
  الصوم واألعذار املبيحة للفطر 
  

 كيف نستقبل شهر رمضان؟
 ما الذي ينبغي على المسلم أن يستقبل به شهر رمضان ؟

لمسلم أن يستقبله شهر رمضان من المواسم العظيمة التي تمر في حياة المسلم، ينبغي ل :الجواب
 ﴾ه فَبِذَِلك فَلْيفْرحواْ هو خَير مما يجمعون قُْل بِفَضِل اللَّه وبِرحمت ﴿ :لقوله تعالى؛ بالبشر والسرور

فإدراك المسلم لشهر رمضان غنيمة عظيمة وكان النبي صلى اهللا عليه  .] ٥٨اآلية  سورة يونس [
كما في حديث سلمان الطويل الذي ، وم شهر رمضان ويشرح لهم مزاياهوسلم يبشر أصحابه بقد

أيها الناس قد أظلكم شهر  :ه وسلم خطب في آخر يوم من شعبان فقالفيه أن النبي صلى اهللا علي
عظيم مبارك فرض اهللا عليكم صيامه وسننت لكم قيامه من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير 

... كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه
 . إلى آخر الحديث
لنبي صلى اهللا عليه وسلم مزايا هذا الشهر وأنه ينبغي للمسلم أن يستقبله باالستعداد الذي يبين فيه ا

إلحياء ليله بالقيام ونهاره بالصيام وتالوة القرآن والصدقة والبر واإلحسان ألن كل دقيقة من هذا 
الشهر فهي موسم عظيم والمسلم ال يدري مدى بقائه في هذه الحياة وهل يكمل هذا الشهر وإذا 
أكمله هل يعود عليه سنة أخرى أو ال فهو غنيمة ساقها اهللا إليه فينبغي له أن يفرح بذلك وأن 

يستغرق هذا الشهر أو ما تيسر له من أيامه ولياليه بطاعة اهللا سبحانه وتعالى واإلكثار من فعل 
هر أوله فإنه ش، هذا الشهر ما أعده اهللا للمسلمينالخيرات والمبررات لعله أن يكتب له من أجل 

. األيام العظيمةرحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار والمسلم يتعرض لنفحات ربه في هذه 
 )٤/٧٧(المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان

 
 حكم صوم شهر رمضان

 حكم صيام شهر رمضان؟
 َأيها يا ﴿: صيام شهر رمضان فرض بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، قال تعالى :الجواب

يننُوا الَّذآم بكُت كُملَيع اميا الصكَم بلَى كُتع ينالَّذ نم كُملقَب لَّكُملَع شهر ﴿: إلى قوله .﴾ تَتَّقُون 
انضمي رُأنْزَِل الَّذ يهف آنى الْقُردِللنَّاسِ ه نَاتيبو نى مدقَانِ الْهالْفُرن وفَم شَهِد نكُمم رالشَّه 
همصفَلْي نمو ا كَانرِيضم لَى َأوفَرٍ عةٌ سدفَع نامٍ مَأي ُأخَر رِيدي اللَّه بِكُم رسلَا الْيو رِيدي بِكُم رسالْع 
، وقال النبي ] ١٨٥سورة البقرة  [ ﴾ تَشْكُرون ولَعلَّكُم هداكُم ما علَى اللَّه وِلتُكَبروا الْعدةَ وِلتُكْملُوا

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهشهادة أن ال إله إال اهللا، وأن محمداً رسول اهللا، : بني اإلسالم على خمس (: ص



وقال  ] البخاري ومسلم[ ).  وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت اهللا الحرام
، وأجمع المسلمون على أن صيام ]أحمد والترمذي [  ) يتموه فصومواإذا رأ (: والسالم عليه الصالة

رمضان فرض، وأنه أحد أركان اإلسالم، فمن أنكر فرضيته كفر، إال أن يكون ناشئاً في بالد 
بعيدة، ال يعرف فيها أحكام اإلسالم فيعرف بذلك، ثم إن أصر بعد إقامة الحجة عليه كفر، ومن 

لى خطر، فإن بعض أهل العلم يرى أنه كافر مرتد، ولكن الراجح أنه تركه تهاوناً بفرضيته فهو ع
مجموع فتاوى ابن  .ليس بكافر مرتد، بل هو فاسق من الفساق لكنه على خطر عظيم

 )١٩/١١(عثيمين
 

 الحكمة من فرضية الصوم 
فكيف ذلك؟ وكيف يرى . هل المسلم حين يصوم يثبت قدرته على التغلب على الحاجات واألهواء

 سلم الدنيا على حقيقتها؟الم
فرض سبحانه صيام شهر رمضان لمصلحة عباده ولتهذيب نفوسهم واالرتقاء بهم إلى  :الجواب

الصيام االمتناع عن المفطرات من المطعم والمشرب وغيرهما، وهذا يمرن  الكمال البشري، وفي
يام، ويهذبها إلى النفس على خالف هواها، ويعينها على التغلب على شهواتها الممنوعة في الص

األخذ باألخالق الفاضلة، ومتى قوي علم العبد بدينه وما أعد اهللا لعباده المؤمنين في اآلخرة 
وتمسك بدينه؛ عرف حقارة الدنيا ومنزلتها عند اهللا وأنها ال تزن عنده سبحانه جناح بعوضة، كما 

ظم قيمتها في حق من جاء ذلك في الحديث الشريف الذي رواه الترمذي وابن ماجه، وإنما تع
 )١٠/٨٦(اللجنة الدائمة .عمرها بطاعة اهللا واتخذها مطية لآلخرة

 
  مكانة الصيام في اإلسالم
  مكانة الصيام في اإلسالم

مكانة الصيام في اإلسالم أنه أحد أركانه العظيمة التي ال يقوم إال بها، وال يتم إال بها،  :الجواب
من صام رمضان إيماناً  (: النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أنه قالوأما فضله في اإلسالم فقد ثبت عن 
 )١٩/١٢(مجموع فتاوى ابن عثيمين ] البخاري ومسلم[ .) واحتساباً غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه

 
  التدرج في فرضية الصوم

 هل حدث تدرج في صيام رمضان كما حصل في تحريم الخمر؟
فحين نزل الصوم كان من شاء صام، ومن شاء أطعم ثم بعد ذلك نعم حصل تدرج،  :الجواب

 سفَرٍ علَى َأو مرِيضا كَان ومن فَلْيصمه الشَّهر منْكُم شَهِد فَمن ﴿: صار الصوم واجباً، لقوله تعالى
 ما علَى اللَّه وِلتُكَبروا الْعدةَ وِلتُكْملُوا الْعسر مبِكُ يرِيد ولَا الْيسر بِكُم اللَّه يرِيد ُأخَر َأيامٍ من فَعدةٌ



اكُمده لَّكُملَعو ونالتدرج اآلخر أنهم كانوا إذا ناموا بعد اإلفطار  .]١٨٥ اآلية البقرة سورة[ ﴾ تَشْكُر
ثم خفف عنهم،  أو صلوا العشاء ال يحل لهم األكل والشرب والجماع، إال عند غروب اليوم التالي،

 َأنَّكُم اللَّه علم لَّهن ِلباس وَأنتُم لَّكُم ِلباس هن نسآِئكُم ِإلَى الرفَثُ الصيامِ لَيلَةَ لَكُم ُأحلَّ ﴿: قال تعالى
كُنتُم تَخْتانُون كُمَأنفُس فَتَاب كُملَيفَا ععو نكُمع فَاآلن نوهراشا بتَغُواْوا بم كَتَب اللّه كُلُواْ لَكُمو 

 الَّليِل والَ ِإلَى الصيام َأتمواْ ثُم الْفَجرِ من اَألسود الْخَيط من الْخَيطُ اَألبيض لَكُم يتَبين حتَّى واشْربواْ
نوهراشتُب َأنتُمو فُوناكفي ع اجِدسالْم  لْكت وددح ا فَال اللَّهوهبتَقْر كَذَِلك نيبي اللَّه هاتِللنَّاسِ آي ملَّهلَع 

تَّقُونفكانت المحظورات على الصائم إذا نام أو صلى العشاء ثم نسخ  ]١٨٧سورة البقرة اآلية [  ﴾ ي
 )١٩/١٦( مجموع فتاوى ابن عثيمين .ذلك فكانت جائزة إلى أن يتبين الفجر

 
 الصوم على كل مسلم مكلف جوبو

 .وما فضل صيامه وصيام التطوع؟ ،على من يجب صيام رمضان
 يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف من الرجال والنساء، ويستحب لمن بلغ سبعاً :الجواب

فأكثر وأطاقه من الذكور واإلناث، ويجب على أولياء أمورهم أمرهم بذلك إذا أطاقوه كما 
 الصيام علَيكُم كُتب آمنُواْ الَّذين َأيها يا ﴿: واألصل في هذا قول اهللا عز وجل .يأمرونهم بالصالة

 سفَرٍ علَى َأو مرِيضا منكُم كَان فَمن معدودات َأياما * تَتَّقُون لَعلَّكُم قَبلكُم من الَّذين علَى كُتب كَما
﴿ شَهر رمضان الَّذي ُأنْزَِل فيه الْقُرآن هدى ِللنَّاسِ : أن قال سبحانه إلى ﴾ ُأخَر امٍَأي من فَعدةٌ

رٍ فَعدةٌ من وبينَات من الْهدى والْفُرقَانِ فَمن شَهِد منْكُم الشَّهر فَلْيصمه ومن كَان مرِيضا َأو علَى سفَ
بني اإلسالم على ( : اهللا عليه وسلم وقول النبي صلى ] ١٨٥،  ١٨٣سورة البقرة اآلية  [ ر ﴾َأيامٍ ُأخَ
وصوم  ،وإيتاء الزكاة ،وإقام الصالة ،وأن محمدا رسول اهللا ،شهادة أن ال إله إال اهللا: خمس

وقوله صلى  ،رضي اهللا عنهما ،من حديث ابن عمر .متفق على صحته .)وحج البيت  ،رمضان
وأن  ،أن تشهد أن ال إله إال اهللا: اإلسالم( : عليه وسلم لما سأله جبرائيل عن اإلسالم قالاهللا 

وتحج البيت إن استطعت إليه  ،وتصوم رمضان ،وتؤتي الزكاة ،وتقيم الصالة ،رسول اهللا محمداً
وأخرج معناه  ،خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه )سبيال 

 .حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه الشيخان من
من ( : عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ،وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي اهللا عنه

( : وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال )غفر له ما تقدم من ذنبه  واحتساباً صام رمضان إيماناً
إال الصيام فإنه  ،لها إلى سبعمائة ضعفالحسنة بعشر أمثا كل عمل ابن آدم له: يقول اهللا عز وجل
فرحة عند فطره : للصائم فرحتان ،ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ،لي وأنا أجزي به

 .متفق على صحته )ولخلوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح المسك  ،وفرحة عند لقاء ربه



مجموع فتاوى ابن . واألحاديث في فضل صوم رمضان وفي فضل الصوم مطلقا كثيرة معلومة
 )١٥/١٦٧(باز

 
 
 
 
 

 هل يكفر المسلم بترك الصيام تهاونا وكسالً؟
 هل يعتبر تارك الصيام تهاوناً وتكاسالً مثل تارك الصالة من حيث إنه كافر؟

تارك الصيام تهاوناً وتكاسالً ليس بكافر، وذلك ألن األصل بقاء اإلنسان على إسالمه  :الجواب
خارج من اإلسالم، ولم يقم دليل على أن تارك الصيام خارج من اإلسالم  حتى يقوم دليل على أنه

 . إذا كان تركه إياه تكاسالً وتهاوناً
 هلَيع لَّى اللَّهوذلك بخالف الصالة فإن الصالة قد جاءت النصوص من كتاب اهللا وسنة رسوله ص

قال عبد . ة تهاوناً وكسالً كافروسلَّم وأقوال الصحابة رضي اهللا عنهم على أن تاركها أي الصال
كان أصحاب رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ال يرون شيئاً من األعمال تركه " : اهللا بن شقيق

، ولكن يجب أن يدعى هذا الرجل الذي ترك الصيام تكاسالً وتهاوناً إلى "كفر غير الصالة 
 )١٩/١٢(فتاوى ابن عثيمينمجموع  .الصوم، فإن أبى فإنه يعزر حتى يصوم

 
 كفر تارك الصوم جحوداً

لقد كتبتم في عدد سابق أن الذي يصوم وال يصلي ال يجوز صومه، واآلن العكس فهل الذي 
وهل الذي يحج وال . وهل الذي ال يزكي ويصلي تجوز صالته. يصلي وال يصوم تجوز صالته

 يصلي يجوز حجه؟
 جوبه كفر وال تصح صالته، ومن تركه عمداًلو من ترك صوم شهر رمضان جحداً :الجواب
وتصح صالته، ومن ترك الزكاة المفروضة جحدا لوجوبها كفر وال  فال يكفر في األصح وتساهالً

تصح صالته، ومن تركها عمدا تساهال وبخال فال يكفر وتصح صالته، وهكذا الحج من تركه 
اللجنة  .لم يكفر وتصح صالته كفر أما من تركه مع االستطاعة تساهال جحدا لوجوبه مطلقاً

 )١٠/١٤٣(الدائمة
 
 
  



 من لم يصم رمضان بال عذر فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب

ما حكم المسلم الذي أهمل أداء فريضة الصوم بدون عذر شرعي لعدة سنوات مع التزامه بأداء 
ن عليه الفرائض األخرى هل يكون عليه قضاء أو كفارة وكيف يقضي كل هذه الشهور إن كا

  قضاء؟ 
حكم من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء أنه قد عصى اهللا ورسوله  :الجواب

وأتى كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه التوبة إلى اهللا من ذلك، وعليه القضاء لكل ما ترك مع إطعام 
طعام كفاه القضاء ال يستطيع اإل وإن كان فقيراً. على اإلطعام مسكين عن كل يوم إن كان قادراً

والتوبة؛ ألن صوم رمضان فرض عظيم قد كتبه اهللا على المسلمين المكلفين وأخبر النبي صلى 
 .اهللا عليه وسلم أنه أحد أركان اإلسالم الخمسة

والواجب تعزيره على ذلك وتأديبه بما يردعه إذا رفع أمره إلى ولي األمر، أو إلى هيئة األمر 
إذا كان ال يجحد وجوب صيام رمضان، أما إن جحد وجوب  ر هذابالمعروف والنهي عن المنك

هللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم يستتاب من جهة  مكذباً صوم رمضان فإنه يكون في ذلك كافراً
ولي األمر بواسطة المحاكم الشرعية فإن تاب وإال وجب قتله ألجل الردة؛ لقول النبي صلى اهللا 

 .خرجه البخاري في صحيحه )لوه من بدل دينه فاقت( : عليه وسلم
أما إن ترك الصوم من أجل المرض أو السفر فال حرج عليه في ذلك، والواجب عليه القضاء إذا 

﴿ ومن كَان مرِيضا َأو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من صح من مرضه أو قدم من سفره؛ لقول اهللا عز وجل 
﴾ امٍ ُأخَر١٥/٣٣٢(مجموع فتاوى ابن باز. اآلية من سورة البقرة ]١٨٥سورة البقرة اآلية [ َأي( 

 
 من أفطر يوماً في رمضان بغير عذر فقد أتى كبيرة من أعظم الكبائر

في أول كالمكم عن الزكاة تكلمتم أنها أهم من الصيام، وأن اإلنسان لو أفطر يوماً من رمضان 
ذنب فيمن يفطر يوماً من رمضان؛ ألنه أو رمضان، فإن تارك الزكاة أعظم، أفال بينتم لنا عظَم ال

 وفقكم اهللا لرضاه؟  .ربما يفهم البعض أن ذلك هين
ال شك أن اإلنسان إذا أفطر يوماً من رمضان فإنه أعظم من فعل الكبائر؛ ألن تَرك ركنٍ  :الجواب

ن أعظم من الزنا، أعظم من شرب الخمر؛ أل: من أركان اإلسالم أعظم من الكبائر؛ يعني مثالً
 .أركان اإلسالم عليها مدار اإلسالم، فهي بمنزلة األعمدة لإلسالم، ال يقوم إال بها

