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احلم�د هلل رب العامل�ني وصىل اهلل وس�لم عىل رس�وله األمني 
سيدنا ونبينا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني ومن تبعهم بإحسان 

وحسن اقتداء إىل يوم الدين وبعد:

فهذه األسطر تقديٌم لكتايب : بحوث وفتاوى يف بعض مسائل 
الصوم .

أقدمها لك أخي القارئ إس�هاًما متواضًعا مني يف نرش ما لدي 
م�ن بضاع�ة علمية يصدق عليها قول اهلل تع�اىل : چ ېئ  ېئ  ىئ  
ىئ  ىئ  یچ )اإلرساء: 85(  فه�ي جهد ُمق�لٍّ أرجو أن تكون 
خالص�ة لوجه اهلل الكريم كام أرج�و أن تكون متقبلة من ريب وأن 
تكون ذخًرا يل ووصاًل لعميل يوم ينقطع عميل إال من ثالث ومنها 
العلم ينتفع به . كام أرجو اهلل تعاىل أن يكون هذا الكتاب وما سبقه 
وما س�يلحقه - إن ش�اء اهلل - مما تربأ به ذمتي من مس�ؤولية نرش 
العلم عىل من حيمله إىل ذوي احلاجة إليه. وتنفيًذا لتطبيق عهد اهلل 

وميثاق�ه يف بيان العلم ونرشه قال تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
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پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀچ )آل عمران: 187( . 

وق�د فك�رت يف أن يكون تقديم كتايب ه�ذا من أحد إخواين 
مم�ن أويت َقَدم صدق يف العلم والدراية. وانتهى تفكريي إىل أن 
تقديم أي كتاب من غري ُمَؤلِفه قد يكون تغريًرا بالقارئ وتزكية 
ملا ال يس�تحق التزكي�ة. فاخرتت أن يكون عن�وان الكتاب هو 
مقدمه وفهرس�ته ملا هو جممل فيه وموضوع الكتاب هو احلافز 

لقراءته أو عدم قراءته .
فل�م ُأحرج أحًدا بتقديمه فإن يك�ن مفيًدا فاحلمد هلل وإن كان 

غري ذلك فكل كتاب يصدق عليه قول الشاعر :
صاحب إن عبته أو مل َتِعب

هذا الكتاب يشتمل عىل ما ييل : 
بحث يف مسائل تتعلق برؤية اهلالل .  -1

ع  بحث يف فضل صيام س�ت من ش�وال والرد عىل من ُيَبدِّ  -2 
ذلك.   

بح�ث يف والدة اهلالل وما يتعلق هب�ا من أحكام يف إثبات   -3 
دخول الشهر أو خروجه.   
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بحث يف ذكر جمموعة فوائد تتعلق بقضايا رؤية اهلالل.   -4

فتاوى يف الصوم وقد بلغت 148 فتوى 

وأنب�ه القارئ الكري�م أن ه�ذه الفتاوى بعضه�ا كنت أعدها 
وأقدمه�ا يف إذاعة الرياض ضمن نش�اط دار اإلفتاء بعد عرضها 
عىل سامحة شيخنا الشيخ حممد بن إبراهيم - رمحه اهلل - وأتلقى 
توجي�ه س�امحته تعدي�اًل أو تصحيًحا أو تغي�رًيا. وبعضها ضمن 
نشاطي ومسامهتي يف صحيفة املسلمون. وبعضها فتاوى أجيب 
هبا يف وسائل اإلعالم املتاحة يل من إذاعة وصحافة وتلفزة أحببت 

نرشها أماًل يف تعميم الفائدة

هذا ما تيرس ذكره يف التقديم واهلل املستعان

                   المؤلف 
                                     عبداهلل بن سليمان المنيع









يف مسائل تتعلق برؤية اهلالل
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لل�ه القائ�ِل: ﴿ڍ  ڍ   ڌ﴾)الرمحن:5(، 

والقائ�ل: ﴿ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴾)يس:5(، 
ڭ﴾)البق�رة:189(،  ڭ   ڭ   ﴿ڭ   األهل�ة:  ع�ن  والقائ�ل 

ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ  ۆ   ۇ   ﴿ۇ   والقائ�ل: 
ائ﴾  ى  ى   ې   ې   ې  ۉې  ۉ  ۅ   ۅ  
)يون�س:5(. أمحده وأش�كره وأثن�ي عليه بام هو أهل�ه وبام ينبغي 
لكامل جالله وعلو مقامه وأش�هد أال إله إال اهلل وحده ال رشيك 
له وأش�هد أن حممًدا عبداهلل ورس�وله وصفيه من خلقه صىل اهلل 
وس�لم عليه وعىل آله وأصحابه أمجعني ومن تبعهم بإحس�ان إىل 

يوم الدين وبعد: 

 جرت عاديت يف إعداد بيان يتعلق بذكر أوائل الشهور القمرية 
- رج�ب وش�عبان ورمضان وش�وال وذي القع�دة وذي احلجة 
وحم�رم. وذل�ك لتقريب اإلج�راء الرشعي مع اإلثب�ات الفلكي 
إلثبات دخول ش�هر رمضان املبارك وخروجه وملعرفة يوم عرفة 
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وي�وم عيد األضحى وملعرفة يوم عاش�وراء من ش�هر حمرم. وقد 
ش�جعني عىل مواصلة إعداد هذه البيانات أهنا أعطت مزيًدا من 
الت�أين يف اإلثب�ات واحلد م�ن الترسع يف ذل�ك. وإن كانت اجلهة 
املختص�ة يف اإلثب�ات ال تزال يف موقف امل�ردد يف قبول املعارف 
الفلكي�ة مم�ا كان له أث�ره يف االرتباك يف اإلثب�ات واإلحراج أمام 
ِ خ�ارج بالدن�ا وداخله�ا ولكنن�ا اليوم يف وض�ع ويف حال  �المَ العمَ
ُط فيها األمُل بتغيري احلال وتعديل املقاييس واألخذ بحقائق  ينشمَ
الكون ودقائقه. والسيام بعد أن كان من ويل أمرنا خادم احلرمني 
الرشيف�ني املل�ك عبداهلل ب�ن عبدالعزي�ز - حفظ�ه اهلل - موقف 
إجي�ايب ض�د مواق�ف ال�ردد والتش�كيك يف علم يعت�ر من أهم 
العلوم الكونية - علم الفلك – ومن علومه أهم وسائل اإلثبات 
يف دخ�ول كل ش�هر وخروج�ه. وق�د كان م�ن اجله�ة املختصة 
بإثب�ات اهل�الل موقف إجيايب جت�اويب مع موق�ف مليكنا املفدى. 
فاس�تقامت أمور إثبات الرؤية وضعف أمر التش�كيك فيها ويف 

وجاهة االستعانة بعلم الفلك.
ويف هذا البحث أؤكد عىل جمموعة مسائل تتعلق هبذا املوضوع 
من حي�ث التحقيق والتدليل والتعليل وتوجيه القول بأن األخذ 
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بالنتائج الفلكية ال يتعارض مع النصوص الرشعية من كتاب اهلل 
تعاىل وال من سنّة رسوله حممد ملسو هيلع هللا ىلص وهذه املسائل هي ما ييل. 

املسألة األوىل: 

القول ب�أن األخذ بالعلم الفلكي يتعارض مع قول رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »إن�ا ُأّمة أمّية ال نكتب وال نحس�ب الش�هر هكذا وهكذا«.. 
إىل آخ�ره. وقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »صوم�وا لرؤيت�ه وأفطروا لرؤيت�ه«.. إىل 
آخره، فقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إنا أمة أمية ال نكتب وال نحسب«. تقرير لواقع 
املسلمني يف عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأن الغالبمَ عليهم صفُة األمية وأن 
اهلل ال يكلِّف نفًس�ا إال وس�عها، فمتى كان األمر عسرًيا أو متعذًرا 
حتقيقه فيصار فيه إىل قدر اإلمكان حيث إن األمر إذا ضاق اتسع، 
ا فيجب األخذ بذلك  ً أما إذا كان الطريق إىل حتقيقه متيرًسا أو ُميمَرسرَّ
وال ش�ك أن الرخص الرشعية يش�رط لألخذ هبا وجود العذر يف 
وق�ت أدائها . فإذا انتفى العذر انتفت الرخصة وتعني الرجوع إىل 
أص�ل التكليف. واألمثلة عىل ذلك كثرية ومنها انعدام املاء جلواز 

التيمم وبطالنه يف حال وجود املاء وإمكان استعامله. 
وق�د تغ�ريت أحوال املس�لمني من جه�ل إىل عل�م وُوجد يف 
املس�لمني الكث�رُي م�ن ذوي االختصاص�ات العلمي�ة يف الط�ب 
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واهلندس�ة والفل�ك والفيزي�اء واألحي�اء وعلوم ال�ذرة والطاقة 
وغريها من علوم التقنية. فال جيوُز لنا االعتامد يف أمورنا الرشعية 
عىل األس�باب التقليدية الظنية يف النتائج واحلال أن لدينا وسائل 

علمية نتائجها قطعية. 
 ويف هذا الصدد واخلصوص قال الشيخ أمحد شاكر - رمحه اهلل - 
علاًل قول رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  - رس�الة أوائل الش�هور القمرية - ممَ
»الش�هر هك�ذا وهك�ذا«. ق�ال - رمح�ه اهلل:  ألن األم�ر باعت�امد 
الرؤي�ة وحده�ا ج�اء معلاًل بعل�ة منصوصة وه�ي أن األمة أمية 
ال تكتب وال حتس�ب. والعلة تدور مع املعل�ول وجوًدا وعدًما . 
ف�إذا خرجت األمة ع�ن أميتها وصارت تكتب وحتس�ب. أعني 
ص�ارت يف جمموعه�ا مم�ن يعرف ه�ذه العل�وم. وأمك�ن الناس 
خاصتهم وعامتهم أن يصلوا إىل اليقني والقطع يف حس�اب أول 
الش�هر وأمكن أن يثقوا هبذا احلس�اب ثقتهم بالرؤية أو أقوى... 
وجب أن يرجعوا إىل اليقني الثابت وأن يأخذوا يف إثبات األهلة 

باحلساب. إىل آخر ما قال. 
وأما قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«. فهو قول رصيح 
يف وج�وب التقيد يف الصوم والفط�ر بالرؤية - أي رؤية اهلالل بعد 
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غروب الشمس - وجيب علينا - معرش املسلمني - التمسك بذلك 
والعض عليه بالنواجذ وترك ما خيالفه. ولكننا نقول: ما هي الرؤية 
التي ُأمرنا بالتقّيد هبا يف صومنا وفطرنا؟ ال ش�ك أن اإلخبار برؤية 
اهلالل ش�هادٌة والشهادُة يش�رط لقبوهلا جمموعة رشوط، من أمهها 
أن تك�ون الش�هادة منفكة عام يكذهبا ف�إذا كان علم الفلك يقرر أن 
اهلالل قد غرب قبل الش�مس من م�كان اّدعاء الرؤية فكيف تصح 
من الش�اهد شهادته بالرؤية ؟ حيث إن ش�هادته تعني رؤيته اهلالل 
بعد غروب الش�مس. وعلم الفلك يق�رر قراًرا قطعيًّا أن اهلالل قد 
غاب قبل الش�مس . أليست هذه الشهادة مرتبطة بام يكذهبا؟ فهذه 
الشهادة مردودة. ونحن برد هذه الشهادة ل نرّد قول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»صوم�وا لرؤيته«. وإنام رددنا الش�هادة ألهنا ش�هادة غري صحيحة 
فه�ي مرتبط�ة بام يكذهب�ا. ومجًعا ب�ني تقّيدنا بقول رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»صوم�وا لرؤيت�ه«. وبني أْخذنا باحلس�اب الفلك�ي نذكر األحوال 

التالية وحكم كل حال منها فيام يتعلق بإثبات الرؤية ونفيها: 
الحالة األوىل: 

أن تغ�رب الش�مس قب�ل اهل�الل وي�ُرى اهل�الُل بع�د غ�روب 
الشمس فهذه احلال يثبت فيها دخول الشهر باالعتبارين الرشعي 

والفلكي. 
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الحال�ة الثانية: أن تغرب الش�مس بعد غ�روب اهلالل ول 

يتقدم أحد بدعوى الش�هادة برؤية اهلالل بعد غروب الش�مس، 
فهذه احلال اتفق النظر الرشعي مع الواقع الفلكي عىل نفي الرؤية 

واعتبار هذه الليلة ليلة آخر يوم من الشهر احلايل. 

الحالة الثالثة: 

أن تغرب الش�مس قبل غروب القم�ر ول يتقدم أحد بدعوى 
رؤي�ة اهل�الل، فه�ذه اختلف النظ�ر الفلكي مع احلك�م الرشعي 
حيث إن النظر الفلكي يثبت دخول الشهر واحلكم الرشعي ينفي 
دخول�ه حيث ل يش�هد أحد برؤية اهلالل فه�ذه احلال جيب علينا 
األخذ بالنظر الرشعي يف نفي دخول الش�هر استجابة للنصوص 

الرشعية من كتاب اهلل وس�نّة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص قال تعاىل: چ ۀ  ہ  
ہ  ہ   ہچ.

وق�ال ملسو هيلع هللا ىلص »صوم�وا لرؤيت�ه وأفط�روا لرؤيت�ه«. وذل�ك ألن 
اإلثبات الرشعي منحرص يف الرؤية املنفكة عام يكذهبا. 

الحالة الرابعة: 

أن يغرب القمر قبل غروب الشمس ويأيت من يشهد برؤية اهلالل 
بعد غروب الش�مس فهذه احلال اختلف النظر الفلكي مع دعوى 
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الرؤية، حيث إن دعوى الرؤية تقول بدخول الشهر والنظر الفلكي 
ينفي دخول الشهر لغروب القمر قبل الشمس ففي هذه احلال جيب 
األخذ بالنظر الفلكي حيث إن اهلالل غرب قبل غروب الش�مس 
فكي�ف ُيرى بع�د غروهبا واحلال أن الش�مس غربت بعد غروبه ؟ 
فاهل�الل متقدم عليها نحو الغرب وغ�اب قبلها وهي متخلفة عنه 
نح�و الرشق فالرؤية التي تقدم هبا أصحاهُبا ش�هادٌة . ومن رشوط 
قب�ول الش�هادة أن تنف�ك عام يكذهب�ا . وهذه الش�هادة ل تنفك عام 
يكذهبا . حيث إن ما يكذهبا مالزم هلا فيجب رد هذه الشهادة مهام 
كان الشاهد هبا ومهام تعدد شهودها. وهذا معنى قولنا جيب األخذ 

باحلساب الفلكي فيام يتعلق بالنفي دون اإلثبات. 

املسألة الثانية: 

قوهل�م بأن عل�امء الفل�ك خمتلفون في�ام بينه�م يف حتديد وقت 
دخول الشهر هل هو بيوم السبت مثاًل أو بيوم األحد وقد جرى 
مث�ل هذا االختالف منذ أع�وام حيث إن جمموع�ة من الفلكيني 
أدخل�وا ش�هر رمضان بي�وم األربع�اء وأحد عل�امء الفلك وهو 
الدكت�ور العجريي الكويتي أدخله بيوم اخلميس فهذا اختالف. 

فكيف نصري إىل أمر خمتلف يف حتقيقه؟ 



)22(

واجلواب عن هذا بأن االختالف يقع يف حتديد أول يوم من الشهر ال 
يف حتديد والدة اهلالل، وال اقرانه بالشمس، وال لغروبه قبل الشمس 
أو بعده�ا فهذه األمور حمل إمجاع بني علامء الفلك قاطبة مس�لمهم 
 وغري مسلمهم، واالختالف اختالف يف االصطالح حيث إن بعضهم 
- وم�ن هذا البعض الدكت�ور العجريي - يعتر دخول الش�هر إذا 
كان�ت ال�والدة قب�ل الثانية عرشة مس�اء بتوقيت غرينت�ش، أما إذا 
كانت ال�والدة بعد الثانية عرشة بتوقيت غرينتش فتعتر هذه الليلة 
والنهار الذي يتلوها آخر يوم من أيام الشهر. والبعض اآلخر يرى أن 
االعتبار بوالدة اهلالل ما كان قبل غروب الشمس. فإذا ولد اهلالل 
قب�ل غروب الش�مس وغربت الش�مس قبله كان ذل�ك اليوم آخر 
الش�هر والليلة التالية لغروب الش�مس هي ليلة أول يوم من الشهر 
اجلدي�د. وإن كان�ت والدة اهل�الل بعد غروب الش�مس ولو بزمن 
يسري وغرب القمر قبل غروب الشمس كانت الليلة والنهار الذي 
يتلوه�ا آخر يوم من أيام الش�هر احلايل. ومم�ن أخذ هبذا االصطالح 
جلن�ة تقويم أم القرى فهي تأخ�ذ بذلك تطبيًقا لقرار جملس الوزراء 
الس�عودي رقم 1٣٤ يف 1٤18/8/22ه�� املقتيض األخذ بوقت 
غروب الش�مس من مكة املكرمة فإن كان غروهبا قبل والدة اهلالل 
وغروب�ه قبله�ا فتعتر هذا الليلة ليلة آخر يوم من الش�هر، وإن كان 
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غروهب�ا بع�د والدة اهلالل وغ�روب القمر بعد غروهب�ا فتعتر هذه 
الليلة أول يوم من الش�هر، ومس�تند هذا الق�ول هو النص الرشعي 
يف اعتب�ار دخول الش�هر وخروج�ه بالرؤية الرشعي�ة املعتمدة عىل 
الش�هادة الصحيحة برؤية اهلالل بعد غروب الشمس، وهبذا يظهر 
وجه االختالف واجلواب عنه، وأن هذا االختالف ليس اختالًفا يف 

وقت والدة اهلالل وإنام هو اختالف يف االصطالح يف التوقيت. 
ومثل هذا ما وقع يف شهر رمضان عام 1٤21ه� من االختالف 
يف حتدي�د أول الش�هر بني تقويم أم الق�رى املعتمد عىل الفلك يف 
حتدي�د ال�والدة وبني جمموع�ة من عل�امء الفل�ك املعتمدين عىل 
الفل�ك أيًضا يف حتدي�د الوالدة وهو اختالف يف االصطالح ال يف 

حتديد وقت االقران والوالدة. 
وال ش�ك أن حس�اب تقوي�م أم القرى هو املتف�ق مع املقتىض 
الرشعي، ألن العرة يف دخول الشهر وخروجه بغروب الشمس 
آخر الش�هر قبل غروب القمر، فإن غربت الش�مس قبل غروب 
القمر كانت الليلة ليلة أول يوم من الشهر، وإن غرب القمر قبل 
الش�مس كان�ت الليلة آخر الش�هر. وهذا ه�و املقتىض الرشعي 
املس�تند عىل قول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »صوم�وا لرؤيت�ه وأفط�روا لرؤيته« وملا 
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روي عن أيب هريرة ؤ موقوفا: »إنام الش�هر تس�ع وعرشون 
فال تصوموا حتى تروه وال تفطروا حتى تروه«. 

املسألة الثالثة: 

ق�د يقول أح�د املعرضني عىل األخ�ذ بعلم الفل�ك يف حال 
النفي بأن اهلالل يولد بعد غروب الش�مس ومع ذلك ُيرى بعد 

غروب الشمس فكيف يكون ذلك؟. 
واجلواب عن هذا وِمْن بعض علامء الفلك بأن هذه احلالة تقع 
يف السنة مرة يف أحد شهورها. وحقيقة األمر أن رؤية اهلالل بعد 
غروب الش�مس واحل�ال أن االقران وال�والدة ل حيصال إال بعد 
غروب الش�مس. هذه الرؤية ليست رؤية حقيقية وإنام هي رؤية 
رسابية وهي رؤية عاكس�ة لصورة القمر خلف الشمس كعكس 

املرآة ملن هو خلفها واحلال أن صورته فيها أمامه. 
فصورهتا العكسية أن الرائي يف املرآة أمامه صورته واحلال أن 
حقيقته خلف صورته يف املرآة. وهلذه احلال مزيد بيان وتوضيح 

يف املسألة التالية إن شاء اهلل. 
املسألة الرابعة: 

حول تفس�ري رؤية متواترة لله�الل واحلال أن اهلالل قد غرب 
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قبل غروب الشمس فلم يقرن بالشمس ول يولد إال بعد غروهبا 
فكيف يكون ذلك؟ يمكن اإلجابة عن هذا بام ييل: 

1 - حيتم�ل أن يك�ون املرئ�ي نج�اًم أو كوكًبا قريًبا من الش�مس 
يف حج�م نقطة ُتظ�ن هالاًل كعط�ارد أو املش�رى أو زحل. 
 ويذك�ر لن�ا أن أخوين يف عهد قضاء الش�يخ عيل بن عيس�ى 
- رمح�ه اهلل - يف الوش�م تقدم�ا إىل فضيلته بالش�هادة برؤية 
هالل ش�وال وحينام ناقشهام - رمحه اهلل - عن اهلالل وصفته 
ْي�ه ظهر له من  وموقع�ه من الش�مس وبعده عنه�ا واجتاه قرنمَ
ذلك ع�دم دقته�ام يف الوصف والرؤي�ة فقال: لعلك�ام رأيتام 

نجمة فقاال: نعم لعلها نجمة فردرَّ شهادهتام. 
2 - حيتم�ل أن تك�ون الرؤي�ة لطائ�رة أو مركبة فضائي�ة أو قمر 

صناعّي. 
ة كعاصفة أو سحابة أو رساب.  يرَّ وِّ ٣ - حيتمل أن تكون حالة جمَ
يرَّل إليه  ٤ - حيتم�ل أن تك�ون حالة نفِس�يرَّة حيث إن املتح�ري خُيمَ

يشء فيعتقده حقيقة. 
 5 - حيتم�ل الك�ذب يف ذل�ك وه�ذا أبع�د االحت�امالت إال أن�ه 

قد يقع. 
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6 - هناك احتامل يتعلق بحالة اهلالل يف ش�هر واحد من ش�هور 
العام وقد سبقت اإلشارة إليه وهذا وقت تفصيله: 

يق�ول بع�ض عل�امء علامء الفل�ك بأنه ق�د ُيرى اهل�الل قبل   
والدت�ه إال أن هذه الرؤية ليس�ت رؤي�ة حقيقية للهالل وإنام 
هي رؤية ومهية النعكاس�ه يف األفق خلف الشمس، واحلال 
أن�ه أمام الش�مس ل يولد بعد، وهذه احل�ال قد حيتج هبا عىل 

خمالفة القول بأن والدة اهلالل قطعية. 
وبتفس�ري هذه احلالة يظهر الرد عىل الق�ول باملخالفة وتأكيد   

القول بقطعية الوالدة، وتفسري هذه احلال ما ييل: 
م�ن املعل�وم للجمي�ع باملش�اهدة أن اهل�الل يك�ون ناق�ص   
االستدارة ومقوًسا حتى ليلة متام القمر يوم مخسة عرش، ويف 
ليايل هذه األيام أي يف النصف األول من الشهر يكون نقص 
االس�تدارة - فتح�ة القوس - م�ن الرشق وتكون اس�تدارة 

القوس من الغرب وذلك هبذا الشكل:
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ويف النص�ف الث�اين من الش�هر ينعكس األمر فتك�ون فتحة   
التقوي�س إىل الغرب وتكون اس�تدارة التقوي�س إىل الرشق 

هبذا الشكل. 

ويمكن اس�تخدام ه�ذه الظاه�رة الكونية يف معرف�ة الغرب   
والرشق إذا كان اإلنسان يف الر يف الليل واختلف عليه تعيني 

القبلة للصالة. فبمعرفته اجلهة يستطيع معرفة القبلة. 

فمت�ى وج�دت حال�ة رؤية اهل�الل قب�ل والدته فه�ذه حالة   
انعكاس أفقي للهالل وهو متقدم عىل الشمس وهلذا سيكون 
وضع اهلالل بالنسبة للتقويس وفتحة التقويس هو وضعه يف 

النصف األخري من الشهر ويكون هبذا الشكل. 
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ول�و ل يكن هذا اهلالل انعكاًس�ا لوضعه قبل والدته وكانت   
رؤيته حقيقة ال انعكاًسا لكان شكله هكذا:

وتعلي�ل هذه الظاه�رة أن تقويس القمر دائ�اًم يكون إىل قربه   
من الش�مس س�واًء أكان أول الش�هر أو آخره، ولو وجدت 
مناقش�ة ملدع�ي الرؤي�ة ومنها أي�ن قرنا اهلالل؟ ه�ل مها إىل 
ال�رشق أم إىل الغ�رب؟ لظهرت حقيقة ه�ذه الرؤية هل هي 
انع�كاس أو حقيق�ة؟ ف�إن كان قرن�اه إىل ال�رشق فهي رؤية 

حقيقية، وإن كان قرناه إىل الغرب فهي رؤية انعكاسية. 
الظاه�رة  وه�ذا ج�واب ع�ن ه�ذا اإلي�راد وتفس�ري هل�ذه    
- إن وج�دت- م�ن أن اهلالل قد ُيرى بعد غروب الش�مس 
واحلال أنه ل يولد بعد فهذه رؤية رسابية ال رؤية حقيقية وقد 
أنكره�ا جمموعة م�ن علامء الفل�ك ولكن إن وج�دت فهذا 

تفسريها. والله أعلم. 
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املسألة الخامسة: 

للناظر يف اهلالل لدخول الش�هر وخروجه من اجلانب الفلكي 
أربع حاالت هي: 

١- املحاق أو اإلرسار: 

وه�ذه احل�ال تك�ون يف آخر يوم من الش�هر وهي حال تس�بق 
االقران بحيث يكون اهلالل أمام الشمس غرًبا وهي خلفه رشًقا 

فهي بداية قرب االقران. 

٢- االقرتان: 

هو اجتامع الش�مس والقمر يف خط افقي طويل تغطي الشمُس 
القمر تغطية كلية بحيث ال ينعكس ضوء الشمس عىل القمر وال 
ع�ىل أي جزء منه بالنس�بة للرائي م�ن األرض وهي فرة قصرية 

يعقبها والدُة اهلالل. 

٣- الوالدة: 

ه�ي بداية افراق نقط�ة مركز القمر عن خ�ط االقران أو عن 
املس�توى األفقي ال�ذي حيتويه، وبداي�ة إمكاني�ة انعكاس ضوء 
الش�مس يف اجتاه األرض عن طريق سطح القمر مهام كانت هذه 
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الكمي�ة من الضوء صغرية، وه�ذا يعني بطريقة ميرسة أن الرائي 
م�ن األرض ي�رى اهلالل خلف الش�مِس والش�مُس أمام اهلالل 

فيظهر بالوالدة نور الشمس عىل جزء يسري من سطح القمر. 

٤- إمكان الرؤية: 

أمج�ع عل�امء الفلك ع�ىل أن والدة اهل�الل تتم يف حلظ�ة حمددة 
بالدقيق�ة إن ل تك�ن حم�ددة بالثاني�ة. وان�ام خيتلف�ون يف إم�كان 
رؤي�ة اهلالل بعد ال�والدة فبعُضه�م يقول: ال يمك�ن رؤيُته وإن 
كان مول�وًدا إال إذا كان اهل�الل ع�ىل زاوي�ة أفقية حم�ددة بدرجة 
معين�ة وع�ىل ارتفاع درجات معينة بعضهم يق�ول بثامِن درجات 
وبعضهم يقول بسٍت أو مخٍس أو أقل من ذلك. فهذه املسألة حملُّ 
اخت�الف بينهم مع اتفاقهم مجيًعا عىل حتديد وقت الوالدة. وهذا 
االخت�الُف هو الذي أوج�د خلًطا بني علامء الرشيع�ة وفقهائها 
قدي�اًم وحديًث�ا فلم يفرق�وا بني ال�والدة وبني إم�كان الرؤية من 
عدمه�ا، فظن�وا أن االختالف يف إم�كان الرؤية ه�و اختالف يف 
حتدي�د ال�والدة. وال�ذي نعتق�ده مجًعا ب�ني النص�وص الرشعية 
والنتائج القطعية للفلك أن الرؤية تثبت بالشهادة هبا بعد الوالدة 
وغروب الشمس قبل اهلالل، وأن دخول الشهر أو خروجه جيب 
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أن ينحرص إثبات�ه بالرؤية بعد الوالدة، ولو قال الفلكيُّون بوالدة 
اهلالل قبل غروب الش�مس وغروب الشمس قبل غروب القمر 
ول ُي�رمَ اهلالُل فال جيوز األخذ باإلثب�ات الفلكّي وحده، بل جيب 

أن تنضم إليه الشهادُة بالرؤية. 

كام ال جيوز تقييد رؤية اهلالل بعد والدته وغروب الشمس قبله 
بإمكان الرؤية وتقييد اإلمكان بزاوية معينة أو درجة معينة، فمتى 
ولد اهلالل وغربت الش�مس قبله وجاءت الش�هادة بالرؤية تعني 
اعتب�ار الش�هادة بالرؤية من غري اعتبار لإلم�كان، وأما إذا غربت 
الش�مس قبل الوالدة بمعنى أن اهلالل غرب قبل الش�مس وجاء 
من يش�هد برؤية اهلالل بعد غروب الشمس واحلال أن اهلالل قد 
دُّ هذه الرؤية حيث إن رؤية  غرب قبل غروب الش�مس  فيجب رمَ
اهل�الل منتفية قطًعا يف ه�ذه احلال وعليه فيجب اعتباُر احلس�اب 
الفلكي يف حال النفي دون حال اإلثبات. أما مسألة امكان الرؤية 
من عدمها بعد والدة اهلالل وغروب الش�مس قبل غروب القمر 
فيجب عدُم االلتفات إىل ذلك . وحتدث ش�يخ اإلسالم ابن تيمية 
- رمح�ه اهلل - يف رس�الة اهل�الل املنقول�ة يف جمم�وع فت�اواه اجلزء 
اخلامس والعرشي�ن بام يقارب عرش صفح�ات وذلك باعراضه 
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ع�ىل رد الش�هادة بالرؤية بحجة عدم إمكاهنا واحلال أن الش�مس 
. وق�د أيرَّد هذا  ق�د غربت قب�ل القمر وهو اع�راض وجيٌه وحقٌّ
االعراض الش�يخ أمحد ش�اكر - رمحه اهلل - يف رسالته فقال: إذا 
وجب الرجوع اىل احلس�اب وحده بزوال عل�ة منعه وجب أيًضا 
الرجوُع إىل احلساب احلقيقي لألهلة وإطِّراح إمكان الرؤية وعدم 
إمكاهنا فليكن أول الش�هر احلقيق�ي الليلة التي يغيب فيها اهلالل 

بعد غروب الشمس ولو بلحظة واحدة. أ.ه�. 

ولتكمي�ل ه�ذه املس�ألة أختمه�ا بخطابمَنْي من املعه�د القومي 
للبحوث الفلكية واجليوفيزيقية وفيها تعريف لالقران والوالدة 
ومجل�ة فوائد تتعلق بمس�ائل اهلالل وذلك نتيج�ة زيارة للمعهد 
مني ومن معايل الدكتور عبداهلل املطلق واالجتامع بمجموعة من 
عل�امء الفلك واجليوفيزيقيا األس�اتذة يف املعهد وق�د أحببت أن 

نْيٍ تصويًرا. أنقل اخِلطابمَ
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املسألة السادسة: 

الق�ول بالعم�ل باحلس�اب الفلك�ي يف مس�ألة دخول الش�هر 
وخروج�ه وأن�ه ليس من ن�وازل العرص ومس�تجداته وانام وجد 
لبع�ض علامئن�ا قدي�اًم وحديًثا ذك�ر لذلك وهلم أق�وال يف حكم 

العمل به ومن هؤالء: 

رمَ ش�يُخ اإلسالم ابن تيمية - رمحه اهلل - يف جمموع الفتاوى  كمَ 1- ذمَ
اجلزء اخلامس والعرشين يف رسالة اهلالل ص 181 ما نصه: 

وأم�ا الفريق الثاين فقوم م�ن فقهاء البرصة ذهبوا إىل أن قوله   
روا له تقدير حس�اب بمن�ازل القمر«. وقد روي  �دِّ قمَ ملسو هيلع هللا ىلص: »فمَ
ع�ن حممد بن س�ريين قال: خرجت يف اليوم الذي ُش�كرَّ فيه 
فل�م أدخل ع�ىل أحد ُيؤخذ من�ه العلم إال وجدت�ه يأكل إال 
ِْس�ب ويأخُذ باحلساب. ولو ل يعلْمه كان خرًيا  رجال كان حيمَ
ل�ه. وقد قيل إّن الرجل مطرف بن عبداهلل بن الش�خري - إىل 
أن ق�ال -: وقد ُحكِ�ي هذا القوُل عن ايب العباس ابن رسيج 
أيض�ًا وحكاه بعض املالكية عن الشافعي أن من كان مذهبه 
االستدالل بالنجوم ومنازل القمر ول يتبني له من جهة النجوم 
أن اهل�الل الليلة . وغمرَّ عليه جاز ل�ه أن يعتقد الصياممَ ويبيته 
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وجيزئه. وهذا باطل عن الش�افعي - إىل أن قال -: وإنام كان 
ق�د حكى ابُن رسيج وهو كان من أكابر أصحاب الش�افعي 

نِْسبمَةمَ ذلك إليه إذ كان هو قائم بنرص مذهبه« .أ.ه�. 
وقال ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية يف اجل�زء اخلامس والعرشين   
من جمموع فتاواه ص 1٣1 ما نصه: بلغني أن من القضاة من 
يرد ش�هادة العدد من العدول لقول احلاسب.. إنه ُيرى أمَْوالمَ 

ُيرى. أ. ه�. 
أقول ياليت شيخمَ اإلسالم - رمحه اهلل - أخذ بالدقة يف التعبري   
كعادته فقال مثاًل: نسبة ذلك إىل الشافعّي فيها نظر . ويغلب 
ع�ىل الظّن بطالُنه. وأقول أيًضا ما ذكره ش�يُخ اإلس�الم عن 
بعض فقهاء أهل البرصة وبعض القضاة يف قوهلم باحلساب 
يف إثبات دخول الشهر وخروجه دليٌل عىل أن املسألة ليست 
حديث�ة اإلثارة ب�ل كان القوُل بالعمل باحلس�اب يف االثبات 
حمل نظر لدى فقهاء اإلس�الم. وق�د كان هذا يف عهد ل تكن 
وس�ائل الكش�ف واإليضاح ونتائ�ج التج�ارب واملعطيات 
العلمية مثل املراكب الفضائية واملراصد املتطورة والتقنيات 
املتقدم�ة يف الكش�ف واالط�الع كام ه�و احل�ال يف عصورنا 
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احلالية حيث إن ذلك متوافر ومتمثل يف اختصاصات علمية 
ويف مراكز البحوث والتجارب واالكتش�افات القاضية عىل 

التخرصات والتومهات. 
2- ج�اء يف ق�رار مؤمتر وزراء األوقاف املنعق�د يف الكويت عام 
1٤09ه�� التأكي�ُد ع�ىل األخذ باحلس�اب يف مس�ألة إثبات 
دخ�ول الش�هر وخروجه ع�ىل اعتبار احلس�اب يف حال نفي 
احلس�اب رؤي�ة اهل�الل لغروبه قبل الش�مس حي�ث جاء يف 
الفقرة األوىل من القرار النصُّ عىل ذلك وأن هذا القول قول 
جمموع�ة من أه�ل العلم من فقهاء املس�لمني منهم ابن تيمية 

وابن القيم والقرايف وابن رشد.
وج�اء يف الفق�رة الثالثة م�ن القرار: أن إثبات دخول الش�هر   
جيب أن يعتمد عىل الشهادة. انظر العدد 27 من جملة البحوث 
اإلس�المية حاشية عىل البحث ألحد اإلخوان يف االعراض 

عىل األخذ باحلساب. 
٣- قال الرشبيني يف مغني املحتاج ج2 ص15٤ ما نصه: 

لو ش�هد برؤية اهلالل واحد أو اثنان واقتىض احلس�اب عدم   
إمكان رؤيته.
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ق�ال الس�بكي: التقب�ل ه�ذه الش�هادة ألن احلس�اب قطعي   
دِّ  والشهادة ظنية والظني ال يعارض القطعيرَّ وأطال يف بيان رمَ

هذه الشهادة .أ.ه�. 
٤- قال تقي الدين السبكي يف فتاواه ما نصه: 

إن احلس�اب إذا دل بمقدمات قطعية ع�ىل عدم إمكان رؤية   
اهلالل ل يقبل فيه ش�هادة الش�هود، وحتمل ع�ىل الكذب أو 
اخلطأ... ألن احلساب قطعيٌّ والشهادة واخلر ظنيان والظن 
ال يع�ارض القطع فضاًل عن أن يق�دم عليه. والبينة رشُطها 
ا وعقاًل ورشًعا.. إىل آخر  أن تكون ما ش�هدت به ممكنا ِحسًّ

ما ذكر. 
5- وق�ال الش�يخ مصطف�ى الزرقاء بع�د أن اعتذر ع�ن علامئنا 
األقدم�ني يف رفضهم األخذ باحلس�اب ألن�ه يف ذلك الوقت 
كان مبني�ا ع�ىل خلطه بعل�م التس�يري وتأث�ري الكواكب وأن 
نتائجه كانت مبنية عىل احلدس والتخمني وأنه اآلن قد تطور 
وأصبح�ت نتائج�ه قطعية الثبوت وأن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وجه 
األخذ يف دخول الش�هر بأنه هكذا وهكذا وهكذا، بأن األمة 
أمية واليكلف اهلل نفًس�ا إال وس�عها قال بعد ذلك: فإذا ورد 
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النص معلال بعلة ج�اءت معه من مصدره فإن األمر خيتلف 
ويكون للعلة تأثرُيها يف فهم النص وارتباط احلكم به وجوًدا 

وعدًما يف التطبيق. 
6- قال الشيخ أمحد حممد شاكر - رمحه اهلل - يف رسالته: 

أوائل الشهور العربية، جاء فيها ما نصه:   
قد كان لألس�تاذ األكر الش�يخ املراغي من�ذ أكثر من عرش   
س�نني حني كان رئيسمَ املحكمة العلي�ا الرشعية رأٌي يف رد 
ش�هادة الشهود إذا كان احلس�اب يقطع بعدم إمكان الرؤية 
كالرأي الذي نقلتُه هنا عن تقي الدين الس�بكي. وأثار رأيه 
هذا جداًل ش�ديًدا وكان والدي وكن�ت أنا وبعض إخواين 
ممن خالف األس�تاذ األكر يف رأي�ه ولكني أرصح اآلن بأنه 
كان عىل صواب وأزيد عليه وجوب إثبات األهلة باحلساب 
يف كل األح�وال إال مل�ن اس�تعىص عليه العلم ب�ه، وما كان 
ق�ول هذا بدًع�ا م�ن األق�وال أن خيتلف احلك�م باختالف 
أح�وال املكلفني فإن هذا يف الرشيعة كثري يعرفه أهُل العلم 

وغرُيهم.ا.ه�. 

ما ذكره فضيلة الش�يخ أمحد ش�اكر وما ج�اء يف قرار مؤمتر   
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الكوي�ت ع�ام 1٤09ه�� يتض�ح من�ه أن الق�ول باعتب�ار 
احلساب الفلكي يف حال النفي ورد الشهادة برؤية اهلالل يف 
حال غروبه قبل غروب الشمس وقبل والدته قول جمموعة 
من علامء املس�لمني قدياًم وحديًثا ومنهم شيخ اإلسالم ابن 
ْبكي وابن  تيمية وتلميذه ابن القيم والقرايف وابن رشد والسُّ
رسيج وعبداهلل بن مطرف وأمحد ش�اكر ومصطفى الزرقاء 

وغريهم من علامء املسلمني قديام وحديثا. 

املسألة السابعة: 

القول بأن األخذ باحلس�اب مطلًقا من�اف للنصوص الرشعية 
م�ن كتاب اهلل تعاىل ومن س�نّة رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص. هذا الق�ول فيه حق 

وباطل. 
أما احلق فصحيح إن القول باألخذ باحلساب الفلكي يف إثبات 
دخول الشهر وخروجه دون النظر إىل الرؤية الرشعية للهالل يف 
اإلثب�ات، هذا القول يظهر لنا ع�ُدم وجاهتِه ومنافاته للنصوص 
الرشعية من كتاب اهلل تعاىل ومن سنّة رسوله حممد ملسو هيلع هللا ىلص، إذ ال شك 
ذرَّ جممعون عىل أن دخول شهر  أن علامء األمة اإلسالمية إال من شمَ
رمض�ان وخروجه ال يتم إال برؤية اهلالل ال باحلس�اب الفلكي، 



)٤2(

قال اهلل تعاىل چ ۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ )البقرة:185( وقال 
ملسو هيلع هللا ىلص: »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته« احلديث. 

وأم�ا الباط�ل من ه�ذا القول فه�و األخذ بش�هادة من يدعي 
الرؤي�ة - بعد إجراءات تعديل�ه - وذلك يف حال غروب القمر 
قبل الش�مس  إذ هي ش�هادة ل تنفك عام يكذهب�ا. إذ كيف يُرى 
اهلالل متخلًفا عن الشمس واحلال أنه قد غرب قبل الشمس فهو 
ال يزال متقدًما عىل الشمس فهو غرهبا وهي رشقه. فهي شهادة 
باطلة ال جيوز سامُعها فضاًل عن قبوهلا فنحن حينام نقول باألخذ 
باحلس�اب الفلكي نحرص هذا القول يف النفي دون اإلثبات فإذا 
ق�ال علامء الفل�ك بأن اهلالل غرب قبل غروب الش�مس وجاء 
من يش�هد برؤيته بعد غروب الش�مس واحلال أن�ه ل يولد فهذه 
الشهادة غري صحيحة وباطلة وإن كانت من مجلة شهود عدول. 

فهذا وجه األخذ باحلساب فيام يتعلق بالنفي. 

أما إذا كان اهلالل مولوًدا قبل غروب الشمس وغربت الشمس 
قبل غروبه . ول يتقدم بالش�هادة عىل رؤيته ش�اهد فال يظهر لنا 
جواز إثبات دخول الش�هر باحلس�اب واحلال أنه ل يتقدم شاهد 
برؤيته. وقد أحس�ن جملس القضاء األع�ىل يف قراره عدم ثبوت 
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دخول ش�هر رمضان يوم األحد املوافق 200٣/10/26م فقد 
كان�ت والدة اهل�الل حاصل�ة قبل غروب ش�مس يوم الس�بت 
املواف�ق 1٤2٤/8/29ه�� إال أن اهل�الل ل ير ذل�ك اليوم بعد 
غروب الش�مس يف بالدنا الس�عودية فأصدر املجلس قراًرا بأن 

يوم االثنني هو اليوم الثالثني من شهر شعبان لعام 1٤2٤ه�. 

