نزهــة الصيـــام
مع ابن باز اإلمام

8
Aللم�ؤلف

الطبعة الثانية
1440هـ 2019 -م

نزهة الصيام

مع ابن باز اإلمام
V
أعده وخلصه

د .حممد بن حسن املال اجلفريي
دكتوراه يف فقه العمل اخلريي

8

5
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مقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل  ..وعىل آله وصحبه وسلم..
أما بعد:

فإن اهلل  Fقد بعث يف كل عرص ومرص مجاعة من أهل العلم يرثون
عن األنبياء علومهم ،ويبثوهنا يف البقاع واألصقاع .وقد أمر  Eالعامة
من الناس بسؤاهلم عند ِ
الع ِّي واجلهل ،فقال ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ﴾ (األنبياء.)7 :
ومن رمحته  Cأن هيأ يف هذه العصور املتأخرة ويرس ،سبل نرش العلم
ص ،فلم يعد املكلف يتكلف عناء البحث والسؤال  -وربام
وإذاعة الوعي َو َب رَّ َ
 رَ ْالع مِال الفالين ،وذلك بام أنعم اهلل
ض َب املسافات من األرض للوصول إىل َ
من وسائل الكتابة والطباعة ،وأجهزة االتصال ونقل املعلومات ،فحمدً ا هلل
ريا عىل ما وفق ويرس وأعان.
محدً ا كث ً

وقد قرر أهل العلم عند تزاحم املفتني وكثرهتم ،صفا ًتا حتدد للمكلف إىل
هِّأيِم يتوجه؟ فقالواُ « :يستفتى يف البلد أعلمهم وأتقاهم وأورعهم وأكثرهم
مترسا يف الفتيا» .وال شك أن أهل العلم يف زماننا  -من كبار العلامء ومشاخيه
ً
 قد حازوا من هذه الصفات اليشء الكثري ،إال أنه  -ومن غري قصور  -إذامنافسا لسامحة الشيخ
أردنا أن نجعل عاملًا عىل رأس هذه القائمة ،مل نجد
ً
اإلمام العالمة:

(عبد العزيز بن عبد الله بن باز)
مفتي عام اململكة ورئيس هيئة كبار العلامء ساب ًقا  -رمحه اهلل وجزاه عن
اإلسالم وأهله أحسن اجلزاء . -
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وقد هيأ اهلل للشيخ  Vمن حيفظ علمه ويدونه ،ويرتبه وينرشه .ومن
أعظم ما خلف من تراث علمي رصني (جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة)،
املطبوع بأكثر من  30جملدً ا من احلجم املتوسط ،وغريها من كتبه ورسائله
ورشوحاته املطبوعة واملسموعة.
وهذا اجلهد املتواضع الذي بني يديك هو:

انتقاء واصطفاء جلملة من فتاوى جملد الصيام ،وهو املجلد رقم  15من
جمموع الفتاوى ،تم انتقاؤها عىل أساس ارتباطها بعامة الصائمني ،وأحواهلم
يف الصحة والعذر ،واحلرض والسفر ،والصوم والقضاء  ..وغريها.
وقد َد َّون ُْت إجابات الشيخ عىل الفتاوى بشكل ميرس عىل طريقة عنوان
وفقرة ،ناقلاً فيها احلكم مع دليله أو تعليله ،دون أي ترصف يف الفتوى أو
ٍ
ٍ
وكلامت
حروف
زيادة سوى ما يقتضيه املقام من حذف واختصار ،وإضافة
للربط بني اجلمل ،ودمج بعض الفتاوى متحدة املوضوع ،ويكون يف أحدها
زيادة مل تذكر يف األخرى ونحو ذلك.
وحرصا
وقد اقتىض املقام أن أمهد بمباحث ،وأضيف فوائد ،إكاملاً للمنفعة،
ً

عىل زيادة اخلري ،مُ َم ِّيزً ا كل ما هو من كالمي ومباحثي بعالمة (*).

ومما جيدر التنبيه له ،أنني أضفت فتاوى قليلة جدً ا مل أجدها يف جمموع
الفتاوى ،نقلت بعضها من كتاب (فتاوى نور عىل الدرب) لسامحته ،وكتاب
(مسائل أيب عمر السدحان لإلمام ابن باز) ،وكتاب (مسائل اإلمام ابن باز
لعبد اهلل بن مانع).

هذا وصىل اهلل عىل معلم األمة وقائدها ،ونورها ورساجها ،حممد النبي،
وآله ذوي النسب العيل ،وصحبه أصحاب الفخر اجليل ،واحلمد هلل الذي
بنعمته تتم الصاحلات.
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إشراقة من سرية وأقوال اإلمام ابن باز ()1
ملا فقد الشيخ عبد العزيز بن باز برصه وهو يف العرشين من
عمره ،بكت أمه ،ثم استعانت باهلل وتوضأت وصلت هلل ركعتني
سألته فيهام كام أخذ برصه أن يعطيه اً
علم ينفعه وينفع املسلمني .وقد
استجاب اهلل دعاءها.

أثرا ً
ودورا ً
بارزا يف حثه عىل طلب العلم
بالغا
ً
ثم كان هلا ً
ومثابرته عليه ،فرحم اهلل املرأة الصاحلة ،وجزاها عنا كل خري.
فاحرصوا على الدعاء ألوالدكم وتوجيههم وتشجيعهم
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مقدمات ممهدات
(*) معنى الصيام:

العرب تطلق لفظ الصيام عىل ُم ْط َلق اإلمساك ،فكل يشء أمسكت عنه أو
عن فعله ،فأنت صائم عنه.

وقد جاء هذا اإلطالق اللغوي يف القرآن الكريم ويف سورة مريم ،يف قوله
تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ً
إمساكا عن الكالم﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ
ﭞ ﭟ﴾ (مريم ،)26 :أي
ﭣ﴾.
(*) الصيام كعبادة:

هو اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر الصادق  -أي أذان الفجر -
إىل غروب الشمس  -أذان املغرب  -بِنِ َّية.

(*) تاريخ عبادة الصيام:

الصيام عبادة قديمة فرضت عىل األمم من قبلنا كام هي مفروضة علينا ،قال
تعاىل ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾ (البقرة.)183 :
لكن ،كيف وكم ومتى وعن أي يشء كانوا يصومون؟ ال نعلم ،ليس عندنا
تفصيل ثابت يف ذلك.
فالصيام إذن ليس من خصائص الدين اإلسالمي.

(*) اختصاص الدين اإلسالمي برمضان:
مع عدم اختصاص الصوم بديننا اإلسالمي كام يف اآلية السابقة ،إال أن
الذي يظهر أن شهر رمضان بفضائله وعباداته اخلاصة؛ من اختصاص الدين
اإلسالمي الذي أراد اهلل له التمييز والتميز يف هذا الوقت الكريم.
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(*) تسميات رمضان:
يطلق الناس عىل شهر رمضان عد ًدا من العبارات ،كقوهلم :رمضان كريم،
وقوهلم :الشهر الفضيل ،ورمضان مبارك ،ونحوها ،وهذه أوصاف صحيحة
وإطالقها عىل الشهر ال يشء فيه ،بل يرجى أن يكون من تعظيم شعائر اهلل
وحرماته ،املوصوف يف القرآن الكريم باخلريية ،وبكونه عالمة لتقوى صاحبه،
﴿ :۱ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾
(الحج ،)32 :وً ۱
أيضا﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
َ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ (الحج ،)30 :وفي الحديث« :أ َت ُ
اك ْم َر َم َضانُ َش ْه ُر
ار ٌك»(((.
يم ُم َب َ
َب َر َك ٍة» .وفي حديث آخرَ « :قدْ َأ َظ َّل ُك ْم َش ْه ٌر َع ِظ ٌ
(*) رمضان ليس من أمساء اهلل تعاىل:

ال كراهة يف قولنا رمضان ،والذين قالوا يكره إفراده ،وإنام ُيقال شهر
رمضان ،مستندهم حديث ضعيف ال يثبت عن النبي  ،Hوهو ما
مرفوعا(:ال تقولوا رمضان ،فإن رمضان اسم من أسامء
جاء يف ُسنن البيهقي
ً
اهلل تعاىل ،ولكن قولوا شهر رمضان) .بل ثبت يف أحاديث كثرية إفراده ،كام يف
احلديث الصحيح املشهورَ « :م ْن َص َام َر َم َض َ
احتِ َسا ًبا ُغ ِف َر َل ُه َما َت َقدَّ َم
ان إِيماَ ًنا َو ْ
ِم ْن َذ ْنبِ ِه» (((.
(*) مجلة فضائل رمضان والصيام:

شهر رمضان هو أفضل شهور العام؛ ألن اهلل  Eاختصه بأن جعل
رابعا من أركان اإلسالم ،ورشع للمسلمني قيام ليله.
صيامه فريضة وركنًا ً

عن أيب هريرة  Iعن النبي  :Hأنه قال« :أعطيت أمتي يف
رمضان مخس خصال مل تعطها أمة قبلها :خلوف فم الصائم أطيب عند اهلل من
((( رواه ابن خزيمة يف صحيحه.
((( رواه البخاري ومسلم.
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ريح املسك ،وتستغفر هلم املالئكة حتى يفطروا ،وتصفد فيه مردة اجلن فال
خيلصون فيه إىل ما كانوا خيلصون إليه يف غريه ،ويزين اهلل كل يوم جنته فيقول:
يوشك عبادي الصاحلون أن يلقوا عنهم املؤنة واألذى ويصريوا إليك ،ويغفر
هلم يف آخر ليلة ،قبل :أهي ليلة القدر؟ قال  :Hال ،ولكن العامل إنام
يوىف أجره إذا قىض عمله؟»(((.
وقال َ « :Hم ْن َص َام َر َم َض َ
احتِ َسا ًبا ُغ ِف َر َل ُه َما َت َقدَّ َم ِم ْن
ان إِيماَ ًنا َو ْ
احتِ َسا ًبا ُغ ِف َر َل ُه َما َت َقدَّ َم ِم ْن َذ ْنبِ ِه»(((.
َذ ْنبِ ِهَ ،و َم ْن َق َام َل ْي َل َة ا ْل َقدْ ِر إِيماَ ًنا َو ْ
الش َي ِ
انُ ،ص ِّفدَ ِ
ان َأ َّو ُل َل ْي َل ٍة ِم ْن َش ْه ِر َر َم َض َ
ويقول « :Hإِ َذا َك َ
ت َّ
اطنيُ
اب الجْ َ َّن ِة،
اب ال َّنا ِرَ ،ف َل ْم ُي ْفت َْح ِم ْن َها َب ٌ
ابَ ،و ُفتِ َح ْت َأ ْب َو ُ
َم َر َد ُة الجْ ِ ِّنَ ،و ُغ ِّل َق ْت َأ ْب َو ُ
اغ َي الخْ َ يرْ ِ َأ ْق َب ْلَ ،و َيا َب ِ
َاديَ :يا َب ِ
َاد ُين ِ
ابَ ،و ُمن ٍ
اغ َي رَّ ِّ
الش َأقْصرِ ْ ،
َف َل ْم ُيغْ َلقْ ِم ْن َها َب ٌ
َوللِهَّ ِ ُع َت َق ُاء ِم َن ال َّنا ِر .وذلك كل ليلة»(((.
ويقول « :Hجاءكم شهر رمضان ،شهر بركة ،يغشاكم اهلل فيه
فينزل الرمحة وحيط اخلطايا ،ويستجيب الدعاء ،ينظر اهلل إىل تنافسكم فيه،
ريا؛ فإن الشقي من حرم فيه
فيباهي بكم مالئكته ،فأروا اهلل من أنفسكم خ ً
رمحة اهلل» (((.
ويقول « :Hيقول اهلل ُ :Dك ُّل َع َملِ ا ْب ِن آ َد َم َل ُه ،الحْ َ َسن َُة بِ َعشرْ ِ
َأ ْم َثالهِ َا إِلىَ َس ْب ِعماِ َئ ِة ِض ْع ٍ
ف َق َ
الص َي َامَ ،ف ُه َو يِلَ ،و َأ َنا َأ ْج ِزي بِ ِهَ ،يدَ ُع
ال اللهَّ ُ  :إِلاَّ ِّ
َّ
الط َع َام ِم ْن َأ ْجليِ َ ،و َيدَ ُع رَّ َ
اب ِم ْن َأ ْجليِ َ ،و َيدَ ُع َل َّذ َت ُه ِم ْن َأ ْجليِ َ ،و َيدَ ُع َز ْو َجت َُه
الش َ
يح المْ ِ ْس ِ
ِم ْن َأ ْجليِ َ ،ولخَ ُ ُل ُ
لصائِ ِم
الصائِ ِم َأ ْط َي ُب ِع ْندَ اللهَّ ِ ِم ْن ِر ِ
كَ ،ولِ َّ
وف َف ِم َّ
َانَ :ف ْر َح ٌة ِحنيَ ُي ْف ِط ُرَ ،و َف ْر َح ٌة ِع ْندَ لِ َق ِ
َف ْر َحت ِ
اء َر ِّب ِه»(((.
((( رواه اإلمام أمحد يف املسند.
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه الرتمذي وابن ماجه.
((( عزاه اهليثمي يف جممع الزوائد إىل الطرباين يف املعجم الكبري.
((( صحيح ابن خزيمة (.)197/3
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وأخرج ابن حبان يف صحيحه عن أيب سعيد  Iقال :قال رسول اهلل
« :Hمن صام رمضان وعرف حدوده ،وحتفظ مما ينبغي له أن يتحفظ
منه ،كفر ما قبله»(((.

بل قال الشيخ ابن باز ( :Vال أعلم شيئًا يف العبادات ورد فيه الفضل
كالصيام( :سبعني خري ًفا))(((.
قلت :يشري إىل حديث( :من صام يو ًما يف سبيل اهلل باعد اهلل وجهه عن
النار سبعني خري ًفا) [رواه البخاري ومسلم].