وال يجوز لإلنسان أن يتساهل في أي يوم من أيام رمضان؛ لكننا ذكرنا أن الناس عندهم نقص في 
 الفقه، أو عند بعضهم نقص في الفقه، يعظِّمون الصيام كثيراً؛ ولكنهم في الصالة أو في الزكاة ال

إنه يصوم وال : يقال -يقال لي، واهللا أعلم-يرون لها عظَمة كعظَمة الصيام، حتى إن بعض الناس 
ألن الذي يصوم وال يصلي ال يقبل ! يصلي، نعم، يصوم وال يصلي، أليس هذا من الجهل؟

بله صيامه، لو يصوم كل رمضان ما يفطر وال في الليل مثالً، يواصل كل رمضان، فإن اهللا ال يق



أن يكون العامل مسلماً؛ لقوله : منه إذا كان ال يصلي، لماذا؟ ألنه كافر، ومن شرط قبول األعمال
 ] ٥٤اآلية  التوبةسورة  [ ﴾وما منَعهم َأن تُقْبَل منْهم نَفَقَاتُهم ِإلَّا َأنَّهم كَفَروا بِاللَّه وبِرسوِله  ﴿: تعالى

اآلن الكافر، لو فرضنا : مع ذلك ال تقبل من الذي ينفق إذا كان كافراً، يعنيالنفقات نفعها متعدد، و
واحداً من الكفار شق الطرق، ووضع ماء للشرب، وبنى مساجد ومدارس، وطبع كتباً، هل تنفعه 

 .هذه؟ ما تنفعه أبداً، وال تقبل منه؛ ألنه كافر
قبول منه، فال يتعب نفسه؛ لكن فالذي يصوم وال يصلي بشِّروه بأن صومه مردود عليه، غير م

هناك شيء هين جداً، وهو ماذا؟ أن يتوب إلى اهللا، ويصلي، ويرجع إلى اإلسالم، وحينئذ يقبل 
 الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية .صومه وسائر أعماله الصالحة

 
 من ترك الصوم تهاوناً استحق التعزير من جهة ولي األمر

 ام يصلي وال يصوم بدون مرض وبدون أي شيء؟هل يكفر تارك الصوم ما د
من ترك الصوم جحداً لوجوبه فهو كافر إجماعاً ومن تركه كسالً وتهاوناً فال يكفر لكنه  :الجواب

على خطر كبير بتركه ركن من أركان اإلسالم مجمع على وجوبه ويستحق العقوبة والتأديب من 
علم إلى تكفيره وعليه قضاء ما تركه مع ولي األمر بما يردعه وأمثاله بل ذهب بعض أهل ال

 )١٠/١٤٣(اللجنة الدائمة  .التوبة إلى اهللا سبحانه
 

 وعبادة من ال يصلي صومحكم 

  فهل يقبل صومه وعبادته؟  ،ولكنه ال يصلي ،هناك من يصوم ويؤدي بعض العبادات
ومه وال بقية أكبر وبذلك ال يصح ص يكفر بذلك كفراً الصحيح أن تارك الصالة عمداً :الجواب

﴿ ولَو َأشْركُوا لَحبِطَ عنْهم ما كَانُوا : لقول اهللا عز وجل ؛عباداته حتى يتوب إلى اهللا سبحانه
﴾ لُونمعوذهب جمع من  ،وما جاء في معناها من اآليات واألحاديث ] ٨٨سورة األنعام اآلية [  ي

 ،صومه وال عبادته إذا كان مقرا بالوجوب وال يبطل ،أهل العلم إلى أنه ال يكفر بذلك كفرا أكبر
وهو أنه يكفر بتركها كفرا أكبر إذا  ،والصحيح القول األول ،ولكنه ترك الصالة تساهال وكسال

بين الرجل ( : منها قول النبي صلى اهللا عليه وسلم ،ألدلة كثيرة ؛ولو أقر بالوجوب ،عامدا كان
صحيحه من حديث جابر بن عبد اهللا رضي  خرجه مسلم في )وبين الكفر والشرك ترك الصالة 

 )العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر ( : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم ،اهللا عنهما
خرجه اإلمام أحمد وأهل السنن األربع بإسناد صحيح من حديث بريدة بن الحصيب األسلمي 

 .رضي اهللا عنه
 ،القول في ذلك في رسالة مستقلة في أحكام الصالة وتركها وقد بسط العالمة ابن القيم رحمه اهللا

 )١٥/١٧٦(مجموع فتاوى ابن باز .وهي رسالة مفيدة تحسن مراجعتها واالستفادة منها



 
 حكم صوم من ال يصلي إال في رمضان

 ما حكم من يصوم ويصلي إذا جاء رمضان، فإذا انسلخ رمضان انسلخ من الصالة؟
ركاً األدلة أن ترك الصالة ال يكون كفراً إال إذا تركها اإلنسان ت الذي يتبين لي من :الجواب

فيصلي بعض األحيان ويترك بعض األحيان، فالذي يظهر لي من ، مطلقاً، وأما من يصلي ويخلي
بيننا وبينهم الصالة فمن تركها  العهد الذي (: لقوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ؛األدلة أنه ال يكفر بذلك

بين الرجل وبين  (: أي الصالة، ولقوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ] أحمد والترمذي والنسائي[  )قد كفرف
ولكن هذا الرجل الذي ال يصلي إال في رمضان ويصوم  ] مسلم [ ) الشرك والكفر ترك الصالة

مضان وفي غيره، ألنه لو كان مؤمناً حقا لكان يصلي في ر ؛في رمضان أنا في شك من إيمانه
فأنا أشك في إيمانه، لكنني ال أحكم بكفره، بل أتوقف فيه ، ا كونه ال يعرف ربه إال في رمضانأم

 )٢٠/٥٨( مجموع فتاوى ابن عثيمين .وأمره إلى اهللا عز وجل
 
 

 عن الصالة ويحافظ على الصيام النصيحة لمن يتكاسل

وغيره ولكنهم يحافظون على صيام  بعض الشباب هداهم اهللا يتكاسلون عن الصالة في رمضان
  ويتحملون العطش والجوع، فبماذا تنصحهم وما حكم صيامهم؟ رمضان
وأن يعلموا أن الصالة أهم أركان اإلسالم  ،نصيحتي لهؤالء أن يفكروا مليا في أمرهم :الجواب

ي تؤيده وأن من لم يصل وترك الصالة متهاونا فإنه على القول الراجح عندي الذ ،بعد الشهادتين
 ؛فاألمر ليس بالهين ،داللة الكتاب والسنة أنه يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة مرتدا عن اإلسالم

 ؛وال يقبل منه أي عمل ،ألن من كان كافرا مرتدا عن اإلسالم ال يقبل منه ال صيام وال صدقة
لَّا َأنَّهم كَفَروا بِاللَّه وبِرسوِله ولَا يْأتُون الصلَاةَ ِإلَّا ﴿ وما منَعهم َأن تُقْبَل منْهم نَفَقَاتُهم ِإ: لقوله تعالى

﴾ ونكَارِه مهِإلَّا و قُوننْفلَا يالَى وكُس مهفبين سبحانه وتعالى أن نفقاتهم  ]٥٤سورة التوبة اآلية [ و
﴿ وقَدمنَا ِإلَى ما : ه وتعالىوقال سبحان ،مع أنها ذات نفع متعد للغير ال تقبل منهم مع كفرهم

الذين يصومون وال يصلون ال  ] ٢٠سورة األحقاف اآلية [ عملُوا من عمٍل فَجعلْنَاه هباء منْثُورا ﴾
إنهم كفار كما يدل على ذلك كتاب اهللا وسنة  :بل هو مردود عليهم ما دمنا نقول ،يقبل صيامهم

يحتي لهم أن يتقوا اهللا عز وجل وأن يحافظوا على الصالة فنص ،رسوله صلى اهللا عليه وسلم
وأنا ضامن لهم بحول اهللا أنهم إذا فعلوا ذلك فسوف  ،أوقاتها ومع جماعة المسلمين ويقوموا بها في

يجدون في قلوبهم الرغبة األكيدة في رمضان وفيما بعد رمضان على أداء الصالة في أوقاتها مع 
فإنه قد يكون  ،ن إذا تاب إلى ربه وأقبل عليه وتاب إليه توبة نصوحاجماعة المسلمين؛ ألن اإلنسا

كما ذكر اهللا سبحانه وتعالى عن آدم عليه الصالة والسالم أنه بعد أن  ،بعد التوبة خيرا منه قبلها



ملُون ﴿ ولَو َأشْركُوا لَحبِطَ عنْهم ما كَانُوا يع: قال اهللا تعالى ،حصل ما حصل منه من أكل الشجرة
 )١٥/١٧٧( مجموع فتاوى ابن باز ] ٨٨سورة األنعام اآلية [ ﴾
  

 ترك الصالة بعد رمضان، فهل يقبل له صيام؟
على صيام رمضان والصالة في رمضان فقط ولكن يتخلى عن الصالة  إذا كان اإلنسان حريصاً

 بمجرد انتهاء رمضان فهل له صيام؟
هي أهم األركان بعد الشهادتين وهي من فروض الصالة ركن من أركان اإلسالم، و :الجواب

لوجوبها أو تركها تهاونا وكسال فقد كفر، أما الذين يصومون رمضان  األعيان، ومن تركها جاحداً
ويصلون في رمضان فقط فهذا مخادعة هللا، فبئس القوم الذين ال يعرفون اهللا إال في رمضان، فال 

أكبر، وإن لم يجحدوا  ن، بل هم كفار بذلك كفراًيصح لهم صيام مع تركهم الصالة في غير رمضا
العهد الذي بيننا وبينهم ( : وجوب الصالة في أصح قولي العلماء؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم

رواه اإلمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد  )الصالة فمن تركها فقد كفر 
رأس األمر اإلسالم ( : قوله صلى اهللا عليه وسلمصحيح عن بريدة األسلمي رضي اهللا عنه، و

رواه اإلمام الترمذي رحمه اهللا بإسناد  )وعموده الصالة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل اهللا 
بين الرجل وبين الكفر ( : صحيح عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه، وقوله صلى اهللا عليه وسلم

يحه عن جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا رواه اإلمام مسلم في صح )والشرك ترك الصالة 
 )١٠/١٤٠(اللجنة الدائمة .ةعنه، واألحاديث في هذا المعنى كثير

 
 رجل ثري أفتاه بعضهم بعدم لزوم الصوم ويجزئ عنه اإلطعام

ادعى أحد المثقفين لألسف أنه يجوز له الفطر في رمضان . رجل مسلم ثري يتمتع بصحة جيدة
هل يجوز له اإلفطار  -مساكين بحجة أن اهللا ليس في حاجة إلى صيامه ويطعم عن كل يوم عدة

 مع اإلطعام؟
إما جاهل جريء، وإما مغرور : أساء من أفتى ذلك الغني باإلفطار واإلطعام وهو :الجواب

مفتون، فإنه ال يجوز اإلفطار في نهار رمضان إال لعذر شرعي كالمرض والسفر وغيرهما من 
شَهر رمضان الَّذي ُأنْزَِل فيه الْقُرآن  ﴿: ى من أفطر القضاء قال تعالىاألعذار الشرعية، وعل

َأو علَى  هدى ِللنَّاسِ وبينَات من الْهدى والْفُرقَانِ فَمن شَهِد منْكُم الشَّهر فَلْيصمه ومن كَان مرِيضا
 امٍ ُأخَرَأي نةٌ مدفَرٍ فَعوال يجوز اإلطعام عن الصيام إال للمريض أو  ] ١٨٥سورة البقرة اآلية [  ﴾س

 )١٠/١٤٤(اللجنة الدائمة .كبير السن العاجز عن الصوم الذي قرر األطباء عدم رجاء شفائه
 



 ؟إذا لم يفطر في رمضان فماذا يفعلكفيله يهدده بالفصل 
فهل يفطر؟ وما  يفطر في رمضانإذا هدد الكفيل مكفوله المسلم بالفصل من العمل إذا لم 

 نصيحتكم لهذا الكفيل؟
ال يجوز لإلنسان أن يدع فرائض اهللا من أجل تهديد عباد اهللا، بل الواجب على اإلنسان  :الجواب

: أن يقوم بالفرائض، ومن يتق اهللا يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث ال يحتسب، أرأيت لو قال لك
هل تطيعه في ذلك؟ ال شك أنك ال تطيعه، وهكذا جميع فإن صليت فال تعمل عندي . ال تصلي

 .الفرائض التي فرض اهللا عليك، ال يحل لك أن تدعها بتهديد غيرك بمنع العمل إذا قمت بها
إن الذي يليق بك وأنت رجل مسلم أن تعينه على طاعة اهللا : ونقول لهذا الذي استأجر هذا العامل

التي يقوم بها هذا العامل مع وفائه بالعقد الذي بينك  من الصالة والصيام وغيرها من العبادات،
وبينه، فإنك إذا فعلت ذلك فقد أعنته على البر والتقوى، والمعين على البر والتقوى كالفاعل، كما 

 [ ) من جهز غازياً فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا (: قال النبي عليه الصالة والسالم
أخي اتق اهللا في هؤالء العمال، وال تحرمهم فضل اهللا عز وجل الذي ال  فأنت يا ]البخاري ومسلم 

يمنع العمل وال ينقصه، بل إن هذا قد يكون سبباً لبركة العمل، وأضيف إلى هذا أنه كثرت 
الشكاوى من العمال في مكفوليهم، حيث إن بعض الكفالء نسأل اهللا لنا ولهم الهداية يؤذون 

شهرين، أو ثالثة، أو أربعة لم يسلمه حقه، بل ربما ينكر ذلك  يبقىبما ر المكفول ويماطلونه بحقه،
ثالثة أنا خصمهم  ( :أحياناً، وقد جاء في الحديث عن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أن اهللا تعالى قال

فى رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستو: يوم القيامة
ثم ليتق اهللا في هؤالء الفقراء المساكين الذين جاءوا يريدون لقمة . ]البخاري [ ) منه ولم يعط أجره

العيش في هذه البالد، فيماطلهم حقهم شهرين، ثالثة، أربعة، أكثر من ذلك، وهم في حاجة، 
 )١٩/٩٤(مجموع فتاوى ابن عثيمين .وأهلوهم قد يكونون في ضرورة

 
 األكل والشرب في نهار رمضان أمام المسلم ؟هل يمنع الكافر من 

صاحب شركة لديه عمال غير مسلمين، فهل يجوز له أن يمنعهم من األكل والشرب أمام غيرهم 
 من العمال المسلمين في نفس الشركة خالل نهار رمضان؟

خدام إنه ال ينبغي لإلنسان أن يستخدم عماالً غير مسلمين مع تمكنه من است: أوالً نقول :الجواب
 مشْرِك من خَير مْؤمن ولَعبد ﴿: قال اهللا تعالى. المسلمين، ألن المسلمين خير من غير المسلمين

لَوو كُمبجَأع ُأولَِئك ونعدالنَّارِ ِإلَى ي اللَّهو وعدِإلَى ي نَّةالْج ةرغْفالْمو هبِِإذْن نيبيو هاتِللنَّاسِ آي ملَّهلَع 
ونتَذَكَّرولكن إذا دعت الحاجة إلى استخدام عمال غير مسلمين، فإنه  ] ٢٢١سورة البقرة اآلية [  ﴾ ي

 .ال بأس به بقدر الحاجة فقط
ألن ؛ فإن هذا ال بأس به، وأما أكلهم وشربهم في نهار رمضان أمام الصائمين من المسلمين



لإلسالم الذي به سعادة الدنيا واآلخرة، ويحمد اهللا تعالى  الصائم المسلم يحمد اهللا عز وجل أن هداه
أن عافاه، فهو وإن حرم عليه األكل والشرب في هذه الدنيا شرعاً في أيام رمضان، فإنه سينال 

سورة  [ ﴾ الْخَاِلية الَْأيامِ في َأسلَفْتُم بِما هنيًئا واشْربوا كُلُوا ﴿: الجزاء يوم القيامة، حين يقال له

المسلمين من إظهار األكل والشرب في األماكن العامة لمنافاته  لكن يمنع غير ] ٢٤الحاقة اآلية 
    )٢٠/٧٩(مجموع فتاوى ابن عثيمين .للمظهر اإلسالمي في البلد