وه�ذا الترصف م�ن املجلس عنْي احلق، حي�ث إن املعتمد يف 
اإلثبات الرؤية فقط دون احلساب ولمَْو كانت الشمس قد غربت 

قبل اهلالل. 

والقول برد شهادة من يشهد برؤية اهلالل بعد غروب الشمس 
واحل�ال أن الش�مس غربت قبل والدة اهلالل حي�ث إن القمر ال 
يزال أمام الش�مس وهي خلف�ه من الرشق قول صحيح ال يتناىف 
مع النصوص الرشعية من كتاب اهلل تعاىل وال من س�نّة رس�وله 
حمم�د ملسو هيلع هللا ىلص. وذلك ألن الش�هادة معترة إذا س�لمت عام يؤثر عىل 
اعتامده�ا وقبوهل�ا. ومعلوم أن للش�هادة موانع قب�ول، ومن أهم 
موان�ع قبول الش�هادة أن تكون مرتبطة بام يكذهبا عقال أو حًس�ا 
وال ش�ك أن غروب الش�مس قبل والدة اهل�الل يعد أقوى مانع 
لرد ش�هادة من يش�هد برؤية اهلالل بعد غروب الش�مس واحلال 
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أهن�ا غربت قب�ل الوالدة. فنحن هبذا ل نرد قول اهلل تعاىل: چ ۀ  
ہ  ہ  ہ   ہچ وال قول رس�ولنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص: »صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته«. وإنام رفضنا شهادة باطلة من شاهد هو 
واهم أو كاذب يف شهادته. فليس يف األمر رؤية صحيحة للهالل 
حتى يقال بمصادمة رد هذه الشهادة للنصوص الرشعية فاهلالل 
ْعُد وقد غرب قبل غروب الش�مس. وهبذا يتضح األمر  ل يولد بمَ
بأن األخذ باحلس�اب في�ام يتعلق بالنفي ليس في�ه مصادمة لنص 

من كتاب اهلل تعاىل وال من سنة رسوله حممد ملسو هيلع هللا ىلص. 

املسألة الثامنة: 

ح�ول اقراح إجياد مرصد أو أكثر وح�رص الرؤية الرشعية يف 
املراصد ورفض أي رؤية برصية إذا ل تكن بواسطة املرصد. 

ال ش�ك أن ه�ذا االقراح وس�يلة قوية يف التح�ري والتحقيق 
والتدقي�ق ولكن قد يك�ون فيه ما يتعارض م�ع النص الرشعي: 
»صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«. فإذا كانت الشمس قد غربت 
قب�ل اهلالل ول ُيرمَ اهلالل بواس�طة املرص�د ولكن جاءنا عدل ثقة 
يش�هد برؤيته اهلالل. وش�هادته منفكة عام يكذهبا فرس�ولنا ملسو هيلع هللا ىلص 
أمرن�ا بقبول هذه الش�هادة بالرؤي�ة واالمتثال لقبوهل�ا بالصوم . 
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وس�واء أكان�ت الرؤي�ة بالعني املج�ردة أم حصل�ت بالنظارة أو 
بالتلس�كوب أم باملرص�د حي�ث إن الش�هادة بالرؤي�ة منفكة عام 
يكذهب�ا حي�ث إن الش�مس غرب�ت قب�ل غروب اهلالل حس�ب 
اإلفادة الفلكية. أما إذا كانت اإلفادة الفلكية رصحية يف أن اهلالل 
غرب قبل الشمس فيجب رد أي شهادة بالرؤية مهام كان طريق 

ُعوها .  الشهادة هبا ومهام تعدد ُمدرَّ
وق�د رسرت م�ن رب�ط إدارة الفتوى يف م�رص باملعهد القومي 
لعلوم الفلك يف حلوان ورضورة التنسيق يف ترائي اهلالل بني إدارة 
الفت�وى ومعه�د حلوان. وكم أمتنى أن يكون لدينا تنس�يق وثيق 
ب�ني اجلهة املختصة بإثب�ات اهلالل وبني مدينة املل�ك عبدالعزيز 

للعلوم والتقنية املختصة بعلوم الكون والفلك. 
 وقد سبق أن التمست من خادم احلرمني الرشيفني - حفظه اهلل - 
أن يأم�ر بعق�د مؤمت�ر جيم�ع بني عل�امء الرشيع�ة وعل�امء الفلك 
لبحث املسائل الفلكية املتعلقة بمسائل اهلالل من حيث اإلرسار 
واالقران والوالدُة والقوُل بغروب الشمس قبل القمر أو غروهبا 
بعد غروبه وذلك آخر الشهر والنظر يف إمكان الرؤية بعد غروب 
الشمس وقبل غروب القمر وغري ذلك مما يتعلق بأوقات الصالة 
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والصيام. وقد تكرم - حفظه اهلل - بتكليف رابطة العال اإلسالمي 
بمكة املكرمة بعقد مؤمتر يش�تمل عىل ما ذكر. فتم عقد املؤمتر يف 
الفرة م�ن 19-1٤٣٣/٣/21ه� وصدر عنه جمموعة قرارات 

منها القرار املتعلق بمسائل اهلالل ورؤيته وفيام ييل نص القرار:
احلم�د هلل رب العاملني والصالة والس�الم ع�ىل نبينا حممد وآله 

وصحبه أمجعني وبعد:
فمن املعلوم أن هلذا الكون قوانني وس�ننًا حتكمه هي من صنع 

العيل القدير الذي خلقه يف غاية اإلبداع واالنتظام واإلتقان.
وم�ن ذلك خل�ُق الش�مس والقمر ملعرف�ة املواقيت والس�نني 

واحلس�اب، قال تعاىل: ﴿ۉ  ۉ  ې       ېې   ې  ى   
ى          ائ    ائ  ەئ  ەئ   وئ   وئ   ۇئ  ۇئ          ۆئ  ۆئ  
مئ   حئ   جئ   یی   ی   ی      ىئ   ىئ      ىئ    ېئ   ېئ   ېئ     ۈئ    ۈئ  

ىئ﴾)يس:٣8-٤0(
وقال عز من قائل: ﴿ڍ  ڍ   ڌ﴾)الرمحن:5(

وقال عز وج�ل: ﴿ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴾ 
)ي�س:5(  وق�ال ع�ز وج�ل: ﴿ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉې  ې  ې  ې  ى  ى   
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ائائ  ەئ  ەئ   وئ   وئ﴾ )يونس:5(
وق�د جع�ل اهلل األهل�ة مواقي�ت الن�اس ملعرفة بداية األش�هر 

القمري�ة، ق�ال تع�اىل: ﴿ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇۇ  ﴾)البقرة:189(.

وثبوت األهلة مرتبط بعبادات هي من أركان اإلسالم كاحلج 
والصيام، وألن األش�هر القمرية هي األساس واملعيار لكثري من 
 األحكام الش��رعية كالعدة واإليالء والكفارات كام قال تعاىل: 

پ     پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
ڀ﴾ )البق�رة:2٣٤( وق�ال تع�اىل: ﴿ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    

ٹ  ٹ﴾ )البق�رة:226(، وق�ال تع�اىل يف كف�ارة القت�ل اخلطأ 
ويف كفارة الظهار: ﴿ڎ  ڈ  ڈ﴾ )النس�اء:92، 

املجادلة ٤(. 

وق�د ب�ني رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص طريق معرف�ة دخول ش�هر رمضان 
وخروج�ه، وذل�ك بالرؤي�ة البرصية يف عدد من نصوص الس�نة 
املطه�رة، منه�ا قول�ه ملسو هيلع هللا ىلص يف حدي�ث أيب هريرة »صوم�وا لرؤيته 

وأفطروا لرؤيته«. رواه البخاري. 
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وق�د زاد يف الوق�ت احل�ارض تق�ارب املس�افات ب�ني الب�الد 
البعيدة، وتطورت وس�ائل االتص�ال احلديثة، حتى أصبح العال 
كله بمرأى ومس�مع م�ن كل أطرافه، وأصبحت اآلفاق املحيطة 
بالكرة األرضية ملوثة بالكثري من األبخرة والغازات والس�حب 
الدخانية، إضافة إىل التل�وث الضوئي وكثرة الطائرات واألقامر 
الصناعي�ة التي جتوب الفضاء وتعكس األضواء، وذلك مما يؤثر 

عىل الرؤية البرصية.

هلذا كله وغريه كث�ر اجلدل واخلالف يف ثبوت اهلالل ورؤيته، 
ووقع يف ثبوت بداية األش�هر القمرية يف بعض البالد اإلس�المية 
فرق كبري مع غريها من بالد املسلمني ربام يصل إىل ثالثة أيام.  

وألمهي�ة ه�ذا املوضوع عق�د لدراس�ته العديد م�ن املؤمترات 
والن�دوات، وعرض ع�ىل املجام�ع الفقهية واهليئ�ات الرشعية، 
وم�ع ذل�ك الي�زال اجلدل في�ه قائ�اًم، واحلاجة ملحة إىل دراس�ة 
معمقة - يراعى فيها ما جاءت به الرشيعة مع االستفادة مما يرسه 
اهلل من تقدم كبري يف علم الفلك وحس�اباته ومراصده - متحص 
فيها وجهات النظر املختلفة للوصول إىل حلول ناجعة.  هلذا فإن 
املجمع الفقهي اإلس�المي برابط�ة العال اإلس�المي انطالًقا من 
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مس�ؤولياته يف معاجلة قضايا املسلمني، وملا رأى من شدة احلاجة 
لبحث هذا املوضوع عقد »املؤمتر العاملي إلثبات الشهور القمرية 
بني علامء الرشيعة واحلساب الفلكي« يف املدة من 19-21 ربيع 

األول 1٤٣٣ه� التي يوافقها 11-1٣ فراير 2012م.
وق�د اجتمع في�ه نخبة من العل�امء الش��رعيني والفلكيني من 
هيئ�ات رشعي�ة، وجامعات، ومراك�ز أبح�اث متخصصة، من 
داخل اململكة العربية الس�عودية وخارجه�ا، يف أقدس بقعة من 
بقاع العال، يف مكة املكرمة ويف رحاب الكعب�ة املش��رفة، برعاية 
كريمة من خادم احلرمني الش�ريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

آل سعود - حفظه اهلل - ووفقه خلدمة اإلسالم واملسلمني.

وبع�د أن اطل�ع املش�اركون يف املؤمت�ر عىل األبح�اث املقدمة، 
واس�تمعوا إىل ملخصاهت�ا، وم�ا ق�دم من ع�روض، وما حصل 

حوهلا من مناقشات أكدوا عىل ما ييل:

: األص�ل يف ثبوت دخول الش�هر القم�ري وخروجه هو  أوالاً

الرؤية، س�واء بالعني املجردة أو باالس�تعانة باملراصد واألجهزة 
الفلكية، فإن ل ُير اهلالل فتكمل العدة ثالثني يوًما. 

فقد ثبتت أحاديث عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف شهر رمضان، منها: 
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حدي�ث ع�ن أيب هري�رة - ؤ - قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
ةمَ  أمَْكِمُلوا ِعدرَّ ْيُكْم فمَ لمَ إِْن ُغبِّ�يمَ عمَ تِِه فمَ أمَْفطُِروا لُِرْؤيمَ تِ�ِه ومَ »ُصوُموا لُِرْؤيمَ

« رواه البخاري.  ْعبمَانمَ ثمَالثنِيمَ شمَ
�ْهُر تِْس�ٌع  وحدي�ث ابن عمر - c - قال: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »الشرَّ
أمَْكِمُلوا  ْيُكْم فمَ لمَ �إِْن ُغمرَّ عمَ ْوُه فمَ رمَ ًة فال تمَُصوُموا حتى تمَ ِعْش��ُرونمَ لمَْيلمَ ومَ

« رواه البخاري.  ةمَ ثمَالثنِيمَ اْلِعدرَّ
اللمَ وال ُتْفطُِروا  ْوا اهْلِ رمَ وعنه قال: ق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تمَُصوُموا حتى تمَ

اْقُدُروا له« رواه البخاري.  ْيُكْم فمَ لمَ إِْن ُغمرَّ عمَ ْوُه فمَ رمَ حتى تمَ
فقد دلت هذه األحاديُث وغرُيها عىل أن الرؤية هي األصل يف 

ثبوت دخول الشهر وخروجه.
ثانياً�ا: إنرَّ ترائيمَ اهلالل واجب كفائي؛ ألنه مما ال يتم الواجب 

إال به. يؤيد ذلك فعُله ملسو هيلع هللا ىلص وتقريُره.  
ُظ ِمْن  فرَّ تمَحمَ ُس�وُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يمَ انمَ رمَ فع�ن عائش�ة ر قال�ت: »كمَ
إِْن ُغمرَّ  ، فمَ انمَ ضمَ ممَ ِة رمَ ِه، ُثمرَّ يمَُصوُم لُِرْؤيمَ رْيِ ُظ ِمْن غمَ فرَّ تمَحمَ ا المَ يمَ �ْعبمَانمَ ممَ شمَ
اممَ «رواه أبو داود. ويف رواية ابن حبان  ْوًما ُثمرَّ صمَ درَّ ثمَالمَثنِيمَ يمَ ْيِه عمَ لمَ عمَ
ْعبمَانمَ  ُظ ِمْن ِهالِل شمَ فرَّ تمَحمَ ُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يمَ انمَ رمَ وابن خزيمة بلفظ: )كمَ

ِه..(. رْيِ ُظ ِمْن غمَ فرَّ تمَحمَ ا ال يمَ ممَ
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ىمَ النرَّاُس  وروى عب�د اهلل ب�ن عمر - c -، ق�ال: »تمَ�راءمَ
اهل�اللمَ فأخ�رت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أين رأيت�ه فصامه وأم�ر الناس 

بصيامه« رواه أبو داود.

ثالثاً�ا: جي�ب أن تتواف�ر يف الش�اهد ال�رشوط املعت�رة لقبول 

ة نظر  الشهادة، وأن تنتفي عنه موانعها، وأن يتم الترَّ�ثمَ�بُُّت من حدرَّ
الش�اهد، وكيفية رؤيته للهالل حال الرؤية، ونحو ذلك مما ينفي 

الشك يف شهادته.
�ا: إن احلس��اب الفلك��ي ِعُل�ٌم قائ�م بذاته، ل�ه أصوله  رابعاً

وقواع�ده، وق�د كان للمس�لمني فيه إس�هام متمي�ز، وكان حمل 
اهت�امم م�ن الفقهاء املس�لمني، وبع�ض نتائجه ينبغ�ي مراعاهتا؛ 
ومن ذلك معرفة وقت االقران، ومعرفة غياب القمر قبل غياب 
قرص الشمس أو بعده، وأن ارتفاع القمر يف األفق يف الليلة التي 

تعقب اقرانه قد يكون بدرجة أو أقل أو أكثر.

ولذل�ك يل�زم لقبول الش�هادة برؤي�ة اهلالل أال تك�ون الرؤية 
مس�تحيلة حسب حقائق العلم الصحيحة وحسب ما يصدر من 
املؤسسات الفلكية املعتمدة، وذلك يف مثل عدم حدوث االقران 

أو يف حالة غروب القمر قبل غياب الشمس.
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�ا: تك�ون رؤية اهل�الل لألقلي�ات اإلس�المية يف البلد  خامساً

الواحد يف بعض املناطق واألقاليم رؤية لبقيتهم عمال عىل توحيد 
صومهم وفطرهم.

ا: بالنسبة للبالد التي فيها أقليات إسالمية، وال يمكنهم  سادساً

رؤية اهلالل لسبب من األسباب، فإن عليهم األخذ برؤية أقرب 
، أو أقرب بلد فيه جالية إسالمية، صدر ثبوت اهلالل  بلٍد إسالميٍّ

فيه عمن يمثلها من املراكز اإلسالمية ونحوها.
ا: أن إثبات بدايات الشهور القمرية فيام يتعلق بالعبادات  سابعاً

لني من  مس�ألة رشعي�ة فهي من مس�ؤولية عل�امء الرشيع�ة املخورَّ
ِقبمَ�ِل جه�ات معتمدة أو م�ا يف حكمها، وأن مس�ؤولية الفلكيني 
و اجلهات الفلكية تقديم احلس�ابات الفلكية الدقيقة بشأن والدة 
القمر وموقع اهلالل، وتقدير ظروف الرؤية ألي موقع عىل سطح 
الك�رة األرضي�ة، وغريه�ا من املعلوم�ات التي تس�اعد اجلهات 

الرشعية املختصة يف إصدار القرار الدقيق الصحيح.

ثامناً�ا: الرشيع�ة ال متنع م�ن االس�تفادة من العل�وم احلديثة، 

كاحلس�اب الفلك�ي بمس�تجداته، وتقني�ات الرص�د املتقدم�ة، 
ونحوها، يف مصالح الناس ومعامالهتم، فاإلس�الم ال يتعارض 
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مع العلم وحقائقه.

ا: إذا ثب�ت دخول الش�هر من جهة رشعية واعتمده ويل  تاسعاً

األمر يف الدولة اإلسالمية فال جيوز اخلوض أو التشكيك فيه بعد 
ص�دوره، ألنه من املس�ائل االجتهادي�ة التي يرف�ع فيها اخلالف 

بحكم احلاكم.
ا: حث احلك�وم�ات اإلس�المي�ة عىل االهتامم بوسائل  عارشاً

الرؤي�ة وختصيص هيئ�ات ومقار للرائي يف الش�هور القمرية يف 
السنة كلها.

ويف هذا الصدد يشيد املؤمتر بجهود بعض الدول اإلسالمية يف 
جمال الرصد وإنشاء املراصد الفلكية، ويف مقدمتها جهود اململكة 
العربية السعودية ممثلة يف مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية 

يف هذه املضامر.

حادي عرش: ي�ويص املؤمتر رابطة العال اإلس�المي بتكوين 

هيئة علمية من علامء الرشيعة، وعلامء الفلك املتخصصني للنظر 
يف مجي�ع البحوث والدراس�ات يف كال املجالني؛ والتي قدمت يف 
اللقاءات والندوات واملؤمترات التي انعقدت لبحث هذا الشأن، 
وم�ا صدر ع�ن املجام�ع الفقهية وهيئ�ات كبار العل�امء وجمامع 
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البح�وث اإلس�المية، وما س�بقها م�ن اجته�ادات وآراء لعلامء 
الرشيعة املعترين من خمتلف املذاهب.

وحترص ع�ىل الوصول إىل اتف�اق يف توحيد بدايات الش�هور 
القمري�ة، واعتامد مكة املكرم�ة مركًزا للرص�د الفلكي وإصدار 

تقويم موحد للتاريخ اهلجري.

وأن تنس�ق الرابطة مع جهات االختصاص الرشعية والفلكية 
يف العال اإلسالمي.

ويك�ون مقر هذه اهليئة رابطة العال اإلس�المي يف مكة املكرمة 
قلب اإلسالم النابض باخلري والركة.

ن اهليئة م�ن جمامع الفق�ه يف الدول اإلس�المية وأجهزة  �ورَّ وُتكمَ
الفتوى فيها؛ أو من يرشحوهنم من أهل االختصاص يف جماالت 
العل�م الرشع�ي وعلوم الفلك.  ومن ثم يع�رض ما تتوصل إليه 

وما صدر عن هذا املؤمتر عىل املجمع الفقهي يف الرابطة.

وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني

انته�ى ق�رار مجم�ع الفق�ه اإلس�امي رابط�ة العالم 

اإلسامي وبانتهائه انتهى البحث والله املستعان



فضل صيام ستة أيام من شوال
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحم�د لله وصىل الله وس�لم عىل رس�ول الله محمد 

وعىل آله وأصحابه وبعد:

فيقول الش�اعر يف وص�ف جمتمعه الذي يعيش مع�ه وقد تمَغمَريرَّ 
عن جمتمع آبائه وأجداده.

عليه�ا �ْن  وممَ الب�الد  تغ�ريت 
قبي�ح ُمْغ�رٌّ  األرض  فوج�ه 

�رِّ ع�ن جمتمعن�ا احلايل  ولع�ل الش�اعر وإن كان قدي�ام فه�و ُيعمَ
فلق�د تغريت معاي�ري حياتنا حتى وصل التغ�ري إىل ديننا وأخالقنا 
ومعتقدن�ا. والي�زال يف جمتمعن�ا اآلن بعض األفراد م�ن املواطنني 
مم�ن يوصفون باملخرضم�ني - واملخرضم من الناس هو من عاش 
يف عرصي�ن خمتلف�ني يف االجتاه املس�لكي كمن ع�اش يف اجلاهلية 
واإلسالم - وبالدنا مىض عليها مائة عام منذ عام 1٣٣0ه� إىل عام 
1٤٣٤ه�� كانت يف النصف األول من هذا القرن ال ختتلف احلياة 
فيها من حيث األخالق واالعتقاد واإليامن والتمسك والتعامل عام 
كانت عليه قبل بضعة قرون، أما النصف اآلخر من هذا القرن فقد 
اختلفت احلياة بمختلف أحواهلا وأوصافها وأجناسها وطوائفها، 
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اختلف�ت يف احلي�اة العامة ويف الفك�ر ويف االجت�اه والتطوير . وقد 
كان لوس�ائل اإلعالم واالتص�ال واالنفتاح عىل الع�ال أثره اجليل 
يف ذل�ك . ي�درك هذا متام اإلدراك أكث�ر املخرضمني من مواطنيها 
ممن عاش�وا العرصين ورأوا الفرق يف االجتاه والتطور والتغري بني 
الفرت�ني. من املخرضم�ني من مواطني بالدنا كات�ب هذا البحث 
- عبداهلل املنيع - فلقد مارس�ت احلياة يف بالدي قبل مخس�ني عاًما 
ومارس�تها يف املدة التالية للمدة الس�ابقة ورأيت الفرق العظيم يف 
احلياة يف الفرتني. كانت احلياة يف املدة األوىل وما قبلها حياًة رتيبًة 
ثابت�ًة يف أخالقها وعقيدهتا وإيامهنا وأمنها واس�تقرارها وقناعتها. 
ث�م حتولت احلياة يف الف�رة األخرية حتى تاريخ إعداد هذه الكتابة 
إىل ثورة عارمة عىل احلياة السابقة عىل أخالقها ومسالكها وإيامهنا 

وحتى التشكيك يف بعض أحكام دينها.

ولس�ت اآلن يف جم�ال اس�تعراض الفوارق ب�ني الفرتني فهذا 
موض�وع حيتاج إىل رس�الة جامعية عليا، ولكن�ي أريد التحدث 
ِه والتحرسُّ عىل التفريط يف مقدس�اتنا الرشعية وال  بكثري من الترَّأوُّ

سيام املتعلقة بالعبادات ومسائل االعتقاد. 

فلقد كنا يف السابق مع علامئنا وفقهائنا وأهل التقوى والصالح 
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من عامة الناس مقتدين بأس�الفنا الصاحلني يف عباداتنا من صالة 
وص�وم وطه�ارة واعتقاد وعمل دون النظ�ر إىل ما يف أحكام هذه 
العب�ادات م�ن أق�وال خمالف�ة مرجوح�ة أو ضعيف�ة أو ش�اذة أو 
خالف�ات مذهبية فال يردد أحُدنا يف أن صالة اجلامعة واجبة وأنه 
ال يتخل�ف عنه�ا  إال مش�كوك يف صالحه واس�تقامته وإيامنه كام 
يقول أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ال يتخلف عنها إال منافق معلوم 
النف�اق. وكذلك كانت صالة الراويح ِوفق ختطيط وترتيب أمري 
املؤمن�ني عم�ر بن اخلط�اب ؤ عرشي�ن ركعة يتبعها الش�فع 
والوت�ر. فتغريت احلال واخترصت الصالة إىل نصفها أو أقل من 
ُب هبا إىل اهلل  ررَّ ب التي ُيتمَقمَ ذلك وكانت األضحية عن امليت من الُقرمَ
لصلة امليت وجاء من يقول بإنكار ذلك وبدعيته. وكان الرخص 
برخص الس�فر يكون يف حال أن املس�افر حيتاج إىل التيسري ورفع 
احلرج فله قيود وحدود وضوابط. وال يكون من أحواله أن يكون 
الرخص برخص الس�فر لعدة أشهر أو س�نوات فجاء من يقول 
للمس�افر أن يتمتع برخص الس�فر ولو س�نني. وكذلك األمر يف 
صيام ست من شوال وأن ذلك سنة مؤكدة مبنية مرشوعيتها عىل 
نص�وص رصحي�ة صحيحة ثابت�ة عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثم جاء من 
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يق�ول ببدعيتها. وج�اء وجاء من يقول ويقول ويش�كك يف هذه 
األحكام الرشعية املتلقاة من األمة بالقبول واالعتامد. 

وم�ن آخر م�ا ُأصبن�ا به كتاب�ة األس�تاذ اليامين يف أح�د مواقع 
اإلنرنت من قوله: بأن صيام س�ت من ش�وال بدعة وذريعة إىل 
الزي�ادة عىل صي�ام رمضان، وأن الق�ول بمرشوعية صيامها عىل 
سبيل االس�تحباب معتمد عىل حديث يف إسناده سعد بن سعيد 
وه�و ضعيف لدى جمموعة من أه�ل احلديث. وأن اإلمام مالك 
يك�ره صيامها. وهذا القول من األس�تاذ اليامين ق�ول قديم نرشه 
قب�ل مخس س�نوات يف صحيفة الوطن ورد علي�ه معاىل الدكتور 

الشيخ سعد الشثري برد شاف ومقنع.

ونظًرا إىل أن وازع اإليامن قد ضعف يف النفوس إال من عصم 
اهلل وص�ار الن�اس يتطلع�ون إىل الردد والتش�كيك يف مس�الك 
ومناهج الس�لف الصالح املتميزة بالتق�وى والصالح واحلرص 
ع�ىل تقوية الوس�ائل املوصل�ة إىل مرضاة رب العامل�ني. فالتفت 
بعضه�م إىل نعيق هذا الناعق. فص�ار لزاما عىل علامئنا األفاضل 
التص�دي إىل ه�ذا االجتاه اآلثم يف تبديع س�نة أيب القاس�م ملسو هيلع هللا ىلص يف 
مرشوعية صيام س�ت من شوال عىل سبيل االستحباب. وبجهِد 
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املق�ل ُأديل بدل�وي يف ال�رد ع�ىل األس�تاذ الي�امين - ه�داه اهلل -

 

فمن آكد صيام التطوع صياُم ست من شوال ملا يف صحيح مسلم 
عن أيب أيوب األنصاري ؤ أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من صام 
رمضان وأتبعه سًتا من شوال فكأنام صام الدهر كله« رواه اجلامعة 
إال البخاري والنسائي. وقد قال هبذا : الشافعي وأمحد وأبوداود 
والعرة من آل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وتلقت األمة ه�ذا القول بالقبول 
والعم�ل. وق�د انف�رد عن ه�ذا القول خمالًف�ا أبو حنيف�ة ومالك 

 

- رمحه�ام اهلل - بحجة أن حديث أيب أيوب يف إس�ناده س�عد بن 
س�عيد وقد ضعفه بعض رج�ال احلديث . واس�ُتِدلرَّ عىل كراهة 
صومها بأنه خيشى أن تضاف زيادة عىل رمضان. فام ذكره اإلمام 
مالك رمحه اهلل يف رد اس�تحباب صيام الس�ت من ش�وال مردود 

بجملة أمور: 

البخ�اري  ماع�دا  اجلامع�ة  أخرج�ه  احلدي�ث صحي�ح  أوالاً: 

والنس�ائي، وممن أخرجه اإلمام مسلم. وقد قال جمموعة من أهل 
احلديث ورجاله وعلامئه : إن ما خيرجه الشيخان البخاري ومسلم 
قد جتاوز القنطرة. فال يسُئل عن إسناد ما خيرجانه. وهذا احلديث 
رواه مس�لم يف صحيحه ويف إسناده سعد بن سعيد ول يكن سعد 
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يف اإلس�ناد س�بًبا لرف�ض روايت�ه من اإلمام مس�لم والب�ن القيم 

 

- رمح�ه اهلل - يف هتذيب معال الس�نن كالم طويل يف الرد عىل من 
رفض األخذ باحلديث لوجود سعد بن سعيد يف إسناده وسأورد 

كالمه - رمحه اهلل - يف موضعه من هذا الرد إن شاء اهلل.

ثاني�ا: اإلمام مال�ك - رمح�ه اهلل - إمام من أك�ر أئمتنا وهو 

 إمام أهل السنة وأهل املدينة وبالرغم من ذلك فهو - رمحه اهلل -
دُّ إال   مم�ن ينطبق عليه قول�ه املأثور عنه: كلٌّ يؤخذ م�ن قوله وُيرمَ

صاحُب هذا القر ويعني مالُك بذلك رسولمَ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

ولإلمام مالك - رمحه اهلل - جمموعة أمور قال هبا وهي مردودة 
علي�ه ملخالفته�ا لنص�وص رشعية صحيح�ة يف ثبوهتا رصحية يف 
االس�تدالل هب�ا وردُّها عليه ال يؤثر عىل مكانت�ه العليا يف اإلمامة 

والتقوى والصالح، ومن املسائل املردودة عليه:
1- ما ذكره أن الوقوف بعرفة للحاّج حتى غروب الشمس ركن من 
أركان احلج وأن من وقف هبا ودفع منها قبل غروب الش�مس 
ف�ال ح�جرَّ له. فهذا القول م�ن مفرداته - رمح�ه اهلل - ول يقل به 
أح�د م�ن أهل العلم بل قال ابن املن�ذر - رمحه اهلل - وهو أحد 

أصحابه: قول مالك هذا ل يقل به أحد من علامء املسلمني.



)6٣(

وفض�ال عن ذلك فهذا القول مع�ارض لألحاديث الصحيحة 
عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومنها: »من وقف بعرفة ساعة من ليل أو هنار 

فقد تم حجه وقىض تفثه«.

2- اإلم�ام مالك ال يرى خي�ار املجلس وقد روى يف ُموطرَّئه عن 
نافع عن ابن عمر أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »البيِّعان باخليار ما 
ل يتفرق�ا« فقوله هذا ردٌّ رصيح هلذه الس�نة الصحيحة الثابتة 
هبذا اإلسناد الذهبي – مالك عن نافع عن ابن عمر – ويروى 
عن ابن أيب ذئب قوله: أرى أن ردرَّ مالك هلذا احلديث موجب 

الستتابته. 

٣- رده السنة يف صيام ست من شوال ومرشوعيتها االستحبابية 
وهي مستندة عىل جمموعة أحاديث عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رواها 
جمموعة من أهل الصحاح واملس�انيد والس�نن ومنهم اإلمام 
مس�لم فنحن نحرم اإلمام مالك ونعرف له بإمامته وأخذه 
بقصب الس�بق يف اإلمامة ولكننا نطبق عليه قولمَه: كلٌّ يؤخذ 
م�ن قوله وي�رك إال صاحب هذا القر. فنأخ�ذ منه ما وافق 

الكتاب والسنة ونرك من أقواله ما خالفهام.
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وأم�ا االحتج�اج عىل كراهة صوم س�ت من ش�وال بأن ذلك 
خيش�ى أن تدخل ضمن أيام ش�هر رمضان فاجل�واب عنه أن اهلل 
تع�اىل محى ش�هر رمضان عن الزي�ادة عليه أو النق�ص بام محاه به 
رسول اهلدى والرمحة فيام بلغه ملسو هيلع هللا ىلص عن ربه مِحى شهر رمضان من 
الزيادة أو النقصان فقال ملسو هيلع هللا ىلص عن بداية ش�هر رمضان: »من صام 
يوم الشك فقد عىص أبا القاسم« فهذا محاية لرمضان عند ابتدائه 
وحرم ملسو هيلع هللا ىلص صوم يوم العيد بعد انتهاء رمضان وهذا محاية لنهايته. 
فكيف يكون تصور زيادة عىل شهر رمضان واحلال أنه حموط من 

بدايته وهنايته بام حيرص الصوم يف شهره دون زيادة أو نقص؟

وفي�ام ييل بع�ض أقوال أه�ل العل�م يف فضل صيام س�ت من 
ش�وال ومس�تند ذلك من سنة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص والرد عىل منكري 

هذه السنة أو القائلني ببدعيتها.

1- جاء يف سنن الرمذي وهتذيب معال السنن البن القيم ما نصه:

فصل يف فضل صيام ستة أيام من شوال: 

ع�ن أيب أيوب – صاح�ب النبي ملسو هيلع هللا ىلص – عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: من 
صام رمضان وأتبعه بست من شوال، فكأنام صام الدهر كله. 
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وأخرج�ه مس�لم والرم�ذي والنس�ائي واب�ن ماج�ه. وقيل: 
معناه: إن احلسنة ملا كانت بعرش أمثاهلا كان مبلغ ما حصل له من 
احلس�نات يف صوم الش�هر واأليام الس�تة: ثالثامئة وستني حسنة 
عدد أيام السنة. فكأنه سنة كاملة، وهذا ما جاء مفرًسا يف حديث 
ثوبان، موىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »صيام شهر 
رمضان بعرشة أش�هر، وصيام س�تة أيام بش�هرين. فذلك صوم 
س�نة« ويف لفظ: جع�ل اهلل - عز وجل - احلس�نة بعرش  فذكره. 

أخرجه النسائي. وإسناده حسن. وأخذ به مجاعة.

وق�ال احلافظ ش�مس الدي�ن: هذا احلدي�ث قد اخُتل�ف فيه، 
ف�أورده مس�لم يف صحيحه. وضعفه غريه، وق�ال: هو من رواية 
س�عد بن سعيد أخي حييى بن سعيد، قال النسائي يف سننه: سعد 
ابن سعيد ضعيف، وكذلك قال أمحد بن حنبل: حييى بن سعيد: 
الثقة املأمون، أحد األئمة، وعبد ربه بن سعيد ال بأس به، وسعد 
ابن سعيد ثالثهم ضعيف. وذكر عبد اهلل بن الزبري احلميدي هذا 
احلديث يف مس�نده وقال: الصحي�ح موقوف. وقد روى األخوة 
الثالثة هذا احلديث عن عمر بن ثابت. فمس�لم أورده من رواية 
سعد بن سعيد. ورواه النسائي من حديثه مرفوًعا، ومن حديث 
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عب�د ربه بن س�عيد موقوف�ً�ا. ورواه أيض�ًا م�ن حديث حييى بن 
س�عيد مرفوعا. وقد رواه أيضا ثوبان ع�ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال »صيام 
شهر رمضان بعرشة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين، فذاك صيام 
س�نة« رواه النس�ائي ويف لفظ له أيضا: أنه س�مع رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يقول: »جعل اهلل احلس�نة بعرشة، فشهر بعرشة أشهر، وستة أيام 
بعد الفطر متام االس�نة« قال الرم�ذي: ويف الباب عن جابر وأيب 
هري�رة وثوبان، وقد ُأعل حديث أيب أيوب من جهة طرقه كلها. 
أما رواية مس�لم فعن سعد بن س�عيد، وأما رواية أخيه عبد ربه، 
فقال النس�ائي يف عتبة: ليس بالقوي، يعني رواية عن عبد امللك 
اب�ن أيب بكر عن حييى. وأم�ا حديث عبدربه، فإن�ام رواه موقوفا 
وه�ذه العلل – وإن منعت�ه أن يكون يف أعىل درجات الصحيح– 
فإهن�ا ال توجب وهنه، وقد تابع س�عد وحييى وعبد ربه عن عمر 
اب�ن ثاب�ت: عث�امن بن عم�ر اخلزاعي ع�ن عمر، لكن ق�ال: عن 
عم�ر ع�ن حممد بن املنكدر عن أيب أي�وب رواه أيضا صفوان بن 
س�ليم عن عمر بن ثابت. ذكره ابن حبان يف صحيحه وأبو داود 
والنس�ائي، فهؤالء مخسة: حييى، وس�عد، وعبد ربه، بنو سعيد، 
وصفوان بن س�ليم، وعثامن بن عمرو اخلزاعي،كلهم رووه عن 
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عمر. فاحلديث صحيح. وأما حديث ثوبان: فقد رواه ابن حبان 
يف صحيحه. ولفظه »من صام رمضان وسًتا من شوال فقد صام 
السنة« رواه ابن ماجه. ولفظه: »من صام رمضان وستة أيام بعد 
الفطر كان متام الس�نة، ومن جاء باحلسنة فله عرش أمثاهلا«. وأما 
حديث جابر: فرواه أمحد يف مسنده عن أيب عبد الرمحن القري عن 
س�عيد بن أيب أيوب عن عمرو بن جابر احلرضمي عن جابر عن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وعمرو بن جابر ضعيف، ولكن قال أبو حاتم الرازي: 
ه�و صالح، ل�ه نحو عرشين حديثا. وقال أب�و نعيم األصفهاين: 
روى عن عمرو بن دينار وجماهد عن جابر مثله. وأما حديث أيب 
هري�رة: فرواه أبو نعيم من حديث ليث بن أيب س�ليم عن جماهد 
عن�ه عن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص. ورواه من حديث عبد اهلل بن س�عيد بن أيب 
 س�عيد املقري عن أيب سعيد عن أيب هريرة ؤ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
قال أبو نعيم: ورواه عمرو بن دينار عن عبد الرمحن بن أيب هريرة 
عن أبيه، ورواه إس�امعيل بن رافع عن أيب صالح عن أيب هريرة. 
وه�ذه الطرق تصلح لالعتب�ار واالعتضاد. وقد احتج أصحاب 
الس�نن األربع�ة بليث، وقد روى حديث ش�داد ب�ن أوس، قال 
عب�د الرمحن ب�ن أيب حاتم، يف كتاب العلل: س�معت أيب، وذكر 
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حديث�ا رواه س�ويد بن عب�د العزيز عن حييى ب�ن احلرث عن أيب 
األش�عث الصنعاين عن أيب أس�امء عن ثوبان مرفوًعا: »من صام 
رمضان وأتبعه بس�ت من ش�وال« قال أيب: هذا وهم من س�ويد 
ق�د س�مع حييى ب�ن احلرث هذا احلدي�ث من أيب أس�امء  إنام أراد 
س�ويد: ما حدثنا صفوان بن صالح أخرنا مروان الطاطري عن 
حييى بن محزة عن حييى بن احلرث عن أيب األشعث الصنعاين عن 
شداد بن أوس عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال »من صام رمضان – احلديث« 
وه�ذا إس�ناد ثقات كلهم، ث�م قال ابن أيب حاتم بعد ذلك س�ئل 
أيب ع�ن حديث رواه م�روان الطاطري عن حيي�ى بن محزة وذكر 
هذا احلديث حديث -: ش�داد بن أوس قال: سمعت أيب يقول: 
الن�اس يروون عن حييى بن احلرث عن أيب أس�امء عن ثوبان عن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص. قلت أليب: أهيام الصحيح؟ قال: مجيعا صحيح. وقال 
الدارقطني: حدثنا ابراهيم بن حممد الرقي أخرنا أبو مهام أخرنا 
حييى بن محزة عن إس�حق بن عبد اهلل قال: حدثنا سعد بن سعيد 
ع�ن ع�دي بن ثابت عن ال�راء بن عازب عن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال 
»من صام س�تة أيام بعد الفطر فكأنام صام الدهر كله« وحييى بن 
محزة قايض دمشق صدوق، وأبو مهام الوليد بن شجاع السكوين 
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أخرج له مس�لم، وهذا غريب، لعله اشتبه عىل بعض رواته عمر 
اب�ن ثاب�ت بعدّي ب�ن ثابت وتأك�د الوهم فجعله ع�ن الراء بن 
عازب، لكثرة رواية عدي بن ثابت عنه. وقد اختلف أهل العلم 

يف القول بموجب هذه األحاديث.
فذهب أكثرهم إىل القول باستحباب صومها. منهم  الشافعي 
وأمح�د واب�ن املبارك وغرُيه�م. وكرهها آخ�رون. منهم: مالك. 
وق�ال مطرف: كان مال�ك يصومها يف خاصة نفس�ه. قال: وإنام 
ها لئ�ال ُيْلِحقمَ أهُل اجلهل واجلفاء ذلك برمضان. فأما  ِرهمَ صوممَ كمَ
من رغب يف ذلك ملا جاء فيه فلم ينهه. وقد اعرض بعض الناس 
ع�ىل هذه األحاديث باعراض�ات، نذكرها ونذكر اجلواب عنها 

إن شاء اهلل تعاىل – الكالم البن القيم:
االعرتاض األول – وال يزال القول البن القيم –: تضعيفها. 

قالوا وأش�هرها: حديث أيب أيوب، ومداره عىل سعد بن سعيد، 
ا، ترك�ه مالك ؛ وأنكر عليه هذا احلديث، وقد  وه�و ضعيف جدًّ
ضعف�ه أمحد، وق�ال الرمذي: تكلموا فيه م�ن ِقبمَِل حفظه. وقال 
النس�ائي: لي�س بالق�وي، وقال ابن حب�ان: ال جي�وز االحتجاُج 
بحديث س�عد بن س�عيد. وجواب هذا االعراض: أن احلديث 

قد صححه مسلم وغريه. 
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وأما قولكم: يدور عىل س�عد بن س�عيد، فليس كذلك، بل 

قد رواه صفوان بن س�ليم وحييى بن س�عيد، أخو س�عد املذكور  
وعب�د رب�ه ب�ن س�عيد، وعثامن ب�ن عم�ر اخلزاعي. أم�ا حديث 
صف�وان: فاخرجه أبو داود والنس�ائي واب�ن حبان. وأما حديث 
حييى بن س�عيد: فرواه النسائي عن هشام بن عامر عن صدقة بن 
خال�د، متفق عليه�ام عن عتبة بن أيب حكيم. وثق�ه الرزيان وابن 
مع�ني وابن حبان، عن عبد امللك بن أيب بكر عن عبد الرمحن بن 
احلرث ابن هش�ام وعبد امللك بن حممد بن أيب بكر بن عمرو بن 
حزم وإس�امعيل بن إبراهيم الصانع، ثالثتهم عن حييى بن سعيد 
عن عمر به. فإن قيل: فقد رواه حفص بن غياث، وهو أثبت ممن 
ذكرت، عن حييى بن س�عيد عن أخيه س�عد بن سعيد عن عمرو 
ب�ن ثابت، فدل عىل أن حييى بن س�عيد ل يروه عن عمر بن ثابت 
وإال ملا رواه عن أخيه عنه، ورواه إسحق بن أيب فروة عن حييى بن 
سعيد عن عدي بن ثابت عن الراء، فقد اختلف فيه. قيل: رواية 
عبد امللك ومن معه عن حييى بن س�عيد أرجح من رواية حفص 
ابن عياث، ألهنم أتقن وأكثر وأبعد عن الغلط، وحيتمل أن يكون 
حييى س�معه عن أخيه، فرواه كذلك، ثم س�معه عن عمر، وهلذا 
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نظائ�ر كثرية، وق�د رواه عبد اهلل بن هليعة عن عبد ربه بن س�عيد 
عن أخيه حييى بن س�عيد عن عمر، فإن كان حييى إنام س�معه من 
أخيه س�عد فقد اتفقت فيه رواي�ة اإلخوة الثالثة له، بعضهم عن 
بعض وأما حديث عبد ربه بن س�عيد فذك�ره البيهقي، وكذلك 
حديث عثامن بن عمرو اخلزاعي. وباجلملة: فلم ينفرد به س�عد، 
س�لرَّمنا انف�راده، لكنه ثقة ص�دوق، روى له مس�لم، وروى عنه 
شعبة وسفيان الثوري وابن عيينة وابن جريج وسليامن بن بالل، 
وهؤالء أئمة هذا الشأن. وقال أمحد: كان شعبة أمة وحده يف هذا 
الش�أن، قال عبد اهلل: يعنى يف الرج�ال وبرصه باحلديث، وتثبته، 
وتنقيته للرجال. و قال حممد بن س�عد: ش�عبة أول من فتش عن 
أمر املحدث�ني، وجانب الضعفاء واملروكني، وصار علام يقتدي 

به، وتبعه عليه بعده أهُل العراق. 

