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 السيد مراد سالمة 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده  إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من

اهلل فال مضال له، ومن يضلل فال هادى له، واشهد أن ال اله إال اهلل وحده ال شريك له، واشهد أن 

 حممدًا عبده ورسوله. 

َياَأيَُّها }[ 201]آل عمران:  { ُموَنَياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َحقَّ ُتَقاِتِه َوَلا َتُموُتنَّ ِإلَّا َوَأْنُتْم ُمْسِل}

ًرياا َوِنَسا ًا ِثالنَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًلا َك

َياَأيَُّها  }[ وقال تعاىل 2 ً: ]النسا {اَن َعَلْيُكْم َرِقيبااَواتَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَسا ًَُلوَن ِبِه َواْلَأْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َك

 [ 00]األحزاب:  {الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا َقْوًلا َسِديداا

 أما بعد:

فإنًّ أصدق احلديث كتاب اهلل وخري اهلدى هدى حممد صلى اهلل عليه وسلم وشر األمور حمدثاتها، وكل 

 بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار: وبعد:حمدثة بدعة وكل 

فإنًّ أصدق احلديث كتاب اهلل وخري اهلدى هدى حممد صلى اهلل عليه وسلم وشر األمور حمدثاتها، وكل 

 حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار: وبعد:

الة رس وبعد فهذهوالقبول  وإياكم اإلخالصتعاىل  ورزقنا اهلل خبريأخي املسلم كل عام أنتم 

عنها خالل  أجبت اليت فيها األسئلة مجعت {الرمضانيةالدرر البهية من الفتاوى }مسيتها 

فيها مبين على الدليل من الكتاب و السنة و فهم سلف و  منهجي وكاناألعوام املاضية 

 ستةمسلم وال مسلمة عنها و جاءت الرسالة يف  أليو هي أسئلة ال غنى  األمةخلف هذه 

 وهي:ول فص

 املعاصرة الطبية املسائل األول: الفصل

فيها  مستجدة ذكرتكن يف سلف هذه األمة وإمنا هي مسائل مل توهي عبارة عن نوازل ومسائل معاصرة 

 لإلفتاء الدائمة وكذلك اللجنةاإلفتاء املصرية  وفتاوى دارخالل اجملامع الفقهية  والعلماء منآراء 

 بالسعودية ........
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 املسافرين فتاوى ثاني:ال الفصل

اإلفتاء وباملنج الفقهي يف البيان  والتزمت فيهاعن مسائل مت اإلجابة عليها يف عدة مناسبات  وهي عبارة

  الراجح الرايوبيان 

 الرمضانية لألحكام النسائية لثالث: الفتاوىا الفصل

 ليها املسلمة يف نهار رمضان .إحتتاج  رمبا اليتالسائل بعض  إىلضت الفصل تعر ويف هذا

 الزوجية العالقات فتاوى: رابعال الفصل

 وغريمنها  ملفطروبيان ابالعالقة الزوجية خالل نهار شهر رمضان  وفتاوى تتعلقوهي عبارة عن مسائل 

  املفطر

 متفرقات: امساخل الفصل

الراجح  يأالعلماء و الر آراء فيها معني وبينُتالفصل مجعت فيه متفرقات ال تندرج حتت باب  ويف هذا

 فيها 

 الرتاويح صالة فتاوى :سادسال الفصل

  . ألئمةااخالفات اليت يقع فيها و بعض املالفصل أجبت على عدة مسائل تتعلق بصالة الرتاويح  ويف هذا

ك العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به املسلمني واملسلمات وأن جيعل فاهلل أسأل أن جيعل ذل

ذلك يف موازين من كتبها وأشرف على طبعها ونشرها، وصلي اللهم على نبينا حممد وآله األبرار 

 وصحابته األخيار ومن سار على نهجه واتبع سنته إىل يوم القرار 

 أبو أمسا ً / السيد مراد سالمة

 رس باألوقاف املصريةإمام وخطيب ومد

 مجهورية مصر العربية / حمافظة البحًرية/ مركز شرباخيت / قرية فرنوى

hamam4111@gmail.com 
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 الفصل األول 

 في الصوم المسائل الطبية المعاصرة

 (2) السؤال

  ؟ ال أم تفطر هل بامتصاصها اللسان يقوم و اللسان حتت توضع اليت األقراص حكم

 حتت توضع اليت العالجية األقراص هذه فيك: أناعلم بارك اهلل تعاىل  الوهاب: امللك حبول اجلواب

هذا و املفطرات من تعد ال احللق إىل نفذ ما ابتالع اجتنب إذا وغًريها، الصدرية الذحبة لعالج اللسان

  باإلمجاِع اإلسالميِّ الِفقه جمَمُع قرَّره ما

  أسباب لعدة وذلك

 معناهما. يف وال ُشرباا وال أكًلا ليست أنَّها: اوًَّل

 اِناللِّس حتت املوجودُة الدَّموية األوعيُة تقوُم إنَّما اجَلوِف، إىل شي ًٌ منها يدُخُل ال ألنَّه: ثانياا

 أن بني َقْرَف وال املَسامِّ ، ِمن نَفَذ مبا الِفطِر عَدِم على الِعلِم أهُل أمجع الدوائية وقد املادَِّة بامتصاِص

 . داِخَله أو الَفِم خاِرَج املسامُّ تكوَن

 .بَيقنٍي إلَّا ِبَفساِده ُيحكُم وال الصِّياِم، ِصحَُّة األصَل أن: ثالثاا

 اهلل تعاىل اعلى واعلم واجل وأكرم

 ال  أمهل يفطر الصائم الُكَلِويُّ  الغسيُل (1)السؤل 

 الوهاب:اجلواب حبول امللك 

ورفعة كفارة هلم  األمراضتلك  وأن جيعل الففا ً لكل مريض مسلم مبتلى اهلل تعاىل نسأل :أوال

  لدرجاتهم

 ثانيا بالنسبة إىل الغسيل الكلوي

 الكلوي: الغسيل
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 طريقتان: وله

،  اجلهاز هذا إىل الدم سحب يتم حيث"  الصناعية الكلية"  تسمى آلة بواسطة الغسيل األوىل:

 . الوريد طريق عن اجلسم إىل يعود ثم الضارة املواد من الدم بتصفية اجلهاز ويقوم

 . الوريد طريق عن تعطى مغذية سوائل إىل حيتاج قد احلركة هذه أثنا ً ويف

 البطن: يف الربيتواني الغفا ً طريق عن الثانية:

 حتتوي السوائل من لرتان عادة يدخل ثم،  السرة فوق البطن جدار يف صغًري أنبوب يدخل بأن ذلك

 مرة تسحب ثم لفرتة اجلوف يف وتبقى،  البطن داخل إىل اجللوكوز السكر من عالية نسبة على

 . اليوم يف مرات عدة العمل هذا ويكرر أخرى

 الو أحيانا واملا ً واألمالح السكريات من قدر بإضافة تتم العملية أن احلالتني كال يف أنه وتالحظون

 ما ً عن عبارة هو للمريض يعطى الذي فاملغذي والفرب األكل معنى يف واألمالح السكريات أن شك

 مراأل هذا على يفتمل الثانية الطريقة أو األوىل بالطريقة الكلى فغسيل أعرف كما وسكريات وأمالح

 وبنا ً الغسيل هذا طريق عن وأمالح سكريات املريض دم إىل فيصل

 إنليه القضا ً ذلك الغسيل يفطر الصائم و يوجب ع أنن مجهرة العلما ً املعاصرين يرون إوعليه ف 

عن كل يوم  اإلطعامن مل يستطع فهو مبنزلة املسن الذي ال يقدر على الصوم فيجب عليه إاستطاع ف

 هو الذي عليه الفتوى  مسكني، وهذا

 اهلل تعاىل اعلى واعلم واجل وأكرم

 خباخة الربو  حكم (3السؤال )

فهل تلك البخاخة تفطر الصائم  خة الربوعن خبا أختلى أن وال أستطيعمريض بالربو  أناسائل يقول 

 اإلفادة؟ال نرجو  أم

 الوهاب:اجلواب حبول امللك 
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ورفعة  هلم كفارة األمراض تلك وأن جيعل مبتلى مسلم مريض لكل الففا ً تعاىل اهلل نسأل أوال

 لدرجاتهم

 الربو؟ثانيا ماذا يوجد يف خباخة 

 واألكسجني، املا ً، عناصر: ثالث على حيتوي الدوا ً وهذا سائل، دوا ً فيها علبة عن عبارة هو

 الطبية. املستحضرات وبعض

 ال؟ أو ُيفطِّر هل البخاخ وهذا

 سوا ً مللصائ جائز البخاخ هذا استعمالالذي عليه الفتوى يف تلك املسألة: أن  فيك: أناعلم بارك اهلل 

 إىل يصل إمناو املعدة إىل يصل ال البخاخ هذا ألن وذلك..  رمضان غًري يف أم رمضان يف صيامه كان

 هو يسفل، ذلك بعد عاديًا تنفسًا اإلنسان ويتنفس خاصية من فيه ملا فتنفتح اهلوائية القصبات

 حتى الصوم صحة األصل أن ومعلوم، املعدة إىل يصل ُشربًا وال أكاًل وال، الفرب وال األكل مبعنى

 .صحيح قياس أو إمجاع أو سنة أو كتاب من الفساد على دليل يوجد

 اىل اعلى واعلم واجل وأكرماهلل تع

 استعمال غاز األكسيجني يف رمضان  (: حكم4)السؤال 

استعمال غاز  البد منمريض مبرض يف الصدر وال استطيع التنفس و  أناسائلة كرمية تقول 

 ؟ هذا الغاز يفطر الصائم   األكسيجني فهل

 اجلواب حبول امللك الوهاب 

ورفعة  هلم كفارة األمراض تلك وأن جيعل مبتلى مسلم ضمري لكل الففا ً تعاىل اهلل نسأل :أوال

 لدرجاتهم

 ليهإ يضاف ال األكسجني هذا ألن الصيام، يفسد ال ،املرضى لبعض يعطي الذي األكسجني غازثانيا 

  الطبيعي. اهلوا ً تنفس حكم فحكمه أخرى، مواد أي

 أمور: وذلك لعدة
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 شربا و ال يف حكم األكل  هذا الغاز ليس أكال و ال -2

 انه ال دليل على اإلفطار بها   -1

 صحة الصوم  واألصل -3

 غاز: ...  املفطرات من تعترب ال اآلتية األمور"" : اإلسالمي الفقه جممع"  قرار يف جا ً وهلذا

 (2).  انتهى" األكسجني

 اهلل تعاىل اعلى واعلم واجل وأكرم

 للصائماستعمال معطر الفم ( 5السؤال )

جليسي رمبا جيد  أننبعث من املعدة رائحة كريهة  يف فمي حتى ت أصوم اعندم أنا يقول:سائل 

أضع خبة منها يف فمي و اخربني معطرا للفم و هو عبارة عن خباخة  الطبيبرحيها ووصف لي 

 الطبيب أنه ال يصل إىل املعدة منها شي ً فهل صيامي صحيح ؟

 اجلواب حبول امللك الوهاب 

 ةرفع و هلم كفارة األمراض تلك جيعل ان و مبتلى مسلم مريض لكل الففا ً تعاىل اهلل نسأل :أوال

 لدرجاتهم

 يلي:العلم تبني لي ما  أهلفتاوى كبار  إىل بالرجوعثانيا: 

 يف منه بقي ما اإلنسان يلفظ بل احللق، إىل شي ً منه يصل أال بفرط ذكرت، ما استعمال يف حرج ال

 . يتمضمض أو فمه

 نع عبارة وهو بالفم، خاص معطر الصيدليات يف يوجد: "  اهلل حفظه الفوزان صاحل الفيخ سئل وقد

 ؟ الفم من الرائحة إلزالة رمضان نهار خالل استعماله جيوز فهل خباخ؛

 هللا صلى عليه حث الذي السواك استعمال الصيام حالة يف للفم البخاخ استعمال عن يكفي فأجاب:

 الصائم فم رائحة أن مع به، بأس فال حلقه؛ إىل شي ً يصل ومل البخاخ استعمل وإذا وسلم، عليه

                                                           
 (.51) ص خليل أحمد للدكتور" المعاصرة مالصيا مفطرات" ،( 454 ،11/2/66" )اإلسالمي الفقه مجمع مجلة: "وانظر - 1
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: )  احلديث ويف وجل، عز هلل وحمبوبة طاعة أثر ألنها تكره؛ ال أن ينبغي الصيام عن الناجتة

 (1)" من انتهى( "  املسك ريح من اهلل عند أطيب الصائم فم خلوف

 اهلل تعاىل اعلى واعلم واجل وأكرم

 دوا ً الغرغرة للصائم : استعمال (6)السؤال 

شهر رمضان  وقد اقرتبيوجد فطريات داخل فمي  الفيخ أناائل كريم يقول: بارك اهلل فضيلة س

استعملتها يفسد ذلك  إذاأن استعمل دوا ً الغرغرة ثالث مرات يف اليوم فهل  والطبيب أخربني

 اهلل؟يرمحكم  الصوم أفيدوني

  الوهاب امللك حبول اجلواب

 لكل ا ًالفف تعاىل اهلل نسأل أن يففيك شفا ً ال يغادر سقما و اهلل العظيم رب العرش العظيم سألأوال: 

 لدرجاتهم رفعة و هلم كفارة األمراض تلك جيعل أن و مبتلى مسلم مريض

 اجلوف فال إىلالغرغرة مثله مثل املضمضة يف الوضو ً فان كانت تلك الغرغرة ال تصل  دوا ًثانيا: 

 تفطر  فإنها جلوفا إىلتصل  وإن كانتتفطر 

هو قول مجهور العلما ً من األحنف والفافعية واحلنابلة وعليه الفتوى وهذا ما قرر اجملمع وهذا 

 الفقهي حيث قرر باإلمجاع أن دوا ً الغرغرة ال يعترب من املفطرات إذا اجتنب ابتالعه 

 اهلل تعاىل اعلى واعلم واجل وأكرم

 معجون األسنان يف نهار رمضان  استعمال :(0)السؤال 

 رمضان عندما أقوم من النوم اجد رائحة فمي متغًريه فهل جيوز استعمال معجون سائل يقول يف

 ؟ال  أم األسنان

  الوهاب امللك حبول اجلواب

                                                           
 المنتقى (.51) ص خليل أحمد للدكتور" المعاصرة الصيام مفطرات" ،( 454 ،11/2/66" )اإلسالمي الفقه مجمع مجلة: "وانظر - 2

 (.121/ 3" )الفوزان صالح الشيخ فتاوى من
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 همعدت إىل ينزل مل إذا به بأس ال وغًريه رمضان يف للصائم املعجون استعمالاعلم بارك اهلل فيك أن 

 ويتمضمض رأسه، على املا ً ويصب ،صائم وهو يستاك وسلم عليه اهلل صلى كان كما شي ً،منه 

 .باالستنفاق املبالغة يف املنع مع لكن صائم، وهو ويستنفق

ينبغي  شي ً فالكانت هذه املعجونات قوية ال ميكن التحرز منها حبيث ينفذ للمعدة منها  ولكن إذا

 للصائم استعماهلا حفاظا على صومه 

 له من الفوائد ما اهلل تعاىل بها عليم  أنواألوىل أن ستخدم السواك فقد اثبت العلم احلديث 

 وأالسواك  أو األسنانتنظيف  أن}جا ً يف قرار اجملمع الفقهي يف دورته التاسعة يف الدار البيضا ً 

  {ابتالع ما نفذ إىل احللق ال تعترب من املفطرات اذا اجتنب  األسنانفرشاة 

 اهلل تعاىل اعلى واعلم واجل وأكرم

 للصائم  وقلع الضرساألسنان  : حكم تنظيف(8)السؤال 

أنا صائم بسبب تسوس ضرس لي و مل استطع االنتظار حتى  شديد و وأمل أصابين وجع  :سائل يقول