 
 ؟متى يجب الصوم على الصغير

 متى يجب أن يصوم الطفل وما حد السن الذي يجب عليه الصيام؟
وتجب عليه إذا بلغ  ويضرب عليها إذا بلغ عشراً بالصالة إذا بلغ سبعاً يؤمر الصبي :الجواب

بإنزال المني عن شهوة، وبإنبات الشعر الخشن حول القبل، وباالحتالم إذا أنزل : والبلوغ يحصل
 .وهو الحيض رابعاً واألنثى مثله في ذلك وتزيد أمراً. المني، أو بلوغ خمس عشرة سنة

قال : إلمام أحمد وأبو داود عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قالواألصل في ذلك ما رواه ا
مروا أبناءكم بالصالة لسبع، واضربوهم عليها لعشر سنين، ( : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وما روته عائشة رضي اهللا عنها عن النبي صلى ]  أحمد وأبو داود[  )وفرقوا بينهم في المضاجع 
عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، : رفع القلم عن ثالثة( : اهللا عليه وسلم أنه قال

رواه اإلمام أحمد وأخرج مثله من رواية علي رضي اهللا عنه وأخرجه  )وعن المجنون حتى يعقل 
 )١٠/١٤٧(اللجنة الدائمة .حديث حسن: أبو داود والترمذي وقال

 
   الصبي بالصوم إذا كان يطيقه؟هل يؤمر 
 لصبيان بالصيام دون الخامسة عشرة كما في الصالة؟هل يؤمر ا

يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه، كما كان الصحابة رضي اهللا عنهم  :الجواب
يفعلون ذلك بصبيانهم، وقد نص أهل العلم على أن الولي يأمر من له والية عليه من الصغار 

وتتطبع أصول اإلسالم في نفوسهم حتى تكون  بالصوم، من أجل أن يتمرنوا عليه ويألفوه،
 .كالغريزة لهم

بذلك، وإنني أنبه هنا على مسألة يفعلها  ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإنهم ال يلزمون
أو األمهات وهي منع صبيانهم من الصيام على خالف ما كان الصحابة رضي اهللا  اآلباءبعض 

ء الصبيان رحمة بهم وإشفاقاً عليهم، والحقيقة أن رحمة يدعون أنهم يمنعون هؤال. عنهم يفعلون
الصبيان أمرهم بشرائع اإلسالم، وتعويدهم عليها، وتأليفهم لها فإن هذا بال شك من حسن التربية 

إن الرجل راع في أهل بيته  (: وقد ثبت عن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قوله. وتمام الرعاية
والذي ينبغي على أولياء األمور بالنسبة لمن والهم اهللا . ] البخاري ومسلم[  )ومسؤول عن رعيته



عليهم من األهل والصغار أن يتقوا اهللا تعالى فيهم، وأن يأمروهم بما أمروا أن يأمروهم به من 
 )١٩/٨٣(مجموع فتاوى ابن عثيمين .شرائع اإلسالم

 
 

 بماذا يحصل التكليف؟
 .من الذكور واإلناثأرجو إشعاري بسن التكليف لكل 

فإذا بلغ اإلنسان وهو عاقل ثبت تكليفه بما قدر عليه من ، يتحقق التكليف بالبلوغ والعقل  :الجواب
منها الحيض أو الحبل : كان أو أنثى، كل فيما يخصه منها، وللبلوغ عالمات أحكام للشرع ذكراً

أو  نزول المني مناماً بالنسبة لإلناث، ولو حصل ذلك دون خمس عشرة سنة من عمرهن ومنها
يقظة بشهوة بالنسبة للذكور واإلناث، ولو كان ذلك منهم قبل خمس عشرة سنة، ومنها أن يبلغ 

اللجنة  .أم أنثى، ومن ذلك إنبات شعر العانة الخشن اإلنسان خمس عشرة سنة سواء كان ذكراً
 )١٠/٦١٤(الدائمة

 
 

 يجب على الولي أن يأمر صبيه بالصوم إذا كان يطيقه؟
هل ألزمه بالصيام أم أن صيامه اختياري وليس واجبا  لي ابن يبلغ من العمر اثني عشر عاماً

 عليه؟ علما بأنه قد ال يطيق الشهر كامالً
إذا كان ، ، ولكن يجب عليك أمره بالصيامإذا كان االبن المذكور لم يبلغ فال يلزمه الصيام :الجواب

وفق اهللا . بالصالة إذا بلغ عشرا ويضرب عليهاكما يؤمر  ،يطيقه حتى يتمرن عليه ويعتاده
 )١٥/١٨١(مجموع فتاوى ابن باز .الجميع

 
 

 بلغ سن التكليف ولم يصم بناء على أن الصوم ال يجب إال ببلوغ الخامسة عشرة فماذا يلزمه؟
شخص بالغ أفطر في رمضان ظنا منه أن الصيام ال يجب إال على من بلغ الخامسة عشرة فماذا 

 يلزمه؟
يلزمه قضاء ما أفطره، اللهم إال أن يكون في محل يغلب على أهله الجهل، وليس عندهم  :الجواب

 )١٩/٩١(مجموع فتاوى ابن عثيمين .أحد من أهل العلم فينظر في أمره
 
 



 ولدها صغير في السن ويصر على الصوم وتخشى عليه، فماذا تفعل؟
ه لصغر سنه واعتالل صحته، فهل طفلي الصغير يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام يضر

 أستخدم معه القسوة ليفطر؟
فإنه ال يلزمه الصوم، ولكن إذا كان يستطيعه دون مشقة فإنه  ،إذا كان صغيراً لم يبلغ :الجواب

يؤمر به، وكان الصحابة رضي اهللا عنهم يصومون أوالدهم، حتى إن الصغير منهم ليبكي 
ثبت أن هذا يضره فإنه يمنع منه، وإذا كان اهللا سبحانه وتعالى فيعطونه اللعب يتلهى بها، ولكن إذا 

منعنا من إعطاء الصغار أموالهم خوفاً من اإلفساد بها، فإن خوف إضرار األبدان من باب أولى 
أن يمنعهم منه، ولكن المنع يكون عن غير طريق القسوة، فإنها ال تنبغي في معاملة األوالد عند 

 )١٩/٨٣(ن عثيمينمجموع فتاوى اب .تربيتهم
 

 لو بلغ الصبي صائماً فهل يجزئ عنه ذلك اليوم؟

 هل يؤمر الصبي المميز بالصيام؟ وهل يجزئ عنه لو بلغ في أثناء الصيام؟ 

ى أولياء أمورهم وعل ،فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعاً :الجواب
بلغوا في  وإذا ،فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم ،ةكما يأمرونهم بالصال، أن يأمروهم بذلك

فلو فرض أن الصبي أكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم  ،أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم
وكان أول النهار نفال وآخره فريضة إذا لم يكن بلغ قبل ذلك بإنبات الشعر  ،ذلك اليوم أجزأه ذلك

وهكذا الفتاة الحكم فيهما . أو بإنزال المني عن شهوة ،عانةالخشن حول الفرج وهو المسمى ال
مجموع فتاوى ابن  .إال أن الفتاة تزيد أمرا رابعا يحصل به البلوغ وهو الحيض ،سواء
   )١٥/١٨٠(باز

 
 .. صوم المجنون وفاقد الذاكرة والمعتوه

 فاقد الذاكرة والمعتوه والصبي والمجنون هل يجب عليهم الصيام؟
اهللا سبحانه وتعالى أوجب على المرء العبادات إذا كان أهالً للوجوب، بأن يكون ذا  إن :الجواب

فإنه ال تلزمه العبادات، وبهذا ال تلزم المجنون، وال  ،عقل يدرك به األشياء، وأما من ال عقل له
ه تلزم الصغير الذي ال يميز، وهذا من رحمة اهللا سبحانه وتعالى، ومثله المعتوه الذي أصيب بعقل

على وجه لم يبلغ حد الجنون، ومثله أيضاً الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة، كما قال هذا السائل، فإنه 
ألن فاقد الذاكرة هو بمنزلة الصبي الذي لم يميز،  ؛ال يجب عليه صوم وال صالة وال طهارة

ما الواجبات فتسقط عنه التكاليف فال يلزم بطهارة، وال يلزم بصالة، وال يلزم أيضاً بصيام، وأ
الحال، فالزكاة مثالً يجب على من يتولى أمره أن  المالية فإنها تجب في ماله وإن كان في هذه



مجموع فتاوى ...يخرجها من مال هذا الرجل الذي بلغ هذا الحد، ألن وجوب الزكاة يتعلق بالمال
  )١٩/٨٥( ابن عثيمين

 
 اختل عقلها بسبب سقوطها فهل يلزمها صوم رمضان؟

ي يرحمها اهللا مرضت قبل وفاتها شديدا إثر سقوطها على رأسها سقوطًا شديدا أدى إلى والدت
إصابتها باختالل عقلي لمدة سنة كاملة، ولذا لم تستطع أداء فريضتي الصيام والصالة؛ فأرجو 

هل يجب علي أن أقوم بالقضاء عنها، أو الكفارة، أو أي عمل آخر ترشدونني إليه،  :إفادتي
  وسدد خطاكم ؟حفظكم اهللا

إذا كانت بالصفة التي ذكرت بأنها مختلة العقل والشعور بسبب اإلصابة؛ فهذه ال صيام  :الجواب
عليها وال تكليف عليها؛ ألنها زائلة العقل، والعبادة إنما تجب على العاقل البالغ؛ فال صيام على 

  .هذه المصابة التي ماتت بإصابتها وهي مختلة العقل وزائلة الشعور
أما إذا كان معها عقلها ومعها شعورها، ولكنها أتت عليها اإلصابة حتى ماتت؛ فإن الصيام ال 

يسقط عنها؛ فإذا كان لها تركة؛ فإنه يخرج من تركتها كفارة إطعام مسكين عن كل يوم من األيام 
 .ذلك ينفعهاالتي تركتها، وإن تبرع أحد من أقاربها وأطعم عنها أو صام عنها؛ فإنه يرجى أن 

  )٣/١٤٠(المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
  

 حكم صوم من يهذري زمناً ويعقل زمناً؟
 ما حكم صيام من يعقل زمناً ويجن زمناً آخر؟ أو يهذري يوماً ويصحو يوماً آخر؟

الحكم يدور مع علته، ففي األوقات التي يكون فيها صاحياً عاقالً يجب عليه الصوم، وفي  :الجواب
ماً، أو تي يكون فيها مجنوناً مهذرياً ال صوم عليه، فلو فرض أنه يجن يوماً ويفيق يواألوقات ال

ففي اليوم الذي يصحو فيه يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي ال يصحو ، يهذري يوماً ويصحو يوماً
 )١٩/٨٨(مجموع فتاوى ابن عثيمين .فيه ال يلزمه الصوم

 
 من يغيب وعيه لساعات هل يلزمه الصوم؟

 فهل عليه صيام؟  ،يغيب عنه وعيه بضع ساعاترجل 

وكونه  ،كالذي ينام بعض الوقت ،إذا كان وعيه إنما يغيب بعض الساعات فعليه الصوم :الجواب
. يغيب عنه وعيه بعض األحيان في أثناء النهار أو في أثناء الليل ال يمنع وجوب الصوم عليه

   )١٥/٢١٠(مجموع فتاوى ابن باز
 
 



 رمضان ثم فقد وعيه فماذا يلزمه؟صام أياماً من 

هل يقضي عنه أبناؤه لو  ،مريض أدرك بعض شهر رمضان ثم أصابه فقدان للوعي وال يزال
  توفي؟ 
فإنه إذا استرد وعيه  ،ليس عليه القضاء إذا أصابه ما يذهب عقله أو ما يسمى باإلغماء :الجواب

إال إذا كان اإلغماء مدة يسيرة كاليوم  ،يهال قضاء عل ،فمثله مثل المجنون والمعتوه ،ال قضاء عليه
وأما إذا طالت المدة فهو كالمعتوه ال  ،أو اليومين أو الثالثة على األكثر فال بأس بالقضاء احتياطا

مجموع  .أن يقضوا عنه -لو مات -وال على أبنائه . وإذا رد اهللا عقله يبتدئ العمل ،قضاء عليه
 )١٥/٢٠٩(فتاوى ابن باز

 
 وم بالجنون؟هل يبطل الص

 إذا جن اإلنسان وهو صائم هل يبطل صومه؟
 هذرىإذا جن في أثناء النهار بطل صومه؛ ألنه صار من غير أهل العبادة، وكذلك إذا  :الجواب

فإنه ال يلزمه إمساكه، ولكنه يلزمه القضاء، وكذلك الذي جن في أثناء النهار يلزمه ، في أثناء اليوم
 )١٩/١٧٥(مجموع فتاوى ابن عثيمين .كان من أهل الوجوبألنه في أول النهار ؛ القضاء

 
 اختل شعورها عدة رمضانات ثم شفيت فماذا يلزمها؟

ولم يتصدق عنها ثم شفيت من مرضها ، مرضت واختل شعورها وأفطرت سبع رمضاناتوالدتي 
هل يجوز لولدها أن يصوم عنها ما  -وسؤالكم  ،وأنها تقدر على صيام الرمضانات المذكورة

ركت أم تصوم هي ولو أنه خطر عليها في المستقبل؛ ألن مرضها مرض أعصاب أم هل يجوز ت
 .كان معلوما -التصدق عنها

فإنه ال قضاء عليها؛ ألن التكاليف الشرعية قد ، كانت تركت الصيام الختالل شعورهاإذا  :الجواب
رفع القلم عن ( : يه وسلمالتي فقدت فيها الشعور؛ لقول النبي صلى اهللا عل رفعت عنها في الفترة

ومن اختل شعوره بأي نوع من األمراض فهو في حكم المجنون ال  .] أحمد وأبو داود[ )  ثالثة
أما إن كان تركها للصيام بسبب المرض وعقلها ثابت فعليها القضاء بعد الشفاء من  ،تكليف عليه

يجوز أن يصوم عنها ال و، فإن ماتت في مرضها لم يقض عنها ،مرضها حسب طاقتها ولو مفرقاً
 )١٥/٢٠٦(مجموع فتاوى ابن باز .أحد في حياتها

 
 اإلفطار إذا شق عليه الصيام يشرع للمريض

أنا في السادسة عشرة من عمري وأعالج في مستشفى الملك فيصل التخصصي من حوالي 
وفي شهر رمضان من العام الماضي أمر الدكتور بإعطائي عالجا ، سنوات إلى اآلن خمس



وفي ، ومؤثرا على المعدة وعلى جميع الجسم اويا في الوريد وأنا صائم وكان العالج قوياًكيم
ولم يمض من الفجر إال حوالي سبع ، شديدا نفس اليوم الذي أخذت فيه العالج جعت جوعاً

وفي شهر  ،ولم أفطر حتى أذان المغرب، وفي حوالي العصر تألمت منه وكدت أموت، ساعات
هل أفطر في ذلك اليوم أم . سيأمر الدكتور بإعطائي ذلك العالج -إن شاء اهللا-رمضان هذا العام 

ال؟ وإذا لم أفطر فهل علي قضاء ذلك اليوم؟ وهل أخذ الدم من الوريد يفطر أم ال؟ وكذلك العالج 
  الذي ذكرت؟ 

أو  ،أو يشق عليه ،إذا كان الصوم يضره، المشروع للمريض اإلفطار في شهر رمضان  :الجواب
لقول اهللا  ؛ان يحتاج إلى عالج في النهار بأنواع الحبوب واألشربة ونحوها مما يؤكل ويشربك

ولقول  ]١٨٥سورة البقرة اآلية [  ﴿ ومن كَان مرِيضا َأو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من َأيامٍ ُأخَر ﴾: سبحانه
 ،]أحمد  [ )كره أن تؤتى معصيته أن تؤتى رخصه كما ي إن اهللا يحب( : النبي صلى اهللا عليه وسلم

أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو  ، ]أحمد [  )كما يحب أن تؤتى عزائمه ( : وفي رواية أخرى
فإن فعله في النهار ، لكن إذا كثر فاألولى تأجيله إلى الليل ،غيره فالصحيح أنه ال يفطر الصائم
  )١٥/٢١٠(ابن بازمجموع فتاوى  .فاألحوط القضاء تشبيها له بالحجامة