وأم�ا م�ا ذكرت�م م�ن تضعي�ف أمح�د والرم�ذي والنس�ائي 
فصحيح. 

وأما ما نقلتم عن ابن حبان: فإنام قاله يف س�عد بن س�عيد ابن 
أيب س�عيد املق�ري، ولي�س يف كتابه غريه، وأما س�عد بن س�عيد 
األنصاري املدين: فإنام ذكره يف كتاب الثقات، وقد قال أبو حاتم 
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ال�رازي عن ابن معني: س�عد بن س�عيد صالح، وق�ال حممد بن 
سعد: ثقة، قليل احلديث، وقال ابن أيب حاتم: سمعت أيب يقول: 
ًيا، يعني أنه كان حيفظ ويؤدي ما سمع.  دِّ كان س�عد بن سعيد ُمؤمَ
وق�ال ابن عدي: له أحاديث صاحلة، تقرب من االس�تقامة، وال 
أرى بحديث�ه بأًس�ا مقدار ما يرويه، ومثل ه�ذا إنام ينفي ما ينفرد 
ب�ه. أو خيالف ب�ه الثقات، فأما إذا ل ينف�رد وروى ما رواه الناس 

فال يطرح حديثه. 
�لرَّمنا ضعفه، لكن مس�لم إنام احتج بحديثه ألنه ظهر له أنه  سمَ
ل خيط�ئ فيه بقرائن ومتابعات، وإن كان قد عرف خطأه يف غريه 
فكون الرجل خيطئ يف يشء ال يمنع االحتجاج به فيام ظهر أنه ل 
جاها، ويف  خيط�ئ فيه، وهكذا ُحكم كثري من األحاديث التي خررَّ
جاها إال وقد  إس�نادها من ُتُكلِّممَ فيه من جهة حفظه، فإهنام ل خُيمَرِّ

وجد هلا متابًعا. 

وه�ا هنا دقيقة ينبغي التفط�ُن هلا وهي أن احلديث الذي روياه 
أو أحُدمه�ا واحتج برجاله أق�وى من حديث احتجا برجاله، ول 

جاه، فتصحيح احلديث أقوى من تصحيح السند.  خيرِّ

فإن قيل: فلِممَ لْ خيرْجه البخاري؟ 
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قي�ل: هذا ال يل�زم، ألنه - رمحه اهلل - ل يس�توعب الصحيح، 
ولي�س س�عد بن س�عيد من رشط�ه، عىل أن�ه قد استش�هد به يف 
صحيحه،فقال يف كتاب الزكاة: وقال سليامن عن سعد بن سعيد 
ع�ن عامرة بن غزية ع�ن ابن عباس عن أبيه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ُأُحٌد 

جبل حيبنا ونحبه« 

االعرتاض الثاني: أن هذا احلديث قد اختلف يف س�نده عىل 

عمر بن ثابت. فرواه أبو عبدالرمحن املقري عن س�عد بن س�عيد 
ع�ن عبدربه بن س�عيد عن عمر بن ثابت ع�ن أيب أيوب موقوفا 
ذكره النسائي، وأخرجه أيًضا من حديث عثامن بن عمر بن ساج 
عن عمر بن ثابت عن حممد بن املنكدر عن أيب أيوب، وهذا يدل 
عىل أن طريق س�عد بن س�عيد غري متصلة، حي�ث ل ُيذكر حممد 
ابن املنكدر بني عمر بن ثابت وأيب أيوب، وقد رواه إسامعيل بن 
عياش عن حممد بن أيب محيد عن حممد بن املنكدر عن أيب أيوب. 
فدل عىل أن لرواية حممد بن املنكدر له عن أيب أيوب أصال. رواه 
أب�و داود الطيال�ي عن ورقاء بن عمر اليش�كري عن س�عد بن 
سعيد عن حييى بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أيب أيوب. وهذا 

االختالف يوجب ضعفه.
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والجواب: أن هذا ال يس�قط االحتجاج به، أما رواية عبدربه 

اب�ن س�عيد له موقوًفا، فإم�ا أن يقال الرفع زي�ادة. وإما أن يقال: 
هو خمالفة، وعىل التقديرين: فالرجيح حاصل بالكثرة واحلفظ، 
فإن صفوان بن س�ليم وحييى بن سعيد – ومها إمامان جليالن – 
وس�عد بن س�عيد – وهو ثقة حمتج به يف الصحي�ح – اتفقوا عىل 
رفع�ه، وهم أكثر وأحفظ، ع�ىل أن املفري ل يتفق عنه عىل وقفه، 
بل قد رواه أمحد بن يوسف السلمي شيخ مسلم وعقيل بن حييى 
مجيعا عنه عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمر بن ثابت عن 
أيب أي�وب مرفوع�ا وذكره ابن منده، وهو إس�ناد صحيح موافق 
وٍّ حلديث صفوان بن سليم وسعد بن سعيد.  لرواية اجلامعة وُمقمَ

وأيض�ا فقد رواه حممد ب�ن جعفر غندر عن ش�عبة عن ورقاء 
عن سعد بن سعيد مرفوعا  كرواية اجلامعة، وغندر أصح الناس 
حديثا يف ش�عبة، حتى قال عيل بن املديني: هو أحب إيلرَّ من عبد 
الرمحن بن مهدي يف شعبة، فمن يكون مقدما عىل عبد الرمحن بن 

مهدي يف حديث شعبة يكون له أوىل من املفرى. 

وأم�ا حدي�ث عثامن ب�ن عمرو بن س�اج: فقال أبو القاس�م بن 
عساكر يف أطرافه، عقب روايتها: هذا خطأ، والصواب: عن عمر 
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بن ثابت عن أيب أيوب، من غري ذكر حممد بن املنكدر، وقد قال أبو 
حاتم الرازي: عثامن والوليد بن عمرو ابن س�اج، يكتب حديثهام 
وال حيت�ج ب�ه، وقال النس�ائي: رأيت عن�ده كتبا يف غري ه�ذا. فإذا 
أحاديث ش�به أحاديث حممد بن أيب محيد، فال أدري: أكان سامعه 
من حممد أم من أولئك املشيخة؟ فإن كانت تلك األحاديث أحاديثه 

عن أولئك املشيخة ول يكن سمعه من حممد فهو ضعيف. 

وأما رواية إسامعيل بن عياش له عن حممد بن محيد: فإسامعيل 
ابن عياش ضعيف يف احلجازيني وحممد بن محيد متفق عىل ضعفه 
ون�كارة حديثه، وكأن ابن س�اج رسق ه�ذه الرواية من حممد بن 

محيد، والغلط يف زيادة حممد بن املنكدر منه. واهلل أعلم.

وأم�ا رواي�ة أيب داود الطيالي فمن رواية عب�د اهلل بن عمران 
األصبه�اين عن�ه، قال ابن حبان: كان ُيغ�رب، وخالفه يونس بن 
حبيب، فرواه عن أيب داود عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد 

عن عمر بن ثابت، موافقة لرواية اجلامعة. 

فإن قيل: فاحلديث – بعد هذا كله – مداره عىل عمر بن ثابت 
، فال حيتج به؟.  األنصاري، ل يروه عن أيب أيوب غريه، فهو شاذٌّ



)76(

قيل: ليس هذا من الش�اذ الذي ال حيتج به  وكثري من أحاديث 
الصحيحني هبذه املثابة، كحديث »األعامل بالنيات« 

تف�رد علقمة بن وق�اص به وتفرد حممد ب�ن إبراهيم التيمّي به 
عن�ه، وتفرد حييى بن س�عيد به عن التيمّي. وق�ال يونس بن عبد 
األعىل: قال يل الش�افعي: ليس الش�اذ أن يرويمَ الثقة ما ال يروي 

غريه. إنام الشاذ: أن يروي الثقُة حديًثا خيالف ما روى الناس.
وأيًض�ا فلي�س هذا األصل مما تف�رد به عمر بن ثاب�ت، لرواية 
ثوب�ان وغ�ريه له عن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص، وقد ترجم اب�ن حبان عىل ذلك 
يف صحيح�ه، فق�ال - بعد إخراجه حديث عم�ر بن ثابت: ذكر 
اخل�ر املدحض قول من زعم أن هذا اخلر تفرد به عمر بن ثابت 
ع�ن أيب أي�وب، و ذك�ر حديث ثوب�ان من رواية هش�ام بن عامر 
عن الوليد بن مس�لم عن حييى بن احلرث الذماري عن أيب أسامء 

الرحبي عن ثوبان رواه ابن ماجه.

ولك�ن هل�ذا احلديث علة، وهي أن أس�د بن موس�ى رواه عن 
الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن حييى بن احلرث به. والوليد 
مدلس، وقد عنعنه، فلعله وصله مرة، ودلس�ه أخرى، وقد رواه 
النس�ائي من حديث حييى ابن محزة وحممد بن شعيب بن سابور، 
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وكالمه�ا عن حييى ب�ن احلرث الذماري به ورواه أمحد يف املس�ند 
ع�ن أيب اليامن عن إس�امعيل بن عياش، ع�ن حييى بن احلرث به، 
وق�د صحح احلديث أبو حاتم الرازي. وإس�امعيل إذا روى عن 

الشاميني فحديثه صحيح، وهذا إسناد شامي. 

االع�رتاض الثالث: أن هذا احلديث غري معمول به عند أهل 

العل�م. ق�ال مالك يف املوط�أ: ول أر أحًدا من أه�ل العلم والفقه 
يصومها، ول يبلغني ذلك عن أحد من الس�لف، وإن أهل العلم 
يكره�ون ذل�ك وخيافون بدعت�ه، وأن يلح�ق برمض�ان ما ليس 
من�ه من أه�ل اجلهالة واجلفاء، لو رأوا يف ذل�ك رخصة عن أهل 
العل�م، ورأوهم يعملون ذلك، تمَ�مرَّ كالُمه. قال احلافظ أبو حممد 
ِشمَ منه مالك قد وقع بالعجم فصاروا يركون  املنذري: والذي خمَ
املسحرين عىل عادهتم والنواقيس وشعائر رمضان إىل آخر األيام 
الس�تة فحينئٍذ إذ يظهرون ش�عائر العيد. ويؤيد ه�ذا ما رواه أبو 
داود يف قصة الرجل الذي دخل املس�جد وصىل الفرض، ثم قام 
بتنف�ل فقام إليه عم�ر، وقال له اْجلِْس حت�ى تفصل بني فرضك 
 ونفل�ك. فبه�ذا هل�ك م�ن كان قبلن�ا فق�ال له رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

أصاب اهلل بك يا ابن اخلطاب.
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قالوا: فمقصود عمر أن اتصال الفرض بالنفل إذا حصل معه 
الت�امدي وط�ال الزمن ظن اجله�ال أن ذلك من الف�رض. كام قد 
ش�اع عند كثري م�ن العامة أن صبح يوم اجلمعة مخس س�جدات 
والبد فإذا تركوا قراءة چٱ  ٻ  ٻچ )الس�جدة:1-2( قرؤوا 
غريها من س�ور الس�جدات، ب�ل هنى عن الصوم بع�د انتصاف 
ش�عبان محاي�ة لرمضان أن خيلط به صوم غ�ريه فكيف بام يضاف 

إليه بعده؟ فيقال الكالم هنا يف مقامني: 

أحدهما: يف صوم س�تة من ش�وال من حيث اجلملة. والثاين 

يف وصله�ا ب�ه أم�ا األول فقولك�م إن احلدي�ث غ�ري معمول به 
فباط�ل، وكون أه�ل املدينة يف زمن مالك ل يعملوا به ال يوجب 
ت�رك األم�ة كلها أفصح ل�ه، وقد عمل به أمحد والش�افعي وابن 
املب�ارك وغريه�م. ق�ال ابن عبد ال�ر: ل يبلغ مال�ًكا حديث أيب 
أي�وب، عىل أنه حديث مدين، واإلحاطة بعلم اخلاصة ال س�بيل 
إليه، والذي كرهه مالك قد بينه وأوضحه: خشية أن يضاف إىل 
فرض رمضان وأن يس�بق ذلك إىل العام�ة، وكان متحفًظا كثري 
االحتياط للدين، وأما صوم الستة أيام عىل طلب الفضل، وعىل 
التأوي�ل ال�ذي ج�اء به ثوبان، ف�إن مالًكا ال يكره ذلك إن ش�اء 
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اهلل. ألن الص�وم جن�ة، وفضله معلوم: ي�دع طعامه ورشابه هلل، 
وهو عمل بر وخري، وقد قال تعاىل: چڱ  ڱ ں  
ںچ )احلج:77(. ومالك ال جيهل شيًئا من هذا، ول يكره 
من ذلك إال ما خافه عىل أهل اجلهالة واجلفاء إذا اس�تمر ذلك، 
وخش�ى أن يع�د من فرائض الصي�ام، مضاف�اً  إىل رمضان، وما 
أظ�ن مالًكا جه�ل احلديث، ألنه حديث م�دين انفرد به عمر بن 
ثاب�ت، وأظن عمر بن ثابت ل يكن عنده مم�ن يعتمد عليه، وقد 
ت�رك مالك االحتجاج ببعض م�ا رواه عمر بن ثابت. وقيل: أنه 
روى عنه، ولوال علمه به ما أنكر بعض شيوخه، إذ ل يثق بحفظه 
لبعض ما يرويه، وقد يمكن أن يكون جهل احلديث، ولو علمه 

لقال به، انتهى كالمه.

وق�ال القايض عي�اض: أخذ هبذا احلديث مجاع�ة من العلامء، 
وروى ع�ن مال�ك وغ�ريه كراهي�ة ذلك، ولع�ل مال�ًكا إنام كره 
عتِقد م�ن يصومه أنه فرض،  صومه�ا عىل ما قال يف املوط�أ: أن يمَ

وأما عىل الوجه الذي أراده النبي ملسو هيلع هللا ىلص فجائز. اه�.

وأما املقام الثاني: فال ريب أنه متى كان يف وصلها برمضان 

مثل هذا املحذور كره أش�د الكراه�ة، ومحى الفرض أن خيلط به 
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ما ليس منه، ويصومها يف وس�ط الشهر أو أخره، وما ذكروه من 
املحذور فدفعه والتحرز منه واجب، وهو من قواعد اإلسالم. 

فإن قيل: الزيادة يف الصوم إنام خُياف منها لو ل يفصل بني ذلك 
بفط�ر يوم العيد، فأما وقد ختلل فطر يوم العيد فال حمذور. وهذا 

جواب أيب حامد األسفرايني وغريه.

ف�إن قيل: فطر العيد ال يؤثر عند اجلهلة يف دفع هذه املفس�دة. 
ألن�ه ملا كان واجًبا فقد يرونه كفطر يوم احليض، ال يقطع التتابع 
واتص�ال الصوم، فبكل حال ينبغي جتنب صومها عقب رمضان 

إذا ل تؤمن معه هذا املفسدة، واهلل أعلم. اه� )كالم ابن القيم( 

وقال الشوكاين يف نيل األوطار: 

1-عن أيب أيوب عن رسول ملسو هيلع هللا ىلص قال »من صام رمضان ثم أتبعه 
س�تًّا من شوال فذاك صيام الدهر« رواه اجلامعة إال البخاري 

والنسائي ورواه أمحد من حديث جابر.

2- وعن ثوبان عن رسول اهلل  »أنه قال: من صام رمضان وستة 
أي�ام بع�د الفطر كان متام الس�نة م�ن جاء باحلس�نة فله عرش 

أمثاهلا« رواه ابن ماجه.
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حدي�ث ثوب�ان أخرج�ه أيًض�ا النس�ائي وأمح�د والدارم�ي 
والب�زار. ويف الباب عن جابر عند أمح�د وعبد بن محيد والبزار 
وهو الذي أش�ار إليه املصنف ويف إس�ناده عمرو بن جابر وهو 
ضعيف كذا يف جمم�ع الزوائد، وعن أيب هريرة عند البزار وأيب 
نعي�م والط�راين. وعن ابن عب�اس عند الطراين يف األوس�ط. 
وعن الراء بن عازب عند الدارقطني )وقد استدل( بأحاديث 
الب�اب عىل اس�تحباب صوم س�تة أي�ام من ش�وال وإليه ذهب 
الش�افعي وأمحد وأبوداود وغريهم وبه قال�ت العرة وقال أبو 
حنيف�ة ومال�ك يكره صومها واس�تدال عىل ذل�ك بأنه ربام ظن 
وجوهب�ا. وهو باطل ال يليق بعاق�ل فضاًل عن عال نصب مثله 
يف مقابل�ة الس�نة الصحيحة الرصحية وأيًض�ا يلزم مثل ذلك يف 
س�ائر أنواع الصوم املرغ�ب فيها وال قائل به، واس�تدل مالك 
ع�ىل الكراه�ة بام ق�ال يف املوطأ من أن�ه ما رأى أح�ًدا من أهل 
العل�م يصومه�ا وال خيفي أن الن�اس إذا تركوا العمل بس�نة ل 

يكن تركهم دلياًل ترد به السنة. اه�.

وبع�د فأتوجه إىل إخ�واين طلبة العلم وأب�دأ بنفي قبل ذلك 
بتق�وى اهلل تع�اىل ورعاي�ة م�ا عليه العام�ة يف دينه�م ويف أحكام 
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دينه�م ويف أخالقه�م وأعرافه�م وتقاليده�م مما أصوهل�ا قواعد 
بُّ  �تمَنْصمَ دينن�ا ومب�ادؤه. وأال يكون منا خروج عن ذلك حيث سمَ
آثاُر ذلك عىل زعزعة العامة يف إيامهنم وعقائدهم ومس�الكهم يف 
األقوال واألعامل. فهم واهلل يف ذمتنا وحتت مس�ؤوليتنا أمام رب 
العاملني. فام كان عليه أسالفنا هو ما كان عليه أسالفهم من أهل 
العل�م والتقوى والص�الح والثبات عىل الق�ول الثابت يف احلياة 

ويف مقتضيات اإليامن.

كام جيب علينا معرش طلبة العلم أن نرك العامة عىل ما هم عليه 
مما هو معتقد أكثر أهل العلم. وال نزعزهم يف أصول  قد تلقوها 
بالقول والعمل واالعتقاد عن أس�الف هلم اعتمدوا يف التمسك 
هب�ا عىل كتاب اهلل وس�نة رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص وأص�ول الدي�ن وقواعده 

ومقاص�ده قال تعاىل: چہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
ے  ےۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ)آل عمران: 105(.

ولق�د ح�رضُت جمموعة جمال�س مع إخ�واين وزمالئ�ي طلبة 
العل�م وكان احلدي�ث يف غالبه يدور حول هذه اإلثارات الس�يئة 
وآثاره�ا يف زعزعة التمس�ك وااللتزام ف�كان اجلميع متأملني من 
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ذل�ك ويأملون أن يكون من مرجعيته�م التصدي هلذا االنفالت 
وبذل اجلهود يف رعاية ما عليه العامة مما مصدره مصادر الترشيع 

اإلسالمي.

وأذك�ر مث�االً للت�رم من ذل�ك أن أح�د اإلخوة ق�ال يف أحد 
املجال�س: يا إخ�واين تذكرون إنن�ا تلقينا من علامئن�ا ومن متون 
كت�ب فقهن�ا أن نواقض الوض�وء ثامنية ثم بعد ذل�ك قال بعض 
إخوانن�ا بأن ه�ذا ليس ناقًضا وهذا ليس ناقًض�ا وهكذا فلم يبق 
الي�وم منها إال نصفه�ا أو أقل من ذلك. وقالوا بأن صالة اجلامعة 
ليس�ت واجبة. وصيام الست من ش�وال بدعة. وال جيوز الزيادة 
يف الراويح عن ثامن ركعات أو عرش. والرخص برخص السفر 
جيوز ملدة س�نني. وأن لإلنس�ان أن يتمذهب بام يراه فال إكراه يف 
ا أو نرصانيًّا –  الدين. وأن للمرأة املسلمة أن تتزوج كتابيًّا – هيوديًّ

 

وأن مل�ن له وديعة ثابتة أو حس�اب جار ل�دى البنك أن يأخذ من 
البنك فوائده الربوية عىل هذا اإليداع. هذه الفتاوى وما يش�بهها 
م�ن فت�اوى مش�كوك يف صحتها وس�المتها تعم�ل جاهدة عىل 
تفكيك عرى الدين وتش�كيك العامة بمنهجها ومنهج أس�الفها 

و ما هم عليه من السلوك واالجتاه.
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أس�أل اهلل تعاىل أن ي�رد إخواننا ذوي التطلعات املش�بوهة إىل 
الرصاط املس�تقيم واملحجة البيضاء يف اتباع الس�نة وأن حيوطهم 
بالتقوى والش�عور باملس�ؤولية أمام اهلل فيام رشفه�م به من العلم 

والفقه وعلو املقام. والله املستعان. 



 والدة اهلالل وما يتعلق هبا من أحكام 
يف إثبات دخول الشهر أو خروجه
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحم�د لله وصىل الله وس�لم عىل رس�ول الله محمد 

وعىل آله وصحبه وبعد: 

فقد وردين سؤال من أحد اإلخوة األعزاء هبذا النص: )بصفتك 
عضًوا يف جلنة تقويم أم القرى أتقدم إليك سائاًل . فقد تغري حساب 
التقويم حيث كان يف السابق بحساب كلينتن وكان هذا احلساب 
معتمًدا عىل اعتبار الشهر األول من السنة كاماًل. وما يليه ناقص. 
وهكذا حتى تنتهي السنة. ويف احلساب اجلديد يعتمد عىل معايري 
خمالف�ة عام كان عليه يف الس�ابق، فأهيام أكثر دق�ة وانضباطا؟ وقد 
اتف�ق إمجاع عل�امء الفلك عىل أن والدة اهلالل تتم يف حلظة واحدة 
ومع ذلك نجد أن علامء التقويم مثل الشيخ العجريي يف الكويت 
ومدين�ة امللك عب�د العزيز للعل�وم والتقنية املس�ئوولة عن إعداد 
تقوي�م أم الق�رى نجد االخت�الف بينهم يف حتديد دخول الش�هر 
ثِّ�ُل لذل�ك بدخول ش�هر رمضان ع�ام 1٤21ه�  وخروج�ه وُأممَ
حي�ث قال العج�ريي بأن أول رمضان يوم األربع�اء وقال تقويم 
أم الق�رى بأنه يوم اخلميس، أال يعني  هذا اختالف  علامء الفلك 
فيام بينهم يف والدة اهلالل وحتديد أوائل الش�هور وهنايتها؟ وطاملا 
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وج�د إمجاع علامء الفل�ك عىل والدة اهلالل فهل جي�وز لنا األخذ 
باحلساب السيام يف حال غموم هالل رمضان علينا. 

أرجو تكرمكم باإلجابة عن هذا السؤال - حفظكم اهلل – 
                                     أخوكم خالد بن عبد الرمحن الصالح 

والجواب عىل هذا ما ييل: 

أوالاً: 

في�ام يتعل�ق باالخت�الف يف الطريق�ة التي كان عليها حس�اب 
تقوي�م أم القرى قبل ما يزيد عىل أربع�ني عاما وما صارت عليه 

اآلن.
ف�ام قبل ذلك كانت طريقة حس�اب تقويم أم القرى يقوم هبا 
�اُب الفلك�يُّ كلنت�ن وكان يعتمد يف حس�ابه ع�ىل املناهج  سرَّ احلمَ
احلميدية بمعايري الطول والعرض والزوال باعتبار الشهر األول 
من السنة اهلجرية كامال والشهر الثاين ناقصا وهي طريقة ال جيوز 
االعت�امد عليها واألخذ هبا حي�ث ال عالقة هلا بأحوال اهلالل يف 
إرسار أو إهالل أو اقران أو والدة أو رصد مسار حيث توفرت 
لبالدنا الس�عودية ولكثري من البلدان اإلسالمية الثقافة الفلكية 
ووج�د التخص�ص يف ه�ذا النوع من العل�وم الفلكية م�ن ِقبمَل 
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املسلمني وصار أمر ضبط دخول الشهر وخروجه ُميرًسا بحكم 
الدق�ة يف معرف�ة وقت اقران القمر بالش�مس ووق�ت انفصاله 
عنها وهو ما يس�مى بال�والدة. وحي�ث إن املقتىض الرشعي يف 
دخول الشهر وخروجه يعتمد عىل غروب الشمس قبل القمر. 
وحي�ث إن معرفة ذلك ممكن بتحقق معرفة وقت والدة اهلالل. 
فق�د ظهر جليًّ�ا أن ما أخذ به عل�امء الفلك م�ن التقيد بدخول 
الش�هر وخروجه ب�والدة اهلالل هو الصحي�ح واملعيار الدقيق. 
ولوال أننا معرش املسلمني مقيدون بالرؤية الرشعية وبالنصوص 
الصحيحة من رسولنا ونبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص لقلنا باألخذ هبذه الطريقة 
يف إثبات دخول الش�هر وخروجه ِوفق توقيت الوالدة للهالل. 
وقد أخذت جلنة تقويم أم القرى التابعة ملدينة امللك عبد العزيز 
للعل�وم والتقني�ة هب�ذه الطريقة يف إع�داد التقوي�م . وكان هلذه 
الطريقة أثرها املحس�وس يف انضباط التقويم واالستئناس به يف 
حتري رؤية هالل رمض�ان دخوالً وخروًجا ويف الدقة يف حتديد 
مواعيد أوقات الصلوات. والفضل يف ذلك يرجع إىل اهلل تعاىل 
ثم إىل قرار جملس الوزراء رقم 1٤٣ وتاريخ 1٤18/8/22ه� 
باعتب�ار والدة اهل�الل واعتب�ار توقيت مكة املكرم�ة يف غروب 

الشمس قبل القمر أوبعده.
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وخالصة اجلواب أن طريقة كلنتن يف حس�اب التقويم طريقة 
تعتم�د عىل احلدس والتخمني. وأما الطريقة احلديثة يف حس�اب 
التقويم فهي طريقة تعتمد عىل العلم اليقيني املنتِج القطعمَ واجلزممَ 
ت فتاوى بعض  والدقة يف التقدير والتقويم واحلساب. وهلذا اجتهمَ
علامء املغرب واجلزائر وتونس وغريها من البلدان اإلسالمية إىل 
األخذ هبا يف دخول ش�هر رمض�ان وخروجه دون األخذ بالرؤية 

لقطعهم بأن اإلثبات هبا أقوى من اإلثبات بالشهادة.
ثانيا: 

ما ذكره السائل من القول بأن علامء الفلك قاطبة جممعون عىل 
أن والدة اهل�الل هل�ا وقت حم�دد بلحظة واحدة وم�ع ذلك يوجد 
خ�الف بينه�م يف حتدي�د أول كل ش�هر وجاء بمث�ال االختالف 
ب�ني العجريي وتقويم أم القرى يف حتديد أول ش�هر رمضان لعام 
1٤21ه� ويس�أل عن وجه ه�ذا االختالف واحلال أهنم جممعون 

عىل حتديد والدة هالل كل شهر بلحظة معينة.

والج�واب ع�ىل ه�ذا اإلش�كال أن غال�ب عل�امء الفلك من 

مس�لمني وغري مس�لمني أخذوا بتوقيت جرينت�ش. واتفقوا عىل 
األخذ باصطالح مقتضاه )إْن ُولِدمَ اهلالُل قبل الثانية عرشة مس�اًء 
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بتوقي�ت جرينت�ش فالليلة ليلة أول يوم من الش�هر. وإن ُولِدمَ بعد 
الثانية عرشة صباحًا فالليلة آخر يوم من الشهر.  

واألس�تاذ العج�ريي أح�د ه�ؤالء العل�امء الذي�ن يأخ�ذون 
بتوقي�ت جرينت�ش وباعتب�ار ه�ذا االصطالح املذك�ور يف أول 
الشهر وآخره.وأما جلنة تقويم أم القرى فهي تأخذ بقرار جملس 
ال�وزراء رقم 1٤٣ وتاري�خ 1٤18/8/22ه� املقتىض األخذ 
بغ�روب الش�مس يف مكة املكرمة ف�إن كان غروهب�ا قبل والدة 
اهل�الل حيث غرب القمر قبل الش�مس فتعتر ه�ذه الليلة ليلةمَ 
آخ�ر يوم من الش�هر. وإن كان غروهبا بع�د والدة اهلالل حيث 
غربت الش�مس قب�ل القمر فتعتر هذه الليل�ة ليلةمَ أول يوم من 
الشهر. ومستند هذا القول هو املقتىض الرشعي يف اعتبار دخول 
الش�هر وخروجه وه�و الرؤية الرشعي�ة املعتمدة عىل الش�هادة 
برؤية اهلالل بعد غروب الشمس . وهبذا يظهر وجه االختالف 
واجلواب عنه. وأن هذا االختالف ليس اختالفا يف وقت والدة 
اهل�الل وإنام ه�و اختالف يف االصطالح. فل�و فرضنا أن اهلالل 
ولد بعد غروب الشمس من مكة املكرمة الساعة احلادية عرشة 
مساء بتوقيت اململكة املوافق الس�اعة الثامنة بتوقيت جرينتش 
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فعىل حساب األستاذ العجريي ومن أخذ هبذا االصطالح تكون 
هذه الليلة هي ليلة أول يوم من الش�هر، وعىل حساب تقويم أم 
القرى تكون هذه الليلة هي ليلة آخر يوم من الش�هر. وال شك 
أن حس�اب تقويم أم القرى هو املتفق مع املقتىض الرشعي ألن 
العرة يف دخول الش�هر وخروجه غروب الش�مس آخر الشهر 
قب�ل غ�روب القم�ر ف�إن غربت الش�مس قب�ل غ�روب القمر 
كانت الليلة هي ليلة أول يوم من الش�هر. وإن غرب القمر قبل 
الش�مس كانت الليلة آخرمَ الش�هر. وال عرة بوالدة اهلالل بعد 
غروب الش�مس س�واء أكان ذلك أول الليل�ة أم آخرها. وهذا 
ه�و املقتىض الرشعي املس�تند ع�ىل قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »صوم�وا لرؤيته 
وأفط�روا لرؤيت�ه« وعىل ما روي ع�ن أيب هري�رة موقوفا: )إنام 
الش�هر تسع وعرشون فال تصوموا حتى تروه وال تفطروا حتى 

تروه(. واحلمد هلل الذي هدانا هلذا. 

ثالثاًا: 

وأما بالنس�بة للقول بأنه طاملا أن علامء الفلك جممعون عىل أن 
والدة اهل�الل تتم يف حلظة معينة وأن هذه اللحظة متيرس معرفتها 
ل�دى عم�وم عل�امء الفل�ك وأن والدة اهل�الل معرفته�ا قطعي�ة 
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وليست ظنية فلامذا ال يؤخذ باحلساب الذي هو أقوى يف الثبوت 
من شهادة الرؤية.

فالجواب عىل هذا أننا معرش املسلمني مقيدون وملزمون باتباع 

النصوص الرشعية من كتاب اهلل تعاىل ومن سنة رسوله حممد ملسو هيلع هللا ىلص. 
قال تعاىل چ ۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ )البقرة:185(   وقال 
ملسو هيلع هللا ىلص »صوم�وا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«. ول جيعل الش�ارع احلكيم 
احلس�ابمَ طريقا لإلثبات يف دخول الش�هر وخروجه وهلذا يلزمنا 
مع�رش املس�لمني التقي�د بالن�ص الرشع�ي وال اجته�اد مع نص. 
ونظ�ًرا إىل أن الش�هادة بالرؤية جي�ب أن تكون منفك�ة عام يكذهبا 
ها، فإذا قرر علامء  �ا وعقاًل. فإذا ارتبطت بام يكذهبا فيجب ردُّ حسًّ
الفلك أن الش�مس تغرب قبل والدة اهلالل وأن القمر يغرب قبل 
الشمس وجاء من يشهد برؤية اهلالل بعد غروب الشمس فيجب 
رد هذه الشهادة ألهنا شهادة غاية ما نقول فيها عند إحساننا الظن 
م يف ش�هادته وغل�ط. إذ كيف يرى  همَ بالش�اهد ب�أن الش�اهد قد ومَ
ْعُد. أي إنه ال  اهلالل بعد غروب الشمس واحلال أن اهلالل ل يولد بمَ
يزال متقدًما عىل الش�مس إىل جهة الغرب فهو أمامها وهي خلفه 

من جهة الرشق فقد غرب قبلها. وعليه فللهالل ثالثة أحوال: 
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الحال األوىل: 

أن تكون والدة اهلالل بعد غروب الشمس كأن تغرب الشمس 
الس�اعة السادس�ة مس�اء ويولد اهلالل الساعة الس�ابعة مساء ثم 
عى ويش�هد برؤية اهلالل بعد غروب الش�مس فأرى  درَّ يأيت من يمَ
أن ه�ذه الش�هادة باطلة وجيب ردها التصاهل�ا بام يكذهبا وهو أن 
والدة اهلالل كانت بعد غروب الشمس واحلال أن القمر ال يزال 

متقدما عليها فهو عنها غرب وهي عنه رشق؟ 
الحال الثانية: 

أن تك�ون والدة اهلالل قبل غروب الش�مس كأن تكون والدة 
اهلالل الساعة الثالثة بعد الظهر وأن الشمس غربت قبل غروب 
القمر ثم يأيت من يش�هد برؤية اهلالل بعد غروب الش�مس فهذه 
الش�هادة ممكن�ة فإذا تم تعديله�ا كان�ت واردة وصحيحة وجيب 

األخذ هبا فهي شهادة رشعية متفقة مع علم الفلك. 
الحال الثالثة:

أن تك�ون والدة اهلالل قبل غروب الش�مس كأن تكون والدة 
اهلالل الس�اعة الثالثة بعد الظهروقد غربت الشمس قبل غروب 
القمر ول يأت إىل اجلهة املختصة بإثبات الرؤية من يش�هد برؤية 
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اهلالل ففي هذه احلال ال جيوز إثبات دخول الش�هر باحلساب بل 
�ا و  جي�ب ان يكون إثب�ات دخوله بالرؤية املنفكة عام يكذهبا ِحسًّ
عقاًل لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمرَّ عليكم 

فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوما«. 

ا:  رابعاً

ي�ردد كثري من طلبة العلم أن علامء الفل�ك خمتلفون فيام بينهم 
فبعضه�م يقول يرى اهلالل عىل درج�ة كذا وبعضهم عىل درجة 
كذا وبعضهم يقول باستحالة الرؤية مع وجود الوالدة ويقولون 
إن هذا االختالف بينهم يمنع األخذ باحلس�اب يف حتديد الوالدة 

بزمن معني فكيف نأخذ بقول قوم خمتلفني؟ 

ْن ُذكِ�ر من طلبة العلم خيلطون بني  والج�واُب عىل هذا بأن ممَ

ال�والدة وإم�كان الرؤية. فأم�ا الوالدة فليس�ت حمل خالف بني 
علامء الفلك قاطبة فاخلر هبا خٌر قطعيٌّ يقينيٌّ كاخلر بأن رضب 
)5×6=٣0( وال يستطيع مدعي اخلالف أن يأيت بمخالف واحد 
م�ن علامء الفل�ك يف العال يف حتدي�د والدة اهلالل. وأم�ا إمكاُن 
رؤي�ة اهل�الل بعد الوالدة وغروب الش�مس قبل غ�روب القمر 
فه�ذا حمل اخل�الف بينهم فبعضهم يقول ال ُي�رى إال عىل درجة 
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س�بع وبعضهم يقول ال يرى إال عىل درجة أربع وبزاوية معينة. 
ونحن نقول طاملا أن اهلالل مولود وأن الشمس غربت قبله فمن 
ش�هد برؤيته وكان عدالً فش�هادته صحيحة . سواء أكانت عىل 
أرب�ع درجات أم أكث�ر من ذلك أم أقل فق�درة اهلل تعاىل يف منح 
. وهبذا يتضح  درَّ م�ن يش�اء من عباده قدرة إبصاٍر يف عيني�ه ال ُتحمَ
أن اخل�الف بني عل�امء الفلك لي�س يف والدة اهل�الل وليس فيام 
يقول�ه علم الفلك أن الش�مس تغرب قبل اهل�الل أو بعده وإنام 
يف إمكان رؤيته بعد الوالدة وغروب الشمس قبله، وأما الوالدة 
فه�م جممع�ون عىل حلظة ال�والدة دون أن خيتلف أحد منهم عىل 
أح�د فاخلر بوالدته خ�ر يقيني قطعي وكذلك األمر يف غروب 

الشمس قبل اهلالل أو بعده.

ونحن نؤكد رضورة رد الشهادة بالرؤية إذا كانت قبل الوالدة. 
أما إذا كانت الش�هادة بالرؤية بعد الوالدة وغربت الشمس قبل 
غروب القمر فس�واء أكانت الرؤية عىل درجات معينة أم ليست 
ع�ىل درج�ات معينة إال أهنا بعد الوالدة فالش�هادة بع�د تعديلها 

صحيحة ومقبولة.
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وقب�ل ختام�ي ه�ذه اإلجابة حيس�ن بن�ا بي�ان معن�ى االقران 
والوالدة: 

االقرتان: هو أن خيتفي القمر بالشمس مطلًقا عن األنظار. 

والوالدة: انفصال القمر عن الشمس بحيث تكون الشمس أمام 

القمر نحو الغرب ويكون القمر خلف الشمس نحو الرشق 
وبدون حتديد مس�افة زمنية أو مكانية لالنفصال فيكفي جمرد 
االنفص�ال لتحق�ق الوالدة. وذل�ك كله بالنس�بة للرائي من 

األرض.

ه�ذا ما تيرست اإلجابة به وصىل الله عىل نبينا محمد 

وعىل آله وصحبه. 





 قضايا تتعلق برؤية اهلالل 
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وصىل الله وس�لم عىل رسول الله وعىل آله 

وأصحابه ومن وااله وبعد:

فه�ذه بعض التنبيهات املتعلق�ة بعلم الفلك فيام يتعلق بقضايا 
رؤية اهلالل أحببت اإلفادة هبا واهلل املستعان.

الفائدة األوىل: 

والدة اهل�الل تعن�ي انفص�ال القمر عن الش�مس بعد اقراهنام 
وذلك بتقدم الش�مس عىل القم�ر نحو الغرب وبتأخر القمر عن 
الشمس نحو الرشق، ووالدة اهلالل حتدث مرة واحدة يف هناية كل 
ا زمنيًّا حملُّ إمجاع بني مجيع علامء الفلك  ْعيينُهمَ شهر ويف فرة زمنية تمَ
يف العال وذلك عىل سبيل القطع واليقني حيث أمجع علامء الفلك 
 عىل ذلك ال عىل سبيل الظن كام يقول به بعض من ال علم هلم يف 

علم الفلك.

الفائدة الثانية: 

هن�اك اصط�الح عامل�ي فلك�ي يف اعتبار م�ا بعد ال�والدة أول 
الشهر أو آخره فإذا كانت الوالدة قبل الثانية عرشة مساء بتوقيت 



جرينت�ش صارت تلك الليلة أول الش�هر وما قب�ل الوالدة آخر 
الشهر.

وإذا كان�ت الوالدة بعد الثانية عرشة مس�اء بتوقيت جرينتش 
صارت تلك الليلة بكاملها حتى هناية الصباح آخر الش�هر. وقد 
صدر ق�رار من جمل�س الوزراء الس�عودي باعتب�ار توقيت مكة 
املكرم�ة وباعتبار غروب الش�مس من مك�ة املكرمة توقيتا آلخر 

الشهر أو أوله.

ف�إذا كان اهلالل مولوًدا قبل غروب الش�مس اعت�رت الليلة 
ليلة أول يوم من الش�هر. وإن غربت الش�مس قبل والدة اهلالل 
اعت�رت الليل�ة ليل�ة آخر يوم الش�هر وه�ذا القرار مس�تمد من 
التوجي�ه النب�وي: »صوموا لرؤيت�ه وأفطروا لرؤيت�ه« فإذا رؤي 
اهل�الل بعد غروب الش�مس ص�ارت الليلة الت�ي رؤي فيها ليلة 
أول يوم من الش�هر وهكذا. وه�ذا خاص باالعتبار الفلكي. أما 
ه إىل الرؤية  االعتب�ار الرشع�ي يف دخول الش�هر وخروجه فم�ردُّ
الرشعي�ة برشط أن تكون الش�هادة عىل رؤية اهل�الل بعد والدته 
وبعد غروب الش�مس قبل القمر، أما إذا وجد من يش�هد برؤية 
اهلالل بعد غروب الش�مس وقبل والدته فهي شهادة باطلة جيب 
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ا وعقاًل،  ردها الستحالة ذلك فهي شهادة ل تنفك عام يكذهبا ِحسًّ
ومن رشوط صحة الشهادة أن تنفك عن ذلك.

الفائدة الثالثة: 

�ُردُّ األخذمَ باحلس�اب الفلكي الس�يام ما يتعلق  �ْن يمَ ْذُك�ُر ممَ يمَ
برب�ط صح�ة دع�وى الش�هادة بالرؤي�ة ووالدة اهل�الل يذكُر 
هؤالء ب�أن الفلكيني خمتلفون فيام بينه�م يف حتديد زمن والدة 
اهلالل وكذلك يف حتديد أول الش�هر ك�ام حدث اختالفهم يف 
ع�ام 1٤21ه� حيث أدخ�ل بعضهم رمضان بي�وم اخلميس 
وخالفه�م العج�ريي وه�و أحده�م فأدخل�ه ي�وم األربع�اء 

واجلواب عىل هذين اإليرادين ما ييل:

م�ا يتعلق بالقول بأن علامء الفلك خمتلفون فيام بينهم يف حتديد 
زم�ن ال�والدة فه�ذا قول غ�ري صحيح فلي�س بني عل�امء الفلك 
اخت�الف يف ذل�ك مطلًقا بل إمجاعه�م عىل حتديد ال�والدة بزمن 
حمدد واقع وحاصل ومتحقق ومن يقول بوجود االختالف بينهم 
فق�د التبس عليه األمر بني والدة اهل�الل وإمكان الرؤية وظن أن 
الوالدة هي إمكان الرؤية وليس كذلك فوالدة اهلالل حمل اتفاق 
وإمج�اع بني علامء الفلك قاطبة وال ش�ذوذ ألح�د منهم يف ذلك 



)10٤(

فه�م متفقون عىل حتديد وقتها ولي�س بينهم اختالف إال إذا كان 
هن�اك اختالف ب�ني أهل احلس�اب يف نتيج�ة رضب 5×6=٣0 
وإنام االختالف بينهم يف إمكان رؤية اهلالل بعد والدته وغروب 
الش�مس قبله. فبعضهم يقول: ال ُيرى إال إذا كان ارتفاعه س�بع 
درج�ات فأكث�ر وبعضهم يقول أق�ل من ذلك فه�م خمتلفون يف 
حتدي�د مقدار الدرجة التي يمكن أن يرى اهل�الل مرتفًعا هبا بعد 

إمجاعهم عىل والدة اهلالل بوقت معني.

