٠ ايتلاعيادون صامه أثناء المهوة يتذوق  ٤٩٦٥٨

١٩١ المسامأثناء والعجوز بالفرشاة الأسنان تنظف  ١٦٠٦١

١٩٦ المسامأثناء الفم معهلر استعإل  ٢٢٩١١٠

١٩٢

التمضمضلها يمكن فهل الأسنان، ل آلام من تعاف 
صاتمة؟وهى بالعلاج 

١٠٩٠١٧

١٩٤ الصمامأثناء الغرغرة دراء استعإل  ٢٢٩٦٢

١٩٤ الصوم؟يعلل هل >الخهلأ عندالاستنشاق الخوف الماءإل يحول  ٤٠٦٩٨

١٩٥ الاستنشاقأثناء جوفه ل ويشعر؛الماء بالوسوسة مصاب  ٦٥٨٩٦٠

١٩٦ الهموئاطحن أثناء ثيء حلقه إل يطر  ٢٢٩٨١



٠•-لج(

رقم
الصفحة

انموان الموالرنم 

١٩٧ عمدأالطعام رائحة امتنشاق حكم  ٦٦٠٧٩

١٩٨ المسام؟أثناء التدحن محرم لماذا  ٣٧٧٦٥

١٩٨ صائموهو حلميه من صغرة قهلمعة أكل  ٧٨٤٧٩

١٩٩ مطر؟هل الحلق إل وصل ١^^١  ٢٧٠ ٠٣

٢٠ . الثفتنجفاف مرهم امتعإل حكم  ٣٩٢١٠

٢٠ ٠ للمصائمةالتجميل وأدوات الكحل امتعإل حكم  ٢٢٩٢٢

رمضانمار ل الشعر عل الزيت وضع حكم  ٤٩٦٤٠

٢٠١ الصيامأثناء الاسحإم حكم  ٣٨٩٠٧

٢٠٢ الصيامأثناء الحائزة الاظابات  ٢٢٩٩

٢٠٥ رمضانمار ل ويتعالم يالرطان  ١٠٠مما  ٤٩٧٠٦

٢٠٦ الشوكةالحم، ضد التطعم  ١٠٩٠ ١

٢٠٦ وهوصائماحية الحر العملية لأجل الحقن بواسطة محدرآ أحد  ٦٥٦٣٢

٢٠٧ ماررمضانل حلمعه وحكم الضرس، لألأم مكن استعإل  ٣٧٧٤٤

٢٠٨ ولم،الأيإور0 حكم  ٣٧٨٩٢

٢٠٨ الأيمنؤ الكتفق الوبائي الكد تهنمم حكم  ٥٩٨٦٣

٢٠٩ انمنقطرة حكم  ٢٢١٩٩

٢٠٩ المسامأثناء اللاصقة العدسات استعإل حكم  ٦٥٦٩٣

٢١٠ الربوأدوية استعإل حكم  ٧٨٤٥٩

٢١٣ الفرجطريثا عن تصوض دأنوب لداء إدحال  ٢١٦١١













٠)ta؟(٠- 

رقم
الصفحة

العنوان الموالرقم 

٣١٨ الفجر؟قبل أم العشاء؟ هوبعد محل الاراويح وقت  ٣٧٧٦٨

٣١٩

الأمطارنزلت إذا والعشاء الغرس ب؛ن الخمع يرك هل 
ااراو؛ح؟لأجل 

١١٦٤٣

٣٢٠ التراويحبعد العشاء صل  ٣٧٨٢٩

٣٢١ الإمام؟مع كاملة التراؤيح أداء محت هل  ٦٥٥٠١

٣٢٢ متفردأ؟التراؤح أداء التيوس هل  ٦٥٥٧٢

٣٢٤ اكل التراؤيح أداء  ٣٨٩٢٢

٣٢٥ التراوحلأداء إحداهن بيت ل الماء اجت،إع  ٦٥٩٦٥

٣٢٨ التراؤح؟ق الماء إمامة الوسواس من تعال لامرأة محوز هل  ٤٣٧٩٥

٣٢٩ التراوحركعات ءا٠د  ٩٠٣٦

٣٣٤

المامنة،يعد تشهد ركعات تع التراوح صلاة حكم 
اللامثم الماسعة بعد وآخر 

٦٦٦٥٢

٣٣٥ التراوحنة  ٣٧٨٤١

٣٣٦ التراوحل الاستفتاح دعاء  ٦٦٥٨

٣٣٧ التراوحل مض فدر قراءة  ٤٣٧٣٨

٣٣٩ مالتراو ل السورة نفس إعادة  ٦٥٥٦٢

٣٤٠ التراؤحق القرآن س متفرقة مواصع اختيار  ٦٦٥٠٤

٣٤٤

ؤيكملونالتراؤح، قبل القرآن لقراءة ة حليحقدون 
التراوحل القراءة 

٥٠٦٧٥





(ua) ٠ه

رقم
الصفحة

انموان الس|ؤالرقم 