مب نستقبل رمضان؟
قال الشيخ عبد العزيز بن باز ( :Vوال أعلم شيئًا ُم َع َّينًا الستقبال
رمضان سوى أن يستقبله املسلم بالفرح والرسور واالغتباط وشكر اهلل أن
بلغه رمضان ،ووفقه فجعله من األحياء الذين يتنافسون يف صالح العمل،
فإن بلوغ رمضان نعمة عظيمة من اهلل ،وهلذا كان النبي يبرش أصحابه بقدوم
رمضان مبينًا فضائله وما أعد اهلل فيه للصائمني والقائمني من الثواب العظيم،
ويرشع للمسلم استقبال هذا الشهر الكريم بالتوبة النصوح واالستعداد
لصيامه وقيامه بنية صاحلة وعزيمة صادقة)(((.
احلكمة من الصيام:
 ﴿ :۱ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﴾ .فالغاية من ترشيع الصيام هو تقوى اهلل ،فمن اتقى اهلل يف
رمضان فأمسك عن املباحات (األكل والرشب وا ِ
جلامع) فحري أن يتقيه سائر
األوقات فيمسك عن احلرام وما يسخطه.
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه اإلمام أمحد.
((( مسائل ابن مانع البن باز (ص .)129
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قال الشيخ عبد العزيز بن باز « :Vوجيب عىل املسلم أن يصون
صيامه وقيامه عام حرم اهلل عليه من األقوال واألعامل؛ ألن املقصود بالصيام
هو طاعة اهلل سبحانه ،وتعظيم حرماته ،وجهاد النفس عىل خمالفة هواها يف
طاعة موالها ،وتعويدها الصرب عام حرم اهلل ،وليس املقصود جمرد ترك الطعام
والرشب وسائر املفطرات ،وهلذا صح عن النبي  Hأنه قال« :الصيام
ُجنة ،فإذا كان يوم صوم أحدكم ،فال يرفث وال يصخب ،فإن سابه أحد أو
قاتله فليقل :إين صائم»((( ،وصح عنه  Hأنه قال« :من مل يدع قول
الزور والعمل به واجلهل ،فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه ورشابه»(((.
فعلم هبذه النصوص وغريها أن الواجب عىل الصائم احلذر من كل ما
ُ
حرم اهلل عليه ،واملحافظة عىل كل ما أوجب اهلل عليه ،وبذلك يرجى له املغفرة
والعتق من النار وقبول الصيام والقيام»(((.

من فوائد صيام رمضان(((:

 -1تطهري النفس وهتذيبها وتزكيتها من األخالق السيئة والصفات الذميمة،
كاألرش والبطر والبخل ،وتعويدها األخالق الكريمة كالصرب واحللم
واجلود والكرم وجماهدة النفس فيام يريض اهلل ويقرب لديه.
 -2أن يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربه ،ويذكره بعظيم نعم
اهلل عليه ،ويذكره ً
أيضا بحاجة إخوانه الفقراء فيوجب له ذلك شكر
اهلل سبحانه ،واالستعانة بنعمه عىل طاعته ،ومواساة إخوانه الفقراء
واإلحسان إليهم.
 -3أشار النبي  Hإىل بعض فوائد الصوم يف قوله :H

((( رواه البخاري.
((( رواه البخاري.
((( جمموع الفتاوى (.)15-14/15
((( جمموع الفتاوى (.)23/15

نزهة ال�صيام مع ابن باز الإمام

13

«يا معرش الشباب ،من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبرص
وأحصن للفرج ،ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»((( .فبني أن
الصوم وجاء للصائم ،ووسيلة لطهارته وعفافه ،وما ذاك إال ألن الشيطان
جيري من ابن آدم جمرى الدم ،والصوم يضيق تلك املجاري ويذكر باهلل
وعظمته ،فيضعف سلطان الشيطان ويقوى سلطان اإليامن ،وتكثر بسببه
الطاعات من املؤمنني ،وتقل به املعايص.

 -4ومنها :أنه يطهر البدن من األخالط الرديئة ،ويكسبه صحة وقوة ،بشهادة
ريا من األمراض.
األطباء ،بل وعاجلوا به كث ً

(*) الفرق بني صحة الصوم وقبوله:

صحة العبادة إنام تكون بأدائها عىل وفق ما شرُ عت ،فإذا تعبد املسلم ربه
بعبادة مرشوعة وأداها كام طولب هبا من جهة الرشوط واألركان والواجبات
فعبادته صحيحة من الناحية الفقهية ،وال يلزم من ذلك أن تكون مقبولة عند
اهلل ،ألن رشائط القبول ختتلف عن رشائط الصحة ،فالقبول متوقف عىل صحة
املعتقد (اإلسالم) ،وصحة املقصد (اإلخالص) ،وصحة الفعل (متابعة النبي
.)H
اإلخالص يف الصيام:
قال الشيخ عبد العزيز بن باز ( :Vالواجب عىل املسلم أن يصوم إيام ًنا
واحتسا ًبا ال رياء وال سمعة وال تقليدً ا للناس أو متابعة ألهله أو أهل بلده،
بل الواجب عليه أن يكون احلامل له عىل الصوم هو إيامنه بأن اهلل قد فرض
عليه ذلك ،واحتسابه األجر عند ربه يف ذلك .وهكذا قيام رمضان ،جيب أن
يفعله املسلم إيام ًنا واحتسا ًبا ال لسبب آخر ،وهلذا قال :G
«من صام رمضان إيام ًنا واحتسا ًبا غفر له ما تقدم من ذنبه ،ومن قام رمضان
((( رواه البخاري ومسلم.
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إيام ًنا واحتسا ًبا غفر له ما تقدم من ذنبه ،ومن قام ليلة القدر إيام ًنا واحتسا ًبا
غفر له ما تقدم من ذنبه»(((.
ما يشرع يف رمضان:
قال الشيخ عبد العزيز بن باز « :Vويرشع جلميع املسلمني االجتهاد

يف أنواع العبادة يف هذا الشهر الكريم من صالة النافلة ،وقراءة القرآن بالتدبر
والتعقل ،واإلكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبري واالستغفار
والدعوات الرشعية ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والدعوة إىل اهلل

 ،Dومواساة الفقراء واملساكني ،واالجتهاد يف بر الوالدين ،وصلة الرحم،
وإكرام اجلار ،وعيادة املريض ،وغري ذلك من أنواع اخلري؛ لقوله :H

ريا،
«ينظر اهلل إىل تنافسكم فيه فيباهي بكم مالئكته ،فأروا اهلل من أنفسكم خ ً
فإن الشقي من حرم فيه رمحة اهلل»((( .وملا روي عنه « :Gمن

تقرب فيه بخصلة من خصال اخلري كان كمن أدى فريضة فيام سواه ،ومن أدى

فيه فريضة كان كمن أدى سبعني فريضة فيام سواه»((( ،ولقوله G

يف احلديث الصحيح« :عمرة يف رمضان تعدل حجة .أو قال :حجة معي»(((.
واألحاديث واآلثار الدالة عىل رشعية املسابقة واملنافسة يف أنواع اخلري يف هذا

الشهر الكريم كثرية»(((.

ً
حترميا يف رمضان:
حتذير :املعاصي أشد
قال الصحايب اجلليل جابر بن عبد اهلل األنصاري « :Lإذا صمت
((( جمموع الفتاوى ( )16/15واحلديث الذي ذكره تقدم خترجيه.
((( تقدم خترجيه.
((( رواه ابن خزيمة يف صحيحه.
((( رواه البخاري ومسلم وابن ماجه.
((( جمموع الفتاوى (.)20/15
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فليصم سمعك وبرصك ولسانك عن الكذب واملحارم ،ودع أذى اجلار،
وليكن عليك وقار وسكينة ،وال جتعل يوم صومك ويوم فطرك سواء»(((.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز « :Vواحذروا رمحكم اهلل كل ما جيرح
الصوم ،وينقص األجر ،ويغضب الرب  ،Dمن سائر املعايص ،كالربا،
والزنا ،والرسقة ،وقتل النفس بغري حق ،وأكل أموال اليتامى ،وأنواع الظلم
يف النفس واملال والعرض ،والغش يف املعامالت ،واخليانة لألمانات ،وعقوق
الوالدين ،وقطيعة الرحم ،والشحناء ،والتهاجر يف غري حق اهلل سبحانه،
ورشب املسكرات وأنواع املخدرات كالقات والدخان ،والغيبة والنميمة،
والكذب ،وشهادة الزور ،والدعاوى الباطلة ،واأليامن الكاذبة ،وحلق
اللحى ،وتقصريها ،وإطالة الشوارب ،والتكرب ،وإسبال املالبس ،واستامع
األغاين وآالت املالهي ،وتربج النساء ،وعدم تسرتهن من الرجال ،والتشبه
بنساء الكفرة يف لبس الثياب القصرية ،وغري ذلك مما هنى اهلل عنه ورسوله
 .Hوهذه املعايص التي ذكرنا حمرمة يف كل زمان ومكان ،ولكنها يف
رمضان أشد حتريماً  ،وأعظم إثماً لفضل الزمان وحرمته(((.
اهلل اهلل بالصالة مع الصيام:
كفرا
قال الشيخ ابن باز ( :Vالصحيح أن تارك الصالة عمدً ا يكفر بذلك ً
أكرب ،وبذلك ال يصح صومه وال بقية عباداته حتى يتوب إىل اهلل E؛
لقول اهلل ﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾ (األنعام،)88 :
وما جاء يف معناها من اآليات واألحاديث  ..كقول النبي « :Hبني
الرجل وبني الكفر والرشك ترك الصالة»((( .ولقوله« :العهد الذي بيننا وبينهم
((( مصنف ابن أيب شيبة.
((( جمموع الفتاوى (.)36/15
((( أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث جابر بن عبد اهلل .I
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الصالة فمن تركها فقد كفر(((»((( .ولقوله تعاىل ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾ (التوبة ،)54 :وقوله تعاىل﴿ :
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾ (الفرقان.((( )23 :
نية الصيام:
قال « :Hمن مل يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فال صيام له»(((،
وهو قول عامة الفقهاء ،واملراد بذلك صيام الفرض :ملا ذكرنا من احلديث
الرشيف ،أما صيام النفل فيجوز أثناء النهار إذا مل يتناول شيئًا من املفطرات
بعد الفجر؛ ألنه صح عن النبي  Hما يدل عىل ذلك)(((.
وعليه فمن مل يعلم بدخول شهر رمضان إال بعد طلوع الفجر فعليه أن
يمسك عن املفطرات بقية يومه؛ لكونه يو ًما من رمضان ،ال جيوز للمقيم
الصحيح أن يتناول فيه شيئًا من املفطرات ،وعليه القضاء؛ لكونه مل يبيت
الصيام قبل الفجر»(((.
و «النية املعلقة ،كقول أحدهم :إن كان غدً ا من رمضان فهو فريض ،ال
تنفعه ،وال جيزئ ،ألنه ما جزم النية»(((.
* *

*

((( أخرجه اإلمام أمحد وأهل السنن األربع بإسناد صحيح من حديث بريدة بن
احلصيب .I
((( جمموع الفتاوى (.)177 - 176/15
((( جمموع الفتاوى (.)178/15
((( رواه الدارقطني عن عائشة  Jوقال :إسناده كلهم ثقات.
((( جمموع الفتاوى (.)252/15
((( جمموع الفتاوى (.)251/15
((( مسائل ابن مانع لإلمام ابن باز (ص  )126مسألة رقم 355( :و .)359
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إشراقة من سرية وأقوال اإلمام ابن باز ()2
من أبرز سامت الشيخ رمحه اهلل :زهده يف الدنيا وورعه ،وإنكار

الذات والبعد عن املدائح والثناءات ،وكان إذا أطنب مقدم املحارضة
يف تقديم الشيخ والثناء عليه ووصفه بصفات التعظيم ،يقاطعه اً
قائل:
(لقد قصمت ظهر أخيك ،وإياكم والتامدح فإنه الذبح ،اللهم اجعلني

ريا مما يظنون ،واغفر يل ما ال يعلمون).
خ ً

وهذا من إخالصه حنسبه كذلك واهلل حسيبه ،وما
حيا ً
أخلص عبد هلل وتواضع إال رفعه ً
وميتا
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مسائل وأحكام الصيام
من جيب عليه الصوم ،ومن يستحب له:
(جيب) الصوم عىل كل مسلم مكلف ،أي :عاقل بالغ(((.

واملجنون ،وفاقد العقل ،والصبي والصبية قبل البلوغ( ،ال جيب) عليهم
الصوم(((.
سبعا فأكثر وأطاقه من الذكور واإلناث ،و(جيب) عىل
و(يستحب) ملن بلغ ً
أولياء أمورهم أمرهم بذلك إذا أطاقوه كام يأمروهنم بالصالة ،حتى يتمرنوا
عليه ويعتادوه(((.

من يعذر برتك الصيام ،وماذا يلزمه؟
أصحاب األعذار ثامنية(((:
( )2 ،1املريض واملسافر:
جيوز هلام أن يفطرا ويقضيا؛ لقوله  ﴿ :Eﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﴾ (البقرة .)184 :والفطر أفضل هلام(((.

وقد جيب الفطر عىل املريض إذا كان يترضر بالصوم أو يزيد مرضه وأمله
بالصوم أو يتأخر برؤه بالصوم.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز ( :Vاملرشوع للمريض اإلفطار يف شهر

((( حيصل البلوغ بأحد األمور التالية :بلوغ مخس عرشة سنة ،أو احليض ،أو نبات الشعر
اخلشن حول الفرج ،أو إنزال املاء (املني) عن شهوة يقظة أو منا ًما ولو كانت السن
دون اخلامسة عرشة .جمموع فتاوى ابن باز (.)174/15
((( جمموع الفتاوى (.)175/15
((( جمموع الفتاوى (.)181/15
((( جمموع الفتاوى (.)171/15
((( جمموع الفتاوى (.)175/15
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رمضان إذا كان الصوم يرضه ،أو يشق عليه ،أو كان حيتاج إىل عالج يف النهار
بأنواع احلبوب واألرشبة ونحوها مما يؤكل ويرشب  ..لقول النبي« :إن اهلل
حيب أن تؤتى رخصه كام يكره أن تؤتى معصيته»((( ،ويف رواية أخرى« :كام
حيب أن تؤتى عزائمه(((»(((.
ويقول« :لو مل يكن عندك طبيب وأحسست باملرض مما يشق عليك معه
الصوم ،فإنه يرشع لك أن تفطر لوجود املرض بنص القرآن الكريم ،فاملرض
عذر رشعي كالسفر ،فمتى وجدت مشقة عليك بسبب املرض فلك اإلفطار
وإن كنت مل تسترش طبي ًبا يف ذلك ،وعليك القضاء»(((.
ويقول عن املسافر« :الصواب هو أنه يستحب له الفطر يف السفر وإن مل
يشق عليه الصوم»(((« .لكن إذا اشتد احلر ،وعظمت املشقة ،تأكد الفطر،
وكره الصوم للمسافر؛ ألنه H« :ملا رأى رجلاً قد ظلل عليه يف
السفر من شدة احلر وهو صائم؛ قال  :Gليس من الرب الصوم
يف السفر»(((.

