 84سؤاالً يف الصيام
حممد بن صاحل العثيمني

بِسْمِ الّلَهِ الّرَحْمَـنِ ال َّرحِيمِ

مقدمة

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عّلى أشّرف خّلقه ،حممد بن عبد اهلل عّليه أفضل الصالة
والسالم ،وعّلى آله وصحبه ومَن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
أيها اإلخوة الصاممون ..واألخوات الصاممات ،يف كل عام يأيت شهّر كّرمي ،شهّر رمضان ،شهّر
الغفّران ،شهّر الّرمحة ،جييء هذا الشهّر ليوقظنا من غفّلتنا ،وجيعل كلَ واحد منا يستّرجع أعماله
خالل سنة مّرَت عّليه ،فيتأمّلها بعني الناقد املصّلح ،فيعتدل ويقوِم نفسه ،ويُصّْلِح من شأنه ،ليُقْبِل
عّلى اهلل سبحانه وتعاىل ،فيغتنم هذه الفّرصة بالتوبة ،واإلكثار من األعمال الصاحلة ،فاليوم عمل بال
حساب ،وغداً حساب بال عمل.
إخواين يف اهلل :هبذه املناسبة املباركة أحببت أن أضع رسالة يف الصِيام فسمَيتها« :مثانية وأربعون
سؤاالً يف الصيام» ،حيث قام باإلجابة عّليها فضيّلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهلل ،مث
عّرضتها عّليه فّراجعها ،وأذن يل بطباعتها .فجزاه اهلل خرياً وَنفَعَ بعّلمه املسّلمني .وما قصدت هذا
العمل إال من أجل الفامدة إلخواين املسّلمني .وليكون املسّلم عّلى عّلم بأحكام دينه ،فيعبد اهلل وفقاً
لِمَا شّرعه .إذ كل عمل يعمّله املّرء ال يقبّله اهلل تعاىل إال إذا كان خالصاً هلل صواباً عّلى وفق ما
شّرعه الّرسول صّلى اهلل عّليه وسّلّم.
أسأل اهلل العظيم رب العّرش الكّرمي بأمسامه احلسىن وصفاته العُّلى أن جيعل هذا العمل وغريه خالصاً
لوجهه الكّرمي ،وأن ينفعين به يف حيايت وبعد ممايت .كما أسأله أن جيعل هلذا اجلهد قبوالً عند عباده،
إنه مسيع جميب .وآخّر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
مجعها ورتَبها
أبوحممد سامل بن حممد اجلهين
القصيم ـ الّرس ـ ص.ب132 :

ماذا جيب أن نفعّله يف رمضان؟
حممد بن صاحل العثيمني
شهّر رمضان عظيم مبارك ،أنزل اهلل فيه القّرآن هدل لّلناس وبيِنات من اهلدل والفّرقان ،وجعل

صومه ركناً من أركان اإلسالم ،وقيامه نافّلة تزداد هبا احلسنات ،وتكون سبباً يف النجاة من النريان.

ففي الصحيحني عن رسول اهلل صّلى اهلل عّليه وسّلّم أن «مَن صام رمضان إمياناً واحتساباً ُغفِّرَ له ما
تقدَم من ذنبه ،ومَن قام ليّلة القدر إمياناً واحتساباً ُغفِّرَ له ما تقدَم من ذنبه» .مَن صام رمضان إمياناً،
أي إمياناً باهلل عز وجل ،وإمياناً بشّريعة اهلل وقبوالً هلا ،وإذعاناً واحتساباً لثواب اهلل الذي رتَبه عّلى
هذا الصيام وكذلك القيام ،فمن قام رمضان أو ليّلة القدر متصفاً هبذين الوصفني ـ اإلميان
واالحتساب ـ غفّر اهلل له ما تقدم من ذنبه ،وإننا إذا نظّرنا إىل املاضي وجدنا أن هذا الشهّر املبارك
صارت فيه مناسبات عظيمة ،يفّرح املؤمن بذكّراها ونتامجها احلسنة.
املناسبة األوىل :أن اهلل تعاىل أنزل فيه القّرآن ،أي ابتدأ إنزاله يف هذا الشهّر وجعّله مباركاً ،فتح
املسّلمون به أقطار األرض شّرقاً وغّرباً ،واعتزَ املسّلمون به وظهّرت راية اإلسالم عّلى كل مكان.
وال خيفى عّلينا مجيعاً أن اخلّليفة الّراشد عمّر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أيت إليه بتاج كسّرل من
املدامن إىل املدينة حمموالً عّلى مجّلني ،كما ُذكِّرَ ذلك يف التاريخ ،وضع بني يديه رضي اهلل عنه ،مل
ينقص منه خّرزة واحدة ،كل هذا من عزَة املسّلمني وذلة املشّركني وهلل احلمد ،وإننا لواثقون أن

األمة اإلسالمية ستّرجع إىل القّرآن الكّرمي ،وستحكم به ،وستكون هلا العزة بعد ذلك إن شاء اهلل.
ولكن البدَ جلاين العسل من قّرص النحل ،وجلاين الورد من الشوك ،البد أن يتقدم النصّر امتحان ملن
قاموا باإلسالم والدعوة إليه ،ألن اهلل تعاىل قال يف كتابه{ :وَلَنَبْ ُّلوَنَكُمْ حَتَى َنعّْلَمَ الْمُجَـهِدِينَ مِنكُمْ
وَالصَـبِّرِينَ} [حممد ،]32 :وقال تعاىلَ{ :أمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُّلُواْ الْجََنةَ وَلَمَا َيأْتِكُم مََثلُ الَذِينَ خَ َّلوْاْ
مِن قَبّْلِكُم مَسَتْهُمُ الَْبأْسَآءُ وَالضَّرَآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَى َيقُولَ الّرَسُولُ وَالَذِينَ ءَامَنُواْ َم َعهُ مَتَى نَصّْرُ ال َّلهِ أَ َال
إِنَ نَصّْرَ ال َّلهِ قَّرِيبٌ } [البقّرة.]122 :
املناسبة الثانية يف هذا الشهّر املبارك :غزوة بدر ،وكانت غزوة بدر يف السنة الثانية من اهلجّرة ،وكان
سببها أن رسول اهلل صّلى اهلل عّليه وسّلّم مسع أن عرياً لقّريش يقودها أبوسفيان قادمة من الشام إىل

مكة ،فّلما عّلم بذلك ندب أصحابه السّريع منهم أن خيّرجوا إىل هذه العري من أجل أن يأخذوها؛
ألن قّريشاً استباحت إخّراج النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم وأصحابه من ديارهم وأمواهلم ،ومل يكن
بينهم وبني النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم عهد وال ذمة ،فخّرج صّلى اهلل عّليه وسّلّم إىل عريهم من أجل
أن يأخذها ،وخّرج بعدد قّليل ،ثالمثامة وبضعة عشّر رجالً ،ألهنم ال يّريدون احلّرب ،ولكنهم يّريدون
أخذ العري فقط ،فّلم خيّرجوا إال هبذا العدد القّليل ومعهم سبعون بعرياً يعتقبوهنا وفَّرَسَانِ فقط.
أما أبوسفيان الذي كانت معه العري ،فأرسل إىل أهل مكة يستحثهم ،ليحموا عريهم ومينعوها من
رسول اهلل صّلى اهلل عّليه وسّلّم ،فخّرج أهل مكة حبدِهم وحديدهم وكربيامهم وبطّرهم ،خّرجوا
كما وصفهم اهلل بقوله{ :خَّرَجُواْ مِن دِيَـ ِّرهِم بَطَّراً وَرِمَآءَ النَاسِ وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلِ ال َّلهِ وَال َّلهُ بِمَا

َيعْمَّلُونَ مُحِيطٌ } [األنفال.]24 :

ويف أثناء الطّريق بّلغهم أن أباسفيان جنا بعريه من النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم ،فاستشار بعضهم بعضاً،
هل يّرجعون أو ال يّرجعون ،فقال أبوجهل ـ وكان زعيمهم ـ واهلل ال نّرجع حىت نقدم بدراً فنقيم
عّليها ثالثاً ،ننحّر فيها اجلزور ،ونسقى فيها اخلمور ،وتعزف عّلينا القِيان ،وتسمع بنا العّرب فال
يزالون يهابوننا أبداً.
فهذه الكّلمات تدل عّلى الكربياء والغطّرسة ،والثقة بالباطل ليدحض به احلق ..والتقوا بالنيب صّلى
اهلل عّليه وسّلّم حبدِهم وحديدهم وكربيامهم وبطّرهم وقوهتم ،وكانوا ما بني تسعمامة وألف ،أما النيب
صّلى اهلل عّليه وسّلّم وأصحابه فكانوا ثالمثامة وبضعة عشّر رجالً ،والتقت الطامفتان ،جنود اهلل عز
وجل وجنود الشيطان ،وكانت العاقبة جلنود اهلل عز وجل ،قتل من قّريش سبعون رجالً من
عظمامهم وشّرفامهم ووجهامهم ،وأُسّر منهم سبعون رجالً ،وأقام النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم ثالثة أيام
يف عّرصة القتال كعادته ،بعد الغّلبة والظهور ،ويف اليوم الثالث ركب حىت وقف عّلى قّليب بدر اليت
ألقي فيها من صناديد قّريش أربعة وعشّرون رجالً ،وقف عّلى القّليب يدعوهم بأمسامهم وأمساء
آبامهم ،يقول« :يا فالن ابن فالن ،هل وجدت ما وعد ربكم حقاً ،إين وجدت ما وعدين ريب حقاً».
فقالوا :يا رسول اهلل ،كيف تكّلم أناساً قد جََي ُفوْا؟ ـ أي صاروا جيفاً ـ قال« :ما أنتم بأمسع لِمَا
أقول منهم ،ولكنهم ال يستجيبون» ،أو قال« :ال يّرجعون قوالً».

مث رجع النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم إىل املدينة النبوية منتصّراً وهلل احلمد.

املناسبة الثالثة :فتح مكة ،كانت مكة قد استوىل عّليها املشّركون وخّرَبوها بالكفّر والشّرك
والعصيان ،فأذن اهلل سبحانه وتعاىل لنبيه صّلى اهلل عّليه وسّلّم أن يُقاتل أهّلها وأحّلها له ساعة من
هنار ،مث عادت حّرمتها بعد الفتح كحّرمتها قبل الفتح ،ودخّلها النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم يف يوم
اجلمعة يف العشّرين من شهّر رمضان عام مثانية من اهلجّرة ،مظفّراً منصوراً حىت وقف عّلى باب
الكعبة وقّريش حتته ينتظّرون ماذا يفعل هبم ،فقال هلم« :يا قّريش ،ما تّرون أين فاعل بكم؟» قالوا:
خرياً ،أخٌ كّرميٍ وابن أخٍ كّرمي .فقال النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم« :اذهبوا فأنتم الطّلقاء» .ف َمنَ عّليهم
بعد القدرة عّليهم ،وهذا غاية ما يكون من اخلُّلُق والعفو.
وبعد عّرض املناسبات يف هذا الشهّر لنا أن نقول :ما الذي ينبغي أن نفعّله يف شهّر رمضان؟ ..الذي
نفعّله يف هذا الشهّر املبارك إما واجب وإما مندوب ،فالواجب هو الصيام ،واملندوب هو القيام.