 
 وجوب الفطر على المريض إذا كان الصوم يضر به

شخص له والدة طاعنة في السن وهي تصر على الصوم، مع أن ذلك يضر بصحتها، فهل هناك 
 كفارة من عدم صومها؟ وما هي؟

فإنه ال يجوز لها أن تصوم؛ ألن اهللا  ،إذا كان الصوم يضر بصحتها كما ذكر السائل :الجواب
 ﴿ ] ٢٩سورة النساء اآلية [  ﴾ رحيما بِكُم كَان اللَّه ِإن َأنفُسكُم تَقْتُلُواْ والَ ﴿ :يقول في القرآنتعالى 

تصوم، والصوم يضر  فال يجوز لها أن  ] ١٩٥سورة البقرة اآلية [  ﴾ التَّهلُكَة ِإلَى بَِأيديكُم تُلْقُواْ والَ
إن الغالب أنها ال تقدر على الصوم في المستقبل، وحينئذ بصحتها، ومادامت طاعنة في السن ف

تطعم عن كل يوم مسكين، فإما أن يعطى الطعام إلى المسكين ومقداره ربع صاع من البر، أو 
نصف صاع من غيره، والرز مثل البر؛ ألن انتفاع الناس به كانتفاعهم بالبر، بل أنفع، إذ أنه ال 

البر، وإما أن يصنع طعاماً ويدعو إليه مساكين بعدد أيام الشهر،  يحتاج إلى المشقة كما يحتاج إليها
 )١٩/١٢٣(مجموع فتاوى ابن عثيمين .وبذلك تبرأ الذمة، واهللا أعلم

 
 يسقط الصوم عن المريض إذا كان مرضه ال يرجئ برؤه  

فيه مريض بمرض السل ويشق عليه الصوم في رمضان وقد أفطر رمضان الماضي هل عليه 
بأنه ال يرجى برؤه وهو ال يعالج إال مدة يسيرة كشهر ينزل من مسكنه  ؛؟ علماً الإطعام أو 

 .بالبادية إلى البلد ومن ثم يضيق في البلد ويخرج



إذا كان هذا المريض ال يقوى على صيام رمضان وكان ال يرجى برؤه سقط عنه  :الجواب
صف صاع من بر أو تمر أو الصيام، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، يعطيه ن

أرز أو نحو ذلك مما اعتاد أهله أن يأكلوه من الطعام، مع القدرة على ذلك كالشيخ الكبير والعجوز 
 )١٠/١٧٤(اللجنة الدائمة .الكبيرة اللذين يشق عليهما الصوم

 
 هل يسقط الصوم عن مريض القلب؟

اج إلى الدواء باستمرار، هناك رجل مريض بمرض القلب، وال يعمل عنده إال جزء بسيط يحت
 يعني تقريباً كل ثمان ساعات أو ست ساعات فهل يسقط عنه الصوم؟

يسقط عنه الصوم، ويطعم عن كل يوم مسكيناً، إن شاء أعطى المساكين كل مسكين ربع  :الجواب
صاع من األرز، وإن جعل معه لحماً فهو أحسن، وإن شاء عشَّاهم في آخر ليلة من رمضان، أو 

 )١٩/١٢٦(مجموع فتاوى ابن عثيمين .ي يوم آخر في الفطر، كل ذلك جائزغداهم ف
 

 كيف يصوم مريض الكلى ؟
بالنسبة لمن يقوم بعمل غسيل كلى أينقض وضوءه خروج الدم منه أثناء الغسيل؟ وكيف يصوم 

 ويصلي أثناء الغسيل إذا وافق وقت الصالة؟
ألن القول الراجح من أقوال العلماء أن ؛  الوضوء فإنه ال ينقض الوضوء وذلكأما نقض  :الجواب

الخارج من البدن ال ينقض الوضوء إال ما خرج من السبيلين، فما خرج من السبيلين فهو ناقض 
 .للوضوء، سواء كان بوالً، أم غائطاً، أم ريحاً، كل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء

ف، والدم يخرج من الجرح وما أشبه ذلك وأما ما خرج من غير السبيلين كالرعاف يخرج من األن
 .فإنه ال ينقض الوضوء ال قليله وال كثيره، وعلى هذا فغسيل الكلى ال ينقض الوضوء

أما بالنسبة للصالة فإنه يمكن أن يجمع الرجل المصاب بين الظهر والعصر، وبين المغرب 
ستوعب أكثر من نصف والعشاء، وينسق مع الطبيب المباشر في الوقت بحيث يكون الغسيل ال ي

أخر الغسيل عن الزوال : فيقول له مثالً. النهار لئال تفوته صالة الظهر والعصر في وقتيهما
بمقدار ما أصلي به الظهر والعصر، أو قدمه حتى أتمكن من صالة الظهر والعصر قبل خروج 

 . وقت العصر
يب البد من التنسيق مع الطبالمهم أنه يجوز له الجمع دون تأخير الصالة عن وقتها، وعلى هذا ف

 .المباشر
إنه ليس كالحجامة، الحجامة يستخرج : ، أحياناً أقولفأنا في تردد من ذلك، وأما بالنسبة للصيام

وهذا مفسد للصوم كما جاء في الحديث، والغسيل يخرج الدم وينظف  منها وال يعود إلى البدن،
مواد مغذية تغني عن األكل والشرب، فإن لكن أخشى أن يكون في هذا الغسيل . ويعاد إلى البدن



كان األمر كذلك فإنها تفطر، وحينئذ إذا كان اإلنسان مبتلى بذلك أبد الدهر يكون ممن مرض 
 .مرضاً ال يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم مسكيناً

 .وأما إذا كان في وقت دون آخر فيفطر في وقت الغسيل ويقضيه بعد ذلك
يخلط مع الدم عند الغسيل ال يغذي البدن، ولكن يصفي الدم وينقيه وأما إن كان هذا الخلط الذي 

 .وحينئذ له أن يستعمله ولو كان صائماً ويرجع في هذا األمر إلى األطباء. فهذا ال يفطر الصائم
  )١٩/١١٣(مجموع فتاوى ابن عثيمين

 
 نصحه الطبيب بعدم الصوم لمدة خمس سنوات متتالية فهل يأخذ بقوله ؟

بعدم الصيام خمس سنوات  ، ومعه شهادة من الطبيب المختص بنصحهن رئويالمصاب بدر
 ، ويسألنا عن الحكم في ذلك؟متتاليات
ام في المدة ، يجوز تأخير الصيلثقة في هذه األمور سائغقبول قول الطبيب المسلم ا :الجواب

 .بقوله المذكورة عمالً
ذه المسألة مدة المعالجة وما بعدها بزمن وأما غير المسلم الثقة فلعله يسوغ قبول قوله في مثل ه

بعد المعالجة بزمن  ، وبخالف ماالمسلم الثقة عدم وجود الطبيب غير طويل للضرورة وهي
، السيما مع إحساس اإلنسان من نفسه بتمام البرء والنشاط والقوة على الصيام وغلبة ظنه طويل

 )٤/١٤٤(وى الشيخ محمد بن إبراهيممن فتا. يسبب زيادة المرض أو تأخير البرءأن الصيام ال 
 

 األخذ بقول الطبيب غير المسلم في ترك الصوم
لذي تذكر فيه أنك مصاب وصلنا كتابك ا: يقول الشيخ محمد بن إبراهيم ــ رحمه اهللا ــ 

، األطباء بترك الصيام شهري رمضان ، وتعالجت منه مدة سنتين ، وألزمكبمرض السل
، وكذلك أعطوك تقريراً بترك الصيام خمس ليك المرضكس عوخوفوك بأنك إذا صمت انت

 .إلى آخر ما ذكرته وتستفتي عن حكم ترك الصيام هذه المدة . سنوات 
فَمن شَهِد منكُم الشَّهر فَلْيصمه ومن كَان مرِيضا َأو علَى سفَرٍ فَعدةٌ  ﴿: قال اهللا تعالى - :الجواب

امٍ ُأخَرَأي ن١٨٥سورة البقرة اآلية [ ﴾ م [.   
أي ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام أو يؤذيه أو كان في حال سفر فله أن يفطر ، 

يرِيد اللّه بِكُم الْيسر والَ يرِيد بِكُم  ﴿: وعليه قضاء عدة ما أفطره من األيام ، ولهذا قال اهللا تعالى 
 رسالعلماء على أنه إذا أخبر طبيب مسلم ثقة بأن الصيام مما ونص  ] ١٨٥سورة البقرة اآلية[  ﴾الْع

يضر بهذا المريض أو يمكن منه العلة أو يبطئ البرء ونحو ذلك فإن ترك الصيام في مثل هذه 
فإن كان الطبيب غير مسلم أو مسلماً لكنه غير عدل فال يقبل وجدت . جائز شرعاً  الحالة

غير المسلم ونحوه بأن يحس المريض من نفسه بذلك أو الضرورة وحفت القرائن على صدق 



يكون مشتهراً أن هذا المرض مما يتمكن بالصيام ويصعب برؤه فحينئذ يجوز ترك الصيام حتى 
 .يعافيه اهللا ويقوي عليه بدون ضرر

ألن ترك لها الستمرار  ؛بعد البرء وال كفارة في تأخيرها أما ما مضي من األشهر فعليك قضاؤها
 )٤/١٤٤(من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم. معكالمرض 

 
 
 

  الصوم يستطيعان ال كانا إذا الكبيرة والعجوز الكبير الشيخ حكم
  إلخ من أجل القرحة فما حكمه؟  ..سنة ويشق عليه الصوم ٧٥بلغ من السن  رجل قد
ويطعمان عن ، إذا كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يشق عليهما الصوم فلهما اإلفطار :الجواب

إما بتشريكه معهما في الطعام أو دفع نصف صاع من التمر أو الحنطة أو األرز  كل يوم مسكيناً
تأكد عليهما الفطر وال إطعام  ،فإذا كانا مع ذلك مريضين بقرحة أو غيرها ،للمسكين كل يوم

ضيا عدد األيام فإذا شفيا ق، عليهما؛ ألنهما حينئذ إنما أفطرا من أجل المرض ال من أجل الكبر
هكذا أفتى . كما تقدم فإن عجزا عن القضاء بسبب الكبر أطعما عن كل يوم مسكيناً ،التي أفطراها

﴿ فَمن كَان : وأدلة ذلك معلومة منها قوله تعالى. ابن عباس رضي اهللا عنهما وغيره من أهل العلم
والعاجز الكبير ال  ] ١٨٤سورة البقرة اآلية [  ُأخَر ﴾َأو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من َأيامٍ  اًمنْكُم مرِيض

وكان أنس بن مالك رضي اهللا عنه خادم النبي . فوجب عليه اإلطعام بدال من ذلك، يستطيع القضاء
مجموع . وشق عليه الصوم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، صلى اهللا عليه وسلم لما كبرت سنه

 )١٥/٢٠١( فتاوى ابن باز
 
 

 لى الحامل الصوم إذا تضرر جنينها؟هل يجب ع
في شهرها الثامن وصامت وفي يوم من شهر رمضان كان شديد الحرارة ولم تفطر، مل امرأة حا

  وكان الجنين في بطنها يتحرك بشدة وبعد أسبوع خرج ميتاً، فهل على األم شيء؟ 
خطأت، وأنها خالفت ال شك أن هذه المرأة الحامل التي صامت والصوم يشق عليها أنها أ :الجواب

فإنها تكون ضامنة  ،الرخصة التي رخص اهللا لها فيها، وإذا تبين أن موت الجنين من هذا الفعل
له، ويجب عليها الكفارة أيضاً وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وليس فيها 

 يقْتُْل ومن ﴿: له، فإن اهللا يقول ألن القاتل عمداً والعياذ باهللا ال كفارة ؛إطعام، والمراد بالقتل خطأ
سورة  [﴾  عظيما عذَابا لَه وَأعد ولَعنَه علَيه اللَّه وغَضب فيها خَاِلدا جهنَّم فَجزاُؤه متَعمدا مْؤمنًا

هذا هو الذي عليه يقتل مؤمناً خطأ  هذا جزاؤه وال تفيده الكفارة شيئاً، لكن الذي ] ٩٣النساء اآلية 



فإنها تكون حينئذ متعدية فيلزمها ضمانه ، هذا الجنين إنما مات بسبب فعلها الكفارة، فإذا تيقنا أن
بالدية لوارثيه، ويلزمها الكفارة، والدية هنا ليست دية اإلنسان كاملة، ولكنها غرة كما ذكره أهل 

فإذا كانت دية الرجل  ،دية الرجلومن المعروف أن دية المرأة نصف . العلم، وهي عشر دية أمه
قررت اآلن مئة ألف، فإن دية المرأة خمسون ألفاً، ويكون دية الجنين عشر خمسين ألفاً أي خمسة 

 .آالف
وأما إذا لم تتيقن أن موت الجنين من هذا الفعل فإنه ال شيء عليها، واألصل براءة ذمتها، فحينئذ 

   )١٩/١٥٧(مجموع فتاوى ابن عثيمين لها أو ال؟يجب أن يبحث هل موت هذا الجنين ناتج من فع
 

 هل للحامل أن تفطر في رمضان؟ 
بالنسبة للحامل في أيام رمضان هل يوجد لها رخصة في اإلفطار، وإذا كان يوجد لها هل هي في 

أشهر معلومة من التسعة أم على مدى األشهر كلها، وإذا كان توجد لها رخصة هل يلزمها 
فهل للصيام تأثير على اإلطعام، وبالنسبة إنا بأرض حارة، وما مقدار  القضاء أم اإلطعام،

 .الحوامل؟ نأمل من اهللا ثم منك اإلجابة
في رمضان أفطرت من الصيام  إذا خافت الحامل على نفسها أو على جنينها ضرراً :الجواب

فالعبرة حملها،  لم يحدد ذلك بأيام من شهورسواء كان ذلك في بالد حارة أم ال، ووعليها القضاء، 
بحالها وما تتوقعه من الضرر أو الحرج، وشدة المشقة قلت األيام أو كثرت؛ ألنها كالمريض، وقد 

اللجنة  ]١٨٥سورة البقرة اآلية [  ﴾ومن كَان مرِيضا َأو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من َأيامٍ ُأخَر  ﴿: قال تعالى
  )١٠/٢٢٢(الدائمة

 
 أو المرضع مع القدرة على الصوم فماذا يلزمها؟ إذا أفطرت الحامل

 إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر فهي قوية ونشيطة وال تتأثر بالصيام فما حكم ذلك؟
ال يحل للحامل أو المرضع أن تفطرا في نهار رمضان إال للعذر، فإذا أفطرتا للعذر  :الجواب

ومن كَان مرِيضا َأو علَى سفَرٍ فَعدةٌ  ﴿: مريضلقول اهللا تعالى في ال ؛وجب عليهما قضاء الصوم
اْ اَهللا علَى ما هداكُم مّن َأيامٍ ُأخَر يرِيد اُهللا بِكُم الْيسر والَ يرِيد بِكُم الْعسر وِلتُكْملُواْ الْعدةَ وِلتُكَبِّرو

﴾ ونتَشْكُر لَّكُملَعوهما بمعنى المريض وإذا كان عذرهما الخوف على  ]١٨٥ية سورة البقرة اآل[  و
الولد فعليهما مع القضاء عند بعض أهل العلم إطعام مسكين لكل يوم من البر، أو الرز، أو التمر، 

القضاء على كل حال؛ ألنه  ليس عليهما سوى: ، وقال بعض العلماءاآلدميينأو غيرها من قوت 
كتاب والسنة، واألصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على ليس في إيجاب اإلطعام دليل من ال

 )١٩/١٦١(مجموع فتاوى ابن عثيمين .شغلها، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه اهللا وهو قوي
 



 يجب على المرضع أن تصوم مع عدم الضرر
امرأة نفست في شهر شعبان، وطهرت في عشر رمضان، هل لها أن تشرع في الصيام مع 

ع أن بعض األطباء ذكر أن الطفل يصبر ست ساعات على الرضاعة وهي قدرتها على ذلك؟ م
 قادرة على الصيام؟

إذا كانت ترضع وال ينقص لبنها، فيجب عليها أن تصوم، متى طهرت من النفاس، مادام  :الجواب
ليس على الولد ضرر، لكن إذا طهرت في أثناء اليوم لم يلزمها اإلمساك بقية اليوم، تظل مفطرة، 