وال فرق يف ذلك بني من سافر عىل السيارات أو اجلامل أو السفن والبواخر
وبني من سافر يف الطائرات .فإن اجلميع يشملهم اسم السفر ،ويرتخصون
برخصه ،واهلل سبحانه رشع للعباد أحكام السفر واإلقامة يف عهده H
وملن جاء بعده إىل يوم القيامة .فهو سبحانه يعلم ما يقع من تغري األحوال
وتنوع وسائل السفر .ولو كان احلكم خيتلف لنبه عليه سبحانه»(((.
((( رواه اإلمام أمحد.
((( رواه ابن حبان يف صحيحه.
((( جمموع الفتاوى (.)212/15( )211/15
((( جمموع الفتاوى (.)213/15
((( جمموع الفتاوى ( )234/15حاشية رقم .1
((( جمموع الفتاوى ( ،)237/15واحلديث رواه البخاري ومسلم.
((( جمموع الفتاوى (.)238/15
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وهل يفطر يف مجيع أيام سفره؟
قال الشيخ ابن باز ( :Vقد كنت ساب ًقا أعتقد أن حتديد مدة اإلقامة

للمسافر يف أثناء السفر ليس عليها دليل رصيح من الكتاب وال من السنة،

وكنت أفتي عىل ضوء ذلك بجواز القرص والفطر للمسافر إذا أقام يف أثناء
السفر لبعض احلاجات ولو أمجع عىل إقامة أكثر من أربعة أيام  ...ولكني أود

ريا أرى من األحوط للمسافر إذا أمجع اإلقامة يف أي مكان
أن أخربكم أين أخ ً
أكثر من أربعة أيام أن يتم((( ويصوم سدً ا لذريعة تساهل فيها الكثري بالقرص

والفطر بدعوى أهنم مسافرون ،وهم مقيمون إقامة طويلة ،هذا هو األحوط
وخروجا من خالف أكثر أهل العلم القائلني بأن
عندي سدً ا هلذه الذريعة،
ً
املسافر متى عزم عىل إقامة مدة تزيد عىل أربعة أيام فليس له القرص وال

رشعا عند اشتباه األدلة أو
الفطر يف رمضان ،واالحتياط يف الدين مطلوب ً
خفائها :لقول النبي « :Hدع ما يريبك إىل ما ال يريبك»((( .وقوله

« :Hمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه(((»(((.

«وعليه فإذا مر املسافر ببلد غري بلده وهو مفطر ،فليس عليه أن يمسك إذا

كانت إقامته فيها أربعة أيام فأقل ،أما إن كان قد عزم عىل اإلقامة فيها أكثر من
مفطرا ويقضيه ،ويلزمه الصوم
أربعة أيام فإنه يمسك ذلك اليوم الذي قدم فيه
ً

يف بقية األيام؛ ألنه بنيته املذكورة صار يف حكم املقيمني ال يف حكم املسافرين

عند أكثر العلامء»(((.

أربعا وال يقرصها.
((( اي يتم الصالة الرباعية ً
((( رواه اإلمام أمحد والرتمذي.
((( رواه البخاري ومسلم.
((( جمموع الفتاوى (.)241 - 240/15
((( جمموع الفتاوى (.)244/15
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( )4 ، 3الشيخ الكبري العاجز والعجوز الكبرية العاجزة:
كبري السن غري مطالب بالصيام لعجزه ،وليس عليه القضاء ،وإنام عليه
اإلطعام فقط عن كل يوم مسكينًا ،كام ثبت ذلك عن ابن عباس  Lوعن
(((
أنس بن مالك  Iومجاعة من الصحابة والسلف .M
ومثلهام املريض الذي ال يرجى برؤه ،واملريضة التي ال يرجى برؤها.

يقول الشيخ ابن باز  Vألحد املرىض( :اسأل األطباء الذين أعطوك
الدواء ،فإن كان هذا املرض يف اعتقادهم وجتارهبم يستمر ،فأطعم عن كل
يوم مسكينًا ويكفي ،مثل الشيخ الكبري والعجوز الكبرية ،أطعم عن كل يوم
مسكينًا نصف صاع ،متر أو أرز تدفع للفقراء ،فقري واحد أو أكثر ،يف أول
الشهر أو يف وسطه أو يف آخره جتمعه وتعطيه بعض الفقراء ،ويكفي إن شاء
اهلل .أما إن قال األطباء :إن هذا يرجى زواله إن شاء اهلل بعد سنتني أو ثالث
فإنك تؤجل ،فإذا عافاك اهلل تقيض)((( .
( )6 ، 5احلامل واملرضع:

يلزمهام الصيام ،إال أن يشق عليهام فإنه يرشع هلام اإلفطار وعليهام القضاء
كاملريض واملسافر  ...وقد ثبت عن النبي  Hمن حديث أنس بن
مالك  Iما يدل عىل أهنام كاملريض واملسافر(((.
وقال مجاعة من السلف :يطعامن وال يقضيان كالشيخ الكبري والعجوز
الكبرية(((.

((( جمموع الفتاوى (.)171/15
((( جمموع الفتاوى (.)219 - 218/15
((( جمموع الفتاوى ( .)175/15يعني قوله « :Hإن اهلل وضع عن املسافر
الصوم وشطر الصالة وعن احلبىل واملرضع» رواه اإلمام أمحد والنسائي .وحسن
إسناده سامحة الشيخ ابن باز (انظر الفتاوى  ،)224/15وصححه يف موضع آخر
(.)224/15
((( جمموع الفتاوى (.)175/15
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وذكر أهل العلم أنه ليس هلام اإلفطار إال إذا شق عليهام الصوم كاملريض،
أو خافتا عىل ولدهيام واهلل أعلم(((.

وإذا تساهلت احلامل أو املرضع ومل تقض مع القدرة؛ فعليها مع القضاء
اإلطعام ،إذا جاءها رمضان اآلخر ومل تقضها تساهلاً وتكاسلاً  .أما إذا كان
التأخري من أجل الرضاعة أو احلمل ال تكاسلاً ؛ فإن عليها القضاء فقط وال
إطعام(((.
قال الشيخ ابن باز ( :Vوعىل املرأة أن تتقي اهلل دائماً يف صومها
وصالهتا ويف غري ذلك كالرجل ،كل منهام عليه أن يتقي اهلل ،وأن هيتم بأمر
دينه ،وأن يتوب إىل اهلل سبحانه مما حصل من التقصري ،وأن جيتهد يف أداء احلق
الذي عليه ،فالصوم ركن من أركان اإلسالم اخلمسة ،وهو صوم رمضان،
فالواجب عىل الرجل واملرأة املكلفة العناية هبذا األمر وعدم التفريط فيه ،فإذا
أفطر اإلنسان ملرض أو لسفر ،أو أفطرت املرأة حليض أو محل أو رضاع يشق
معه الصيام ،فإهنا تقضيه وتبادر قبل جميء رمضان اآلخر بالقضاء من حني
تستطيع ذلك)(((.
ومن عليها القضاء فإهنا تصوم حسب الطاقة وال يلزمها التتابع ،تصوم
وتفطر حتى تكمل ما عليها إن شاء اهلل ،واهلل يف عون العبد وتوفيقه ،E
إذا صدق العبد وأخلص هلل واستعان به فاهلل يعينه ويسهل له القضاء(((.

( )8 ،7احلائض والنفساء:
ال جيوز هلام الصوم يف رمضان وغريه حال احليض والنفاس ،وعليهام
القضاء ملا أفطرا من أيام رمضان ((( ،ملا رواه البخاري وغريه من بيان النبي
((( جمموع الفتاوى (.)224/15
((( جمموع الفتاوى (.)227/15
((( جمموع الفتاوى (.)229-228/15
((( جمموع الفتاوى (.)228/15
((( جمموع الفتاوى (.)175/15
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 Hلنقصان دين املرأة من قوله« :أليست إحداكن إذا حاضت ال
تصوم وال تصيل؟»((( .وملا ثبت عن عائشة  Jأهنا ُسئلت :هل تقيض
احلائض الصوم والصالة؟ فقالت« :كنا نؤمر بقضاء الصوم ،وال نؤمر بقضاء
ريا عليهام؛ ألن
الصالة» متفق عىل صحته ،رمحة من اهلل سبحانه هلام وتيس ً
الصالة تتكرر كل يوم مخس مرات ،ويف قضائها مشقة عليهام ،أما الصوم فإنام
جيب يف السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان ،فال مشقة يف قضائه عليهام(((.
وال بأس عىل املرأة إذا استعملت ما يقطع الدم من حبوب أو إبر  -إذا كان
ال يرضها ذلك  ،(((-ألن هلا يف هذا مصلحة كبرية يف الصيام مع الناس ،ولعدم
القضاء بعد ذلك((( ،فإذا انقطع الدم بذلك واغتسلت ،فإهنا تعمل كام تعمل
الطاهرات ،وصالهتا صحيحة ،وصومها صحيح(((.
ولو أحست املرأة بأعراض احليض قبل الغروب من الوجع والتأمل ،ولكنها
خارجا إال بعد غروب الشمس ،فإن صومها صحيح  -ولو قبل الصالة
مل تره
ً
(((
 ،ألن الذي ُيفسد الصوم إنام هو خروج دم احليض ،وليس اإلحساس به .وإذا أصاب املرأة إفرازات (كامدة بنية) قبل حلول الدورة الشهرية  -ولو
استمرت أيا ًما  :-فإن كانت منفصلة عن دم الدورة فليست من احليض ،فعليها
أن تصيل فيها وتصوم وتتوضأ لكل صالة حتى تنقطع متا ًما كدم االستحاضة؛
ألهنا يف حكم البول ،وليس هلا حكم احليض .أما إذا كانت متصلة باحليض
فهي من مجلة احليض ،وحتتسب من العادة ،وعليها أال تصيل فيها وال تصوم.

((( جمموع الفتاوى (.)183/15
((( جمموع الفتاوى (.)182/15
((( ألن بعض النساء ترضهن احلبوب .جمموع الفتاوى (.)201/15
((( جمموع الفتاوى (.)201/15
((( جمموع الفتاوى (.)200/15
((( جمموع الفتاوى (.)192/15
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وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من احليض فإهنا ال

ً
حيضا ،بل حكمها حكم االستحاضة ،وعليها أن تستنجي منها كل
تعترب

وقت ،وتتوضأ وتصيل وتصوم ،وال حتتسب ً
حيضا ،وحتل لزوجها؛ لقول أم
عطية « :Jكنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا(((»(((.

ً
نفاسا،
أما املستحاضة ،وهي التي يكون معها دم ال يصلح
حيضا وال ً

فحكمها حكم الطاهرات ،تصوم ،وتصيل ،وحتل لزوجها ،وتتوضأ لكل

صالة ،كأصحاب احلدث الدائم من بول أو ريح أو غريمها ،وعليها أن تتحفظ

من الدم بقطن أو نحوه؛ حتى ال يلوث بدهنا وال ثياهبا ،كام صحت األحاديث
بذلك عن النبي .((( H

وإذا طهرت املرأة النفساء قبل مرور أربعني يو ًما  -ولو مل يمض من

األربعني إال أيام قليلة  -فتصوم وتصيل وحتج ،وحيل لزوجها وطؤها ،فإن عاد

نفاسا يف مدة األربعني ،ولكن
عليها الدم يف األربعني ،فالصحيح أهنا تعتربه ً
صومها املايض يف حال الطهارة وصالهتا وحجها كله صحيح ،ال ُيعاد يشء

من ذلك ما دام وقع يف حال الطهارة (((.

وإن استمر الدم حتى كملت األربعني؛ وجب أن تغتسل عند هناية

األربعني؛ ألن النفاس ال يزيد عن أربعني يو ًما عىل الصحيح ،فتغتسل وتصيل
وتصوم ،وحتل لزوجها ،وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه؛ حتى ال يصيب

ثياهبا وبدهنا ،ويكون دم فساد حكمه حكم دم االستحاضة((( .فال يمنع الزوج
((( رواه البخاري ،وأبو داود.
((( جمموع الفتاوى (.)194 - 193 /15
((( جمموع الفتاوى (.)195/15
((( جمموع الفتاوى (.)197-196-195/15
((( جمموع الفتاوى (.)199/15( )197/15
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من استمتاعه بزوجته ،لكن إن وافق الدم بعد األربعني عادهتا يف احليض فإهنا
تدع الصالة والصوم وتعتربه ً
حيضا(((.

ليسوا من أهل األعذار:
وإذا كان أهل األعذار هم الثامنية أصناف التي ذكرناها ،ف ْل ُيعلم بأنه ليس
من أهل األعذار وال جيوز هلم ترك الصيام:
 -1أصحاب املهن الشاقة:
فهم «داخلون يف عموم املكلفني ،وليسوا يف معنى املرىض واملسافرين،
فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان ،وأن يصبحوا صائمني ،ومن اضطر
منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بام يدفع اضطراره ،ثم يمسك
بقية يومه ويقضيه يف الوقت املناسب ،ومن مل حتصل له رضورة وجب عليه
والس َّنة ،وما
االستمرار يف الصيام ،هذا ما تقتضيه األدلة الرشعية من الكتاب ُّ
دل عليه كالم املحققني من أهل العلم من مجيع املذاهب.