والصيام كّلنا يعّرف هو اإلمساك عن املفطّرات من طّلوع الفجّر إىل غّروب الشمس تعبداً هلل ،دليّله
قوله تعاىل{ :فَالـنَ بَـشِّرُو ُهنَ وَابَْتغُواْ مَا كََتبَ الَّلهُ لَكُمْ وَكُّلُواْ وَاشّْرَبُواْ حَتَى يَتَبََينَ لَكُمُ الْخَيْطُ
األَبْيَضُ ِمنَ الْخَيْطِ األَسْوَدِ ِمنَ اْلفَجّْرِ ثُمَ أَتِمُواْ الصِيَامَ إِلَى الَ ْيلِ} [البقّرة.]284 :
والغّرض من الصيام ليس تّرويض البدن عّلى حتمل العطش وحتمل اجلوع واملشقة ،ولكن هو تّرويض
النفس عّلى تّرك احملبوب لّرضا احملبوب .واحملبوب املتّروك هو األكل والشّرب واجلِماع ،هذه هي
شهوات النفس.
أما احملبوب املطّلوب رضاه فهو اهلل عز وجل ،فالبد أن نستحضّر هذه النيَة أننا نتّرك هذه املفطّرات
طّلباً لّرضا اهلل عز وجل.
واحلكمة من فّرض الصيام عّلى هذه األمة قد بيَنها اهلل سبحانه وتعاىل يف قوله{ :يأَيُهَا الَذِينَ ءَامَنُواْ
كُِتبَ عَّلَيْكُمُ الصِيَامُ كَمَا كُِتبَ عَّلَى الَذِينَ مِن قَبّْلِكُمْ َلعَّلَكُمْ تََتقُونَ } [البقّرة ،]283 :ولعلَ هنا
لّلتعّليل ،أي ألجل أن تتقوا اهلل ،فتتّركوا ما حّرَم اهلل ،وتقوموا مبا أوجب اهلل .ويف الصحيح عن النيب
صّلى اهلل عّليه وسّلّم أنه قال« :مَن مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل ،فّليس هلل حاجة يف أن يدع
طعامه وشّرابه».

أي أن اهلل ال يّريد أن ندع الطعام والشّراب ،إمنا يّريد منا أن ندع قول الزور والعمل به واجلهل،
وهلذا يندب لّلصامم إذا سبَه أحدٌ وهو صامم أو قاتّله فّليقل :إين صامم ،وال يّرد عّليه؛ ألنه لو ردَ
عّليه لّردَ عّليه األول مث ردَ عّليه ثانياً ،فريد األول ،مث هكذا يكون الصيام كّله سباً ومقاتّلة ،وإذا قال
 :إين صامم ،أعّلم الذي سبَه أو قاتّله بأنه ليس عاجزاً عن مقابّلته ولكن الذي منعه من ذلك الصوم،
وحينئذٍ يكفُ األول وخيجل ،وال يستمّر يف السبِ واملقاتّلة.
هذه هي احلكمة من إجياب الصيام ،وإذا كان كذلك فينبغي لنا يف الصوم أن حنّرص عّلى فعل
الطاعات من الذكّر ،وقّراءة القّرآن ،والصالة ،والصدقة ،واإلحسان إىل اخلّلق ،وبسط الوجه،
وشّرح الصدر ،وحسن اخلّلق ،كل ما نستطيع أن هنذِب أنفسنا به فإننا نعمّله.
فإذا ظلَ املسّلم عّلى هذه احلالة طوال الشهّر ،فالبد أن يتأثّر ولن خيّرج الشهّر إال وهو قد تغيَّر
حاله ،وهلذا شُّرع يف آخّر الشهّر أن يُخّْرِج اإلنسان زكاة الفطّر تكميالً لتزكية النفس؛ ألن النفس
تزكو بفعل الطاعات وتّرك احملّرمات ،وتزكوا أيضاً ببذل املال ،وهلذا سُمِي بذل املال زكاة.

س :2ما هي املفطّرات اليت تفطّر الصامم؟
ج :2املفطّرات يف القّرآن ثالثة :األكل ،الشّرب ،اجلماع ،ودليل ذلك قوله تعاىل{ :فَالـنَ
بَـشِّرُو ُهنَ وَابَْتغُواْ مَا كََتبَ ال َّلهُ لَكُمْ وَكُّلُواْ وَاشّْرَبُواْ حَتَى يَتَبََينَ لَكُمُ الْخَيْطُ األَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
األَ ْسوَدِ ِمنَ اْلفَجّْرِ ثُمَ أَتِمُواْ الصِيَامَ إِلَى الَ ْيلِ} [البقّرة.]284 :
فبالنسبة لألكل والشّرب سواء كان حالالً أم حّراماً ،وسواء كان نافعاً أم ضاراً أو ال نافعاً وال
ضاراً ،وسواء كان قّليالً أم كثرياً ،وعّلى هذا فشُّرب الدخان مفطّر ،ولو كان ضاراً حّراماً.

حىت إن العّلماء قالوا :لو أن رجالً بّلع خّرزة ألفطّر .واخلّرزة ال تنفع البدن ومع ذلك تعترب من
املفطّرات .ولو أكل عجيناً عجن بنجس ألفطّر مع أنه ضار.
الثالث :اجلماع ..وهو أغّلظ أنواع املفطّرات .لوجوب الكفارة فيه ،والكفارة هي عتق رقبة ،فإن مل
جيد فصيام شهّرين متتابعني ،فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكيناً.
الّرابع :إنزال املين بّلذة ،فإذا أخّرجه اإلنسان بّلذة فسد صومه ،ولكن ليس فيه كفارة ،ألن الكفارة
تكون يف اجلماع خاصة.
اخلامس :اإلبّر اليت يُستغىن هبا عن الطعام والشّراب ،وهي املغذية ،أما اإلبّر غري املغذية فال تفسد
الصيام سواء أخذها اإلنسان بالوريد ،أو بالعضالت ،ألهنا ليست أكالً وال شّرباً وال مبعىن األكل
والشّرب.
السادس :القيء عمداً ،فإذا تقيأ اإلنسان عمداً فسد صومه ،وإن غّلبه القيء فّليس عّليه شيء.
السابع :خّروج دم احليض أو النفاس ،فإذا خّرج من املّرأة دم احليض أو النفاس ولو قبل الغّروب
بّلحظة فسد الصوم.
وإن خّرج دم النفاس أو احليض بعد الغّروب بّلحظة واحدة صحَ صومها.
الثامن :إخّراج الدم باحلجامة ،لقول الّرسول صّلى اهلل عّليه وسّلّم« :أفطّر احلاجم واحملجوم» ،فإذا
احتجم الّرجل وظهّر منه دم فسد صومه ،وفسد صوم من حجمه إذا كانت بالطّريقة املعّروفة يف
عهد النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم ،وهي أن احلاجم ميص قارورة الدم ،أما إذا حجم بواسطة اآلالت
املنفصّلة عن احلاجم ،فإن احملجوم يفطّر ،واحلاجم ال يفطّر ،وإذا وقعت هذه املفطّرات يف هنار رمضان
من صامم جيب عّليه الصوم ،تّرتب عّلى ذلك أربعة أمور2 :ـ اإلمث1 .ـ فساد الصوم3 .ـ

وجوب اإلمساك بقية ذلك اليوم2 .ـ وجوب القضاء.

وإن كان الفطّر باجلماع تّرتب عّلى ذلك أمّر خامس وهو الكفارة.
ولكن جيب أن نعّلم أن هذه املفطّرات ال تفسد الصوم إال بشّروط ثالثة:

2ـ العّلم1 .ـ الذِكّر3 .ـ اإلرادة.
فإذا تناول الصامم شيئاً من هذه املفطّرات جاهالً ،فصيامه صحيح ،سواء كان جاهالً بالوقت ،أو
كان جاهالً باحلكم ،مثال اجلاهل بالوقت :أن يقوم الّرجل يف آخّر الّليل ،ويظن أن الفجّر مل يطّلع،
فيأكل ويشّرب ويتبيَن أن الفجّر قد طّلع ،فهذا صومه صحيح؛ ألنه جاهل بالوقت.
ومثال اجلاهل باحلكم :أن حيتجم الصامم وهو ال يعّلم أن احلجامة مفطّرة ،فيُقال له صومك صحيح.
والدليل عّلى ذلك قوله تعاىل{ :رَبَنَا الَ ُتؤَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ َأوْ أَخْ َطأْنَا} [البقّرة ]182 :هذا من
القّرآن.
ومن السنة :حديث أمساء بنت أيب بكّر رضي اهلل عنهما الذي رواه البخاري يف صحيحه ،قالت:
أفطّرنا يوم غيم عّلى عهد النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم ،مث طّلعت الشمس فصار إفطارهم يف النهار،
ولكنهم ال يعّلمون بل ظنوا أن الشمس قد غّربت ومل يأمّرهم النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم بالقضاء،
ولو كان القضاء واجباً ألمّرهم به ،ولو أمّرهم به لنُقل إلينا .ولكن لو أفطّر ظانًا غّروب الشمس
وظهّر أهنا مل تغّرب وجب عّليه اإلمساك حىت تغّرب وصومه صحيح.

الشّرط الثاين :أن يكون ذاكّراً ،وضد الذكّر النسيان ،فّلو نسي الصامم فأكل أو شّرب فصومه
صحيح؛ لقوله تعاىل{ :رَبَنَا الَ ُتؤَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْ َطأْنَا} [البقّرة ،]182 :وقول النيب صّلى اهلل
عّليه وسّلّم فيما رواه أبوهّريّرة رضي اهلل عنه« :مَن نسي وهو صامم فأكل أو شّرب فّليتم صومه
فإمنا أطعمه اهلل وسقاه».
الشّرط الثالث :اإلرادة ،فّلو فعل الصامم شيئاً من هذه املفطّرات بغري إرادة منه واختيار ،فصومه
صحيح ،ولو أنه متضمض ونزل املاء إىل بطنه بدون إرادة فصومه صحيح.
ولو أَكّْرَه الّرجلُ امّرأته عّلى اجلماع ومل تتمكن من دفعه ،فصومها صحيح؛ ألهنا غري مّريدة ،ودليل
ذلك قوله تعاىل فيمن كفّر مكّرهاً{ :مَن َكفَّرَ بِالّلَهِ مِن َبعْدِ إميَـِنهِ إِالَ َمنْ ُأكّْرِهَ وَقَّلُْبهُ مُطْمَِئنٌ
بِاإلِميَـنِ} اآلية [النحل.]202 :
فإذا ُأكّْرِه الصامم عّلى الفطّر أو فعل مفطّراً بدون إرادة ،فال شيء عّليه وصومه صحيح.