وم�ا يتعل�ق بالقول بوجود اخت�الف يف حتديد أول الش�هر أو 
هنايت�ه فهذا االختالف ليس م�رده اختالًفا يف حتديد والدة اهلالل 
وإن�ام االخت�الف بينه�م يف األخ�ذ باالصطالح يف حتدي�د أوائل 
الش�هور من حيث األخ�ذ بالتوقيت اجلرنتش أو األخذ بتوقيت 
أم الق�رى مكة املكرمة وغروب الش�مس قبل الوالدة أو بعدها، 
فإذا فرضنا أن هالل رمضان ولد الس�اعة الثامنة من ليلة االثنني 
مثاًل بتوقيت جرينتش ومعلوم أن والدته بعد غروب شمس يوم 
األح�د بتوقيت مكة املكرمة أي يف الس�اعة احلادية عرشة مس�اًء 
فع�ىل االصط�الِح العامل�يِّ اآلخِذ بتوقي�ت جرينت�ش يكون يوم 
االثن�ني أول رمضان وع�ىل اآلخذ بام أخذت ب�ه اململكة العربية 
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السعودية من اعتبار غروب الشمس من مكة املكرمة فإن غربت 
بع�د ال�والدة وقب�ل غروب القم�ر فالليل�ة أول الش�هر عىل هذا 
االعتب�ار ويك�ون ي�وم الثالثاء هو أول ش�هر رمض�ان ومن هذا 
املث�ال يتض�ح أن االخت�الف يف االصط�الح ُينتِ�ج االختالف يف 
حتديد أول الش�هر أو آخ�ره مع اتفاق اجلمي�ع وإمجاعهم عىل أن 

لوالدة اهلالل وقت معني. 

الفائدة الرابعة: 

جيب االقتصار يف إثبات دخول الشهر أو خروجه من اجلانب 
الرشع�ي عىل الرؤية دون احلس�اب لقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »صوموا لرؤيته 
وأفط�روا لرؤيت�ه« إال أن الرؤية جيب أن تكون بعد والدة اهلالل 
وغروب الشمس قبل القمر. ومن اّدعى الرؤية قبل والدة اهلالل 
دُّها  وغروب الش�مس بعد غروب القمر فش�هادته باطلة جيب رمَ

حيث إهنا شهادة ل تنفّك عاّم يكذهبا من حيث احِلسِّ والعقل. 

وعلي�ه فيج�ب أن يك�ون عملن�ا بحس�اب الفل�ك مقصوًرا 
ع�ىل النف�ي دون اإلثبات فإذا تق�رر فلكيًّا أن اهل�الل ال يولد إال 
بع�د غروب الش�مس فهذا يعن�ي نفي رؤية اهل�الل بعد غروب 
الش�مس فمن ش�هد برؤيته تع�ني رد ش�هادته، وإذا كان اهلالل 
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يولد قبل غروب الش�مس وغربت الشمس قبله ولكن ل يتقدم 
أحد بش�هادة رؤيته فال جيوز لنا العمل بام تقرر فلكيا بأن اهلالل 
مولود قبل غروب الشمس؛ ألننا متعبدون بالرؤية دون احلساب 

وبام ذكرنا يمكن ذكر األحوال التالية:

الح�ال األوىل: ال يولد اهلالل إال بعد غروب الش�مس ويأيت 

م�ن يّدعي رؤي�ة اهلالل بعد غروب الش�مس فه�ذه الرؤيا جيب 
�ا وعقال حيث  رّده�ا حيث إهنا ش�هادة ل تنفك ع�اّم يكذهبا ِحسًّ

جيب األخذ باحلساب فيام يتعلق بالنفي. 

الحال الثانية: يولد اهلالل قبل غروب الشمس ولكن ل يتقدم 

أحد بالش�هادة عىل رؤيته فال جيوز األخذ بمقتىض الوالدة حيث 
إن اإلثبات جيب أن يكون بالرؤية الرشعية ال باحلساب الفلكي.

الفائدة الخامسة: 

ذه�ب بعض عل�امء الفل�ك إىل رضورة اعتبار إم�كان الرؤية 
بع�د الوالدة وأن�ه جيب رد رؤية من يدعيه�ا يف حال عدم إمكان 

الرؤية.

وقد اختلفوا فيام بينهم يف حتديد درجة إمكان الرؤية – والذي 



)107(

ْجًرا  يظهر يل هو القول: بعدم اعتبار إمكان الرؤية، ألن يف ذلك حمَ
ع�ىل قدرة رب العامل�ني فمتى كان مولوًدا قبل غروب الش�مس 
وغرب القمر بعد غروب الش�مس وجاء من يشهد برؤية اهلالل 
بعد غروب الش�مس تعني علينا األخذ هبذه الش�هادة برشطه كام 
يتعني علينا رصف النظر عن اشراط إمكان الرؤية بعد الوالدة. 

هذا ما تيرس ذكره والله املستعان.
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س ١: أحده�م يس�أل: هل يك�ون ملن عادته صي�ام ثالثة أيام 

من كل شهر أجر صيام ثالثة أيام من شوال حينام يصوم ستة من 
شوال؟

الج�واُب: الحم�ُد لله. فض�ل اهلل واس�ع وكرمه ع�ىل عباده 

أوس�ع ويظهر يل - واهلل أعلم - أن من صام س�تة من شوال فإنه 
يصدق عليه أنه صام ثالثة أيام من شوال كعادته يف صيامه ثالثة 
أيام من كل ش�هر إذا نوى ذلك يف صيام الس�تة األيام من ش�وال 
ويش�هد هلذا جمموعة أمور أحدها : أن من دخل املس�جد لصالة 
الظهر فصىل قبل إقامة الصالة ركعتني بنية أهنا حتية املسجد وبنية 
أهنا الس�نة الراتبة فله أجر النيتني. الثاين: من كان ُمترَِّصًفا بحدث 
أكر يوم اجلمعة فاغتس�ل لرفع احلدث وبنية اس�تحباب الغسل 
ي�وم اجلمعة ص�ار ذلك لرفع احلدث والس�تحباب الغس�ل يوم 
اجلمع�ة. الثال�ث: من دفع زكات�ه لقريبه املس�تحق للزكاة كانت 
دق�ًة وِصلًة. الراب�ع: أن من كانت عادته صي�ام ثالثة أيام من  صمَ
كل ش�هر ف�إن صيامه ش�هر رمضان يص�دق عليه أن�ه صام من 

رمضان ثالثة أيام فله أجر احلالني. والله أعلم.

س ٢: أحُدهم يس�أل فيقول: هل جيوز للمس�لم أن يعقد نية 
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صوم التطوع بعد طلوع الشمس وهل جيوز له وهو صائم صوم 
تطوع أن ينقض صيامه بأكل أو رشب أو مجاع؟

الج�واُب: الحمُد لله. ثبت عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه طلب من 

ْن  أهله أثناء النهار طعاًما فاعتذروا بعدم وجوده فقال ملسو هيلع هللا ىلص: إين إذمَ
صائ�م. فهذا دليٌل عىل ج�واز انعقاد نية ص�وم التطوع وإن كان 
طِّ�ًرا بعد طلوع  أثن�اء النهار لك�ن برشط أال يكون ق�د تناول ُمفمَ
الفج�ر. حي�ث إن الصي�ام يبدأ من طل�وع الفج�ر حتى غروب 

الش�مس لقوله تعاىل: چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  
چ  چ     چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌچ ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص »إذا أقبل 
الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الش�مس فقد أفطر 
الصائ�م« وجيوز للصائ�م نًفال أن ينقض صيامه بطعام أو رشاب 
أو نحوه من نواقض الصوم حيث روي عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذلك، 
ولك�ن األفضلمَ واألتمرَّ هو إمتام الصوم اس�تجابة ألمر اهلل تعاىل: 

چڎ   ڈ   ڈچ )حممد:٣٣(. والله أعلم.

س ٣: م�ن أي مص�در من مصادر الترشي�ع نجد فيه وجوب 

االقتداء باململكة العربية السعودية يف الصوم والفطر؟

الجواُب: الحمُد لله. اململكة العربية الس�عودية حكومة من 
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حكوم�ات العرص احل�ارض وليس هلا وجود يف ع�رص النبوة وال 
عرص الصحابة وال التابعني وإنام هي حكومة آتاها اهللُ ملكمَ غالِب 
اجلزيرة العربية بام يف ذل�ك مكة املكرمة واملدينة املنورة ومقاطعةمَ 
نجد واإلحس�اء وغالبمَ سواحل اخلليج العريب وسواحل البحر 
األمحر. وهي بحمد اهلل وفضله من أكثر الدول اإلسالمية التزاًما 
يًُّدا  قمَ وحمافظة عىل الطابع اإلسالمي. ومن أكثر الدول اإلسالمية تمَ
باملقتضيات الرشعية حتلياًل وحترياًم وإباحة وحظًرا. ولقد منرَّ اهلل 
عليه�ا واصطفاها خلدم�ة احلرمني الرشيفني ولدهي�ا من االلتزام 
والتدقي�ق والتح�ري والعناية البالغ�ة يف النظ�ر يف إثبات دخول 
شهر رمضان وخروجه ما ليس لدى كثري من الدول اإلسالمية. 
فضال عن أهنا ُتعتر املركز األول والركيزة األوىل لدي املس�لمني 
يف كاف�ة أنح�اء األرض. وكلمُته�ا وُحْكُمها فيام يتعلق بش�ؤون 
املس�لمني حملُّ اح�رام وتقدير اجلمي�ع. فمن أخ�ذ باالقتداء هبا 
يف اعتب�ار دخ�ول ش�هر رمضان وخروج�ه فقد أخ�ذ بتقليد من 
ل�ه حقُّ الق�دوة واإلمامة، وق�د بحث فقهاء املس�لمني موضوع 
رؤية هالل رمضان. هل تعتر رؤية بعض املس�لمني اهلالل رؤية 
للجميع ؟ أو أن لكل بلد رؤيتمَه؟ فكان لفقهاء املس�لمني يف هذه 
املس�ألة قوالن مها ما صدر ب�ه قراُر هيئة كب�ار العلامء يف اململكة 
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العربية الس�عودية بأن لكل حكومة إسالمية احلقرَّ يف اختيار أهل 
احل�ل والعقد فيها ما يرونه من تقليد غريه�م يف إثبات الرؤية أو 
االس�تقالل منهم برؤية أهل بلدهم. وأما اجلالياُت اإلسالمية يف 
بلدان غري إسالمية فنظًرا النعدام الوالية الرشعية لدهيم بصفتهم 
أقلية يف بلد غري إس�المي فالُبدرَّ هلم من تقليد غريهم من البلدان 
اإلس�المية، ونظ�ًرا ملزيد م�ن الثقة واالطمئن�ان وكثاف�ة العناية 
بوس�ائل الرؤية يف اململكة ولصدارهتا وإمامتها للعال اإلسالمي 
بحكم موقعها اجلغرايف ومتيزها عن غريها من الدول اإلس�المية 
يف االلت�زام واملحافظة عىل الطابع اإلس�المي يف بالدها فأرى أن 
تقليده�ا يف دخول ش�هر رمض�ان وخروجه تقليد ت�رُأ به الذمُة 

 

- إن ش�اء اهلل - الس�يام البل�دان الواقع�ة غ�رب اململكة كمرص 
وليبيا وتونس واجلزائر واملغرب. والله املستعان.

س ٤: هل ثبوُت اهلالل يف الس�عودية لتحديد يوم عرفة وأيام 

ٌة عىل مجيع املسلمني يف كل أنحاء العال؟ احلج ُحجرَّ

الجواُب: الحمُد لله. ُيعرُف جواُب هذا الس�ؤال من جواب 

السؤال السابق فوسائل إثبات دخول شهر ذي احلجة هي وسائل 
إثبات دخول شهر رمضان وخروجه إال أن دخول شهر رمضان 
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يكفي يف إثباته شاهٌد واحٌد وأما خروجه وإثبات دخول األشهر 
ُط لثبوت رؤية هالل كلِّ ش�هر شاهدان  �نة فُيْش�رمَ الباقية من السرَّ

عدالن. والله أعلم.

س 5: هل نحن مكلفون يف حتري رؤية اهلالل من اجلو؟

لرَّفني يف حت�ري رؤية اهلالل من  الجواُب: الحمُد لله. لس�نا ُمكمَ

اجلوِّ ولسنا مكلفني يف حتري رؤية اهلالل من املراصد بحيث يلزمنا 
إجي�اُد مراص�د لذل�ك. ولكن لو جاءنا مس�لم عدل يش�هد برؤية 
هُبا. فعلينا األخُذ  ذِّ ة عام ُيكمَ كرَّ اهلالل من األرض وكانت الرؤيُة ُمنْفمَ
برؤيت�ه يف دخول ش�هر رمضان ولو قال بأنه رآه بواس�طة املرصد 
فقول�ه هذا مقبول. وال يؤثر ذلك ع�ىل قبول رؤيته واألخذ هبا إذا 

ِة البرص وقوته. والله أعلم. ْداًل مشهوًدا له بِِحدرَّ كان مسلام عمَ

س 6: هل نؤمُن بالفلكيني أو نؤمن باهلل ورسوله؟

الجواُب: الحمُد لله. هذا السؤال ال جيوز أن يصدر من مسلم 

فاإليامُن باهلل ورس�وله هو أصُل اإلس�الم واإليامن، ومن ل يؤمْن 
ْهِريٌّ يقول بمقالة الدهريني  باهلل ورس�وله فليس مس�لاًم بل هو دمَ
 »وم�ا هيلكن�ا إال الده�ر« وقد جي�وز يل تصحيح الس�ؤال ليكون 

هبذه الصيغة: 
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هل أقوال الفلكيني يف إثبات دخول الشهر يتعارض مع اإليامن 
باهلل ورسوله؟

والج�واُب: الحمُد لله.أق�واُل الفلكيني مبني�ٌة عىل نظريات 

فلكي�ة تعتم�د ع�ىل احلس�اب يف تقدي�ر س�ري األف�الك وتالقيها 
وتباعدها ومنها الشمس والقمر، ومن نتائج هذه العلوم الفلكية 
معرفة الكس�وف واخلس�وف ابتداًء وانتهاًء وزمنً�ا ومكاًنا وهي 
�ُد جمموع�ٌة كبرية من عل�امء اإلس�الم يف الفلك قدياًم  عل�وم ُيؤكِّ
لِّفني باألخذ  وحديًث�ا صحة نتائ�ج هذه العل�وم ولكن لس�نا ُمكمَ
هبذه النتائج فاهلل سبحانه وتعاىل يقول: چ ۀ  ہ  ہ  ہچ 
ويق�ول ملسو هيلع هللا ىلص: »صوم�وا لرؤيت�ه وأفط�روا لرؤيته« وق�د صدرت 
فتاوى معترة من جمامع فقهية عىل اعتبار الرؤية فقط وهي فتاوي 
مبنية عىل جمموعة من النصوص من كتاب اهلل وس�نة رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص وم�ن أقوال جمموعة كبرية من علامء املس�لمني قدياًم وحديًثا 
وأرى أن م�ن متام اإلجابة عىل هذا الس�ؤال القول بأنه: ال ش�ك 
ر وأصبحت مس�ائُله  أن عل�م الفلك يف عرصن�ا احلارض قد تطورَّ
حقائ�قمَ علمية، ومن ذلك والدُة اهل�الل وهي انفصاُل القمر عن 
الش�مس بعد اجتامعهام يف رؤية الرائي من األرض بحيُث تكون 
الشمُس أمامه مما ييل الغرب وهو خلُفها مما ييل الرشق وأرى أن 



)117(

والدة اهلالل هبذا التعريف تبنى عليها األحكام اآلتية:
إذا اتف�ق الفلكي�ون ع�ىل أن اهل�الل ال ُيول�د إال بعد غروب  أ- 
الش�مس من اململكة بس�اعتني مث�اًل وجاء من يش�هد برؤية 
اهلالل يف س�امء اململكة فأرى أن هذه الش�هادة غري صحيحة 
هُبا. حيث إن الش�مس يف هذه  ذِّ وجي�ُب ردُّها ألنرَّ الواق�ع ُيكمَ

احلال تغرب بعد غروب القمر .
ب- إذا ق�رر الفلكي�ون والدة اهل�الل قبل غروب الش�مس وأن 
ْن يشهد برؤية اهلالل وكان  الشمس تغرب قبل القمر وجاء ممَ
عدال مسلام فشهادته مقبولة ومعترة وقد اتفق العلم الفلكي 

مع الرؤية البرصية عىل إمكان هذه الرؤية وصحتها.
ج��- إذا اتف�ق الفلكيون عىل والدة اهلالل قبل غروب الش�مس 
بخمس س�اعات أو أقل أو أكثر مث�ال ولكن ل ُيرمَ اهلالل فال 
جيوز لنا أن نثبت اهلالل باحلس�اب فقط ألن الش�ارع احلكيم 
عل�ق اإلثبات بالرؤية فق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: »صوم�وا لرؤيته وأفطروا 

لرؤيته« والله أعلم.
س 7: هل تتعدد والدة اهلالل يف البلدان؟

الج�واُب: الحمُد لله. والدة اهلالل ال تتع�دد وإنام االختالف 
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يف مواقي�ت ال�والدة يف العال فقد يكون التوقي�ت لوالدة اهلالل يف 
اململكة العربية السعودية الثانية صباحا بتوقيت جرنتش ويف اململكة 
املغربية احلادية عرشة مس�اء بتوقي�ت جرنتش وهذا االختالف يف 

توقيت الوالدة يف كل مكان ال يعني تعدد الوالدة. والله أعلم. 

س 8: م�ا هو عمل أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف تعميم الرؤية 

وختصيصها؟
الجواُب: الحمُد لله. ال ش�كرَّ أن وس�ائل االتصال يف عرص 

ا وهلذا كان العمُل لدى أصحاب رسول  النبوة كانت حمدودًة جدًّ
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن لكل أهل بلد رؤيتهم. وحديُث كريب يدل عىل ذلك 
د العال  ولكن بعد أن تطورت وس�ائل االتصال فيمكن أن يتوحرَّ
اإلسالمي عىل األخذ برؤية من تثبت لدهيم الرؤية من دول العال 
اإلس�المي الس�يام إذا ثبتت الرؤية من الرشق فام كان غرهبا فهو 

من باب أوىل. والله أعلم.
اخ ملعاجلة الربو يفسد الصوم؟  س 9: هل تناوُل البخرَّ

اخ أنه مادة س�ائلة  الج�واُب: الحمُد لله. املع�روف عن البخرَّ

مضاف إليها مادة طبية وهي مادة متجمدة تصل مادة استنشاقها 
إىل احللق ثم إىل الرئة وإىل اجلوف وال خيفى أن الذي عليه مجهور 
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أهل العلم أن كل ما وصل إىل جوف الصائم فهو مفسد لصومه 
بل إن جمموعة من بعض أهل العلم قالوا بأن القطرة يف العني أو 

األنف أو األذن إذا وصلت إىل احللق فسد هبا الصوم. 
وبناًء عىل ما عليه مجهور أهل العلم يف ذلك فأرى أن استخدام 
ا  �لٌّ لصوم�ه . وإذا كان مريض الرب�و مضطرًّ �اخ للصائ�م خُمِ البخرَّ
الستخدامه فيستخدمه ويمسك هناره ويقيض ذلك اليوم فإن كان 
ا الس�تخدامه بصفة دائمة فنجم�ع بني قول من قال بأنه ال  مضطرًّ
طِّر، وبني القول بأنه مريض ال ُيرجى برُء مرضه. فنقول بجواز  ُيفمَ
استخدامه للصائم ويرتب عليه اإلمساك مع االستخدام والكفارة 
عن كل يوم إطعام مسكني وال يلزمه القضاء لكن برشط اإلمساك 

عن مفسدات الصوم. والله أعلم.

س ١0: هل حتليل الدم يفطر به الصائم؟ 

الجواُب: الحمُد لله. الذي يظهر يل أن الصائم يفسد صيامه 

بالتحليل؛ ألن أخذ الدم من الصائم مثل أخذ دمه للحجامة وقد 
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »أفطر احلاجم واملحجوم«.

ْج�ُه إفط�ار املحجوم أنه أخ�ذ منه من الدم م�ا يفطره، عىل  ومَ ومَ
س�بيل االختيار وأما احلاجُم فألن�ه يمصُّ آلة احلجامة بعد جرح 
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حم�ل احلجامة فيحتمل أن يمتص جزًءا م�ن الدم. ولكن بعد أن 
تط�ورت آلة احلجامة وصار الدم خيرج من غري ش�فط فال يظهر 
أن احلاجم يفطر بحجامته غريه ألن احلكم يدور مع العلة وجوًدا 

وعدما. والله أعلم.

س ١١: أحُد إخواننا املغاربة يسأل ويقول: إذا ل يثبت دخول 

شهر رمضان يف اململكة املغربية إال بعد يوم من ثبوته يف السعودية 
وصمت غالب الش�هر يف السعودية وعيدت معهم فكان جمموع 
أي�ام صيام�ي ثامني�ة وعرشي�ن يوًما فق�د صمت يف املغ�رب بعد 
الس�عودية بي�وم وثبت خروج رمض�ان وأنا يف الس�عودية حيث 
ل أص�م إال ثامني�ة وعرشين يوًم�ا فهل أفطر مع الس�عودية وماذا 

يرتب عيل؟ 

الج�واُب: الحمُد لله. جيب عىل كل مس�لم أن يلتزم بام التزم 

به أهل البلد اإلس�المي  الذي هو فيه وذلك  بدخول الش�هر أو 
ُشذرَّ عام عليه تلك البلد تقليًدا لدولة أخرى. فإذا  خروجه. وأال يمَ
كان يف إحدى البلدان اإلس�المية فيجب عليه أن يلتزم يف صيامه 
وفط�ره ب�ام عليه تلك البالد التي هو فيها وقت دخول الش�هر أو 
خروجه. وإذا كان صيامه بعد ذلك أقل من تسعة وعرشين يوًما 
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فعلي�ه أن يقيضمَ النق�صمَ ليتمرَّ له بصيامه تس�عٌة وع�رشون يوًما. 
والله أعلم. 

س ١٢: أحده�م يس�أل فيق�ول: ما احلكم يف اخت�الف أعياد 

املس�لمني يف الفط�ر ويف األضحى علام بأن ذل�ك يؤدي إىل صوم 
ي�وم حمرم وإفطار ي�وم واجب صومه. مع ما يف ذل�ك من البلبلة 

والفوىض؟.

الج�واُب: الحمُد لله. اتف�ق العلامء ع�ىل أن مطالع األهلة 

�ا  خمتلف�ة بالنس�بة للبل�دان وأن ذل�ك مما ُعلِ�ممَ بالرضورة ِحسًّ
وعقال. ومعنى االختالف أن زمن والدة اهلالل خمتلفة بالنس�بة 
الختالف الزمن بني البلدان ال أهنا متعددة. واختلفوا يف اعتبار 
االخت�الف يف املطالع من حيث ب�دء الصوم وهنايته عىل قولني 
فبعُضه�م رأى اعتب�ارمَ اخت�الف املطالع يف ب�دء الصوم وهنايته 
فجعل ألهل كل بلد رؤيتمَهم اخلاّصة هبم. وبعُضهم رأى عدم 
اعتب�ار ذلك وجعل رؤي�ة البلد الواحد رؤية جلميع املس�لمني 
يف كل مكان واس�تدّل كلُّ فريق بأدلة من الكتاب والسنة وربام 
اس�تدل الفريق�ان بالن�ّص الواح�د كاس�تدالهلام بقول�ه تعاىل: 
چۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ )البق�رة: 185( وبقول�ه تع�اىل: 
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)البق�رة:189(  ڭچ  ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   چے   

وباجلمل�ة  لرؤيت�ه«  وأفط�روا  لرؤيت�ه  وبقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص »صوم�وا 
فموضوع االس�تفتاء من املس�ائل النظرية الت�ي لالجتهاد فيها 

جمال وهلذا اختلف فيها العلامء قدياًم وحديًثا.
ْت ه�ذه املس�ألُة يف إح�دى دورات هيئة كبار  وس�بق أن ُنظِ�رمَ
العل�امء يف اململك�ة وأص�دروا فيه�ا ق�راًرا يتضمُن اإلش�ارة إىل 
اخل�الف الق�وي يف املس�ألة وإىل أن اختالف البلدان اإلس�المية 
يف الص�وم والفطر ال يرت�ب عليه يشء من املحاذير. وأن اختيار 
أحد القولني مما خيتصُّ به أهل احللِّ والعقد يف كل بلد من علامئه 
ووالته. أما القول بأن ذلك يرتب عليه صوُم يوم حيرم صياُمه أو 
فطر يوم واجب صياُمه فليس كذلك ألن العرة يف تعيني الصوم 
والفطر بام يتفق عليه أهل احلل والعقد يف الدولة من األخذ بأحد 

القولني والعلم عند اهلل تعاىل. وهو املستعان.
رمَ ألحد املسلمني إدراك ليلة القدر فبم يدعو؟ س ١٣: إذا ُقدِّ

الج�واُب: الحم�ُد لله. ثبت عن عائش�ة ر أهنا س�ألت 

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ه�ذا الس�ؤال فوجهه�ا ملسو هيلع هللا ىلص بأن تق�ول يف دعائها 
»اللهم إنك عفوٌّ حتبُّ العفومَ فاعُف عني«. والله أعلم.



)12٣(

س ١٤: م�ا هي الليايل التي أكدت األحاديث عن رس�ول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص أن نتحرى ليلة القدر فيها؟
الج�واُب: الحمُد لل�ه. وردت عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جمموعة 

ا فيها . فقد ورد عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص احلثُّ  �همَ سمَ ُه تمَلمُّ جِّ أحاديث ُتومَ
ا يف الع�رش األواخر م�ن رمض�ان وورد عنه ملسو هيلع هللا ىلص أن  ِس�همَ لمَمُّ ع�ىل تمَ
أح�رى ليلة ُتلتمس فيه�ا ليلُة القدر هي ليلة س�بع وعرشين من 
رمض�ان وقد أخفاها اهلل تعاىل عن عباده تفضال منه ليكون منهم 
مزي�د عمل صالح يف أكثر من ليلة التامًس�ا هل�ا وهذا من كرم اهلل 
ب إليه بالعمل  وفضله ورمحته بعباده يف االستزادة من اخلري والتقرُّ

الصالح. والله أعلم.

س ١5: ما هي عالمات ليلة القدر؟

الجواُب: الحمُد لله. ال أعرف أحاديثمَ صحيحة عن رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف عالم�ات تل�ك الليل�ة ولك�ن وردت آث�اٌر اهلل أعل�م 
بصحته�ا وفيه�ا وجود نور متمي�ز يف تلك الليل�ة وأن احلمري ال 
تنهق فيها والكالب ال تنبح وتطلع الش�مس التالية لليلتها خالية 

من الشعاع. والله أعلم.
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س ١6: ماذا ينبغي للمس�لم أن يعمل�ه يف العرش األواخر من 

رمضان؟

الج�واُب: الحمُد لله. ال ش�ك أن للعمل الصالح يف رمضان 

وال س�يام يف العرش األواخر منه فيه مزي�د فضل عىل أول رمضان 
وأوس�طه وهلذا آثرها النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص باالعتكاف فيها وفيها ليلة القدر 
ه فيها فيكثر  خري من ألف ش�هر. فينبغي للمس�لم أن يغتنم وجودمَ
م�ن العمل الصالح م�ن صالة وصدقة وذكر وت�الوة لكتاب اهلل 
وكثرة اس�تغفار ومحد وتكب�ري وهتليل وأمٍر باملع�روف وهني عن 
ُد آخر الليل مع  املنك�ر، ومن األعامل الصاحلة املختص�ة هبا التهجُّ
اجلامع�ة واملحافظة عىل ص�الة الراويح والبعد عام يفس�د العمل 
ويبطله كالرياِء والسمعِة واألخِذ بالبدع واملحدثات واملنِّ واألذى 
عند ب�ذل الصدقات، ومن العمل الصال�ح االبتهاُل إىل اهلل تعاىل 
بالدعاء والترضع واخلشوع والتوبة النصوح. والله املستعان.

س ١7: م�ا ه�ي كلمتكم التوجيهية لتوديع املس�لمني ش�هر 

رمضان؟

الج�واُب: الحم�ُد لله. جيب عىل املس�لم أن يأخذ من ش�هر 

رمض�ان درًس�ا نافًع�ا يف تربي�ة النف�س وهتذي�ب الف�ؤاد وتقوية 
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اإلي�امن وأن يكون له من رمضان فرصة توبة إىل اهلل وإنابة إليه يف 
استمرار العمل الصالح بعد رمضان. فإن اهلل تعاىل ربنا وإهلنا يف 
رمضان ويف غريه من شهور السنة وأيامها. فبئس قوٌم ال يعرفون 
اهلل إال يف رمض�ان . وأن يك�ون منا مزيد تعلق باهلل تعاىل يف قبول 
نا الصالحمَ كانوا يدعون اهلل س�تة أشهر  عملنا الصالح. فإنرَّ س�لفمَ
أْن ُيبلرَّغهم رمضان. ويدعونه س�تة أش�هر أخ�رى أن يتقبرَّل منهم 

عملهم فإنام يتقبل اهلل من املتقني. والله املستعان.
س ١8: ماذا ينبغي للمسلم عمله ليلة العيد وفجره ويومه؟

الج�واُب: الحمُد لل�ه. ليلة عي�د الفط�ر من أفض�ل الليايل 

والتهجد فيها فيه فضل كبري والتكبري فيها وتس�بيح اهلل وحتميده 
ُب فيها العب�ُد إىل اهلل تعاىل . وهي  تق�ررَّ م�ن أفض�ل األعامل التي يمَ
أفضل وقت إلخراج زكاة الفطر الس�يام بعد صالة الفجر وقبل 
صالة العيد. ويوم العيد يوم فرح للمسلمني واستبشار وأمل كبري 
يف أن يش�مل اهلل عباده بالرمحة واملغف�رة والعتق من النار وينبغي 
للمس�لم أن ُيِريمَ إخوانه املسلمني املحبةمَ واملودة وأن يفتح معهم 

صفحاٍت جديدًة فيها التسامُح واإلخاء. والله املستعان.
س ١9: هل جيوُز للصائم رضب اإلبر أثناء صومه؟
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الجواُب: الحمُد لله. اإلبر ال ختلو حاهلا من أحد أمرين إما أن 

تكون إبر تغذية وإما أن تكون إبر عالج. وإبر العالج إما أن تكون 
يف الوريد أو يف العضل. فأما إن كانت اإلبر إبر تغذية فاألظهر من 
أقوال أهل العلم أن الصائم يفطر بتعاطيها؛ ألهنا تعطي متعاطيها 
قوة كالقوة التي حيصل عليها من األكل والرشب فتعطي اجلس�م 
ا. وهذا ال يتفق مع احلكمة الرشعية يف مرشوعية  قوة وِش�بمًَعا وِريًّ
الصوم من مراعاة إحساس العبد بشء من اجلوع والعطش ليتذكر 
بذلك إخوانه الفقراء وليحتسب املشقة يف ذلك عند اهلل فإن أكثر 
العبادة أجًرا أكثُرها مش�قًة. وهي كذلك تزيد الدم تدفقا فتتوسع 
بذلك جماري الشيطان وهلذا قال ملسو هيلع هللا ىلص: »إن الشيطان جيري من ابن 
آدم جم�رى الدم فضيُِّق�وا جماريه باجلوع« وأم�ا إن كانت اإلبر إبر 
عالج فإن كانت يف العضل فال يظهر لنا بأس يف استعامهلا . إال أن 
احتياط العبد لعبادته يقتيض منه إرجاء استعامهلا إيل ما بعد الفطر 
�ُة بالوريد فنظًرا إىل أهنا تكون يف  إن أمك�ن ذلك، أما اإلبُر اخلاصرَّ
جم�اري الدم والدم يذهب وجي�يء إيل القلب ومنه. ونظرا إىل أهنا 
عالج وليس�ت إب�ر تغذية فق�د دار احلظُر واإلباحة ب�ني النظرين 
 ٌ ٌ واحلرام بمَنيِّ فاش�تبه األمر وقد ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »احلالل بمَنيِّ
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وبينه�ام أم�ور مش�تبهات ال يعلمهن كث�ري من الن�اس فمن اتقي 
الش�بهات فقد اس�ترأ لِدينه وِعرضه« وعلي�ه ففي تغليب جانب 
احلظ�ر ع�ىل جانب اإلباحة أمَْخ�ٌذ باالحتياط وُبْعٌد عن الش�بهات 
واس�تراء لصحة العبادة وخروج م�ن خالف أهل العلم يف ذلك 
ها الصائُم اضط�راًرا فله ذلك وعليه اإلمس�اُك وقضاء  ذمَ ف�إْن أمَخمَ

ذلك اليوم احتياًطا. والله أعلم.

س ٢0: ما حكم النية يف صوم الفرض والنفل ومتى تكون؟

الج�واُب: الحمُد لله. أمجع أهُل العلم عىل أن النية يف الصوم 

رشٌط لصحت�ه إال أهنم اختلفوا يف تعيني وقتها فذهب مجهورهم 
إىل وج�وب تبيت نية صوم الفرض ليال لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من ل جيمع 
الصي�ام قب�ل الفجر فال صي�ام ل�ه« رواه أبو داود والنس�ائي وملا 
روى ال�دار قطني بإس�ناده إىل عائش�ة ر أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قال: 
ياممَ قبل طل�وع الفجر فال صيام ل�ه« أما النفُل  »م�ن ل ُيبمَيِّ�ِت الصِّ
فيجوز بِنيٍة من النهار إن ل يكن تناول ما ُيبطل الصوم بعد طلوع 
الفجر ملا روت عائش�ة ر قالت: دخ�ل عيلرَّ النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ذات 
يوم فقال: هل عندكم يشء؟ قلنا: ال، قال: فإين صائم«. أخرجه 
مسلم وأبو داود والنسائي. وذهب بعض أهل العلم إىل وجوب 
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الني�ة من اللي�ل مطلقا س�واء أكان الصوم فرًض�ا أم نفال لعموم 
قول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: ال صيام مل�ن ل يبيت الصيام من اللي�ل ولعدم و جود 

وجه للتفريق يف النية يف الصوم بني الفرض والنفل. 

وأجاب اإلمام مالك عن حديث عائش�ة املتقدم : هل عندكم 
من يشء قالت: ال، قال: إين إًذا صائٌم بأنه ملسو هيلع هللا ىلص كان ُمبيًِّتا النية من 
اللي�ل إال أن�ه أحسرَّ بضعٍف أثناء النهار ف�أراد أن ُيفطر إن وجد 
ش�يًئا فلام ل جي�د أتمرَّ صومه. أه��. ولعل الق�ولمَ بوجوب تبييت 
الني�ة من الليل مطلًقا س�واء أكان صوممَ ف�رض أم نفٍل أقرُب إىل 
الص�واب لعموم قوله ملسو هيلع هللا ىلص: من ل ُيبمَيُِّت الصيام قبل طلوع الفجر 
فال صيام له. وألن النية يف كل عبادة تسبق أول أدائها، وإلمكان 
تأويل حديث عائش�ة ر بام ذكره اإلمام مالك - رمحه اهلل - 
م�ن أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان بيت نية الصوم م�ن الليل إال أنه أحسرَّ بضعف 

أثناء النهار فأراد الفطر إن وجد عند أهله شيًئا. والله أعلم.
س ٢١: أحُدهم يسأل بأن زوجته كانت حائًضا وكان صائاًم يف 

رمضان فجامعها ويسأل عام يرتب عليه وعىل زوجته يف ذلك؟

الجواُب: الحمُد لله. ال خيفى أن إفساد الصوم يف رمضان من 

األمور املنكرة واملحرمة وأن عىل من أفسد صومه بجامعه زوجته 
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يف هنار رمضان من غري عذر أمور أربعة: أحدها: فساد صيام ذلك 
اليوم. الثاين: امُليِضّ فيام أفسده أي االستمرار يف صيام ذلك اليوم 
وإن كان فاسًدا، الثالث: قضاء ذلك اليوم. الرابع: الكفارة وهي 
ِعتق رقبة مؤمنة فإن ل جيد فصيام شهرين متتابعني فإن ل يستطع 
فإطعام س�تني مس�كينًا. وذلك ملا روى ابُن ماجه بسنده أن النبيرَّ 
ُصْم يوًما  ملسو هيلع هللا ىلص قال لألعرايب الذي جامع زوجته يف هنار رمضان »ومَ
مكان�ه« وملا يف الصحيحني ع�ن أيب هريرة ؤ قال: بينام نحن 
جلوس عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذ جاءه رجل فقال يا رسول اهلل: هلكُت 
ق�ال: مالك؟ قال وقعُت ع�ىل امرأيت وأنا صائ�م فقال ملسو هيلع هللا ىلص: هل 
جت�ُد رقبًة تعتقها قال: ال. قال: فهل تس�تطيع أن تصوم ش�هرين 
متتابعني قال: ال. قال: فهل جت�د إطع�ام س�تني مسكينًا قال: ال، 
فمكث النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فبينام نحن عىل ذلك ُأيِتمَ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بعْرق من متر 
والع�رق املكتمل. فقال: أين الس�ائل؟ فقال: أنا، فقال: خذ هذا 
فتص�دق به. فقال الرجل: عىل أفقر مني يا رس�ول اهلل؟ فواهلل ما 
بني البتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي ملسو هيلع هللا ىلص  حتى 

بدت أنياُبه ثم قال: أطعْمه أهلك.

وأم�ا املرأُة فحيث إهنا حائض فال يشء عليها؛ ألن وجوب أداء 
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الصيام ساقط يف حّقها للحيض إال أن عليها كفارة اجلامع يف احليض 
إن كان�ت مطاوعة وع�ىل زوجها فضال عن ذلك كف�ارة اجلامع يف 
احلي�ض وهي دينار أو نصفه واملراد بالدين�ار مثقال من الذهب أو 

قيمته من الفضة أو الورق النقدّي وباهلل التوفيق. والله أعلم.

س ٢٢: أحده�م يس�أل عن حك�م من ترك وق�ت فريضة يف 

شهر رمضان وهو صائم هل يصحُّ صومه؟
الج�واُب: الحمُد لل�ه. إن كان تركه الصالة جح�ًدا لوجوهبا 

فه�ذا والعياُذ ب�اهلل كافٌر مرتدٌّ خ�ارج عن ملة اإلس�الم فال يصح 
صوُمه؛ ألن من رشوط الصوم اإلسالم، وترك الصالة يف غري عذر 

معصية كرى خترج تاركها من اإلسالم قال تعاىل: چڄ  ڄ      ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چچ )الفرقان:2٣( وقال تعاىل: چگ  
گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    
ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ  ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  
ے  ے  ۓ  ۓ   ڭچ )الكهف: 10٣-105( أما إن كان ترُكه إياها 
تكاس�اًل مع إيامنه بمرشوعيتها فقد اختل�ف أهل العلم يف حكمه 
هل يعتر فاس�ًقا بذلك أم كافرا؟ وعىل القول باعتباره فاس�ًقا فإنرَّ 
ه صحيٌح لوجود رشطه وهو اإلسالم وُيطالب ثالثمَ مرات  صياممَ
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رَّ عىل الرك وخش فوات وقت التي بعدها  ب�أداء الصالة ف�إن أمَرصمَ
ا وباهلل التوفيق. والله أعلم. دًّ مما جيمع معها ُقتِلمَ حمَ

س ٢٣: أحده�م يس�أل فيق�ول: ذه�ب بعض م�ن ال خالق 

هل�م إىل التش�بيه عىل املس�لمني ب�أن الصوم مفروض عىل س�بيل 
االختيار لقوله تعاىل: چ ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  
چ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  ک  ک  ک   گگ  گ  گ ڳ  

)البقرة:18٤( فام اجلواب عن ذلك؟

الج�واُب: الحم�ُد لله. من املعل�وم من الدي�ن بالرضورة أن 

اإلسالم مبنيٌّ عىل مخسة أركان: أحدها صوم رمضان، فقد روى 
الش�يخان يف صحيحيهام عن ابن عمر c أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»بني اإلس�الُم عىل مخٍس ش�هادِة أال إله إال اهلل وأن حممًدا رسول 
اهلل وإق�اِم الص�الة وإيت�اِء ال�زكاة وص�وِم رمضان وح�جِّ البيت 
احلرام ملن اس�تطاع إليه س�بياًل« وقد أمجع أه�ل العلم قاطبة عىل 
وج�وب صيام رمضان ع�ىل من كان أهاًل لصيام�ه ممن آمن باهلل 
ر  وكان مكلًفا إال أن يكون مريًضا أو عىل س�فر فعدة من أيام ُأخمَ

ق�ال تع�اىل: چٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ ڤ ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦچ )البقرة: 18٣(
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ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   چڳ    تع�اىل  وق�ال 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ڭچ  ڭ   ڭ    ۓ   ۓ     ے   ے  ھ   ھ   ھ   ہھ  

ڇ  ڍ      ڍ  ڌ    چ  تع�اىل  قول�ه  وأم�ا  )البق�رة:185( 
ڌ  ڎچ )البق�رة:18٤( إىل آخر اآلية فقد أمجع أهُل العلم 
قاطبة عىل أهنا ليس�ت دلياًل عىل االختيار يف الصوم بعد استقرار 
مرشوعيت�ه. وذهبوا يف تفس�ريها وتعيني املراد منه�ا إىل جمموعة 
أق�وال تلتقي كله�ا يف ثالثة أمور، أحدها: أن ذل�ك كان أول ما 
ُف�ِرضمَ م�ن الصوم فقد كان من ش�أنه أن من أطاق�ه من املقيمني 
صامه إن ش�اء وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم يفطره مسكينا 

ثم ُنِس�خمَ ذلك بقول�ه تع�اىل: چۀ ہ ہ ہ ہھ  ھ  
)البق�رة:185(  ھ  ھ  ے ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭچ 
واس�تدلرَّ أهُل ه�ذا القول بمجموعة أحادي�ث وآثار رويت عن 
جمموع�ة من الصحاب�ة ئ منهم مع�اذ بن جب�ل وابن عمر 

وابن عباس وسلمة بن األكوع.