هذا هو . حائض لو طهرت مثالً في نصف النهار تبقى مفطرة تأكل وتشرب ذلك اليومحتى ال
 )١٩/١٦٤(مجموع فتاوى ابن عثيمين .القول الراجح

 
 الفطر؟ اإذا خافت الحامل على نفسها أو ولدها فهل له

 الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها وأفطرت فما الحكم؟
 :الحامل ال تخلو من حالين: نقول جوابنا على هذا أن :الجواب
أن تكون نشيطة قوية ال يلحقها مشقة وال تأثير على جنينها، فهذه المرأة يجب عليها أن  :إحداهما

 .تصوم؛ ألنها ال عذر لها في ترك الصيام
إما لثقل الحمل عليها، أو لضعفها في : أن تكون الحامل غير متحملة لصيام :والحال الثانية
ير ذلك، وفي هذه الحال تفطر، السيما إذا كان الضرر على جنينها، فإنه قد يجب جسمها، أو لغ

وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر يجب عليها قضاء الصوم متى زال . الفطر عليها حينئذ
ذلك العذر عنها، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس، ولكن أحياناً 

ويلحقه عذر آخر وهو عذر اإلرضاع، وأن المرضع قد تحتاج إلى األكل  يزول عذر الحمل
والشرب السيما في أيام الصيف الطويلة النهار، الشديدة الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن 

ذر فإنك تقضين افطري فإذا زال عنك الع :من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضاً
 .ما فاتك من الصوم

وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا أفطرت الحامل والمرضع من أجل الخوف على الولد فقط دون 
األم، فإنه يجب عليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، يدفعه من تلزمه نفقة ذلك الطفل، وفي 

الولد في معنى ذلك من أفطر  معنى ذلك أي في معنى الحامل والمرضع التي تفطر خوفاً على
رأيت النار تلتهم بيتاً وفيه : فإنه يفطر ويقضي، مثالً ،إلنقاذ غريق أو حريق ممن يجب إنقاذه

أناس مسلمون، وال يمكن أن تقوم بالواجب، بواجب اإلنقاذ إال إذا أفطرت وشربت لتتقوى على 
ر إلنقاذهم، ومثله هؤالء الذين إنقاذ هؤالء، فإنه يجوز لك بل يجب عليك في هذه الحال أن تفط

يشتغلون باإلطفاء، فإنهم إذا حصل حريق في النهار وذهبوا إلنقاذه، ولم يتمكنوا منه إال بأن 
يفطروا ويتناولوا ما تقوى به أبدانهم، فإنهم يفطرون ويتناولون ما تقوى به أبدانهم؛ ألن هذا شبيه 



تي تخاف على ولدها، واهللا تبارك وتعالى حكيم تماماً بالحامل التي تخاف على جنينها والمرضع ال
ال يفرق بين شيئين متماثلين في المعنى، بل يكون حكمهما واحد، وهذه من كمال الشريعة 

مجموع  .اإلسالمية وهو عدم التفريق بين المتماثلين، وعدم الجمع بين المختلفين، واهللا عليم حكيم
  )١٩/١٦٢(فتاوى ابن عثيمين

 
 

 ي في سن الحادي عشرة فهل يلزمها الصوم؟جاءها الحيض وه
فهل يلزمها الصيام مع مالحظة أنها ال ض في السنة الحادية عشر من عمرها، فتاة أتاها الحي

 تتمتع بصحة جيدة وفي حالة عدم قدرتها على الصيام ما الذي يترتب عليها؟
بلوغ النساء إذا جاءها ألن الحيض من عالمات الواقع كما ذكرت لزمها الصيام؛ إذا كان  :الجواب

فإذا استطاعت الصيام وجب عليها أداؤه في وقته وإذا عجزت . وهي في التاسعة من عمرها فأكثر
 .قضاء ما أفطرته من األيام عند القدرة على ذلك أو نالها منه مشقة شديدة أفطرت ووجب عليها

 )١٠/١٤٥(اللجنة الدائمة 
 

 سقوط الصوم عن الحائض
ة الشيخ تزويدي بمزيد من األقوال الصحيحة عن صيام المرأة وصالتها نرجو منكم يا سماح

 .وقت الحيض
فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام  ،إذا حاضت المرأة تركت الصالة والصيام :الجواب
لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى اهللا  ؛وال تقضي ما تركت من الصلوات ،رمضان

أليست إحداكن إذا حاضت ال ( : مرأة من قوله صلى اهللا عليه وسلمعليه وسلم لنقصان دين ال
( : عن معاذة أنها سألت عائشة رضي اهللا عنها ،ولما رواه البخاري ومسلم ،)تصوم وال تصلي؟ 

أحرورية أنت؟ : ما بال الحائض تقضي الصوم وال تقضي الصالة؟ فقالت عائشة رضي اهللا عنها
كنا نحيض على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقالت ،ولكني أسأل ،لست بحرورية: قالت

وهذا من  ،رواه البخاري ومسلم وغيرهما .)وال نؤمر بقضاء الصالة  ،فنؤمر بقضاء الصوم
ويتكرر  ،لما كانت الصالة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات ،سبحانه بالمرأة ولطفه بها رحمة اهللا

لما في قضائها من المشقة  ،ا وجوب الصالة وقضاءهاأسقط اهللا عنه الحيض كل شهر غالباً
أما الصوم فلما كان ال يتكرر إال في السنة مرة واحدة أسقط اهللا عنها الصوم في حال  ،العظيمة
واهللا ولي . للمصلحة الشرعية في ذلك وأمرها بقضائه بعد ذلك؛ تحقيقاً ،رحمة بها ،الحيض
 )١٥/١٨٣(مجموع فتاوى ابن باز .التوفيق

 



 ذا طهرت الحائض قبل الفجر فهل يلزمها صوم ذلك اليوم؟ إ
 ما حكم الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم ذلك اليوم؟

وتأخير االغتسال إلى ما بعد طلوع  تصوم ذلك اليوم وتغتسل ولو بعد طلوع الفجر، :الجواب
 )١٠/٧٣٢(اللجنة الدائمة .الفجر ال يؤثر على الصيام

  
 ت الطهر ليالً، ثم رأت صفرة نهاراً، فما حكم صومها ؟نوت الصوم بعد أن رأ

جاءها الحيض، وتوقف عنها الدم في اليوم السادس من المغرب حتى الساعة الثانية عشرة 
ليالً، واغتسلت هذا اليوم وصامت اليوم الذي بعده، ثم جاءتها كدرة بنية وصامت هذا اليوم، هل 

 بعة أيام؟يعتبر هذا من الحيض مع أن عادتها تجلس س
هذه الكدرة ليست من الحيض، الكدرة التي تصيب المرأة من بعد طهارتها ليست بشيء،  :الجواب

وفي  .]أبو داود [  ) كنا ال نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً : (قالت أم عطية رضي اهللا عنها
لحيض دم ليس بكدرة وال وا. ولم تذكر بعد الطهر. ] البخاري[  ) كنا ال نعدها شيئاً (: رواية أخرى

صفرة، وعلى هذا فيكون صيام هذه المرأة صحيحاً، سواء في اليوم الذي لم تر فيه الكدرة، أو 
 )١٩/٥١٠(مجموع فتاوى ابن عثيمين .اليوم الذي رأت فيه الكدرة، ألن هذه الكدرة ليست بحيض

 
 جرمن تيقنت الطهر قبل الفجر نوت الصوم ولو لم تغتسل إال بعد طلوع الف

  إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت فما الحكم؟ 
المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت؛  ،إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، صومها صحيح  :الجواب

ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة رضي  ،ألن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر
 .ال تعجلن حتى ترين القصة البيضاء: فتقول لهن ،هراهللا عنها فيرينها إياه عالمة على الط

فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل ، فإذا طهرت ، فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت 
ولكن عليها أيضا أن تراعي الصالة فتبادر باالغتسال لتصلي صالة الفجر  ،إال بعد طلوع الفجر

ولكنها تؤخر ، طهر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الفجروقد بلغنا أن بعض النساء ت ،في وقتها
وهذا  ،أكمل وأنظف وأطهر االغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسالً

ألن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل؛ لتصلي الصالة في  ؛خطأ ال في رمضان وال في غيره
وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة  ،الصالة ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب ألداء، وقتها

ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إال بعد  ،بعد طلوع الشمس فال حرج عليها
كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل  ،طلوع الفجر فإنه ال حرج عليها وصومها صحيح

ليه في ذلك؛ ألنه ثبت عن النبي صلى اهللا منها إال بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه ال حرج ع



مجموع فتاوى . عليه وسلم أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر
 )١٥/١٩٠(ابن باز

 
 حكم تناول حبوب تأخير العادة في رمضان

ع أنا أصوم األيام التي أكلت فيها الحبوب في رمضان م إني أكلت حبوب المنع في رمضان هل
 أني أصوم وأصلي مع الناس، وآكلهن هل يلحقني منهن شيء أم ال؟

يجوز للمرأة أن تتناول ما يؤخر العادة عنها من أجل مناسبة حج أو عمرة أو صيام  :الجواب
رمضان، إذا لم يترتب عليها ضرر بسبب ذلك، وليس عليك قضاء تلك األيام التي ارتفع دمها 

 )١٠/٣٤٠(للجنة الدائمةا .وصمتيها مع الناسالحبوب بسبب 
 

 جواز استعمال ما يوقف الحيض في رمضان إذا انتفى الضرر 
 هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو ال؟

يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة األمناء من  :الجواب
وال يؤثر على جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك ال يضرها، 

ذلك، وقد جعل اهللا لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان، وشرع لها قضاء األيام 
 )١٠/١٥٠(اللجنة الدائمة .التي أفطرتها ورضي لها بذلك ديناً

 
 التي تمنع الحيض والنفاسحبوب الال حكم استعم

شهر رمضان بدون انقطاع؛ لكي ال يأتيهن العذر الشهري  بعض النسوة يستعملن الحبوب في
 صحيح؟  هل هذا العمل ،وهذا حتى ال يفطرن يوما واحدا من شهر رمضان

؛ ألن لهن في هذا وال أعلم في ذلك حرجاً ،إذا كان ال يضرهن ذلك ال أرى في هذا بأساً :الجواب
 )١٥/٢٠٠(جموع فتاوى ابن بازم .مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس ولعدم القضاء بعد ذلك

 
 إذا انقطع دم الحيض باستعمال ما يقطعه فماذا يلزمها؟ 

 إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض فما الحكم؟ 

، فإنها فانقطع الدم بذلك واغتسلت، رأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبرإذا استعملت الم :الجواب
 مجموع فتاوى ابن باز .وصومها صحيح ،وصالتها صحيحة ،راتكما تعمل الطاه، تعمل

)١٥/٢٠٠( 
 
 



 
 ؟يلزمها اإلمساكهل ، فأثناء النهارإذا طهرت الحائض 

 إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار هل يجب عليها اإلمساك؟
أكل إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها اإلمساك، ولها أن ت :الجواب

وتشرب، ألن إمساكها ال يفيدها شيئاً لوجوب قضاء هذا اليوم عليها، وهذا مذهب مالك والشافعي 
من أكل أول " : وإحدى الروايتين عن اإلمام أحمد، وروي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال

 .فطر في آخره، يعني من جاز له الفطر أول النهار جاز له ال]ابن أبي شيبة [ "  النهار فليأكل آخره
 )١٩/٩٩(مجموع فتاوى ابن عثيمين

 
 فهل يلزمه إمساك بقية اليوم؟فطر لعذر وزال عذره أثناء النهار، أ

 من أفطر في نهار رمضان لعذر شرعي فهل يجوز له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟
 ألنه أفطر بعذر شرعي، وإذا أفطر بعذر شرعي فقد زالت؛ يجوز له أن يأكل ويشرب :الجواب

حرمة اليوم في حقه، وصار له أن يأكل ويشرب، بخالف الرجل الذي أفطر في نهار رمضان 
 .بدون عذر، فإنا نلزمه باإلمساك، وإن كان يلزمه القضاء، فيجب التنبه للفرق بين هاتين المسألتين

 )١٩/١٠٠(مجموع فتاوى ابن عثيمين
 

 هل يلزم من أسلم في أثناء النهار إمساك بقية يومه؟
 أسلم الكافر في نهار رمضان فهل يلزمه إمساك باقي اليوم الذي أسلم فيه؟إذا 

فلزمه، نعم يلزمه أن يمسك بقية اليوم الذي أسلم فيه؛ ألنه صار اآلن من أهل الوجوب  :الجواب
فإنه إذا ارتفع المانع، لم يلزم إمساك بقية اليوم، مثل أن تطهر المرأة ، وهذا بخالف ارتفاع المانع

ا في أثناء النهار، فإنه ال يلزمها أن تمسك بقية النهار، وكذلك لو برأ المريض المفطر من حيضه
ه فطره، مع كونه من من مرضه في أثناء النهار، فإنه ال يلزمه اإلمساك؛ ألن هذا اليوم قد أبيح ل

يلزمه  أي مسلماً بخالف الذي طرأ إسالمه في أثناء النهار فإنه يلزمه اإلمساك وال، أهل االلتزام
 .القضاء

مجموع فتاوى  .أما أولئك أعني الحائض والمريض فإنه ال يلزمهم اإلمساك، لكن يلزمهم القضاء
 )١٩/٧٩(ابن عثيمين

 
 

 ضابط السفر الذي يشرع فيه الترخص 
مسافة محدودة لجواز اإلفطار في رمضان وجمع الصلوات  -في دوريات بحرية-هل للخروج 



هم الجمع والقصر واإلفطار؟ وهل النية بالسفر واجبة عليه حتى وقصرها، أم متى خرجوا جاز ل
 يجوز لهم الجمع والقصر أم ال؟ وكذلك اإلفطار؟

، ومقداره على عرفاً السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفراً :الجواب
فله أن يترخص ، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو متراً

برخص السفر من المسح على الخفين ثالثة أيام بلياليهن، والجمع والقصر، والفطر في رمضان، 
وى فإنه ال يترخص برخص السفر، وإذا ن، ببلد أكثر من أربعة أيام وهذا المسافر إذا نوى اإلقامة
م ببلد ولكنه ال يدري فإنه يترخص برخص السفر، والمسافر الذي يقي، اإلقامة أربعة أيام فما دونها

متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمنا معينا لإلقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة، وال 
 )٨/٩٩(اللجنة الدائمة. فرق بين السفر في البر والبحر

 
 ترخص المسافر بالفطر هل له أيام محددة؟

 هل للفطر في السفر أيام معدودة؟
ألن الرسول عليه الصالة والسالم لما فتح مكة دخلها في رمضان ليس له أيام معدودة؛  :الجواب

رضي اهللا عنهما فيما  في العشرين منه ولم يصم بقية الشهر، كما صح ذلك في حديث ابن عباس
أخرجه البخاري، وبقي بعد ذلك تسعة أيام أو عشرة، فبقي عليه الصالة والسالم في مكة تسعة 

 )١٩/١٣٢(مجموع فتاوى ابن عثيمين .رمضانعشر يوماً يقصر الصالة وأفطر في 
 

 إذا سافر في أثناء النهار فهل له الفطر؟
  إذا نوى حاضر صوم يوم، ثم سافر في أثنائه؛ فهل له أن يفطر في ذلك اليوم ؟

الصيام وصام، ثم عرض له السفر أثناء النهار؛ فإن له أن يفطر إذا  سانناإلإذا نوى  :الجواب
السفر الذي يبلغ ثمانين كيلو مترا فأكثر، وإن أكمل اليوم الذي صام أوله؛  خرج من البلد مسافرا

وعدم فهو أحسن وأحوط؛ نظرا ألن بعض العلماء يرى وجوب إكمال اليوم الذي سافر فيه 
 )٣/١٤٨(المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان .اإلفطار فيه

 
 حكم السفر في رمضان ألجل اإلفطار

 من أجل الفطر؟ما حكم السفر في رمضان 
الصيام في األصل واجب على اإلنسان، بل هو فرض وركن من أركان اإلسالم كما هو  :الجواب