س :1هل لقيام رمضان عدد معني أم ال؟
ج :1ليس لقيام رمضان عدد معني عّلى سبيل الوجوب ،فّلو أن اإلنسان قام الّليل كّله فال حّرج،
ولو قام بعشّرين ركعة أو مخسني ركعة فال حّرج ،ولكن العدد األفضل ما كان النيب صّلى اهلل عّليه
وسّلّم يفعّله ،وهو إحدل عشّرة ركعة أو ثالث عشّرة ركعة ،فإن أم املؤمنني عامشة رضي اهلل عنها
سُئِّلت :كيف كان النيب يصّلي يف رمضان؟ فقالت :ال يزيد يف رمضان وال يف غريه عّلى إحدل
عشّرة ركعة ،ولكن جيب أن تكون هذه الّركعات عّلى الوجه املشّروع ،وينبغي أن يطيل فيها القّراءة
والّركوع والسجود والقيام بعد الّركوع واجلّلوس بني السجدتني ،خالف ما يفعّله بعض الناس
اليوم ،يصّليها بسّرعة متنع املأمومني أن يفعّلوا ما ينبغي أن يفعّلوه ،واإلمامة والية ،والوايل جيب عّليه
أن يفعل ما هو أنفع وأصّلح .وكون اإلمام ال يهتم إال أن خيّرج مبكّراً هذا خطأ ،بل الذي ينبغي أن
يفعل ما كان النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم يفعّله من إطالة القيام والّركوع والسجود والقعود حسب

الوارد ،ونكثّر من الدعاء والقّراءة والتسبيح وغري ذلك.
س :3إذا صّلى اإلنسان خّلف إمام يزيد عّلى إحدل عشّرة ركعة ،فهل يوافق اإلمام أم ينصّرف إذا
أمت إحدل عشّرة؟
ج :3السُنَة أن يوافق اإلمام؛ ألنه إذا انصّرف قبل متام اإلمام مل حيصل له أجّر قيام الّليل .والّرسول
صّلى اهلل عّليه وسّلّم قال« :مَن قام مع اإلمام حىت ينصّرف كُِتبَ له قيام ليّلة» .من أجل أن حيثنا
عّلى احملافظة عّلى البقاء مع اإلمام حىت ينصّرف.
فإن الصحابة رضي اهلل عنهم وافقوا إمامهم يف أمّر زامد عن املشّروع يف صالة واحدة ،وذلك مع
أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي اهلل عنه حني أمت الصالة يف مِىن يف احلج ،أي صالَها أربع
ركعات ،مع أن النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم وأبابكّر وعمّر وعثمان يف أول خالفته ،حىت مضى مثاين
سنوات ،كانوا يصّلون ركعتني ،مث صّلى أربعاً ،وأنكّر الصحابة عّليه ذلك ،ومع هذا كانوا يتبعونه

يصّلون معه أربعاً ،فإذا كان هذا هدي الصحابة وهو احلّرص عّلى متابعة اإلمام ،فما بال بعض الناس

إذا رأل اإلمام زامداً عن العدد الذي كان النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم ال يزيد عّليه وهو إحدل عشّرة
ركعة ،انصّرفوا يف أثناء الصالة ،كما نشاهد بعض الناس يف املسجد احلّرام ينصّرفون قبل اإلمام
حبجة أن املشّروع إحدل عشّرة ركعة.
س :2بعض األشخاص يأكّلون واألذان الثاين يؤذن يف الفجّر لشهّر رمضان ،فما هي صحة صومهم؟
ج :2إذا كان املؤذن يؤذن عّلى طّلوع الفجّر يقيناً فإنه جيب اإلمساك من حني أن يسمع املؤذن فال
يأكل أو يشّرب.
أما إذا كان يؤذن عند طّلوع الفجّر ظنًا ال يقيناً كما هو الواقع يف هذه األزمان فإن له أن يأكل
ويشّرب إىل أن ينتهي املؤذن من األذان.
س :5كثري من الناس يف رمضان أصبح مهّهم الوحيد هو جّلب الطعام والنوم ،فأصبح رمضان شهّر
كسل ومخول ،كما أن بعضهم يّلعب يف الّليل وينام يف النهار ،فما توجيهكم هلؤالء؟
ج :5أرل أن هذا يف احلقيقة يتضمن إضاعة الوقت وإضاعة املال ،إذا كان الناس ليس هلم هَمٌ إال
تنويع الطعام ،والنوم يف النهار والسهّر عّلى أمور ال تنفعهم يف الّليل ،فإن هذا ال شك إضاعة فّرصة
مثينة رمبا ال تعود إىل اإلنسان يف حياته ،فالّرجل احلازم هو الذي يتمشى يف رمضان عّلى ما ينبغي من
النوم يف أول الّليل ،والقيام يف التّراويح ،والقيام آخّر الّليل إذا تيسّر ،وكذلك ال يسّرف يف املآكل
واملشارب ،وينبغي ملَن عنده القدرة أن حيّرص عّلى تفطري الصوام إما يف املساجد ،أو يف أماكن

أخّرل؛ ألن مَن فطَّر صامماً له مثل أجّره ،فإذا فطَّر اإلنسان إخوانه الصاممني ،فإن له مثل أجورهم،
فينبغي أن ينتهز الفّرصة مَن أغناه اهلل تعاىل حىت ينال أجّراً كثرياً.
س :2بعض أممة املساجد يف رمضان يطيّلون يف الدعاء ،وبعضهم يقصّر ،فما هو الصحيح؟
ج :2الصحيح أال يكون غّلواً وال تقصرياً ،فاإلطالة اليت تشق عّلى الناس منهي عنها ،فإن النيب صّلى
اهلل عّليه وسّلّم ملَا بَ َّلغَه أن معاذ بن جبل أطال الصالة يف قومه غضب صّلى اهلل عّليه وسّلّم غضباً مل
يغضب يف موعظة مثّله قط ،وقال ملعاذ بن جبل« :أفتَان أنت يا معاذ» .فالذي ينبغي أن يقتصّر عّلى
الكّلمات الواردة ،أو يزيد قّليالً ال يشق .وال شك يف أن اإلطالة شاقة عّلى الناس ،وتّرهقهم

والسيما الضعفاء منهم ،ومن الناس من يكون وراءه أعمال وال حيب أن ينصّرف قبل اإلمام ويشق
عّليه أن يبقى مع اإلمام ،فنصيحيت إلخواين األممة أن يكونوا بني بني ،كذلك ينبغي أن يتّرك الدعاء
أحياناً حىت ال يظن العامة أن القنوت واجب يف الوتّر.
س :4ما صحة حديث «أفطّر احلاجم واحملجوم»؟
ج :4هذا احلديث صحَحه اإلمام أمحد رمحه اهلل ،وكذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وابن القيم،
وغريهم من احملققني ،وهو صحيح ،وهو أيضاً مناسب من الناحية النظّرية؛ ألن احملجوم خيّرج منه دم
كثري يضعف البدن ،وإذا ضعف البدن احتاج إىل الغذاء ،فإذا كان الصامم حمتاجاً إىل احلجامة
وحجم ،قّلنا :أفطّرت فَكُل واشّرب من أجل أن تعود قوة البدن ،أما إذا كان غري حمتاج ،نقول له:
ال حتتجم إذا كان الصيام فّرضاً ،وحينئ ٍذ حنفظ عّليه قوَته حىت يفطّر.
س :8ما حكم ذهاب أهل جدة إىل مكة لصالة التّراويح؟
ج :8ال حّرج يف أن يذهب اإلنسان إىل املسجد احلّرام كي يصّلي فيه التّراويح؛ ألن املسجد احلّرام
مما يُشدُ إليه الّرِحال ،ولكن إذا كان اإلنسان موظفاً أو كان إماماً يف مسجد فإنه ال يدع الوظيفة أو
يدع اإلمامة ويذهب إىل الصالة يف املسجد احلّرام ،ألن الصالة يف املسجد احلّرام سُنَة .وأما القيام
بالواجب الوظيفي فإنه واجب ،وال ميكن أن يُتّرك الواجب من أجل فعل السُنَة .وقد بّلغين أن بعض
األممة يتّركون مساجدهم ،ويذهبون إىل مكة من أجل االعتكاف يف املسجد احلّرام أو من أجل
صالة التّراويح ،وهذا خطأ؛ ألن القيام بالواجب واجب .والذهاب إىل مكة إلقامة التّراويح أو
االعتكاف ليس بواجب.
س :9ما حكم تتبُع األممة الذين يف أصواهتم مجال؟
ج :9أرل أنه ال بأس يف ذلك ،لكن األفضل أن يصّلي اإلنسان يف مسجده ألجل أن جيتمع الناس
حول إمامهم ويف مساجدهم ،وألجل أال ختّلو املساجد من الناس ،وألجل أال يكثّر الزحام عند
املسجد الذي تكون قّراءة إمامه جيدة فيحدث من هذا ارتباك ،ورمبا حيدث أمّر مكّروه ،رمبا يأيت
إنسان يتّلقف امّرأة خّرجت من هذا املسجد الذي فيه الناس بكثّرة ،ومع كثّرة الناس والزحام رمبا

خيطفها وهي ال تشعّر إال بعد مسافة ،وهلذا حنن نّرل أن اإلنسان يبقى يف مسجده لِمَا يف ذلك من
عمارة املسجد وإقامة اجلماعة فيه .واجتماع اجلماعة عّلى إمامهم والسالمة من الزحام واملشقَة.
س :20هل سحب الدم بكثّرة يؤدي إىل إفطار الصامم؟
ج :20سحب الدم بكثّرة إذا كان يؤدي إىل ما تؤدي إليه احلجامة من ضعف البدن واحتياجه

لّلغذاء ،حكمه كحكم احلجامة ،وأما ما خيّرج بغري اختيار اإلنسان مثل أن جتّرح الّرجل فتزنف دماً
كثرياً فإن هذا ال يضّر؛ ألنه بغري إرادة اإلنسان.