الثاين: أن قوله تع�اىل: چ ڇ  ڍ ڍچ )البقرة:18٤( 
حكٌم خاصٌّ بالشيخ الكبري والعجوز اللذين ُيطيقان الصيام كان 
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ا هلام بالفطر واالفتداء ثم نس�خ ذلك بقوله تعاىل: چۀ  صًّ خرَّ ُمرمَ
ہ ہ ہ ہچ فلزمهام الصوُم إال أن يعجزا فيفديا.

الثال�ث: أن اآلي�ةمَ حمكمٌة ال نس�خمَ فيها وأن املقص�ودمَ من قوله 
تعاىل چ ڇ  ڍ ڍچ الذين كانوا ُيطيقونه يف شباهبم ثم 
ى برؤه فلهم  كان فيه�م العجُز عن صيامه لكر أو مرض ال ُيْرجمَ

الفطر وعليهم الفداء.
وأمَْوىلمَ هذه األقوال وأقرهُبا إىل الصواب أن اآلية الكريمة جاءت 
بمرشوعي�ة الص�وم كمرحلة م�ن مراحل الت�درج يف مرشوعيته 
ثم نس�خ اهلل أمر اخلي�ار إىل اللزوم عىل من يس�تطيعه وكان أهال 

ھ   ہھ   ہ  ہ  ہ  چۀ  تع�اىل  بقول�ه  صيام�ه  ألداء 
 ھ  ھ  ے ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭچ )البق�رة:185(. 

والله أعلم.

س ٢٤: أحده�م يس�أل: هل جيوز للمس�لم االعت�امد يف بدء 

الصوم واإلفطار عىل احلساب الفلكي أو ال بد من رؤية؟

الج�واُب: الحمُد لله. ال خيفى أن الرشيعة اإلس�المية رشيعة 

س�محة عام�ة ش�املة أحكامها مجي�ع الثقلني اجل�ّن واإلنس عىل 
در وأهل وبر وهلذا  اختالف أزماهنم وطبقاهتم علامء وُأميني أهل ممَ
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سهل اهلل عليهم الطريق إىل معرفة العبادات فجعل لدخول أوقاهتا 
وخروجها عالمات يش�ركون يف معرفتها فجعل زوال الش�مس 
إىل جهة الغرب أمارًة عىل دخول وقت الظهر وغروب الش�مس 
عالم�ة عىل خروج وقت العرص ودخ�ول املغرب كام جعل رؤية 
اهلالل بعد إرساره آخر الشهر عالمة عىل ابتداء شهر قمرّي جديد 
وانتهاء ش�هر قمري س�ابق. ول يكلفنا تعاىل يف معرفة بدء الشهر 
القمري بام ال يعرفه إال النرَّْزُر اليسرُي من الناس كاحلساب الفلكي 
وهبذا جاءت النصوص من كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص قال 

تعاىل چۀ ہ ہ ہ ہچ وقال تعاىل:چ ے   ے  
ملسو هيلع هللا ىلص:  وق�ال  )البق�رة:189(  ۇچ  ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ  
»صوم�وا لرؤيته وأفط�روا لرؤيته فإن ُغمرَّ عليك�م فأكملوا العدة 
ثالث�ني« فعلرَّ�ق ملسو هيلع هللا ىلص األمر بالص�وم والفطر عىل الرؤي�ة. ول يربط 
ذل�ك بحس�اب النج�وم وس�ري الكواكب وهو ملسو هيلع هللا ىلص  رس�ول رب 
العاملني وخاتم املرس�لني إىل كاف�ة الثقلني اجلن واإلنس ُيبمَلُِّغ عن 
اهلل تعاىل ما يأمُره ببالغه وإبالغه. واهلل تعاىل عليم بأحوال عباده يف 
خمتلف أمصارهم وعصورهم فلو كان األخذ باحلس�اب الفلكي 
يف إدخال الشهور وإخراجها متجًها ومرشوًعا لبيرَّنه اهلل تعاىل عىل 
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لس�ان رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص وملاِ جاء تعليُق األمر بالص�وم والفطر بالرؤية 
فقط كام ثبت ذلك يف األحاديث الصحيحة، وفضاًل عن ذلك فإن 
علم احلس�اب مبنيٌّ عىل أم�ور عقلية ال جمال للحسِّ ىف اعتبارها. 
وحيث إن التقدي�رات العقلية حتتمل اخلط�أمَ واالضطرابمَ فضاًل 
عام يف حتصيل نتائجها من الكلفة واملش�قة مع أهنا ليس�ت متيرسة 
لكل أحد. وحيث إن الرشيعة اإلس�المية قد بينت أحكامها عىل 
ية تس�تطيع كل طائفة حتصيلها لرتي�ب األحكام عليها  أم�ور جلرَّ
فقد علرَّقت الرشيعُة اإلس�المية حكممَ الص�وم والفطر عىل الرؤية 
دون احلساب لكوهنا يف متناول اجلميع، وألهنا أمر ِحي ال حيتمل 

اخلطأ وال سوء التقدير.

وعليه فينبغي أن يكون عمُلنا يف ذلك طِبًقا ملا كان عليه العمل 
زمن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وزمن اخللفاء الراشدين وزمن األئمة األربعة 
يف القرون الثالثة املشهود هلا باخلري والفضل فإن اخلري كل اخلري يف 
إتباعهم واالقتداء هبم يف أمور ديننا. وبناًء عىل ذلك فإن األصل 
يف إثبات دخول الش�هر وخروجه هو الرؤية الرشعية. وحساب 
الفلك نس�تعني ب�ه يف معرفة صحة الش�هادة بالرؤي�ة من عدمها 
فحس�اب الفلك علم حس�اباته دقيقة تبني لنا صحة الشهادة من 



)1٣6(

عدمها حيث إن الشهادة مرشوٌط لصحتها انفكاكها عام يكذهبا. 
ق�د يقول أحدهم إن هذا القول منك مناقض ملا هو مفهوم عنك 
كد القول بأن  باملن�اداة بالعمل الفلكي. واجل�واب إنني أقول وُأؤمَ
عل�م الفل�ك جيب األخذ ب�ه فيام يتعل�ق بنفي الرؤي�ة ال بإثباهتا. 

والله أعلم. 

س ٢5: أحُده�م يس�أل ع�ن وج�ه الش�به ب�ني صيامنا معرش 

املس�لمني وصيام من قبلنا يف قوله تعاىل: چٿ  ٿ  ٿ  ٹ       
ڦچ  ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  ٹ  ٹ   ٹ  

)البقرة: 18٣(؟

الجواُب: الحمد لله: اختلف أهل العلم يف تعيني وجه الشبه 

وتقدي�ره فذه�ب بعُضه�م إىل أن الذي�ن من قبلنا ه�ُم النصارى 
وأن الش�به بني الصيامني يف الكي�ف والزمن فقد روى ابُن جرير 

 

- رمحه اهلل - يف تفس�ريه بس�نده إىل الّسدّي يف تفسري قوله تعاىل: 
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ٿ   ٿ   چٿ  

ڦچ )البق�رة: 185( ق�ال: أم�ا الذي�ن من قبلن�ا فالنصارى 
ُكتب عليهم صوم رمض�ان وُكتب عليهم أال يأكلوا وال يرشبوا 
بعد النوم وال ينكحوا النس�اء شهر رمضان فاشتدرَّ عىل النصارى 
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صي�اُم رمض�ان وجعل يقلب عليهم الش�تاء والصي�ف فلام رأوا 
ذل�ك اجتمع�وا فجعلوا صياًم�ا يف الفصل بني الش�تاء والصيف 
هم  وقال�وا نزي�د عرشين يوًما نكف�ر هبا ما صنعنا فجعل�وا صياممَ
مخس�ني يوًما فلم يزل املس�لمون ع�ىل ذلك يصنع�ون كام تصنُع 
النص�ارى حتى كان من أمر أيب قي�س وعمر بن اخلطاب ما كان 
فأحلرَّ اهلل هلم األكل والرشب واجلامع إىل طلوع الفجر. وقيل إن 
الش�به بني الصيامني يف املرشوعية من أن الص�وم ُكتِبمَ علينا كام 
ُكتِبمَ عىل الناس الذين من قبلنا، فقد ذكر ابُن جرير بإس�ناده إىل 
قت�ادة يف معن�ى: چ       ٹ ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ قال: كتب 
شهر رمضان عىل الناس كام ُكتِبمَ عىل الذين من قبلهم. قال وقد 
كتب اهلل عىل الناس قبل أن ينزل رمضان صوم ثالثة أيام من كل 

شهر. والله أعلم. 

س ٢6: أحُده�م يس�أل: هل جيوُز للمصيل ق�راءة القرآن من 

املصحف. وإذا كان ا ملرء مريًضا إال أنه حيس يف نفسه االستطاعة 
ع�ىل الص�وم فنصحه طبيب بع�دم الصوم فهل جيوز ل�ه االنقياد 

لنصح الطبيب؟

الجواُب: الحم�ُد لله. نعم جيوز للمصيل أن يق�رأ القرآن يف 
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املصح�ف ملا ُرِويمَ أن عائش�ة ر كان يؤمه�ا غالُمها ذكوان 
 : وكان يق�رأ يف املصحف يف رمضان. رواه البيهقيُّ وقال الزهريُّ
كان خياُرن�ا يقرؤون يف املصاح�ف يف الصالة يف رمضان. وغاية 
ما يف ذلك أن يقال إن القراءة يف املصحف يف الصالة جملبة للعمل 
الكث�ري املبط�ل للصالة . ولك�ن جُياب عن ذلك بأن�ه عمل ليس 
كث�رًيا ُعْرًف�ا. وه�و من مصلح�ة الص�الة، وقد ثبت عن س�لفنا 
الصال�ح فِْعُل�ه فل�و كان ممنوعا لكان�وا أحق باالمتن�اع عنه واهلل 
أعل�م. وأما اجلواب عن الس�ؤال الثاين ف�إذا كان الطبيب مأمونا 
ثق�ة وذا خ�رة يف علمه وكان يرى أن الص�وم يزيد من املرض أو 
يضعف أثر العالج فيبطئ يف الشفاء ونصحه طبيب بعدم الصوم 
فينبغي الس�مُع والطاعة لنصحه. وذلك باإلفطار والقضاء، ولو 
أحسرَّ يف نفس�ه القدرة عىل الصوم بعد القدرة عليه لقوله تعاىل: 

ۓ     ے   ے  ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ  ہ  ہ  چۀ 

ۓ  ڭ   ڭ  ڭچ )البقرة: 185( فإن استمررَّ به العجُز فصار 
مريًض�ا مرًضا ال ُيرجى برؤه فله الفطر بصفة دائمة. ويطعم عن 
كل يوم مسكينًا نِصف صاع تقديُره بالوزن كيلو ونصف تقريًبا. 

 

والله أعلم.
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س ٢7: أحدهم يس�أل ويق�ول متى ُيؤمر الصبي�اُن بالصوم، 

وهل لذلك مستنٌد من عمل سلف هذه األمة؟

الجواُب: الحمُد لله. ُيستحب أمُر الصبيان بالصوم إذا غلب 

هُتم علي�ه لتمرينه�م وتعويدهم علي�ه. وقد قال  ع�ىل الظ�ن ُقْدرمَ
باس�تحباب ذلك مجاعة من الس�لف منهم ابُن سريين والزهريُّ 
ن التي يمكن أن يؤمر فيها  والشافعيُّ وغرُيهم.وقد اخُتلِف يف السِّ
: إذا أطاق صوم ثالثة أيام تباًعا ال  الصبي بالصوم فقال األوزاعيُّ
خيور فيها وال يضعف مُحِّلمَ صوم شهر رمضان. وقال إسحاق: إذا 
بلغ ثنتي عرشة سنة ُأِحبُّ أن ُيكلرَّفمَ الصوم. ولعّل اعتبار العرش 
أوىل ألنرَّ النب�يرَّ ملسو هيلع هللا ىلص أم�ر بالرضب عىل الص�الة عندها مع اعتبار 
الق�درة عىل ذلك، واألصل يف ذلك ما يف الصحيحني عن الربيع 
بنت ُمّعوذ قالت: أرس�ل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص غداة عاشوراء إىل قرى 
األنص�ار التي ح�ول املدينة: من كان أصبح صائ�اًم فليتّم صومه 
وم�ن كان أصبح مفط�ًرا فليتّم بقية يومه فكنرَّ�ا بعد ذلك نصومه 
نمَا الصغار منهم ونذهب إىل املس�جد فنجعل هلم  ُمه ِصبيانمَ وِّ وُنصمَ
اها حتى  الُّلعبة من الِعهن فإذا بكى أحُدهم من الطعام أعطيناه إيرَّ
يكون عند اإلفطار. وللبخارّي قال عمُر لنشوان – أي سكران- 
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يف رمضان. ويلك وصبياننا صيام ورضبه. والله أعلم.

س ٢8: أحُدهم يس�أل ويقول بأنه استاك وكان يف لثته بعض 

ٌم فهل يفسد صومه بذلك؟ التورم فخرج من فمه دمَ

الج�واُب: الحمُد لله. إذا خرج الدم من جس�د الصائم دون 

أن يكون إلخراجه قصد وال عمل إنام خروجه عىل سبيل الغلب 
ف�ال أث�ر خلروج�ه عىل صح�ة الص�وم أش�به الرع�اف والنزيف 
ُم بطريق االختيار عىل س�بيل الطلب  ونحومه�ا. أما إذا خرج الدرَّ
ه أو  كأن احتج�م أو فص�د أو أخ�رج من دمه ما ُيْس�ِعُف ب�ه غريمَ
للتحليل فإن صومه يفسد بذلك ملا روى أمحد وغريه بإسناده إىل 
ش�داد بن أوس أنه مررَّ مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص زمن الفتح عىل رجل حمتجم 
بالبقي�ع لثامن ع�رشة ليلة خلت من رمضان فق�ال: أفطر احلاجُم 
واملحجوُم. قال ش�يخ اإلسالم ابُن تيمية - رمحه اهلل - يف إحدى 
يرَّنرَّ�ا أن الفطر باحلجامة عىل ِوفق األصول والقياس  فتاويه: وقد بمَ
وأنه م�ن جنس الفطر بدم احليِض واالس�تقاِء واالس�تمناء وإذا 
كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر. اه�. والله أعلم. 

س ٢9: أحُده�م يس�أل ويق�ول ب�أن أخته كان�ت مريضة 



)1٤1(

�ل وأدركها ش�هُر رمضان وه�ي يف مرضها ال تس�تطيع  بالسُّ
صيامه ثم أدركت رمضان آخر فلم تصمه لذلك ثم مر عليها 
ثالث�ة أعوام وهي ل تصم الش�هرين الباقيني يف ذمتها ويس�أل 

عام جيب عليها فعله؟

الجواُب: الحمُد لله. يظهر من السؤال أهنا برئت من مرضها 

وأهنا صامت ش�هور رمضان يف الس�نوات الث�الث بعد مرضها 
وش�فائها ف�إذا كان األم�ر كذلك ف�إن تأخريها صيام الش�هرين 
الباقي�ني يف ذمتها، واحلال أهنا تس�تطيع الصي�ام غري جائز. وهي 
آثم�ة بذل�ك ويرتب عليه�ا لقاء تأخريه�ا الصيام كف�ارة وهي 
إطعام مس�كني عن كل يوم من الش�هرين املذكورين. أي إطعام 
س�تني مس�كينا كل مس�كني ُمّدُبرٍّ أو نصف صاع م�ن غريه. كام 
أن�ه يتعني عليه�ا املبادرُة بقضاء ما عليها م�ن صوم وال بأس من 
تفريقها بأن تصوم يوًما وتفطر يوًما أو تصوم أسبوًعا وتفطر مثله. 

 

والله أعلم.

س ٣0: أحده�م يس�أل ويقول بأن زوجته ولدت قبل ش�هر 

رمض�ان بمدة وبعد حلول ش�هر رمضان خ�اف عىل زوجته أهنا 
ال تق�وى عىل الصوم نظًرا لضعفها كام خاف عىل ولدها من آثار 
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صومها ويسأل: هل هلا الفطُر يف رمضان لذلك؟
الج�واُب: الحمُد لل�ه. إذا خافت املرضع ع�ىل ولدها وكان 

للخ�وف ما يرره بأن صامت مثال فظهرت آثار ذلك عىل ولدها 
وال يمك�ن تغذيت�ه م�ن غري لبنه�ا فإنرَّ هل�ا الفطر وعليه�ا إطعام 
مسكني عن كل يوم تفطره ُمدرَّ ُبرٍّ أو نصف صاع من غريه وعليها 
القض�اء عىل الصحيح م�ن املذهب، ألهنا تطي�ق القضاء فلزمها 
 كاحلائ�ض والنفس�اء. وألهن�ا أفطرت ملصلحة ولده�ا قال أمحد 
- رمحه اهلل - أذهُب إىل قول أيب هريرة يف لزوم القضاء وال أقول 
بق�ول ابن عمر وابن عب�اس يف منع القضاء. وأما إذا كان فطُرها 
لضعفه�ا ف�ال جيوز إال إذا كان�ت ضعيفة ضعًفا ال تس�تطيع معه 
الصي�اممَ فتعت�ر يف حكم املريض�ة فتفطر ثم تقيض م�ا تفطره بعد 

استطاعتها لقوله تعاىل: چۀ ہ ہ ہ ہھ  ھ  ھ  
ھ  ے ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭچ )البق�رة: 185( وق�ال 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   چ  تع�اىل: 
ېچ  ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  
)البقرة:185( وال كفارة عليها لقاء فطرها لكوهنا معذورة بام هو 

يف حكم املرض. والله أعلم.
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ل  س ٣١: أحدهم يسأل فيقول إذا كان املرُء مصاًبا بمرض السُّ

أو يرق�ان أو قرح�ة يف املعدة وكان املري�ض بأحد هذه األمراض 
يشعر يف نفسه القدرة عىل الصيام إال أن الطبيب منعه من الصيام 

فهل يستجيب لنصح الطبيب ويمتنع عن الصيام؟

الجواُب: الحمُد لله. إذا كان املرء مصاًبا بأحد هذه األمراض 

ونصحه طبيبه املداوي بالفطر يف رمضان فإذا كان الطبيب موثوقا 
ُه ب�رك الصوم معتٌر ملا يعرفه –  يف أمانت�ه وخرته الطبية فإنرَّ أمرمَ
أعن�ي الطبيب – من حال املريض وم�دى حتمل املريض الصوم 
م�ن عدمه وأثر الصوم عىل املريض يف مضاعفته املرض أو تأخري 
برئ�ه. وعلي�ه فإن هل�ذا املريض الفط�ر والقضاء مع االس�تطاعة 

لقول�ه تع�اىل: چۀ ہ ہ ہ ہھ  ھ  ھ  ھ  
ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  ڭ   ڭ    ۓ   ۓ     ے   ے 

ٴۇ   ۋچ )البقرة: 185(. والله أعلم.
س ٣٢: أحُده�م يس�أل عمن مات وعلي�ه صوم واجب فهل 

ر؟ فِّ ُيصام عنه أم ُيكمَ
ا أن  الج�واُب: الحمُد لله. من مات وعليه ص�وٌم واجٌب فإمرَّ

يكون الصيام واجًب�ا بأصل الرشع كرمضان أو صوم متعة احلج 
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أو القران فال خيلو األمر من أحد حالني إما أن يموت قبل إمكان 
الص�وم لع�ذر مرض أو س�فر أو عجز عن الصي�ام فهذا ال يشء 
علي�ه عند مجه�ور العلامء ألنه حق هلل تع�اىل وجب بالرشع فامت 
م�ن وجب عليه قبل القدرة ع�ىل أدائه كاحلج. وإما إن مات بعد 
�ُم عنه عن كل يوم مس�كنٌي. وذلك ملا  ُيْطعمَ قدرت�ه ع�ىل القضاء فمَ
روى اب�ن ماج�ه ع�ن ابن عم�ر c أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: »من 
مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكنٌي«  قال 
الرم�ذي: الصحي�ح أنه موقوف ع�ىل ابن عمر، ومل�ا روى عن 
عائشة ر قالت: ُيْطعُم عنه يف قضاء رمضان وال ُيصام عنه. 
وُروي ع�ن ابن عباس c أنه ُس�ئل عن رج�ل مات وعليه 
ْم  نذر يصوم ش�هًرا وعليه صوم رمض�ان قال: أما رمضان فلُيْطعمَ
ا أن يكون  عنه وأما النذُر فيصام عنه. رواه األثرم يف الس�نن. وإمرَّ
الصيام الواج�ب عليه ليس واجبا بأصل الرشع وإنام أوجبه عىل 
لِيُّه ملا يف صحيح البخ�اري عن ابن  نفس�ه كالن�ذر فيصوم عن�ه ومَ
عب�اس c ق�ال: قال�ت امرأة: ي�ا رس�ول اهلل إن أمي ماتت 
وعليه�ا صوم نذر أفأقضي�ه عنها؟ قال: أرأيت لو كان عىل أمك 
دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي 

عن أمك. والله أعلم.
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س ٣٣: سائل يسأل: متي جيوز األخذ برخص السفر للبادية؟ 

وهل هناك ضابط ملس�افة الس�فر املبيح لألخذ برخصه وإذا أكل 
مريُد الصوم بعد أذان الفجر فام حكم صيامه؟

الجواُب: الحم�ُد لله. ال خيف�ى أن البادية ُيعت�رون مقيمني 

ِصيًفا هلم أو مش�تى. فإذا كان�وا مقيمني كان هلم  في�ام خيتارون�ه ممَ
حك�م اإلقام�ة يف عدم ج�واز األخذ برخص الس�فر م�ن الفطر 
ُيْعتمَرون  واجلمع والقرص. أما يف حال ظعنهم من مكان إىل آخر فمَ
مسافرين جيوُز هلم األخذ برخص السفر حتى ينزلوا منزال ينوون 
اإلقام�ة فيه ألكثر من أربعة أيام. وأما اجلمعة فتس�قط عنهم ألن 

من رشوط اجلمعة االستيطان.
ِصه فذهب مجهور  وأما ضابط مسافة السفر املبيح لإلخذ بُِرخمَ
أه�ل العلم إىل أنه ما بلغ س�تةمَ عرش فرس�ًخا فأكث�ر. قال األثرم 
قي�ل أليب عب�د اهلل أمح�د ب�ن حنبل يف حك�م قرص الص�الة قال 
أربعة ُبُرٍد قيل له: مس�رية يوم تام؟ قال: ال، أربعة ُبُرٍد س�تة عرش 
فرس�خا مسرية يومني والفرسخ ثالثة أميال فتكون املسافة ثامنية 
وأربعني مياًل أي ما يزيد عن ثامنني كياًل، واختار شيخ اإلسالم 
ي  ابن تيمية - رمحه اهلل - أن الس�فر املبيح لألخذ برخصه ما ُسمِّ
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س�فًرا بحي�ث حُيتاج في�ه غالًبا إىل ال�زاد والراحلة س�واء قل أو 
كثر وأنه ال يتقدر بمدة أو مس�افة. والذي عليه العمل والفتوى 
ص برخص السفر هو  واالحتياط للعبادة أن السفر املبيح للرخُّ
ما كانت مس�افته ثامنني كيال فأكث�ر، وكان العزم عىل اإلقامة يف 

البلد املسافر إليه أربعة أيام فأقل.
وإذا أكل مري�د الصوم بع�د أذان الفجر فال خيلو حال املؤذن من 
أح�د أمري�ن: إما أن يكون ممن ي�ؤذن قبل طلوع الفج�ر أو ال. فإن 
كان ممن يؤذن قبل طلوع الفجر فال عرة بأذانه يف وجوب اإلمساك 
ع�ن األكل أو الرشب وإنام االعتبار بطلوع الفجر. فيجوز للصائم 
األكل والرشب حتى يتحقق طلوع الفجر، فإذا حتقق ذلك أمس�ك 
عن�ه، ألن األصل بقاء اللي�ل وقد كان بالل يؤذن قبل طلوع الفجر 
فق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: »كل�وا وارشبوا حتى ي�ؤذن ابن أم مكت�وم وكان رجال 

أعمى ال يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت«. والله أعلم.

س ٣٤: أح�ُد الس�ائلني يذكر أن�ه جامع زوجته بع�د فراغه من 

حور إال أنه ال يدري هل طلع الفجُر وقت مجاعه أم ال فام احلكم؟  السرَّ
ويسأل عن االحتالم من الصائم هل يفسد صومه به أم ال؟

الج�واُب: الحمُد لله. ال خيف�ى أن اجلامع يف هن�ار رمضان 

للمقي�م من مفس�دات الص�وم وأنه يرت�ب عليه أم�ور أربعة 
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أحدها: فس�اد الصوم، األمر الثاين: امليض يف فاس�ده. الثالث: 
وج�وب قضائه. الرابع: الكف�ارة، وهي عتق رقب�ة مؤمنة فإن 
ل جي�د فصي�ام ش�هرين متتابعني فإن ل يس�تطع فإطعام س�تني 
مس�كينًا. واألصل يف ذلك ما روى أبو هريرة ؤ قال: بينام 
نحن جلوس عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذ جاءه رجل فقال يا رس�ول اهلل: 
هلك�ُت قال: مالك؟ قال: وقعُت ع�ىل امرأيت وأنا صائم فقال 
ملسو هيلع هللا ىلص: ه�ل جت�د رقبة تعتقه�ا؟ قال: ال. ق�ال: فهل تس�تطيع أن 
تصوم ش�هرين متتابعني؟ قال: ال. قال: فهل جتد إطعام س�تني 
مس�كينًا ق�ال: ال. فمكث النب�يُّ ملسو هيلع هللا ىلص فبينام نحن ع�ىل ذلك ُأيِتمَ 
النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بعمَرق من متر والعمَرق املكتل. فقال اين السائل؟ فقال: 
أن�ا. فقال: خذ هذا فتصدق به. فق�ال الرجل: عىل أفقرمَ مني يا 
رس�ول اهلل؟ فو اهلل ما بني البتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. 
فضحك النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  حتى بدت أنيابه ثم قال أطعْمه أهلك.رواه 
اجلامع�ة. والب�ن ماجه وأيب داود يف رواية: وص�م يوًما مكانه . 
وحي�ث ذكر الس�ائل أنه جامع زوجته بعد فراغه من س�حوره 
إال أن�ه ال يدري أطلع الفج�ر أم ال فهذا حكمه حكم من أكل 
ا يف طلوع الفجر فال يشء عليه ألن األصل بقاُء  أو رشب شاكًّ
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الليل حتى يتحقق طلوع الفجر ول ينجِل شكه. إال أن يتحقق 
أن ذلك بعد طلوع الفجر.

وأم�ا احتالم الصائم فال أثر ل�ه عىل صحة الصوم لكونه مما ال 
ُز منه ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص: ُرفع القلم عن ثالثة وذكر الثالث  يمكن التحرُّ

النائم حتى يستيقظ. والله أعلم.

س ٣5: أحُده�م يقول بأن�ه أصابه رعاف أو قيء وهو صائم 

فه�ل يؤثر ذلك ع�ىل صيامه وه�ل جيوز للصائ�م أخذ يشء من 
دمه لتحليله أو إلس�عاف مريض به وم�ا الفرق املؤثر عىل صحة 

الصوم أو فساده بني دم االستحاضة ودم احليض؟
الج�واُب: الحم�ُد لل�ه. ذك�ر ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمي�ة 

 

- رمح�ه اهلل - قاع�دة يف إدراك ما يفطر ب�ه الصائم مما ال يفطر. 
ب�ه فذك�ر أن العبادة مطلوب هلا حال وس�ط م�ن العبد فال يتمُّ 
أداؤه�ا عىل الوج�ه األكمل واملرء يف حال الق�وة املادية بحيث 
تطغ�ى عىل روحه كام ال يتم أداؤها واملرء يف حال من الضعف 
بحي�ث يعجز البدن عن أدائها ق�ال - رمحه اهلل - ما نصه: وإذا 
كان كذل�ك فالصائ�م قد هُني ع�ن أخذ ما يقوي�ه و يغذيه من 
ى عن إخ�راج ما يضعُفه وخُي�رُج مادتمَه  الطع�ام وال�رشاب فُينهمَ
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الت�ي يتغذى هب�ا.إىل أن ق�ال: واخلارجات نوع�ان: نوٌع خيرج 
ال يق�در عىل االح�راز منه أو عىل وجه ال يغ�ريه فهذا ال ُيمنع 
ه�ام ال يرضه بل  من�ه كاألخبث�ني ح�ال خروجه�ام ف�إنرَّ خروجمَ
ينفعه. وكذلك االحت�الم ىف املنام ال يمكن االحراز منه. وأما 
إذا اس�تقاء فاالس�تقاُء خُيرج ما يتغذى به من الطعام والرشاب 
املس�تحيل ىف املعدة. وأما االس�تمناء مع ما فيه من الشهوة فهو 
خُيرج املني الذي هو مستحيل يف املعدة عن الدم - إىل أن قال - 
وال�دم الذي خيرج باحليض فيه خ�روج الدم واحلائض يمكنها 
أن تص�وم يف غري أوق�ات الدم يف حال ال خيرج منها دُمها فكان 
ُرُج فيه الدُم الذي ُيقِوي  صوُمها يف تلك احلال صوًما معتِداًل ال خيمَ
البدنمَ الذي هو مادُته. وصوُمها يف احليض يوجب أن خيرج فيه 
ها وخروجمَ  دُمه�ا الذي هو مادهتا ويوجب نقصانمَ بدهنا وضعفمَ
صومها عن االعتدال، فُأِمرْت أن تصوم يف غري أوقات احليض 
بخالف املستحاضة فإن االستحاضة تعمُّ أوقات الزمان وليس 
هل�ا وقت ُتؤم�ر فيه بالصوم وكان ذل�ك ال يمكن االحراز منه 

فلم جيعل هذا منافًيا للصوم كدم احليض. اه�.

وهب�ذا يظهر أن الرعاف ال أثر ل�ه يف صحة الصوم لكونه مما ال 
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يطلب وال يمكن االحراز منه وهو أش�د من ذرعة القيء أو ممن 
احتلم فأنزل، أما القيء فإن كان جميؤه بسبب طلبه فهو كاالستمناء 
يفسد الصوم. وأما احليض فحيث إنه أذى وُمْضِعف للبدن ضعًفا 
يوجب العجز عن الصيام يف اجلملة فقد جاءت الرشيعة بمنعه من 
الصوم. وأما أخذ الدم من الصائم فهو كاحلجامة مفس�د للصوم 

سواء أكان للتحليل أو إلسعاف مريض. والله أعلم. 

س ٣6: س�ائل يطل�ب إعط�اءه كالًما خمترًصا عن مفس�دات 

الصوم و مكروهاته وآدابه؟

ْفُس�ُد الصوُم ب�األكل والرشب عمًدا  الجواُب: الحمُد لله. يمَ

وباجل�امع وبتعاط�ي ما يصل إىل اجلوف من ع�الج وتغذية وكذا 
املبالغ�ة يف االستنش�اق إذا نزل امل�اء من األن�ف إىل احللق، ومن 
جم  ر النظر فأمنى أو حمَ برَّلمَ أو ملس أو كررَّ اس�تقاء أو اس�تمنى أو قمَ
�دمَ صوُمه. ويظهر واهلل أعل�م أن احلاجم ُيْفطُِر إذا  أو احتج�م فمَسمَ
كانت حجامُته عن طريق ش�فط الدم بفم�ه. أما إذا كان بآلة فال 
يظهر يل وجٌه للقول بفساد صومه. ويدخل يف فساد صوم احلاجم 
ه من السوائل بفمه بواسطة أنبوبة مثال فإذا  من يشفط ماًء أو غريمَ
وص�ل إىل حلقه منه يشء فس�د صومه، ويفس�د ص�وم من أكل 
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ا يف غروب الش�مس؛ ألن األصل بقاُء النهار حتى يتحقق  ش�اكًّ
الغروب . وكذا من  أكل أو رشب ناسًيا ثم ل ُيْمِسْك بعد علمه 
ه. وُيكره للصائم مجُع ريقه وبْلُعه وذوُق الطعام، فإذا وجد  ْوممَ صمَ
ُة إال أن ال تتحرك  ُه للصائم الُقْبلمَ طعمه يف حلقه أفطر بذلك، وُتْكرمَ
ش�هوُته هبا مطلًقا فال كراه�ة فيها. وجيب ع�ىل الصائم اجتناُب 
الك�ذب والغيب�ة والنميمة واملش�امتة فإن ش�تمه أح�ٌد فليقْل إين 
صائم. وينبغي للصائم أن يكثر من الذكر والدعاء واالس�تغفار 
والقراءة والصدقات والسعي يف مصالح املسلمني، ويستحبُّ له 
تعجيل الفطر وتأخري الس�حور امتث�اال وطلبا للخري لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
لُوا الِفطر«. واقتداء به ملسو هيلع هللا ىلص فقد ثبت  »الي�زال الناُس بخري ما عجرَّ
رنا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  حرَّ يف الصحيحني عن زيد بن ثابت قال: تسمَ
ْدُر مخس�ني آية.  ث�م قمنا إىل الصالة قلت: كم كان بينهام؟ قال: قمَ

والله أعلم.

واُك بعد الزوال وما حكم صيام  س ٣7: هل جيوز للصائم السِّ

من أفطر لغروب الشمس ثم طار يف الطائرة مسافًرا وارتفعت به 
ارتفاعا أدرك منه الشمس فرآها فهل يصحُّ صومه ثم هل يمسك 
عن األكل يف الطائرة مدة وجود الش�مس معه. وإذا كان ثمَمرَّ غيٌم 
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وغلب عىل ظنه غروب الش�مس فأفطر ثم ظهرت الشمُس فهل 
يصح صومه؟

الج�واُب: الحمُد لل�ه. روى الرمذيُّ بإس�ناده إىل عامر بن 

ك وهو صائم.  ربيع�ة قول�ه رأي�ت النبي ملسو هيلع هللا ىلص م�ا ال أحيص يتس�ورَّ
وقال هذا حديث حس�ن. وذكر ابن قدامة - رمحه اهلل - أن زياد 
بن جدير قال: ما رأيت أحًدا كان أدوم لسواك رطب وهو صائم 
من عمر بن اخلطاب. ولكنه يكون ُعوًدا زاويا. واستحب اإلماُم 
أمح�ُد - رمح�ه اهلل - ت�ركمَ الس�واك بعد ال�زوال. وق�ال يف تعليله 
ذلك: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خلوُف فم الصائم أطيُب عند اهلل من 
ريح املس�ك اإلذفر. لتلك الرائحة ال يعجبني للصائم أن يستاك 
بالعش. أه�. وذكر ش�يخ اإلس�الم ابُن تيمية - رمحه اهلل - أنه ل 
يقم عىل كراهية السواك للصائم بعد الزوال دليل رشعي يصلح 

أن خيصص عمومات نصوص األمر بالسواك.

أم�ا من أفطر بعد غروب الش�مس ثم ط�ار يف طائرة ارتفعت 
فرأى الش�مس يف الس�امء فصيامه صحيح؛ ألنه أفطر بعد حتققه 
غروهب�ا حيث أتمرَّ الصيام إىل الليل حكمه يف صحة صومه حكم 
أه�ل بلده الذين أفطروا لغروب الش�مس. وال يلزمه اإلمس�اك 
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بعد ارتفاعه يف اجلو ورؤية الش�مس؛ ألنه يعتر مس�افًرا أما إذا ل 
يكن مس�افًرا كأهل التدريبات احلربية عىل الطائرات العس�كرية 
فينبغ�ي له اإلمس�اك رعاي�ة حلرمة رمضان حتى تغيب الش�مس 

وصياُمه صحيح ملا ذكرنا.

ْي�ٌم وغلب ع�ىل الظّن غروُب الش�مس فأفطر  وإذا كان ثمَ�مرَّ غمَ
الصائم ثم ظهرت الش�مس بعد ذل�ك فذهب بعض أهل العلم 
إىل أن الصي�اممَ صحيٌح . وعليه اإلمس�اك عن األكل حتى تغيب 
الش�مس، وقالوا يف تعليل ذلك بأن هذه احلال تش�به من أكل أو 
رشب ناس�ًيا ث�م أمس�ك بعد علم�ه بجامع الع�ذر يف كل منهام، 
ولقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »ُعِف�يمَ عن أمت�ي اخلطُأ والنس�ياُن وما اس�ُتْكِرُهوا 
عليه«.وأيض�ا فف�ي صحي�ح البخاري عن أس�امء بن�ت أيب بكر 
ْيٍم عىل عهد رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  قال�ت: أفطرنا يوًما من رمضان يف غمَ
ثم طلعت الشمس.وملا روى زيد بن وهب قال: كنُت جالًسا يف 
مس�جد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف رمضان يف زمن عمر بن اخلطاب فُأتينا 
بعس�اس فيها رشاب من بيت حفصة فرشبنا ونحن نرى أنه من 
الليل ثم انكشفت السامُء فإذا الشمُس طالعة قال: فجعل الناُس 
يقول�ون: نقيض يوًما مكانه فقال عم�ر: واهلل ال نقضيه ما جتانفنا 
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إلثم. وألنه ل يقصد األكل يف الصوم فلم يلزمه القضاء كالنايس 
والذي يظه�ُر يل - واهلل أعلم - أن االحتياط للعبادة قضاء ذلك 
الي�وم لقول�ه تع�اىل: ﴿ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ﴾ )البقرة:187( فمن 

ه إىل الليل. والله أعلم. أكل والنهار باق ل ُيتِمرَّ صياممَ
س ٣8: أحُده�م يس�أل فيق�ول: هل جيوُز ص�وم اليوم الذي 

يشك فيه أنه من رمضان؟
الج�واُب: الحم�ُد لله. ال خيلو األمر إما أن حي�ول دون رؤية 

ُْل  اهلالل - ليلة الثالثني من شعبان - غيم أو قر أو ال . فإن ل حيمَ
ْيٌم أو قر فأصحُّ األقوال عند أهل العلم وأس�عدها  دون رؤيته غمَ
بالدلي�ل وأقرهبا إىل الص�واب املنع من صومه مل�ا روى أبو داود 
والنس�ائي وابن ماجه والرمذي عن طلحة بن زفر قال: كنا عند 
ع�امر بن يارس وُأيِتمَ بش�اة مصلية فقال: كل�وا فتنحى القوم فقال 
�كُّ فيه فقد عىص أبا القاس�م ملسو هيلع هللا ىلص.  عامر: من صام اليوم الذي ُيشمَ
وألن صيامه ذريعٌة إىل أن يزاد يف رمضان ما ليس منه فجاء النهي 
ُرممَ صوُم ي�وم العيد رعايًة  ا لتل�ك الذريعة كام حمَ �دًّ عن صيامه سمَ
لذلك ومحايًة لشهر رمضان من الزيادة عليه أو النقصان، وحذًرا 
مما وقع فيه أهُل الكتاب يف صيامهم، فقد ُرِويمَ أن صيام رمضان 
ُفوا يف تغيري وقته إىل زمن معتدل وقالوا  كان مكتوًبا عليهم فترصرَّ
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نزيد عرشة أيام كفارة لصنيعهم.

وأما إن حال دون رؤيته غيم أو قر. فألهل العلم يف ذلك ثالثة 
ْثُبتمَ أن�ه من رمضان،  أق�وال: أحدها: النهُي ع�ن صومه حتى يمَ
ألن يوم الش�ك ُيعتر من شعبان بحسب األصل، وال يكون من 
رمض�ان إال بيقني. ولثبوت النهي عن تق�دم رمضان بصوم يوم 
أو يوم�ني وكذا النهي عن صوم يوم الش�ك ك�ام يف حديث عامر 
املتق�دم وفي�ه: من صام يوم الش�ك فقد عىص أبا القاس�م. وهذا 
القول هو املشهور يف مذهب اإلمام مالك والشافعي وهو إحدى 

الروايات عن اإلمام أمحد.

الثان�ي: وج�وب صيام�ه وقد نس�ب ه�ذا الق�ول رواية عن 

اإلمام أمحد. وذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية - رمحه اهلل - ثم 
قرَّ�بمَ ع�ىل ذلك بقوله: لك�ن الثابت عن اإلم�ام أمحد ملن عرف  عمَ
نصوصه وألفاظه أنه كان يس�تحب صيام ي�وم الغيم اتباًعا لعبد 
اهلل ب�ن عمر وغريه من الصحابة ول يكن عبد اهلل بن عمر يوجبه 
ع�ىل الناس ب�ل كان يفضل�ه احتياًطا، وكان الصحاب�ة فيهم من 
يصوم�ه احتياًطا. وُنِقلمَ ذلك عن عمر وعيل ومعاوية وأيب هريرة 
وعائش�ة وأس�امء وغريهم. ومنهم م�ن كان ال يصوُمه مثل كثري 
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م�ن الصحاب�ة ومنهم من كان ينه�ى عنه كعامر ب�ن يارس وغريه 
فأمحُد كان يصومه احتياًطا. اه�.

الق�ول الثالث: جواُز صومه وجواز فط�ره. وهذا القول مبني 

ع�ىل جواز األخذ باالحتياط مع بق�اء األصل كمن يبتغي الطهارةمَ 
ويش�كُّ يف احل�دث فيج�وز له الوضوُء إن ش�اء. وجيوز اإلمس�اك 
للصائم عن األكل وعدمه إذا حال بينه وبني الفجر حائل حتى يتيقن 
طلوعه. ولعل للقول باس�تحباب صيامه إذا حال دون رؤية اهلالل 
غي�م أو قر وجًها معت�ًرا ملا يف ذلك من االحتي�اط واالقتداء بمن 
 ذكر من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ممن كان يصومه والذي يظهر يل 
- واهلل أعلم - وجاهة القول األول باالمتناع عن صومه محاية لوقت 

رمضان من أن تدخله الزيادة عليه بام ليس منه. والله أعلم.