وعىل والة أمور املسلمني الذين يوجد عندهم أصحاب أعامل شاقة أن
ينظروا يف أمرهم إذا جاء رمضان ،فال يكلفوهم من العمل  -إن أمكن  -ما
يضطرهم إىل الفطر يف هنار رمضان ،بأن جيعل العمل ليلاً  ،أو توزع ساعات
توزيعا عادلاً ُي َو ِّف ُقون به بني العمل والصيام(((.
العمل يف النهار بني العامل
ً
 -2الطالب ألجل االختبارات:

ال جيوز للمكلف((( اإلفطار يف رمضان من أجل االختبار؛ ألن ذلك
ليس من األعذار الرشعية ،بل جيب عليه الصوم وجعل املذاكرة يف الليل إذا
شق عليه فعلها يف النهار ،وينبغي لوالة أمر االختبار أن يرفقوا بالطلبة ،وأن
((( جمموع الفتاوى (.)199/15
((( جمموع الفتاوى (.)246 - 245/15
((( املكلف هو :البالغ العاقل.
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مجعا بني مصلحتني؛ مصلحة الصيام ،والتفرغ
جيعلوا االختبار يف غري رمضان ً
لإلعداد لالختبار ،وقد صح عن رسول اهلل  Hأنه قال« :اللهم من
ويل من أمر أمتى شيئًا فرفق هبم فارفق به ،ومن ويل من أمر أمتي شيئًا فشق
عليهم فاشقق عليه» أخرجه مسلم يف صحيحه((( .وال جيوز طاعة الوالدين يف
اإلفطار لالمتحان؛ ألنه «ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق»(((« ،وإنام الطاعة
يف املعروف(((»(((.
وقد قال الشيخ ابن باز  Vلفتاة وجهت إليه سؤالاً وذكرت فيه

نظرا
( ...املواد صعبة ،ولوال إفطاري هذه األيام مل أمتكن من دراسة املواد ً
لصعوبتها) ،فأجاهبا« :عليك التوبة إىل اهلل من ذلك؛ ألنه ال جيوز لك اإلفطار
يف مثل هذه احلالة ،وقضاء األيام التي أفطرهتا واهلل يتوب عىل من تاب ،وحقيقة
التوبة التي يمحو اهلل هبا اخلطايا؛ اإلقالع من الذنب وتركه تعظيماً هلل سبحانه
وخو ًفا من عقابه ،والندم عىل ما مىض منه ،والعزم الصادق أال يعود إليه)(((.
مسائل يف أهل األعذار والقضاء واإلطعام:
* إذا طهرت احلائض أثناء هنار رمضان فعليها اإلمساك يف أصح قويل
العلامء؛ لزوال العذر الرشعي ،وعليها قضاء ذلك اليوم ،كام لو ثبتت رؤية
هنارا ،فإن املسلمني يمسكون بقية اليوم ،ويقضون ذلك اليوم عند
رمضان ً
مجهور أهل العلم ،ومثلها املسافر إذا قدم يف أثناء النهار يف رمضان إىل بلده
فإن عليه اإلمساك يف أصح قويل العلامء ،لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك
اليوم(((.
((( جمموع الفتاوى (.)249/15
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري ومسلم.
((( جمموع الفتاوى (.)250/15
((( جمموع الفتاوى (.)247/15
((( جمموع الفتاوى (.)193/15
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* وهكذا لو جامع أهله يف الليل ومل يغتسل إال بعد طلوع الفجر مل يكن
عليه حرج يف ذلك ،فقد ثبت عن النبي  Hأنه« :كان يصبح جن ًبا من
مجاع ثم يغتسل ويصوم»(((.
* وهكذا احلائض والنفساء لو طهرتا يف الليل ومل تغتسال إال بعد طلوع
الفجر مل يكن عليهام بأس يف ذلك وصومهام صحيح.

* ولكن ال جيوز هلام وال للجنب تأخري الغسل أو الصالة إىل طلوع
الشمس ،بل جيب عىل اجلميع البِدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا
الصالة يف وقتها ،وعىل الرجل أن يبادر بالغسل من اجلنابة قبل صالة الفجر
حتى يتمكن من الصالة يف اجلامعة ،وعىل احلائض والنفساء إذا رأتا الطهر يف
أثناء الليل أن تبادرا بالغسل حتى تصليا املغرب والعشاء من تلك الليلة ،كام
أفتى بذلك مجاعة من أصحاب النبي  .Hوهكذا إذا طهرتا يف وقت
العرص وجب عليهام البدار بالغسل حتى تصليا الظهر والعرص قبل غروب
الشمس(((.

* إذا اختل شعور اإلنسان مع املرض((( فرتك الصيام فإنه ال قضاء عليه؛
ألن التكاليف الرشعية قد رفعت عنه يف الفرتة التي فقد فيها الشعور؛ لقول
النبي « :Hرفع القلم عن ثالثة»  -وذكر منهم « -املجنون حتى
يفيق»((( ،ومن اختل شعوره بأي نوع من األمراض فهو يف حكم املجنون ال
تكليف عليه  -إال إذا كان اإلغامء مدة يسرية كاليوم أو اليومني أو الثالثة عىل
ً
احتياطا  .-وكذا من كان وعيه يغيب بعض الساعات
األكثر فال بأس بالقضاء
فعليه الصوم ،كالذي ينام بعض الوقت(((.
((( صحيح البخاري ومسلم.
((( جمموع الفتاوى (.)277/15
((( كاإلغامء والغيبوبة ونحومها.
((( رواه أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه.
((( جمموع الفتاوى (.)210/15
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* أما إن كان تركه للصيام بسبب املرض وعقله ثابت؛ فعليه القضاء بعد
الشفاء من مرضه حسب طاقته ولو مفر ًقا ،فإن مات يف مرضه مل ُي ْق َ
ض عنه،

وال جيوز أن يصوم عنه أحد يف حياته(((.
ٍ
رمضان آخر لغري عذر رشعي ،فعليه:
* من َأ َّخ َر القضاء إىل ما بعد
 -1التوبة إىل اهلل من ذلك.

 -2مع القضاء.

 -3وإطعام مسكني عن كل يوم(((.

أما إن استمر العذر كاملرض أو السفر إىل رمضان آخر ،فعليه القضاء فقط

دون اإلطعام بعد زوال العذر كالربء من املرض والقدوم من السفر.

* من عليه إطعام املساكني ،جيوز له إخراج اإلطعام يف أول الشهر ويف

وسطه ويف آخره ((( .لفقري واحد أو أكثر((( .كام جيوز له ترشيكه معه يف الطعام.
ومقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو احلنطة أو األرز أو غريه من

قوت البلد (ومقداره كيلو ونصف تقري ًبا)((( عن كل يوم إذا كان يستطيع

ريا فال إطعام عليه(((.
اإلطعام ،فإن كان فق ً

قال ابن باز ( :Vوجيوز أن تصنع غداء أو عشاء وتدعو إليه مساكني

بعدد أيام الشهر وتربأ ذمتك ،وال أظن أحدً ا يعجز عن هذا إن شاء اهلل تعاىل،

وال حرج عليك إذا كنت ال تستطيع أن تطعم هؤالء املساكني يف شهر واحد
((( جمموع الفتاوى (.)207 - 206 /15
((( جمموع الفتاوى (.)182/15
((( جمموع الفتاوى (.)172/15
((( جمموع الفتاوى (.)176/15
((( جمموع الفتاوى (.)175/15
((( جمموع الفتاوى (.)202/15( ،)174/15
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أن تطعم بعضهم يف شهر ،وبعضهم يف شهر ،وبعضهم يف شهر حسبام تقدر

عليه)(((.

* من أفطر بعذر وجب عليه القضاء وال يلزمه التتابع ،إن تابع فهو أفضل

وإن مل يتابع فال حرج ،ألن اهلل  Eيقول ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﴾ (البقرة )185 :مل يقل متتابعة(((.

* الواجب إكامل الصيام ،وال جيوز اإلفطار ((( إذا كان الصوم فريضة

كقضاء رمضان وصوم النذر(((.

((( جمموع الفتاوى (.)223 - 222/15
((( جمموع الفتاوى (.)352/15
((( أي :قطع الصوم.
((( جمموع الفتاوى (.)355 / 15
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إشراقة من سرية وأقوال اإلمام ابن باز ()3
اً
معلم وقاض ًيا وإما ًما وخطي ًبا ومأذو ًنا
كان الشيخ يف حياته

ورئيسا جلامعة وهيئة وإدارة وجلنة وجممع باإلضافة إىل عدة
ومفت ًيا
ً
عضويات يف جهات متنوعة .وملا كان يسأل عن مهته ونشاطه يقول:
(إذا كانت الروح تعمل؛ فإن اجلوارح ال تكل).

إذا كانت روحك تعمل هلل ومتعلقة باهلل ،هان عليها
تعب العبادة ،ومشقة السري ،ووعثاء الرحلة.
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ما ُي َف ِّطر وما ال ُي َف ِّطر
 ال حرج يف بلع الريق ملشقة أو تعذر التحرز منه ،أما النخامة والبلغمفيجب لفظهام إذا وصلتا إىل الفم ،وال جيوز للصائم بلعهام إلمكان التحرز
منهام(((.

 االستنشاق واملضمضة ال بد منهام يف الوضوء والغسل؛ ألهنام فرضانفيهام يف حق الصائم وغريه ،لكن الصائم ال يبالغ مبالغة خيشى منها وصول
املاء إىل حلقه ،ملا ثبت عن رسول اهلل  Hأنه قال للقيط بن صربة
« :Iأسبغ الوضوء ،وخلل بني األصابع ،وبالغ يف االستنشاق إال أن
تكون صائم(((»(((.

ومن دخل املاء إىل جوفه من غري اختياره فصومه صحيح ،ليس عليه قضاء
لكونه مل يتعمد ذلك فهو يف حكم املكره والنايس(((.
 ال حرج يف أن تذوق املرأة أو الرجل َالط َّباخ الطعام ،هل هو مالح أو

حامض؟ وهل هو طيب؟ لكن ال يبتلعه ،يذوقه بلسانه ثم يلقيه ويبصقه وال
يبتلع شيئًا(((.
 ما قد يعرض للصائم من جراح أو رعاف((( أو قيء أو ذهاب املاء أوالبنزين إىل حلقه بغري اختياره ،فكل هذه األمور ال تفسد الصوم.

 حتليل الدم ،ورضب اإلبر غري التي يقصد هبا التغذية يف الوريد أو يفالعضل ،ال يفطر ،ألنه ليس من جنس األكل والرشب ،لكن تأخري ذلك
((( جمموع الفتاوى (.)313/15
((( رواه الرتمذي ،وأبو داود.
((( جمموع الفتاوى (.)280/15
((( جمموع الفتاوى (.)279/15
((( فتاوى نور عىل الدرب (.)1241/3
((( الرعاف :خروج الدم من األنف.
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خروجا من اخلالف؛ لقول النبي
إىل الليل أوىل وأحوط إذا تيرس ذلك،
ً
(((
« :Hدع ما يريبك إىل ما ال يريبك»  ،وقوله « :Gمن
اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه»((( .ولو قىض من باب االحتياط كان
أحسن(((.
أما اإلبر املغذية فإهنا تفطر الصائم إذا تعمد استعامهلا(((.

 إذا كثر أخذ الدم للتحليل وغريه ،فاألوىل تأجيله إىل الليل ،فإن فعله يفتشبيها له باحلجامة(((.
النهار فاألحوط القضاء
ً
 تغيري الدم ملريض الكىل وهو صائم يلزم معه القضاء ،بسبب ما يزود بهمن الدم النقي ،فإن زود مع ذلك بامدة أخرى فهي مفطر آخر((( .ويف مسائل
ابن مانع( :حقن الدم يف الصائم ،الظاهر أنه يفطر)(((.
 تنظيف السن أو حشوه أو خلعه عند الطبيب ولو أعطاه إبرة لتخديرسنه ،ليس له أثر يف صحة الصيام ،وعليه أن يتحفظ من ابتالع يشء من
الدواء أو الدم ،وهكذا إبرة التخدير ،لكوهنا ليست يف معنى األكل والرشب،
واألصل صحة الصوم وسالمته(((.

 يرشع استعامل السواك للصائم يف أول النهار وآخره ،وذهب بعضأهل العلم إىل كراهة السواك بعد الزوال ،وهو قول مرجوح ،والصواب عدم
الكراهة؛ لعموم قول النبي « :Hالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب»
((( رواه اإلمام أمحد والنسائي.
((( رواه البخاري ومسلم.
((( جمموع الفتاوى (.)257/15
((( جمموع الفتاوى (.)258/15
((( جمموع الفتاوى (.)212/15
((( جمموع الفتاوى (.)275/15
((( مسائل ابن مانع لإلمام ابن باز (ص .)125
((( جمموع الفتاوى (.)259/15
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أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة  Jولقوله « :Hلوال
أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك عند كل صالة» متفق عليه .وهذا يشمل
صالة الظهر والعرص ومها بعد الزوال((( .وقيل للشيخ ابن باز :السواك اجلديد
له طعم وحرارة؟ فقال :عىل كل حال ال يبلعه ،وإن جرى مع الريق ال بأس(((.
 تنظيف األسنان باملعجون ال يفطر به الصائم كالسواك ،وعليه التحرزمن ذهاب يشء منه إىل جوفه ،فإن غلبه يشء من ذلك بدون قصد فال قضاء
عليه(((.
 الكحل ال يفطر النساء وال الرجال يف أصح قويل العلامء مطل ًقا ،وقالبعض أهل العلم :يفطر إذا وجد الصائم طعمه يف احللق .والصواب األول،
ألن العني ليست ً
منفذا ،ولكن استعامله يف الليل أفضل يف حق الصائم.
وهكذا ما حيصل به جتميل الوجه من الصابون واألدهان وغري ذلك مما
يتعلق بظاهر اجللد ،ومن ذلك احلناء واملكياج وأشباه ذلك(((.
 قطرة العني واألذن ال يفطر هبام الصائم يف أصح قويل العلامء .فإن وجدطعم القطور يف حلقه ،فالقضاء أحوط وال جيب؛ ألهنام ليسا منفذين للطعام
والرشاب .أما القطرة يف األنف فال جتوز؛ ألن األنف منفذ ،وهلذا قال النبي
« :Hوبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائماً »((( .وعىل من فعل
ذلك القضاء هلذا احلديث ،وما جاء يف معناه إن وجد طعمها يف حلقه(((.
 ال بأس يف استعامل الصائم البخاخ يف األنف عند الرضورة للربو ونحوه،فإن أمكن تأجيله إىل الليل فهو أحوط(((.
((( جمموع الفتاوى (.)261/15
((( مسائل ابن مانع لإلمام ابن باز (ص .)127
((( جمموع الفتاوى (.)260/15
((( جمحموع الفتاوى (.)263/15( )260/15
((( رواه الرتمذي ،وأبو داود.
((( جمموع الفتاوى (.)261/15
((( جمموع الفتاوى (.)264/15
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 جيوز استعامل الطيب كدهن العود والكولونيا والبخور يف هنار رمضان،لكن البخور نفسه ال يستنشقه؛ ألن بعض أهل العلم يرى أن البخور يفطر
الصائم إذا استنشقه؛ ألنه يذهب إىل املخ والدماغ ،وله رسيان قوي ،أما شمه
من غري قصد فال يفطره(((.