معلوم، والشيء الواجب في الشرع ال يجوز لإلنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه، فمن سافر 
أن يتوب من أجل أن يفطر كان السفر حراماً عليه، وكان الفطر كذلك حراماً عليه، فيجب عليه 

إلى اهللا عز وجل، وأن يرجع عن سفره ويصوم، فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان 



أنه ال يجوز لإلنسان أن يتحيل على اإلفطار في رمضان بالسفر؛ ألن : مسافراً، وخالصة الجواب
وى مجموع فتا .التحيل على إسقاط الواجب ال يسقطه كما أن التحيل على المحرم ال يجعله مباحاً

 )١٩/٣١٣(ابن عثيمين
 

 حكم من أفطر في بيته قبل شروعه في السفر
رجل نوى السفر فأفطر في بيته، لجهله، ثم انطلق هل عليه الكفارة قياساً على الجماع في 

 عمد كقول المالكية؟الت
فعليه القضاء فقط، ، ، ولكن لو أفطر قبل مغادرته بيتهحرام عليه أن يفطر وهو في بيته :الجواب

ألن الجماع يفارق غيره من المحظورات، ولهذا يفسد  ؛يس عليه الكفارة قياساً على الجماعول
النسك في الحج والعمرة، وال يفسده غيره من المحظورات، فالجماع له شأن أعظم، وال يقاس 

. إن من أفطر بأكل أو شرب أو جماع فعليه الكفارة: األدنى على األعلى، ومن قال من العلماء
 )١٩/١٣٣(مجموع فتاوى ابن عثيمين .يس بصواب، ألن الكفارة ليست إال في الجماعفقوله ل

 
  

 مخير بين الصيام واإلفطار  المسافر 
حكم صوم المسافر مع أن الصوم ال يشق على الصائم في الوقت الحاضر لتوفر وسائل 

 المواصالت الحديثة؟
ومن كَان مرِيضا َأو علَى سفَرٍ فَعدةٌ  ﴿ :لقوله تعالى ؛المسافر له أن يصوم وله أن يفطر :الجواب

اْ اَهللا علَى ما هداكُم مّن َأيامٍ ُأخَر يرِيد اُهللا بِكُم الْيسر والَ يرِيد بِكُم الْعسر وِلتُكْملُواْ الْعدةَ وِلتُكَبِّرو
﴾ ونتَشْكُر لَّكُملَعالصحابة رضي اهللا عنهم يسافرون مع النبي  وكان ]١٨٥سورة البقرة اآلية [  و

صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فال يعيب الصائم على المفطر، وال المفطر 
 :الدرداء رضي اهللا عنه على الصائم، وكان النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يصوم في السفر، قال أبو

نا مع النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في حر شديد وما منا صائم إال رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه سافر" 
بين الصيام واإلفطار، ولكن إن كان  يخير، والقاعدة في المسافر أنه "  وسلَّم وعبد اهللا بن رواحة

 :الصوم ال يشق عليه فهو أفضل؛ ألن فيه ثالث فوائد
 .االقتداء برسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: ىاألول

 .سهولة الصوم على اإلنسان؛ ألن اإلنسان إذا صام مع الناس كان أسهل عليه: الثانية
 .سرعة إبراء ذمته، هذا إذا كان الصوم ال يشق عليه: الثالثة

مثل هذه الحال، ألن  فإنه ال يصوم، وليس من البر الصيام في السفر في ،فإن كان يشق عليه
: قالوا ) ما هذا؟ (: الرسول عليه الصالة والسالم رأى رجالً قد ظلل عليه وحوله زحام فقال



فينزل هذا العموم على من كان  ] البخاري ومسلم[ )  ليس من البر الصيام في السفر ( :صائم، فقال
الوقت الحاضر سهل كما السفر في : في مثل حال هذا الرجل يشق عليه الصوم، وعلى هذا نقول

مجموع  .ال يشق الصوم فيه غالباً فإذا كان ال يشق الصوم فيه فإن األفضل أن يصوم: قال السائل
 )١٩/١٣٥(فتاوى ابن عثيمين

 
 هل األفضل للمسافر الصوم أم اإلفطار؟
 هل الصيام أفضل للمسافر أم اإلفطار؟

صيام فاألفضل الصيام، وإن كان األيسر له إن كان األيسر له ال: األفضل فعل ما تيسر له :الجواب
 لَّى اللَّهاإلفطار فاألفضل اإلفطار، وإذا تساوى األمران فاألفضل الصيام؛ ألن هذا فعل النبي ص

علَيه وسلَّم وسنته، وهو أسرع في إبراء الذمة، وهذا أهون على اإلنسان، فإن القضاء يكون ثقيالً 
 :، ألنه يصادف الشهر الذي هو شهر الصيام، إذاً فله ثالثة أحوالعلى النفس، وربما نرجحه أيضاً

  .أن يكون اإلفطار أسهل له، فليفطر ١
 .الصيام أسهل، فليصم ٢
 )١٩/١٣٧(مجموع فتاوى ابن عثيمين .إذا تساوى األمران، فاألفضل أن يصوم ٣
 

 حكم الصوم في السفر مع المشقة
 ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه؟

ألن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رأى  ؛إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه :ابالجو
ليس من البر  (: قال. صائم: قالوا)  ما هذا؟ ( :رجالً قد ظُلل عليه والناس حوله زحام، فقال

ليه الفطر، ألن وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب ع ] البخاري ومسلم[  ) الصيام في السفر
إن : الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لما شكى إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر، ثم قيل له

وأما من ال يشق عليه  ]مسلم [ )  أولئك العصاة.  أولئك العصاة (: بعض الناس قد صام فقال
ع لَّى اللَّهبالنبي ص حيث كان كما قال أبو الدرداء الصوم فاألفضل أن يصوم اقتداء ،لَّمسو هلَي

كنا مع رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في رمضان في يوم شديد الحر وما منا  :رضي اهللا عنه
مجموع فتاوى ابن  .صائم إال رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وعبد اهللا بن رواحة

 )١٩/١٣٤(عثيمين
 

 ؟"المسافر إذا أكمل صومه فله أجران : " يح هل صح
 ؟) المسافر إذا أكمل صومه له أجران (: ما رأيكم في هذا القول

المسافر إذا كان يشق عليه الصوم فهو منهي عن  رأيي في هذا أنه ال دليل عليه، بل :الجواب



 ) ما هذا؟ (: وحوله زحام فقالذلك، وقد رأى النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رجالً قد ظلل عليه 
مجموع فتاوى ابن  .] البخاري ومسلم[ ) ليس من البر الصيام في السفر (: قال. صائم: قالوا

  )١٩/١٣٦(عثيمين
 

 حكم صوم من قدم مكة معتمراً
 ما حكم صيام من قدم للعمرة في رمضان؟

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

إما أن أؤخر أداء أعمال العمرة إلى ما بعد غروب الشمس : علي أداء نسك العمرة فأنا بين أمرين
األفضل أن تفطر : فنقول له. مرةوأبقى صائماً حين وصولي إلى مكة، وإما أن أفطر وأبادر بالع

ألن هذا أعني أداء العمرة من حين الوصول إلى  ؛وأن تؤدي أعمال العمرة حين وصولك إلى مكة
مكة هذا هو فعل رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وألن مقصود المعتمر هو العمرة، وليس 

 )١٩/١٣٧(يمينمجموع فتاوى ابن عث .مقصوده األهم أن يصوم في مكة
 

 ما هو األفضل الصوم أم الفطر في حق من قدم مكة معتمراً؟
 المسافر إذا وصل مكة صائماً فهل يفطر ليتقوى على أداء العمرة؟

النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم دخل مكة عام الفتح في اليوم العشرين من رمضان، وكان  :الجواب
يا أهل مكة أتموا  (: م مفطراً، وكان يصلي ركعتين في أهل مكة، ويقول لهمصلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

، وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن كثير رحمهما اهللا أن النبي ] أحمد وأبو داود[ ) فإنا قوم سفر
غزوة الفتح،  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كان مفطراً في ذلك العام، أي أنه أفطر عشرة أيام في مكة في

، ) لم يزل مفطراً حتى انسلخ الشهر (: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
كما أنه بال شك كان يصلي ركعتين في هذه المدة؛ ألنه كان مسافراً، فال ينقطع سفر المعتمر 

ا كان ذلك أقوى األفضل إذ: مفطراً، بل قد نقول له بوصوله إلى مكة، فال يلزمه اإلمساك إذا قدم
ا على أداء العمرة أن ال تصوم، مادمت إذا أديت العمرة تعبت، وقد يكون بعض الناس مستمر

ألن الصيام في السفر في الوقت الحاضر ليس به مشقة، ؛ على صيامه حتى في السفر، نظراً
صيام، أو هل أستمر على : فيستمر في سفره صائماً، ثم يقدم مكة ويكون متعباً، فيقول في نفسه

أؤجل أداء العمرة إلى ما بعد الفطر؟ أي إلى الليل، أو األفضل أن أفطر ألجل أن أؤدي العمرة 
األفضل أن تفطر حتى لو كنت صائماً فأفطر : فور وصولي إلى مكة؟ نقول له في هذه الحال

ذا دخل مكة وهو في ألجل أن تؤدي العمرة فور وصولك؛ ألن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كان إ
النسك بادر إلى المسجد، حتى كان ينيخ راحلته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عند المسجد، ويدخله حتى 



يؤدي النسك الذي كان متلبساً به صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فكونك تفطر لتؤدي العمرة بنشاط في 
 )١٩/١٣٨(ع فتاوى ابن عثيمينمجمو ...النهار أفضل من كونك تبقى صائماً

 
 ؟..هل للعاصي بسفره الترخص بالفطر

 كم مدة المسح للمسافر العاصي؟ وهل يجوز له الفطر والقصر؟
المشهور من المذهب أن المسافر العاصي بسفره وهو الذي أنشأ السفر من أجل  :الجواب

السفر حتى يتوب،  المعصية، أو كان السفر حراماً عليه فعصى وسافر، أنه ال يترخص برخص
 .فال يجوز له القصر، وال الفطر، وال يمسح على الخفين إال يوماً وليلة فقط

أن المسافر العاصي بسفره آثم، عليه أن يتوب من ذلك، ولكنه يترخص برخص : والقول الثاني
السفر فيقصر ويفطر ويمسح ثالثة أيام؛ ألن هذه األحكام معلقة بالسفر وقد حصل، أما المعصية 

فعليه أن يتوب منها، وقد اختار شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا أن العاصي بسفره يقصر، وربما 
 )١٩/١٤٢(مجموع فتاوى ابن عثيمين .يقاس على كالمه بقية رخص السفر

 
 الفطر في نهار رمضان ألجل االختبارات

رمضان حتى  إذا كان اختبار الشهادة الثانوية في رمضان فهل يجوز للطالب أن يفطر في
  يستطيع أن يركز في االختبار؟ 

ألن ذلك ليس من األعذار  ؛ال يجوز للمكلف اإلفطار في رمضان من أجل االختبار :الجواب
و ينبغي  ،بل يجب عليه الصوم وجعل المذاكرة في الليل إذا شق عليه فعلها في النهار، الشرعية

 ؛االختبار في غير رمضان جمعا بين مصلحتين وأن يجعلوا، لوالة أمر االختبار أن يرفقوا بالطلبة
: وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ،والتفرغ لإلعداد لالختبار ،مصلحة الصيام

فشق عليهم  ومن ولي من أمر أمتي شيئاً ،اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به( 
  .أخرجه مسلم )فاشقق عليه 

وأال يجعلوه في رمضان بل قبله أو ، ين عن االختبار أن يرفقوا بالطلبة والطالباتفوصيتي للمسئول
 )١٥/٩٢٤(مجموع فتاوى ابن باز .بعده

 
 هل االمتحانات من األعذار التي تبيح الفطر؟

هل االمتحان عذر يبيح اإلفطار في رمضان؟ ألنه انتشرت عندنا بعض الفتاوى بإباحة الفطر في 
ذهنه وعدم تركيزه، وهل يجوز طاعة الوالدين في الفطر لسماعهم  رمضان لمن خاف شرود

هذه الفتاوى التي تجيز الفطر؟ نرجو من فضيلتكم الرد بسرعة لعموم البلوى بهذه الفتاوى 
 .وجزاكم اهللا خيرا



في نهار رمضان، وال يجوز  لإلفطار مبيحاً االمتحان المدرسي ونحوه ال يعتبر عذراً :الجواب
ن في اإلفطار لالمتحان؛ ألنه ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة طاعة الوالدي

اللجنة  .بالمعروف، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم
 )١٠/٢٤٠(الدائمة

 
 أفطرت ستة أيام من رمضان ألجل االختبارات فماذا عليها؟

ر ستة أيام من شهر رمضان والسبب ظروف تقول أنا امرأة أجبرتني الظروف على اإلفطا
والمواد صعبة، ولوال إفطاري هذه األيام لم أتمكن من  االمتحانات، ألنها بدأت في شهر رمضان

 دراسة هذه المواد نظراً لصعوبتها، أرجو إفادتي ماذا أفعل كي يغفر اهللا لي؟
 .طررت وما أشبه ذلكاض: إضافة الشيء إلى الظروف خطأ، واألولى أن يقال: أوالً :الجواب

إفطارها في رمضان من أجل االختبار أيضاً خطأ وال يجوز، ألنه بإمكانها أن تراجع بالليل، : ثانياً
ألنها  ؛وليس هناك ضرورة إلى أن تفطر، فعليها أن تتوب إلى اهللا عز وجل، وعليها القضاء

  )١٩/٨٤(مجموع فتاوى ابن عثيمين .متأولة لم تتركها تهاوناً
 

 عمال إذا شق عليهم العمل أن يفطروا؟هل لل
 هل يجوز للعمال إذا شق عليهم العمل أن يفطروا؟

عليهم أن يصوموا وأن يستعينوا باهللا عز وجل، فمن استعان باهللا أعانه اهللا، فإذا رأوا  :الجواب
أثناء النهار عطشاً يضرهم، أو يكون سبباً في هالكهم فال حرج عليهم أن يفطروا للضرورة، 

ن خير من هذا أن يتفقوا مع الكفيل، أو صاحب العمل على أن يكون عملهم في رمضان ليالً، ولك
أو بعضه في الليل وبعضه في أول النهار، أو أن يخفف من ساعات العمل حتى يقوموا بالعمل 

 )١٩/٨٩(مجموع فتاوى ابن عثيمين .والصيام على وجه مريح
 

 هل للخباز أن يفطر إذا شق عليه الصوم؟
للرغيف وهو رجل يصلي ويصوم رمضان والحمد  " فرن" قريتنا شخص يعمل في طابونة  في

بأنه يواجه حر النار الشديد وهو  هللا ولكنه سألني هل يجوز له أن يفطر في رمضان؟ علماً
يصنع الرغيف طوال ساعات النهار وهو صائم، لذلك فهو يواجه عطشا شديدا وإرهاقا في 

 .التكرم باإلجابة الشافية على ذلك مأجورين إن شاء اهللا تعالى العمل، فأرجو من سماحتكم
بل الواجب عليه الصيام، وكونه يخبز في نهار رمضان  ،ال يجوز لذلك الرجل أن يفطر :الجواب

 )١٠/٢٣٧(اللجنة الدائمة .للفطر، وعليه أن يعمل حسب استطاعته ليس عذراً
 



؟..عمفطر ويطيرعى غنماً ويجد مشقة في الصوم فهل ي 
وعذره أنه يرعى غنماً بأجرة وقد سأل رجالً يدعي  ١٥رجل صام رمضان وأفطر نصف الشهر 

: ( المفتي باآلية الكريمة أنه طالب علم وأفتاه قائال تصدق عن كل يوم بربع دينار وقد استدل
 .اب المذكوروأنا حاضر السؤال عن الجو) وعلَى الَّذين يطيقُونَه فديةٌ طَعام مسكينٍ 

فيتناول إذا اضطر ما يدفع أن يفطر إال في حالة االضطرار،  ال يجوز لمن يرعى غنماً :أوالً
 .االضطرار ثم يمسك بقية يومه ثم يقضي األيام التي أفطرها

عن كل يوم بربع دينار ليس بصحيح، بل الواجب عليه  ما أجاب به المسئول من أنه يتصدق :ثانياً
 لَعلَّكُم قَبلكُم من الَّذين علَى كُتب كَما الصيام علَيكُم كُتب آمنُوا الَّذين َأيها يا ﴿: لىلقوله تعاالقضاء؛ 