س ٣9: م�ا ه�ي أرج�ى ليلة لليل�ة القدر وم�ا خصائص ليلة 

القدر؟

الج�واُب: الحمُد لله. يف الصحيحني عن عائش�ة ر أن 

النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  قال »حتروا ليلة القدر يف العرش األواخر من رمضان«. 
وق�ال يف الوتر من الع�رش األواخر. ففي قول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: يف الوتر من 
الع�رش األواخر نصٌّ يف أهن�ا ُتْطلمَُب ليلةمَ إح�دى وعرشين وليلة 
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ثالث وعرشين وليلة مخس وعرشين وليلة س�بع وعرشين وليلة 
تس�ع وعرشي�ن. وملس�لم وأمح�دمَ ع�ن أيب ن�رضة عن أيب س�عيد 
اخلدرّي ؤ أن النبيرَّ ملسو هيلع هللا ىلص خرج عىل الناس فقال: »يأهيا الناس 
إهن�ا كانت ُأبينت يل ليل�ُة القدر وإين خرجُت ألخركم هبا فجاء 
�يُتها فالتمس�وها يف العرش  نُسِّ رجالن خيتصامن معهام الش�يطاُن فمَ
األواخر من رمضان، التمس�وها ىف التاس�عة واخلامسة والسابعة 
قال: قلت: يا أبا سعيد إنكم أعلُم بالعدد منا فقال: أجل نحُن أحق 
بذلك منكم. قال: قلت: ما التاسعة واخلامسة والسابعة؟ قال: إذا 
مضت واحدٌة وعرشون فالتي تليها اثنتان وعرشون فهي التاسعة 
فإذا مضت ثالث وعرشون فالتي تليها السابعة فإذا مضت مخس 
وعرشون فالتي تليها اخلامس�ة. ففي قوله: التمسوها يف التاسعة 
واخلامسة والسابعة نصٌّ عىل أهنا ُتطلب ليال األشفاع. قال شيخ 
اإلس�الم ابن تيمية - رمح�ه اهلل -: وإذا كان األم�ر هكذا فينبغي 
اه�ا يف العرش األواخر مجيعها ك�ام قال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  للعب�د أن يتحررَّ

 

حتروها يف العرش األواخر. وأرجي ليلة فيها هي ليلة سبع وعرشين. 
مل�ا روى أمح�ُد بس�نده إىل ابن عم�ر c أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

ّ بن كعب قال:  قال: حتروها ليلة س�بع وعرشين. وملسلم عن ُأيبمَ
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واهلل إين ألعل�م أي ليل�ة . ه�ي الليل�ة التي أمرنمَا رس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
بقياِمها هي ليلة سبع وعرشين.

وأم�ا خصائُصه�ا ففيه�ا ُأنزل الق�رآن مُجلًة واح�دًة من اللوح 
املحف�وظ إىل بيت الع�زة يف الس�امء الدنيا، وفيها تتن�زل املالئكة 
وح ب�إذن رهبم، وأهنا س�الم حتى مطلع الفج�ر، وأهنا خري  وال�رُّ

من ألف ش�هر قال تعاىل: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  

ٹ   ٹ  ڤ  ڤ ڤ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ )القدر:1- 5( من قام 

ليلته�ا إيامًنا واحتس�اًبا ُغِفرمَ له ما تقدم م�ن ذنبه. قال ابُن عباس: 
ُر فيها ما يكون يف تلك السنة من خري  درَّ يمَْت ليلة القدر ألنه ُيقمَ ُسمِّ
ومصيبة ورزق وبركة.ول يكن تعيينُها معروًفا لئال يكتفي العباد 
بالعم�ل فيها دون العمل يف غريه�ا من ليايل رمضان املبارك، وملا 
يف ذلك من تثبيط اهلمم عن أن جيتهدوا يف االس�تزادة من الفضل 
واخلري والعمل الصالح. وملا يكون يف التامس�هم إياها يف جمموعة 
لي�ال يبذلون فيه�ا املزيد من األع�امل الصاحل�ة املضاعفة يف هذا 

الشهر الكريم طمًعا يف إدراكها. والله أعلم. 
ِت احلائ�ُض أو النفس�اُء  ُه�رمَ س ٤0: أحُده�م يس�أل: إذا طمَ
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أثن�اء النهار م�ن رمضان أو قبل الفجر وقبل االغتس�ال ما هي 
الف�روض الواجب�ة عليها من الصالة إذا طه�رت قبل الفجر أو 

قبل غروب الشمس؟

ِت احلائُض أو النفس�اء أثناء  ُهرمَ الجواُب: الحمُد لل�ه. إذا طمَ

النهار من رمضان فيلزمها اإلمساُك بقية ذلك اليوم وال تمَُعده من 
صيامها بل عليها قضاؤه أسوة بغريه من األيام التي أفطرهتا أثناء 
ْت قبل الفجر فأمس�كت للصوم  ُهرمَ حيضه�ا أو نفاس�ها. وإن طمَ
فصياُمها صحيح ولو ل تغتسل إال بعد طلوع الفجر. حيث ثبت 

أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان ُيصبح ُجنًُبا ثم يصوم وهو صائم.

والقول بإمس�اك من زال عنه العذُر للفط�ر وذلك أثناء النهار 
كقدوم املس�افر وطهارة احلائض والنفس�اء هو قوُل مجهور أهل 
العل�م تقدي�ًرا حلرم�ة رمضان وقياًس�ا عىل وجوب اإلمس�اك يف 
ِت  ُهرمَ ح�ال ثبوت الرؤية أثناء النهار مع وجوب القضاء. وإذا طمَ
اُء أثناء النهار ول تكن تناولت ما ُيفطر الصائم  سمَ احلائُض أو النُّفمَ
بعد طلوع الفجر فالذي عليه أكثر أهل العلم أنه يلزمها اإلمساك 
والقض�اء حيث ال يعتر صياُمها ه�ذا اليوم جمزًيا؛ ألن تبييت نية 
ص�وم الوج�وب يف الليل م�ن رشوط صحة الص�وم وهي ل تنو 
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الص�وم إال بع�د ظهور طهرها أثن�اء النهار. و ألهن�ا يف جزء من 
النه�ار ال ت�زال متصفة بام يمنع صحة صومها وه�و النية، أما إن 
طهرت قبل الفجر و تمَمرَّ منها تبييُت النية يف الليل فصيامها صحيح 
النقطاع املانع لصحة الصوم وهو احليض. أما الطهارة فليس�ت 
رشًط�ا لصح�ة الص�وم فلقد كان ملسو هيلع هللا ىلص يصب�ح ُجنًُبا وه�و صائم، 
فلقد روى اإلمام مالك يف املوطأ ومس�لم يف صحيحه عن عائشة 
ر أن رج�ال قال لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إين ُأْصبِ�ُح ُجنًُبا وأنا أريد 
الصيام؟ فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: وأنا ُأصبح جنبا وأنا أريد الصيام. 
فق�ال له الرجل: إنك لس�ت مثلنا.وقد غف�ر اهلل لك ما تقدم من 
ذنب�ك وم�ا تأخر. فغضب رس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وق�ال: إين ألرجو أن 
أكون أخش�اكم هلل وأعلمكم بام أمَترَِّقي. واحلائض أو النفس�اء إذا 
طه�رت قبل الفجر فهي يف حكم اجُلنُ�ِب من أن وجوب التطهر 

وعدمه ال يمنع من صحة الصوم.

وإذا طهرت قبل الفجر لزمتها صالُة املغرب والعش�اء. وكذا 
إذا طه�رت قبل غروب الش�مس لزمتها ص�الة الظهر والعرص، 
ألن وق�ت العش�اء وقت للمغ�رب ووقت الع�رص وقت للظهر 
ح�ال العذر فلزمه�ا فعلهام إذا طهرت يف وق�ت الثانية وأدركت 
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ق�در تكبرية اإلح�رام من وقتها ملا روى س�عيد واألث�رم عن ابن 
عب�اس وعب�د الرمحن ب�ن ع�وف ئ أهنام ق�اال: إذا طهرت 
لرَّت الظهرمَ والع�رصمَ وإذا رأت  احلائ�ض قبل مغيب الش�مس صمَ
الطُّْه�رمَ قبل أن يطلع الفجر صلرَّت املغرب والعش�اء. وقال أمحُد 

 

-رمحه اهلل-: عامة التابعني يقولون هبذا القول. والله أعلم. 

س ٤١: هل جيوز للصائم تقبيل زوجته؟

الج�واُب: الحم�ُد لله. ال ختلو ح�ال الصائم م�ن أحد ثالثة 

برَّلمَ  أمور أحدها: أن يكون ذا ش�هوة حادة يْغُلُب عىل ظنّه أنه إذا قمَ
أمنى أو أمذى فهذا حترم يف حقه الُقبلة؛ ألهنا يف الغالب ُمفِس�دة 
ْغُلُب عىل ظنه  لصومه بإالنزال. الثاين: أن يكون ذا شهوة إال أنه يمَ
ه الُقبلة؛ ألهنا مظنة إفس�اد  برَّ�ل ال ُينِْزُل فه�ذا ُتكره يف حقِّ أن�ه إذا قمَ
صومه فإن عرف من نفسه أنه ال ينزل بالتقبيل فال بأس بذلك ملا 
بُِّل  روى يف الصحيحني عن عائشة ر قالت: كان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيقمَ
وهو صائم ويبارش وهو صائم. وكان أملككم ألربه. وروى أبو 
داود بإس�ناده إىل عمر بن ا خلطاب ؤ قال: هشش�ت فقبرَّْلُت 
برَّْلُت وأنا  وأنا صائم فقلت: يا رسول اهلل إين فعلُت أمًرا عظياًم. قمَ
صائ�م. قال أرأيت لو متضمضت من إن�اء وأنت صائم؟ قلُت: 
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ال ب�أس به. ق�ال: فمه؟ األم�ُر الثالث: أن يكون مم�ن ال تتحرك 
ش�هوته كالش�يخ الكبري وهذا في�ه روايتان إحدامه�ا: ال ُيكره له 
ذلك ملا روى أبو داود بإسناده إىل أيب هريرة ؤ أن رجال سأل 
صمَ له فأتاه آخر فس�أله فنهاه  خرَّ رمَ النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن املبارشة للصائم فمَ
. واخلالصة أن القبلة  صمَ له شيٌخ والذي هناه شابٌّ خرَّ فإذا الذي رمَ
حترم يف حق من يغلب عليه الظن بإنزاله منها، وتكره يف حق من 
له شهوة يف اجلملة إال أنه يغلب عىل ظنه عدم إنزاله منها . وجتوز 

يف حق من ال تتحرك شهوته بذلك والله أعلم.

س ٤٢: أحُدهم يس�أل ويق�ول: توىف والدي يوم ٣0 رمضان 

وكان مدة مرضه مخس�ة أيام هي آخر الش�هر أفطر فيها فهل عىل 
ورثته قضاء أم كفارة؟  

الج�واُب: الحم�ُد لله. يظه�ر أن والد الس�ائل ترك مخس�ة 

األي�ام األخرية من رمضان متأثًرا بمرضه الذي مات منه وعليه 
ف�ال قضاء عليه من ورثته وال كف�ارة . أما القضاء فألن الصيام 
كالص�الة ال تدخله النياب�ة يف احلياة فكذلك بع�د املوت . وأما 
انتفاء الكفارة عنه فألنه ترك صيام األيام اخلمس�ة لعذر املرض 

ر للفط�ر لقول�ه تع�اىل: چڄ  ڃ ڃ ڃ  ڃ    چ  چ   امل�ُرِّ
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چ   چ  ڇ  ڇچ )البق�رة:18٤( وق�د اس�تمررَّ الع�ذُر به قاًئام 
. وألنه حق هلل تعاىل وجب بالرشع فسقط بموت من  حتى ُتُويفمَ

وجب عليه قبل إمكان فعله. والله أعلم.

س ٤٣: أحُدهم يسأُل: عامٌل نام عن السحور ول يستيقظ إال 

بع�د طلوع الفجر فأصبح صائام وعم�ل كعادته فأصابه العطش 
الشديد وغش عليه من شدة العطش فهل يفطر أم يتم صيامه؟

الجواُب: الحمُد لله. إذا كان األمر كام ذكر السائل يف سؤاله 

عن حال هذا العامل والش�دة الت�ي أصابته يف صيامه فللرضورة 
ْشى عىل نفسه أن ُيسبب له صياُمه  يف حق هذا ُحْكُمها فإذا كان خيمَ
من اهلالك أو حدوث ما يرضه من األمراض والعلل فإن له الفطر 
وعلي�ه القضاء وال كفارة عليه لق�اء فطره. وإذا أفطر من صيامه 
ذلك اليوم فاألظهر أنه ال يباح له أن يتناول من األكل أو الرشاب 
إال ما يدفع عنه اخلطر املحدق به ثم يمسك عنهام بعد ذلك؛ ألن 
ُر  درَّ ج�واز ذلك يف حقه كان عىل س�بيل االضطرار. والرضورُة ُتقمَ
بقدره�ا أش�به املضطر ألكل امليت�ة حيث إنه يأكل منه�ا ما يدفع 

اضطراره ثم يمس�ك عن األكل منه�ا قال تعاىل چ ڳ  ڱ      ڱ       
ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہچ )البق�رة: 185( فق�د 



)16٤(

فمَرسرَّ بعُض أهل العلم العاديمَ بأن يتجاوز يف أكله حدرَّ االضطرار 
بمَِع وعليه أن يقيضمَ صيام هذا اليوم وبالله التوفيق. إىل الشِّ

س ٤٤: أحُدهم يسأُل فيقول: مسلٌم أدركه رمضاُن يف إحدى 

بالد اإلسالم فصام بصوم أهلها ثم أدركه الفطُر يف بالد إسالمية 
أخرى فأفطر بفطر أهلها وهو ل يصم إال ثامنية وعرشين يوًما مع 
أنه ل يفطر يف رمضان مطلًقا. فام حكُم صومه وفطره وهل يلزمه 
يشء. وهل جيوز تقليد املؤذن يف الراديو أو غريه و كذلك املدفع 

يف اإلفطار؟

الجواُب: الحمُد لله. صياُمه بصيام أهل ذلك البلد اإلسالمي 

الذي أدركه رمضاُن وهو فيه صياٌم صحيح . وكذلك فطره بفطر 
لرَّ عليه شهُر شوال وهو فيه.  أهل البلد اإلسالمي اآلخر الذي أمَهمَ
صحي�ح . وذل�ك لدخوله يف عم�وم قوله  ملسو هيلع هللا ىلص »صوم�وا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته« إذ هو خماطمٌَب بخطاب أهل البلد الذي كان فيه 
عند دخول الش�هر أو عند خروج�ه. وحيث إنه ل يصم إال ثامنية 
وعرشين يوًما، وحيث إن أقل ش�هر قمري تسعة وعرشون يوًما 
ف�إن الراجح واملش�هور من أقوال أهل العل�م أن عليه قضاء يوم 
يكمل به عدة رمضان تسعة وعرشين يوًما.قال يف كشاف القناع: 
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ْوا يوًما فقط  وإن صام�وا ثامنية وعرشين يوًما ث�م رأوا اهلالل قمَضمَ
نقله عن اإلمام أمح�د بن حنبل، واحتج بقول عيل ؤ. ويرى 
ش�يخ اإلسالم ابن تيمية - رمحه اهلل - عدم القضاء حيث يقول: 
إذا صام برؤية مكان ثم سافر إىل مكان تقدمت رؤيتهم فإنه يفطر 
معه�م وال يقيض الي�وم األول.أه�. والق�ول األول هو األحوط 
وعليه العمل واالفتاء. وأما اجلواب عن الس�ؤال يف حكم تقليد 
املؤذن واملدفع يف اإلفطار فإذا كان الصائم يف البلد الذي فيه املؤذن 
أو املدفع وكان واثقا من أمانة املؤذن ومن القائمني عىل املدفع فال 

يظهر يل مانع من االعتامد عليهام يف الفطر. والله أعلم. 

ُه أحٌد أو شتمه  ابرَّ س ٤5: ماذا جيب عىل الصائم أن يقول إذا سمَ

أحد يف هنار رمضان؟ 
الج�واُب: الحمُد لله. ينبغ�ي للصائم أن يكون عىل حال من 

األدب وااللتزام والتس�امح والبعد عن األمور املوجبة للخروج 
ُه أحٌد أو قاتله أحد فليقل إين صائم  �ابرَّ عن خلق املس�لم . فإذا سمَ
ا  فهذا توجيُه رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف ذل�ك . وليس هذا التوجيه خاصًّ
بالصوم يف رمضان بل هو توجيٌه عامٌّ لكل صائم س�ابه أو ش�تمه 

غرُيه ولكنه يف رمضان آكد. والله أعلم.
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س ٤6: م�ا حك�م زكاة الفط�ر؟ ومت�ى وق�ت وجوهب�ا أو 

إخراجها؟ وما احلكمة من مرشوعية زكاة الفطر؟
الج�واُب: الحم�ُد لل�ه. زكاة الفط�ر واجبة عىل كل مس�لم 

ا كان أو عبًدا  ومسلمة ذكًرا كان أو أنثى صغرًيا كان أو كبرًيا ُحرًّ
إذا كانت فاضلة عن قوته وقوت من جتب عليه مؤونته يوم العيد 
وليلته . وجتب عىل املسلم بخروج رمضان أي بعد غروب شمس 
آخ�ر يوم من رمض�ان . فمن مات قبل ذلك ف�ال زكاة فطٍر عليه 
ومن ولد بعد ذلك فال زكاة فطٍر عليه. وأفضُل وقت إلخراجها 
صباُح يوم العيد قبل صالة العيد وجيوز إخراُجها قبل يوم العيد 

بيوم أو يومني. والله أعلم.
س ٤7: ما حكم من جامع يف هنار رمضان؟ وماذا عليه؟

الج�واُب: الحمُد لله. من جامع يف هن�ار رمضان عامًلا عامًدا 

بغ�ري عذر فس�د صوم�ه ذلك الي�وم وتع�ني عليه اإلمس�اك عن 
مفس�دات الصوم وعليه قضاء ذلك اليوم وعليه كفارُة اجلامع يف 
هنار رمضان عتق رقبة مؤمنة فإن ل جيد فصيام ش�هرين متتابعني 

فإن ل يستطع فإطعام ستني مسكينًا. والله أعلم.
س ٤8: ه�ل يج�وز اس�تعمال الم�رأة للعطر وه�ي خارجة 
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لألسواق؟
الجواُب: الحمُد لله. ال جيوُز للمرأة وهي خارجة إىل السوق 

أن متسرَّ طِيًبا ألن هذا من وسائل وقوعها يف اإلثم واملعصية وقد 
وردت النص�وص عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف التحذير والرهيب من 

ذلك. والله املستعان.
س ٤9: ما حكم من أكل أو رشب ناسًيا يف رمضان؟ هل يتم 

صومه أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم اهلل خرًيا؟ 
الج�واُب: الحمُد لله. م�ن أكل أو رشب وهو صائم ناس�ًيا 

اه فصياُمه صحيح  صيامه ثم أمسك بعد علمه بصيامه وتذكره إيرَّ
. وعليه أن يس�تمر يف إكامل صيامه فام أكله أو رشبه يعتر ُطعمة 

اًل منه تعاىل وامتناًنا. واهلل أعلم. ضُّ اهامَ تفمَ أطعمه اهلل إيرَّ
س 50: ليلة القدر ما هي عالمتها؟ وماذا ُيستحبُّ من الدعاء 

فيها؟ ويف أي األيام يكون غالبا؟
الجواُب: الحمُد لله. وردت آثار تش�ري إىل عالمة ليلة القدر 

وهي آثار ُيْس�تمَْأنس هبا فق�ط دون أن تكون صاحلة لإلثبات ألهنا 
م�ن حي�ث الثبوت حملُّ ش�ك. وم�ن تلك العالمات أن ش�مس 
يومه�ا خت�رج ال ش�عاع فيه�ا وأن الكل�ب ال ينبح فيه�ا وكذلك 
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احلامر ال ينهق، وأما الدعاُء فقد س�ألْت عائشُة ر رسولمَ اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص إذا ُأريُته�ا ماذا أقول؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: قويل »اللهم إنك عفو حتب 
العفو فاع�ُف عني« وأرجى ليايل وجوده�ا ليايل العرش األواخر 
من رمضان وىف أفرادها آكد، وآكد ليلة من ليايل العرش األواخر 

ليلة سبع وعرشين من رمضان. والله أعلم.

برَّل امرأته يف هنار رمضان ؟ وماذا عليه  س 5١: م�ا حكم من قمَ

إذا أنزل؟
بُِّل امرأت�ه يف هنار رمضان  الج�واُب: الحمُد لل�ه. إن كان ُمقمَ

ش�يًخا كبرًيا ليس يف تقبيله امرأته س�بب يف فساد صومه باإلنزال 
بِّل بعض نسائه وهو صائم، وقد  فال بأس بذلك. فقد كان ملسو هيلع هللا ىلص ُيقمَ
ا خُيشى  قالت إحداهن بأنه ملسو هيلع هللا ىلص أمكنكم إلربه. وأما إن كان ش�ابًّ
عىل صومه الفس�اد بتقبيل امرأته فهذا ال جيوز له ذلك، وقد ثبت 
ا عن التقبيل وهو صائم. وأباحه لشيخ كبري  عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه هنى شابًّ
الس�نِّ وهو صائ�م. وإذا أنزل من تقبيله امرأته وهو صائم فس�د 

صومه وال يشء عليه غري القضاء. والله أعلم.

س 5٢: ما حكُم من احتلم هنار رمضان؟ وماذا عليه؟

الج�واُب: الحمُد لل�ه. من احتل�م يف هنار رمض�ان فصيامه 
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صحيح وال أثر الحتالمه عىل صحة الصوم. والله أعلم.

س 5٣: رج�ٌل جام�ع زوجت�ه يف الليل من رمض�ان ولكنه ل 

يغتسل إال بعد طلوع الفجر. فهل صيامه صحيح؟
الجواُب: الحمُد لله. إذا جامع الرجُل زوجتمَه يف ليل رمضان 

ثِّر عىل  ثم طلع عليه الفجر قبل أن يغتسل فصيامه صحيح وال ُيؤمَ
صحته أنه عقد الصيام وهو ُجنٌُب، فقد ثبت عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
أنه ُيصبح صائاًم وهو جنب فيغتسل ثم يصيل الفجر. واهلل أعلم

س 5٤: ق�ال تع�اىل: زبپ  پ  پ  پ        ڀڀ رب. م�ا ه�و 

املقصود بالليلة املباركة أهي ليلة القدر؟
الج�واُب: الحمُد لله. الليلُة املباركُة هي التي أنزل اهلل فيها 

الق�رآن وه�ي ليلة الق�در، يؤيد ذل�ك قوله تع�اىل: چٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻچ ومعن�ى إنزال�ه يف تل�ك الليل�ة – واهلل أعلم - ما 
ذك�ره ابُن عباس ؤ أن اهلل أنزل القرآن من اللوح املحفوظ 
مُجل�ة واح�دة إىل بيت الع�زة يف الس�امء الدنيا يف ليل�ة القدر ثم 
صار جريل عليه الس�الم يتنزل عىل رس�ولنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص حسب 
األح�وال واملقتضيات واحل�وادث ولُيثمَبِّتمَ اهللُ به فؤادمَ رس�وله 

ملسو هيلع هللا ىلص قال تعاىل عن حال الكفار والرد عليهم: چوئ  ۇئ  ۇئ 
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ی   یی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئېئ   ېئ     ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ  
پچ.  پ   پ   ٻ   ٻ      ٻ    ٻ   ٱ   جئ     ی  

والله أعلم.

س 55: أرجو منكم أن ترشحوا يل ما هو االعتكاف؟ وما هي 

رشوطه؟ وما هي نواقضه؟ وهل هو يف رمضان فقط أم يف غريه؟

الج�واُب: الحم�ُد لله. االعت�كاُف لزوم املس�جد لطاعة اهلل 

تع�اىل. وهو ُس�نرَّة. إال أن ينذر املس�لم االعت�كاف فيجب الوفاء 
بالنذر. ومن مستلزمات االعتكاف أن يكون يف مسجد وُيستحبُّ 
أن يكون يف جامع إذا كان وقت االعتكاف حس�ب نية املعتكف 
ة كالطهارة  بتخلل اجلمعة. وأالرَّ خيرج من املسجد إال حلاجة ُملِحرَّ
وصالة اجلمعة وأداء ش�هادة وحي�ض ونفاس وعدة وفاة للمرأة 
وغري ذلك من األعذار املررة للخروج، وإذا كان املعتكُف امرأًة 
ذات زوج فال جيوز هلا االعتكاف بغري إذن زوجها. ومن نواقضه 
خروجه من حمل اعتكافه بغري عذر وجمامعته زوجته. واالعتكاف 
يصح يف كل وقت ويف رمضان أفضل لفضله عىل س�ائر الشهور 
ويف العرش األواخر منه آكد فضاًل ألنه ملسو هيلع هللا ىلص آثر االعتكاف فيه عىل 

غريه. والله أعلم.
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س 56: بعُض الناس اعتاد عىل استقبال شهر رمضان بالزينات 

يف الشوارع ومنهم من يقيم طيلة لياليه الرسادقات لتالوة القرآن 
الكريم واألحاديث النبوية. فهل هذا جائز؟

الجواُب: الحمُد لله. ال ش�كرَّ أن الفرح واالستبش�ار بحلول 

ش�هر رمضان مظهر من مظاهر اإليامن باهلل وبام رشعه عىل عباده 
م�ن األوام�ر والنواهي، وقد روي عن بعض الس�لف أهنم كانوا 
يتبادل�ون التهاين ببالغ رمضان . ولكن ليس الفرُح واالستبش�ار 
فيام ذكره السائل عن بعض الناس يف تزيني الشوارع بالرسادقات 
وغريه�ا م�ن الزينات وإن�ام االستبش�ار بذلك الش�هر والفرح به 
يك�ون يف مضاعفة العمل الصالح من قي�ام وذكر وتالوة لكتاب 
اهلل وصدق�ة وتعاون عىل الر والتق�وى وأمر باملعروف وهني عن 
ب إىل ا هلل تعاىل والتذلل إليه  املنك�ر وغري ذلك من أس�باب التق�رُّ
لع�ل العبد حيصل من ذلك ع�ىل رمحة اهلل ومغفرته وأن يكون من 
العتقاء من النار. فإن فضل هذا الشهر يف مضاعفة األجور لألعامل 
الصاحلة. وال شكرَّ أن تالوة كتاب اهلل تعاىل وتدبر ألفاظه ومعانيه 
ودراس�ة أحادي�ث رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  وس�ريته العط�رة وأخذ العر 
واالعتبار واالتعاظ واالمتثال ملا يف كتاب اهلل وُس�نرَّة رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص 
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م�ن األوامر والنواهي والرغيب والرهي�ب والوعد والوعيد ال 
شكرَّ أن يف ذلك خرًيا كثريا ولكن جيب أن يكون وفق سنة رسوله 
ملسو هيلع هللا ىلص فهو ملسو هيلع هللا ىلص ُيكثر من توجيه األمة إىل التمس�ك بسنته والبعد عن 
خمالفته�ا فق�د ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص قوله: »عليكم بُِس�نرَّتِي وُس�نرَّة اخللفاء 
وا عليها بالنواجذ  ضُّ الراش�دين املهديني من بعدي متسكوا هبا وعمَ
وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة« 
وال يعرف عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  وال ع�ن أحد من أصحابه الكرام 
- رض�وان اهلل عليه�م - أهنم كانوا يس�تقبلون رمضان بالزينات 
والرسادقات يف الشوارع واالجتامع فيها لقراءة القرآن وإنام كانوا 
جيتهدون فيه عىل العمل الصالح وجيتمعون يف الصالة يف الليل عىل 
ُفنا  لمَ صالة الراويح والتهجد فعلينا أن نقترص عىل ما كان عليه سمَ
 الصالح. فقد قال ابن مسعود ؤ: اتبعوا وال تبتدعوا فقد ُكفيتم. 

والله املستعان.

س 57: ما هي احلكمة يف عدم معرفة ليلة القدر؟

الج�واُب: الحمُد لله. ال ش�ك أن اهلل حينام تعبدن�ا بام أمرنا 

ب�ه من أمور العبادة ومكارم األخ�الق كان ذلك حلكمة عظيمة 
وم�ن أمهها تعظيمه تعاىل بام هو أهله وبام يتفق مع مقامه العظيم 
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وسلطانه الشامل، وليكون يف ذلك سبياًل لسعادة العبد يف حياته 
الدنيا ويف اآلخرة. وهو س�بحانه وتعاىل حيب لعباده االس�تقامة 
والتقوى والصالح وخالص اإليامن وال يرىض لعباده الكفر وكلام 
كان العب�د قريبا من رب�ه بتعلقه به وتذلل�ه إليه واتباعه وس�ائل 
الق�رب إلي�ه كان ذلك أدعى لس�عادته وقربه من رمح�ة ربه قال 
تع�اىل چ ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ )األعراف:56( 
وهب�ذا يظهر أن يف إخفاء ليلة القدر عن العباد خرًيا كثرًيا وذلك 
ألن العب�د وهو يعرف قيمة هذه الليلة وأهنا خريمن ألف ش�هر 
ل�و ع�رف ليلتها القترص فيه�ا عىل العمل الصال�ح ولكن حينام 
بمَ�ْت إلي�ه يف التامس�ها يف الع�رش األواخر من  ُأخفي�ت عن�ه وُقرِّ
رمضان وال سيام يف إفراده صار عنده من احلرص عىل فعل اخلري 
ما يتضاعف به عمله الصالح يف أكثر من ليلة وىف األخذ بالعمل 
الصالح واإلخالص فيه واإلكثار منه خري كثري للعبد وهذه من 

ِم إخفاء ليلة القدر. والله أعلم. ِحكمَ

س 58: م�ا ه�و أجر صيام س�تة أيام من ش�هر ش�وال؟ وهل 

جيوز يل أن أصوم الستة أيام متفرقة من الشهر؟

الجواُب: الحمُد لله. ال شك أن صيام ستة أيام من شوال يعتر 
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من أفضل صيام التطوع وقد جاءت مرشوعيُة صيامه عىل س�بيل 
االستحباب عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من صام رمضان وأتبعه ستًّا 
من شوال فكأنام صام الدهر كلرَّه« فقوله ملسو هيلع هللا ىلص فكأنام صام الدهر كلرَّه 
بياٌن ألجر صوم هذه األيام الستة، وتوضيح ذلك أن احلسنة بعرش 
أمثاهلا فإذا صام العبد رمضان ثالثني يوًما فكأنام صام ثالثامئة يوم 
وإذا صام س�تة أيام فكأنام صام س�تني يوًما هي أيام السنة، ومعنى 

نة كلها.  فكأنام صام الدهر كلرَّه أي كأنام صام السرَّ

وجيوُز أن يصومها متتابعة ومتفرقة إذا كان ذلك من شهر شوال 
ولكن األفضل التعجيُل هبا متتابعة. والله أعلم.

س 59: ُصْم�ُت رمضان يف أحد األعوام 29 يوًما وس�افرُت 

إىل بلدي يف نفس اليوم فوجدهتم مكملني شهر رمضان ٣0 يوًما 
فه�ل أفطر مع البلد الذي صمت معه أم أصوم مع بلدي مكمال 

ثالثني يوما؟

الج�واُب: الحم�ُد لله. جي�ب عىل املس�لم أن يلت�زم  باحلكم 

الذي حيكم به والة أمر املسلمني يف البلد الذي هيل عليه فيه شهر 
رمضان أو شهر شوال إذا كان يف ذلك البلد حكم إسالمي سواء 
أكان ذلك باعتبار حكومة ذلك البلد إس�المية أم كانت األحكام 
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ْقد من  لِّ والعمَ اإلس�المية يف ذل�ك البلد راجعة إىل مجاعة أه�ل احلمَ
املسلمني يف تلك البلد، ويذكر السائل أنه صام يف إحدى البلدان 
اإلس�المية 29 يوًم�ا ثم س�افر إىل بلده فوجدهم مكملني ش�هر 
رمضان ثالثني يوًما فهل ُيفطر باعتباره صام 29 يوًماكام فعل من 
ص�ام معهم أو يص�وم اليوم الثالثني مع أهل بلده ومما تقدم يظهر 
أن�ه جي�ب عليه أن يصوم م�ع أهل بلده ألن حكم�ه حكم من هو 

معهم يف إهالل شهر رمضان أو شهر شوال عليه. والله أعلم.

س 60: أن�ا رجل أعمل يف بلد غري إس�المّي ولكني - وهلل 

احلم�د - متدي�ٌن وال أريد أن ُأزكِّي نفس�ى. ولكن�ي أعمل يف 
مطع�م وأق�دم الوجبات فيه خالل ش�هر رمض�ان وأنا صائم. 

فهل عيل يشء يف ذلك؟

الجواُب: الحمُد لله. ال خيفى أن لشهر رمضان ُحرمًة وتقديًرا 

وأن صومه فرض عىل كل مس�لم وهو أحد أركان اإلس�الم وال 
ش�كرَّ أن الفط�ر فيه يعت�ر من اإلثم والع�دوان إن ل يكن له عذر 
ٍ ُيوجب العجز عن صيامه. وقد  لذلك من س�فر أو مرض أو كِرمَ
ذهب بعض أهل العلم إىل أن الكفار من مرشكني وهيود ونصارى 
خماطبون بفروع الرشيعة وأهنم بفطرهم يف شهر رمضان آثمون. 
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وهذا يعني أن من يعاوهنم عىل انتهاك حرمة هذا الش�هر بتيس�ري 
أمور املآكل واملشارب يف هنار رمضان هلم فهو متعاون معهم عىل 
اإلث�م والعدوان. وهبذا نصل إىل القول بأن الس�ائل وقد وصف 
نفس�ه باالس�تقامة و االلت�زام والتدي�ن جيب علي�ه أن يتخىل عن 
العم�ل يف هذا املطعم يف هن�ار رمضان هلم ابتعادًا عن التعاون مع 
غريه يف انتهاك حرمة رمضان ومن ترك ش�يًئا هلل عوضه اهلل خرًيا 

منه. والله أعلم.

س 6١: عىل أي يشء كان يفطر رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ وهل هناك 

دعاٌء خاصٌّ عند الفطر؟
الج�واُب: الحمُد لله. ُيس�تحبُّ للصائم أن ُيفطر عىل رطب 

فإن ل جيد فعىل متر فإن ل جيد فعىل املاء وذلك ملا روى سليامن بن 
عام�ر مرفوًعا: »إذا أفطر أحدكم فلُيْفطِْر عىل متر فإن ل جيد فعىل 

ماء فإنه طهور« رواه الرمذي وقال حسن غريب. 
ويس�تحبُّ أن يق�ول عند فط�ره: اللهم إين ل�ك صمت وعىل 
رزقك أفطرت س�بحانك اللهم وبحم�دك اللهم تقبل مني إنك 

أنت السميع العليم. والله أعلم.
س 6٢: رج�ٌل رأى اهل�الل لش�هر رمض�ان بمف�رده بالع�ني 
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املج�ردة. فه�ل يص�وم بمفرده إذا ل يس�مع عن ثب�وت اهلالل أو 
ُردرَّْت شهادته؟

الجواُب: الحمُد لله. إذا رأى هالل ش�هر رمضان وتأكد من 

رؤيت�ه تع�نيرَّ عليه أن يتص�ل باملحكمة املختصة ليبلغها ويش�هد 
ثُبت دخول  أمام القايض برؤيته اهلالل فإن ردرَّ القايض رؤيته ول يمَ

الش�هر برؤية غريه تعني عليه أن يصوم لعموم قوله تعاىل چ ۀ  
ہ  ہ  ہ   ہچ ولقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص »صوموا لرؤيته وأفطروا 

لرؤيته«. والله أعلم.

س 6٣: أعمل س�ائًقا عىل اخلطوط الطويلة ودائم السفر فهل 

جيوز يل اإلفطار وما  الكفارة؟

الجواُب: الحمُد لله. أنصُح هذا الس�ائق بأن جيعل من شهر 

رمض�ان راحة ل�ه وإجازة يتف�رغ فيها لعبادة رب�ه صوًما وصالة 
ض بغريه  وتالوًة لكتاب اهلل فإن هذا الش�هر موسم عظيم ال ُيعمَورَّ
زمنًا وليست األعامل الصاحلة فيه كاألعامل الصاحلة يف غريه فقد 
روي ع�ن رس�ول ملسو هيلع هللا ىلص أن النف�ل في�ه كفرض يف غ�ريه والفرض 
فيه كس�بعني فريضة يف س�واه فإذا تيرس للس�ائل االستجابة هلذه 
النصيحة فقد ترك ش�يًئا من أجل اهلل ابتغاءمَ مرضاته وس�يعوضه 
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اهلل خ�ًرا من�ه. وإن كان مضطًرا إىل العمل س�ائًقا حتى يف ش�هر 
ص برخص الس�فر  رمض�ان فيعتر يف حكم املس�افرين له الرخُّ
وم�ن ذلك الفط�ر والقضاء بع�د ذلك ب�رشط إال يتأخر القضاء 
مَ علي�ه القضاُء  حت�ى ي�أيت رمض�ان اآلخر فإن فع�ل أمَثِ�ممَ وتمَعمَ�نيرَّ
ه إطعام مس�كني وأما إذا أفطر  ر صياممَ والكف�ارة عن كل يوم أمَخرَّ
يف س�فره وقضاه بعد ذلك وقبل جم�يء رمضان اآلخر فال كفارة 

عليه. والله أعلم.
طِّرة؟وهل السواك  ُذ يف الوريد ُمفمَ س 6٤: هل احلقن التي ُتْؤخمَ

طِّر؟ يف هنار رمضان ُمفمَ

الج�واُب: الحمُد لله. احلق�ن التي تؤخ�ذ يف الوريد اختلفت 

الفت�وى فيها فبعُضهم يقول بأن أخذها ال يؤثر عىل صحة الصوم 
ألهن�ا ليس�ت أكاًل وال رُشًب�ا وال وس�يلة تغذي�ة، وبعضهم يقول 
بإفس�ادها الصوم ألهنا جتري يف األوردة املتصلة بعموم اجلس�د بام 
يف ذلك اجلهاز اهلضمي فكام أن خروج الدم سواء كان حجامًة أو 
حيًضا أو نفاًسا أو غري ذلك مفسد للصوم فكذلك دخول ما ُيقوي 
اجلس�دمَ من أي طريق مفس�د للصوم . وهذا القول هو الذي تظهر 
يل وجاهت�ه ملا فيه م�ن االحتياط واألخذ براءة الذمة واس�تقصاء 
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اجله�د يف س�المة الص�وم وإذا اضط�ر املريض لتن�اول اإلبرة فهو 
معذور بأخذها كاملريض ولكن عليه القضاء. والله أعلم.

�واك فهو مس�نون يف الصيام وغريه وال أثر للتس�وك به  أما السِّ
من الصائم عىل صومه س�واء كان قبل ال�زوال أم بعده وقد كره 
ُلوفمَ فم الصائم   �واك بعد الزوال ألنه ُيْذِه�ُب خمَ اإلماُم أمحُد السِّ
وخلوُف فم الصائم أطيُب عند اهلل من ريح املسك كام ورد ذلك 
عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حيث قال: »للصائم فرحتان فرحة عند فطره 
وفرحة عند لقاء ربه وخللوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح 

املسك. واهلل أعلم

ا طوال النهار يف شهر رمضان مما ال  س 65: أعمل عماًل ش�اقًّ

أس�تطيع معه الصوم فهل جيوز يل اإلفطار وإن كان فيه كفارة فام 
هي الكفارة؟

الج�واُب: الحمُد لل�ه. ننصحك يا أخان�ا أن ترك العمل يف 

شهر رمضان وتتفرغ للعبادة  والعمل الصالح فإن شهر رمضان 
من أثمن مواسم اخلري والفضل . الفريضُة فيه كسبعني فريضة فيام 
الك: هل جيوز لك  ُل فيه كفريضة فيام سواه. وأما ُسؤمَ عداه والترَّنمَفُّ
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أن ُتفط�ر لتتمكن من العمل. فلم أج�د من أهل العلم من جعل 
العم�ل م�رًرا للفطر يف رمض�ان بحجة العمل الش�اق فيه فمتى 
ْهُد بالصائم أمكنه اإلخالد إىل الراحة واستكامل الصوم .  بلغ اجلمَ
والسائل من بلد إسالمية ال شكرَّ أهنا يف تنظيامهتا العاملية اخلاصة 
ة س�راعي أح�وا ل الصيام والصائمني وس�تخفف عنهم  والعامرَّ
ليتمكنوا م�ن الصوم كام تفعل احلكومات اإلس�المية األخرى. 

والله أعلم.

ِرٌم ال يستطيع الصوم. فام هي كفارته؟ س 66: رجٌل كبرٌي همَ

ِرُم الذي ال يس�تطيع  الجواُب: الحم�ُد لله. الرجُل الكبرُي اهلمَ

�ة فكره  الص�وم وه�و متمت�ع بحواس�ه الفكرّي�ة بمعنى أن حاسرَّ
وعقله س�ليمة فهذا إن كان ال يس�تطيع الصوم فإن له حقرَّ الفطر 
وأن يطع�م ع�ن كل يوم ِمس�كينًا ُمّدُبرٍّ أو نِص�فمَ صاع من غريه 
كتم�ر ونح�وه، فف�ي البخاريِّ ق�ال ابن عب�اس c: نزلت 
رخصٌة للشيخ الكبري واملرأة ال يستطيعان الصيام فيطعامن مكان 

كل يوم مسكينًا. والله أعلم.
س 67: والديت امرأٌة ُمِسنرٌَّة وكانت صائمة يف رمضان ولكنها 

أفط�رت وهي ناس�ية ولكن جلهله�ا داومت ع�ىل إفطارها حتى 
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غربت الش�مس. فعندما قلنا هلا مل�اذا أفطرت؟ قالت: ل أعرف.
فهل تعيد اليوم؟ وهل عليها كفارة؟

الج�واُب: الحمُد لل�ه. إذا أكل الصائم أو رشب ناس�ًيا ثم 

عل�م بعد ذلك فأمس�ك ع�ن األكل أو الرشب ثم أت�م الصيام 
فصيام�ه صحيح وما أكل�ه أو رشبه يف صيامه يعت�ر ُطعمة من 
ة صيامه ولكن إن استمر يف أكله أو  اهلل وال يؤثر ذلك عىل ِصحرَّ
رشب�ه بع�د علمه ظنًّا منه أن ذلك ال يؤث�ر فهذا غري صحيح بل 
إن أكله أو رشبه بعد علمه بصيامه مفسد لصومه ولو كان ذلك 
قليال. فهذه املرأة لو أمس�كت عن األكل أو الرشب بعد علمها 
بصيامه�ا فإن صيامها صحيح. وال يؤثر عىل صحته أهنا أكلت 
ها. ولكْن بعد أن علمْت بأهنا صائمة ثم  أو رشبت ناس�ية صياممَ
طِّرات فصياُمها فاسد وعليها قضاُء ذلك  استمرت يف تناول امُلفمَ
 الي�وم ونرج�و أن يغفر اهلل هل�ا جلهلها وال كف�ارة عليها لذلك. 

والله أعلم.