س :22بالنسبة لصالة التّراويح يف ليّلة العيد ،هل تكمل أم ال؟
ج :22إذا ثبت اهلالل ليّلة الثالثني من رمضان ،فإهنا ال تقام صالة التّراويح ،وال صالة القيام،

وذلك ألن صالة التّراويح والقيام إمنا هي يف رمضان ،فإذا ثبت خّروج الشهّر فإهنا ال تقام ،فينصّرف

الناس من مساجدهم إىل بيوهتم.
س :21هل لّلمعتكف يف احلّرم أن خيّرج لألكل أو الشّرب ،وهل جيوز له الصعود إىل سطح املسجد
لسماع الدروس؟
ج :21نعم ..جيوز لّلمعتكف يف املسجد احلّرام أو غريه أن خيّرج لألكل والشّرب إن مل يكن يف
إمكانه أن حيضّرمها إىل املسجد ،ألن هذا أمّر البدَ منه ،كما أنه سوف خيّرج لقضاء احلاجة ،وسوف
خيّرج لالغتسال من جنابة إذا كانت عّليه اجلنابة .وأما الصعود إىل سطح املسجد فهو أيضاً ال يضّر؛
ألن اخلّروج من باب املسجد األسفل إىل السطح ما هو إال خطوات قّليّلة ويقصد به الّرجوع إىل
املسجد أيضاً ،فّليس يف هذا بأس.
س :23شاب استمىن يف رمضان جاهالً بأنه يفطّر ويف حالة غّلبت عّليه شهوته ،فما احلكم؟
ج :23احلكم أنه ال شيء عّليه ،ألننا قّررنا فيما سبق أنه ال يفطّر الصامم إال بثالثة شّروط :العّلم ـ
الذِكّْر ـ اإلرادة .ولكين أقول :إنه جيب عّلى اإلنسان أن يصرب عن االستمناء ألنه حّرام؛ لقول اهلل
تعاىل{ :وَالَذِينَ هُمْ ِلفُّرُوجِهِمْ حَـفِظُونَ * إِالَ عَّلَى أَ ْزوَجِهِمْ َأوْ مَا مَّلَ َكتْ أَيْمَـنُهُمْ َفإِنَهُمْ غَيّْرُ مَّلُومِنيَ
* فَ َمنِ ابَْتغَى وَرَآءَ ذِلكَ َفُأوْلَـِئكَ هُمُ اْلعَادُونَ } [املؤمنون 5 :ـ  .]4وألن النيب صّلى اهلل عّليه

وسّلّم قال« :يا معشّر الشباب ،مَن استطاع منكم الباءة فّليتزوج ،فإنه أغض لّلبصّر ،وأحصن
لّلفّرج ،ومَن مل يستطع فعّليه بالصوم».
ولو كان االستمناء جامزاً ألرشد إليه النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم؛ ألنه أيسّر عّلى املكّلف ،وألن
اإلنسان جيد فيه متعة ،خبالف الصوم ففيه مشقة ،فّلما عدل النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم إىل الصوم،
دلَ هذا عّلى أن االستمناء ليس جبامز.
س :22ما حكم الصوم مع تّرك الصالة يف رمضان؟
ج :22إن الذي يصوم وال يصّلي ال ينفعه صيامه وال ُيقْبَل منه وال تربَأ به ذمَته .بل إنه ليس مطالباً
به مادام ال يصّلي؛ ألن الذي ال يصّلي مثل اليهودي والنصّراين ،فما رأيكم أن يهوديًا أو نصّرانيًا
صام وهو عّلى دينه ،فهل يقبل منه؟ ال .إذن نقول هلذا الشخص :تب إىل اهلل بالصالة وصم ،ومَن
تاب تاب اهلل عّليه.
س :25يقول بعض الناس :إن األشهُّر مجيعاً ال ُيعّْرَف دخوهلا كّلها وخّروجها بالّرؤية ،وبالتايل فإن
املفّروض إكمال عدة شعبان ثالثني وكذا عدة رمضان ..فما حكم الشّرع يف مثل هذا القول؟
ج :25هذا القول ـ من جهة ـ أن األشهّر مجيعاً ال يُعّرف دخوهلا كّلها وخّروجها بالّرؤية ليس
بصحيح .بل إن رؤية مجيع أهّلة الشهور ممكنة ،وهلذا قال النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم« :إذا رأيتموه
فصوموا ،وإذا رأيتموه فأفطّروا».
وال يعّلِق النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم شيئاً عّلى أمّر مستحيل ،وإذا أمكن رؤية هالل شهّر رمضان فإنه
ميكن رؤية هالل غريه من الشهور.
وأما الفقّرة الثانية يف السؤال وهي أن املفّروض إكمال عدة شعبان ثالثني وكذلك عدة رمضان..

فصحيح أنه إذا غُمَ عّلينا ومل نّرَ اهلالل ،بل كان حمتجباً بغيم أو قتّر أو حنومها فإننا نكمل عدة شعبان

ثالثني مث نصوم ،ونكمل عدة رمضان ثالثني مث نفطّر .هكذا جاء احلديث عن رسول اهلل صّلى اهلل
عّليه وسّلّم أنه قال« :صوموا لّرؤيته ،وأفطّروا لّرؤيته ،فإن غُمَ عّليكم فعدوا ثالثني يوماً» .ويف
حديث آخّر« :فأكمّلوا العدة ثالثني».

وعّلى هذا فإذا كانت ليّلة الثالثني من شعبان وتّراءل الناس اهلالل ومل يّروه فإهنم يكمّلون شعبان
ثالثني يوماً .وإذا كانت ليّلة الثالثني من رمضان فتّراءل الناس اهلالل ومل يّروه ،فإهنم يكمّلون عدة
رمضان ثالثني يوماً.
س :22ما هي الطّريقة الشّرعية اليت يثبت هبا دخول الشهّر؟ وهل جيوز اعتماد حساب املّراصد
الفّلكية يف ثبوت الشهّر وخّروجه؟ وهل جيوز لّلمسّلم أن يستعمل ما يسمى بـ(الدربيل) يف رؤية
اهلالل؟
ج :22الطّريقة الشّرعية لثبوت دخول الشهّر أن يتّراءل الناس اهلالل ،وينبغي أن يكون ذلك ممن
يوثق به يف دينه ويف قوة نظّره.
فإذا رأوه وجب العمل مبقتضى هذه الّرؤية صوماً إن كان اهلالل هالل رمضان ،وإفطاراً إن كان
اهلالل هالل شوال ،وال جيوز اعتماد حساب املّراصد الفّلكية إذا مل يكن رؤية .فإن كان هناك رؤية
ولو عن طّريق املّراصد الفّلكية فإهنا معتربة لعموم قول النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم« :إذا رأيتموه

فصوموا ،وإذا رأيتموه فأفطّروا» .أما جمّرد احلساب فإنه ال جيوز العمل به وال االعتماد عّليه.

وأما استعمال ما يسمى بـ(الدربيل) وهو املنظار املقّرِب يف رؤية اهلالل فال بأس به ،ولكن ليس
بواجب؛ ألن الظاهّر من السنة أن االعتماد عّلى الّرؤية املعتادة ال عّلى غريها ،ولكن لو استعمل
فّرآه من يوثق به فإنه يعمل هبذه الّرؤية ،وقد كان الناس قدمياً يستعمّلون ذلك ملَا كانوا يصعدون
(املنامّر) يف ليّلة الثالثني من شعبان أو ليّلة الثالثني من رمضان فيتّراءونه بواسطة هذا املنظار .عّلى
كل حال مىت ثبتت رؤيته بأي وسيّلة فإنه جيب العمل مبقتضى هذه الّرؤية لعموم قوله صّلى اهلل عّليه
وسّلّم« :إذا رأيتموه فصوموا ،وإذا رأيتموه فأفطّروا».
س :24هل يّلزم املسّلمني مجيعاً يف كل الدول الصيام بّرؤية واحدة؟ وكيف يصوم املسّلمون يف
بعض بالد الكفار اليت ليس فيها رؤية شّرعية؟
ج :24هذه املسألة اختّلف فيها أهل العّلم أي إذا رمي اهلالل يف بّلد من بالد املسّلمني وثبتت رؤيته
شّرعاً ،فهل يّلزم بقية املسّلمني أن يعمّلوا مبقتضى هذه الّرؤية؟ فمن أهل العّلم مَن قال إنه يّلزمهم أن

يعمّلوا مبقتضى هذه الّرؤية ،واستدلوا بعموم قوله تعاىل{ :فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَهّْرَ فَّلْيَصُ ْمهُ َومَن كَا َن

مَّرِيضًا َأوْ عَّلَى َسفَّرٍ َفعِدَةٌ ِمنْ أَيَامٍ أُخَّرَ} [البقّرة .]285 :ويقول النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم« :إذا
رأيتموه فصوموا» .قالوا :واخلطاب عام جلميع املسّلمني .ومن املعّلوم أنه ال يُّراد به رؤية كل إنسان
بنفسه؛ ألن هذا متعذر ،وإمنا املّراد بذلك إذا رآه مَن يثبت بّرؤيته دخول الشهّر .وهذا عام يف كل
مكان .وذهب آخّرون من أهل العّلم إىل أنه إذا اختّلفت املطالع فّلكل مكان رؤيته ،وإذا مل ختتّلف
املطالع فإنه جيب عّلى مَن مل يّروه إذا ثبتت رؤيته مبكان يوافقهم يف املطالع أن يعمّلوا مبقتضى هذه
الّرؤية .واستدلَ هؤالء بنفس ما استدلَ به األولون فقالوا :إن اهلل تعاىل يقول{ :فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ
الشَهّْرَ فَّلْيَصُ ْمهُ} .ومن املعّلوم أنه ال يُّراد بذلك رؤية كل إنسان مبفّرده .فيعمل به يف املكان الذي
رمي فيه ويف كل مكان يوافقهم يف مطالع اهلالل .أما مَن ال يوافقهم يف مطالع اهلالل فإنه مل يّره ال
حقيقة وال حكماً ..قالوا :وكذلك نقول يف قول النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم« :إذا رأيتموه فصوموا،
وإذا رأيتموه فأفطّروا» .فإن مَن كان يف مكان ال يوافق مكان الّرامي يف مطالع اهلالل مل يكن رآه ال
حقيقة وال حكماً ،قالوا :والتوقيت الشهّري كالتوقيت اليومي .فكما أن البالد ختتّلف يف اإلمساك

واإلفطار اليومي ،فكذلك جيب أن ختتّلف يف اإلمساك واإلفطار الشهّري ،ومن املعّلوم أن االختالف
اليومي له أثّره باتفاق املسّلمني ،فمن كانوا يف الشّرق فإهنم ميسكون قبل مَن كانوا يف الغّرب،

ويفطّرون قبّلهم أيضاً.
فإذا حكمنا باختالف املطالع يف التوقيت اليومي؛ فإن مثّله متاماً يف التوقيت الشهّري.
وال ميكن أن يقول قامل :إن قوله تعاىل{ :فَالـنَ بَـشِّرُوهُنَ وَابْتَغُواْ مَا كََتبَ ال َّلهُ لَكُمْ وَكُّلُواْ
وَاشّْرَبُواْ حَتَى يَتَبََينَ لَكُمُ الْخَيْطُ األَبْيَضُ ِمنَ الْخَيْطِ األَ ْسوَدِ ِمنَ اْلفَجّْرِ ثُمَ أَتِمُواْ الصِيَامَ إِلَى الَ ْيلِ}
[البقّرة.]284 :
وقوله صّلى اهلل عّليه وسّلّم« :إذا أقبل الّليل من هاهنا ،وأدبّر النهار من هاهنا ،وغّربت الشمس فقد
أفطّر الصامم» .ال ميكن ألحد أن يقول إن هذا عام جلميع املسّلمني يف كل األقطار.
وكذلك نقول يف عموم قوله تعاىل{ :فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَهّْرَ فَّلْيَصُ ْمهُ} ،وقوله صّلى اهلل عّليه وسّلّم:
«إذا رأيتموه فصوموا ،وإذا رأيتموه فأفطّروا».