ا * تَتَّقُونامَأي اتوددعم نفَم كَان نْكُما مرِيضم لَى َأوفَرٍ عةٌ سدفَع نامٍ مَأي لَى ُأخَرعو ينالَّذ 
يقُونَهطةٌ ييدف امينٍ طَعكسم نفَم عا تَطَورخَي وفَه رخَي لَه َأنوا وومتَص رخَي لَكُم ِإن كُنْتُم ونلَمتَع  *

رشَه انضمي رُأنْزَِل الَّذ يهف آنى الْقُردِللنَّاسِ ه نَاتيبو نى مدقَانِ الْهالْفُرو فَمن شَهِد نْكُمم رالشَّه 
همصقال ابن جرير رحمه اهللا تعالى بعد ذكره لطائفة من  ] ١٨٥،  ١٨٣سورة البقرة اآلية  [ ﴾ فَلْي

قال وأولى هذه  ﴾وعلَى الَّذين يطيقُونَه فديةٌ طَعام مسكينٍ  ﴿: األقوال في تفسير قوله تعالى
منسوخ بقول اهللا  ﴾وعلَى الَّذين يطيقُونَه فديةٌ طَعام مسكينٍ  ﴿: ن قالاألقوال بتأويل اآلية قول م

وعلَى الَّذين يطيقُونَه  ﴿: ؛ ألن الهاء التي في قوله﴾فَمن شَهِد منْكُم الشَّهر فَلْيصمه  ﴿: تعالى ذكره
فدية طعام مسكين، فإذا كان ذلك كذلك، الذين يطيقون الصيام  وعلى : من ذكر الصيام، ومعناه ﴾

وكان الجميع من أهل اإلسالم مجمعين على أن من كان مطيقا من الرجال األصحاء المقيمين غير 
كان  -المسافرين صوم شهر رمضان فغير جائز له اإلفطار فيه واالفتداء منه بطعام مسكين

 .معلوما أن اآلية منسوخة
خبار التي ذكرناها آنفا عن معاذ بن جبل وابن عمر وسلمة بن هذا مع ما يؤيد هذا القول من األ

األكوع من أنهم كانوا بعد نزول هذه اآلية على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في صوم 
شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية عنهم وبين اإلفطار واالفتداء من إفطاره بإطعام 

سورة  [ ﴾فَمن شَهِد منْكُم الشَّهر فَلْيصمه  ﴿: ن ذلك حتى نزلتمسكين لكل يوم وأنهم كانوا يفعلو

 )١٠/٢٢٨(اللجنة الدائمة  .فألزموا فرض صومه وبطل الخيار والفدية ] ١٨٥البقرة اآلية 
 

فهل له صادف وقت حصاد األرض شهر رمضان ويتعذر عليه الجمع بين الصوم والحصاد 
 ؟ الفطر

وصادف حصاد زراعتها شهر رمضان، أيعفى من صيام رمضان أو ال ما حكم من زرع األرض 
 .عن العمل؟ علماً أنه ال يمكن أن يصوم ويباشر العمل

صوم شهر رمضان ركن من أركان اإلسالم وفرض على المكلفين من المسلمين  :الجواب



كَان مرِيضا َأو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من  فَمن شَهِد منْكُم الشَّهر فَلْيصمه ومن ﴿: باإلجماع، ولقوله تعالى
 امٍ ُأخَرفتجب العناية بصوم رمضان وعدم التساهل في إفطار ،  ] ١٨٥سورة البقرة اآلية [  ﴾َأي

شيء منه بغير عذر مشروع، أما المزارع فهي ملك ألصحابها، وبإمكان أصحابها أن يتصرفوا 
في وقت البراد في الليل أو يستأجروا لحصدها من ال  في وقت عملهم في مزارعهم فيحصدونها

يضره الصوم في حدود أجرة المثل، أو يؤخروا حصدها إذا كان ذلك ال يضر، ومن يتق اهللا 
 )١٠/٢٣١(اللجنة الدائمة .يجعل له مخرجاً

 
 هل يفطر العسكري إذا كانت أحواله ال تساعده على الصيام؟

أن الظروف ال تساعدني على  ز أن أفطر علماًإني عسكري وصادف شهر رمضان فهل يجو
 الصيام؟
أو كنت  إال إذا كنت مسافراًلفطر في رمضان وأنت مكلف بالصيام، ال يجوز لك ا :الجواب
ومن كَان مرِيضا َأو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من  ﴿: لقوله تعالىال تقوى معه على الصيام؛  مرضاً مريضاً

 امٍ ُأخَر١٨٥سورة البقرة اآلية [  ﴾َأي[ جٍ  ﴿: وقوله تعالىرح نينِ مي الدف كُملَيَل ععا جمو﴾ ] 
ولقول ، ] ٢٨٦سورة البقرة اآلية  [ ﴾لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا ِإلَّا وسعها  ﴿: وقوله ] ٧٨سورة الحج اآلية 

اللجنة   ] البخاري ومسلم [ )ما استطعتم  إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه( : النبي صلى اهللا عليه وسلم
 )١٠/٢٣٢(الدائمة

 
 ويطعم عن كل يوم مسكيناً..يز الفطر للعاملسمع خطيباً يج

من أئمة المساجد في ثاني جمعة في رمضان المبارك أجاز اإلفطار للعامل الذي  سمع خطيباً
من أيام رمضان وحده لكل يوم  أجهده العمل وليس له مورد غير عمله هذا، أن يطعم مسكيناً

ولو نقدا خمسة عشر درهما هذا مما دعاني لكتابة هذه الرسالة وهل لهذا دليل صحيح من 
 الكتاب والسنة؟

، لكن إن لحق به مشقة ال يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عامالً :الجواب
 المشقة ثم يمسك إلى الغروب فإنه يفطر بما يدفع ،عظيمة اضطرته إلى اإلفطار في أثناء النهار

اللجنة  .ويفطر مع الناس ويقضي ذلك اليوم الذي أفطره والفتوى التي ذكرتها ليست بصحيحة
 )١٠/٢٣٣(الدائمة 

 
 اإلفطار بسبب العطش 

 ما حكم من أفسد صومه الواجب بسبب العطش؟
أو كفارة، سواء من رمضان أو قضائه،  ،حكمه أنه يحرم على من كان في صوم واجب :الجواب



فدية يحرم عليه أن يفسد هذا الصوم، لكن إن بلغ به العطش إلى حد يخشى عليه من الضرر،  أو
أو من التلف فإنه يجوز له الفطر وال حرج عليه، حتى ولو كان ذلك في رمضان إذا وصل إلى 

ابن مجموع فتاوى  .واهللا أعلم. حد يخشى على نفسه الضرر، أو الهالك فإنه يجوز له أن يفطر
 )١٩/٢٠٢( عثيمين

 
   أفطر في رمضان بسبب التعب

 ،أفطرت أربعة أيام وليس لي عذر غير التعب ،منذ خمس سنوات وفي شهر رمضان المبارك
  وما هي؟  ،فهل يجب علي القضاء؟ وهل علي كفارة

 :عليك ثالث أمور :الجواب
قصير واإلفطار بغير عذر التوبة إلى اهللا سبحانه، والندم على ما فعلت من الت :األمر األول

  .وعليك التوبة إلى اهللا من أجل التأخير؛ ألنك أخرت القضاء. شرعي
فعليك التوبة إلى اهللا من هذا  ،والواجب أن تقضي قبل رمضان الذي بعد رمضان الذي أفطرت فيه

الندم على الماضي من  :وهي ،والتوبة الزمة من كل ذنب .ومن اإلفطار بغير عذر ،التأخير
﴿ وتُوبوا ِإلَى  :كما قال اهللا سبحانه ،والعزم الصادق من العبد أال يعود إليه ،واإلقالع عنه ،نبالذ

﴾ ونحتُفْل لَّكُملَع نُونْؤمالْم ها َأييعمج ٣١سورة النور اآلية [  اللَّه [ 

من شَهِد منْكُم الشَّهر ﴿ فَ :قال ،عليك مع ذلك قضاء األيام األربعة؛ ألن اهللا تعالى :األمر الثاني
  .]١٨٥سورة البقرة اآلية  [ ﴾..فَعدةٌ من َأيامٍ ُأخَر فَلْيصمه ومن كَان مرِيضا َأو علَى سفَرٍ

 .أفطر غير المريض وغير المسافر فمن باب أولى أن يقضي وعليه التوبة إلى اهللا تعالى وإذا
من تمر أو  ،يعني كيلو ونصف تقريبا ،ين عن كل يوم نصف صاعهو إطعام مسك :األمر الثالث

يعطاها  " يعني بصاع النبي صلى اهللا عليه وسلم" من حنطة أو أرز أو غيرها من قوت البلد 
 )١٥/٣٣٦(مجموع فتاوى ابن باز .ولو فقيرا واحدا يكفي ،بعض الفقراء

 
 

   شقةالم من شق عليه الصوم جاز له األكل قدر ما يدفع عن نفسه
سنة بحجة التعب الشديد وعدم القدرة  ١٥ما حكم اإلفطار في رمضان لشخص يبلغ من العمر 

على إتمام صيامه في هذا اليوم وإن كان يقضيه فهل يجوز أن يقضيه بعد مرور شهر رمضان 
 آخر على ذلك الشهر؟

المقيم الصحيح يحرم اإلفطار في نهار رمضان على المكلف وهو المسلم العاقل البالغ  :الجواب
كما يضطر اإلنسان ألكل الميتة جاز له أن يأكل قدر ما ذا شق عليه الصيام واضطر لإلفطار، وإ

فإن أخره إلى رمضان آخر بعد رمضان،  يدفع عنه الحرج، ثم يمسك بقية يومه ويقضي عنه يوماً



كاملة فهو  ومن كان سنه خمس عشرة سنة فإنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكيناًآخر بغير عذر، 
بالغ، وهكذا من أنزل المني عن شهوة في االحتالم أو غيره أو أنبت الشعر الخشن حول فرجه، 

 )١٠/٢٣٦(اللجنة الدائمة .وتزيد المرأة بأمر رابع وهو الحيض
 

 حكم شرب الصائم للماء إذا شعر بتعب شديد
وهل عليه قضاء ذلك أثناء الصوم، وقد شعر الصائم بتعب شديد؟  ما حكم شرب الماء متعمداً

 اليوم؟
فسد صومه، ويجب عليه قضاء يوم بدل ذلك اليوم  من شرب في نهار رمضان متعمداً :الجواب

 )١٠/٢٤٨(اللجنة الدائمة .الذي شرب فيه من أجل التعب الشديد مع التوبة إلى اهللا سبحانه
 

 ا القصد؟الصوم في البالد الحارة فهل له السفر إلى البالد الباردة بهذعليه يشق 
هل على المسلم من حرج إذا سافر من بلده الحار إلى بلد بارد أو إلى بلد نهاره قصير ليصوم 

 شهر رمضان هناك؟
ألن هذا من فعل ما يخفف العبادة  ؛ال حرج عليه في ذلك إذا كان قادراً على هذا الشيء :الجواب

اللَّه علَيه وسلَّم يصب على رأسه  عليه، وفعل ما يخفف العبادة أمر مطلوب، وقد كان النبي صلَّى
الماء من العطش أو من الحر وهو صائم، وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما يبل ثوبه وهو صائم، 
وذكر أن ألنس بن مالك رضي اهللا عنه حوضاً من الماء ينزل فيه وهو صائم، وكل هذا من أجل 

صار أنشط له على فعلها، وفَعلها وهو تخفيف أعباء العبادة، وكلما خفت العبادة على المرء 
ولهذا نهى النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أن يصلي اإلنسان وهو حاقن، أي  مطمئن مستريح،

ال صالة بحضرة  (: فقال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم. محصور بالبول، أو حاقب أي محتاج للتغوط
كل ذلك من أجل أن يؤدي اإلنسان العبادة وهو مطمئن  ] مسلم[  ) طعام، وال وهو يدافعه األخبثان

وعلى هذا فال مانع أن يبقى الصائم حول المكيف وفي غرفة باردة وما . مستريح مقبل على ربه
 )٢٠/٧٧( مجموع فتاوى ابن عثيمين .أشبه ذلك

 
 

 يتأخر في بلدهم غروب الشمس فمتى يفطرون؟
إال الساعة التاسعة والنصف مساء أو العاشرة مساء فمتى نحن في بالد ال تغرب الشمس فيها 

 نفطر؟
لديكم ليل ونهار في أربع وعشرين ساعة فيجب  فمادام، تفطرون إذا غربت الشمس :الجواب

   )١٩/٣٢٠(مجموع فتاوى ابن عثيمين .عليكم الصوم ولو طال النهار



 
 يطول نهارهم إلى إحدى وعشرين ساعة فهل يقدرون قدراً للصيام؟

للصيام وكذا ماذا  كيف يصنع من يطول نهارهم إلى إحدى وعشرين ساعة هل يقدرون قدراً
، وكذلك من يستمر عندهم النهار ستة أشهر والليل ستة يصنع من يكون نهارهم قصيرا جداً

  أشهر؟
سواء كان  ،فإنهم يصومون نهاره، ل ونهار في ظرف أربع وعشرين ساعةمن عندهم لي :الجواب
ار والليل أما من طال عندهم النه. ويكفيهم ذلك والحمد هللا ولو كان النهار قصيراً طويالً أو قصيراً

كما أمر النبي صلى اهللا عليه ، هم يقدرون للصيام وللصالة قدرهمافإن، أكثر من ذلك كستة أشهر
 وسلم بذلك في يوم الدجال الذي كسنة، وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع، يقدر للصالة قدرها

   )١٥/٢٩٢(مجموع فتاوى ابن باز...في ذلك
 
 

 كيف يصومون في بلد ليلها ستة أشهر ونهارها كذلك؟
 كيف يصوم من كان في بالد ليلها ستة أشهر ونهارها ستة أشهر؟

 .هذه المسألة محل خالف :الجواب
 .هاألن مكة هي أم القرى، فجميع القرى تؤول إلي ؛يقدرون على أوقات مكة :قال بعض العلماء

ألن  ؛يقدرون الليل اثنتي عشرة ساعة، ويقدرون النهار اثنتي عشرة ساعة :وقال بعض العلماء
 .هذا هو الزمن المعتدل في الليل والنهار

فيتقيدون به سواء في ، أقرب البالد إليهم ليالً ونهاراًإنهم ينظرون إلى  :وقال بعض أهل العلم
مجموع فتاوى ابن  .لقول أرجح، واهللا أعلموهذا ا. الصيام أو في الصالة أو في غيرهما

 )١٩/٣٢٣(عثيمين
 

 سافر من جهة المشرق إلى المغرب، فزادت عدد ساعات الصوم، فماذا يفعل؟
ل يفطر على إذا سافر اإلنسان من شرق البالد إلى غربها فزاد عليه الصوم أربع ساعات فه

 ألنه صام على توقيتهم؟؛ توقيت البالد الشرقية
 ولَا اللَّيِل ِإلَى الصيام َأتموا ثُم ﴿: لقول اهللا تعالى ؛تمر في صومه حتى تغرب الشمسيس :الجواب

نوهراشتُب َأنْتُمو فُوناكي عف اجِدسالْم لْكت وددح ا فَال اللَّهوهبتَقْر كَذَِلك نيبي اللَّه هاتِللنَّاسِ آي ملَّهلَع 
إذا أقبل الليل من ههنا  (: ولقول النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،  ] ١٨٧سورة البقرة اآلية [  ﴾ونيتَّقُ

 ) وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من ههنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم
عليه أربع ساعات، كما فيلزمه أن يبقى في صيامه حتى تغرب الشمس ولو زاد  ] البخاري ومسلم[ 



أنه لو سافر من الغرب إلى الشرق أفطر إذا غربت الشمس في المشرق، وإن كان قبل غروبها في 
 .وسوف ينقص له ساعات بحسب ما بين التوقيتين، ألن الفطر معلق بغروب الشمس. المغرب

 )١٩/٣٢٣(مجموع فتاوى ابن عثيمين
 
 