  ح؟صحياملسا ً فذهبت إىل طبيب األسنان و قام بقلعه و شعرت أن شيئا نفذ إىل جويف فهل صومي 

  الوهاب امللك حبول اجلواب

 وأئل اليت ال تفطر الصائم كما افتى بذلك العلما ً قلع الدرس و حفوه من املسا أن :اعلم بارك اهلل فيك

 هو:و  أالكل ذلك مفروط بفرط مهم  األسنان وتنظيف 

 نه بذلك قد فسد صومه إغًريها ف أودم  أواجلوف شي ً سائل  إىلن وصل إاجلوف شي ً ف إىليدخل  أال 

 و جيب عليه القضا ً 

 خلع أن" 1076" مسلسل رقم محلت ،الرمسي موقعها على رةمنفو هلا فتوى يف اإلفتا ً، دار أكدتو

 .رمضان يف مباح األسنان
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 أن الصيام؟ يبطل األسنان خلع هل حول، املواطنني أحد سؤال على ردها معرض يف اإلفتا ً، وأضافت

 من الدم وخروج اجلوف، إىل شي ً يدخل مل إذا بذلك الصوم يبطل وال جائز، للصائم األسنان خلع

 .الدم ابتالع من حيرتز أن الصائم على جيب ولكن الصوم، يف يؤثر ال سناناأل خلع

ب نه جيإثر قلع الضرس فأنه قد وصلى إىل جوفك شي ً من أأخربت  أنكلذا نقول للسائل الكريم مبا 

 عليك قضا ً ذلك اليوم 

 اهلل تعاىل اعلى واعلم واجل وأكرم

 حكم كبسوالت الربو  (7السؤال )

ل و نقول يوجد أال تفطر الصائم نس أنهاطالع على فتوى خباخة الربو و سائل يقول بعد اال

 ق وبالريخيرج منها دقيق فيختلط  تنفجر وضع هذه الكبسوالت يف الفم ثم وكبسوالت للربو ت

  ال؟ الصائم أميبتلعه املريض فهل هي تفطر 

  الوهاب امللك حبول اجلواب 

هذه  الربو فإنلف اختالفا تاما عن جهاز خباخة هذه الكبسوالت ختت أناعلم بارك اهلل فيك 

فهي بهذا الوصف من املفطرات اليت ينبغي  ويتم ابتالعها وختتلط بالريقالكبسوالت هلا حجم 

 يتجنبها  أنللصائم 

 إىل وينزل بالريق خيتلط البودرة هذه من جز ًًا ألن للصيام، مفسد الكبسوالت هذه استعماللذا ف

 املعدة.

 يعمج يف إليه مضطرًا كان فإن ذلك، بعد ويقضي يفطر فإنه استعماله إىل مضطرًا ساناإلن كان فإذا

 (3)"  أعلم واهلل مسكينًا، يوم كل عن فيطعم ويفدي يفطر فإنه الوقت

 اهلل تعاىل اعلى واعلم واجل وأكرم

 ال؟ أممنظار املعدة هل يفطر الصائم  حكم( 01) السؤال

                                                           
 وجواب سؤال اإلسالم موقع. باختصار انتهى - 3
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ن ال بد م وقرر أنهالطبيب  وذهبت إىلمرض شديد العام املاضي  أصابين وتقول:ل أسائلة كرمية تس

 وكنتشهر رمضان  وذلك يفعمل منظار لي  األآلم وبالفعل متمنظار للمعدة ملعرفة سبب تلك  إجرا ً

  الصواب؟نه جيب علي قضا ً ذلك اليوم و قال البعض بصحة الصيام فما هو أفقال لي البعض  صائمة

 :الوهاباجلواب حبول امللك 

 اإم منه ويستفاد الفم، طريق عن املعدة إىل يدخل طيب جهاز هو املعدة منظارأن  فيك:اعلم بارك اهلل 

 اجلهاز خيرج ثم الطبية، األسباب من ذلك لغًري أو لفحصها، منها عينة أخذ أو املعدة، تصوير يف

 املعدة للعلما ً فيه قوالن  ومنظارالفم  طريق عن عمله إمتام بعد

واخللف وعليه قول مجهور العلما ً من السلف  وهذا هومنظار املعدة يفطر الصائم  أن :األولالقول 

العلما ً على أن كل ما  املعاصرين فجمهوركثًري من  وامحد والفافعي وبه قالالثالثة مالك  األئمة

 القضا ً  الطعام ويوجبوصل إىل املعدة يفسد 

و ل ولكن يف املعدة  وغًري مستقر وال شراباعاما أنه ال يفطر الصائم: ألنه ليس ط الثاني: وهوالقول 

 وضع عليه سائل أو مادة دهنية فإنه يفسد الصوم 

 رمحه فقال املعدة، إىل املغذي بوصول إال يفطر ال أنه اهلل، رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ واختار

  (4)" انتهى" كاحلصاة يغذي ال ما بابتالع يفطر ال أنه واألظهر:" اهلل:

 على دل إمنا النص ألن الراجح، هو القول وهذا للصوم، مفسدًا املنظار هذا يكون ال القول؛ اهذ فعلى

 ِمْن اْلَأْبَيُض اْلَخْيُط ْمَلُك َيَتَبيََّن َحتَّى َواْشَرُبوا َوُكُلوا) تعاىل: اهلل قال للصيام، مفسدًا والفرب األكل أن

  .280/البقرة( اللَّْيِل ِإَلى الصَِّياَم واَأِتمُّ ُثمَّ اْلَفْجِر ِمْن اْلَأْسَوِد اْلَخْيِط

 ىيتغذ وال ينتفع ال اجلسم ألن والفرب، األكل معنى يف هو وال شربًا، وال أكاًل ليس املنظار وهذا

  به.

 عرب يضخ أو املعدة، إىل دخوله لتسهيل الدهنية املواد بعض عليه توضع املنظار هذا كان إذا...  لكن

 مالصائ فإن التصوير، عملية لتسهيل عليه العوالق إلزالة( امللح كمحلول) احملاليل بعض املنظار

                                                           
 ( .21/528" )الفتاوى مجموع - 4
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 كلكاأل فتكون عليها، ويتغذى ميتصها سوف اجلسم ألن املعدة، إىل املواد هذه بوصول صيامه يفسد

 والفرب.

 إذا ةاملعد منظار: ...  املفطرات من تعترب ال اآلتية األمور" " : اإلسالمي الفقه جممع" قرار يف وجا ً

  (5). انتهى" أخرى مواد أو( حماليل) سوائل إدخال يصاحبه مل

وعلى ذلك نقول للسائلة الكرمية إذا كان املنظار الذي قميت به ليس عليه مواد دهنية أو حماليل 

 .فصومك صحيح إن شا ً اهلل وإن اشتمل املنظار على ما ذكرته فانه جيب عليك قضا ً ذلك اليوم

 م واجل وأكرماهلل تعاىل اعلى واعل

 : قطرة العني (22)السؤال 

هذه القطرة تفطر  اليوم فهلعملية و كتب لي الدكتور على قطرة للعني ثالث مرات يف  بإجرا ًقمت 

 الصائم؟

 الوهاب: امللك حبول اجلواب

  أربعة أقوال  ً فيها اقطرة العني للعلم أناعلم 

و  األحنفو هو قول ال تفطر  أنهارين املعاص وكثًري منالعلما ً مجهور  وهو قول :القول األول

ست القطرة لي أنن العني ليست منفذا و أعللوا ذلك ب املتقدمني والفافعية و ابن تيمية و ابن حزم من 

 طعاما وال شرابا 

 .املكعب السنتيمرت من 0006=  الواحدة العني قطرة بأن واستدلوا

 مجيعا متتص فإنها الدمعية بالقناة مرورها نا ًأث القطرة هذه فإن،  املعدة إىل يصل لن املقدار وهذا

،  نهع يعفى اليسًري والفي ً،  يسًري فهو شي ً املعدة إىل سيصل أنه قلنا إذا،  البلعوم إىل تصل وال

 معنى يف وال عليها منصوصا ليس القطرة هذه أن وكذلك،  املضمضة بعد املتبقي املا ً عن يعفى كما

 . املنصوص

                                                           
 ( .455-11/2/453" )المجمع مجلة"- 5
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 الكحل. على قياساَا تفطر أنهاالن العني منفذ الصائم  أنها تفطرالقول الثاني 

 استدلوا على ذلك  الصائم وال تفسد الصوم إال اذا اجتمع منها خماط فابتلعه  القول الثالث: أنها

 على الكحل  وقياسا اجلوف أن العني منقذ إىل 

قرره اجملمع الفقهي  ا ماوهذوجد طعمها يف حلقه  إذاأن قطرة العني ال تفسد الصوم إال القول الرابع 

  {جتنب ابتالع ما وصل إىل احللق منه إذاحيث قرر أنها ال تعترب من املفطرات 

ن كان البد منها إوعلى ذلك نقول للسائل من األفضل تأخًريها إىل الليل خروجا من خالف العلما ً ف

 وعدم ابتالعه ن وجدت شيئا منها يف حلقك فواجب عليك إخراجهإنه جيب عليك التحرز منها فإف

 صومك  وإال فسد

 واهلل تعاىل اعلى واعلم واجل وأكرم

 الطبية؟حكم التحاميل  (21)السؤال 

 :الوهاب امللك حبول اجلواب

 وأ البواسًري، آالم كتخفيف طبية، أغراض لعدةتستخدم   التحاميل أناجلواب اعلم بارك اهلل فيك 

 سالة قوالن و للعلما ً يف تلك امل غًريها أو احلرارة، درجة خفض

 ذلك بعدة أمور  واستدلوا علىال تفطر الصائم  أنهاالقول األول 

 .سوائل فيها وليس دوائية، مادة على حتتوي التحاميل أن  -2

 األكل علينا حرم إمنا والفارع والفرب، األكل مبعنى وال شربًا، وال أكاًل، ليست أنها  -1

 .والفرب

 الطعام حمل املعدة إىل يصل وال ناه،مع وال صورته، يف بأكل ليست التحاميل أن ـ -3

 والفراب

 بذلك، الفطر إىل مذاهبهم اختالف على الفقها ً مجاهًري ذهب القول الثاني فقد
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 األمعا ً واعتربوا مفطر، فهو اجلوف يدخل ما كل أن من الفقها ً، ذكره مبا قوهلم: واستدلوا على

 اجلوف من

 القول الراجح: 

 هيئة على وخيرج الطعام، ليرتكز املا ً ميتص وإمنا الطعام، مهض فيه يتم ال الفرج أن احلقيقة

 قيمباملست احمليطة الدموية الدورة ولكن املستقيم، على موضعيًا التحاميل تأثًري ويقتصر الرباز،

 من مكونة عمومًا، التحاميل تكون وعادة بسهولة، األدوية من الكثًري امتصاص يف جدًا فعالة

 يكون وبذلك السوائل، عن معوضة أو غذائية صفة هلا وليس الفرج، قطري عن تعطى مركزة األدوية

 .كمال مهدي الدكتور أكده ما وهذا اجللد، طريق عن املعطاة األدوية حكم حكمها

 .مفطرة تعترب ال الفرجية التحاميل أن والراجح. 

 واهلل تعاىل اعلى واعلم واجل وأكرم

  ؟تحليلهالحكم اخذ عينة من الدم  (:23السؤال )

  الوهاب:اجلواب حبول امللك 

 : بعد أما وصحبه آله وعلى اهلل رسول على والسالم والصالة هلل احلمد

 حمتاج مريض شخص إىل طوعًا معافى سليم شخص من دم نقل يف يكمن طيب إجرا ً هي بالدم التربع

 طفق مكوناته بأحد أو كامال الدم نقل عمليات يف الدم ذلك يستخدم. للدم

 املعلومة املفطرات جنس من ليس ألنه الصوم، يفسد ال التحليل لغرض الصائم من الدم خذأ إنواعلم 

 . الفرع من

 يرتتب قد مما الصوم، عن يضعفه منه الدم أخذ أن نفسه من علم إذا ذلك يتجنب أن للصائم واألوىل

 . الصوم إمتام من التمكن عدم من عليه

 واهلل تعاىل اعلى واعلم واجل وأكرم



16 
 

 حكم التربع بالدم عفر ( 24) السؤال

ليها إمن املسائل املعاصرة اليت رمبا حيتاج  اعلم بارك اهلل فيك أن الوهاب:اجلواب حبول امللك 

 بالدم وهذهالتربع  األمراضمن  أو عملية جراحية ملرضبسبب حادث  أخرإلنقاذ حياة  اإلنسان

 :لة للعلما ً فيها قوالن أاملس

 قول:التربع بالدم غًري مفسد للصوم وهو  أنالعلم  أهلًري مجاه وهو قولاألول: القول 

هذا القول  إىلاحلجامة ال تفطر الصائم و مال  أنو ابن حزم ممن يرون  املالكيةاحلنفية و الفافعية و 

كثًري من املعاصرين الفيخ حممد بن إمساعيل العمراني و الدكتور وهبة الزحيلي و الندوة الطبية 

يضا ً قياسا على احلجامة و قد ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم انه احتجم التاسعة يف الدار الب

 وهو صائم 

إلسالم ا واختيار شيخوهو قول احلنابلة    ويفطر الصائمالتربع بالدم يفسد الصوم  أن :القول الثاني

 ( واحملجومفطر احلاجم ) أة لقول النيب جامابن تيمية قياسا على احل

 الراي الراجح

 بالدم وقياسها علىالفطر بالتربع  وهو عدميل إليه النفس هو األخذ بقول مجهور الفقها ً الذي مت

 منصوص عليه  وذلك غًرياحلجامة قياس مع الفارق إذ احلجامة منصوص عليها 

 ذلك إىل الليل خروجا من اخلالف  وننصح بتأخًري

 واهلل تعاىل اعلى واعلم واجل وأكرم

 ال  أمريض هل يفطر الصائم الدم للم حكم نقل( 25السؤال )

 ذاإ للصائم الدم نقل حكم يفاختلفوا  العلم أهل اعلم بارك اهلل فيك أن الوهاب:اجلواب حبول امللك 

 :قولني على دمه، ينقص أو نزيف، معه حيصل كأن دم، إىل الصائم احتاج
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 آل يزعبد العز والفيخ باز، ابن الفيخ قول وهذا الصيام، ويفسد ُيفطر للصائم الدم نقل: األول القول

 من والغذا ً الغذا ً، خالصة الدم ألن وغًريهم؛ التوجيري إبراهيم بن حممد والفيخ الفيخ،

 .وحفظه البدن تقوية من والفراب بالطعام حيصل ما به حيصل للبدن الداخل الدم ولكون املفطرات،

 والفيخ حطيبة، أمحد فيخوال عثيمني، ابن الفيخ قول وهذا ُيَفطِّر، ال الدم نقل: الثاني القول

 تابعةال التاسعة الطبية الفقهية الندوة يف اجملتمعني ذلك إىل وذهب وغًريهم، املصلح، خالد الدكتور

 لكونه املصرية؛ اإلفتا ً دار أفتت وبذلك م،2770 سنة بالكويت الطبية للعلوم اإلسالمية للمنظمة

 إحدى هي وتغذيته البدن فتقوية وجه، كل من والفرب األكل معنى يف هو وال شربًا وال أكاًل ليس

 أن كما الفطر، به حيصل ال والفرب األكل بغًري للصائم فحصوهلا والفراب، الطعام من املقاصد

 .بالفك يزول ال اليقني أن املقررة القواعد من ألن فساده؛ يتبني حتى الصوم صحة بقا ً األصل

 أم يفطر هل صائم، وهو الدم به ُيحقن الذي: " ماملرا بلوغ شرح يف اهلل رمحه عثيمني ابن الفيخ قال

 لبابة هو فالدم دم إىل يتحول فإنه مفطرًا والفراب الطعام كان إذا: )وأقول يفطر، أنه أرى كنُت ال؟