وهذا القول كما تّرل له قوَته مبقتضى الّلفظ والنظّر الصحيح والقياس الصحيح أيضاً ،قياس
التوقيت الشهّري عّلى التوقيت اليومي.
وذهب بعض أهل العّلم إىل أن األمّر معّلَق بويل األمّر يف هذه املسألة ،فمىت رأل وجوب الصوم أو
الفطّر مستنداً بذلك إىل مستند شّرعي فإنه يعمل مبقتضاه؛ لئال خيتّلف الناس ويتفّرقوا حتت والية
واحدة .واستدلَ هؤالء بعموم احلديث« .الصوم يوم يصوم الناس ،والفطّر يوم يفطّر الناس».
وهناك أقوال أخّرل ذكّرها أهل العّلم الذين ينقّلون اخلالف يف هذه املسألة.
وأما الشق الثاين من السؤال وهو :كيف يصوم املسّلمون يف بالد الكفار اليت ليس هبا رؤية شّرعية؟
فإن هؤالء ميكنهم أن يثبتوا اهلالل عن طّريق شّرعي ،وذلك بأن يتّراءوا اهلالل إذا أمكنهم ذلك ،فإن
مل ميكنهم هذا فإن قّلنا بالقول األول يف هذه املسألة فإنه مىت ثبتت رؤية اهلالل يف بّلد إسالمي ،فإهنم
يعمّلون مبقتضى هذه الّرؤية ،سواء رأوه أو مل يّروه.
وإذا قّلنا بالقول الثاين ،وهو اعتبار كل بّلد بنفسه إذا كان خيالف البّلد اآلخّر يف مطالع اهلالل ،ومل
يتمكنوا من حتقيق الّرؤية يف البّلد الذي هم فيه ،فإهنم يعتربون أقّرب البالد اإلسالمية إليهم ،ألن هذا
أعّلى ما ميكنهم العمل به.
س :28إذا تيقن شخص من دخول الشهّر بّرؤية اهلالل ومل يستطع إبالغ احملكمة فهل جيب عّليه
الصيام؟
ج :28اختّلف العّلماء يف هذا ،فمنهم من يقول إنه يّلزمه الصيام ،ومنهم من يقول إنه ال يّلزمه
وذلك بناءً عّلى أن اهلالل هو ما استهلَ واشتهّر بني الناس ،أو أن اهلالل هو ما رمي بعد غّروب
الشمس ،سواء اشتهّر بني الناس أم مل يشتهّر.
والذي يظهّر يل أن مَن رآه وتيقَن من رؤيته وهو يف مكان ناءٍ مل يشاركه أحد يف الّرؤية أو مل يشاركه
أحد يف التّرامي ،فإنه يّلزمه الصوم؛ لعموم قوله تعاىل{ :فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَهّْرَ فَّلْيَصُ ْمهُ} [البقّرة:
 .]285وقوله صّلى اهلل عّليه وسّلّم« :إذا رأيتموه فصوموا» ولكن إن كان يف البّلد وشهد به عند
احملكمة ،وردت شهادته فإنه يف هذه احلال يصوم سّرًا لئال يعّلن خمالفة الناس.

س :29هل ورد عن الّرسول صّلى اهلل عّليه وسّلّم دعاء خاص يقوله مَن رأل اهلالل؟ وهل جيوز ملن
مسع خرب اهلالل أن يدعو به ولو مل يّر اهلالل؟
ج :29نعم يقول« :اهلل أكرب ..الّلهم أهّلَه عّلينا باألمن واإلميان ..والسالمة واإلسالم ..والتوفيق ملا
حتبه وتّرضاه .ريب وربك اهلل ..هالل خري ورشد».
فقد جاء يف ذلك حديثان عن رسول اهلل صّلى اهلل عّليه وسّلّم فيهما مقال قّليل .وظاهّر احلديث أنه
ال يدعى هبذا الدعاء إال حني رؤية اهلالل .أما من مسع به ومل يّره فإنه ال يشّرع له أن يقول ذلك.
س :10إذا مل يعّلم الناس دخول الشهّر إال بعد مضي وقت من النهار فهل جيب عّليهم إمساك بقية
اليوم؟ أم قضاؤه؟
ج :10إذا عّلم الناس بدخول شهّر رمضان يف أثناء اليوم فإنه جيب عّليهم اإلمساك؛ ألنه ثبت أن
هذا اليوم من شهّر رمضان فوجب إمساكه .ولكن هل يّلزمهم القضاء؟ أي قضاء هذا اليوم؟ يف هذا
خالف بني أهل العّلم فجمهور العّلماء يّرون أنه يّلزمهم القضاء؛ ألهنم مل ينووا الصيام من أول اليوم
بل مضى عّليهم جزء من اليوم بال نية ،وقد قال النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم« :إمنا األعمال بالنيات،
وإمنا لكل امّرأ ما نول».
وذهب بعض أهل العّلم إىل أنه ال يّلزمهم القضاء ألهنم كانوا مفطّرين عن جهل واجلاهل معذور
جبهّله ،ولكن القضاء أحوط وأبّرأ لّلذمة .وقد قال النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم« :دع ما يّريبك إىل ما

ال يّريبك» فما هو إال يوم واحد وهو يسري ال مشقة فيه ،وفيه راحة لّلنفس وطمأنينة لّلقّلب.
س :12هل يأمث املسّلمون مجيعاً إذا مل يتّراء أحدٌ منهم هالل رمضان دخوالً أو خّروجاً؟

ج :12تّرامي اهلالل ـ هالل رمضان أو هالل شوال ـ أمّر معهود يف عهد الصحابة رضي اهلل

عنهم؛ لقول ابن عمّر رضي اهلل عنهما« :تّراءل الناس اهلالل فأخربت النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم أين

رأيته فصامه وأمّر الناس بصيامه».
وال شك أن هدي الصحابة رضي اهلل عنهم أكمل اهلدي وأمته.

س :11إذا أسّلم رجل بعد مضي أيام من شهّر رمضان فهل يطالب بصيام األيام السابقة؟
ج :11هذا ال يطالب بصيام األيام السابقة؛ ألنه كان كافّراً فيها .والكافّر ال يطالب بقضاء ما فاته
من األعمال الصاحلة؛ لقول اهلل تعاىل{ :قُل لِّلَذِينَ َكفَّرُواْ إِن يَنتَهُواْ ُي ْغفَّرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَّلَفَ} [األنفال:
 .]38وألن الناس كانوا يسّلمون يف عهد الّرسول صّلى اهلل عّليه وسّلّم ومل يكن يأمّرهم بقضاء ما
فاهتم من صوم ،وال صالة وال زكاة .ولكن لو أسّلم يف أثناء النهار فهل يّلزمه اإلمساك والقضاء؟ أو
اإلمساك دون القضاء؟ أو ال يّلزمه إمساك وال قضاء؟
يف هذه املسألة خالف بني أهل العّلم ،والقول الّراجح إنه يّلزمه اإلمساك دون القضاء ،فيّلزمه
اإلمساك ألنه صار من أهل الوجوب وال يّلزمه القضاء ،ألنه قبل ذلك ليس من أهل الوجوب .فهو
كالصيب إذا بّلغ يف أثناء النهار فإنه يّلزمه اإلمساك وال يّلزمه القضاء عّلى القول الّراجح يف هذه
املسألة أيضاً.
س :13هل يؤمّر الصبيان دون اخلامسة عشّر بالصيام كما يف الصالة؟
ج :13نعم يؤمّر الصبيان الذين مل يبّلغوا بالصيام إذا أطاقوه كما كان الصحابة رضي اهلل عنهم
يفعّلون ذلك بصبياهنم.
وقد نصَ أهل العّلم عّلى أن الويل يأمّر مَن له والية عّليهم من الصغار بالصوم من أجل أن يتمّرَنوا
عّليه ويألفوه وتتطبع أصول اإلسالم يف نفوسهم حىت تكون كالغّريزة هلم.
ولكن إذا كان يشق عّليهم أو يضّرهم فإهنم ال يّلزمون بذلك .وإنين أنبه هنا عّلى مسألة يفعّلها بعض
اآلباء أو األمهات وهي منع صبياهنم من الصيام عّلى خالف ما كان الصحابة رضي اهلل عنهم
يفعّلونه .يدَعون أهنم مينعون هؤالء الصبيان رمحة هبم ،وإشفاقاً عّليهم ،واحلقيقة أن رمحة الصبيان
بأمّرهم بشّرامع اإلسالم وتعويدهم عّليها وتأليفهم هلا .فإن هذا بال شك من حُسن التّربية ومتام
الّرعاية .وقد ثبت عن النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم قوله« :إن الّرجل راع يف أهل بيته ومسئول عن
رعيته» والذي ينبغي عّلى أولياء األمور بالنسبة ملن والهم اهلل عّليهم من األهل والصغار أن يتقوا اهلل
تعاىل فيهم ،وأن يأمّروهم مبا أُمّروا أن يأمّروهم به من شّرامع اإلسالم.

س :12إذا بّرأ شخص من مّرض سبق أن قّرَر األطباء استحالة شفامه منه وكان ذلك بعد مضي أيام
من رمضان فهل يطالَب بقضاء األيام السابقة؟
ج :12إذا أفطّر شخص رمضان أو من رمضان ملّرض ال يّرجى زواله إما حبسب العادة وإما بتقّريّر
األطباء املوثوق هبم ،فإن الواجب عّليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ،فإذا فعل ذلك وقدر اهلل له
الشفاء فيما بعد فإنه ال يّلزمه أن يصوم عما أطعم عنه؛ ألن ذمته بّرمت مبا أتى به من اإلطعام بدالً
عن الصوم.
وإذا كانت ذمته قد بّرمت فال واجب يّلحقه بعد بّراءة ذمته .ونظري هذا ما ذكّره الفقهاء رمحهم اهلل
يف الّرجل الذي يعجز عن أداء فّريضة احلج عجزاً ال يّرجى زواله فيقيم من حيج عنه مث يربأ بعد ذلك
فإنه ال تّلزمه الفّريضة مّرة ثانية.
س :15بعض أممة املساجد يف صالة التّراويح يقّلدون قّراءة غريهم وذلك لتحسني أصواهتم
بالقّرآن ..فهل هذا عمل مشّروع وجامز؟
ج :15حتسني الصوت بالقّرآن أمّر مشّروع أمّر به النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم ،واستمع النيب صّلى
اهلل عّليه وسّلّم ذات ليّلة إىل قّراءة أيب موسى األشعّري وأعجبته قّراءته حىت قال له« :لقد أوتيت
مزماراً من مزامري آل داود» وعّلى هذا فإذا قّلَد إمام املسجد شخصاً حسن الصوت والقّراءة من
أجل أن حيسن صوته وقّراءته لكتاب اهلل ـ عز وجل ـ فإن هذا أمّر مشّروع لذاته ومشّروع لغريه
أيضاً؛ ألن فيه تنشيطاً لّلمصّلني خّلفه وسبباً حلضور قّلوهبم واستماعهم وإنصاهتم لّلقّراءة ،وفضل اهلل
يؤتيه من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم.
س :12بعض أممة املساجد حياول تّرقيق قّلوب الناس والتأثري فيهم بتغيري نربة صوته أحياناً أثناء
صالة التّراويح ويف دعاء القنوت ،وقد مسعت بعض الناس ينكّر ذلك فما قولكم حفظكم اهلل يف
هذا؟
ج :12الذي أرل أنه إذا كان هذا العمل يف احلدود الشّرعية بدون غّلو فإنه ال بأس به وال حّرج
فيه .وهلا قال أبوموسى األشعّري لّلنيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم« :لو كنت أعّلم أنك تستمع إىل قّراءيت
حلربته لك حتبرياً» أي حسنتها وزيَنتها ،فإذا حسَن بعض الناس صوته أو أتى به عّلى صفة تّرقق