 االحتالم ال يفسد الصوم؛ ألنه ليس باختيار العبد ،ولكن عليه غسلاجلنابة إذا خرج منه مني ،لقول النبي « :Hاملاء من املاء»((( ،وقوله
 Hألم سليم ملا سألته عن االحتالم :هل عليها منه غسل؟ قال
« :Hنعم إذا رأت املاء» متفق عىل صحته((( ((.
 خروج املذي ال يبطل الصوم يف أصح قويل العلامء؛ سواء كان ذلكبسبب تقبيل الزوجة ،أو مشاهدة بعض األفالم ،أو غري ذلك مما يثري الشهوة.
ولكن ال جيوز للمسلم مشاهدة األفالم اخلليعة ،وال استامع ما حرم اهلل من
األغاين وآالت اللهو ،أما خروج املني عن شهوة ،فإنه يبطل الصوم سواء
حصل عن مبارشة ،أو قبلة ،أو تكرار نظر ،أو غري ذلك من األسباب التي تثري
الشهوة كاالستمناء ونحوه ،أما االحتالم والتفكري فال يبطل الصوم هبام ولو
خرج مني بسببهام)(((.

 ينبغي للمؤمن توقي األفعال التي تدعو إىل خروج املذي من الضموالتقبيل ونحومها .وقد صح عن النبي « :Hأنه كان يقبل وهو صائم،
ويبارش وهو صائم ،قالت عائشة  :Jولكنه كان أملككم إلربه»(((.
وروي عنه أنه« :سأله شخصان عن القبلة للصائم ،فنهى أحدمها وأذن لآلخر،

((( جمموع الفتاوى (.)267/15( ،)266/15
((( رواه مسلم.
((( أي رواه البخاري ومسلم.
((( جمموع الفتاوى (.)276/15( ،)275/15
((( جمموع الفتاوى (.)268 - 267 /15
((( رواه البخاري ومسلم.
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قال الراوي :فنظرنا فإذا الذي أذن له شيخ وإذا الذي هناه شاب»((( فاستنبط
العلامء من ذلك أن القبلة واملبارشة تكرهان للشباب ونحوهم ممن تتحرك
شهوته عند ذلك ،وخيشى عليه مواقعة احلرام ،أما من ال خيشى منه ذلك فال
كراهة يف حقه(((.

 االستمناء يف هنار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمدً ا ذلك وخرج منهاملني ،وعليه أن يقيض إن كان الصوم فريضة ،وعليه التوبة إىل اهلل E؛
ألن االستمناء ال جيوز ال يف حال الصوم وال يف غريه ،وهي التي يسميها الناس
العادة الرسية(((.

 حيرم عىل الرجل النظر إىل النساء ،وإذا كان بشهوة كان التحريم أشد؛ لقولاهلل ﴿ :Eﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ﴾
(النور ،)30:وألن إطالق النظر من وسائل وقوع الفاحشة .فالواجب غض
البرص مع احلذر من أسباب الفتنة ،ولكن ال يبطل صومه إذا مل خيرج منه مني،
أما من أمنى فإنه يبطل صومه ،وعليه قضاؤه إن كان ً
فرضا(((.
 املصافحة للمرأة األجنبية ال جتوز ،فإن الرسول  Hقال« :إينال أصافح النساء»((( ،وقالت عائشة « :Jواهلل ما مست يد رسول اهلل يد
امرأة قط ،ما كان يبايعهن إال بالكالم»((( تعني النساء األجنبيات غري املحارم،
أما املحرم كأخت وكعمة فال بأس أن يصافحها.
وأما املكاملة لألجنبية فال بأس هبا إن كانت مكاملة مباحة ليس فيها هتمة
وال ريبة ،كأن يسأهلا عن أوالدها ،أو يسأهلا عن أبيها ،أو يسأهلا عن حاجة

((( سنن أيب داود الصوم (.)2387
((( جمموع الفتاوى (.)315 - 314/15
((( جمموع الفتاوى (.)267/15
((( جمموع الفتاوى (.)269 /15
((( رواه أمحد والنسائي.
((( رواه البخاري ومسلم.
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من حوائج اجلريان أو األقارب فال بأس هبا ،أما إن كانت املكاملة للتحدث بام
يتعلق بالفساد والزنا أو مواعيد الزنا أو عن شهوة ،أو عن كشف منها له بأن
يرى حماسنها فكل هذا ال جيوز ،أما إذا كانت املحادثة مع التسرت ومع احلجاب
ومع البعد عن الريبة وليس عن شهوة فإنه ال حرج عليهام يف ذلك ،فقد حتدث
النبي  Hللنساء ،وقد حتدث النساء إليه ،وال حرج يف ذلك ،والصوم
صحيح وال ترضه املصافحة ،وال ترضه املحادثة إذا مل خيرج منه يشء بسبب
ذلك ،فإن خرج يشء وجب الغسل وبطل الصوم وعليه قضاؤه إن كان
واج ًبا.

والواجب عىل املؤمن أن حيذر ما حرم اهلل عليه ،وأال يصافح امرأة ال حتل
له ،وأال يتحدث إليها عن شهوة أو ينظر إىل حماسنها ،فالتحفظ من أسباب
الرش واجب عىل املؤمن أينام كان(((.
إذا جامع الرجل زوجته يف هنار رمضان ،أو جامعها قبل الفجر واستمرا
عىل هذه احلال حتى بعد طلوع الفجر ،فعىل كل واحد منهام كفارة إذا كانت
مطاوعة ،وهي:
 -1عتق رقبة مؤمنة ،فإن عجزا فعليهام:

 -2صيام شهرين متتابعني ،فإن عجزا فعليهام:

صاعا من قوت البلد ،لكل فقري صاع ،نصفه
 -3إطعام ستني مسكينًا ،ثالثني ً
عن الرجل ونصفه عن املرأة(((.
وعليهام قضاء اليوم الذي حدث فيه اجلامع ،مع التوبة إىل اهلل واإلنابة إليه
والندم واإلقالع واالستغفار(((.

((( جمموع الفتاوى (.)270/15
((( مقدار نصف الصاع (كيلو ونصف تقري ًبا)( .جمموع الفتاوى )301/15؛ فالصاع
إذن ثالثة كيلوات تقري ًبا.
((( جمموع الفتاوى (.)302/15
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أما إن كان قهرها بالقوة والرضب الشديد فليس عليها يشء ،وإنام اإلثم
عليه وحده ،أما إذا تساهلت معه فعليها كفارة مثله سواء بسواء(((.
وكفارة اجلامع عن كل يوم حصل اجلامع فيه ،فإن كان جامع يف يومني
فكفارتان ،وإن كان جامع يف ثالثة أيام فثالث كفارات وهكذا ،أما ا ِ
جلامعات
املتعددة يف يوم واحد فيكفي عنها كفارة واحدة.

وإذا مل حيفظ عدد األيام التي جامع فيها ،فيعمل باألحوط ،وهو األخذ
بالزائد ،فإذا شك هل هي ثالثة أيام أو أربعة فيجعلها أربعة وهكذا ،ولكن ال
يتأكد عليه إال اليشء الذي جيزم به(((.

ً
مريضا ً
مرضا يبيح له الفطر فال كفارة عليه وال حرج
مسافرا أو
أما من كان
ً
عليه؛ ألن املريض واملسافر يباح هلام الفطر باجلامع وغريه ،وحكم املرأة يف هذا
حكم الرجل(((.

 الواجب عىل املسلم الذي يصوم صوم فرض((( أن يمسك عن األكلإذا طلع الفجر ،فإن أكل بعد طلوع الفجر أو رشب بطل صومه ،ووجب عليه
القضاء(((.

 أما األكل والرشب يف الوقت الذي يسبق طلوع الفجر الثاين بربع ساعةأو عرش دقائق ،فمباح ،ألن الذي دل عليه الكتاب والسنة أن اإلمساك يكون
بطلوع الفجر؛ لقول اهلل سبحانه ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﴾(البقرة ،)187 :ولقول النبي « :Hالفجر
فجران ،فجر حيرم الطعام وحتل فيه الصالة ،وفجر حترم فيه الصالة (أي صالة
((( جمموع الفتاوى (.)302/15
((( جمموع الفتاوى (.)304/15
((( جمموع الفتاوى (.)308 /15
((( كرمضان وكصوم النذر والكفارات( .جمموع فتاوى ابن باز .)285/15
((( جمموع الفتاوى (.)283/15
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الصبح) وحيل فيه الطعام» رواه ابن خزيمة واحلاكم وصححاه كام يف بلوغ
املرام ،ولقوله « :Hإن باللاً يؤذن بليل ،فكلوا وارشبوا حتى يؤذن
ابن أم مكتوم» ،قال الراوي :وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى ال ينادي حتى
ُيقال له :أصبحت أصبحت ،متفق عىل صحته.
وعليه فال أصل ملا يسمى بـ (وقت اإلمساك) يف التقاويم واإلمساكيات(((.

 االستمرار يف تناول السحور واملؤذن يؤذن لألذان الثاين فيه تفصيل :إذاكان املؤذن معرو ًفا بأنه ال ينادي إال عىل الصبح ،تعلم أنه عىل الصبح ،وجب
عليك االمتناع واإلمساك عن األكل والرشب وسائر املفطرات من حني يؤذن،
وإذا علم أن الفجر طلع حتى ولو ما أذن  -كمن يف صحراء أو نحوه إذا رأى
الفجر  -يمتنع ولو ما سمع أذان.

مبكرا أو يشك يف أذانه هل وافق الصبح أم ال ،فله
أما إذا كان املؤذن يؤذن ً
أن يأكله ويرشب يف حالة األذان ألن األذان ليس عىل الصبح بل حمتمل ،فله
أن يأكل ويرشب حتى يتحقق طلوع الفجر؛ إما بالساعات املعروفة التي ُضبِ َط
أهنا عىل طلوع الفجر ،أو بأذان ثقة يعرف أنه يؤذن عىل الفجر(((.
يقول الشيخ عبد العزيز ابن باز ( :Vومعلوم أن من كان داخل املدن
التي فيها األنوار الكهربائية ال يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع
الفجر ،ولكن عليه أن حيتاط بالعمل باألذان والتقويامت التي حتدد طلوع الفجر
بالساعة والدقيقة((( ،واألحوط للمؤمن واملؤمنة احلرص عىل إهناء السحور
قبل الفجر؛ عمال بقوله « :Hدع ما يريبك إىل ما ال يريبك»((( .وقوله
« :Hمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه»(((.
((( جمموع فتاوى ابن باز (.)282 - 281/15
((( جمموع الفتاوى (.)284/15( )282/15
((( جمموع الفتاوى (.)286/15
((( أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه.
((( جمموع الفتاوى ( ،)284/15واحلديث رواه البخاري ومسلم.
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 من أكل أو رشب ًشاكا يف طلوع الفجر ،فال يشء عليه وصومه صحيح؛
ما مل يتبني أنه أكل أو رشب بعد طلوع الفجر((( ،ألن األصل بقاء الليل،
ً
وحرصا
احتياطا لدينه،
واملرشوع للمؤمن أن يتناول السحور قبل وقت الشك
ً
عىل كامل صيامه(((.
 من أكل ورشب ًشاكا يف غروب الشمس ،فقد أخطأ وعليه القضاء؛
ألن األصل بقاء النهار ،وال جيوز للمسلم أن يفطر إال بعد التأكد من غروب
الشمس أو غلبة الظن بغروهبا(((.

 من تعمد القيء فسد صومه ،أما إن غلبه وخرج منه بغري اختياره فاليبطل صومه((( ،لقول النبي « :Hمن ذرعه القيء فال قضاء عليه،
(((
ومن استقاء فعليه القضاء»

 احلجامة يفطر هبا احلاجم واملحجوم يف أصح أقوال العلامء؛ لقول النبي« :Hأفطر احلاجم واملحجوم»((( ((.

 من أكل أو رشب يف هنار رمضان أو يف غري رمضان ناس ًيا ليس عليه بأسوصومه صحيح؛ لقول اهلل سبحانه يف آخر سورة البقرة ﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ﴾ وصح عن رسول اهلل  Hأن اهلل سبحانه قال:
«قد فعلت ،ولـماِ ثبت عن أيب هريرة  Iعن النبي  Hأنه قال:
«من نيس وهو صائم فأكل أو رشب فليتم صومه ،فإنام أطعمه اهلل وسقاه»(((.
((( يعني :من أكل بعد طلوع الفجر لشكه يف طلوعه فال يشء عليه ،وأما من شك ثم
تبني له طلوعه فأكل ،فهذا يفسد صومه ويأثم ويمسك بقية يومه ويقيض.
((( جمموع الفتاوى (.)291/15
((( جمموع الفتاوى (.)291/15
((( جمموع الفتاوى (.)276 /15( ،)265/15( ،)16/15
((( رواه أمحد وأهل السنن بإسناد صحيح .قاله ابن باز (جمموع الفتاوى .)276/15
((( رواه اإلمام أمحد والرتمذي.
((( جمموع الفتاوى (.)258/15
((( جمموع الفتاوى (.)291/15
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ً
مسلما يشرب يف نهار رمضان أو يأكل أو
مسألة :من رأى
يتعاطى شيئًا من املفطرات األخرى ناس ًيا أو متعمدً ا وجب إنكاره عليه؛ ألن
معذورا يف نفس األمر؛ حتى
إظهار ذلك يف هنار الصوم منكر ولو كان صاحبه
ً
ال جيرتئ الناس عىل إظهار ما حرم اهلل من املفطرات يف هنار الصيام بدعوى
النسيان .لقول النبي « :Hمن نيس وهو صائم فأكل أو رشب فليتم
صومه فإنام أطعمه اهلل وسقاه» .متفق عىل صحته .وهكذا املسافر ليس له أن
ُيظهر تعاطي املفطرات بني املقيمني الذين ال يعرفون حاله ،بل عليه أن يسترت
بذلك حتى ال يتهم بتعاطيه ما حرم اهلل عليه ،وحتى ال جيرؤ غريه عىل ذلك،
وهكذا الكفار يمنعون من إظهار األكل والرشب ونحومها بني املسلمني؛ سدً ا
لباب التساهل يف هذا األمر ،وألهنم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل
بني املسلمني(((.
مسألة :من تعمد الفطر فماذا عليه؟

من أفطر يف رمضان عمدً ا لغري عذر رشعي فقد أتى كبرية من الكبائر ،وال
يكفر بذلك يف أصح أقوال العلامء ،وعليه التوبة إىل اهلل سبحانه مع القضاء ..
وعليه إطعام مسكني عن كل يوم إذا تأخر القضاء إىل رمضان آخر من غري
عذر رشعي (((.