 يغنيه ال لكن قوة البدن أعطى وإن ألنه يفطر؛ ال أنه لي بدا ثم ،(مثلها يفطر فهو والفراب الطعام

 ". يساويه ال بأصل فرعًا نلحق أن حقنا من وليس والفراب الطعام عن

 واهلل تعاىل اعلى واعلم واجل و أكرم

 (الكرميات) للبفرة املرطبة والدهون املراهم استعمال (:20)السؤال 

 لوال تدخليست طعاما وال يف معنى الدم  والدهون املرطبةاستخدام تلك املراهم  أناعلم بارك اهلل فيك 

  استعماهلا وال حرجفهي ليست من املفطرات  املر ً لذاعلى جلد  تأثًريكان هلا  املعدة وان

 :يلي ما املفطرات بفأن اإلسالمي الفقه جممع قرار يف جا ً

 :املفطرات من تعترب ال اآلتية األمور

 باملواد احململة اجللدية العالجية واللصقات واملراهم كالدهون اجللد، من امتصاصاا اجلسم يدخل ما

 ".ميائيةالكي أو الدوائية
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 واهلل تعاىل اعلى واعلم واجل و أكرم

 ة للصائم باالستقا ًة بالنس حكم( 28)السؤال

 اجلواب حبول امللك الوهاب 

 ما يف اجلوف  القي ً وإفراغ معناها تعمداالستقا ًة  أن

  أقوالللصائم فيه عدة  والقي ً بالنسبة

رسول اهلل صلى اهلل عليه  )أنديث غًري عمد للح أميفطر الصائم سوا ً كان عمدا  أنهاألول: القول 

 فافطر( قا ً-وسلم

القضا ً فطر و جيب عليه أالقي ً فقد  من تعمد أنمن ذرعه القي ً فصومه صحيح و  إن :القول الثاني

 القضا ً(فال قضا ً عليه و من استقا ً فعليه  ي ًذرعه القهريرة من  أبي حلديث

واالحتالم ث ال يفطرن الصائم القي ً )ثال واستدلوا حبديثانه ال يفطر مطلقا  الثالث:القول 

  واحلجامة

 هو قول مجهور العلما ً أن من استقا ً فقد افطر ووجب عليه القضا ً مجعا بني األدلة  والراي الراجح

 وهو الرأي وعليه القضا ًفقد فسد صومه  وهو صائملة لو طلب الطبيب من املريض االستقا ًة أمس

 املختار لدى مجاهًري أهل العلم 

 وأكرمتعاىل اعلى واعلم واجل  واهلل

 -للصائمحكم أخذ احلقنة الفرجية ( 27السؤال )

 اجلواب حبول امللك الوهاب 

 : قولنِي على الِعلم أهُل فيه اختلف فقد الفَّْرِج؛ يف حُبقنٍة صاِئٌم وهو احتَقَن َمن

 ،  لكيَّة،واملا احلنفيَّة: رَبعِةاأل الِفقهيَِّة امَلذاِهِب باتِّفاِق وهذا َيفُسد، صوَمه أنَّ: األّول القول

 . األْكَل أشَبَهف باختياِره، َجوِفه إىل واصلٌة بها ُيحَقُن اليت املادََّة ألنَّ وذلك ؛  واحَلناِبلة ، والفَّافعيَّة
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 ،  يَّةاملالك من طائفٍة قوُل وهو ،  الظَّاِهِر أهُل ذلك إىل ذهب وقد َصوُمه، َيفُسُد ال أنَّه: الثاني القول

 ،  تيميََّة وابُن ،  الربِّ عبد ابُن واختاره   صاحٍل بُن احلسُن قال وبه ،  الفَّاِفعيَّة من ُحسني والقاضي

   ُعَثيمني وابُن   باز وابُن

 :لآلتي وذلك

 الَبدِن. يف ما َتستفِرُغ بل ُتَغذِّي، ال احُلقنَة أنَّ: أوًَّلا

 ِمن وُراألم هذه كانت فلو امُلسلمون، َمعِرَفِته إىل وحيتاُج اإلسالم، أركاِن أحُد الصِّياَم ألنَّ: ثانياا

 .    إلينا ُنِقَلو الصَّحابُة، َلَعِلَمه ذلك ذكر ولو وسلَّم، عليه اهلُل صلَّى الرَّسوُل لَذَكَرها امُلَفطِّراِت،

 .َفساِده على دليٌل يقوَم حتى الصِّياِم، ِصحَُّة األصَل أنَّ: ثالثاا

ذا كان الصائم حيتاج إىل ذلك وال يستطيع أن يؤخرها إىل الليل جاز له ذلك وصومه وعلى ذلك نقول إ

 صحيح إن شا ً اهلل تعاىل وهذا اختيار دار االفتدا ً املصرية 

 واهلل تعاىل اعلى واعلم واجل و أكرم

 استعمال اإلبر يف الوريد ويف العضل هل يفطر الصائم؟( 10السؤال )

 احلقن على نوعني  أنبارك اهلل فيك  اعلمالوهاب: اجلواب حبول امللك 

 ليس ألنهاالوريد فهذه ال تفطر باتفاق العلما ً  أوكان يف العضل  سوا ًدوائية:  النوع األول: حقن

  والفرب األكلطعاما وال شربا وال يف معنى 

 ن والفيه ق والفرب فللعلما ًاليت يستغنى بها عن األكل  وهذه احلقن املغذية:النوع الثاني احلقن 

 والفراب الطعام عن بها يستغنى اليت املغذية اإلبر بأن العلم أهل من كثًري قال فقداألول: القول 

 الطعام إىل معها حيتج مل املر ً استعملها إذا اليت وهي والفرب، األكل مبعنى ألنها الصائم، تفطر

 نحق لإلنسان ركب اإذ هذا وعلى باملعنى، متماثلني شيئني بني يفرق ال حكيم والفرع والفراب،

  الصوم له يصح وال والفرب، كاألكل بذلك يكون فإنه والفراب الطعام عن تغنيه مغذية
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 راي دار اإلفتا ً املصرية  وهذا هوالقول الثاني: وهو أنها ال تفطر ألنها دخلت من غًري املنفذ املعتاد 

الطعام و الفراب و تقوم  و الذي متيل إليه النفس هو القول بأنها تفطر الصائم إذ هي تغين عن

 مقامها 

  واعلم واجل وأكرماعلى  واهلل تعاىل

 ستخدام مراهم لألنف للصائمحكم ا( 12السؤال )

 اجلواب حبول امللك الوهاب: 

 نعم جيوز استخدام تلك املراهم وينبغي على املسلم أن يتحرز ألال يصل إىل اجلوف منه شي ً  

 وأكرمواهلل تعاىل اعلى واعلم واجل 

  ال؟أم  حكم التخدير وزال العقل به هل يصح له صيام (11السؤال )

 حالتني  التحذير لهبارك اهلل فيك  اعلمالوهاب: اجلواب حبول امللك 

أن يستغرق التخدير من طلوع الفجر إىل غروب الفمس فهذا باتفاق مجهور العلما ً احلالة األوىل: 

 واحلنابلة ليس له صيام وهذا هو قول املالكية والفافعية 

 أكل يكن ومل رمضان شهر من يومان أو،  يوم له فمضى رجل على أغمي وإذا" الفافعي: اإلمام قال

 (6). انتهى"  صائم ذلك يومه يف فهو النهار بعض يف أفاق فإن ، القضا ً فعليه شرب وال

 قول يف،  صومه يصح مل،  منه شي ً يف يفق فلم،  النهار مجيع عليه أغمي متى" قدامة: ابن وقال

 (0). . . والفافعي( أمحد اإلمام يعين) إمامنا

أال يستغرق النهار كله بل يفيق يف جز ً منه فهذا احلالة صيامها صحيح وهو قول احلالة الثانية: 

 املالكية واحلنابلة 

 اعلى و اعلم و أجل و أكرم  واهلل تعاىل

                                                           
 (8/153" )األم"- 6
 (4/343" )المغني"- 7
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 المسافرين  الثاني: فتاوىالفصل 
 ؟رمضان نهار  سافر يف ما هو حكم من  (11السؤال )

 اجلواب 

 بارك اهلل فيك:  اعلم-وسلمصلى اهلل عليه  اهلل رسول سيدنا على والسالم والصالة هلل، احلمد

 َسَفٍر َعَلى َأْو َمِريضاا ِمْنُكْم َكاَن َفَمْن: )تعاىل اهلل لقول الفطر له يباح املسافر أن على املسلمون أمجعأنه 

 ع. 7٨١/البقرة(َخَرُأ َأيَّاٍم ِمْن َفِعدٌَّة

 ُهَو َفِإَذا ِباْلَمِديَنِة َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َشِهْدُت: َقاَل  ِمْنُهْم َرُجٌل َماِلٍك ْبِن َأَنِس ْنعَ

 َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيُّ اَلَقَف َصاِئٌم، ِإنِّي اللَِّه، َرُسوَل َيا: ُقْلُت: َقاَل ، «اْلَغَدا ًِ ِإَلى َهُلمَّ: »َقاَل َيَتَغدَّى،

 (8)«الصََّلاِة َوَشْطُر الصَّْوُم، اْلُمَساِفِر َعِن ُوِضَع: »َوَسلََّم

 زيدي - طويال سفرا للمسافر الفطر إلباحة واملالكية واحلنفية الفافعية من الفقها ً مجهور واشرتط

 فلو الفجر، طلوع قبل لياًل خيرج نبأ وذلك مسافر، وهو الصوم وقت عليه يدخل أن -( كم82) على

 .الفطر له جيوز ال النهار أثنا ً سافر

 قصر يهف يباح طوياًل سفرًا النهار أثنا ً سافر لو املسافر أن إىل مذهبهم من املعتمد يف احلنابلة وذهب

 ًاارنه السفر أنفأ فإذا ،(فيها مقيم هو اليت املنطقة أي) العمران مغادرة بعد الفطر له جيوز الصالة

 .الفطر له جاز العمران وغادر

 غيبل سفرا أثنائه يف سافر ثم يوم، صوم احلاضُر نوى وإن: "اهلل رمحه احلنبلي البهوتي يقول

 الصرحية، واألخبار اآلية لظاهر، العامرة قريته بيوت ومفارقته خروجه بعد الفطر فله: املسافة

 ثم، رمضان شهر يف الفسطاط من غفاريال بصرة أبي مع ركبت: قال جرب بن عبيد روى ما: منها

 عليه اهلل صلى النيب سنة عن أترغب: قال البيوت؟ ترى ألست: قلت. اقرتب: فقال غدا ًه قرب

 الو. الطارئ كاملرض النهار أثنا ً يف فأباحه للفطر مبيح السفر وألن؛ داود أبو رواه. فأكل وسلم؟

 نوى يوم أثنا ً يف سافر ملن أي له، ألفضلوا مقيم، ألنه؛ خروجه قبل: أي. قبله الفطر له جيوز

                                                           
 (4/347) أحمد أخرجه - 8
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" احلضر حلكم تغليبا العلما ً أكثر قول وهو، الفطر له يبح مل من خالف من خروجا الصوم، صومه

 (7).انتهى

 واهلل تعاىل اعلى واعلم واجل و أكرم

 واجلمع؟والقصر اليت جيوز للمسافر فيها الفطر  ما هي املسافة( 13السؤال )

 ك الوهاب اجلواب حبول املل

 املسافة اليت جيوز فيها القصر للعلما ً فيها قوالن:   اعلم بارك اهلل فيك أن

 مذهُب وهذا ،(تقريباا كم 88) ُبُرٍد أربعُة: الصَّالُة فيها ُتقَصُر اليت املسافَة أنَّ: األّول القول

 ،احَلَنفيَّة نم ُيوسَف أبي وقوُل   السَّلِف َبعِض قوُل وهو ،واحَلناِبَلة ،والفافعيَّة املاِلكيَّة: اجلمهور

  احلديِث أصحاِب ُفقها ًُ قال وبه

 له، َحدَّ وال قصًرياا، أْم كان طويًلا َسفراا، ُيسمَّى دام ما، َسفٍر أيِّ يف جيوُز الَقصَر أنَّ: الثَّاني القول

 ،  يِِّمالَق وابُن ،  يميََّةَت وابُن ،  ُقدامَة ابُن واختاَره ،   احَلناِبَلِة وبعِض ، الظَّاهريَّة مذهُب وهذا

 .   واأللبانيُّ ،  ُعثيمني وابُن ،  والفِّنقيطيُّ ،  والفوكانيُّ

 واهلل تعاىل اعلى واعلم واجل و أكرم

 بالفطر؟ املسافر يبدأ متى (14السؤال )

 البلد؟ فارق إذا يفطر أو رحله شد إذا يفطر هل بالفطر؟ املسافر يبدأ يقول السائل: متى

 حبول امللك الوهاب: اجلواب

 ذلك إن: وقال البلد، يفارق أن قبل رحله شد عندما أفطر أنه-عنه اهلل رضي- الدردا ً أبي عن روي 

 تزال وال لدورا ترى وأنت تفطر كيف: - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول صحابة له فقال السنة،

 ؟- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول سنة عن أترغبون: فقال القصور؟ بني

                                                           
 (2/312" )القناع كشاف" - 6
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 َعَلى ْوَأ: )يقول تعاىل واهلل سفر على يكون ال فإنة املسكونة البيوت بني ميفي دام ما: قالوا وآخرون

 ها ًالفق يقول الصالة يف القصر ومثله العامر، يفارق حتى سفر على يكون وال[ . 284: البقرة( ]َسَفٍر

 .قومه خيام أو قريته عامر رقفا إذا: القصر بداية حتديد يف

 اإذ يفطر أنه فاالختيار السفر، جنس يف الفطر: به املراد. السنة من هذا إن: الدردا ً أبي قول وأما

 .البلد فارق

 ولعل األكل، وإصالح الرحل حط ومفقة البلد، من خرج إذا النزول مفقة الدردا ً، أبي عذر ولعل

 ذلك وحنو الدواب على ورفق الرحل مجع عليهم شق وقد النهار آخر يف أو احلر شدة يف كان ذلك

(2. ) 

يأخذ برخصة  أنجيد فيها املسافر مفقة  هل للمسافر بوسائل النقل احلديثة اليت ال( 15) سؤال

 ؟الفطر يف رمضان 

 اجلواب حبول امللك الوهاب 

 {ُأَخَر َأيَّاٍم ِمْن دٌَّةَفِع َسَفٍر َعَلى َأْو َمِريضاا ِمْنُكْم َكاَن َفَمْن}اهلل تعاىل  الوهاب يقولاجلواب حبول امللك 

 [284: البقرة]

 مفقة  اإلنسانالعلما ً نصوا على جواز الفطر يف السفر وان مل جيد  فيك: إناهلل  وعلم بارك

السريعة فان املسافر  والقطارات نه ال يوجد سفر ال توجد فيه مفقة حتى السفر بالطائرات واعلم أ

 ن املفقة البدنية فالفقة النفسية و الروحية جيد املفقة فان تك

 ر الصائم بالطائرة جاز له الفطر عمال بالرخصة فسا وعليه فلو

 وأكرمواعلم واجل اعلى  واهلل تعاىل

 رأىالطائرة أقلعت  فطر فلماأوقبل الطًريان  وغربت الفمسحكم من سافر بالطائرة  (16السؤال )

  ؟عليه شي ً وهل جيبالفمس هل ميسك 

 واب حبول امللك الوهاب اجل
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ذا تيقن من غروب الفمس فله الفطر لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم إاملسلم  فيك: أناعلم بارك اهلل 

 ". الصائم أفطر فقد الفمس، وغربت هاهنا، من النهار وأدبر هاهنا، من الليل أقبل إذا

 فطر بدليل متيقن أبعد ذلك بعد التحليق بالطائرة إن رأى الفمس ألنه قد  وال يضره

 وأكرمواهلل تعاىل اعلى واعلم واجل 

يوما عن  متأخرينالقطر الذي سافر فيه  أهلفوجد  أخر إىلسافر املسلم من قطر  لو( 10) السؤال