القّلوب فال أرل يف ذلك بأساً ،لكن الغّلو يف هذا ككونه ال يتعدل كّلمة يف القّرآن إال فعل مثل هذا
الفعل الذي ذُكّر يف السؤال ،أرل أن هذا من باب الغّلو وال ينبغي فعّله ،والعّلم عند اهلل.
س :14ما القول يف قوم ينامون طول هنار رمضان وبعضهم يصّلي مع اجلماعة وبعضهم ال يصّلي.
فهل صيام هؤالء صحيح؟
ج :14صيام هؤالء جمزأ تربأ به الذمة ولكنه ناقص جدًا ،وخمالف ملقصود الشارع يف الصيام؛ ألن
اهلل سبحانه وتعاىل قال{ :يأَيُهَا الَذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَّلَيْكُمُ الصِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَّلَى الَذِينَ مِن قَبّْلِكُمْ
َلعَّلَكُمْ تََتقُونَ } [البقّرة.]283 :
وقال النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم« :مَن مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل؛ فّليس هلل حاجة يف أن
يدع طعامه وشّرابه».
ومن املعّلوم أن إضاعة الصالة وعدم املباالة هبا ليس من تقول اهلل عز وجل ،وال من تّرك العمل
بالزور ،وهو خمالف ملّراد اهلل ورسوله يف فّريضة الصوم ،ومن العجب أن هؤالء ينامون طول النهار،
ويسهّرون طول الّليل ،ورمبا يسهّرون الّليل عّلى لغو ال فامدة هلم منه ،أو عّلى أمّر حمّرم يكسبون به
إمثاً ،ونصيحيت هلؤالء وأمثاهلم أن يتقوا اهلل عز وجل ،وأن يستعينوه عّلى أداء الصوم عّلى الوجه
الذي يّرضاه ،وأن يستغّلوه بالذِكّر وقّراءة القّرآن والصالة واإلحسان إىل اخلّلق وغري ذلك مما
تقتضيه الشّريعة اإلسالمية .وقد كان النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم أجود الناس وكان أجود ما يكون يف
رمضان حني يّلقاه جربيل فيدارسه القّرآن ،فّرسول اهلل صّلى اهلل عّليه وسّلّم أجود باخلري من الّريح
املّرسّلة.
س :18نالحظ بعض املسّلمني يتهاونون يف أداء الصالة خالل أشهّر العام ،فإذا جاء شهّر رمضان
بادروا بالصالة والصيام وقّراءة القّرآن ..فكيف يكون صيام هؤالء؟ وما نصيحتكم هلم؟
ج :18صيام هؤالء صحيح؛ ألنه صيام صادر من أهّله ،ومل يقتّرن مبفسد فكان صحيحاً ،ولكن
نصيحيت هلؤالء أن يتقوا اهلل تعاىل يف أنفسهم ،وأن يعبدوا اهلل سبحانه وتعاىل مبا أوجب عّليهم يف
مجيع األزمنة ويف مجيع األمكنة ،واإلنسان ال يدري مىت يفجؤه املوت ،فّرمبا ينتظّرون شهّر رمضان

وال يدركونه ،واهلل سبحانه وتعاىل مل جيعل لعبادته أمداً إال املوت ،كما قال تعاىل{ :وَاعْبُدْ رََبكَ حَتَى
َيأْتَِيكَ الَْيقِنيُ } [احلجّر ]99 :أي حىت يأتيك املوت الذي هو اليقني.
س :19هل نية صيام رمضان كافية عن نية صوم كل يوم عّلى حدة؟
ج :19من املعّلوم أن كل شخص يقوم يف آخّر الّليل ويتسحّر فإنه قد أراد الصوم وال شك يف هذا،
ألن كل عاقل يفعل الشيء باختياره ال ميكن أن يفعّله إال بإرادة .واإلرادة هي النية ،فاإلنسان ال

يأكل يف آخّر الّليل إال من أجل الصوم ،ولو كان مّراده جمّرد األكل مل يكن من عادته أن يأكل يف
هذا الوقت .فهذه هي النية ولكن حيتاج إىل مثل هذا السؤال فيما لو قدر أن شخصاً نام قبل غّروب
الشمس يف رمضان وبقي نامماً مل يوقظه أحد حىت طّلع الفجّر من اليوم التايل؛ فإنه مل ينو من الّليل
لصوم اليوم التايل؛ فهل نقول :إن صومه اليوم التايل صوم صحيح بناءً عّلى النية السابقة؟
أو نقول :إن صومه غري صحيح؛ ألنه مل ينوه من ليّلته؟ فنقول :إن صومه صحيح .فإن القول الّراجح
أن نية صيام رمضان يف أوله كافية ،وال حيتاج إىل جتديد النية لكل يوم .الّلهم إال أن يوجد سبب
يبيح الفطّر فيفطّر يف أثناء الشهّر ،فحينئذٍ البد من نية جديدة الستئناف الصوم.

س :30ما حكم األكل والشّرب واملؤذن يؤذن أو بعد األذان بوقت يسري والسيما إذا مل يعّلم طّلوع
الفجّر حتديداً؟
ج :30احلد الفاصل الذي مينع الصامم من األكل والشّرب هو طّلوع الفجّر؛ لقول اهلل تعاىل:

{فَالـنَ بَـشِّرُو ُهنَ وَابَْتغُواْ مَا كََتبَ ال َّلهُ لَكُمْ َوكُّلُواْ وَاشّْرَبُواْ حَتَى يَتَبََينَ لَكُمُ الْخَيْطُ األَبْيَضُ ِمنَ
الْخَيْطِ األَ ْسوَدِ ِمنَ اْلفَجّْرِ[ }...البقّرة.]284 :
ولقول النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم« :كّلوا واشّربوا حىت يؤذِن ابن أم مكتوم ،فإنه ال يؤذن حىت يطّلع
الفجّر».
فالعربة بطّلوع الفجّر ..فإذا كان املؤذن ثقة ،ويقول إنه ال يؤذن حىت يطّلع الفجّر؛ فإنه إذا أذن
وجب اإلمساك مبجّرد مساع أذانه ،وأما إذا كان املؤذن يؤذن عّلى التحّري فإن األحوط لإلنسان أن
ميسك عند مساع أذان املؤذن ،إال أن يكون يف بّرية ويشاهد الفجّر فإنه ال يّلزمه اإلمساك ولو مسع

األذان حىت يّرل الفجّر طالعاً إذا مل يكن هناك مانع من رؤيته؛ ألن اهلل تعاىل عّلَق احلكم عّلى تبني
اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجّر ،والنيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم قال يف أذان ابن أم مكتوم:
«فإنه ال يؤذن حىت يطّلع الفجّر.»..
وإنين أُنبه هنا عّلى مسألة يفعّلها بعض املؤذنني وهي أهنم يؤذنون قبل الفجّر خبمس دقامق أو أربع
دقامق زعماً منهم أن هذا من باب االحتياط لّلصوم .وهذا احتياط نَصِفه بأنه «تنطع» وليس احتياطًا
شّرعياً ..وقد قال النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم« :هّلك املتنطعون» وهو احتياط غري صحيح؛ ألهنم إن
احتاطوا لّلصوم أساءوا لّلصالة .فإن كثرياً من الناس إذا مسع املؤذن قام فصّلى الفجّر ،وحينئذٍ يكون
هذا الذي قام عّلى مساع أذان املؤذن الذي أذَن قبل صالة الفجّر يكون قد صّلَى الصالة قبل وقتها،
والصالة قبل وقتها ال تصح .ويف هذا إساءة لّلمصّلني ،مث إن فيه أيضاً إساءة إىل الصاممني؛ ألنه مينع
من أراد الصيام من تناول األكل والشّرب مع إباحة اهلل له ذلك .فيكون جانياً عّلى الصاممني حيث
منعهم ما أحل اهلل هلم ،وعّلى املصّلني حيث صّلوا قبل دخول الوقت وذلك مبطل لصالهتم.
فعّلى املؤذن أن يتقي اهلل عز وجل ،وأن ميشي يف حتّريه لّلصواب عّلى ما دلَ عّليه الكتاب والسُنَة.
س :32يطول النهار يف بعض البالد طوالً غري معتاد يصل إىل عشّرين ساعة أحياناً ،هل يطالب
املسّلمون يف تّلك البالد بصيام مجيع النهار؟
ج :32نعم يطالبون بصيام مجيع النهار؛ لقول اهلل تعاىل{ :فَالـنَ بَـشِّرُو ُهنَ وَابَْتغُواْ مَا كََتبَ ال َّلهُ
لَكُمْ وَكُّلُواْ وَاشّْرَبُواْ حَتَى يَتَبََي َن لَكُمُ الْخَيْطُ األَبْيَضُ ِمنَ الْخَيْطِ األَ ْسوَدِ ِمنَ اْلفَجّْرِ ثُمَ أَتِمُواْ الصِيَامَ
إِلَى الَ ْيلِ} [البقّرة ]284 :ولقول النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم« :إذا أقبل الّليل من هاهنا ،وأدبّر
النهار من هاهنا ،وغّربت الشمس فقد أفطّر الصامم».
س :31صاحب شّركة لديه عمال غري مسّلمني ،فهل جيوز له أن مينعهم من األكل والشّرب أمام
غريهم من العمال املسّلمني يف نفس الشّركة خالل هنار رمضان؟
ج :31أوالً نقول إنه ال ينبغي لإلنسان أن يستخدم عماالً غري مسّلمني مع متكينه من استخدام
املسّلمني؛ ألن املسّلمني خري من غري املسّلمني ..قال اهلل تعاىل{ :وََلعَبْ ٌد ُمؤْ ِمنٌ خَيّْرٌ مِن مُشّْرِكٍ وََلوْ

أَعْجَبَكُمْ} [البقّرة ،]112 :ولكن إذا دعت احلاجة إىل استخدام عمال غري مسّلمني فإنه ال بأس به
بقدر احلاجة فقط.
وأما أكّلهم وشّرهبم يف هنار رمضان أمام الصاممني من املسّلمني فإن هذا ال بأس به ،ألن الصامم
املسّلم حيمد اهلل عز وجل أن هداه لإلسالم الذي به سعادة الدنيا واآلخّرة ،وحيمد اهلل تعاىل أن عافاه
اهلل مما ابتّلى به هؤالء الذين مل يهتدوا هبدل اهلل عز وجل .فهو وإن حّرم عّليه األكل والشّرب يف
هذه الدنيا شّرعاً يف أيام رمضان فإنه سينال اجلزاء يوم القيامة حني يُقال له{ :كُّلُواْ وَاشّْرَبُواْ هَنِيَئاً بِمَآ
أَسْ َّلفْتُمْ فِى االَْيَامِ الْخَالَِيةِ } [احلاقة ..]12 :لكن مينع غري املسّلمني من إظهار األكل والشّرب يف
األماكن العامة ملنافاته لّلمظهّر اإلسالمي يف البّلد.
س :33هل الغيبة والنميمة تفطّران الصامم يف هنار رمضان؟
ج :33الغيبة والنميمة ال تفطّران ،ولكنهما تنقصان الصوم ..قال اهلل تعاىل{ :يأَيُهَا الَذِينَ ءَامَنُواْ
كُِتبَ عَّلَيْكُمُ الصِيَامُ كَمَا كُِتبَ عَّلَى الَذِينَ مِن قَبّْلِكُمْ َلعَّلَكُمْ تََتقُونَ } [البقّرة ..]283 :وقال النيب

صّلى اهلل عّليه وسّلّم« :مَن مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل؛ فّليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه
وشّرابه».
س :32إذا رمي صامم يأكل أو يشّرب يف هنار رمضان ناسياً فهل يذكَّر أم ال؟
ج :32من رأل صامماً يأكل أو يشّرب يف هنار رمضان فإنه جيب عّليه أن يذكِّره لقول النيب صّلى
اهلل عّليه وسّلّم حني سها يف صالته« :فإذا نسيت فذكّروين».