ومن مل يعرف عدد األيام التي أفطرها ،فيلزمه أن يقيض حسب ظنه
واجتهاده(((.
ً
نصوحا:
مسألة :من ترك الصالة والصيام ثم تاب إىل اهلل توبة
مل يلزمه قضاء ما ترك؛ ألن ترك الصالة كفر أكرب خيرج من امللة وإن مل جيحد
التارك وجوهبا يف أصح قويل العلامء ،وقد قال اهلل سبحانه وتعاىل ﴿ :ﮣ

((( جمموع الفتاوى (.)256/15
((( جمموع الفتاوى (.)331/15
((( جمموع الفتاوى (.)334/15
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ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾ (األنفال .)38 :وقال
النبي « :Hاإلسالم هيدم ما كان قبله»(((.
والتوبة تجَ ُ ُّب ما كان قبلها واألدلة يف هذا كثرية ،ومنها قوله سبحانه﴿ :

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ (طه ،)82 :وقوله
سبحانه ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ (التحريم.)8 :
ومنها قوله « :Hالتائب من الذنب كمن ال ذنب له»((( .واملرشوع
للتائب أن يكثر بعد التوبة من األعامل الصاحلات ،وأن يكثر من سؤال اهلل
سبحانه الثبات عىل احلق وحسن اخلامتة(((.
مسألة :ال جيوز إعانة أحد على فطر رمضان بال عذر:

اإلفطار يف رمضان بدون عذر رشعي كبرية من الكبائر ،ومنكر من املنكرات
العظيمة  ..فالذي يساعد من أفطر يف رمضان بغري عذر بتقديم الطعام أو القهوة
أو الشاي أو غري ذلك من األرشبة أو املطعومات آثم مشارك للمفطر يف اإلثم،
لكن صومه صحيح ال يبطل باملعاونة ،ولكن يكون آثماً وعليه التوبة إىل اهلل ..
ألنه( :ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق)((( ،والنبي  Hقال« :إنام
الطاعة يف املعروف»((( .فالزوجة إذا أمرها زوجها أن تقدم له طعا ًما يف هنار
رمضان ،وليس له عذر يبيح له الفطر من مرض أو سفر ،فليس هلا أن تعينه
عىل ما حرم اهلل ولو غضب أو طلق ،ألن طاعة اهلل مقدمة عىل طاعة الزوج،
وعىل طاعة األب ،وعىل طاعة السلطان ،وعىل طاعة األمري (((.
((( رواه مسلم.
((( رواه ابن ماجه.
((( جمموع الفتاوى (.)360 - 359 /15
((( رواه اإلمام أمحد.
((( رواه البخاري ومسلم.
((( فتاوى نور عىل الدرب (.)1267 - 1266 /3
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مسألة :متى ثبت دخول شوال بالبينة الشرعية بعد صيام املسلمني
ثـمانية وعشرين ً
يوما:

فإنه يتعني أن يكونوا أفطروا اليوم األول من رمضان ،فعليهم قضاؤه؛ ألنه
ال يمكن أن يكون الشهر ثامنية وعرشين يو ًما ،وإنام الشهر تسعة وعرشون يو ًما
أو ثالثون.

وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية  Vأن هذا حدث يف زمن عيل بن أيب
طالب  :Iصاموا ثامنية وعرشين يو ًما ،وأمرهم عيل  Iبصيام اليوم
الذي نقصهم وإمتام الشهر تسعة وعرشين يو ًما(((.

((( جمموع الفتاوى (.)158 - 157 /15
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إشراقة من سرية وأقوال اإلمام ابن باز ()4
توافد الطالب للدراسة عىل الشيخ من دول عدة وأقطار شتى،

فلام ازداد عدد الطالب ،ومل جيد الكثري منهم مأوى يسكن فيه ،طلب

سامحته من امللك عبد العزيز  Vالتكرم ببناء سكن للطلبة ،فلبى
امللك طلبه ،فلام ضاق السكن بالطالب بعــد ذلك ،استأجـر الشيخ

ابن باز لبعضهم بيو ًتا ليسكنوا فيها!.
هكذا النفوس الكبريةُ ،ت َق ِّدم اهلل ودينه على كل
شيء ُ
في َق ِّد ُمها اهلل يف كل شيء!.
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السحــور
السحور ُس َّنة مؤكدة وهو أكلة السحر؛ لقول النبي « :Hتسحروا
فإن يف السحور بركة» متفق عىل صحته.
وقوله « :Hفصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر»
رواه مسلم يف صحيحه(((.
والسحور ليس ً
رشطا يف صحة الصيام ،وإنام هو مستحب(((.

ويف (مسائل السدحان البن باز) :سأله عمن تسحر أول الليل ثم قام قبل
الفجر فرشب ماء وأكل مترة ،هل يصدق عليه تأخري السحور؟ فأجاب الشيخ:
(قد حصل املقصود)((( .أي من التأخري.

((( جمموع الفتاوى (.)319 - 318/15
((( جمموع الفتاوى (.)321/15
((( مسائل أيب عمر السدحان لإلمام عبد العزيز بن باز (ص .)25
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إشراقة من سرية وأقوال اإلمام ابن باز ()5
يقول الشيخ أمحد بن باز  -ابن الشيخ ( :-منذ عرفت والدي وهو

يقوم قبل الفجر بساعة ،ويصيل إحدى عرشة ركعة).
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الصيام والسفر
ضابط السفر:
السفر هو ما يعادل ثامنني كيلو أو سبعني كيلو تقري ًبا ،وهي مسافة يوم
سفرا(((.
وليلة باألقدام ،فهذا يسمى ً

من كان يف الطائرة وغابت الشمس عن بلده وهو ال يزال يراها يف
اجلو:
إذا أقلعت الطائرة من الرياض مثلاً قبل غروب الشمس إىل جهة املغرب،
فإنك ال تزال صائماً حتى تغرب الشمس وأنت يف اجلو ،أو تنزل يف بلد قد
غابت فيها الشمس؛ لقول النبي « :Hإذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر
النهار من هاهنا وغربت الشمس ،فقد أفطر الصائم» متفق عىل صحته(((.

من كان يف غري بلده:

قال الشيخ عبد العزيز بن باز ( :Vالظاهر من األدلة الرشعية هو
أن كل إنسان يقيم يف بلد يلزمه الصوم مع أهلها؛ لقول النبي :H
«الصوم يوم تصومون ،واإلفطار يوم تفطرون ،واألضحى يوم تضحون»(((،
ولمِ ا ُع ِل َم من الرشيعة من األمر باالجتامع والتحذير من الفرقة واالختالف،
وألن املطالع ختتلف باتفاق أهل املعرفة كام قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية
مجيعا برؤية اهلالل أو إكامل العدة يف
 ...Vوال شك أن صوم املسلمني ً
أي بلد من بالدهم؛ هو املوافق لظاهر األدلة الرشعية ،ولكن إذا مل يتيرس ذلك
فاألقرب هو ما ذكرنا»(((.
((( فتاوى نور عىل الدرب (.)1266/3
((( جمموع الفتاوى (.)323 - 322/15
((( رواه الرتمذي.
((( جمموع الفتاوى (.)99 - 98 /15
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وقال ( :Vوثبت عن ابن عباس  Lأن كريبا ملا أخربه أن أهل
الشام قد صاموا يوم اجلمعة ،قال ابن عباس :نحن رأيناه يوم السبت ،فال نزال
نصوم حتى نرى اهلالل أو نكمل ثالثني .ومل يعمل برؤية أهل الشام لبعد الشام
عن املدينة واختالف املطالع بينهام ،ورأى أن هذا حمل اجتهاد ،فلك أسوة بابن
عباس ومن قال بقوله من العلامء يف الصوم مع أهل بلدك والفطر معهم)(((.
من كان يف بلد غري إسالمي:

ال حرج عىل من كان يف بلد غري إسالمي أن يصوم برؤية بلد حيكم
الرشيعة ،لقول النبي « :Hصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ،فإن ُغ َّم
عليكم فأكملوا العدة ثالثني»((( .وهذا عام جلميع األمة(((.
من صام يف بلده ثم سافر إىل بلد اختلف يف ابتداء صومه مع بلده:

من ابتدأ الصيام يف بلده ،ثم سافر إىل بلد صام قبل بلده أو بعده ،فإنه يصوم
معهم ويفطر معهم ولو زادت أيامه؛ للحديث السابق« :الصوم يوم تصومون،
والفطر يوم تفطرون»((( .لكن إن مل يكتمل جمموع أيام صيامه يف كال البلدين
تسعة وعرشون يو ًما؛ فعليه إكامل ذلك؛ ألن الشهر اهلجري ال ينقص عن
تسعة وعرشين(((.

من وصل إىل بلد السفر وعزم اإلقامة أكثر من أربعة أيام:

إذا كانت اإلقامة ملدة أربعة أيام فأقل ،فللمسافر أن يأكل ويرشب ألنه
مسافر ،أما إذا كان سيقيض يف املحلة التي قصدها مدة طويلة أكثر من أربعة
أيام وعزم عىل ذلك ،فإذا وصل إليها فيمسك حتى تغيب الشمس ،وهكذا لو
((( جمموع الفتاوى (.)101/15
((( رواه مسلم ،والنسائي واللفظ له.
((( جمموع الفتاوى (.)106/15
((( رواه الرتمذي.
((( جمموع الفتاوى (.)156-155/15
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مسافرا بال ًدا بعيدة ووصل إىل بلده يف رمضان يف ضحى أو ظهر أو عرص،
كان
ً
فالصحيح يف قول العلامء أنه يمسك ألنه زال العذر يف اإلفطار ،فيمسك حتى
تغيب الشمس ،ألنه صار من أهل الصيام يف هذه احلال(((.

كيفية إمساك وإفطار من يطول نهارهم:
أولاً  :من يطول نهارهم بالساعات:

من كان يقيم يف بالد يتاميز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب

شمس إال أن هنارها يطول جدً ا يف الصيف ،ويقرص يف الشتاء ،وجب عليه أن
رشعا؛ أما بالنسبة لتحديد أوقات
يصيل الصلوات اخلمس يف أوقاهتا املعروفة ً

صيامهم شهر رمضان ،فعىل املكلفني أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام
والرشاب وسائر املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس يف بالدهم

أربعا وعرشين
ما دام النهار يتاميز يف بالدهم من الليل ،وكان جمموع زماهنام ً
ساعة .وحيل هلم الطعام والرشاب وا ِ
جلامع ونحوها يف ليلهم فقط وإن كان
ريا ،ومن عجز عن إمتام صوم يوم لطوله ،أو علم باألمارات أو التجربة
قص ً
َ
حاذق أو َغلب عىل ظنه أن الصوم يفيض إىل إهالكه أو
أو إخبار طبيب أمني
مرضه ً
مرضا شديدً ا ،أو يفيض إىل زيادة مرضه أو بطء برئه؛ أفطر ،ويقيض

األيام التي أفطرها يف أي شهر متكن فيه من القضاء»(((.
ً
ثانيا :من يطول نهارهم باأليام واألشهر:

أما من كان يقيم يف بالد ال تغيب عنها الشمس صي ًفا ،وال تطلع فيها

الشمس شتاء ،أو يف بالد يستمر هنارها إىل ستة أشهر ،ويستمر ليلها ستة أشهر
مثلاً  ،وجب عليهم أن يصلوا الصلوات اخلمس يف كل أربع وعرشين ساعة،

وأن يقدروا هلا أوقاهتا ،وحيددوها معتمدين يف ذلك عىل أقرب بالد إليهم
((( فتاوى نور عىل الدرب (.)1232/3
((( جمموع الفتاوى (.)294/15
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تتاميز فيها أوقات الصلوات املفروضة بعضها من بعض((( .وكذلك جيب
عليهم صيام شهر رمضان ،وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر

رمضان وهنايته ،وبدء اإلمساك واإلفطار يف كل يوم منه ببدء الشهر وهنايته،
وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه يف أقرب البالد إليهم يتميز فيها الليل

أربعا وعرشين ساعة؛ ملا تقدم يف حديث النبي
من النهار ،ويكون جمموعهام ً
 Hعن املسيح الدجال ،وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية حتديد أوقات
الصلوات فيه ،إذ ال فارق يف ذلك بني الصوم والصالة»(((.

وخالصة ما سبق أن« :من عدهم ليل وهنار يف ظرف أربع وعرشين ساعة

ريا أو طويلاً ويكفيهم ذلك واحلمد هلل ولو
فإهنم يصومون هناره سواء كان قص ً

ريا .أما من طال عندهم النهار والليل أكثر من ذلك كستة أشهر
كان النهار قص ً
فإهنم يقدرون للصيام وللصالة قدرمها كام أمر النبي  Hبذلك يف

يوم الدجال الذي كسنة ،وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع ،يقدر للصالة

قدرها يف ذلك»(((.