  ، ووصل أمريكا نهار األحد فهل يلزمه اإلمساك؟ من سافر من اليابان يوم األحد بعد اإلفطار
لو قدر أن شخصاً سافر من اليابان في يوم األحد من رمضان وذلك بعد أن أفطر المغرب ثم 

فهل يمسك عن األكل، أم يستمر في . وصل أمريكا في نهار األحد الذي كان قد صامه في اليابان
 أكله على اعتبار أنه قد صام هذا اليوم؟

أمريكا، وذلك ألنه أتم صيامه بغروب الشمس فخرج  ال يجب عليه اإلمساك إذا وصل :الجواب
 حتَّى واشْربوا وكُلُوا لَكُم اللَّه كَتَب ما وابتَغُوا باشروهن فَالْآن ﴿: من عهدة الواجب، فقد قال تعالى

نيتَبي طُ لَكُمالْخَي ضيالَْأب نم طالْ الْخَيدوَأس نرِ مالْفَج وا ثُممَأت اميِل ِإلَى الصلَا اللَّيو نوهراشتُب َأنْتُمو 
فُوناكي عف اجِدسالْم لْكت وددح ا فَال اللَّهوهبتَقْر كَذَِلك نيبي اللَّه هاتِللنَّاسِ آي ملَّهلَع تَّقُونسورة [ ﴾ ي 

وهذا أتم صيامه إلى الليل فصوم يومه تام فال يكلف زيادة عليه، وقال النبي  ]١٨٧ يةاآل البقرة
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهـ وأدبر النهار من ههنا ـ  يعني من المشرقـ إذا أقبل الليل من ههنا  (: ص

في اليابان  وهذا الذي ] البخاري ومسلم[  ) وغربت الشمس فقد أفطر الصائمـ  يعني من المغرب
قد أفطر بنص الرسول صلَّمسو هلَيع فال يكلف صيام يوم لم يجب عليه، وقد أبرأ ذمته ، لَّى اللَّه

 .منه
فإنه يكمل يومه حتى تغرب الشمس في  ،أما لو سافر قبل غروب الشمس إلى أمريكا من اليابان

 )١٩/٣٢٦(مجموع فتاوى ابن عثيمين .أمريكا
 
 

 طائرة إذا كان في السماء غيم؟كيف يفطر ركاب ال
 لو كان هناك غيم ونحن صيام فكيف نفطر في الطائرة؟

إذا غلب على ظنك أن الشمس غائبة أفطر، ألن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أفطر ذات  :الجواب
لَّى يوم هو وأصحابه بالمدينة في يوم غيم ثم طلعت الشمس بعد إفطارهم، فأمرهم رسول اهللا ص

رواه البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر . اللَّه علَيه وسلَّم باإلمساك ولم يأمرهم بالقضاء
 )١٩/٣٣٢(نمجموع فتاوى ابن عثيمي .الصديق رضي اهللا عنهما

 
 



 
 

 حكم اإلفطار بعد تحقق مغيب الشمس وقبل األذان
غابت الشمس من ها هنا يعني  إذا: ( يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم في الحديث الصحيح

أو كما قال صلى اهللا عليه )[] المغرب، وطلع الليل من ها هنا، يعني المشرق، فقد أفطر الصائم 
وسلم، واتضح لنا بعد التبيان أن الشمس تغيب حقيقة وبعدها بخمس أو بسبع دقائق يؤذن 

بل المؤذن وبعد التحقق المؤذن لإلفطار على ميقات العجيري في الكويت، فهل يجوز اإلفطار ق
 من مغيب الشمس؟

ثُم َأتموا  ﴿: إذا تحقق الصائم غروب الشمس وإقبال الليل، فقد حل له الفطر، قال تعالى :الجواب
إذا أقبل الليل من ها ( : وقال صلى اهللا عليه وسلم]  ١٨٧سورة البقرة اآلية [  ﴾الصيام ِإلَى اللَّيِل 

وبذلك يعلم . متفق على صحته )ا هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم هنا وأدبر النهار من ه
 .أنه ال يعتبر ما خالف ذلك من التقاويم، كما أنه ال يشترط سماع األذان بعد تحقيق غروب الشمس

 )١٠/٢٨٦(اللجنة الدائمة
 

 حكم تقديم أذان الفجر قبل وقته في رمضان
 ان؟ما حكم الذين يتقدمون في أذان الفجر في رمض

الذين يتقدمون في األذان في أيام الصوم يتسرعون في أذان الفجر، يزعمون أنهم  :الجواب
 :يحتاطون بذلك للصيام وهم في ذلك مخطئون لسببين

أن االحتياط في العبادة هو لزوم ما جاء به الشرع، والنبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  :السبب األول
ما قال  ] البخاري[  )ى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه ال يؤذن حتى يطلع الفجركلوا واشربوا حت (: يقول

 .أن ال يؤذنوا حتى يطلع الفجر: حتى يقرب طلوع الفجر، إذاً فاالحتياط للمؤذنين
قد أخطأ هؤالء المؤذنون الذين يؤذنون للفجر قبل طلوع الفجر، وزعموا أنهم  :السبب الثاني

ر صحيح، لكنهم يفرطون في أمر يجب عليهم االحتياط له وهو يحتاطون ألمر احتياطهم فيه غي
صالة الفجر، فإنهم إذا أذنوا قبل طلوع الفجر صلى الناس وخصوصاً الذين ال يصلون في 

المساجد من نساء، أو معذورين عن الجماعة صالة الفجر، وحينئذ يكون أداؤهم لصالة الفجر قبل 
حة إلخواني المؤذنين أن ال يؤذنوا إال إذا تبين الصبح وقتها، وهذا خطأ عظيم، لهذا أوجه النصي

شاهدوا بأعينهم، أو علموه بالحساب الدقيق فإنهم يؤذنون، وينبغي  وظهر لهم، فإذا ظهر لهم سواء
للمرء أن يكون مستعداً لإلمساك قبل الفجر خالف ما يفعله بعض الناس إذا قرب الفجر جدا قدم 

الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بتأخير السحور، ولكن ليس هذا سحوره زاعماً أن هذا هو أمر 



بصحيح، فإن تأخير السحور إنما ينبغي إلى وقت يتمكن اإلنسان فيه من التسحر قبل طلوع الفجر، 
 )١٩/٢٩٤(مجموع فتاوى ابن عثيمين .واهللا أعلم

 
 هل يفطر على أذان المؤذن أو اإلذاعة؟

 فطر أذان المؤذن أو اإلذاعة؟هل يتبع الصائم في ال
إذا كان المؤذن يؤذن عن مشاهدة الشمس وهو ثقة، فإننا نتبع المؤذن؛ ألنه يؤذن من  :الجواب

واقع محسوس، وهو مشاهدته غروب الشمس، أما إذا كان يؤذن على ساعة وال يرى الشمس، 
تباع المذيع أولى فالغالب على الظن أن إعالن المذيع أقرب للصواب؛ ألن الساعات تختلف وا

   )١٩/٣٣٣(مجموع فتاوى ابن عثيمين .وأسلم
 

  حكم اإلمساكيات التي توزع في شهر رمضان
وهذه اإلمساكيات خاصة  ،توزع بعض الشركات والمؤسسات إمساكيات لشهر رمضان المبارك

 لإلمساك يسبق وقت أذان الفجر بربع ولكن الذي لفت انتباهي وضعهم وقتاً ،بأوقات الصلوات
مرفق لسماحتكم صورة لواحدة من . فهل لعملهم هذا أصل من السنة؟ أفتونا مأجورين ،ساعة
 اإلمساكيات هذه 

بل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن اإلمساك يكون بطلوع  ،ال أعلم لهذا التفصيل أصالً :الجواب
م الْخَيطُ الَْأبيض من الْخَيط الَْأسود من ﴿ وكُلُوا واشْربوا حتَّى يتَبين لَكُ :لقول اهللا سبحانه ؛الفجر

فجر يحرم  ،الفجر فجران(  :ولقول النبي صلى اهللا عليه وسلم ،] ١٨٧سورة البقرة اآلية [ الْفَجرِ ﴾
رواه  .)ويحل فيه الطعام  " أي صالة الصبح"  وفجر تحرم فيه الصالة  ،الطعام وتحل فيه الصالة

يؤذن  إن بالالً(  :وقوله صلى اهللا عليه وسلم ،وصححاه كما في بلوغ المرام ابن خزيمة والحاكم
وكان ابن أم "  :قال الراوي ] البخاري ومسلم [ )فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم  ،بليل

مجموع فتاوى  .متفق على صحته " أصبحت أصبحت: أعمى ال ينادي حتى يقال له مكتوم رجالً
 )١٥/٠٢٨(ابن باز

 
 

 إمساكية رمضان قبل طلوع الفجر بعشرة دقائق
وهو يجعل قبل صالة  " اإلمساك" نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يوضع فيه قسم يسمى 

  الفجر بنحو عشر دقائق، أو ربع ساعة فهل هذا له أصل من السنة أم هو من البدع؟ 
فه، ألن اهللا قال في كتابه هذا من البدع، وليس له أصل من السنة، بل السنة على خال :الجواب
 َأتموا ثُم الْفَجرِ من الَْأسود الْخَيط من الَْأبيض الْخَيطُ لَكُم يتَبين حتَّى واشْربوا وكُلُوا ﴿: العزيز



اميِل ِإلَى الصلَا اللَّيو نوهراشتُب َأنْتُمو فُوناكي عف اجِدسالْم لْكت وددح ا فَال اللَّهوهبتَقْر كَذَِلك نيبي 
اللَّه هاتِللنَّاسِ آي ملَّهلَع تَّقُون١٨٧سورة البقرة اآلية [  ﴾ي [ . هلَيع لَّى اللَّهوقال النبي ص لَّمسإن  (: و

. ) ؤذن حتى يطلع الفجربالالً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه ال ي
وهذا اإلمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض اهللا عز وجل  ] البخاري ومسلم[ 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّههلك  (: فيكون باطالً، وهو من التنطع في دين اهللا، وقد قال النبي ص
 )١٩/٢٩١( ن عثيمينمجموع فتاوى اب ). المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون

 
 

 ال يجب اإلمساك على ضرب المدفع
شخص موجود بالحرم وهو ال يعرف وقت اإلمساك وقد تأخر عن اإلمساك إلى حين االنتهاء من 

إنك متأخر عن اإلمساك واإلمساك عند ضرب المدفع أرجو : األذان، وقال له شخص بجانبه
 اإلفادة أفادكم اهللا؟

ب المدفع تحريضاً للناس على إنهاء سحورهم، وليس هو عالمة هنا في مكة يكون ضر :الجواب
على أن الفجر قد طلع، وإنما العالمة على طلوع الفجر هي أذان المؤذن، فإذا أذن المؤذن وجب 

 حتَّى واشْربوا وكُلُوا ﴿: اإلمساك ظاهراً، وأما المدفع فال يجب اإلمساك عليه؛ ألن اهللا تعالى يقول
نيتَبلَ يطُ كُمالْخَي ضيالَْأب نم طالْخَي دوالَْأس نرِ مالْفَج وا ثُممَأت اميِل ِإلَى الصلَا اللَّيو نوهراشتُب َأنْتُمو 

فُوناكي عف اجِدسالْم لْكت وددح ا فَال اللَّهوهبتَقْر كَذَِلك نيبي اللَّه هاتاسِِللنَّ آي ملَّهلَع تَّقُونسورة [  ﴾ي

فال يجب على اإلنسان أن يمسك عن األكل والشرب حتى يتبين الفجر، ولهذا ]  ١٨٧البقرة اآلية 
إن بالالً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم  (: قال الرسول عليه الصالة والسالم

 .خاريرواه الب )الفجر مكتوم، فإنه ال يؤذن حتى يطلع
إن اإلنسان إذا تسحر فأكل : وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة شائعة عند العوام، يقولون

وهذا ليس . وشرب ثم نوى الصوم فإنه ال يجوز له أن يأكل بعد ذلك ولو كان الفجر لم يطلع
أكل بصحيح أنت لو أكلت وشربت ونويت الصوم واعتبرت نفسك منتهياً والفجر لم يطلع فلك أن ت

 )١٩/٢٩٨(مجموع فتاوى ابن عثيمين .وتشرب حتى يطلع الفجر
 

 هل يجب اإلمساك حال سماع األذن أو بعد فراغه؟
متى يجب اإلمساك هل حال سماع المؤذن أم بعد فراغه من األذان، وخصوصاً إذا كنت ال أعلم 

 هل طلع الفجر أم ال؟
 فَالْآن ﴿: لقوله تعالى ؛أخبره بطلوعه ثقة يجب على الصائم اإلمساك إذا تبين له الفجر أو :الجواب

نوهراشتَغُوا بابا وم كَتَب اللَّه كُلُوا لَكُموا وباشْرتَّى وح نيتَبي طُ لَكُمالْخَي ضيالَْأب نم طالْخَي دوالَْأس 



نرِ مالْفَج وا ثُممَأت اميِل ِإلَى الصلَا اللَّيتُ ونوهراشب َأنْتُمو فُوناكي عف اجِدسالْم لْكت وددح فَال اللَّه 
ولقوله صلَّى اللَّه علَيه  ] ١٨٧سورة البقرة اآلية [  ﴾ يتَّقُون لَعلَّهم ِللنَّاسِ آياته اللَّه يبين كَذَِلك تَقْربوها

لَّمسعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه ال يؤذن حتى يطلع الفجركلوا واشربوا حتى تسم (: و (. 
وبناء على ذلك فإن كان المؤذن ال يؤذن حتى يطلع الفجر وجب اإلمساك بمجرد أذان الفجر، وإن 

 .ألن اهللا تعالى جعل الحكم معلقاً بتبين طلوع الفجر ؛كان يتحرى وال يتيقن لم يكن اإلمساك واجباً
   )١٩/٣٠٠(مجموع فتاوى ابن عثيمين

 
 

 وجوب اإلنكار على من يأكل في نهار رمضان ولو ناسياً
 ؛في نهار رمضان فال يلزمك أن تخبره يشرب أو يأكل ناسياً يقول بعض الناس إذا رأيت مسلماً

 فهل هذا صحيح؟ ،كما في الحديث ،ألن اهللا أطعمه وسقاه
من المفطرات األخرى  شيئاً يشرب في نهار رمضان أو يأكل أو يتعاطى من رأى مسلماً :الجواب

ألن إظهار ذلك في نهار الصوم منكر ولو كان صاحبه  ؛وجب إنكاره عليه أو متعمداً ناسياً
في نفس األمر؛ حتى ال يجترئ الناس على إظهار ما حرم اهللا من المفطرات في نهار  معذوراً

لقول  ؛فال قضاء عليه في دعوى النسيان وإذا كان من أظهر ذلك صادقاً ،الصيام بدعوى النسيان
من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه اهللا (  :النبي صلى اهللا عليه وسلم

 .متفق على صحته )وسقاه 
بل عليه  ،وهكذا المسافر ليس له أن يظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين ال يعرفون حاله

وهكذا  ،وحتى ال يجرؤ غيره على ذلك ،اهللا عليهأن يستتر بذلك حتى ال يتهم بتعاطيه ما حرم 
الكفار يمنعون من إظهار األكل والشرب ونحوهما بين المسلمين؛ سدا لباب التساهل في هذا 

مجموع فتاوى ابن  .وألنهم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين ،األمر
 )١٥/٢٥٥(باز

 
 ر رمضانحكم من مكنت زوجها من شرب الماء في نها

في شهر رمضان جائني زوجي من عمله وعندما دخل البيت طلب مني أن أحضر له ماء ليشرب 
فلم أخبره بأنه صائم، ثم نظرت إليه ألتحقق هل هو صائم أم ال فاتضح لي أنه نسى أنه صائم 

فذهبت وأحضرت له الماء، وعندما شرب الماء تذكر أنه صائم فالمني وعاتبني ألنني لم أخبره 
يامه فشعرت بشيء من الخوف من اهللا على عملي هذا، أرجو من فضيلتكم إفادتي وأثابكم بص
 .اهللا



أسأت في مناولة زوجك الماء وهو صائم ليشرب، وكان ينبغي لك تذكيره الصيام عند  :الجواب
 )١٠/٢٧٢(اللجنة الدائمة .طلب الماء، وأما صيام زوجك فهو صحيح ما دام أنه شرب ناسياً