واإلنسان الناسي معذور لنسيانه .لكن اإلنسان الذاكّر الذي يعّلم أن هذا الفعل مبطل لصومه ومل
يدل عّليه يكون مقصّراً؛ ألن هذا هو أخوه فيجب أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه.
واحلاصل أن من رأل صامماً يأكل أو يشّرب يف هنار رمضان ناسياً فإنه يذكِّره ،وعّلى الصامم أن
ميتنع من األكل فوراً ،وال جيوز له أن يتمادل يف أكّله أو شّربه .بل لو كان يف فمه ماء أو شيء من
طعام فإنه جيب عّليه أن يّلفظه ،وال جيوز له ابتالعه بعد أن ذُكِّر أو ذَكَّر أنه صامم.
وإنين هبذه املناسبة أود أن أُبيِن أن املفطّرات اليت تفطّر الصامم ،ال تفطّره يف ثالث حاالت:

ـ إذا كان ناسياً.
ـ وإذا كان جاهالً.
ـ وإذا كان غري قاصد.
فإذا نسي فأكل أو شّرب فصومه تام؛ لقول النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم« :من نسي وهو صامم فأكل
أو شّرب فّليتم صومه؛ فإمنا أطعمه اهلل وسقاه» .وإذا أكل أو شّرب يظن أن الفجّر مل يطّلع ،أو يظن
أن الشمس قد غّربت ،مث تبني أن األمّر خالف ظنه ،فإن صومه صحيح حلديث أمساء بنت أيب بكّر
رضي اهلل عنهما قالت« :أفطّرنا يف عهد النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم يف يوم غيم ،مث طّلعت الشمس،
ومل يأمّرهم النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم بالقضاء» .ولو كان القضاء واجباً ألمّرهم به ،ولو أمّرهم به
لنقل إلينا؛ ألنه إذا أمّرهم به صار من شّريعة اهلل ،وشّريعة اهلل البد أن تكون حمفوظة بالغة إىل يوم
القيامة.
وكذلك إذا مل يقصد فعل ما يفطّر فإنه ال يفطّر ،كما لو متضمض فزنل املاء إىل جوفه ،فإنه ال يفطّر
بذلك؛ ألنه غري قاصد.
وكما لو احتّلم وهو صامم فأنزل فإنه ال يفسد صومه؛ ألنه نامم غري قاصد ،وقد قال اهلل عز وجل:
{وَلَيْسَ عَّلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ ِبهِ وَلَـكِن مَا َتعَمَ َدتْ قُّلُوبُكُمْ} [األحزاب.]5 :
س :35هل يعترب ختم القّرآن يف رمضان لّلصامم أمّراً واجباً؟
ج :35ختم القّرآن يف رمضان لّلصامم ليس بأمّر واجب ،ولكن ينبغي لإلنسان يف رمضان أن يُكثّر
من قّراءة القّرآن كما كان ذلك سُنَة رسول اهلل صّلى اهلل عّليه وسّلّم ،فقد كان عّليه الصالة
والسالم يدارسه جربيل القّرآن كل رمضان.
س :32ما حكم صالة التّراويح ،وما هي السنة يف عدد ركعاهتا؟
ج :32صالة التّراويح سنة سنَها رسول اهلل صّلى اهلل عّليه وسّلّم ألمته ،فقد قام بأصحابه ثالث
ليالٍ ،ولكنه صّلى اهلل عّليه وسّلّم تّرك ذلك خوفاً من أن تُفّرض عّليهم ،مث بقي املسّلمون بعد ذلك

يف عهد أيب بكّر وصدر من خالفة عمّر ،مث مجعهم أمري املؤمنني عمّر رضي اهلل عنه عّلى متيم الداري
وأُيبّ بن كعب ،فصاروا يصّلون مجاعة إىل يومنا هذا وهلل احلمد .وهي سُنَة يف رمضان.
وأما عدد ركعاهتا فهي إحدل عشّرة أو ثالث عشّرة ركعة ،هذه هي السنة يف ذلك .ولكن لو زاد
عّلى هذا فال حّرج وال بأس به؛ ألنه روي يف ذلك عن السّلف أنواع متعددة يف الزيادة والنقص ،ومل
ينكّر بعضهم عّلى بعض ،فمن زاد فإنه ال ينكّر عّليه ،ومن اقتصّر عّلى العدد الوارد فهو أفضل ،وقد
دلَت السنة عّلى أنه ال بأس يف الزيادة حيث ورد يف البخاري وغريه من حديث ابن عمّر رضي اهلل
عنهما أن رجالً سأل النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم عن صالة الّليل ،فقال« :مثىن مثىن ،فإذا خشي
أحدكم الصبح صّلى واحدة فأوتّرت له ما قد صّلى» .ومل حيدد النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم عدداً

معيناً يقتصّر عّليه ،ولكن املهم يف صالة التّراويح اخلشوع والطمأنينة يف الّركوع والسجود والّرفع

منهما ،وأال يفعل ما يفعّله بعض الناس من العجّلة السّريعة اليت متنع املصّلني فعل ما يسن ،بل رمبا
متنعهم من فعل ما جيب حّرصاً منه عّلى أن يكون أول مَن خيّرج من املساجد من أجل أن ينتابه الناس
بكثّرة ،فإن هذا خالف املشّروع .والواجب عّلى اإلمام أن يتقي اهلل تعاىل فيمن وراءه ،وأال يطيل
إطالة تشق عّليهم خارجة عن السنة ،وال خيفف ختفيفاً خيل مبا جيب أو مبا يسن عّلى من وراءه ..وهلذا
قال العّلماء :إنه يكّره لإلمام أن يسّرع سّرعة متنع املأموم فعل ما يسن ،فكيف مبن يسّرع سّرعة متنع
املأمومني فعل ما جيب؟! فإن هذه السّرعة حّرام يف حق هذا اإلمام.
فنسأل اهلل لنا وإلخواننا االستقامة والسالمة.
س :34ما حكم مجع صالة التّراويح كّلها أو بعضها مع الوتّر يف سالم واحد؟
ج :34هذا عمل مفسد لّلصالة؛ ألن النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم قال« :صالة الّليل مثىن مثىن»..

فإذا مجعها يف سالم واحد مل تكن مثىن مثىن ،وحينئذٍ تكون عّلى خالف ما أمّر به الّرسول صّلى اهلل

عّليه وسّلّم ..وقد قال النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم« :مَن عمل عمالً ليس عّليه أمّرنا فهو رد» .ونص
اإلمام أمحد رمحه اهلل« :عّلى أن من قام إىل ثالثة يف صالة الّليل فكأمنا قام إىل ثالثة يف صالة الفجّر».
أي أنه إن استمّر بعد أن تذكَّر فإن صالته تبطل كما لو كان ذلك يف صالة الفجّر ،وهلذا يّلزمه إذا
قام إىل الثالثة يف صالة التّراويح ناسياً مث ذكّر أن يّرجع ويتشهد ،ويسجد لّلسهو بعد السالم ..فإن مل
يفعل بطّلت صالته ..وهاهنا مسألة وهي أن بعض الناس فهم من حديث عامشة رضي اهلل عنها حيث

سئّلت :كيف كانت صالة النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم يف رمضان؟ فقالت« :ما كان يزيد يف رمضان
وال غريه عّلى إحدل عشّرة ركعة ،يصّلي أربعاً فال تسأل عن حسنهن وطوهلن ،مث يصّلي أربعاً فال
تسأل عن حسنهن وطوهلن ،مث يصّلي ثالثاً» ،حيث ُظنَ أن األربع األوىل بسالم واحد واألربع الثانية
بسالم واحد ،والثالث الباقية يف سالم واحد .ولكن هذا احلديث حيتمل ما ذكّر وحيتمل أن مّرادها
أنه يصّلي أربعاً بتسّليمتني ،مث جيّلس لالستّراحة واستعادة النشاط ،مث يصّلي أربعاً كذلك ،وهذا
االحتمال أقّرب ،أي أنه يصّلي ركعتني ركعتني ..لكن األربع األوىل جيّلس بعدها ليستّريح ويستعيد
نشاطه ،وكذلك األربع الثانية يصّلي ركعتني ركعتني مث جيّلس.
ويؤيد هذا قوله صّلى اهلل عّليه وسّلّم« :صالة الّليل مثىن مثىن» ،فيكون يف هذا مجع بني فعّله وقوله
صّلى اهلل عّليه وسّلّم ،واحتمال أن تكون أربعاً بسالم واحد وارد لكنه مّرجوح ملا ذكّرنا من أن

النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم قال« :صالة الّليل مثىن مثىن».
وأما الوتّر فإذا أوتّر بثالث فّلها صفتان :الصفة األوىل أن يسّلم بّركعتني مث يأيت بالثالثة ،والصفة
الثانية أن يسّرد الثالث مجيعاً بتشهد واحد وسالم واحد.
س :38ما قولكم فيما يذهب إليه بعض الناس من أن دعاء ختم القّرآن من البدع احملدثة؟
ج :38ال أعّلم لدعاء ختم القّرآن يف الصالة أصالً صحيحاً يعتمد عّليه من سنة الّرسول صّلى اهلل
عّليه وسّلّم ،وال من عمل الصحابة رضي اهلل عنهم .وغاية ما يف ذلك ما كان أنس بن مالك رضي
اهلل عنه يفعّله إذا أراد إهناء القّرآن من أنه كان جيمع أهّله ويدعو ،لكنه ال يفعل هذا يف صالته.
والصالة كما هو معّلوم ال يشّرع فيها إحداث دعاء يف حمل مل تّرد السُنَة به؛ لقول النيب صّلى اهلل
عّليه وسّلّم« :صّلوا كما رأيتموين أُصّلي».
وأما إطالق البدعة عّلى هذه اخلتمة يف الصالة فإين ال أحب إطالق ذلك عّليها؛ ألن العّلماء ـ
عّلماء السنة ـ خمتّلفون فيها .فال ينبغي أن نعنف هذا التعنيف عّلى ما قال بعض أهل السنة إنه من
األمور املستحبة ،لكن األوىل لإلنسان أن يكون حّريصاً عّلى اتباع السنة.