((( جمموع الفتاوى (.)279/15
((( جمموع الفتاوى (.)299/15
((( جمموع الفتاوى (.)293/15
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إشراقة من سرية وأقوال اإلمام ابن باز ()6
قال الشيخ عبد العزيز بن باز( :هذا العرص ،عرص الرفق والصرب

واحلكمة ،وليس عرص الشدة .الناس أكثرهم يف جهل ،يف غفلة وإيثار
الدنيا ،فال بد من الصرب ،وال بد من الرفق ،حتى تصل الدعوة ،وحتى
يبلغ الناس ،وحتى يعلموا ،ونسأل اهلل اهلداية للجميع).
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صوم التطوع
َ
يتعاط
الصائم املتطوع واملتنفل جيوز له أن يصوم من أثناء النهار ،إذا كان مل
شيئًا من املفطرات بعد طلوع الفجر ،ويكتب له أجر الصائم من حني نيته؛
لقول عائشة « :Jدخل علينا رسول اهلل  Hذات يوم فقال :هل
عندكم يشء؟ قلنا :ال .قال« :فإين إ ًذا صائم» .ثم أتانا يو ًما آخر فقلنا :أهدي
لنا حيس ،فقال« :أرينيه فلقد أصبحت صائماً » ،فأكل» رواه مسلم ،وقوله
« :Jإنام األعامل بالنيات ،وإنام لكل امرئ ما نوى» متفق عليه(((.
األيام والشهور املستحب صومها:

البيض):
 -1ثالثة أيام من كل شهر (األيام ِ

املرشوع للمؤمن واملؤمنة صيام ثالثة أيام من كل شهر ،فإن صامها يف
األيام البيض ،كان أفضل ،وإن صامها يف بقية الشهر كله كفى ذلك؛ ألن
النبي  Hأوىص بصيام ثالثة أيام من كل شهر ،كام يف الصحيحني أنه
 Hقال لعبد اهلل بن عمرو بن العاص « :Lصم من الشهر ثالثة
أيام فإن احلسنة بعرش أمثاهلا ،وذلك مثل صيام الدهر» ،و َبينَّ َ :H
«أن األيام البيض أفضل من غريها ،ويف الصحيحني عن أيب هريرة I
قال« :أوصاين رسول اهلل  Hبثالث« :صيام ثالثة أيام من كل شهر،
وركعتي الضحى ،وأن أوتر قبل النوم» .واألحاديث يف هذا الباب كثرية.
فإذا كانت املرأة أو الرجل يصومان األيام البيض ،ثم شغال عنها؛ رشع
هلام الصيام من بقية الشهر ،واحلمد هلل ،وال يسمى قضاء ألن الشهر كله حمل
صيام من أوله إىل آخره ،فإذا صام املؤمن أو املؤمنة من أوله أو من وسطه أو
من آخره ثالثة أيام حصل املقصود ،وحصلت السنة وإن مل يصمها يف أيام

((( جمموع فتاوى ابن باز (.)288 / 15
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البيض .وهو خمري إن شاء مجعها ،وإن شاء فرقها؛ إلطالق األحاديث وعدم
تقييدها بالتتابع(((.
 -2صيام اإلثنني واخلميس:

كان النبي  Hيصوم اإلثنني واخلميس ويقول« :إهنام يومان
تعرض فيهام األعامل عىل اهلل سبحانه فأحب أن ُيعرض عميل وأنا صائم»(((،
وصيامهام سنة وليس بواجب ،فمن صامهام أو أحدمها فهو عىل خري عظيم،
وال جيب اجلمع بينهام ،بل ذلك مستحب(((.
 -3شهر حمرم:

شهر حمرم مرشوع صيامه ،قال « :Hأفضل الصيام بعد رمضان
شهر اهلل املحرم»((( .فإذا صامه كله فهو طيب ،أو صام التاسع والعارش
واحلادي عرش فذلك سنة(((.
 -4صوم يوم عاشوراء:

ثبت عن النبي  Hأنه كان يصوم يوم عاشوراء ويرغب الناس
يف صيامه؛ ألنه يوم َن َّجى اهلل فيه موسى وقومه ،وأهلك فيه فرعون وقومه؛
شكرا هلل  ،Dوهو اليوم العارش
فيستحب لكل مسلم ومسلمة صيام هذا اليوم ً
من املحرم.
ويستحب أن يصوم قبله يو ًما أو بعده يو ًما خمالفة لليهود يف ذلك ،وإن
مجيعا (التاسع والعارش واحلادي عرش) فال بأس؛ ألنه روي
صام الثالثة ً
عن النبي  Hأنه قال« :خالفوا اليهود صوموا يو ًما قبله ويو ًما

((( جمموع الفتاوى (.)283 - 282 /15
((( رواه النسائي.
((( جمموع الفتاوى (.)387 / 15
((( رواه مسلم.
((( جمموع الفتاوى (.)416 - 415 / 15
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بعده»((( .ويف رواية أخرى« :صوموا يو ًما قبله أو يو ًما بعده»((( .وصح عنه
 :Hأنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال« :يكفر اهلل به السنة التي
قبله»((( .واألحاديث يف صوم يوم عاشوراء والرتغيب يف ذلك كثرية((( .أما
صومه وحده فيكره(((.
ومن صام التاسع والعارش ،فتبني له بعد ذلك أنه صام الثامن والتاسع،
فليس عليه القضاء ،وله األجر إن شاء اهلل كاملاً عىل حسب نيته؛ ألنه ظن أن
هذا هو التاسع والعارش حسب التقويامت فله أجر صوم اليومني((( .ولو تبني
له يف اليوم التاسع أن غدً ا العارش ،فاألفضل له أن يواصل ،حتى يصوم العارش
يقينًا ،وإن مل يصم فال حرج ،ويفوته صوم العارش(((.
 -5شهر شعبان:

كان النبي  :Hيصوم شعبان كله وربام صامه إال قليلاً  ،كام ثبت
(((
ذلك من حديث عائشة وأم سلمة .K
 -6صيام الست من شوال:

صيام ست من شوال سنة وليست فريضة؛ لقول النبي « :Hمن
صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر» خرجه اإلمام مسلم
يف صحيحه.

واحلديث املذكور يدل عىل أنه ال حرج يف صيامها متتابعة أو متفرقة
إلطالق لفظه.
((( رواه اإلمام أمحد والبيهقي.
((( جمموع الزوائد للهيثمي.
((( رواه مسلم.
((( جمموع الفتاوى (.)398 - 397 / 15
((( جمموع الفتاوى (.)404 /15
((( جمموع الفتاوى (.)404 / 15
((( جمموع الفتاوى (.)405 / 15
((( جمموع الفتاوى (.)385 / 15
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وهذه األيام ليست معينة من الشهر ،بل خيتارها املؤمن من مجيع الشهر،
فإذا شاء صامها يف أوله ،أو يف أثنائه ،أو يف آخره(((.

واملبادرة هبا أفضل؛ لقوله سبحانه ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﴾ (طه)84 :

ولمِ ا دلت عليه اآليات القرآنية واألحاديث النبوية من فضل املسابقة واملسارعة
إىل اخلري.
وال جتب املداومة عليها ولكن ذلك أفضل؛ لقول النبي :H
«أحب العمل إىل اهلل ما داوم عليه صاحبه وإن قل»(((.

وال يرشع قضاؤها بعد انسالخ شوال :ألهنا ُسنة فات حملها سواء تُركت
لعذر أو لغري عذر(((.

عذرا
ومن صام منها ،فريجى له أجرها كاملة إذا كان املانع له من إكامهلا ً
رشع ًيا ،لقول النبي « :Hإذا مرض العبد أو سافر؛ كتب اهلل له ما كان
يعمل مقيماً
صحيحا» رواه البخاري يف صحيحه ،وليس عليه قضاء ملا تركه
ً
منها(((.

واملرشوع تقديم القضاء عىل صوم الست وغريها من صيام النفل؛ لقول
النبي « :Hمن صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر»
خرجه مسلم يف صحيحه .ومن قدم الست عىل القضاء مل ُيتبعها رمضان ،وإنام
أتبعها بعض رمضان ،وألن القضاء فرض ،وصيام الست تطوع ،والفرض
أوىل باالهتامم والعناية ((( .وكذا البدار بصوم الكفارة فال جيوز تقديم الست
عليها(((.
((( جمموع الفتاوى (.)390 / 15
((( رواه مسلم.
((( جمموع الفتاوى (.)388 / 15
((( جمموع الفتاوى (.)395 / 15
((( جمموع الفتاوى (.)392 / 15
((( جمموع الفتاوى (.)394 / 15
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والقول أن صوم الست من شوال بدعة؛ باطل ،وحديث أيب أيوب صحيح،
تقو ْي ِه وتدل عىل معناه(((.
وله شواهد ِّ
ُ
 -7العشر أيام األ َول من ذي احلجة:
ُ
املراد التسع ،ألن يوم العيد ال ُيصام ،وصيامها ال بأس به ،وفيه أجر ،لعموم
قوله « :Hما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إىل اهلل من هذه األيام
العرش .قالوا :يا رسول اهلل وال اجلهاد يف سبيل اهلل؟ قال :وال اجلهاد يف سبيل اهلل

إال رجل خرج بنفسه وماله ثم مل يرجع من ذلك بيشء»((( ،وصومها من العمل

الصالح(((.

 -8صوم يوم عرفة لغري احلاج:

صوم يوم عرفة له فضل عظيم ،يكفر اهلل به السنة التي قبله والسنة التي

بعده .أما احلاج فال جيوز له أن يصوم يوم عرفة؛ ألن النبي  :Hوقف

يف ذلك اليوم وهو مفطر(((.
األيام املنهي عن صيامها:

 -1الصوم بعد انتصاف شعبان ملن مل يصم قبله:

احلديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان صحيح ،واملراد

به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف ،أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله
السنة(((.
فقد أصاب ُّ

((( جمموع الفتاوى (.)389 / 15
((( أخرجه بنحوه اإلمام أمحد يف املسند ،وهو يف صحيح البخاري من حديث ابن عباس
.L
((( جمموع الفتاوى (.)416/15
((( جمموع الفتاوى (.)405/15
((( ولفظه( :إذا انتصف شعبان فال تصوموا حتى يكون رمضان) انظر صحيح اجلامع
الصغري لأللباين (.)398
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 -2صوم يوم عرفة للحاج:

احلاج ليس عليه صيام يوم عرفة وإن صام خيشى عليه اإلثم؛ ألن رسول

اهلل  Hهنى عن صوم يوم عرفة بعرفة ومل يصم .وألن األصل يف

النهي هو التحريم(((.

 -3صوم يوم اجلمعة لوحده:

ال جيوز أن يصوم يوم اجلمعة مفر ًدا يتطوع بذلك؛ ألنه « :Hدخل

عىل امرأة من نسائه فوجدها صائمة يوم اجلمعة ،فقال :أكنت صمت أمس؟

قالت :ال .فقال :أتريدين أن تصومي غدً ا؟ قالت :ال .قال :فأفطري»(((.

ويف الصحيحني عن أيب هريرة  Iعن النبي  Hأنه قال« :ال

يصومن أحدكم يوم اجلمعة إال أن يصوم يو ًما قبله أو يو ًما بعده».

فإذا صام اجلمعة ومعها السبت أو معها اخلميس فال بأس ،كام جاءت

بذلك األحاديث عن رسول اهلل .((( H

وإذا صادف يوم اجلمعة يوم عرفة فصامه املسلم وحده فال بأس بذلك؛

فإنه ال حرج عليه أن يفرده؛ وذلك ألنه يوم فراغه.

وكذلك لو صادف يوم اجلمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه ال حرج عليه

أن يفرده؛ ألنه صامه ألنه يوم عاشوراء ال ألنه يوم اجلمعة ،وهلذا قال النبي

« :Hال ختصوا يوم اجلمعة بصيام وال ليلتها بقيام» ((( .فنص عىل
التخصيص ،أي عىل أن يفعل اإلنسان ذلك خلصوص يوم اجلمعة أو ليلتها (((.

((( جمموع الفتاوى (.)406 /15
((( رواه البخاري.
((( جمموع الفتاوى (.)407 /15
((( رواه البخاري ومسلم.
((( جمموع الفتاوى (.)415 - 414 / 15( )407 /15
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 -4صوم يوم السبت لوحده(((:

تطوعا(((.
وهكذا ال يفرد يوم السبت
ً

وحديث النهي عن صوم يوم السبت إال فيام افرتض علينا «غري صحيح»؛
الضطرابه وشذوذه كام نبه عىل ذلك الكثري من احلفاظ؛ ألنه قد صح عن النبي
 :Hأنه قال« :ال تصوموا يوم اجلمعة إال أن تصوموا يو ًما قبله أو يو ًما
بعده» متفق عىل صحته .واليوم الذي بعده هو يوم السبت .واحلديث املذكور
رصيح يف جواز صومه نافلة مع اجلمعة.
وصح عنه  Hأنه« :كان يصوم يوم السبت ويوم األحد ،ويقول:
إهنام يوما عيد للمرشكني وأنا أريد أن أخالفهم» رواه النسائي وصححه ابن
خزيمة(((.
 -5صوم يومي العيد وأيام التشريق:

صوم يوم عيد الفطر حمرم ،وكذلك يوم عيد النحر وأيام الترشيق كلها ال
تصام؛ ألن الرسول  :Hهنى عن ذلك(((.
 -6صوم يوم الشك:

وهو يوم الثالثني من شعبان إذا مل تثبت رؤية اهلالل((( ،فإنه يوم شك
صحوا أو غيماً ؛ ألن الرسول
ال جيوز صومه يف أصح قويل العلامء سواء كان
ً
 Hقال« :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ،فإن ُغ َّم عليكم فأكملوا
((( لوحده أي إذا صام يو ًما قبله أو يو ًما بعده فجائز.
((( جمموع الفتاوى (.)407 / 15
((( جمموع الفتاوى (.)411 / 15
((( إال أن أيام الترشيق قد جاء ما يدل عىل جواز صومها عن هدي التمتع والقرآن خاصة
ملن مل يستطع اهلدي؛ ملا ثبت يف البخاري عن عائشة  Jوابن عمر  Lقاال« :مل
تطوعا أو
يرخص يف أيام الترشيق أن يصمن إال ملن مل جيد اهلدي» ،أما كوهنا تصام
ً
ألسباب أخرى فال جيوز كيوم العيد( .جمموع الفتاوى .)408 - 407 /15
((( أي هالل رمضان.
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عدة شعبان ثالثني يو ًما»((( .وقال « :Hال تقدموا رمضان بصوم
يوم وال يومني إال رجل كان يصوم صو ًما فليصمه»((( ،وحديث عامر بن
يارس« :من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عىص أبا القاسم  »Hرواه
أمحد وأهل السنن ،وإسناد صحيح(((.