بلد أخرى ثبتت الرؤية لديهم يوم  إىلالسبت ثم سافر  قطره: مثاله ثبتت الرؤية يف بلده ما يوم

 ؟ليه إنه يلزمه الصوم و اإلمساك مع القطر الذي سافر أم بلده أ أن يفطر على رؤيةفهل له  األحد

 اجلواب حبول امللك الوهاب 

ليه وحيرم عليه الفطر و إمع القطر الذي سافر  اإلمتاممن كان ذا حاله فالواجب عليه الصوم و 

 َيْوَم َوالِفْطُر َتُصوُموَن، َمَيْو الصَّْوُم: »اَلَق َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيَّ َأنَّ ُهَرْيَرَة، َأِبي َعْنالدليل 

 (20) «ُتَضحُّوَن َيْوَم َواأَلْضَحى ُتْفِطُروَن،

 نقص إن لكن املتقدم، للحديث معهم؛ أفطر والفطر، الصيام يف بلده أهل على متقدمني كانوا وإن

( 17) عن يقل ال جرياهل الفهر ألن ذلك؛ بعد يومًا يقضي أن لزمه يومًا وعفرين تسعة عن صيامه

 .يومًا

 أمجعي وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى أعلم، واهلل

 واهلل تعاىل اعلى واعلم واجل و أكرم

 ؟الصوم جزاكم اهلل خًريا  أمفضل للمسافر الفطر أيهما أ (18)السؤال 

 :اجلواب حبول امللك الوهاب 

                                                           
 صحيح:  األلباني الشيخ قال (812 رقم ، 3/165) الترمذي أخرجه - 11
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 ،مفقة تصبه مل ولو ورمحة اهلل من ختفيفًا رمضان يف فطري أن للمسافر أن على العلم أهل اتفق

 ِمْن َفِعدٌَّة َسَفٍر َعَلى َأْو َمِريضاا ِمْنُكْم َكاَن َفَمْن}: تعالـــى قال كما رمضـــان، بعد أفطـره ما ويقضــي

 .{اْلُعْسَر ِبُكُم ُيِريُد َوَلا اْلُيْسَر ِبُكُم اللَُّه ُأَخَرُيِريُد َأيَّاٍم

 قولني : علىالصوم  أو الفطر هو هل للمسافر بالنسبة األفضل ما اختلفوا ولكنهم

 (22) املسافر حق يف أفضل الفطر: عنهم املفهور يف احلنابلة قالاألول: القول  

 ال دام ما أفضل الصوم أن إىل والفافعية واملالكية احلنفية من العلم أهل مجهور وذهب الثاني:القول 

 (21) حقه يف أفضل فالفطر به تضرر أو عليه شّق فإن عليه، يفق

 ِإْن ُكْمَل َخْيٌر َتُصوُموا َوَأْن } وتعاىل: تبارك اهلل قول :بأمور أفضل الصوم أن على اجلمهور استدل وقد

 {َتْعَلُموَن ُكْنُتْم

 عن زئجي للمسافر القصر فإن الصالة؛ كقصر للمسافر الفطر وليس بالفرض مفغولة تبقى الذمة وألن

 .فرق الرخصتني فبني مجاعااإ الفرض

: -ليهع يفق مل وإن الفطر أفضلية على احلنابلة دليل وهو- عليه شق ملن الفطر أفضلية على ودليلهم

 (23) السفر يف الصوم الرب من ليس: وسلم عليه اهلل صلى النيب قول

 رجل على اجتمعت الناس رأى ملا قاله وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن املفقة على محله والصحيح

 .السفر يف صيامه بسبب أعيى

 .املفقة عند إال أفضل الصيام بأن العلم أهل مجهور قول هو فالراجح وهلذا

 وأكرمواهلل تعاىل اعلى واعلم واجل 

 (17)السؤال 

 ؟ النهار أثنا ً سافر ثم احلضر يف صام منما هو حكم  

                                                           
 (.1/435 الكافي) - 11
 (.1/2،526/166 المحتاج مغني ،1/515 الدسوقي ،حاشية423-2/421 المحتار رد)- 12
 (1115 مسلم 1844 البخاري)- 13
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 اجلواب حبول املك الوهاب

 وزجي فهل نهارًا السفر يف شرع ثم احلضر يف صيامه بدأ منأن  لما:ع وزادك اهللاعلم بارك اهلل فيك  

 اليوم؟ ذلك يفطر أن له

 إن عليه كفارة ال لكن يفطر أن له ليس أنه والفافعية: إىل واملالكية احلنفية من اجلمهور ذهب 

 (24) اليوم ذلك قضا ً يكفيه بل أفطر،

 (25) الصيام يف يستمر أن األفضل لكن احلضر يف صيامه بدأ وإن يفطر أن له: احلنابلة وقال

 ْنُكْمِم َكاَن َفَمْن:؛تعاىل اهلل قول يف داخل السفر يف شرع من ألن العلم أهل أقوال من الراجح هو وهذا

 .احلضر يف صيامه بدأ من يستثين دليل وال ُأَخر َأيَّاٍم ِمْن َفِعدٌَّة َسَفٍر َعَلى َأْو َمِريضاا

 ل و أكرمواهلل تعاىل اعلى واعلم واج

 (30)السؤال 

 ؟القصر متنع ال إقامة ببلد اإلقامة نوى ويقول: منسائل كريم يسأل 

 اجلواب حبول املك الوهاب

 ال أن عليه أن إال الفطر، فله السفر أحكام عنه يقطع ال زمناا أقام من أن على العلم أهل اتفقاعلم 

  (26) الصوم عليه فيجب القصر متنع إقامة نوى إن أما نفسه، عن للتهمة دفعاا الناس أمام يأكل

 واهلل تعاىل اعلى واعلم واجل و أكرم

 ( 32)السؤال 

 يومه؟ بقية إمساك عليه جيب فهل مفطر وهو بلده إىل املسافر قدم إذا

 اجلواب حبول املك الوهاب

                                                           
 (.261-3/286 اإلنصاف) - 14
 (.6/261 المجموع 2/445 الجليل مواهب 2/431 المحتار رد) - 15
 تمنع التي اإلقامة قدر وانظر() 2/333 اإلنصاف 1/237 الكبير الرملي حاشية 2/432 الجليل مواهب 2/432 المحتار رد)- 16

 .(ص القصر
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 لزمهمي ال أنهم إىل العلما ً مجهور ذهب:قولني على ذلك يف واختلفاعلم زادك اهلل علما أن العلما ً ا

 . بعذر أفطروا ألنهم اإلمساك

 (20). بهم الظن إلسا ًة سببًا ذلك يكون ال حتى عذرهم يعرف ال من أمام جهرًا يفطرون ال ولكنهم

 َكاْلَحاِئِض،  اَوَباِطنا َظاِهراا النََّهاِر َأوَِّل ِفي اْلِفْطُر َلُه ُيَباُح َمْن َفَأمَّا" " :املغين" يف قدامة ابن قال

 َأْثَنا ًِ ِفي َأْعَذاُرُهْم َزاَلْت إَذا،  َواْلَمِريِض،  َواْلَكاِفِر،  َواْلَمْجُنوِن،  َوالصَِّبيِّ،  َواْلُمَساِفِر ا ًَِوالنَُّفَس

 اْلَكاِفُر َمَوَأْسَل،  اْلَمْجُنوُن اَقَوَأَف،  الصَِّبيُّ َوَبَلَغ،  اْلُمَساِفُر َوَأَقاَم،  َوالنَُّفَسا ًُ اْلَحاِئُض َفَطُهَرْت،  النََّهاِر

 َقْوُل َوُهَو.  اْلَيْوِم ِقيَِّةَب ِفي اْلِإْمَساُك َيْلَزُمُهْم،  إْحَداُهَما؛  ِرَواَيَتاِن َفِفيِهْم،  اْلُمْفِطُر اْلَمِريُض َوَصحَّ، 

 َمْسُعوٍد اْبِن َعْن َوُرِوَي . ِفِعيَِّوالفَّا،  َماِلٍك َقْوُل َوُهَو.  اإِلْمَساُك َيْلَزُمُهْم ال،  َوالثَّاِنَيُة. . .  َحِنيَفَة َأِبي

 . اهـ" آِخَرُه َفْلَيْأُكْل النََّهاِر َأوََّل َأَكَل َمْن:  َقاَل َأنَُّه

 .لذا نقول للسائل إذا قدمت من سفرك ال يلزمك اإلمساك ألنك أفطرت بعذر 

 واهلل تعاىل أعلى وأعلم وأجل وأكرم

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ( .173 ،168 ،6/167" )المجموع: " انظر - 17
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 الفصل الثالث 

 الرمضانية لألحكامالفتاوى النسائية 
كنت صائمة و قبيل املغرب بلحظات نزلت علي الدورة فهل  أناسائلة تقول يا شيخ ( 31السؤال )

 صيامي صحيح  ؟ 

 اجلواب حبول امللك الوهاب 

فطر أقبل السالم فسدة صالته ومن  أحدثهناك قاعدة من  أناعلمي بارك اهلل فيك وزادك اهلل حرصا 

 وم  قبل املغرب بلحظات بطل ص

 ولكن أجركالقضا ً  ويوجب عليكيبطل الصوم  األذانقبل  ولو بلحظةنزول دم الدورة  أنواعلمي 

 حسن عمال أجر من أعند اهلل تعاىل فاهلل تعاىل ال يضيع 

 ، بلحظة الغروب قبيل ذلك كان ولو صيامها بطل صائمة وهي حاضت وإذا:" عثيمني ابن الفيخ قال

 (28). فرضًا كان نإ اليوم ذلك قضا ً عليها ووجب

 وأكرمواهلل تعاىل اعلى واعلم واجل 

 بعد الفجر فهل صيامها صحيح ؟ إالمل تغتسل  الفجر ثمقبل  املرأةذا طهرت إ( 33)السؤال 

 اجلواب حبول امللك الوهاب 

 عقدت النية على الصوم ام ال  ونسألك هلالسائلة بارك اهلل فيك  لألختنقول  أوال:

 نعبعد طلوع الفجر فصيامك صحيح حلديث  إاللى الصوم ثم مل تغتسلي فان كنت عقدت النية ع

 من جنب وهو الفجر يدركه - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول كان:  قالت عنها، اهلل رضي عائفة

 ولكن. الفجر قبل طهرت إذا احلكم يف احلائض مثل النفسا ً وكذلك. (27)» ويصوم يغتسل ثم ، أهله

 .الفجر صالة إلدراك الباالغتس التعجيل جيب

                                                           
 (28 ص" )للنساء الطبيعية الدماء"- 18
 (.76( )1116)3/137 ومسلم ،(1626)و( 1625) 3/38 البخاري: أخرجه - 16
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 وجيب عليكالصيام فعليك اإلمساك ذلك اليوم تعظيما حلرمة الفهر  تكوني نويتثانيا فان مل 

 الظاهر وأهل وأمحد والفافعي والليث مالك مذهب وهوال صيام ملن مل جيمع النية  ألنهالقضا ً 

 .واجلمهور

- اللَِّه ُسوَلَر َأنَّ -وسلم عليه اهلل صلى- النَِّبىِّ َزْوِج َحْفَصَة َعْن َأِبيِه َعْن حفصة حبديث: واحتجوا

 (10)"«.  َلُه ِصَياَم َفاَل اْلَفْجِر َقْبَل الصَِّياَم ُيْجِمِع َلْم َمْن»  َقاَل -وسلم عليه اهلل صلى

 واجل وأكرماعلى واعلم  واهلل تعاىل

 ؟اإلمساكجيب عليها  رمضان هليف نهار  املرأةطهرت  لو( 34)السؤال

 الوهاب:واب حبول امللك اجل

 والفراب عن الطعام  إمساكهاطهرت يف نهار رمضان ففي  إذا املرأة أنبارك اهلل فيك  اجلواب: اعلمي

 قوالن:

ذلك الفهر العظيم  و هو  جيب عليها اإلمساك عن املفطرات بقية يومها حلرمة أنهاألول: القول 

 حناف و احلنابلة مذهب األ

 و تفرب و هو مذهب املالكية  تأكل أنب عليها شي ً و هلا ال جي أنهالثاني: القول 

 بعد احليض دم انقطع إذا أّنه يف الفقها ً بني خالف ال" ( :28/328" )الفقهية املوسوعة" يف جا ً

 عند حينئذ اإلمساك عليها وجيب ، قضاؤه عليها وجيب اليوم ذلك صوم جيزيها ال فإّنه ، الفجر

 ، اكاإلمس هلا يستحّب وال املفطر تعاطي على الّتمادي هلا جيوز ملالكّيةا وعند ، واحلنابلة احلنفّية

  . انتهى"  اإلمساك يلزمها ال الّفافعّية وعند

 ال يلزمها اإلمساك  والفافعية بأنهليه املالكية إهو ما ذهب  والراي الراجح

 واهلل تعاىل اعلى واعلم واجل و أكرم

                                                           
 (2454 رقم ، 2/326) داود وأبو ،( 26511 رقم ، 6/287) أحمد أخرجه - 21
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ضان بعفرة أيام ثم انقطع عين الدم بعد مرور مخسة عفر تقول وضعت قبل رم ةسائل( 35) السؤال 

 يوما؟نتظر ملرور أربعني أ مأ أصليو  أصواميوما فهل 

 حبول امللك الوهاب اجلواب 

النفسا ً متى انقطع عنها الدم وجب عليها الصالة و الصوم و ال تنظر  املرأة أناعلمي بارك اهلل فيك 

 ملرور أربعني يوما 

 من املرأة طهرت فمتى ، ألقله حد ال النفاس أن إىل األربعة األئمة ومنهم لما ًالع مجهور ذهبفقد 

 " ، والدتها على يومًا أربعني مرور قبل ذلك كان ولو وتصوم وتصلي االغتسال عليها وجب النفاس

 (12)"  وكثًريًا قلياًل وجد وقد الوجود إىل فيه فًريجع حتديده الفرع يف يرد مل ألنه

 ِمْن اْلِعْلِم َأْهُل َأْجَمَع َقْدَ و: " اهلل رمحه الرتمذي قال ، ذلك على اإلمجاع ا ًالعلم بعض نقل بل

 ِإال َيْوماا َأْرَبِعنَي الصَّالَة َتَدُع نَُّفَسا ًَال َأنَّ َعَلى َبْعَدُهْم َوَمْن َوالتَّاِبِعنَي َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيِّ َأْصَحاِب

 (11) . اهـ" َوُتَصلِّي َتْغَتِسُل َفِإنََّها َذِلَك َقْبَل ْهَرالطُّ َتَرى َأْن

 وأكرمواهلل تعاىل اعلى واعلم واجل 

 واملرضع؟ماذا جيب على احلامل ( 36)السؤال 

 ابن اإلمام قال حتى كبًريًا اختالفًا املسألة هذه يف العلم أهل اختلف :حبول امللك الوهاب اجلواب

 (13)[  ومتباين كثًري فيهما فاالختالف واملرضع املاحل املالكي: ]وأما العربي

 وهي: املسألة يف العلم ألهل أقوال أربعة ذكر ثم

 رضي عمر وابن عباس ابن عن منقول وهذا عليهما قضا ً وال فقط الفدية واملرضع احلامل على إن. 2

 .عنهما اهلل

 .بعد فيما مسأذكره العلم أهل من مجاعة قول وهو فدية وال فقط القضا ً عليهما. 1

                                                           
 (.1/428" )المغني" - 21
 ( .2/415) للنووي" المجموع"  - 22
 . 3/186 األحوذي عارضة - 23
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 وأمحد. قوليه أحد يف والفافعي جماهد قول وهو والفدية القضا ً عليهما. 3