٣٧٢ القدرليلة إحياء كيفية  ٤٨٩٦٥

٣٧٦ الأحرىليلة دون القدر ليلة ل التهجد  ٥٠٦٩٣

٣٧٦ القدرليلة ق الخائض عمل  ٢٦٧٥٣

٣٧٧ الوترل القنوت  ٢٠ ٠٣١

الاعتكاف

٣٨٠ حكمالأصكاف ٤٨٩٩٩

٣٨١ الاعتكافثوان  ٤٩٠ ٠٣

٣٨٣ الاعذكاقوحكمة الاعتكاف، ق التهاون سب  ٤٩٠ ٠٧

٣٨٦ الاعذكافق النبوي الهدى  ١٢٦٥٨

٣٨٩ ومايى•الاعتكاف بداية  ١٤٠٤٦

٣٩٢ الاعتكافشروْل  ١٢٤١١

٣٩٤ الثلاثةالماجد ق الاعتكاف  ٤٩٠ ٠٦

٣٩٦ فهالخكف، المجد شروحل  ٤٨٩٨٥

٣٩٨ المجدداحل التي الغرف ل الاعتكاف  ٣٤٤٩٩

٤٠ ٠ العشرأيام يعص الاعتكاف  ٣٨٠٧٣

٤٠١ للأءتتكافمقدار أفل  ٤٩٠ ٠٢

٤٠٣ الجدق المرأة اعذكاف  ٣٧٦٩٨

٤٠٤ متهاق الرأة اعتكاف  ٥٠٠٢٥

٤٠٦ الاعتكافمن المرأة منع ق الزوج حق  ٤٨٩٥٦



و)قث( 

رنم
الصفحة

العنوان السؤالرنم 

٤٠٨ رمضانغر ق الاعتكاف  ٥٠ ٠٢٤

٤٠٩ المحنالوالدين عن الاعذكاف  ٦٦٩٨٨

رمضانل اراة 
٤١٢ رمضانل المحرج  ٥٠ ٠٦٣

٤١٠ الأواخرالعشر ل العادة مغ حوي امتعإل  ١٣٧٣٨

٤١٦ رمضانمار ل للهلعام الحاتص تناول  ٦٥٦٧٠

٤١٧ مرم؟نهل تغتل وإ الفجر مل طهرت  ٣٧٩٢٦

المملؤعصيام 
٤١٩ غررمجضانلايصوم الذي حكم  ٤٣٠١ ٠

٤٢٠ ازفلةصام j الخ،اعى النملور إقامة  ١٩٤٨

٤٢١ رمضانقضاء نل التهلؤع صيام  ٢٣٤٢٩

٤٢٢ تطوعا؟يصوم أن أراد إذا زوجته الرجل يستأذن هل  ٥٠٧٣٢

٤٢٣ شوالمن الست صام حكم  ٧٨٥٩

٤٢٥ شوالمن الست ام صداية  ٧٨٦٠

٤٢٦ شوالمن الست صيام تتاع  ٧٨٥٨

٤٢٦ رمضاننقاء ئل شوال مجن الست ام ص ٧٨٦٣

٤٢٧ شوالمن الست صوم ونية رمضان نقاء نية >ان الحمع  ٣٩٣٢٨

٤٢٨ موالمجن ت الصام ترك من إيم  ٧٨٦٥

٤٢٨ أفهلرثم الست أيام أحد صيام ل بدأ  ٣٩٨٢٧



m -

رئم
اكمحت

انموان الموالرقم 

٤٣٠ شوال؟من الست صيام يكره هل  ٣٤٧٨٠

٤٣١ الحجةذى س الأول الثانية ادام صيام  ٨٤٢٧١

٤٣٢

عرفةم•( عن بملف فيها يقيمون التي الدولة ل عرفة يوم 
لسعوديهال 

٤٠٧٢٠

٤٣٥ المحرمافه شهر صيام من الإكثار  ٢١٣١١

٤٣٦ عاشوراءصام فضل  ٢١٧٧٥

٤٣٧ عاشوراءْم تاصوعاء صمام  ٢١٧٨٥

٤٣٩ منفرداعاشوراء صام  ٢١٧٧٦

٤٣٩ شيئاأكل فد يكن ولر الفجر بعد إلا بعاشوراع يعلم لر  ٢١٨١٩

٤٤٢ رجبصيام قفل  ٧٥٣٩٤

٤٤٤ شعبانق الصيام من الإكثار حكم  ٤٩٨٦٧

٤٤٥ كاماsشمان صيام  ١٣٧٢٩

٤٤٧ والخميسالإثئن صيام قفل  ٦٩٧٨١

٤٤٨ والخميسالإثن؛ن صيام ونية رمضان قضاء نية ( juالحمع  ١١٧٨٤

٤٤٩ عرفةصام ونة الشهر من أيام ثلاثة صيام نية ب؛ن الحمع  ١٦٩٣

٤٥١ البيضالأيام صيام  ٤٩٨٦٧

٤٥٢

منعثر والخاص عثر والراح عثر الثالث صيام  ٢١٢٢

٤٥٣ الشهرل أيام ثلاثة من أكثر صيام  ٨٨٥٧