((( رواه البخاري.
((( رواه مسلم.
((( جمموع الفتاوى (.)410 - 408 / 15
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إشراقة من سرية وأقوال اإلمام ابن باز ()7
قال الشيخ عبد العزيز بن باز ( :Vوليس هناك سبيل إىل

انتصارهم (أي املسلمني) عىل عدوهم ،واستعادة أجمادهم الغابرة،
وعزهم السليب ،إال هبذا السبيل ،وهذا الطريق وهو االعتصام

مجيعا ،والتعاون عىل الرب والتقوى ،والتكاتف ضد الباطل
بحبل اهلل ً

وأهله ،واالستنصار باهلل ،والتمسك بالدين ،وإعداد املستطاع من
القوة للجهاد يف سبيل اهلل واسرتداد احلقوق السليبة ،واألجماد الغابرة
التي أخذها األعداء ،لتفرقنا وتفريطنا ،وعصياننا وختاذلنا ،واهلل

املستعان).
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القضاء عن امليت
مشروعية القضاء عن امليت:
من مات ً
تاركا شيئًا من الصوم ،فيرشع ألقاربه أن يصوموا عنه ،لقول

النبي « :Hمن مات وعليه صيام صام عنه وليه» .متفق عىل صحته
من حديث عائشة .J

صحيحا يستطيع الصوم ومل
وهذا يف حق من بقي بعد إفطاره يف رمضان
ً
يقض((( .كمن شفي من املرض وتساهل يف القضاء حتى مات ،أو قدم من
السفر وتساهل يف القضاء حتى مات ،وهكذا احلائض والنفساء إذا تساهلنا
يف القضاء حتى ماتتا(((.

إذا مل يقم أحد بالقضاء عنه:

إن مل يقم بذلك أحد من أقاربه أو غريهم ،فيطعم عنه من تركته عن كل يوم
مسكينًا ،نصف صاع((( من قوت البلد من متر أو أرز أو غريمها(((.
ومن مل يكن له تركة يمكن اإلطعام منها فال يشء عليه؛ لقول اهلل ﴿ :Dﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ﴾ .وقوله سبحانه ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾(((.

من ترك الصيام لعجز دائم ال يقضى عنه:

من ترك الصيام لعجزه عنه بسبب الكرب أو مرض ال يرجى برؤه ،فال صيام
عليه .وجيزئ اإلطعام الذي أخرج يف حياته ،إذا كان أخرجه عن مجيع األيام
التي أفطرها(((.

((( انظر جمموع الفتاوى (.)366 / 15
((( جمموع الفتاوى (.)368 - 367 / 15
ريا.
((( ومقداره كيلو ونصف عىل سبيل التقدير ،كام مر معنا كث ً
((( جمموع الفتاوى (.)367 / 15( ،)357 / 15
((( جمموع الفتاوى (.)368 / 15
((( جمموع الفتاوى (.)361 / 15
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من استمر معه العذر حتى مات:

من مات وهو مريض ومل يستطع الصيام ،فال يقىض عنه شيئًا وال يطعم
رشعا(((.
عنه((( .ألنه معذور ً

وهكذا املسافر إذا مات يف السفر أو بعد القدوم مبارشة فال جيب القضاء
رشعا(((.
عنه وال اإلطعام؛ ألنه معذور ً

من مات وهو ال يصلي:

من مات وهو ال يصيل ،فال يقىض عنه الصيام الذي عليه؛ ألن من ترك
كفرا أكرب يف أصح قويل العلامء؛ لقول النبي :H
الصالة عمدً ا كفر ً
«العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر» ،أخرجه اإلمام أمحد
وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة بن احلصيب
 .Iولقوله « :Hرأس األمر اإلسالم ،وعموده الصالة ،وذروة
سنامه اجلهاد يف سبيل اهلل» ،رواه اإلمام أمحد والرتمذي بإسناد صحيح عن
معاذ بن جبل  .Iولقوله « :Hبني الرجل وبني الرشك والكفر
ترك الصالة» خرجه اإلمام مسلم يف صحيحه عن جابر بن عبد اهلل ،L
واألحاديث يف هذا الباب كثرية (((.

((( جمموع الفتاوى (.)363 / 15
((( جمموع الفتاوى (.)367 / 15
((( جمموع الفتاوى (.)367 / 15
((( جمموع الفتاوى (.)362 - 361 / 15
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إشراقة من سرية وأقوال اإلمام ابن باز ()8
تويف الشيخ عبد العزيز بن باز  Vيف 1999/ 5 /14م ،عن
وص يِّ َ
ل عليه يف احلرم املكي بعد صالة
عمر يناهز تسعة وثامنني عا ًماُ ،
اجلمعة ،وقد حدثني سائق سيارة أجرة حبيش يعمل يف مكة ،أن يوم

وفاة الشيخ ما ترى أحدً ا يف شوارع مكة إال باك ًيا عليه أو داع ًيا له.

وحتدثت زوجته أم أمحد أن الشيخ ليلة وفاته قام يف الساعة الثانية

فجرا فتوضأ وصىل كعادته ثم اضطجع .ثم جلس وتلفت
والنصف ً
اً
وشامل ثم تبسم ،ثم اضطجع مرة أخرى وقبض إىل جوار ربه.
يمينًا
هذا وقد تواترت الرؤى بنزول أربعة آالف َم َل ِ
ك يف احلرم وقت

الصالة عليه  ..والرؤى مما حتكى وال جيزم هبا ،والعلم عند اهلل تعاىل.

رحم اهلل الشيخ العالمة رمحة واسعة ،وجزاه عن
اإلسالم وأهله خري اجلزاء.
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الفهرس
املوضـــــــوع

إشراقة من سرية وأقوال اإلمام ابن باز ()1
مقدمات ممهدات

معنى الصيام
الصيام كعبادة
تاريخ عبادة الصيام
اختصاص الدين اإلسالمي برمضان
تسميات رمضان
رمضان ليس من أسامء اهلل تعاىل
مجلة فضائل رمضان والصيام
بم نستقبل رمضان؟
احلكمة من الصيام
من فوائد صيام رمضان
الفرق بني صحة الصوم وقبوله
اإلخالص يف الصيام
ما يرشع يف رمضان
حتذير :املعايص أشد حتريماً يف رمضان
اهلل اهلل بالصالة مع الصيام
نية الصيام

إشراقة من سرية وأقوال اإلمام ابن باز ()2
مسائل وأحكام الصيام
من جيب عليه الصوم ،ومن يستحب له
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املوضـــــــوع
من يعذر برتك الصيام ،وماذا يلزمه؟

 -1املريض واملسافر
هل يفطر املسافر يف مجيع أيام سفره؟
 -3الشيخ الكبري العاجز والعجوز الكبرية العاجزة
 -5احلامل واملرضع
 -7احلائض والنفساء

ليسوا من أهل األعذار:

 -1أصحاب املهن الشاقة
 -2الطالب ألجل االختبارات

مسائل يف أهل األعذار والقضاء واإلطعام

 إذا طهرت احلائض يف أثناء هنار رمضان لو احتلم بعد صالة الفجر وأخر الغسل إذا اختل شعور اإلنسان مع املرض بإغامء أو غيبوبة من أخر القضاء إىل ما بعد رمضان آخر من عليه إطعام املساكني ،كيف يطعم القضاء ال جيب فيه التتابع -قطع صوم القضاء

 إشراقة من سرية وأقوال اإلمام ابن باز ()3ما يفطر وما ال يفطر:

 بلع الريق والنخامة والبلغم االستنشاق واملضمضة ال يبالغ فيها الصائم تذوق الطعام اجلراح والرعاف والقيء أو بلع املاء ونحوه بال قصد حتليل الدم ،ورضب اإلبر املغذية وغري املغذية -أخذ الدم للتحليل

الصفحة
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 تغيري الدم ملريض الكىل تنظيف السن وحشوه أو خلعه وإبرة التخدير السواك للصائم تنظيف األسنان باملعجون الكحل قطرة العني واألذن ،وقطرة األنف البخاخ يف األنف الطيب كدهن العود والكولونيا والبخور االحتالم خروج املذي االستمناء النظر إىل النساء املصافحة للمرأة األجنبية اجلامع ،وكفارته ،وأحواله األكل أو الرشب بعد طلوع الفجر -األكل والرشب يف الوقت الذي يسبق طلوع الفجر (وقت

اإلمساك)
 االستمرار يف تناول السحور واملؤذن يؤذن لألذان الثاين من أكل أو رشب ًشاكا يف طلوع الفجر
 تعمد القيء احلجامة من أكل أو رشب يف هنار رمضان ناس ًيامسألة :اإلنكار عىل من رشب أو أكل ناس ًيا وتنبيهه
مسألة :من تعمد الفطر فامذا عليه؟
معا فعل يقيض؟
مسألة :من ترك الصالة والصيام ً
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مسألة :إعانة أحد عىل فطر رمضان بال عذر.
مسألة :إذا صام املسلمون  28يو ًما

إشراقة من سرية وأقوال اإلمام ابن باز ()4
السحور

إشراقة من سرية وأقوال اإلمام ابن باز ()5
الصيام والسفر

 ضابط السفر -من كان يف الطائرة وغابت الشمس عن بلده وهو ال يزال يراها

يف اجلو
 من كان يف غري بلده من كان يف بلد غري إسالمي -من صام يف بلده ثم سافر إىل بلد اختلف يف ابتداء صومه مع

بلده
 من وصل إىل بلد السفر وعزم اإلقامة أكثر من أربعة أيام كيفية إمساك وإفطار من يطول هنارهمأو ً
ال :من يطول هنارهم بالساعات
ثان ًيا :من يطول هنارهم باأليام واألشهر
إشراقة من سرية وأقوال اإلمام ابن باز ()6
صيام التطوع

عدم اشرتاط تبييت النية يف صيام التطوع
األيام والشهور املستحب صومها:

 ثالثة أيام من كل شهر (األيام البيض) -صيام اإلثنني واخلميس
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 شهر حمرم صوم يوم عاشوراء شهر شعبان صيام الست من شوال العرش أيام األول من ذي احلجة صوم يوم عرفة لغري احلاجاأليام املنهي عن صيامها:

 الصوم بعد انتصاف شعبان ملن مل يصم قبله صوم يوم عرفة للحاج صوم يوم اجلمعة لوحده صوم يوم السبت لوحده صوم يومي العيد وأيام الترشيق -صوم يوم الشك

إشراقة من سرية وأقوال اإلمام ابن باز ()7
القضاء عن امليت

 مرشوعية قضاء الصوم عن امليت إذا مل يقم أحد بالقضاء عنه من ترك الصيام لعجز دائم من استمر عذره حتى مات -من مات وهو ال يصيل

إشراقة من سرية وأقوال اإلمام ابن باز ()8
الفهرس
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السرية الذاتية
د .حممد حسن علي املال اجلفريي
الشهادات العلمية:
• بكالوريوس رشيعة ،ختصص فقه وأصوله من جامعة الكويت (2008م).
• خريج مركز إعداد الدعاة التابع إلدارة الدراسات اإلسالمية بوزارة
األوقاف (2011م).
• ماجستري يف الرشيعة اإلسالمية من اجلامعة األردنية ختصص فقه وأصوله،
وكان عنوان الرسالة (مستجدات املشاريع اإلنشائية للمؤسسات اخلريية
يف الكويت – دراسة فقهية مقارنة) (2015م).
• دكتوراه يف الرشيعة اإلسالمية من اجلامعة األردنية ختصص فقه وأصوله،
وكان عنوان األطروحة (القواعد والضوابط الفقهية اخلاصة بالعمل
اخلريي – دراسة تأصيلية تطبيقية معارصة) (2019م).
الوظائف الدينية:
• أستاذ الفقه وأصوله بإدارة الدراسات اإلسالمية بوزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية منذ (2008م).
• إمام وخطيب جامع عبدالعزيز عبداملحسن الراشد (منذ افتتاحه عام
2008م وحتى اآلن).
• مدرب منتدب باهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  -بمعهد التمريض
(2009م – 2011م) .معهد االتصاالت والتكنولوجيا (2010م –
2011م).
• مأذون رشعي بوزارة العدل.
املؤلفات املطبوعة:
 -1نزهة الصيام مع ابن باز اإلمام – تلخيص جملد  15من جموع فتاوى
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-2
-3
-4
-5
-6
-7
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فضيلته ،طبع طبعة خريية يف 2013م ،وطبعتني خرييتني يف الكويت
ومرص عام 2019م.
خمترص تفسري الفاحتة وجزء عم  ،طبع طبعتني خرييتني عن طريق بعض
املحسنني عام 2014م و2017م.
عش هانئا كن مطمئنا ،مفاهيم نبوية لرتك القلق وحتسني التفكري وحتقيق
السعادة يف احلياة ،ومعه إزالة اهلموم يف السنة والنبوية  ،طبع طبعة خريية
عام 2016م.
سرية أ.د .وليد العيل رمحه اهلل ،طبعه ونرشه مركز املخطوطات والرتاث
والوثائق يف الكويت عام 2017م.
استعاذات املسلم يف الكتاب والسنة ورشحها ،طبع عام 2017م عن دار
الظاهرية يف الكويت.
عائشة يف أطهر قلب – طبع عام 2018م عن دار لطائف يف الكويت.
سرية الدكتور سعيد بن عيل بن وهف القحطاين ،مؤلف كتيب (حصن
املسلم) ،نرش يف مواقع التواصل عام 2018م.

األحباث العلمية يف جمال التخصص الدقيق:
 -1أثر نظرية الظروف الطارئة عىل عقود مؤسسات العمل اخلريي
(2016م).
 -2مؤسسات العمل اخلريي بني التنظيم والتعسف – دراسة للحالة الكويتية
(2017م).
 -3القواعد والضوابط الفقهية املنظمة للعمل اإلغاثي وتطبيقاهتا – بحث
حمكم ،جملة الدراسات الرشعية واإلنسانية باجلامعة اإلسالمية يف غزة
(2018م).
 -4روائع وبدائع الوقف يف التاريخ اإلسالمي (2018م).
 -5صناعة العمل اخلريي (باإلشرتاك) (2019م).
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 -6فقه القطاع اخلريي (مقرر جامعي) (2019م).
األحباث العلمية يف جمال التخصص العام:
 -1حديث النهي عن ختم القرآن يف أقل من ثالث – دراسة فقهية أصولية
حتليلية.
 -2حديث خطبة اجلمعة بسورة ق – دراسة فقهية أصولية حتليلية.
 -3أحكام ختم القرآن الكريم.
املؤلفات غري املطبوعة:
 -1األدب مع اهلل عز وجل (2006م).
 -2اإلعالم بجهود علامء اإلسالم يف خدمة علم أحاديث األحكام
(2007م).
 -3أوراق دينية من تاريخ الكويت (2009م).
 -4معجم اخلرافات بدولة الكويت (2010م).
 -5املريب الفاضل /الشيخ نجيب العامر رمحه اهلل ،قبس من حياته الدعوية
وعرض جلهوده الفكرية (2011م).
للتواصــل:
ت 00965 - 50290303 /
إيميل al-jefiri@hotmail.com :
تويرت mohamdaljefiri@ :
انستغرام MAljefiri22 :
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