 اآلخر. الفافعي وقول مالك قول وهو فقط القضا ً احلامل وعلى والفدية القضا ً املرضع على. 4

 وال فقط القضا ً واملرضع احلامل على بأن الثاني القول هو وأرجحه األقوال هذه من أختاره والذي

 واألوزاعي والضحاك والزهري وعطا ً النخعي وإبراهيم البصري احلسن:  قال وبهذا عليهما يةفد

  (14) . وغًريهم عبيد وأبو ثور وأبو الطربي و سعد بن والليث وأصحابه حنيفة وأبو والثوري وربيعة

هرية اخذ حبوب ملنع نزول الدورة الف أنامنذ عدة سنوات و  أنال و تقول أتس ةسائل( 30السؤال )

 ؟علي حرج يف ذلك  القران فهل اغتنامه بقرا ًةحرصا مين على صيام رمضان و يف رمضان 

 واهلل تعاىل اعلى واعلم واجل و أكرم

 :حبول امللك الوهاب اجلواب

 ان هذا من الطبيعة اليت جبل اهلل تعاىل عليهترتك املرأة األمر على طبيعته أل بداية األصل أن أوال:

  املرأة 

نه ال ضرر عليها بأخذ تلك أقرر الطبيب  الطبيب فإنأن ذلك العمل متوقف على استفارة ثانيا: 

ن يف أخذها ضرر فالواجب عليها عدم تناوهلا أن قرر الطبيب إو احلبوب فيجوز هلا أن تتناوهلا 

الدم فصومها صحيح إن شا ً  ومنع نزولوعلى العموم لو أن املرأة خذته ، حلديث ال ضرر و ال ضرار 

 هلل تعاىل ا

 وأ العبد مرض إذا: » وسلم عليه اهلل صلى النيب لقولو نقول لألخت السائلة إمنا األعمال بالنيات 

 .صحيحه يف البخاري رواه «  مقيما صحيحا يعمله كان ما له اهلل كتب سافر

 الكريم الوهاب  والثواب من وهلن األجرلذا ننصح النسوة أن يرتكن األمر على طبيعته 

 .وسلم وصحبه وآله حممد نبينا على اهلل وصلى التوفيق وباهلل

 وأكرمواهلل تعاىل اعلى واعلم واجل 

                                                           
 . 11/222 البر عبد البن االستذكار انظر - 24
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  الصوم؟ما هو حكم الدم النازل بعد السقط هل يلزمها  سائلة تقول (38السؤال )

 :حبول امللك الوهاب اجلواب

 نا ًأث اسقطت ذاوإ تصلي وال تصوم فال نفاس، فالدم إنسان، خلق فيه تبني قد اجلنني كان فإن -

 .صومها بطل الصوم

 صومفت نفاساا، ليس فالدم إنسان خلق ابتدا ً أنها يتبني مل مضغة أو علقة ُأْسِقط اجلنني كان وإن -

 .حرج وال وتصلي

 وأكرمواهلل تعاىل اعلى واعلم واجل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 
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 الفصل الرابع

 فتاوى العالقات الزوجية
  ؟ذا جامعها زوجها يف نهار رمضانإ كفارة املرأةعلى  هل( 37)السؤال

 اجلواب حبول امللك الوهاب 

 :جامعها زوجها يف نهار رمضان  إذاحالتني  للمرأة أناعلمي بارك اهلل فيك 

نه جيب عليها القضا ً و أالعلم على  أهلا برضاها ففي تلك احلالة مجهور عهجيام أناحلالة األوىل 

  املرأةالرجل و  ن الفرع مل يفرق بنيل ألالكفارة كالرج

 بـ: استدلوا

 نهار يف امرأته جامع الذي الرجل أمر وسلم عليه اهلل صلى النيب أن الصحيحني يف ثبت ما( 2

 بالنص احلكيم الفارع استثناه ما إال األحكام، يف واملرأة الرجل تساوي واألصل بالكفارة، رمضان

 عليه.

 كالرجل. لكفارةا عليها فوجبت باجلماع رمضان صوم هتكت وألنها( 1

 الزنا. كحد واملرأة الرجل فيها فاستوى باجلماع، تتعلق عقوبة وألنها( 3

 ُوُجوِب ِفي َرُجٍلَك الصَّْوَم َناِسَيٍة َغْيَر َأْو اْلُحْكَم َجاِهَلٍة َغْيَر َطاَوَعْت َواْمَرَأٌة: " اهلل رمحه البهوتي قال

 (15). انتهى" الرَُّجَل َبَهْتَفَأْش ، ُمَطاِوَعًة ِباْلِجَماِع َرَمَضاَن َصْوِم ُحْرَمَة ْتَهَتَك ِلَأنََّها ، َواْلَكفَّاَرِة اْلَقَضا ًِ

  وعليها القضا ًنه ال جيب عليها الكفارة أ :القول الثاني

 مطاوعة أو مكرهة كانت سوا ً املرأة على شي ً وال فقط، نفسه عن خاصة الزوج تلزم الكفارة أنفقالوا 

 أمحد. اإلمام عن ورواية ،الفافعية مذهب وهو. 

                                                           
 (1/486" )اإلرادات منتهى شرح"- 25
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 وا:قال كفارة، املرأة على يذكر ومل بالكفارة، الرجل أمر وسلم عليه اهلل صلى النيب بأن واستدلوا

 جيوز. ال احلاجة وقت عن البيان وتأخًري

 مل واملرأة نفسه، عن املستفيت هو الرجل ألن للمرأة؛ بالنسبة الكفارة ذكر عدم بأن هذا، عن وُأجيب

  إكراه. أو جبهل معذورة تكون أن حتتمل اهلاوح تستفت،

 الرجل على جتب كما املرأة، على الكفارة وجوب والراجح

 القضا ً يلزمها وال صحيح، صومها احلال هذه يكرهها زوجها على اجلماع ففي أن :احلالة الثانية

 الفيخ عاصرين:امل من واختارها اإلسالم، شيخ واختارها أمحد، اإلمام عن رواية وهي الكفارة. وال

 اهلل. رمحهم عثيمني وابن باز ابن

 منها: بأدلة واستدلوا

 . 186/ البقرة(  َأْخَطْأَنا َأْو َنِسيَنا ِإْن ُتَؤاِخْذَنا ال َربََّنا: )  تعاىل قوله( 2

 َتَجاَوَز اللََّه ِإنَّ: )  َسلََّمَو ِهَعَلْي اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل:  َقاَل عنه اهلل رضي اْلِغَفاِريِّ َذرٍّ َأِبي َعْن(. 1

 (16)( َعَلْيِه اْسُتْكِرُهوا َوَما َوالنِّْسَياَن اْلَخَطَأ ُأمَِّتي َعْن

 وأكرمواهلل تعاىل اعلى واعلم واجل 

 حيل للزوج من زوجته يف نهار رمضان  ما( 40)السؤال

 اجلواب حبول امللك الوهاب 

 َعاِئَفَة َعْن.  ينزل أو جيامع مل ما صائم وهو بزوجته عيستمت أن للرجل جيوز بل ، ذلك جيوز 

 أي) ألَرِبِه َأْمَلَكُكْم َوَكاَن َصاِئٌم َوُهَو َوُيَباِشُر ُيَقبُِّل َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيُّ َكاَن َقاَلْت َعْنَها اللَُّه َرِضَي

 (10)( .حاجته

                                                           
 ماجة ابن صحيح في األلباني وصححه( 2145) ماجة ابن رواه - 26
 (1116) ومسلم( 1627) البخاري روى - 27
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.  اهـ َوَنْحوه اْلَخّد ىَعَل اْلَخّد َكَوْضِع ِبَبَفَرِتِه اْلَمْرَأة َبَفَرة َيَمّس ْيَأ(  ُيَباِشر)  َقْوله:  السندي قال 

 . اجلماع باملباشرة املراد وليس ، البفرة ميس أنه فاملراد( 18)

 واهلل تعاىل اعلى واعلم واجل و أكرم

  ؟هل جيوز للصائم ان يقبل زوجته يف نهار رمضان( 41السؤال )

 ك الوهاب اجلواب حبول املل

 ولكنه،  رمضان غًري يف أو رمضان يف سوا ً، صائم وهو ويداعبها زوجته يقبل أن للصائم جيوز نعم

 بقية إمساك لزمه رمضان نهار يف كان فإن، يفسد صومه فإن ذلك من أمنى إن

 إذا لكن اإلمساك يلزمه وال صومه فسد فقد رمضان غًري يف كان وإن،  اليوم ذلك قضا ً ولزمه اليوم

 حممد الفيخ. ]  عليه قضا ً فال تطوعا صومه كان وإن اليوم ذلك قضا ً عليه وجب واجبا صومه نكا

 [عثيمني بن

 واهلل تعاىل اعلى واعلم واجل و أكرم

 .؟ سفر على وهو رمضان نهار يف زوجته جامع من حكم ما( 43السؤال )

 اجلواب حبول امللك الوهاب 

 . اليوم هذا قضا ً عليه ولكن الفطر، له وزجي املسافر ألن إثم، وال عليه كفارة ال

 واهلل تعاىل اعلى واعلم واجل و أكرم

 

 

 

****** 

                                                           
 (517/ 1) ماجه ابن سنن على السندي حاشية - 28
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 : متفرقاتخامسالفصل ال
 ناسيا  من افطر : حكم(44)السؤال

سائل يقول يف أول يوم من رمضان نسيت ودخلت املطبخ ووجد كوبا من العصًري ففربته ثم تذكرت 

 ن فماذا جيب علي ؟ ها ً من الفرب أننا يف رمضاتبعد االن

 اجلواب حبول امللك الوهاب 

  :قوال العلما ً ففيهاأن هذه املسالة حمل نزاع بني  وإياك:اعلم علمين اهلل 

أن من اكل و شرب ناسيا فصومه صحيح وال شي ً عليه و هو قول مجاهًري اهل العلم القول األول: 

 َرَةُهَرْي َأِبي َعْن احلديث فى جا ً ملا كوذلمن احلنفية و احلنابلة والفافعية  و استدلوا على ذلك 

 َفِإنََّما َصْوَمُه َفْلُيِتمَّ َصاِئٌم ُهَوَو َناِسياا َأَكَل َمْن:" َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيُّ َقاَل :َقاَل َعْنُه اللَُّه َرِضَي

 (17)". َوَسَقاُه اللَُّه َأْطَعَمُه

 َعَلْيِه َقَضا ًَ َفَلا َناِسياا َرَمَضاَن َشْهِر ِفي َأَكَل َمْن: " َمْرُفوعاا َسِعيٍد َأِبي َحِديِث ِمْن ّيالدَّاَرُقْطِن َأْخَرَج َوَقْد

 (30) " . كفارة ال و

 هعلي ، شرب أو فأكل رمضان، يف نسي من أّن إىل فذهب رمضان صوم يف مالك وخالفالقول الثاني: 

 .عليه قضا ً وال ، صومه يتّم فإّنه ، شرب أو فأكل ، رمضان غًري يف نسي لو أّما ، القضا ً

والرأي الراجح الذي دلت عليه األدلة وعليه الفتوى هو قول مجهور العلما ً بان صيامه صحيح وال 

 قضا ً اهلل 

 واهلل تعاىل اعلى واعلم واجل و أكرم

 خطأ؟كل وشرب أمن حكم  ( ما45السؤال )

                                                           
 (2368) داود وأبو ،(1155) ومسلم ،(6666) و( 1633) اريالبخ أخرجه - 26
 [ .حسن وإسناده(: 4/86")الغليل إرواء" فى األلبانى قال] - 31
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إذ مسعت األذان فظننته أذان املدينة اليت أنا أقيم بينما أنا جالس قبيل املغرب  :سائل كريم يقول

 القضا ً؟نه أذان املذياع فهل صومي صحيح أم علي أفيها فأفطرت ثم تبني لي 

وأخر يقول قمت من النوم وظننت أن الفجر مل يؤذن ففربت ثم تبني لي أن الناس يصلون الفجر  

 فأمسكت ذلك اليوم فهل علي قضا ً؟ 

 هاب حبول امللك الواجلواب 

 قوالن:اعلم بارك اهلل فيك أن للعلما ً يف تلك املسالة 

 َلُكُم َبيََّنَيَت َحتَّى َواْشَرُبوا َوُكُلوا}ن اهلل تعاىل يقول أن صومه صحيح وال شي ً عليه أل القول األول:

 [.280: البقرة] { اْلَفْجِر ِمَن اْلَأْسَوِد اْلَخْيِط ِمَن اْلَأْبَيُض اْلَخْيُط

 نَّيبِّال عْهد على أفطْرنا: "قالت عنُهما اهلل رِضَي بكر أِبي بنِت أمسا ًَ عن داوَد، وأبو ريالُبخا وروى

 (32)".الفَّمس طلعِت ُثمَّ غيٍم يوَم وسلَّم علْيه اهلل صلَّى

 اليوم  وقضا ً ذلككان يف رمضان وجب عليه اإلمساك بقية يومه  إذاقال  :القول الثاني

 يقول ابن القيم رمحه اهلل 

 نَّيبِّال عْهد على أفطْرنا: "قالت عنُهما اهلل رِضَي بكر أِبي بنِت أمسا ًَ عن داوَد، وأبو الُبخاري روىو

 ".الفَّمس طلعِت ُثمَّ غيٍم يوَم وسلَّم علْيه اهلل صلَّى

 ة؟الصور هذه يف القضا ًُ َيجب هل النَّاس، واختلف: "اهلل رِحمه القيِّم ابن الدين مشس احلافظ قال

 وُحْكمهم عليهم، قضا ًَ ال أنَّه: إىل الظَّاهر وأهُل راهويه، بن إسحاق وذهَب َيجب،: ألكثرونا فقال

 وهب بن زيُد فروى عمر، على فيه واخُتِلف وُمجاهد، احلَسن عن ذلك وُحِكَي ناسياا، أكل َمن حكُم

 بكأٍس ينافُأِت ُعمر، زمن يف رمضان، يف وسلَّم عليه اهلل صلَّى اهلل رسول مسجِد يف جالساا كنُت: "قال

 الفمُس إذاف السَّحاب، انكفف ُثمَّ اللَّيل، من أنَّه نرى وَنحُن ففِرْبنا حفصَة، بْيِت من شراٌب فيها

                                                           
 الشمس، طلعت ثم رمضان، في أفطر إذا باب( 46) الصوم، كتاب( 35) ،(48 - 47/ 2)أخرجه البخاري - 31
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 ه،َنقضي ال واهلل: فقال عمُر، بذلك فَسمع مكاَنه، يوماا نقضي: يقولون النَّاس فجعل: قال طالعة،

 .وغًرُيه البيهقيُّ رواه ؛"إلثم َتجاُنًفا وما

 وٍمي يف رمضان، يف يوٍم ذات أفطر اخلطاب بن عمر أنَّ: أسلم بن زْيد عن" املوطَّأ" يف مالٌك روى وقد 

 طلعِت قْد املؤمنني، أمًرَي يا: له فقال رجٌل فجا ًه الفمس، وغابِت أمسى قد أنَّه ورأى غْيم، ذي

 ضا ًَالق" يسًري اخلطب: "ولهبق يريد: "مالٌك قال" اجتهْدنا وقد يسًري، اخَلْطُب: عمر فقال الفَّمس،

 .أعلم واهلل ،"نرى فيما

 الفمس غروب قبل أكل أو طلوعه، عدم ظانًّا الفجر بعد أكل منوجا ً يف فتوى دار اإلفتا ً املصرية 

 بالظن عربة ال" ألنه الفقها ً؛ مجهور مذهب هو كما القضا ً فعليه خطؤه، له تبيَّن ثم غروبها، ظانًّا