مث إن هاهنا مسألة يفعّلها بعض األخوة احلّريصني عّلى تطبيق السنة .وهي أهنم يصّلون خّلف أحد
األممة الذين يدعون عند ختم القّرآن ،فإذا جاءت الّركعة األخرية انصّرفوا وفارقوا الناس حبجة أن
اخلتمة بدعة ،وهذا أمّر ال ينبغي ملا حيصل من ذلك من اختالف القّلوب والتنافّر ،وألن ذلك خالف
ما ذهبت إليه األممة .فإن اإلمام أمحد رمحه اهلل كان ال يّرل استحباب القنوت يف صالة الفجّر ومع
ذلك يقول« :إذا امتم اإلنسان بقانت يف صالة الفجّر فّليتابعه ،وليؤمن عّلى دعامه».
ونظري هذه املسألة أن بعض األخوة احلّريصني عّلى اتباع السنة يف عدد الّركعات يف صالة التّراويح
إذا صّلوا خّلف إمام يصّلي أكثّر من إحدل عشّر ركعة أو ثالث عشّرة ركعة انصّرفوا إذا جتاوز
اإلمام هذا العدد ،وهذا أيضاً أمّر ال ينبغي ،وهو خالف عمل الصحابة رضي اهلل عنهم؛ فإن الصحابة

رضي اهلل عنهم ملا امتَ عثمان بن عفان رضي اهلل عنه يف مىن متأوالً أنكّروا عّليه اإلمتام ومع ذلك
كانوا يصّلون خّلفه ويتمون .ومن املعّلوم أن إمتام الصالة يف حال يشّرع فيها القصّر أشد خمالفة
لّلسُنَة من الزيادة عّلى ثالث عشّرة ركعة ،ومع هذا مل يكن الصحابة رضي اهلل عنهم يفارقون

عثمان ،أو يَدَعون الصالة معه .وهم بال شك أحّرص منا عّلى اتباع السنة ،وأسد منا رأياً ،وأشد منا
متسكاً فيما تقتضيه الشّريعة اإلسالمية.
فنسأل اهلل أن جيعّلنا مجيعاً ممن يّرل احلق فيتبعه ،ويّرل الباطل باطالً فيجتنبه.
س :39اعتاد بعض املسّلمني وصف ليّلة سبع وعشّرين من رمضان بأهنا ليّلة القدر .فهل هلذا
التحديد أصل؟ وهل عّليه دليل؟
ج :39نعم هلذا التحديد أصل ،وهو أن ليّلة سبع وعشّرين أرجى ما تكون ليّلة لّلقدر كما جاء ذلك
يف صحيح مسّلم من حديث أُيب بن كعب رضي اهلل عنه .ولكن القول الّراجح من أقوال أهل العّلم
اليت بّلغت فوق أربعني قوالً أن ليّلة القدر يف العشّر األواخّر والسيما يف السبع األواخّر منها ،فقد

تكون ليّلة سبع وعشّرين ،وقد تكون ليّلة مخس وعشّرين ،وقد تكون ليّلة ثالث وعشّرين ،وقد
تكون ليّلة تسع وعشّرين ،وقد تكون ليّلة الثامن والعشّرين ،وقد تكون ليّلة السادس والعشّرين،
وقد تكون ليّلة الّرابع والعشّرين.

ولذلك ينبغي لإلنسان أن جيتهد يف كل الّليايل حىت ال حيّرم من فضّلها وأجّرها؛ فقد قال اهلل تعاىل:
{إِنَآ أَنزَلْنَـهُ فِى لَيْ َّلةٍ مُبَـّرَ َكةٍ إِنَا كُنَا مُنذِرِينَ } [الدخان ..]3 :وقال عز وجل{ :إِنَا أَنزَلْنَـهُ فِى
لَيْ َّلةِ اْلقَدْرِ * َومَآ أَدْرَاكَ مَا لَيْ َّلةُ اْلقَدْرِ * لَيّْلَةُ اْلقَدْرِ خَيّْرٌ ِمنْ أَلْفِ شَهّْرٍ * تَنَزَلُ الْمَّلَـئِ َكةُ وَالّرُوحُ فِيهَا
ِبإِذْنِ رَبِهِم مِن كُلِ َأمّْرٍ * سَّلَـمٌ هِىَ حَتَى مَطّْلَعِ اْلفَجّْرِ } [سورة القدر].
س :20إذا شق الصيام عّلى املّرأة املّرضع فهل جيوز هلا الفطّر؟
ج :20نعم جيوز هلا أن تفطّر إذا شق الصيام عّليها ،أو إذا خافت عّلى ولدها من نقص إرضاعه ،فإنه
يف هذه احلال جيوز هلا أن تفطّر ،وأن تقضي عدد األيام اليت أفطّرهتا.
س :22يف بعض الصيدليات خباخ يستعمّله بعض مّرضى الّربو ،فهل جيوز لّلصامم استعماله يف هنار
رمضان؟
ج :22استعمال البخاخ جامز لّلصامم سواء كان صيامه يف رمضان أم يف غري رمضان ..وذلك ألن
هذا البخاخ ال يصل إىل املعدة ،وإمنا يصل إىل القصبات اهلوامية فتنفتح لِما فيه من خاصية ويتنفس
اإلنسان تنفساً عادياً بعد ذلك ،فّليس هو مبعىن األكل وال الشّرب ،وال أكالً وال شّرباً يصل إىل
املعدة.
ومعّلوم أن األصل صحة الصوم حىت يوجد دليل يدل عّلى الفساد من كتاب أو سنة أو إمجاع أو
قياس صحيح.
س :21ما حكم استعمال معجون األسنان لّلصامم يف هنار رمضان؟
ج :21استعمال املعجون لّلصامم يف رمضان وغريه ال بأس به إذا مل يزنل إىل معدته ،ولكن األوىل
عدم استعماله؛ ألن له نفوذاً قوياً قد ينفذ إىل املعدة واإلنسان ال يشعّر به .وهلذا قال النيب صّلى اهلل

عّليه وسّلّم لّلقيط بن صربة« :بالِغ يف االستنشاق إال أن تكون صامماً» ،فاألوىل أال يستعمل الصامم
املعجون ،واألمّر واسع فإذا أخَّره حىت أفطّر فيكون قد توقى ما خيشى أن يكون به فساد الصوم.

س :23هل صحيح أن املضمضة يف الوضوء تسقط عن الصامم يف هنار رمضان؟
ج :23ليس هذا بصحيح ،فاملضمضة يف الوضوء فّرض من فّروض الوضوء سواء يف هنار رمضان أو
يف غريه لّلصامم ولغريه ،لعموم قوله تعاىل{ :فاغْسِّلُواْ وُجُوهَكُمْ} [املامدة ،]2 :لكن ال ينبغي أن
يبالغ يف املضمضة أو االستنشاق وهو صامم ،حلديث لقيط بن صربة أن النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم
قال له« :أسبغ الوضوء ،وخّلل بني األصابع ،وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صامماً».
س :22هل يفطّر الصامم بأخذ اإلبّر يف الوريد؟
ج :22ال يفطّر الصامم بأخذ اإلبّر يف الوريد وال يف غريه .إال أن تكون هذه اإلبّرة قاممة مقام الطعام
حبيث يستغين هبا اإلنسان عن األكل والشّرب .فأما ما ليس كذلك فإهنا ال تفطّر مطّلقاً سواء أخذت
من الوريد أو من غريه ..وذلك ألن هذه اإلبّر ليست أكالً وال شّرباً ،وال مبعىن األكل والشّرب..
وعّلى هذا فينتفي عنها أن تكون يف حكم األكل والشّرب.
س :25هل أخذ شيء من الدم بغّرض التحّليل أو التربع يف هنار رمضان يفطّر الصامم أم ال؟
ج :25إذا أخذ اإلنسان شيئاً من الدم قّليالً ال يؤثّر يف بدنه ضعفاً فإنه ال يفطّر بذلك سواء أخذه
لّلتحّليل أو لتشخيص املّرض ،أو أخذه لّلتربع به لشخص حيتاج إليه.
أما إذا أخذ من الدم كمية كبرية يّلحق البدن هبا ضعف فإنه يفطّر بذلك قياساً عّلى احلجامة اليت
ثبت بالسنة بأهنا مفطّرة لّلصامم.
وبناءً عّلى ذلك فإنه ال جيوز لإلنسان أن يتربع هبذه الكمية من الدم وهو صامم صوماً واجباً كصوم
رمضان إال أن يكون هناك ضّرورة ،فإنه يف هذه احلال يتربع به لدفع الضّرورة ،ويكون مفطّراً يأكل
ويشّرب بقية يومه ويقضي بدل هذا اليوم.
س :22ما حكم استعمال السواك لّلصامم بعد الزوال؟
ج :22استعمال السواك لّلصامم قبل الزوال وبعد الزوال سنة كما هو سنة لغريه؛ ألن األحاديث
عامة يف استعمال السواك ،ومل يستثن منها صامماً قبل الزوال وال بعده.

قال النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم« :السواك مطهّرة لّلفم مّرضاة لّلّرب .»...وقال عّليه الصالة
والسالم« :لوال أن أشق عّلى أميت ألمّرهتم بالسواك عند كل صالة».
س :24ما توجيهكم ـ حفظكم اهلل ـ لبعض أممة املساجد الذين يتّركون مساجدهم يف رمضان
ويذهبون إىل مكة لّلعمّرة والصالة يف احلّرم خالل هذا الشهّر؟
ج :24توجيهنا هلؤالء أن يعّلموا أن بقاءهم يف مساجدهم الجتماع الناس فيها ،وأداء واجبهم الذي
التزموه أمام حكومتهم أفضل من أن يذهبوا إىل مكة ليقيموا فيها ويصّلوا هناك .والنيب عّليه الصالة
والسالم مل يذكّر يف رمضان يف الذهاب إىل مكة إال العمّرة ،فقال« :عمّرة يف رمضان تعدل حجة»
ومل يذكّر النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم اإلقامة هناك ..ولكن ال شك أن اإلقامة يف مكة أفضل من
اإلقامة يف غريها ،لكن لغري اإلنسان الذي له عمل مّرتبط به أمام حكومته ،وواجب عّليه أن يقوم به،
فنصيحيت هلؤالء إذا شاءوا أن يؤدوا العمّرة أن يذهبوا إليها وأن يّرجعوا منها بدون تأخُّر؛ ليقوموا مبا
جيب عّليهم حنو إخواهنم ووالة أمورهم.
س :28يعتقد بعض الناس أن العمّرة يف رمضان أمّر واجب عّلى كل مسّلم البد أن يؤديه ولو مّرة
يف العمّر ،فهل هذا صحيح؟
ج :28هذا غري صحيح .والعمّرة واجبة مّرة واحدة يف العمّر ،وال جتب أكثّر من ذلك ،والعمّرة يف
رمضان مندوب إليها؛ ألن النيب صّلى اهلل عّليه وسّلّم قال« :عمّرة يف رمضان تعدل حجة».
نسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا وإخواننا املسّلمني ملا حيب ويّرضى ،إنه جواد كّرمي ،واحلمد هلل رب العاملني،
وأُصّلي وأُسّلم عّلى نبينا حممد وعّلى آله وصحبه أمجعني.