س 68: ه�ل للص�وم نِيرٌَّة قولية. كأن أقول نويُت صيام ش�هر 

رمضان إن شاء اهلل؟

الج�واُب: الحمُد لله. ال ش�كرَّ أن الني�ة رشط لكل عبادة إال 
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أن النية حملُّها القلب والتلفُظ هبا بدعٌة حيث لُ ينقل التلفُظ بالنية 
عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  وال عن أحد من أصحابه وال عن أحد ُمعتر 
من الس�لف الصالح. والدليل عىل اش�راط النية  قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إنام 
األع�امل بالني�ات وإنام لكل إم�رئ ما نوى« والص�وم كغريه من 
العب�ادات ُيش�رط ألدائها الني�ة. فإن كان الص�وم واجًبا كصيام 
رمض�ان أو قضاءمَ واجب أو ص�وممَ واجب كنذر وكفارة فيجب 
�ه من اللي�ل ملا روى اخلمس�ُة عن حفصة ر  أن ين�ويمَ صياممَ
وع�ن عائش�ة ر مرفوًع�ا: »من ل يبيِّ�ِت الصي�اممَ قبل طلوع 
الفج�ر فال صيام ل�ه« رواه الدارقطني. أما إن كان الصوم تطوًعا 
ف�ال ب�أس بانعقاد النية يف النهار قبل ال�زوال أو بعده إن ل يتناول 
من مفطرات الصوم ش�يئا بعد طلوع الفجر ملا روى مس�لم عن 
عائش�ة ر قالت: دخل علين�ا النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ذات يوم فقال: هل 

عندكم يشء؟ قلنا: ال، قال: إين إًذا صائم. والله أعلم.

س 69: بمناس�بة ش�هر رمض�ان املب�ارك هل جي�وز إثبات 

الشهر باحلساب؟ وإذا كان الجيوز إال بالرؤية فهل جيوز قبول 
ش�هادة الرؤي�ة وعلامء الفل�ك جممعون عىل أن اهل�الل ل يولد 

وقت دعوى الرؤية؟
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چ ۀ  ہ  ہ  ہ  تع�اىل  لل�ه. ق�ال  الحم�ُد  الج�واُب: 

ہچ وقال تعاىل: چ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇۇ  چ )البق�رة:189( وق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: »صوم�وا لرؤيت�ه وأفط�روا 
لرؤيته فإن غمرَّ عليكم فأكملوا شعبان ثالثني يوًما« هذه النصوص 
رصحي�ة يف أن الش�هر ال يثب�ت إال بالرؤية. واألخذ باحلس�اب يف 
اإلثب�ات طرح هلذه النصوص الرصحية وقد صدر قرار حكيم من 
هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية الس�عودية بوجوب االقتصار 
يف إثب�ات ش�هر رمضان دخ�واًل وخروًجا عىل الرؤي�ة، وعىل هذا 

القول مجاهرُي علامء املسلمني وفقهائهم قدياًم وحديًثا.

ه من النظر  ولكْن جيُب أن ُيعطى طريُق إثبات الرؤية ما يستحقُّ
والتثبُّ�ت. فعل�امء الفل�ك يف مجيع أنح�اء املعمورة من مس�لمني 
وغريه�م ال خيتلف بعُضهم عىل بع�ض يف توقيت والدة اهلالل،  
ووالدُة اهل�الل تعن�ي انفصال الش�مس عن القم�ر بتقدمها عليه 
نح�و الغرب بغضِّ النظر عن إم�كان رؤية اهلالل بعد االنفصال 
وغروب الش�مس قب�ل غروب القمر . واتف�اق أهل الفلك عىل 
توقي�ت الوالدة كاتف�اق الناس عىل أن الواحد م�ع الواحد اثنان 
وأن اخلمس�ة مرضوب�ة يف األربع�ة ع�رشون. واملج�ادل يف ذلك 
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ُلُه مثارمَ اس�تغراب.  دمَ يلزم�ه التحقق قبل اجلدال حتى ال يكون جمَ
ف�إذا قال عل�امء الفلك بأن اهل�الل ال يولد قبل غروب الش�مس 
وأن القم�ر غرب قبل غروب الش�مس وجاء م�ن يدعي الرؤية 
هُبا احلسُّ والعقُل، ومثل  ذِّ قب�ل الوالدة فدعواه الرؤية دع�وى ُيكمَ
ه�ذه الدعوى جي�ب ردُّها عىل صاحبها مه�ام كان هذا املدعي أو 

عون هبا حيث إهنا دعوى باطلة ل تنفّك عام ُيكذهبا. املدرَّ

وقب�ل أن أدخ�لمَ يف احلدي�ث ع�ن جمموع�ة ح�االت لله�الل 
ورؤيت�ه أح�بُّ أن أذك�ر التفريق ب�ني والدة اهلالل وب�ني إمكان 
رؤيت�ه. فتوقيُت والدته قضي�ٌة علميٌة قطعي�ٌة ال تقبل اجلدل وال 
االختالف إال عند منكري القضايا العلمية املعروفة لدى العلامء 
بال�رضورة. أما إمكان الرؤية بعد الوالدة واعراف علامء الفلك 
بأن الش�مس غربت قبل القمرفهذا مما اختلف فيه علامُء الفلك. 
هل ُيرى اهلالُل بعد الوالدة مبارشة أم يكون لرؤيته تقدير معتر؟ 

وما ذلك التقدير املعتر؟ هذا حملُّ نظرهم وموضع اختالفهم .

وخالصة رأيي أن إثب�ات اهلالل جيب أن يكون بالرؤية وأن 
ُل هذا يف احلاالت  هُبا وُأفمَصِّ ذِّ ة عام ُيكمَ الرؤية جيب أن تكون منفكرَّ

التالية:
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أوال: ق�ال عل�امء الفلك ب�أن اهل�الل مولود بع�د الظهر وقبل 

غروب الش�مس وأن الشمس تغرب قبل غروب القمر ولكْن ل 
يتقدم للجهة املختصة بإثبات اهلالل من يشهد برؤيته، هذه احلالُة 
أرى ع�دم اعتبار قول علامء الفلك بوالدة اهلالل إدخاال للش�هر 

وأن العرة بالرؤية الرشعية فإذا ل تثبت فال اعتبار للحساب.

ثانياً�ا: قال عل�امء الفلك بأن اهل�الل ال يول�د إال بعد غروب 

الش�مس بس�اعة مثال وجاء من ش�هد برؤية اهل�الل بعد غروب 
الشمس أرى ردرَّ شهادته ولو كانوا مجًعا . حيث إن هذه الشهادة 

هُبا. فهي دعوى باطلة. ذِّ ل تنفّك عام ُيكمَ

ثالث�ا: ق�ال عل�امء الفل�ك ب�أن اهل�الل قد ول�د قب�ل غروب 

الش�مس وأن الشمس غربت قبل غروب القمر وجاء من يشهد 
تها فقد  برؤي�ة اهلالل أرى اعتبار ش�هادته بعد التحقق م�ن ِصحرَّ
 اتف�ق احلس�اب الفلك�ي والرؤي�ة الرشعي�ة عىل دخول الش�هر. 

والله أعلم.

س 70: هل ليلة القدر هي ليلة السابع والعرشين من رمضان 

كام تقول بعُض الكتب؟ وهل لليلة القدر عالمات تعرف هبا؟
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الج�واُب: الحمُد لل�ه. ليلة س�بع وعرشين م�ن رمضان هي 

ى فيها ليلُة القدر . إال أن اجلزم والقطع بأن ليلة  �ررَّ أرج�ى ليلة ُتتمَحمَ
الق�در يف ليل�ة معينة من رمضان كليلة س�بع وعرشي�ن هذا اجلزم 
غرُي صحيح . فقد أخفى اهلل س�بحانه وتعاىل عن عباده هذه الليلة 
اه�ا يف العرش األواخر  وذك�ر رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بأن ملتحرهيا أن يتحررَّ
م�ن رمض�ان ويف أفراد لياليها وأن ليلة س�بع وعرشين هي أحرى 
ما يمكن أن تكون فيه. وإخفاء اهلل تعيينمَها يف ليلة من الش�هر كان 
حلك�م ربانية لعلرَّ أمهها أال يتكل�وا عليها ويركوا العمل الصالح 
ُف هبا، منها:  يف غريها. وقد ذكر بعض أهل العلم هلا عالمات ُتْعرمَ
أن ش�مس صبيحتها خترج بدون أشعة، ومنها أن الكالب ال تنبح 
فيها وفيها استشعار املزيد من السكينة واالطمئنان. والله أعلم.

س7١: أفط�رُت ثالثة أيام يف ش�هر رمضان، ولكني ل أقضها 

حت�ى دخل رمضاُن الثاين. فه�ل جيوز أن أقضيمَها بعد ذلك وهل 
عىل كفارة؟

الجواُب: الحمُد لله. من أفطر يف هنار رمضان معذوًرا بفطره 

كأن يكون مريًضا أو مس�افًرا فيلزُم�ه قضاء ما أفطره قبل حلول 
ر قضاء ما عليه من صوم بال عذر أمَثِممَ  شهر رمضان التايل فإن أخرَّ
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وتع�ني عليه قضاُء ما عليه بع�د انقضاء رمضان التايل وعليه عن 
�ر صيام�ه إطعام مس�كني ُمّد ُبرٍّ أو نص�ُف صاع من  كل ي�وم أمَخرَّ
غريه. ومقدار إطعام املس�كني كيل�و ونصف من متر أو ُبرٍّ أو أرز 

أو غريها من غالب قوت البلد. والله أعلم.

ُق الطعام عىل اللسان دون أن يصل إىل اجلوف  وُّ س 72: هل تمَذمَ
طُِّر؟ بقصد إصالحه كأن حيتاج إىل ملح أو طهو ُيفمَ

الج�واُب: الحمُد لله. ت�ذوق الطعام عىل اللس�ان ملن يصنع 

طعاًم�ا ليع�رف ما حيتاج إليه من مل�ح أو نحوه وبحيث ال يصل 
إىل حلق�ه منه يشء بل يلفظه من فم�ه وينظف فمه من آثار ذلك 
بمضمض�ة خفيفة. تذوق الطع�ام هبذه الصفة ال يؤثر عىل صحة 
الصوم. وقد كره بعض أهل العلم تذوق الطعام ألنه ال يأمن من 
أن يصل إىل حلقه منه يشء. ولكن إذا كان بالصفة التي ذكرناها 
وبالتحرز التام عن وصول يشء منه إىل احللق فنرجو أن ال يكون 
ثمة مانع منه فإن وصل إىل حلقه مما ذاقه يشء فسد صومه بذلك. 

والله أعلم.

س 7٣: أفط�رُت يوًما يف رمض�ان بدون عذر رشعي. ولكني 

ندمت وتأسفت بعد ذلك. فام هي الكفارة؟
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الجواُب: الحمُد لله. من أكر الكبائر اإلفطار يف هنار رمضان 

عم�ًدا ُعدواًن�ا بال عذر فلق�د روي عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: 
»م�ن أفطر يوًما من رمض�ان عامًدا بال عذر ل يقضه صوم الدهر 
وإن صام�ه« أو ك�ام قالملسو هيلع هللا ىلص. ونظًرا إىل أن الس�ائل قد ندم لفطره 
يوما من رمضان بال عذر فعليه املزيُد من االس�تغفار والندم عىل 
ذل�ك وقض�اء ذلك الي�وم، وإن كان قد حال ع�ىل ذلك رمضان 
آخر أو أكثر فعىل الس�ائل مع القضاء إطعاُم مس�كني عن تأخري 
صيام ذلك اليوم حتى جاء رمضان آخر، ومقدار إطعام املسكني 
نص�ف ص�اع من ُب�ر أو أرز أو متر ومق�دار نصف الص�اع كيلو 

ونصف تقريًبا. والله أعلم.
س 7٤: رج�ل جير زوجت�ه عىل اإلفطار يف رمض�ان ألنه هو 

ل يص�م فهل تطيع�ه أم تعصيه ألهن�ا إذا عصت�ه ول تطعه هددها 
بالطالق وهي ال ترى فيه من النصح واإلرشاد سبيل؟

الجواُب: الحمُد لله. ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق وهذا 

�اق ومن  الرج�ل الذي ال يصوم يف ش�هر رمضان يعتر من الُفسرَّ
فس�قه أمُره زوجتمَه بام أمره الش�يطان به من الفطر يف هنار رمضان 
فعىل الزوجة أن تعصيمَه وإذا طلقها فقد يكون تطليقه إياها طريًقا 
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لس�عادهتا والتعويض عن�ه بمن هو خري منه هل�ا يف دينها ودنياها 
ومعاشها وعاقبة أمرها. والله املستعان.   

دِت الشياطنُي. ولكني كثرًيا يف  س 75: إذا دخل رمضان ُصفِّ

رمضان ما يوسوس يل الشيطان يف الصالة ويف صحة الصوم. إًذا 
ُد املردة من الشياطني  فرَّ ما هو معنى صفدت الشياطني؟ وهل ُتصمَ

فقط كام سمعت من بعض العلامء؟

الج�واُب: الحمُد لله. ال ش�كرَّ يف صدق ما أخ�ر به الصادق 

املصدوق رسوُلنا حممٌد ملسو هيلع هللا ىلص فقوله ملسو هيلع هللا ىلص وحي ُيوحى. فقد ورد عن 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن الش�ياطني ومردة اجلان يصف�دون يف رمضان. 
وق�د يكون من معن�ى تصفيدهم ضعف وازعه�م ومهزاهتم عىل 
من يعتني هبذا الشهر الكريم من حيث الصيام واألخذ بالقربات 
املختلفة من صالة وذكر وصدقة وتالوة لكتاب اهلل وتدبر ألفاظه 
ومعاني�ه ف�إذا الت�زم املس�لم هبذا ق�وي اإلي�امن يف قلب�ه. وازدياد 
ق�وة اإليامن تعن�ي ضع�ف وازع الش�يطان فهذا من التفس�ريات 
لتصفيد الش�ياطني يف ش�هر رمض�ان. وأما ما ذكرْتُه الس�ائلُة من 
الوس�اوس التي تأتيها يف الص�الة والصوم فعليها طردها برصف 
النظ�ر عنها واستش�عار صحة الص�وم والصالة م�ا دامت ل ختل 
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بصومه�ا وصالهتا بام يفس�دها م�ن املبط�الت كاألكل والرشب 
وغ�ري ذلك من مفس�دات الص�وم أو اإلخالل بشء م�ن أركان 
الص�الة ورشوطها وواجباهتا وعليها أن ُتكثر من ذكر اهلل وقراءة 
م�ا يتي�رس هلا من القرآن ال س�يام الفاحتة واملع�وذات وآية الكريس 
واإلكثار من التعوذ من الش�يطان ومهزات�ه ونفخاته ونفثاته، قال 

ًها اخلطابمَ لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو جلميع األمة: زب ڱ   جِّ تع�اىل ُمومَ
رب  ہ   ۀ   ڻ    ۀ   ڻ  ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ  

)املؤمنون:97-98( والله املستعان.

س 76: ما حكُم من ل يس�مع بدخول ش�هر رمضان إال بعد 

ظه�ر الي�وم األول من�ه. هل يتم إفط�اره أم يمس�ك ويقيض بعد 
ذلك؟

الج�واُب: الحمُد لله. من ل يبلْغه ثب�وُت دخول رمضان إال 

أثناء النهار الذي هو اول يوم من رمضان فيجب عليه أن يمسك 
عن مفطرات الصوم من أكل ورشب ومجاع وغريها حتى غروب 
الش�مس رعايًة حلرمة رمضان وال يعتر ذلك اليوم صياًما له بل 

عليه أن يقيض هذا اليوم بعد انقضاء رمضان. والله أعلم.

س 77: أهيام أفضُل للمسافر يف رمضان الصيام أم الفطر؟
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الج�واُب: الحم�ُد لل�ه. ق�ال تع�اىل: چ ۀ  ہ  ہ  ہ   

ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭچ 
)البق�رة:185( وق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: »ليس من الر الصيام يف الس�فر« ومن 
هذين النصني الكريمني يظهر أن الفطر أفضل من الصيام فيسنُّ 

للمسافر يف رمضان الفطر ثم القضاء بعد ذلك. والله أعلم.

س 78: رجل ُأغِميمَ عليه يف أول رمضان وبقى فاقًدا شعوره 

ع�رشة أيام من رمضان ثم أفاق بعد ذل�ك فهل جيب عليه قضاء 
الصوم والصالة؟

الج�واُب: الحمُد لله. اختل�ف أهل العل�م يف وجوب قضاء 

الصوم والصالة ملن كان مثل هذا املريض باإلغامء هذه املدة فذهب 
بعضه�م إىل أن�ه يلزمه قضاء الصوم والصالة بع�د إفاقته ورجوع 
ش�عوره وإدراكه، وقالوا يف تعلي�ل ذلك: إن األصل تكليفه وهذا 
العارض ال يؤثر عىل األخذ بمقتضياتمَ األصل، وذهب اآلخرون 
إىل س�قوط القضاء عن�ه صوًما وصالة وعلل�وا ذلك بأن وجوب 
العب�ادة مبنى عىل التكليف وقتها لقوله ملسو هيلع هللا ىلص »رفع القلم عن ثالثة« 
وذكر منهم املجنون حتى يفيق فارتفع قلم التكليف لفقد مقتضاه 
وهو العقل وس�واء يف ذلك من فقد عقله بسبب اجلنون أم بسبب 
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املرض املقتىض اإلغامء، ويظهر يل - واهلل أعلم- وجاهة هذا القول 
وصحته فهذا القول هو األصوب واملختار. والله أعلم.

س 79: ه�ل الن�وم بعد ص�الة الفجر يف رمض�ان حتى قرب 

غروب الشمس يؤثر عىل الصوم كأن يبطله؟
الج�واُب: الحمُد لله. النوم بعد صالة الفجر يف رمضان حتى 

ُت وقتمَ صالة الظهر ويكاد ُينهي وقت صالة  وِّ غروب الشمس ُيفمَ
دمَ  عرَّ رة فقد تمَومَ ُد ذلك واألخُذ به ُيعتر من األمور املنكمَ وُّ العرص. وتمَعمَ
اهلل بالوي�ل من كانوا يف صالهتم س�اهني أي غافل�ني عنها بحيث 
يؤخروهن�ا عن أوقاهتا. فإن كان مل�رة واحدة بحيث غلبه النوم ول 
يوج�د م�ن يوقظه فهو معذور - إن ش�اء اهلل - وكف�ارُة نومه عن 
الصالة أن يصليها يف احلال بعد استيقاظه، وأما صومه فال أثر من 

ذلك عىل صحته فهو صحيح إن شاء اهلل. والله أعلم.

س 80: هل عىل املجاهد يف س�بيل اهلل أثناء املعركة مع العدو 

صيام؟
الج�واُب: الحمُد لله. املجاهدون يف س�بيل اهلل أثناء املعركة 

ُص بالفطر يف رمض�ان أثناء مقاتلتهم  م�ع العدو جي�وز هلم الرخُّ
عدوهم وعليهم القضاء بعد ذلك. والله أعلم.
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صها الرشُع لإلفطار يف شهر  خرَّ س 8١: ما هي الرخص التي رمَ

رمضان؟

الج�واُب: الحمُد لله. ق�ال تعاىل عن االلتزام بصيام ش�هر 

ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ    ہ   ہ   ۀ   چ  رمض�ان 
ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭچ )البق�رة:185( فه�ذه اآلي�ة 
الكريم�ة ذكرت صنفني من أهل األع�ذار عن وجوب الصيام 
وهم املس�افرون وامل�رىض. ويدخ�ل يف حكم املري�ض احلامُل 
إذا خافت عىل نفس�ها واحلامل واملرض�ع إذا خافتا عىل ولدهيام 
وكذل�ك الش�يخ الكبري وامل�رأة العجوز إذا ل يس�تطيعا الصوم 
�ى ب�رؤه واحلائض والنفس�اء  واملس�افر واملري�ض مرًض�ا ُيْرجمَ
يفطرون ويقضون ما يفطرونه وال كفارة عىل كل واحد منهم إذا 
قىض ما عليه م�ن قضاء قبل رمضان اآلخر. واحلامل واملرضع 
اخلائفت�ني عىل ولدهيام تفطران وتقضي�ان وتطعامن عن كل يوم 
مسكينًا. واملريض مرًضا ال يرجى برؤه والكبري الذي ال يستطيع 
الصوم يفطران وال قضاء عليهام ويطعامن عن كل يوم مسكينًا. 

 

والله أعلم.
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س 8٢: إحداهن تسأل وتقول بأن عليها كفارة صيام شهرين 

متتابعني وتنوي أداء الكفارة بالصيام وتس�أل ما هي األمور التي 
اليتأثر التتابع بحدوثها؟

الج�واُب: الحمُد لل�ه. األمور الت�ي ال ينقطع هب�ا التتابع يف 

الصي�ام احلي�ُض والنفاُس والس�فُر املباُح وامل�رُض املبيُح للفطر 
والعي�دان – عي�د األضحى وعي�د الفطر – ه�ذه األمور بعضها 
ال جي�وز الص�وم فيها وبعضها ال يعتر الفطر فيه�ا قاطًعا للتتابع 
مع جواز الصيام فيها ومها الس�فر و املرض فإذا أفطر املس�افر أو 

املريض ففطره فيهام جائز وال ينقطع به التتابع. والله أعلم.

ا بق�اءمَ الليل  انًّ س 8٣: أحُده�م يس�أُل: م�ن أكل أو رشب ظمَ

فبان هناًرا أو ظانًّا غروب الش�مس فظهر أهنا ل تغرب أو أكل أو 
رشب ناس�يا أو أصب�ح ٌجنًبا هل صياُم�ه صحيح يف مجيع أحوال 

هذا السؤال؟
ا بقاء الليل فبان  الجواُب: الحمُد لله. من أكل أو رشب ظانًّ

هناًرا أو ظانًّا غروب الش�مس فظهر أهنا ل تغرب فصيامه غري 
صحيح ألن االعتبار بواقع األمر، وعليه اإلمساك والقضاء ملا 
 c يف صحيح البخاري عن أس�امء بنت أيب بكر الصديق
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قالت: أفطرنا عىل عهد رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف يوم غيم ثم طلعت 
الشمس. قيل هلش�ام بن عروة راوي احلديث: ُأِمروا بالقضاء 
ق�ال: الُبدرَّ م�ن القضاء. وألنرَّ العرة بواق�ع األمر ال بام يف ظن 
ا دخوله فتبني له  ْن صىلرَّ قبل دخول الوقت ظانًّ املكّلف أشبه ممَ
خط�أ ظنه ف�إن عليه إعادة الصالة فكذل�ك الصوم . وإن أكل 
ْ له خطُأ ظنه،  تمَبنيرَّ ا يف طلوع الفجر فصيامه صحيح ما ل يمَ شاكًّ
ا يف غروب الش�مس  ألن األص�ل بق�اء اللي�ل وإن أكل ش�اكًّ
فصياُم�ه غ�ري صحيح وعلي�ه القضاء ألن األصل بق�اء النهار 
حت�ى يتيق�ن غروب الش�مس. وهذا قول ابن عب�اس وعطاء 
واألوزاعّي والش�افعّي وأصحاب الرأي. ومن أكل أو رشب 
ناسًيا فصيامه صحيح . وعليه اإلمساك عن األكل أو الرشب 
بمجرد علمه بنس�يان صومه، وذلك ملا ىف الصحيحني عن أيب 
هري�رة ؤ قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من ني وهو صائم 
ف�أكل أو رشب فليت�ّم صوم�ه فإن�ام أطعمه اهلل وس�قاه« ومن 
أصب�ح ُجنًُب�ا فصيامه صحي�ح، ملا يف الصحيحني عن عائش�ة 
ر قال�ت: كان رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يصب�ح ُجنًُبا م�ن مجاع ثم 

يصوم. والله أعلم.   
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س 8٤: ما حكم القطرة للعني واألذنني واألنف يف رمضان؟

الج�واُب: الحمُد لله. الذي عليه مجع م�ن أهل العلم أن من 

طمَ�رمَ يف عين�ه أو أنف�ه أو ُأذنه ووصل أثُر القط�رة إىل حلقه وكان  قمَ
صائاًم أفطر بذلك. والله أعلم.

ُن للفج�ر يف رمضان وأنا ُجنٌُب. فام حكم  ذرَّ س 85: أحياًن�ا ُيؤمَ

صيامي؟

الجواُب: الحمُد لله. ثبت عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يصبح 

ُجنًُبا وهو صائم ثم يغتسل. فمن أصبح ُجنًُبا من مجاع أو احتالم 
فصيامه صحيح وعليه االغتسال. واهلل أعلم

طُِّر  س 86: ه�ل وض�ع الطي�ب والعط�ر يف هن�ار رمض�ان ُيفمَ

الصائم؟

الجواُب: الحمُد لله. ذكر بعُض أهل العلم أن من استنش�ق 

الطِّي�بمَ حي�ُث وصل إىل حلق�ه منه يشء أن ذلك من مفس�دات 
الص�وم وأنرَّ الصائم يفط�ر بذلك. واألخ�ُذ باالحتياط من كامل 
العبادة، وجتنيُبها ما يفس�دها أو يشتبه به يف اإلفساد واإلبطال من 

أسباب االستراء للدين وكامل العبادة. والله املستعان.
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س 87: وضعُت يف رمضان املايض وأفطرُت فيه عرشين يوًما 

وجاء رمضاُن التايل و أفطرُت فيه ستة أيام. ماذا أفعل وأنا قادمة 
عىل رمضان اجلديد إن شاء اهلل؟

الج�واُب: الحمُد لله. يظهر من س�ؤال الس�ائلة أهنا أفطرت 

س�اء وج�اء رمض�ان اآلخ�ر ول تصم  عرشي�ن يوًم�ا لكوهن�ا ُنفمَ
القض�اء ال�ذي عليها وأفط�رت يف رمضان اآلخر س�تة أيام  فإن 
كانت صامت األيام التي عليها كلها قبل دخول رمضان الثالث 
ها الذي  �رت صياممَ فإن عليها إطعام عرشين مس�كينًا لكوهنا أخرَّ
ساء فجاءها رمضاُن التايل وهي قادرة عىل الصوم  عليها وهي ُنفمَ
ول تص�م ف�إن كان�ت ل تصم صيامه�ا الذي هو عليها كله س�تة 
وعرشي�ن يوًما وأدركها رمض�اُن الثالث فإن عليه�ا مع القضاء 
إطعام س�تة وعرشين مس�كينًا كل مس�كني نصف صاع – كيلو 
ونصف – أرز أو قمح أو متر وعليها قضاء الستة والعرشين يوًما 
م�ع االس�تغفار وعدم العودة إىل هذا التفري�ط يف تأخري القضاء. 

والله املستعان.

س 88: هل جيوز أن أقيضمَ ما عيلرَّ من أياٍم أفطرهُتا يف رمضان 

املايض منقطعة؟
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الج�واُب: الحم�ُد لله. ال يل�زم التتابُع يف قض�اء ما فات من 

رمضان بل جيوز صيام القضاء متتابًعا ومتفرًقا. والله أعلم.

س 89: هل هناك دعاٌء مأثور يقوله الش�خص إذا رأى هالل 

شهر رمضان؟
الج�واُب: الحمُد لله. نعم هناك دعاٌء مأثور عن رس�ول اهلل 

ُه علينا باألمن  ملسو هيلع هللا ىلص ملن رأى اهلالل فيستحبُّ أن يقول: »اللهم أمَِهلرَّ
واإليامن والسالمة واإلس�الم ريب وربُّك اهللُ هاللمَ خرٍي ورشٍد«. 

والله أعلم.  

س90: شيخ كبري ال يستطيع الصوم. ماذا عليه يف رمضان؟

الجواُب: الحمُد لله. الش�يُخ الكبري الذي ال يستطيع الصوم 

وهو سليم يف عقله وإدراكه له حق الفطر يف رمضان وعليه إطعام 
مس�كني عن كل يوم من هن�ار رمضان، ومقدار إطعام املس�كني 
نصف صاع من ُبر أو متر أو أرز أو نحوها من غالب قوت البلد 

ومقداره كيلو ونصف تقريًبا. والله اعلم.

س 9١: صي�اُم ي�وم عاش�وراء هل الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص ص�ام اليوم 

العارش فقط أم التاسع والعارش؟
الج�واُب: الحم�ُد لل�ه. كان ملسو هيلع هللا ىلص قب�ل فرض ش�هر رمضان 
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يص�وم ش�هر املحرم بكامله، وحينام ج�اء ملسو هيلع هللا ىلص  مهاِجًرا إىل املدينة 
رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء وسأهلم عن سبب صيام هذا 
ى اهللُ فيه موسى وأمَْهلمَكمَ فرعونمَ فنحن  اليوم فقالوا هذا اليوم نمَجرَّ
نصوم�ه ش�كًرا هلل فقال ملسو هيلع هللا ىلص: نح�ن أحق منكم بموس�ى فصامه 
وأم�ر أصحابه بصيامه ثم قال ملسو هيلع هللا ىلص بعد ذلك: »لئن أدركُت العام 
املقبل ألصومن معه يوًما قبله أو يوًما بعده« أو كام قال ملسو هيلع هللا ىلص وأمر 
أصحاب�ه بصيامه وصيام يوم قبله أو يوم بعده وذلك عىل س�بيل 

االستحباب. والله أعلم.

س 9٢: ما معنى اخليط األبيض من اخليط األسود؟

الجواُب: الحمُد لله. اخليُط األبيُض هو الفجُر واخليُط األسوُد 

هو الليُل ومعنى اآلية چڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     
چ  ڇچ )البق�رة: 187( أي كل�وا وارشب�وا حت�ى يتبني لكم يف 
س�واد الليل ظه�ور الفجر فمتى ظهر الفجر تعني اإلمس�اك عن 

مجيع املُفطِّرات حتى غروب الشمس. والله أعلم.

س 9٣: أن�ا امرأة أفطرُت يف رمض�ان أياًما لعذر رشعّي وهو 

احلي�ض وعندم�ا انته�ى رمضاُن ل أق�ِض تلك األي�ام. وصمُت 
س�تًّا من شوال اقتداء بالس�نة وعندما س�ألت قالوا إن األمَْوىل أن 
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تصوم�ي أي تق�يض الف�رض. فهل جي�وز ذلك؟ وه�ل جيوز أن 
أجعل ما صمته من شوال قضاء للفرض بعد أن صمت؟

الجواُب: الحمُد لله. ال ش�كرَّ أنه ينبغ�ي ملن كان عليه صوم 

واجٌب أن يبدأ بقضائه قبل أن يقوم بصيام مسنون، فعىل السائلة 
أن تعلممَ هذا وتأخذمَ به يف املستقبل. أما وقد صامت ستًّا من شوال 
عىل سبيل التطوع قبل قضائها ما عليها من صيام واجب فأرجو 
أن ال يك�ون يف ذلك حرج فقد اختلف أهل العلم يف حكم ذلك 
واجته بعض املحققني منهم إىل جواز ذلك إال أن األكمل واألتمرَّ 
ممَ صوُم الواجب عىل صوم التطوع  درَّ واخلروج من اخل�الف أن ُيقمَ
فح�قُّ اهلل أوىل ب�األداء والقض�اء. وأم�ا قوهُل�ا هل جتزهيا الس�تة 
األي�ام التي صامتها إذا قلبت نيتها من صوم نفل إىل صوم فرض 
واجلواُب إنام األعامل بالنيات فقد صامتها بنية تطوع فال تتحول 
نية النفل إىل نية فرض وعليها صياُم الستة األيام الباقية عليها من 

رمضان. والله أعلم.

س 9٤: م�ن مات وعليه ص�وٌم من رمضان أو صوُم نذر مثال 

وقد كان قادًرا قبل موته عىل الصيام إال أنه تس�اهل وتراخى عن 
القضاء فامذا جيب عليه؟
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الجواُب: الحمُد لله. اختلف أهل العلم يف تمَعمَنيُّ قضاء أولياء 

املتوىف الصيام عن املتويف بعد وجوبه عليه وتراخيه يف قضائه مع 
قدرت�ه ثم مات. فذهب بعُضهم إىل الق�ول بقضاء ذلك الصوم 
م�ن قبل أوليائه س�واء أكان صوًما واجًب�ا بأصل الرشع كصيام 
رمضان أم أنه واجب عليه بااللتزام واالقتضاء كالنذر والكفارة 
واستدلوا عىل ذلك بام يف الصحيحني عن عائشة ر أن رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: »من م�ات وعليه صوم صام عن�ه وليُّه« وبعُضهم 
ذك�ر أن األمر بصيام الويل عن املتوىف خ�اصٌّ بالنذر فقط حيث 
ًحا به يف بعض روايات ه�ذا احلديث.وذهب مجهور  رَّ ج�اء ُمرصمَ
أه�ل العلم إىل أن�ه ال صيام عىل أهل امليت وإن�ام يطعم عن كل 
يوم ِمس�كينًا. وُرِويمَ يف ذلك آثار عن أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وبع�ض التابع�ني وقال�وا تعليال لذل�ك: ألن الص�وم ال تدخله 
النياب�ة يف احلي�اة فام بعد املوت أوىل وأجابوا عن حديث عائش�ة 
بأن�ه يف النذر وأهنا أفتت بعدم القض�اء واالقتصار عىل اإلطعام 
ع�ىل س�بيل الكف�ارة. وال�ذي يظه�ر يل أن االحتي�اط أن يق�وم 
ال�وىل بالصيام عن املتويف مطلقا إع�اماًل للنصِّ الرصيح الثابت. 

 

والله أعلم.
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س 95: م�ن م�ات وعليه ص�وم رمضان إال أن�ه مات وعذره 
متص�ل ب�ه، هل عىل أوليائ�ه قضاء ما عليه من ص�وم أو أن عليه 

كفارة؟ أفتونا مأجورين.
الجواُب: الحم�ُد لله. يقول اهلل تع�اىل چ ۀ  ہ  ہ  ہ   

ڭچ  ڭ   ڭ    ۓ   ۓ     ے   ے       ھ   ھ   ھ   ہھ  
)البق�رة:185( فه�ذه اآلي�ُة الكريم�ُة رصحي�ٌة يف الن�ص ع�ىل عذر 
املري�ض أو املس�افر عن الص�وم الواجب عليه حتى ي�زول العذر 
�ر، وعليه فال قضاء ع�ىل أهل امليت عن  فيت�م القض�اء من أيام ُأخمَ
امليت الذي عليه بعض أيام الش�هر واس�تمر به العذر حتى مات. 
وال كف�ارة عليه فقد م�ات والعذر قائم به، وهذا قول مجهور أهل 

العلم يف ذلك. والله أعلم.
س 96: ه�ل وضع العطور عىل اجلس�د أو عىل املالبس تبطل 

الصوم؟
الج�واُب: الحمُد لله. وضع العطر يف املالبس أو يف اجلس�د 

ما عدا االستنش�اق به واإلنسان صائم ال يظهر يل فيه بأس، وإنام 
اخلالف بني أهل العلم يف استنشاق الطيب بحيث يصل أثره إىل 
احلل�ق فهذا ه�و الذي ذكر بعض أهل العلم أنه مفس�د للصوم. 

والله أعلم.
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س 97: ه�ل جيوز لإلنس�ان إذا س�مع املؤذن ي�ؤذن للفجر يف 

رمضان وهو صائم أن يرشب؟
الج�واُب: الحمُد لل�ه. ينبغ�ي لإلنس�ان أن يأخذ بأس�باب 

االحتياط يف كل يشء، فاألصل أن أذان املؤذن الفجر يف رمضان 
إب�الغ  بطل�وع الفج�ر، وال خيف�ى أن الص�وم هو اإلمس�اك عن 
املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الش�مس، ومن االحتياط 
لس�المة الصوم أن ينتهي الصائم من سحوره قبل األذان، ولكن 
لو حصل أن رشب أو أكل واملؤذُن ُيؤذِّن فنرجو أال يكون بذلك 
بأس ؛ ألن املؤذنني يف الغالب حيتاطون ملثل حال السائل فيتقدمون 

بأذاهنم عن طلوع الفجر بدقيقة أو أكثر. والله أعلم.
س 98: ه�ل جي�وز إفط�ار احلام�ل أو املرض�ع إذا خافتا عىل 

الصغري؟
الجواُب: الحمُد لله. إذا خافت احلامل واملرضع عىل ولدهيام 

فلهام الفطر والقضاء بعد ذلك وإطعام مسكني عن كل يوم تفطره 
الواحدة منهام، واإلطعام نصف صاع من غالب قوت أهل البلد 
قمًحا أو أرًزا أو من غريمها ونصف الصاع مقداره كيلو ونصف 

تقريبا ويف ذلك احتياط حلظ املسكني. والله أعلم.
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س 99: مرضت والديت يف ش�هر رمضان املايض ول تصم من 

الش�هر س�وى اثني عرش يوًما ثم ماتت يف هذا الش�هر فهل خترج 
عنها فدية عن األيام التي أفطرهتا؟

الجواُب: الحمُد لله. إذا كان املسلم مريًضا ال يستطيُع الصوم 

فله الفطر والقضاء بعد القدرة عىل الصوم فإن اس�تمررَّ به العجُز 
ع�ن الصوم ملرضه حتى مات ف�ال يشء عليه ال كفارة وال قضاء 

من ِقبمَِل أهله. والله أعلم.

س ١00: هل املكياُج ووضُع املساحيق يف هنار رمضان يبطل 

الصوم؟
الج�واُب: الحمُد لله. ال يظه�ر يل مان�ع وال أرى تأثرًيا عىل 

الص�وم من أخ�ذ الصائمة املكياج أو املس�احيق يف هنار رمضان، 
ولكْن إذا كانت املرأُة ذات زوج فأرى أنرَّ عليها االبتعادمَ عن أخذ 
الزين�ة يف هن�ار رمضان ألن ذلك قد يكون س�بًبا يف انتهاك الزوج 
م�ع زوجته حرمة رمضان بإفس�ادمها صيامهام بج�امع أو ما يثري 

الشهوة ويوجب اإلنزال. والله املستعان.

س ١0١: أفط�رُت العرشي�ن يوًم�ا األخرية يف ش�هر رمضان 

الفائ�ت أثناء انش�غايل باالس�تعداد لزواجي الذي ت�مرَّ بحمد اهلل 
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بع�د أيام قليلة من هناية الش�هر املبارك.فكيف يل أن أقيض األيام 
التي أفطرهتا؟

الجواُب: الحمُد لله. لقد أخطأ الس�ائُل أو السائلُة يف إفطاره 

ٍ رشًعا. وكونه يس�تعد  عرشين يوًما من رمضان بدون عذر ُمعتمَرمَ
للزواج ليس بعذر. فعىل السائل أن يقيض هذه األيام التى أفطرها 
وإذا ج�اءه رمضان اآلخ�ر ول يقِضها فإنرَّ علي�ه القضاءمَ وإطعام 
مسكني عن كل يوم من األيام التي أفطرها وُيكثر من االستغفار 

واهلل غفور رحيم. والله املستعان.

س ١0٢: مت�ى جي�ب الصي�ام عىل الصبّي الصغ�ري؟ وهل إذا 

صام ُأثيب عىل صيامه؟
الج�واُب: الحمُد لله. ال جي�ُب عىل الصب�يِّ الصغري الصوم 

حتى يبلغ سنرَّ التكليف. إما ببلوغه مخس عرشة سنة أو باحتالمه 
أو بنب�ات ش�عر عانت�ه. وإن كان أنث�ى فبإح�دى ه�ذه الث�الث 
دوه عىل  وِّ وبرابع�ة هي حيضها، ويس�تحبُّ ألهل الصب�يِّ أن ُيعمَ
 الصوم لفعل أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بصبياهنم والذي يظهر يل 
- واهلل أعل�م - إن للصب�ي إذا صام أجر الصي�ام وألهله كذلك 
قياس�ا عىل النس�ك فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص للمرأة التي سألته عن صبيها أله 
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حجٌّ قال: نعم، ولك أجر. والله أعلم.
س ١0٣: قال تع�اىل چٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ  

)البق�رة:18٣(  ڦچ  ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  ٹ    
صدق اهلل العظيم. كيف كان يصوم من قبلنا؟ ومن هم؟

الجواُب: الحم�ُد لله. الذين كان�وا قبلنا ممن ُف�رض عليهم 

الصيام هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى وقد ُفرض عليهم 
الص�وم كام ف�رض علينا. ذكر ابُن كثري - رمحه اهلل - يف تفس�ريه 
م�ا كان عليه من قبلن�ا من الصيام فقال باإلس�ناد إىل عبد اهلل بن 
عم�ر قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »صيام رمض�ان قد كتبه اهلل عىل 
أمم قبلكم«. يف حديث طويل اخترص منه ذلك، وقال أبو جعفر 
ع�ن الربيع بن أنس عمن حدثه عن ابن عمر قال: أنزلت »ُكتِبمَ 
ْبلُِكم« ُكتب عليهم إذا  �ىلمَ الرَِّذينمَ ِمن قمَ اممَ ُكتِبمَ عمَ يمَاُم كمَ ْيُك�ُم الصِّ لمَ عمَ
ص�ىلرَّ أحده�م العتمة وقام حرم عليه الطعام والرشاب والنس�اء 

إىل قبلها.أه�.  والله أعلم.

پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تع�اىل:  ق�ال   :١0٤ س 

پچ )البقرة:187( ما معنى هذه اآلية الكريمة؟
الج�واُب: الحمُد لله. معنى ه�ذه اآلية - واهلل أعلم - جواز 
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أن ي�أيت الرج�ل زوجته يف لي�ايل رمضان ومعن�ى الرفث اجلامع. 
قال ابن كثري - رمحه اهلل - يف تفس�ريه: هذه رخصة من اهلل تعاىل 
للمس�لمني ورفع مل�ا كان عليه األمر يف ابتداء اإلس�الم فإنه كان 
إذا أفط�ر أحُدهم إن�ام حيلُّ له األكُل وال�رشُب واجلامع إىل صالة 
العش�اء أو أن ينام قبل ذلك فمتى نام أو صىل العش�اء حرم عليه 
الطعام والرشاب واجلامع إىل الليلة القابلة فوجدوا من ذلك مشقًة 
كب�رية فرفعها اهلل تع�اىل عن عباده هبذه اآلي�ة الكريمة . والرفث 
هن�ا ه�و اجلامع ق�ال ذلك اب�ُن عب�اس وجماهد وس�عيد بن جبري 
واحلس�ن وطاووس وسال بن عبد اهلل وعمرو بن دينار وغرُيهم. 

 

والله أعلم.

ها  س ١05: ك�م ع�دد ركع�ات صالة الراوي�ح؟ وهل صالرَّ

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عرشين ركعة؟ وهل عىل من ال يصليها وزر؟

الج�واُب: الحمُد لله. صالُة الراويح ُس�نرَّة مؤكدة ُتفعل بعد 

ص�الة العش�اء من كل ليلة م�ن ليايل رمضان مجاعة ويف املس�جد 
وق�د حدده�ا الف�اروُق عمُر ب�ن اخلط�اب ؤ بعرشين ركعة 
وأخ�ذ بتحدي�ده أصح�اب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دون معارض�ة فكان 
ْرنمَا رس�ولنا ملسو هيلع هللا ىلص باتباع س�نة  ذل�ك منه�م إمجاًعا س�كوتيًّا. وقد أممَ
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اخللفاء الراش�دين ومنهم عمر ؤ فصار بذلك س�نة معترة. 
ها رس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مجاعًة يف مسجده أربعمَ ليال ثم خاف  وقد صالرَّ
ملسو هيلع هللا ىلص أن ُتفرض عىل أمته فرك إقامتها مجاعة يف املس�جد، وبعد أن 
انقط�ع الوحي بموت�ه ملسو هيلع هللا ىلص أعادها عم�ر ؤ وحددها بعرشين 
ركع�ة. وم�ن صالها فل�ه أجٌر كب�ري. ومن تركها فق�د ترك خرًيا 

كثرًيا وال وزر عليه. والله أعلم.