 يف َوَأِبي َأَنا اْلَحْبِر بُصَهْي َمَع َأْفَطْرَنا: َقاَل اأَلْنَصاِريِّ ُسَلْيٍم ْبِن َعْمِرو ْبِن ْيِبُشَع فعن ،"خطؤه البيِّن

 اهلِل؛ ُطْعَمُة: "ُصَهْيٌب َقاَلَف الفَّْمُس، َطَلَعِت ِإْذ َنَتَعفَّى َنْحُن َفَبْيَنا َوَطشٍّ، َغْيٍم َيْوِم يف َرَمَضاَن َشْهِر

 ."الكربى السنن" يف البيهقي أخرجه" َمَكاَنُه َيْوماا َواْقُضوا اللَّْيِل، ِإَلى ْمِصَياَمُك َأِتمُّوا

 القضا ً وعليه الفهر، حلرمة النهار؛ بقية ميسك أن رمضان يف الفجر طلوع عدم بظن أفطر من وعلى

 بغًري رمضان يف أفطر ومن(: ]318/ 6" )املهذب شرح اجملموع" يف النووي اإلمام قال ذلك؛ بعد

 ،«القضا ً فعليه استقا ً من: »وسلم وآله عليه اهلل صلى لقوله القضا ً؛ عليه وجب عذر غًري من جلماعا

 أوىل، العذر عدم مع جيب فألن العذر، وجود مع واملسافر املريض علي القضا ً أوجب تعاىل اهلل وألن

 عليه بجي وال النهار، بقية إمساك فلزمه عذر بغًري أفطر ألنه النهار؛ بقية إمساك وجيب

 .اهـ[ الكفارة

 وأكرمواهلل تعاىل اعلى واعلم واجل 

 جنابة  وهو على: حكم من طلع عليه الفجر (46)السؤال

 صحيح؟إال بعد أذان الفجر فهل صيامي  ومل أستيقظعلى جنابة  ويقول: منتل أسائل يس
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جنب فصيامه  و وهطلع الفجر على الرجل  إذا هأناعلم بارك اهلل فيك اجلواب حبول امللك الوهاب: 

 ضير عائفة لقولصحيح و ال شي ً عليه و قد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يصبح جنبا و هو صائم 

 ."ويصوم فيغتسل أهله مجاع من جنب وهو يصبح كان وسلم عليه اهلل صلى النيب إن:"عنها اهلل

 .الفجر وعطل بعد إال اجلنابة من يغتسل ال كان وسلم عليه اهلل صلى أنه على يدل وهذا

 .احلكم هذا يف يفرتكون كلهم واجلنب والنفسا ً واحلائض

 واهلل تعاىل اعلى واعلم واجل و أكرم

 : حكم من سب الدين و هو صائم ( 40)السؤال

 اجلواب حبول امللك الوهاب 

األربعة على كفر من سب دين اهلل  األئمةفقد امجع  باالجتماعسب الدين كفر  أناعلم بارك اهلل فيك 

 .اىل و هو ردة عن الدين تع

 علمال أهل بني نعلم اليقضي ذلك اليوم قال ابن قدمه رمحه اهلل  أناهلل تعاىل وجب عليه  إىلن تاب إف

 ادع إذا اليوم، ذلك قضا ً وعليه صومه، يفسد أنه الصوم، أثنا ً يف اإلسالم عن ارتد من أن يف خالفا

 أو ه،ب يكفر ما باعتقاده ردته كانت وسوا ً انقضائه، بعد أو اليوم، أثنا ً يف أسلم سوا ً. اإلسالم إىل

: اىلتع اهلل قال مستهزئ، غًري أو مستهزئا الكفر، بكلمة بالنطق أو فيه، بالفك يكفر فيما شكه

: ةالتوب] {تستهزئون كنتم ورسوله وآياته أباهلل قل ونلعب خنوض كنا إمنا ليقولن سألتهم ولئن}

 النية، شرطها من عبادة الصوم ألن وذلك[ . 66: التوبة] {انكمإمي بعد كفرمت قد تعتذروا ال}[ 65

 (31) كالصالة. الكفر، فنافاها حمضة، عبادة وألنه واحلج، كالصالة الردة، فأبطلتها

 واهلل تعاىل اعلى واعلم واجل و أكرم

 كله؟ ينام اليوممن  حكم صوم (48)السؤال

                                                           
 (36/ 3) قدامة ابن - المغني - 32
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استيقظ إال عند أذان الظهر ثم  وأنام فالالفجر اعمل وردية ليلية ثم أصلي  أنا :ويقولل أسائل يس

 ؟صلى الظهر و أنام فال استيقظ إال العصر فهل صومي صحيح و هل النوم ينقص من صومي أ

 اجلواب حبول امللك الوهاب 

اعلم بارك اهلل فيك أن شهر رمضان مضمار سباق إىل مرضاة اهلل تعاىل ليله قيام و قرا ًة قران و نهاره 

 اهلل صلى هللا رسول قال: قال عنه اهلل رضي عمرو بن عبداهلل فعنلك فليتنافس املتنافسون صيام و يف ذ

 و الطعام منعُته ربِّ أّي: الصيام يقول القيامة؛ يوم للعبد يففعان القرآن و الصيام: "سلم و عليه

 "انَعفُيَففَّ: قال فيه، فففعين بالليل النوم منعته: القرآن يقول و فيه، فففعين الفهوة،

و إذا كان احلال كما تقول أن عملك بالليل و أن راحتك بالنهار فال حرج عليك يف النوم مادام أنك ال 

 تضيع فرائض الصالة و صومك صحيح مقبول إن شا ً اهلل تعاىل 

 وأكرمواهلل تعاىل اعلى واعلم واجل 

 حكم مفاهدة األفالم واملسلسالت يف نهار رمضان  (47)السؤال

الناس حبجة تسلية رمضان فهل هذا يؤثر  واملسلسالت ويقبل عليهان تذاع األفالم يف شهر رمضا

 على الصوم 

 اجلواب حبول امللك الوهاب 

 وغض وسب، وشتم زور وقول ومنيمة غيبة من احملرم الكالم عن اللسان حفظاعلم بارك اهلل فيك أن 

 . بفهوة الرجال إىل والنظر املاجنة والصور اخلليعة األفالم من يعرض فيما احملرم النظر عن البصر

ه صلى اهلل علي –ذلك يف شهر رمضان حلديث النيب  يتأكدامر مطلوب يف رمضان و يف غًري رمضان و 

 ِبِه َوالَعَمَل الزُّوِر ْوَلَق َيَدْع َلْم َمْن: »َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ َعِن ُهَرْيَرَة، َأِبي َعْن -وسلم

 (33).«َوَشَراَبُه َطَعاَمُه َيَدَع َأْن َحاَجٌة ِللَِّه َفَلْيَس ، َواجَلْهَل

                                                           
 (1686) ماجه وابن ،( 2362) داود وأبو ،( 6157) و (1613) البخاري أخرجه - 33
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 ِإنََّما َوالفُّْرِب، اْلَأْكِل ِمَن الصَِّياُم َلْيَس: " َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل: َقاَل ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن

 (34)" َصاِئٌم ِإنِّي اِئٌم،َص ِإنِّي: َفْلَتُقْل َعَلْيَك َجِهَل َأْو َأَحٌد َسابََّك َفِإْن َوالرََّفِث، اللَّْغِو ِمَن الصَِّياُم

 امهبصي له ليس صائم رب:)  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال عنه اهلل رضي هريرة أبي عن

  (35)( ( السهر إال قيامه من له ليس قائم ورب اجلوع إال

 الَكِذب ِنَع ولَساُنك وَبَصُرك، مسُعَك، فْلَيُصْم ُصْمَت إذا: "- عنه اهلل رضي - عبداهلل بن جابر قال و

 .إخل..... وامُلْنَكَرات امُلَحرََّماِت مساع عن َصْوُنه السمع صيام ومن ،"وامَلَحاِرم

 وكثرة بالتوبة، فعليه رمضان نهار يف األغاني إىل استمع من إن: نقول تقدم ما على وبنا ًا

 .صيامه َيْبُطُل وال بذلك، ُيْفِطر وال فار،االستغ

 واهلل تعاىل اعلى واعلم واجل و أكرم

 مات حتى يقض حكم من مات وعليه صوم فلم (50)السؤال

 اجلواب:

 حالني: من خيل مل رمضان من صيام وعليه مات من :قدامة ابن قال

 الصوم عن عجز أو سفر أو مرض من لعذر أو الوقت لضيق أما الصيام إمكان قبل ميوت أنأحدهما:  

 عنه اإلطعام جيب:  قاال إنهما قتادة و طاوس عن وحكي العلم أهل أكثر قول يف عليه شي ً ال فهذا

 عنه لعجزه الصيام ترك إذا اهلرم كالفيخ عنه اإلطعام فوجب عنه بالعجز سقط واجب صوم ألنه

 أكثر قول وهذا مسكني يوم لكل عنه يطعم أن فالواجب القضا ً إمكان بعد ميوت أن الثاني: احلال

 و الفافعي و الثوري و األوزاعي و الليث و مالك قال وبه عباس ابن و عائفة عن ذلك روي العلم أهل

 عنهم الصحيح يف عبيد أبو و علية ابن و اخلزرجي

                                                           
 (8166 رقم ، 4/271) والبيهقي.  مسلم شرط على صحيح:  وقال( 1571 رقم ، 1/565) الحاكم أخرجه- 34
 ثقات رجاله صحيح إسناد هذا( : 2/66) البوصيرى قال ،( 1661 رقم ، 1/536) ماجه ابن أخرجه - 35
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 : قال سلم و عليه اهلل صلى النيب أن"  عائفة روت ملا الفافعي قول وهو عنه يصام:  ثور أبو وقال 

 (36) هـ.ا.حنوه عباس ابن عن وروي( عليه متفق" )  وليه عنه صام صيام وعليه مات من

 َعْنُه اَمَص ِإْن اْلَحَسُن َوَقاَل َصْوٌم َوَعَلْيِه َماَت َمْن َباب - جامعه من الصوم كتاب فى البخاري بوب

 .َجاَز َواِحداا َيْوماا َرُجًلا َثَلاُثوَن

 َعَصَبُتُه َوِقيَل،  َخاصَّة ثاْلَواِر َوِقيَل،  َقِريب ُكّل َفِقيَل"  َوِليُُّه"  ِبَقْوِلِه اْلُمَراد ِفي اْلُمِجيُزوَن َواْخَتَلَف

 َواْخَتَلُفوا.  ُأمَِّها َنْذِر َعْن َسَأَلْت الَِّتي اْلَمْرَأة ِقصَّة الثَّاِلَث َوَيُردُّ،  َقِريب َوالثَّاِني،  َأْرَجح َواْلَأوَّل، 

 ؟ ِباْلَوِليِّ َذِلَك َيْخَتّص َهْل َأْيضاا

 واهلل تعاىل اعلى واعلم واجل و أكرم

 ما الفرق بني الكفارة والفدية  (52)السؤال

 سائل يقول نسمع كثًريا من يقول كفارته و فديته فما هو الفرق بينهما و هل هما شي ً واحد ؟

 اجلواب:

 : بعد اأم وصحبه آله وعلى اهلل رسول على والسالم والصالة هلل احلمد

: ائاًلق والكفارة الفدية بني الفرق القواعد يف املنثور كتابه يف الزركفي الدين بدر اإلمام ذكر فقد

 انتهى. الفدية خبالفه تقدم ذنب عن إال جتب ال الكفارة أن يف الكفارة تفارق والفدية

 لة:أمثب على ذلك عن ذنب و خمالفة شرعية و لنضر إالومن هنا يتبني لنا الفرق فالكفارة ال تكون 

 ْنِم ُيَظاِهُروَن َوالَِّذيَن}كفارة اجلماع يف رمضان وكفارة الفطر عمدا يف رمضان وكذلك كفارة الظهار 

 ُلوَنَتْعَم ِبَما َواللَُّه ِبِه وَعُظوَنُت َذِلُكْم َيَتَماسَّا َأْن َقْبِل ِمْن َرَقَبٍة َفَتْحِريُر َقاُلوا ِلَما َيُعوُدوَن ُثمَّ ِنَساِئِهْم

 ِستِّنَي َفِإْطَعاُم َيْسَتِطْع َلْم َفَمْن َيَتَماسَّا َأْن َقْبِل ِمْن ُمَتَتاِبَعْيِن َشْهَرْيِن َفِصَياُم َيِجْد َلْم َفَمْن( 3) َخِبًرٌي

 [4 ،3: اجملادلة] { ِليٌمَأ َعَذاٌب َوِلْلَكاِفِريَن اللَِّه ُحُدوُد َوِتْلَك َوَرُسوِلِه ِباللَِّه ِلُتْؤِمُنوا َذِلَك ِمْسِكيناا

 وكفارة  اليمني .... 

                                                           
 ([141 ص/  6 ج) - المغني] - 36
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عجز عن صيام رمضان ملرض  او هرم فانه جيب عليه الفدية  العجز كمنأما الفدية فال تكون بسبب 

 الَِّذيَن َوَعَلى ُأَخَر يَّاٍمَأ ِمْن َفِعدٌَّة َسَفٍر َعَلى َأْو َمِريضاا ِمْنُكْم َكاَن َفَمْن َمْعُدوَداٍت َأيَّاماا }قال اهلل تعاىل 

 {َتْعَلُموَن ُكْنُتْم ِإْن َلُكْم ْيٌرَخ َتُصوُموا َوَأْن َلُه َخْيٌر َفُهَو َخْيراا َتَطوََّع َفَمْن ِمْسِكنٍي َطَعاُم ِفْدَيٌة ُيِطيُقوَنُه

 [284: البقرة]

 {ُنُسٍك َأْو َصَدَقٍة َأْو ِصَياٍم ْنِم َفِفْدَيٌة َرْأِسِه ِمْن َأذاى ِبِه َأْو َمِريضاا ِمْنُكْم َكاَن َفَمْن}و كما يف احلج  

 [276: البقرة]

 ًاعمد رمضان نهار يف كاجلماع شرعية خمالفة تتقدمها بأن ختتص الكفارة أن الفرق هذا من فتبني 

 أو هرم بسبب رمضان صوم عن كالعجز معصية وقوع دون حتصل فقد الفدية أما مثاًل، الظهار أو

 .أعلم واهلل. مثاًل مرض

 وأكرمعاىل اعلى واعلم واجل واهلل ت

 بالصيام؟ الصيب يؤمر متى (51)السؤال 

 بالصيام؟األبنا ً  متى يؤمر :سائل يقول

 اجلواب 

يف  -يسًريوا على منهج سيد األصفيا ً صلى اهلل عليه وسلم أنبا ً بارك اهلل فيك انه ينبغي على اآل اعلم

) : والسالم الصالة عليه قوله احلديث يف ورد فقدتربية أبنائهم و تعويدهم على العبادة و الطاعة 

(  املضاجع يف بينهم وفرقوا عفر أبنا ً وهم عليها واضربوهم سبع أبنا ً وهم بالصالة أبنا ًكم مروا

 .. وصححه واحلاكم داود وأبو أمحد رواه

 الربيع عن احلديث يف ورد فقد عنهم اهلل رضي الصحابة عهد منذ معهود أمر بالصوم الصيب ومطالبة

 األنصار قرى إىل عاشورا ً غداة وسلم عليه اهلل صلى الرسول أرسل:)  قالت عنها اهلل رضي معوذ تبن

 بيانناص ونصوم بعد نصومه فكنا قالت: فليصم صائمًا أصبح ومن يومه بقية فليتم مفطرًا أصبح من

(  فطاراإل عند يكون حتى ذلك أعطيناه الطعام على أحدهم بكى فإذا العهن من اللعبة هلم وجنعل

 . ومسلم البخاري رواه
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 األوامر بامتثال أوالدكم ومروا اهلل معاصي واتقوا اهلل بطاعة اعملوا:)  عنهما اهلل رضي عباس ابن قال

 (. النار من ولكم هلم وقاية فذلك النواهي واجتناب

 .به أخذ الصيام وأطاق ، سنني عفر الغالم كان وإذا:  اخلرقي قال 

 الةالص على بالضرب أمر -وسلم عليه اهلل صلى- النيب ألن ، أوىل بالعفر ارهواعتب: قدامة ابن قال

 عبادتان أنهما يف واجتماعهما ، األخرى من إحداهما لقرب أحسن بالصالة الصوم واعتبار ، عندها

 ال من الصالة يطيق قد ألنه ، الطاقة له فاعتربت أشق الصوم أن إال ، اإلسالم أركان من بدنيتان

 (30).يطيقه

وما نراه األن يف املواصالت والطرقات من اجملاهرة بالفطر يف نهار رمضان راجع إىل األسرة حيث مل 

 تعود وتربي اإلميان على تعظيم حرمات اهلل تعاىل  

 َواْلِحَجاَرُة ُسلنَّاا َوُقوُدَها َنارًا َوَأْهِليُكْم َأْنُفَسُكْم ُقوا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا: تعاىل قالقال اهلل تعاىل 

 {6: التحريم}

 واهلل تعاىل اعلى واعلم واجل و أكرم

 األفران يف يعمل من يفطر هل( 53السؤال )

 :واإلفتا ً العلمية للبحوث الدائمة اللجنة وسئلت

 نهولك هلل واحلمد رمضان ويصوم يصلي رجل وهو للرغيف( فرن) طابونة يف يعمل شخص قريتنا يف

 طوال الرغيف يصنع وهو الفديد النار حر يواجه بأنه علماا رمضان؟ يف فطري أن له جيوز هل سألين

 مساحتكم من فأرجو العمل، يف وإرهاًقا شديداا عطفاا يواجه فهو لذلك صائم، وهو النهار ساعات

 .تعاىل اهلل شا ً إن مأجورين ذلك على الفافية باإلجابة التكرم

 :اجلواب حبول امللك الوهاب 

                                                           
 [ .3/61 الشرح مع المغني]- 37
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 عذراا ليس رمضان، نهار يف خيبز وكونه الصيام عليه الواجب بل يفطر أن لرجلا لذلك جيوز ال 

 .استطاعته حسب يعمل أن وعليه للفطر،

 ( .1) وسلم وصحبه وآله حممد نبينا على اهلل وصلى التوفيق وباهلل

 وأكرمواهلل تعاىل اعلى واعلم واجل 

 أم ال؟ من املفطراتشرب الدخان هل  (54السؤال )

 ول امللك الوهاب اجلواب حب

ث فهو من اخلبائ وتفسد املالالتدخني من العادات احملرمة اليت تضر البدن  أن :اعلم بارك اهلل فيك

 اليت حرمها اهلل علينا 

 وحكم التدخني هل يفطر الصائم ام ال 

لعدة أمور أذكر  وذلك  باطل فصيامه رمضان نهار  يف الدخان شرب تعمد من أن على الفقها ً مجعأ

 :ها من

 جوفه. يف إدخاله صاحبه تعمد ثانيا: فيه. خالف ال وهذا وجرم، مادة ألنه أوال: :

 األعصاب. يثًري ألنه املغذيات، يفبه أنه رابعا: والفرب. األكل منفذ من اجلوف يف دخل ثالثا:

 الدخان ، الدخان شربنا ، شرب الدخان:  يقولون فالعامة ، مفروبا يعترب عرفا الدخان:  خامسا:

 . حمكمة والعادة...  ممتع مفروب

 وجود اعتبار على جرم،لإلمجاع أنه على دليل فهو طعم له كان وما ، طعم له لدخان سادسا:

 ، موجودا جرما فيعترب رائحة وله طعم له والدخان  ، الرائحة بوجود بل ، الطعم بوجود النجاسة

 كان اجلوف إىل والطعام فربال منافذ خالل من شي ً دخل ولو ، شيئا موجودا كان كان وكان

 ذلك. على لإلمجاع مفطر
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 سيئًة عادًة كونه مع التدخني قالت:املصرية حيث  اإلفتا ًجا ًت الفتوي من دار  وبهذا القول

 اتجالن الدخان ألن للقضا ً؛ موِجٌب للصوم، ُمْفِسٌد أيضاا فهو اإلنسان، بصحة وتضر شرعاا، حمرمًة

 به فيحصل جوًفا، دخل ِجْرماا فيكون الصدر، إىل وينزل األنف داخل يتكاثف التبغ حرق عن

 .(38").الفطر

 واهلل تعاىل اعلى واعلم واجل و أكرم                                     

 :ال؟ اجلوابأم  بلع البلغم هل يفطر الصائم( 55السؤال )

 حبول امللك الوهاب

 ، فإن وصلت إىل-قواًل واحدا يف املذهب-ال تفطر أو النخامة، إذا مل تصل إىل الفم فإنها  البلغماعلم 

 الفم ثم ابتلعها.

 .العلم: القولففيه قوالن ألهل 

 إنها تفطر إحلاًقا هلا باألكل والفرب. األول: 

 ومع يفطر بأنه عاملًا ابتلعته إذا النخامة أو البلغم ابتلع من يفطر: واحلنابلة الفافعية قول فعلى

 .ناسيًا يكن ومل لفظه على القدرة

 هفي حصلت فإن باالتفاق، تضر مل الفم من الظاهر حد يف حتصل مل إن النخامة" ]قال النووي رمحه 

 رفهاص على يقدر مل إن نظر؛ احللقوم فوق الفم أقصى إىل منه النافذة الثقبة يف الدماغ من بانصبابها

 ىعل أفطر ابتلعها ثم إليه ارتدت أو الفم فضا ً إىل ردها وإن تضر، مل اجلوف إىل نزلت حتى وجمها

 (37).اهـ[ اجلمهور قطع وبه املذهب،

من قال: ال تفطر إحلاًقا هلا بالريق، فإن الريق ال يبطل به الصوم حتى لو  ومنهم-القول الثاني 

 مجع ريقه وبلعه فإن صومه ال يفسد.

 يفطر ال: أمحد عن ورواية عندهم املعتمد يف واملالكية احلنفية قولوهذا  

                                                           
http://www.dar-موقع دار اإلفتاء المصرية  38
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 "عندنا يفطر ال فمه إىل حلقه من بالتنحنح ختلص بعدما البلغم ابتلع لو: ""احملتار رد" يف جا ً

 (40). انتهى

 ولو عليه قضا ً ال ويبلعه اللسان طرف إىل الصدر من خيرج البلغم: "املالكي النفراوي الفيخ ويقول

 شي ً يف عليه ضا ًق ال ابتالعها وتعمد اللسان طرف إىل وصلت ولو النخامة ومثله، طرحه من متكن

 (42). انتهى" طرحه من متكن من على القضا ً إجيابه يف خلليل خالفا، ذلك من

 أكاًل بلعها ُيعد وال الفم، من خترج مل ألنها مفطرة؛ غًري كونها اهلل رمحه عثيمني ابن الفيخ ورجح

 ال يقالر فإن يق،بالر هلا إحلاقًا بها، ُيفطر ال فإنه فمه إىل وصلت أن بعد ابتلعها فلو شربًا، وال

 . الصوم به يبطل

و الذي متيل إليه النفس أن النخامة اذا وصلت إىل الفم و استجمعها املر ً فإن تعمد بلعها افطر و 

 ائمالص أخرجه إذا إال يفطر ال الصيام أثنا ً البلغم بلع بهذا القول جا ًت فتوى دار اإلفتا ً املصرية "

 (41)مفطراا؛ يكون فإنه ابتلعه ثم

 تعاىل اعلى واعلم واجل وأكرم واهلل

 وأكرمواهلل تعاىل اعلى واعلم واجل 

 

 

 

 

 

***** 

                                                           
 (2/411" )المحتار رد - 41
 (1/316" )الدواني الفواكه"- 41
42 -?ID=12975&LangID=1&MuftiType=0alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx-http://dar  
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 فتاوى صالة التراويح السادس:الفصل 
 يح بذلك وملاذا مسيت صالة الرتا( 50)السؤال 

 اجلواب حبول امللك الوهاب 

 من ةكتسليم الراحة، من الواحدة املرة وهي تروحية، مجع: أن: الرتاويحاعلم بارك اهلل فيك 

 اجتمعوا عندما تسليمتني كل بني يسرتحيون كانوا الصحابة ألن االسم؛ بهذا ومسيت السالم،

 (43). األمر بداية يف لصالتها

 جل وأكرمأعلم وأعلى وأواهلل تعاىل 

 ( ما هو عدد ركعات صالة الرتاويح 58السؤال )

 أحسن فقد وسلم عليه اهلل صلى يبالن عن الواردة الصفة على ركعة عفرة إحدى صلى من أناعلم   

 أحد فعل من على إنكار وال أحسن، فقد الركعات عدد وزاد القرا ًة خفف ومن السنة، وأصاب

 األمرين.

 حنيفة، أبي كمذهب صالها إن والرتاويح تيمية: ابن اإلسالم شيخقال فيه سعة  األمر واعلم أن 

 عفرة إحدى أو عفرة، ثالث أو وثالثني، ستا مالك كمذهب أو: ركعة عفرين وأمحد: والفافعي،

 لطو حبسب وتقليلها الركعات تكثًري فيكون التوقيف لعدم أمحد اإلمام عليه نص كما أحسن، فقد

 (44)وقصره.  القيام

 من فيه والرتغيب رمضان بقيام األمر واحلسان الصحيحة األحاديث به وردت الذي السيوطي: قالو

 إمناو ، ركعة عفرين الرتاويح صلى وسلم عليه اهلل صلى النيب أن يثبت ومل ، بعدد ختصيص غًري

 نهاع فيعجزوا عليهم تفرض أن خفية الرابعة الليلة يف تأخر ثم ، عددها يذكر مل صالة ليالي صلى

                                                           
 [.4/251 العسقالني حجر البن الباري فتح]- 43
 ( . 64)  ص االختيارات - 44
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 وما ، ركعة عفرين الرتاويح صلى وسلم عليه اهلل صلى النيب أن يصح مل:  اهليثمي حجر ابن وقال. 

 (45). الضعف شديد فهو"  ركعة عفرين يصلي كان"  أنه ورد

 والتهجد والقيام الرتاويح صالة بني الفرق( هل هناك 57السؤال )

سمى قيام ليل و تسمى تهجد و تسمى يف رمضان صالة الرتاويح تصالة الليل  أن :اعلم بارك اهلل فيك

 ِإال اللَّْيَل ُقِم زَّمُِّلاْلُم َأيَُّها َيا: )  سبحانه وقال( َلَك َناِفَلًة ِبِه َفَتَهجَّْد اللَّْيِل َوِمَن: ) تعاىل اهلل قال

 َقْبَل َكاُنوا ِإنَُّهْم َربُُّهْم آَتاُهْم َما آِخِذيَن: ) املتقني عباده عن الذاريات سورة يف سبحانه وقال( َقِليًلا

 ( َيْهَجُعوَن َما اللَّْيِل ِمَن َقِليًلا َكاُنوا ُمْحِسِننَي َذِلَك

 وعدم التخفيف مراعاة مع الليل أول رمضان يف الليل قيام على العلما ً دعن تطلق فهي الرتاويح أما

  .ذلك يف مفاحة وال لليل قياما تسمى وأن تهجدا تسمى أن وجيوز اإلطالة

 جل وأكرمأعلم وأعلى وأواهلل تعاىل 

ه مع اإلمتامفضل أيهما أصالة الوتر انصرفوا ف إىل اإلمامقام  إذابعض الناس يف رمضان ( 60السؤال )

 املنزل؟يف  واإلمتاماالنصراف  أم

هذه عادة نراها يف كثًري من املساجد انهم ال يصلون الوتر مع االمام و  الوهاب:اجلواب حبول امللك 

ينصرفون و هؤال ً قد فوتوا على انفسهم اخلًري العظيم و اجلائزة الكرب  الن من يصلي مع االمام 

 الرجل إن: "- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - قوله ذر عن أبيحتى ينصرف من الصالة كتب هلا قيام ليلة  

 (46" )الليلة قيام له حسب ينصرف حتى اإلمام مع صلى إذا

  ".تامة ليلة قيام ثواب له حصل: "املعبود عون صاحب قال

 جل وأكرمأعلم وأعلى وأواهلل تعاىل 

 ال؟ختم القران يف صالة الرتاويح سنة أم  ( هل62السؤال )

                                                           
 ( 145 – 142/  27)  الفقهية الموسوعة - 45
 حيحص سنده: األلباني وقال شيبة، أبي وابن ماجة، وابن والنسائي، وصححه، والترمذي له، واللفظ داود، أبو رواه: صحيح سنده - 46

 ( .15 ص" )التراويح صالة"
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 اجلواب حبول امللك الوهاب 

 كان خيتم القران يف  -صلى اهلل عليه وسلم-النيب أنقف على دليل أنين مل أ :اعلم بارك اهلل فيك

 صالة الرتاويح و انه كان حيدد كل ليلة جبز ً من القران 

 للقيام. بسنة رمضان يف القرآن ختم ليس مالك: وقال

 بسنة. ليست الناس: ملقيا رمضان يف القرآن ختم يف ربيعة وقال

العربة  أننعلم  أنلكن البد  الطاعة واستحب العلما ً ذلك من باب االجتهاد يف العبادة و  ولكن 

ة القرا ًكانت قليلة افضل من  إنبتدبر و خفوع و   ًةالقرا أنليست بالكم و لكنها بالكيف مبعنى 

  دون تدبر  جبز ً

 جل وأكرمأعلم وأوعلى أ واهلل تعاىل

 (61السؤال )

التخفيف يف صالة القيام فما هو مقدار القرا ًة يف صالة  والناس يريدون وأصلي بالناسمسجد  إمام أنا

 الرتاويح؟

 اجلواب حبول امللك الوهاب 

يبني هلم هذه  أنحيبب الناس يف الطاعة و العبادة و  أن اإلمامنه ينبغي على أاعلم بارك اهلل فيك 

اجرة مع اهلل تعاىل و مع ذلك أيضا أال يفق عليهم يف اإلطالة  و أن أنها سوق للمتاأليام املباركات و 

 الصالة يف ألدخل إني: "قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن أنس عنيراعي أحوال من حواله كما جا ً 

" بكائه من أمه وجد شدة من أعلم مما صالتي؛ يف فأجتوز الصيب بكا ً فأمسع إطالتها، أريد وأنا

 اهلل، رسول يا: قال العاص أبي بن عثمان عن داود وأبو أمحد رواه ما: منهاو(. عليهم متفق)

 ". أجراا آذانه على يأخذ ال مؤذناا واختذ بأضعفهم، واقتِد إمامهم، أنت: "قال قومي، إمام اجعلين

 ألتأخر إني اهلل رسول، يا رجل قال: قال األنصاري مسعود أبي عن ومسلم البخاري رواه ما: ومنها

 غضب هرأيت ما وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فغضب فيها، فالن بنا يطيل مما الفجر يف صالةال عن
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 الناس أم فمن منفرين؛ منكم إن الناس، أيها يا: "قال ثم يومئذ، منه غضباا أشد كان موضع يف

 ".احلاجة وذا والكبًري الضعيف خلفه فإن فليتجوز،

لرتاويح ولكن أقل شي ً أن يأتي بأركان الصالة و وليس هناك مقدار بعينه للقرا ًة يف صالة ا

 خبفوعها دون اإلخالل بفي ً من تلك األركان

 وأدركت ، ليخفف إنه قالوا: آية مخسني قرأ إذا القارئ أدركت اهلل: رمحه مهران بن ميمون قال

 ، دهمأح قرا ًة من أقفعر فإني اليوم فأما ، طالت أو قصرت كلها القصة يقر ًون رمضان يف القرَّا ً

 يف يقرأ ثم ، 22 /البقرة(  ُمْصِلُحوَن َنْحُن ِإنََّما َقاُلوا اْلَأْرِض ِفي ُتْفِسُدوا ال َلُهْم ِقيَل َوِإَذا: )  يقرأ

(  اْلُمْفِسُدوَن ُهُم ِإنَُّهْم َأال)  ، 0/ الفاحتة(  الضَّالِّنَي َوال َعَلْيِهْم اْلَمْغُضوِب َغْيِر: )  األخرى الركعة

 (40). 12/ البقرة

 باألجر الرتاويح صالة يصلون حيث رمضان واألئمة يف القرا ً من حيدث ما حكم (63)السؤال

  ذلك؟ على واالشرتاط

 الوهاب  امللك حبول اجلواب

 : قوالن فيه للعلما ً الرتاويح صالة على األجرة اخذ أن فيك اهلل بارك اعلم

 الرتاويح. صالة يف اإلمامة على األجرة أخذ جواز عدم: املنع األول القول

 من واملتقدمون ، - املذهب يف املفهور يف - واحلنابلة ، - عندهم األصح يف - الفافعية قال وبه

 . والظاهرية ، املالكية من حبيب وابن ، احلنفية

 فرائص فى اإلمامة على االستئجار جيوز ال:))  الفافعي الغزالي حامد أبو قال: أقواهلم وإليك

 ائدةبف املستأجر يتميز ال إذ ؛ املنع واألصح ، خالف الرتاويح إمامة على ستئجاراال وفى ، الصلوات

 (( . األجًري عن مقصودة

                                                           
 ( . 224 ص)  المروزي نصر بن لمحمد"  الليل قيام مختصر" - 47
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(( .  األصح على - واإلمامة األذان يعين - عليها األجرة أخذ حيرم:))  احلنبلي مفلح ابن وقال

 اهلُل َصلَّى اللَِّه ُسوَلَر َسِمْعُت ِإنِّي: َفَقاَل َعْنُه اللَُّه َرِضَي الرَّْحَمِن َعْبد عن ذلك مبا يلي : واستدلوا على

 َوَلا ِبِه، َتْأُكُلوا َوَلا يِه،ِف َتْغُلوا َوَلا َعْنُه، َتْجُفوا َوَلا ِبِه، َواْعَمُلوا اْلُقْرآَن اْقَر ًُوا: َيُقوُل َوَسلََّم َعَلْيِه

 (.48) ".  َتْسَتْكِبُروا

 اْلُقْرآَن، َيْقَر ًُوَن َقْوٌم ِفيِه ِإَذاَف اْلَمْسِجَد، َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيُّ َدَخَل: َقاَل اهلِل، َعْبِد ْبِن َجاِبِر َعْن

 َوَلا َيَتَعجَُّلوَنُه، اْلِقْدِح، ِإَقاَمَة ُيِقيُموَنُه َقْوٌم َيْأِتَي َأْن َقْبِل ِمْن اهلَل، ِبِه َواْبَتُغوا اْلُقْرآَن، اْقَر ًُوا: " َقاَل

 (.47.) " َيَتَأجَُّلوَنُه

 ". هلم وال صالة له ليس: "قال بهم فيصلي األجًري يستأجرون القوم عن احلسن سئل

 ". اإلعادة عليهم جتب أن أخفى: وقال بأجر، يصلى أن أكره: "املبارك ابن وعن

 من العافية اهلل أسأل: "قال درهماا، وكذا بكذا رمضان بكم أصلي لقوم قال إمام عن أمحد، وسئل

 (.50.) " هذا؟ خلف يصلي

 ".كرامه وال خلفه يصلى ال: "قال إسحاق رواية من أمحد األمام مسائل ويف

 يف بهم صلى معقل بن اهلل عبد أن ، إسحاق أبو حدثكم ، وكيع ألبي قلت ، حييى بن حييى حدثنا

»  : وقال َفَرّدَها وُحّلة درهم مائة خبمس زياد بن اهلل عبيد إليه أرسل الفطر يوم كان فلما ، رمضان

 (.52.)  نعم:  قال«  أجرا اهلل كتاب على نأخذ ال إنا

 َذِلَك َفَذَكْرُت َقْوساا، يَِّإَل َفَأْهَدى اْلُقْرآَن، َرُجًلا َعلَّْمُت: َقاَل َكْعٍب، ْبِن ُأَبيِّ َعْن اْلَكَلاِعيِّ، َعِطيََّة َعْن

 (.51.) َفَرَدْدُتَها ، «َناٍر ِمْن َقْوساا َأَخْذَت َأَخْذَتَها ِإْن: »َفَقاَل َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه ِلَرُسوِل

 .واحلاجة للضرورة إال الصالة يف اإلمامة على األجرة أخذ جيوز ال: الثاني القول: الثاني القول

                                                           
 (168/ 2) شيبة أبي ابن مصنف - 48
 ،( 831 رقم ، 1/221) داود وأبو ،( 14868 رقم ، 3/357) أحمد أخرجه - 46
 (246: ص) الوتر وكتاب رمضان وقيام الليل قيام مختصر - 51
 (246: ص) الوتر وكتاب رمضان وقيام الليل قيام مختصر - 51
 وصححه االلباني  (2158 رقم ، 2/731) ماجه ابن أخرجه - 52
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 ابن اإلسالم شيخ رهواختا احلنابلة، عند قول وهو احلنفية، من املتأخرون ذهب القول هذا وإىل

 . - اهلل رمحهم- تيمية

 ألةاملس يف العلما ً بني للخالف ذكره عند - اهلل رمحه – تيمية ابن اإلسالم شيخ قال أقواهلم: وإليك

 كما ، أمحد مذهب يف الثالث القول وهو ، الغين دون للفقًري عليها األجرة أخذ جيوز:  وقيل:)) 

 َكاَن َوَمْن ْفَفْلَيْسَتْعِف َغِنّيًا َكاَن َوَمْن .)الغين مع ويستغين الفقًري مع يأكل أن اليتيم لوليِّ اهلل أذن

 ،(. ( .6:النسا ً) ) ِبامَلْعُروِف َفْلَيْأُكْل َفِقًريًا

 ، ذلك إىل حلاجته األجرة أخذ وإمنا ، هلل الفقًري فعلها فإذا هذا على ، غًريه من أقوى القول وهذا 

 إذا وأما ، صاحلًا وعمل طيبًا أكل قد فيكون ، نيَّتِه على يأُجُرُه فاهلُل ، اهلل طاعة على بذلك وليستعني

 (.53.) ((  ذلك على هلم ثواب فال ، الُعُروض ألجل إال القرآن يقرأ ال كان

 وقت كل فى له فجمعوا حاجته عرفوا لكن ، شي ً على يفارطهم مل فإن: ))  احلنفي جنيم ابن قال

 (.54.) ((  هل ويطيب ، حسنًا كان ، شيئًا

 (. 55(( .)  شرط غًري من إليه يدفعوا أن بأس :))وال قدامة ابن وقال

  مفارطة بغًري الضرورة عند اإلمام فيأخذ النفس إليه متيل الذي الرأي وهذا

 وأكرم واجل واعلم عليه تعاىل واهلل

 إنموقف املأموم  ووما ه الرتاويح؟عة الثالثة يف صالة الرك إىل اإلماملو قام ما احلكم ( 64السؤال )

 ماذا؟ أم يتابعهبالثالثة هل  اإلتيانعلى  اإلمامصر أ

  الوهاب:اجلواب حبول امللك 

 عليه ألن قرأ؛ وإن يرجع: فقال أمحد، اإلمام عنها سئل قد املسألة هذهاعلم بارك اهلل فيك أن 

 (56). بد وال تسليما

                                                           
 (24/316(( ) الفتاوى مجموع)) - 53
 (1/268) نجيم البن((  الرائق البحر)) - 54
 ( .3/21(( ) المغني)) - 55
 (367/ 2) الفروع وتصحيح الفروع - 56
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" ثنىم مثنى الليل صالة: "وسلم عليه اهلل صلى لقوله وأكمل؛ أفضل رجوعه أن على العلما ً اتفق وقد 

(57 ) 

 نهاأ السهو سجود باب يف الفقها ً بعض عليه مفى فالذي يرجع؟ مل إذا صالته تبطل هل: واختلفوا

 .يرجع مل إذا تبطل

 بصالة ةثالث ركعة إىل فكقيامه ليال ثالثة إىل فقام نفال ركعتني نوى وإن: ( وشرحه املنتهى) يف قال 

 أشبهت ركعتني شرعت صالة وألنها ،"مثنى مثنى الليل صالة: "يثحلد نصا؛ فجر

 (58).هـ.أ.الفريضة

 إمتامها فاألفضل سهوا ثالثة إىل فقام نهارا نفال ركعتني نوى ولو(: وشرحه اإلقناع) يف وقال 

 إذا ورجوعه. للسهو ويسجد يرجع، أن وله. نهارا بأربع التطوع إلباحة للسهو؛ يسجد وال. أربعا

 ويسجد. هلا مبطل إمتامها ألن أربعا؛ إمتامها من أفضل سهواا ثالثة إىل وقام ليال نفال عتنيرك نوى

: لموس عليه اهلل صلى لقوله بطلت؛ سهواا ثالثة إىل وقام ليال ثنتني نوى من يرجع مل فإن. للسهو

 املنتهى قول معنى وهذا الفجر صالة أشبهت ركعتني شرعت صالة وألنها ،"مثنى مثنى الليل صالة"

 (56).هـ.أ.املذهب يف خالفا فيه حيك ومل أمحد، عليه نص(: الفرح) يف قال. وغًريه

  اإلمامموقف املأمومني من زيادة 

 يف الركعة الزائدة حالتني  اإلمامللمأموم مع 

 ثم يسلم معه بالزائدة اإلمامحتى يأتي  ويقرأ التفهديظل جالسا : األوىلاحلالة 

  اإلمامينتظر  ويسلم والالتفهد ثم ينوى املفارقة  يقرا أنالثانية: احلالة 

 يعلم أنها زائدة  وهو تابعه  أنله  وال ينبغي

 و اجل واكرم واعلم اعلى  واهلل تعاىل

                                                           
 .عمر ابن حديث من" 514" "746" ومسلم" 472" البخاري خرجه - 57
 (222/ 1) اإلرادات منتهى شرح - 58
 (367/ 1) اإلقناع متن عن القناع كشاف (511/ 1) النهى أولي مطالب - 56
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 حكم رفع الصوت يف دعا ً القنوت كما نفاهده ونسمعه من بعض األئمة ؟( 65السؤال )

 اجلواب حبول امللك الوهاب 

أصواتهم بطريقة غًري عادية رمبا تصل إىل حد الصياح  وكذا بعض أن هناك بعض األئمة يرفعون 

املأمومني يرفعون أصواتهم بالصراخ و البكا ً و هذا كله خطأ فادح نهى عنه النيب صلى اهلل عليه 

 سبحانه اهلل فسمَّى {اْلُمْعَتِديَن ُيِحبُّ اَل ِإنَُّه َوُخْفَيًة َتَضرُّعاا َربَُّكْم اْدُعوْا} و اهلل تعاىل يقول  -وسلم

 َواْبَتِغ ِبَها ُتَخاِفْت َوال ِبَصاَلِتَك َتْجَهْر َوال } :سبحانه ويقول إعتدا ً، الدعا ً يف الصوت رفع وتعاىل

 تدعون ال إنكم أنفسكم، على اربعوا: ))ومسلم البخاري رواه الذي احلديث ويفْ {َسِبْياًل َذِلَك َبْيَن

 لسنة،ل خمالفته إىل باإلضافة بالدعا ً الصوت ورفع ،...((صًريًاب مسيعًا تدعون إنكم غائبًا، وال أصّمًا

 باهلل والعياذ للريا ً جملٌب للخفوع ُمذهٌب فهو

 و اهلل تعاىل اعلى و اعلم و اجل و اكرم 

 ذلك؟القنوت فما حكم  دعا ًيطيلون يف يف رمضان  األئمةكثًري من  (66)السؤال

 اجلواب حبول امللك الوهاب 

 بعض أنرمبا يفتكي منها كثًري من املسلمون يف رمضان حيث  مفكلة ك: أن هذهاعلم بارك اهلل في

الدعا ً مما  ويتكلف ويعتدي يفثلث ساعة  أويف دعا ً القنوت رمبا يدعو ربع ساعة  يطيل األئمة

 إىل موعظة  وامللل والضجر وحيول الدعا ًيصيب من خلفه بالسأمة 

نبينا كان اذا دعا اوجز و  وسلم وصلى اهلل عليه خًري اهلدي هدي حممد  األئمة لألخوةلذا نقول 

)  بلج بن ملعاذ و لقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم  خفف كما هو الثابت عنه صلى اهلل عليه وسلم 

  (61)( ؟ َأنَت َأَفتَّاٌن!  ُمَعاُذ َيا

 . يزيد أو الواردة، الكلمات على يقتصر أن ينبغي فالذي

                                                           
 (465) ومسلم( 6116) البخاري رواه - 61
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 ولو:  حسني القاضي وقال ، األول كالتفهد القنوت إطالة وتكره:  البغوي عن اجملموع يف قال" 

 (61). انتهى"  ُكره العادة على زائداا القنوت َطوََّل

 ِمْقَداُر اْلُقُنوِت ِفي اِماْلِقَي ِمْقَداَر َأنَّ اْلَكْرِخيُّ َذَكَر َفَقْد اْلُقُنوِت ِمْقَداُر َوَأمَّا: )الكاساني الدين عال ً وقال

 عليه اهلل صلى النَِّبيِّ َعْن ُرِوَي ِلَما اْلَأْصِل؛ ِفي ُذِكَر َوَكَذا ،[7: االنفقاق] {انَفقَّْت السََّما ًُ إَذا} ُسوَرِة

 ِرِمْقَدا َعَلى َوِكَلاُهَما َدْيَت،َه ِفيَمْن اْهِدَنا اللَُّهمَّ َنْسَتِعيُنَك، إنَّا اللَُّهمَّ اْلُقُنوِت ِفي َيْقَرُأ َكاَن» َأنَُّه وسلم

 (62)(«اْلُقُنوِت ُدَعا ًِ ِفي ُيَطوُِّل َلا َكاَن» وسلم عليه اهلل صلى َأنَُّه َوُرِوَي. «السُّوَرِة َهِذِه

 َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي َعِليٍّ ْبن اْلَحَسن ومن ذلك االكتفا ً بذلك الدعا ً اجلامع خلًريي الدنيا و األخرة عن

 :  ْلِوْتِرا ُقُنوِت ِفي َأُقوُلُهنَّ َكِلَماٍت َوَسلََّم َعَلْيِه للَُّها َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َعلََّمِني:  قال

 َأْعَطْيَت ِفيَما ِلي َوَباِرْك ، ْيَتَتَولَّ ِفيَمْن َوَتَولَِّني ، َعاَفْيَت ِفيَمْن َوَعاِفِني ، َهَدْيَت ِفيَمْن اْهِدِني اللَُّهمَّ) 

 َعاَدْيَت َمْن َيِعزُّ َوال ، اَلْيَتَو َمْن َيِذلُّ ال َوِإنَُّه ، َعَلْيَك ُيْقَضى َوال ِضيَتْق فِإنََّك ، َقَضْيَت َما َشرَّ َوِقِني ،

 (63)( . َوَتَعاَلْيَت َربََّنا َتَباَرْكَت ،

 كةبر وأعظم وأفضل أوىل ، بعده من أصحابه ثم ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن املأثور الدعا ً مراعاة

 وأ ، املعنى يف خطأ فيها يكون أن يؤمن ال واليت ، املتكلفة واألوراد ، وعةاملسج األدعية اخرتاع من

  والسمعة الريا ً من لصاحبها وأسلم ، دعائه يف تعاىل اهلل مع األدب ملقتضى خمالفة

 و اهلل تعاىل اعلى و اعلم و اجل واكرم.
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