س 106: تع�ودُت واحلم�ُد هلل ع�ىل صيام االثن�ني واخلميس 
من كل أس�بوع تطوعا هلل سبحانه وتعاىل. ويف يوم اخلميس وأنا 
صائ�م تناولت بعض الطعام س�هًوا وتوقف�ُت ولكن كان بعُضه 
وص�ل إىل أمعائي وأكمل�ُت الصيام. ولكن ذكر صديق يل أنه ال 
يوجد س�هٌويف صيام النوافل وأن صيامي باطل والس�هو فقط يف 

شهر رمضان، فهل هذا صحيح؟

الجواُب: الحمُد لله. من أكل أو رشب ناسًيا صيامه سواء كان 

صوم�ه صوم واجب أم صوم تطوع فصيامه صحيح. وما أكله أو 
رشبه يف صيامه ناس�ًيا ُيعتر ُطعمة من اهلل أطعم اهلل هبا عبده لقوله 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ُعِف�يمَ عن ُأمتي اخلطُأ والنس�يان وما اس�ُت�ْكِرُهوا عليه« وملا 
روى مس�لم يف صحيحه بإس�ناده إىل أبى هري�رة ؤ قال: قال 
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رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من ني وهو صائم فأكل أو رشب فليتّم صومه 
فإنام أطعمه اهلل وس�قاه« فقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من ني وهو صائم هو نصٌّ 

عاٌم يف الصوم سواًء كان فرًضا أم نفاًل. والله أعلم.

برَّْل�ُت امرأيت يف هنار رمض�ان أكون ُمفطًرا  س ١07: ه�ل إذا قمَ

وما هي الكفارة؟

الجواُب: الحمُد لله. ال خيفى أنرَّ تقبيل الرجل زوجتمَه يف الغالب 

ا فالغالب أن  مدعاٌة للشهوة اجلنسية فإذا كان من ُيقبِّل زوجته شابًّ
هذه الُقبلةمَ وس�يلٌة قويٌة لتحرك الش�هوة. وقد يكون وراء حتركها 
اس�تجابة هل�ا اختي�اًرا كمجامعته�ا أو اضطراًرا كاإلنزال املفس�د 
�درَّ الذرائع إيل املحظور هو من قواعد هذا  للصوم، وال خيفى أن سمَ
الدي�ن احلنيف، وبن�اًء عىل هذا فقد  ذكر العلامء - رمحهم اهلل- أن 
تقبي�ل الصائ�م زوجته مكروه فإن فعل وأنزل فس�د صومه . وأما 
إن كان من يقبُِّل زوجتمَه قد طعن يف الس�ّن فالغالب أن هذه القبلة 
ك ش�هوة وهذا معنى أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هنى شاًبا عن القبلة  ال حُترِّ
وه�و صائم وأباحها للكبري، وقد كان ملسو هيلع هللا ىلص ُيقبِّل وهو صائم وكان 
برَّلمَ الصائم زوجته فإن ل ينزل نتيجة  ملسو هيلع هللا ىلص أملك الناس إلربه. وإذا قمَ
القبل�ة فصيام�ه صحي�ح. وال كفارة علي�ه، ولكن جي�ب عليه أن 
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يراع�ي حرمة صيامه. وأن يبتعد عن كل ما يمكن أن يكون س�بًبا 
لمَ إثر تقبيله فصومه فاس�ٌد وعليه امليض  لفس�اد صومه، وأما إن أمَْنزمَ

يف فاسده وقضاؤه بعد ذلك وال كفارة عليه. والله أعلم.
س ١08: س�ائل يس�أل هل العلك من الصائم يفس�د صيامه 

وهل يعتر مثل السواك؟
الج�واُب: الحمُد لل�ه. ال خيفى أن العلك يش�تمل عىل مواد 

مذاقية من حالوة ونكهة أو غريه من املواد املذاقية، وتتحلل هذه 
املذاق�ات وختتلط بالري�ق ويبلعه الصائم وه�ذا يعني أن الصائم 
أدخ�ل يف جوفه ما ُيعتر من امُلفطِّ�رات، وعليه فإنرَّ مضغ العلك 
�واكمَ للصائم.  طٌِّر للصائم وليس كالس�واك فقد أباح ملسو هيلع هللا ىلص السِّ ُمفمَ
�واُك لي�س كالعل�ك فليس يف الس�واك مواد مذاقي�ة يتمتع  والسِّ
هبا من يس�تاك. وما يتأثر به اللعاب من الس�واك يعتر جزًءا من 
اللع�اب م�ع أن املس�تاك يف الغالب يق�ذف اللع�اب املختلط بام 

خيرجه السواك من الفم. والله أعلم.
س ١09: إحداهن تسأل وتقول إن أيب ترتب عليه كفارة صيام 

شهرين متتابعني ثم ُتويف ونحن بناته األربع نحبُّ أن نصوم عنه 
كل واح�دة من�ا تصوم مخس�ة عرش يوًم�ا ليكون جمم�وع صيامنا 
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شهرين فكيف يكون ِمنرَّا ذلك حتى يتم التتابع يف الصوم؟

الج�واُب: الحمُد لله. اختلف العلامء - رمحهم اهلل - يف قيام 

ويل املت�وىف بصيام ما وجب عليه س�واء أكان ذلك بأصل الرشع 
كصي�ام رمض�ان أم بااللتزام كنذر الصي�ام أم باالقتضاء كصيام 
الكفارات فذهب بعُضهم إيل أن الصيام كالصالة ال تدخله النيابة 
ف�ال يقوم ال�ويلُّ بصيام ما وجب ع�ىل املتوىف من أقربائ�ه مطلًقا. 
وذهب بعُضهم إىل أن للويل أن يصوم عن املتوىف من أقربائه مطلًقا 

 

ط بعُضهم  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من مات وعليه صوم صام عنه ولِيُُّه« وتوسرَّ
فقال: إن كان الصياُم الواجب عىل املتوىف نذًرا أو كفارة صام عنه 

وليه وإن كان من رمضان فهو كالصالة ال تدخله النيابة.

وعىل القول بصيام الويل عن قريبه املتوىف ال سيام صيام الكفارة 
فحي�ث إن املتوىف عليه كف�ارة صيام ش�هرين متتابعني وقد ذكر 
بعض أهل العلم جواز قيام أكثر من ويل للمتوىف بتقاس�م األيام 
الواج�ب علي�ه صيامها م�ن أوليائه. وعىل هذا الق�ول ونظًرا إىل 
أن رشط صي�ام كفارة الظه�ار أو القتل أو اجلامع يف هنار رمضان 
التتاب�ع ف�أرى أن التتاب�ع ألي�ام الش�هرين يتم بالنس�بة للس�ائلة 
وأخواهت�ا بأمري�ن، أحدمه�ا: أن تق�وم كل واحدة منه�ن بصيام 
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مخس�ة عرش يوًما متتابعات. األمر الث�اين أن تبدأ األوىل بصيامها 
متتابًع�ا ثم تبدأ الثاني�ُة بصيامها متتابًعا بعد انتهاء األوىل صيامها 
مب�ارشة وهك�ذا الثالث�ُة ث�م الرابعُة وهب�ذا يتم التتاب�ع يف الصيام 

وصيام شهرين كاملني. والله أعلم.

س١١0: أحدهم يسأل ما حكم الفطر يف السفر وأهيام أفضل 

الفط�ر أو الصوم؟ ومن ص�ام وهو مقيم ثم س�افر فمتى يفطر؟ 
ِدممَ من س�فر ُمْفطًِرا يف رمضان فهل يلزمه اإلمس�اك؟ وهل  وإذا قمَ

يفطر يف السفر ولو ل يكن فيه مشقة؟

ص  الجواُب: الحمُد لله. إذا كان الس�فُر مم�ا جيوز فيه الرخُّ

فيه برخص الس�فر فقد أمج�ع أهل العلم عىل ج�واز الفطر فيه، 
لقوله تع�اىل: چۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  
ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭچ )البق�رة:185( وأم�ا تفضيل 
الص�وم عىل الفطر أو العكس فق�د وردت جمموعة آثار أخذ هبا 
بعض أهل العلم تدل عىل اس�تحباب الفطر للمسافر منها ما يف 
الصحيح�ني أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال »ليس من الر الصيام يف الس�فر« 
ويف مسند اإلمام أمحد أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال »إن اهلل حيب أن يُؤخذ برخصه 
كام يكره أن تُؤتى معصيته« ويف الصحيح أن رجال قال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
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»إن�ى رجل أكثر الصوم أفأصوم يف الس�فر؟ فق�ال: إن أفطرت 
فحس�ن وإن صمت فال بأس« ويف حدي�ث آخر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
قال »خياركم الذين يف الس�فر يقرصون ويفطرون«. وللمسافر 
الفطر يف س�فره سواء أكان يف السفر مشقة أم ال مشقة فيه. ومن 
صام وهو مقيم ثم سافر أثناء صيامه فله الفطر بعد مفارقته بيوت 
بلده. ملا ثبت يف الس�نن أن من الصحابة من كان ُيفطر إذا خرج 
من بلده وذلك لوجود العذر املبيح له وهو السفر. وأما من قدم 
من سفره وهو مفطر فقد اختلف العلامء يف وجوب إمساكه بقية 
ذل�ك اليوم، فاملقدم يف املذه�ب احلنبيل أنه يلزمه اإلمس�اُك بقية 
يوم�ه. وهو قول أيب حنيفة والث�وري واألوزاعي وغريهم، ألنه 
معن�ي لو وجد قبل الفجر لوجب الص�وم ولو وجد بعد الفجر 
لوجب اإلمس�اك كقيام البين�ة أثناء النهار بثب�وت الرؤية هلالل 
رمضان فيلزم من بلغ ذلك بعد الفجر اإلمساك والقضاء وملا يف 

ذلك من رعاية احرام رمضان. والله أعلم.

س١١١: زوج�ي رج�ٌل ال يص�وم يف رمض�ان بحج�ة أن�ه ال 

يس�تطيع أن يصوم رغم أنه معاىف، ولكنه أحيانا يأمرين باإلفطار 
هل أطيعه يف هذا؟ أم أكون عاصية؟
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ِعي اإلس�الم وهو  درَّ الجواُب: الحمُد لله. هذا الرجُل الذي يمَ

ال يص�وم بحجة أنه ال يس�تطيع واحلال أن�ه معاىف يف خطر عظيم 
عىل نفس�ه ومف�رط تفريًطا بالًغ�ا يف حياته وآلخرته نس�أل اهلل له 
اهلداية والرش�اد، وأما الس�ائلة زوجة هذا الرج�ل فيجب عليها 
أن ال تطيع�ه يف أمره إياها باإلفط�ار يف هنار رمضان فإنه ال طاعة 
ملخل�وق يف معصية اخلالق. وطاعة الس�ائلة هذا الزوج الفاس�ق 
بإفطاره رمضان هي املعصية نفسها، أما عصيان السائلة لزوجها 
الفاس�ق وعدم االس�تجابة لرغبت�ه الفاجرة فهي طاع�ة هلل تعاىل 

نسأل اهلل اهلداية للجميع. والله املستعان.
س١١٢: يقول الس�ائُل بأهن�م يصلُّون قي�ام الليل يف رمضان 

وس�لرَّم اإلماُم عن ركعة فنبهناه فقام بع�د ذلك وأتى بركعة ثانية 
ثم بعد التش�هد األخري س�جد للسهو ثم س�لم واعرضت عليه 

بأن سجود السهو بعد السالم فهل اعرايض صحيح؟
الجواُب: الحمُد لله. س�جوُد الس�هو عن النقص يف الصالة 

قبل السالم ال بعده أما سجود السهو بعد السالم فيكون للزيادة 
يف الصالة ويف الش�ك . وما ذكر يف الس�ؤال عن سهو اإلمام فهو 
س�هم نقص ال سهو زيادة فسجوُده للسهو قبل السالم صحيح. 

والله أعلم.
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اُخ الذي يس�تعمله املصابون بمرض الربو  س١١٣: هل البخرَّ

تناوله يفطر به الصائم؟

اخ ماء  الج�واُب: الحمُد لله. ال�ذي يظه�ر يل أن م�ادة البخرَّ

مكثف يس�اعد عىل التنفس فهو يصل باس�تعامله إىل الرئة والرئة 
يف اجلوف وما وصل إىل اجلوف يفطر به الصائم لدى جمموعة من 
أهل العلم وعليه فيظهر يل أن اس�تعامله للصائم مفس�د للصوم. 

والله أعلم.

س١١٤: هل حتليل الدم يفطر به الصائم؟

م للتحليل، وكان الدم كثرًيا  الجواُب: الحمُد لله. إذا أخذ الدرَّ

ُعْرًف�ا بحيث يكون أكثر من قطرات كأنبوب�ة ونحوها فهذا يفطر 
به الصائم وهو نوع شبيه باحلجامة، وقد جاء عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قوله: 
»أفط�ر احلاِج�ُم واملحجوُم«. أما إذا كان ال�دم قطرة أو قطرتني أو 
ثالث قطرات مثال فال يظهر يل أنه يفطر به الصائم. والله أعلم.

س١١5: أحُدهم يسأل ويقول: نويُت السفر يف رمضان سفًرا 

�ص برخص الس�فر وقبل س�فري يف ذل�ك اليوم  يبي�ح يل الرخُّ
؟ جامعت زوجتي يف النهار فامذا يرتب عيلرَّ
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الجواُب: الحم�ُد لله. ال جيوز ملن عزم عىل الس�فر أن يأخذ 

برخص الس�فر إال بعد رشوعه يف الس�فر ومغادرته بلده بحيث 
تكون بيوهتا خلفه، وعليه فالذي يظهر يل أن عىل الس�ائل كفارة 
اجلامع يف هنار رمضان ِعتق رقبة فإن ل جيد فصيام شهرين متتابعني 

فإن ل يستطع فإطعام ستني ِمسكينًا. والله أعلم.
س١١6: هل اإلبرُة يفطر بأخذها الصائُم؟

الج�واُب: الحمُد لله. اإلبرة يف العض�ل ال يفطر هبا الصائُم 

واإلب�رُة العالجي�ة يف الوريد حملُّ خالف بني أه�ل العلم والذي 
يظهر يل أن أخذها يفطر به الصائُم ألهنا تصل بجرياهنا يف الوريد 

إىل اجلوف. والله أعلم.
س١١7: يقول السائل بأنه جامع زوجته بعد أذان الفجر فهل 

عليه يشء؟

الج�واُب: الحمُد لل�ه. الذي يظه�ر يل أن الس�ائل صائم يف 

ح�ال مجاعه زوجت�ه بعد أذان الفجر ف�إذا كان صيامه يف رمضان 
فبعد أذان الفجر يعتر الفجر قد طلع. فجامعه زوجته واحلال ما 
ذكر مفسد للصوم وموجب للكفارة عتق رقبة فإن ل جيد فصيام 
شهرين متتابعني فإن ل يستطع فإطعام ستني مسكينًا مع وجوب 
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قضاء ذلك اليوم. والله أعلم.

س١١8: م�ن كان ُجنُ�ًبا هل يص�حُّ صومه بحيث خيرج عليه 

الفجر بعد سحوره وقبل اغتساله؟

الج�واُب: الحمُد لله. يصح صوم من طلع عليه الفجر وهو 

جنب فعليه أن يغتس�ل ثم يصيل وصومه صحيح، فقد صح عن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه يصبح ُجنًُبا وهو صائم. والله أعلم.

س١١9: هل سامع األغاين ُيبطل الصيام؟

الجواُب: الحمُد لله. سامُع األغاين غرُي جائز ال سيام إذا كانت 

أغاين هابطة يف أحلاهنا وكلامهتا . وعىل أي حال فسامُعها ال يبطل 
به الص�وم إال أن ذلك مما يتعارض مع آداب الصوم ومقتضياته. 

والله أعلم.

س١٢0: ام�رأُة ُحبىل تس�تطيع الصوم ولكنها ختش�ى أن يؤثر 

الصوم عىل محلها فهل يصحُّ هلا الفطُر لذلك؟

الجواُب: الحمُد لله. إذا خاف�ت املرأة عىل جنينها احلاملة به 

وكان خوُفها مبنيًّا عىل ظّن غالٍب فلها حقُّ الفطر وعليها القضاء 
والكفارة عن كل يوم إطعام مسكني. والله أعلم.
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س١٢١: أحُده�م يق�ول: بأن�ه ُوفِّقمَ يف ش�هر رمض�ان للقيام 

بأع�امل صاحل�ٍة فكي�ف أحاف�ظ عىل ه�ذا املس�توى الصالح من 
العمل الصالح؟

الج�واُب: الحم�ُد لله. ال خيف�ى أن ش�هر رمضان موس�م 

لالس�تزاده من القيام باألعامل الصاحلة وه�و دورة زمنية للربية 
والتهذيب، فيجب عىل املسلم أن يستفيد من هذا الشهر الكريم 
تربية عىل العمل الصالح وهتذيًبا لنفس�ه واستمراًرا عىل التقرب 
نا يف رمضان  إىل اهلل تعاىل بام حيبه ويرضاه، فاهلل سبحانه وتعاىل ربُّ
نمَا س�بحانه بالعبادة يف كل زمان ومكان،  برَّدمَ عمَ وغري رمضان وقد تمَ
وذكر س�بحانه وتعاىل األج�ر اجلزيل واملثوبة ملن آمن واس�تقام 

عىل ذلك قال تعاىل: چ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ 

ٿچ )فصلت:٣0( والله أعلم.

ًطا يس�ريًة فركت الصالة   س١٢٢: ام�رأُة تس�أل بأهنا رأت ُنقمَ

– ص�الة الظه�ر والعرص واملغرب والعش�اء – ويف الفجر ل تر 
شيئا فاغتس�لت وصّلت وقضت األوقات التي تركتها ألنه تبني 
هل�ا أهنا حام�ل وكان ذلك يف رمضان، فهل يص�ح صوُمها وهل 
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عليها إثم يف تركها الصلوات األربع؟
الجواُب: الحمُد لله. الذي يظهريل مما وصفت الس�ائلة حاهلا 

أن ه�ذا ال�دم لي�س دم حي�ض وإنام ه�و دم فس�اد م�ع أن النقطة 
والنقطت�ني م�ن ال�دم ال تعت�ر مب�دء عادة ت�رك به امل�رأة الصوم 
والصالة وإنام العادة تبدأ بنزول الدم عازما جازما. وعليه فقضاُء 
الس�ائلة الصلوات األربع يف حمله وصوُمه�ا ذلك اليوم صحيح. 

والله أعلم.

س١٢٣: ه�ل جيوز للرجل أن ينام مع زوجته يف هنار رمضان 

ويداعبها ويقبلها دون مجاع؟

الج�واُب: الحمُد لله. إن كان ممن ال تتحرك ش�هوُته بحيث 

�ن فال يظهُر يل  ال ُين�ِزل فيفس�د صومه لذلك ب�أن كان كبري السِّ
مان�ع م�ن ذلك وترك ذل�ك أوىل . وإن كان ممن تتحرك ش�هوته 
بتقبيله زوجته ومداعبتها من الشباب ونحوهم فال جيوز له ذلك 
حيث إن هذه احلال ِمظنة غالبة لفساد الصوم باإلنزال، وقد سأل 
�ن أجيوز له أن يقبل زوجته وهو  رس�ولمَ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رجٌل كبرُي السِّ
صائ�م يف رمض�ان ؟ فأباح له ذلك . وس�أله ش�ابٌّ أجيوز له أن 
يقب�ل زوجت�ه وهو صائ�م ؟ فنهاه ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك فُعلِممَ أن س�بب 
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 اجلواز واملنع إمكان حترك الشهوة وفساد الصوم بذلك أو عدمه. 
والله أعلم.

س١٢٤: أحُدهم يس�أل بأنه يف هنار رمض�ان حيصل منه تقيؤ 

بغري اختياره إال أن هذا القيء يرجع إىل معدته دون خروج فهل 
صيامه صحيح؟

الج�واُب: الحم�ُد لله. من ق�اء ب�دون اختياره وه�و صائم 

فصيامه صحيح س�واء أخرجمَ القيُء أم ل خيرج، وأما من استقاء 
لمَ�بمَ الق�يء – فق�اء فصياُمه فاس�د، وعليه أن يمس�ك  – أي طمَ

ويقيض صيام ذلك اليوم. والله أعلم.
س١٢5: يق�ول أحُدهم بأن�ه يكون يف أس�نانه بقايا طعام من 

سحوره ثم بعد ذلك حيرك لسانه يف طلب هذه البقايا ثم يبتلعها 
ناسًيا أنه صائم فهل صيامه صحيح؟

الج�واُب: الحم�ُد لله. ال يظه�ر يل أن بلعه بقاي�ا الطعام من 

أس�نانه ناس�ًيا وه�و صائم ال يظه�ر يل أن ذلك مؤث�ر عىل صحة 
صيام�ه بل صياُمه صحيح حتى لو أكل أو رشب ناس�ًيا فصيامه 

صحيح. والله أعلم.

س١٢6: كيف يكون شهُر رمضان مدرسًة للمسلمني؟
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الجواُب: الحمُد لله. ال ش�كرَّ أن ش�هر رمض�ان ُيعتر أغىل 

ش�هر عن�د املس�لمني م�ن حي�ث اعتب�اره موس�م خ�ري وصفاء 
وإقب�ال ع�ىل األخذ بكل ما حيبُّه اهلل ويرضاه م�ن العبادة بالصوم 
والص�الة والصدق�ة والتناف�س يف فع�ل اخل�ري وحب املس�اكني 
فضال عام يف هذا الش�هر من تربية النفس عىل قوة اإلرادة وتقوية 
وازع الرمح�ن وإضع�اف وازع الش�يطان واالحتس�اب باألعامل 
الصاحلة واختاذها وس�يلة يتقرب هب�ا العبُد إىل ربِّه لعلرَّ اهللمَ جيعله 
يف ع�داد من يرمحهم اهللُ ويغفر هلم وجيعله�م يف عداد ُعتقائه من 
الن�ار. ث�م إن العناية بالعبادة يف هذا الش�هر الكري�م ُتعطي العبدمَ 
دفع�ة قوية م�ن اإليامن ب�اهلل واالس�تقامة عليه واالس�تمرار عىل 
العم�ل الصالح بقية العام طمًعا يف وع�د اهلل تبارك وتعاىل حيث 

چيئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت     ىت   يق�ول: 
حخچ  جخ   مح   جح    مج    حج   يث   ىث   مث   جث     يت  

)األحق�اف:1٣-1٤( إىل غري ذلك من الفوائد النافعة للصائم يف 
دنياه وآخرته. والله املستعان.

س١٢7: ُتواِجُهنا يف جمتمعاتنا ويف بيوتنا هذه القنواُت الفضائية 

و ما تبثه من رشٍّ وُس�وء نتاج خي�دش احلياءمَ والِعْرضمَ واألخالق 
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كيف نواجه هذا الرشرَّ املستطري يف هذا الشهر الكريم؟
الج�واُب: الحم�ُد لله. إنني أعج�ب من هذا الس�ؤال فهذه 

القن�واُت اآلثمة التي هي مزامري إبليس وألس�نة أبالس�ته ومراتع 
جمالس�ه ولقاءات�ه ليس هلا س�لطاٌن علينا إال أهنا دعتنا فاس�تجبنا 
هلا. وال ش�ك أن فكاكنا منها ونجاتنا من سوئها وفسقها وخبث 
م�ا تبثه حيص�ل بتحصني أنفس�نا منه�ا باإليامن ب�اهلل وهجر هذه 
القن�وات اآلثمة والتعلق باهلل تع�اىل والتقّرب إليه بكل ما يقرب 
إىل اهلل ويدعو إىل الش�عور باحلاجة إلي�ه والتذلل له. ونبذ كل ما 

يضعف به وازع اإليامن. والله املستعان.

ا  س١٢8: بع�ُض الناس يتخُذ من هذا الش�هر مس�لًكا خاصًّ

حيث يناُم النهارمَ ويسهُر يف اجتامعات آثمة فيها القيل والقال وغري 
ذلك من أنواع اللهو والضياع فام تعليقكم عىل هذا االجتاه؟

الجواُب: الحمُد لله. ال ش�كرَّ أن هذا املسلك ضياع يف ضياع 

ْوس�م من مواس�م اخلري، النافلة فيه كفريضة،  ِس ممَ وخس�ارة أِلمَْنفمَ
والفريضة فيه كسبعني فريضة. ُيوصف من دخل عليه هذا الشهر 
ِغ�م أنفه يف ال�راب ذالًّ وخس�ارة وبواًرا.  وخ�رج ول ُيغف�ر له بِرمَ
ق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: »ُربرَّ صائ�م ليس له من صيام�ه إال اجلوُع والعطش«. 
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ْع قولمَ الزور والعم�ل به فليس هلل حاجٌة يف  دمَ وق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: »م�ن ل يمَ
ه« فأنصح أهل هذا املسلك األثيم بأن يتقوا  أن يدع رشابمَه وطعاممَ
م يف مجيع أحواهلم وأن يدركوا قول  اهلل يف أنفسهم وأن يراقبوا رهبرَّ
ْعِرْفك  ْف إىل اهلل يف الرخاء يمَ رسوهلم ملسو هيلع هللا ىلص: »احفِظ اهللمَ حيفْظك. تعررَّ
دة«. وليعلْم هؤالء أهنم اآلن فوق األرض وغًدا حتتها ليس  يف الشِّ
�ُتجزى كل  هل�م من دنياه�م إال ما عملوا فيها من خري أو رشٍّ وسمَ

نفس بام كسبت وال يظلُم ربُّك أحًدا. والله املستعان.

س١٢9: بعُض الناس يف ش�هر رمضان ويف آخر كل يوم منه 

م وضي�ق اخلاطر  يف الغال�ب يك�ون عن�د بعضهم يشٌء م�ن الترُّ
وع�دم االن�رشاح يف النف�س فيكون منه الث�ورُة الكالميرَّ�ُة ألدنى 
مناس�بة بالس�بِّ والش�تم واللعن وقد يؤول األم�ُر ببعضهم إىل 

طالق زوجته فام ُيقال هلؤالء؟

الجواُب: الحمُد لله. ال شكرَّ أن هؤالء املذكورين يف السؤال 

ِم الص�وم وأنه تربية  لدهي�م نق�ٌص يف اإليامن ب�اهلل ويف إدراك ِحكمَ
ُخلقي�ة ونفس�ية وإيامني�ة وتربية عىل الص�ر وق�وة اإلرادة فمتى 
غاب�ت ه�ذه املعاين ع�ن الصائم اعت�رمَ الصوممَ نوًع�ا من احلبس 
وكبًت�ا للحري�ة وأخًذا باحلرمان فيضيق م�ن ذلك ويعر عن هذا 
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الضي�ق هب�ذه الث�ورة الكالمية والت�رصف األه�وج . فنصيحتي 
هل�ؤالء أن يدركوا معنى الصوم وأن�ه تربيٌة وهتذيب وأن التقوى 
حتص�ل من العبد لربه حين�ام يدرك أرسار الص�وم ويتحىلرَّ بآثاره 

ونتائج�ه قال تعاىل: چٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    
ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦچ )البق�رة:18٣( فمت�ى 
ْرِضيرًَّة. والله املستعان. تمَمرَّ هلم ذلك صارت نفوُسهم راضيًة ممَ

ترَِّخُذ من ش�هر رمضان شهًرا لزكاِة  س١٣0: كثرٌي من الناس يمَ

مالِه. فهل هذا صحيح وجائز؟

الج�واُب: الحم�ُد لله. نعم، ه�ذا جائٌز بل مس�تحبٌّ حيُث 

ه  إن العب�ادة يف ه�ذا الش�هر الكري�م يتضاعف أجُره�ا، وقد وجرَّ
أمرُي املؤمنني اخلليفة الراش�د عثامن بن عفان ؤ املس�لمني إىل 
اس�تحباب أداء زكاة املال يف هذا الشهر. فإذا اختار املسلم ألداء 
زكاته ش�هر رمضان وقًتا إلخراج زكاة أمواله فقد اختار لنفس�ه 

وقًتا فاضاًل يتضاعف فيه األجُر والثواب. واهلل املستعان

س1٣1: ش�هُر رمض�ان م�يلٌء باألح�داث التارخيي�ة. ما هي 
الدروس املستفادة من هذه األحداث؟
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الج�واُب: الحم�ُد لله. ال�دروُس املس�تفادة م�ن األحداث 

ّل من  التارخيية يف ش�هر رمض�ان املبارك أكثر من أن حُت�رص وأمَجمَ
أن يفي احلديُث عنها بمثل هذا احلديث ولكْن أهمُّ درس يمكن 
ًدا  أن  ُيس�تفاد م�ن أحداث رمض�ان هو اإليامن باهلل ن�ارًصا ومؤيِّ
وُمثمَبًِّت�ا فلقد كان حلدث غزوة بدر الكرى أعظُم درس يف ذلك، 
ولن�زول كت�اب اهلل يف هذا الش�هر الكريم أعظم وس�يلة للهداية 

واإلرشاد والرشاد. والله املستعان.

س1٣2: بع�ُض الن�اس جيتهدون يف ش�هر رمض�ان بالعبادة 
صوًم�ا وص�الًة وت�الوة لكت�اب اهلل واإلكث�ار م�ن أع�امل اخلري 
والقربات، ولكن بعد خروج رمضان يرجعون إيل ما كانوا عليه 

دود والتقصري. فام رأيكم يف ذلك؟ من الغفلة والصُّ

الج�واُب: الحمُد لله. ال خيفى أن ش�هرمَ رمضان ش�هُر تربية 

وهتذيب شهر تدريب عيل العمل الصالح من صالة وصوم وذكر 
وت�الوة القرآن وتأمل�ه وتدبره ليكون من ذل�ك طريق إيل األخذ 
باالستقامة و املداومة عىل العبادة وبالتايل احلصول عىل أجر ذلك 

وثواب�ه، ق�ال تع�اىل: چ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
ٿ  ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    
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ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ       ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  
ڃ     ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ     ڦ   ڦ   ڦ  
ن�ا يف ش�هر  چچ )فصل�ت:٣0-٣2( ف�اهلل س�بحانه وتع�اىل ربُّ
نا ونح�ن يف مكة أو يف أي  رمض�ان ويف مجيع أش�هر العام وهو ربُّ
أرض من أرضه س�بحانه فمن كان عىل استقامة يف شهر رمضان 
فق�ط فهو عىل خطر عظيم ويف حال من التفريط يف جنب اهلل وقد 
قال بعض السلف الصالح عن مثل هؤالء: بئس القوُم ال يعرفون 
اهلل إال يف رمضان. وهؤالء حينام تكون حاهلم ما ذكر يف الس�ؤال 
ُيعترون حمرومني من آثار هذا الش�هر ونتائج تربيته وهتذيبه حينام 
يك�ون منهم ه�ذا االجتاه وهذا الس�لوك فهم عىل خط�ر من عدم 
قبول أعامهلم وعىل خطر من أن تكون عباداهتم هلل يف هذا الش�هر 

فقط من قبيل أعامل البائسني واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.

س1٣٣: أحُدهم يسأل عن مريض الكىل كيف ُيصيل وكيف 
يص�وم وهل جي�وز له اجلم�ع بني الظه�ر والعرص وب�ني املغرب 

والعشاء وهل خروج الدم ُينتقمَُض به الوضوُء؟

الجواُب: الحمُد لله. قال اهلل تعاىل: چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  

ۈچ )البق�رة:268( وق�ال  ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا أمرتك�م بأمر فأتوا منه 
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لِّ قائاًم فإن ل تس�تطع  ما اس�تطعتم« ويقول رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »صمَ
فقاعًدا فإن ل تس�تطْع فعىل جنبك فإن ل تس�تطْع فمستلقًيا« هبذه 
النص�وص الكريم�ة من كتاب اهلل وس�نة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يتضح 
اجلواب ويتضح كذلك أن الصالة ال يسقط وجوهُبا عن املكلف 
وإنام يأيت هبا عىل قدر استطاعته. وإذا كان مريُض الكىل ال يستطيع 

الصوم فاهلل سبحانه وتعاىل يقول يف حكم صوم املريض: چھ  
ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭچ )البق�رة:185( 
وجيوُز للمريض أن جيمع الظهرمَ مع العرص واملغربمَ مع العشاء، 

وال جيوز له أن يقرص الرباعيةمَ إال أن يكون مسافًرا.

نتِقُض به الوضوُء. والله أعلم.   ِم الكثري ُعْرًفا يمَ وخروُج الدرَّ
س1٣٤: ه�ل لليل�ة القدر عالم�ات مميزة ُتعرف هب�ا؟ وماذا 

جيب عىل اإلنسان إذا صادف ليلة القدر؟
الج�واُب: الحمُد لل�ه. ال أعرف ُس�نرًَّة صحيحًة ثابتًة ُتش�ري 

ه ملسو هيلع هللا ىلص أمت�ه إىل حترهيا يف العرش  إىل عالم�ات ليل�ة القدر، وقد وجرَّ
األواخ�ر من رمضان ويف أفراد الع�رش األواخر وأن أحراها ليلة 
س�بع وعرشي�ن م�ن رمضان. وق�د ذكر بع�ض الس�لف أن من 
عالماهتا خروج ش�مس يومها بال ش�عاع، وأن الكالب ال تنبح 
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تل�ك الليلة، ولكْن ه�ذه األقوال ال يثبُت منه�ا يشٌء بالرأي وال 
باالجته�اد، وأما من ُأْكِرممَ بمعرفته�ا يف ليلة معينة فعليه بالدعاء 
الذي أرشد إليه ملسو هيلع هللا ىلص زوجته عائشة ر وهو: »اللهمرَّ إنك عفوٌّ 

حتبُّ العفومَ فاعُف عني«. والله أعلم.
كر املذكورين يف  س1٣5: ه�ل اليهود والنصارى من أهل الذرَّ

قوله چ ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ ٺ  ٺ  چ )النحل:٤٣(؟

ُق بأمور الدين اإلس�المي من  الجواُب: الحم�ُد لله. ما يتعلرَّ

�لمَم ومش�اركة  عقي�دة وعب�ادات ومعامالت من بيع وإجارة وسمَ
وُش�فعة وُمزارعة ومساقات وغري ذلك من أنواع املعامالت وما 
يتعلق بمس�ائل األحوال الش�خصية من ن�كاح وطالق وأوقاف 
ومواري�ث وغ�ري ذل�ك وما يتعل�ق بأح�كام اجلناي�ات واحلدود 
والقض�اء والفت�وى وغ�ري ذلك من ش�ؤون اإلس�الم وأحكامه 
وقضاياه فال جيوز الرجوع يف السؤال عنها إال إىل أهل العلم من 
علامء املسلمني وفقهائهم. أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
فليس�وا أهاًل وال حملرَّ ثقة وأمانة عام يبلغونه عن أدياهنم. فكيف 
ا أن  كر الذي�ن ُأِمْرنمَ ُيرج�ع إليه�م يف غريها وليس�وا من أه�ل الذِّ
نرج�ع إليه�م فيام نستش�كله من أمور دينن�ا. وقد بمَ�نيرَّ اهلل لنا أن 
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لوا في�ام لدهيم من كتب  فوا وغريوا وبدرَّ أحباره�م ورهباهنمَ�ُم حررَّ
اهلل تع�اىل. وأم�ا الرجوع إىل علامئهم فيام يتعل�ق بعلوم الدنيا من 
مس�ائل يف االقتص�اد والعلوم الطبيعية والطبي�ة وغري ذلك مما ال 
لُّق له بأحكام اإلس�الم وإنام هو من علوم الدنيا وش�ؤوهنا فال  عمَ تمَ
ب�أس من الرج�وع إليهم يف معرفة ما نستش�كله من تلك العلوم 
م�ع األخذ يف االعتبار احل�ذر والتحري والتحق�ق عن حقيقة ما 
يقولون�ه فقد ُوِجدمَ يف املس�لمني علامُء يف ه�ذه العلوم يمَعلمون ما 
 يعلمه علامء اليهود والنصارى. فضال عام لدهيم من علوم رشعية. 

والله املستعان.

س1٣6: أحُدهم يسأُل ويقول: سمعُت من بعض طلبة العلم 
أن اإلمام مالك واإلمام أبا حنيفة يكرهان صيام س�تٍّ من شوال 
خشيةمَ أن ُيظمَنرَّ أهنا من رمضان فهل هذا صحيح وما حكم صيام 
س�ت من ش�وال؟ وهل حيصل الفضل بتفريقها يف شهر شوال؟ 
وه�ل جيوز ملن عليه قض�اء رمضان أو بعضه أن يصوم س�تًّا من 

شوال قبل القضاء؟
الجواُب: الحمُد لله. ثبت عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »من 

ص�ام رمضان وأتبعه ِس�تًّا من ش�وال فكأنام ص�ام الدهر كلرَّه« 
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رواه مس�لم وال ش�ك أن صيام ستٍّ من ش�وال من آكد صوم 
�نرَّة القولية باستحسانه، واألفضل يف صيامه  التطوع لثبوت السُّ
املتابع�ة، وأن يك�ون عقب عي�د الفطر، وحيُصُل االس�تحباُب 
والفض�ُل بصيام هذه الس�ُت من ش�وال س�واء أكان ذلك بعد 
العيد مبارشة أم كان عىل س�بيل الراخي وس�واء أكان الصوُم 
نمَعمَ جمموعٌة  متتابًعا أم مفرًقا إذا كان ذلك يف شهر شوال، وقد ممَ
م�ن أهل العلم صوممَ التطوع قبل انقضاء الواجب من رمضان 
- إن أمك�ن - حيث إن الصوم الواجب أوىل بالتقديم واألداء 
عىل الصوم املسنون. ويمكن أن يكون لالجتهاد جماله يف القول 
بجواز صيام الس�ّت من ش�وال إذا ُخِشمَ فواهُت�ا يف حال القيام 
بصي�ام الواج�ب لفوات وقته�ا وبق�اء الوقت ال�كايف لقضاء 

الواجب من الصوم.

وأم�ا ما يق�ال بأن اإلمام�ني أبا حنيف�ة ومالًكا كان�ا يكرهان 
صوم السّت من شوال خشيةمَ أن ُيظمَنرَّ أهنا من رمضان. فقد ورد 
عنه�ام ذلك، ولكنه مس�لك فيه نظر، طاملا أن الس�نة القولية من 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثابتة بذلك، قال الشوكاينُّ - رمحه اهلل - يف كتابه 
ه: وق�ال أبو حنيفة ومال�ك: يكرُه صوُمها.  ني�ل األوطار مانصُّ
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ا. وهو باط�ُل ال يليق  واس�تدال عىل ذل�ك بأنه ربام ُظ�نرَّ وجوهبمَ
بعاق�ل فضال عن ع�ال ُنِصبمَ مثل�ه يف مقابلة الس�نة الصحيحة 
ب  الرصحي�ة، وأيًضا يلزم مثل ذلك يف س�ائر أنواع الصوم املُرغرَّ
فيها وال قائل به. واس�تدلرَّ مالك ع�ىل الكراهة بام قال يف املوطأ 
م�ن أن�ه م�ا رأى أحًدا م�ن أهل العل�م يصومه�ا. وال خيفى أن 
دُّ به  الن��اس إذا ترك��وا العم�ل بس�نته ل يكن تركهم دلي��ال ُترمَ
�نرَُّة. أه��. أق�ول م�ا ل ي�ره اإلمام م�ال�ك يف عرصه ال يعني  السُّ

التعميم بعدم صومه من الناس.

وه�ذا القول من الش�وكاين - رمح�ه اهلل-  ردٌّ قويٌّ عىل ما اجته 
إليه أبو حنيفة ومالك - رمحهام اهلل - من كراهة صوم الست من 
ش�وال، وهو اجتهاد منهام يف مقابلة ن�ّص فهو مردود عليهام وما 
يق�ال بأنه ل يثبت أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صامها مع أن الصوم ُفِرضمَ 
يف الس�نة الثانية من اهلجرة وأنه ملسو هيلع هللا ىلص صام تسعة رمضانات، فهذا 
ُصْمه�ا وإنام هو نفي  الق�ول لي�س إثباًتا عىل الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص أنه ل يمَ
العل�م عن�ه ملسو هيلع هللا ىلص بذلك والنف�ي ال يرتب إثباًتا فرس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال 
يأمر بشء ثم ال يأيت به وقد ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص الرغيُب يف صيام الست 
من ش�وال وذكر فضلها وهو ملسو هيلع هللا ىلص أتقى العباد هلل وأحرصهم عىل 
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التقرب إىل اهلل وخش�يته. وأما أن صومه ملسو هيلع هللا ىلص الس�ت من شوال ل 
�ل فهذا ال يعني نفي ذلك عنه ملسو هيلع هللا ىلص فيحتمل أن يكون ذلك قد  ُينْقمَ
ْبُلْغ من أنكره وحيتمل أن يكون صيامه ملسو هيلع هللا ىلص الس�ت من  ُنِق�لمَ ول يمَ
تمَِج األمُر إىل نقله ال سيرَّام وقد جاءت  ْ كُّ فيه فلم حيمَ شوال مما ال ُيشمَ

السنة القولية الصحيحة بالرغيب يف صيامها. والله أعلم.
س١٣7: س�ألني أح�ُد حم�رري إح�دى صحفن�ا املحلي�ة بأن 

موضوع رؤية اهلالل حمل اهتامم اجلميع وحمل إش�كال وتس�اؤل 
فيام يتعلق باألمور التالية:

ه�ل جيوز االس�تعانُة بعلم الفل�ك فيام يتعلق بإثب�ات الرؤية؟ 
ومتى جيوز؟ 

وإذا ق�ال عل�امء الفل�ك ب�والدة اهل�الل قبل غروب الش�مس 
وغروب الش�مس قبل غروب القمر ول�و بقليل ومع ذلك قالوا 
بأن�ه ال يمك�ن رؤيته الرتباطه بش�عاع الش�مس فه�ل ُيقبل قوُل 
عل�امء الفل�ك بعدم إمكان الرؤي�ة؟ وإذا جاء من يش�هُد بالرؤية 

واحلال ما ذكر فهل تقبل شهادُته بالرؤية؟ 

إذا قال علامء الفلك غرب القمر قبل الشمس وغربت الشمُس 
بعده وجاء من يدعي رؤيته فهل تقبُل شهادُته؟ 
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وهل جيوز حرُص قبول الش�هادة بالرؤية عىل الرؤية عن طريق 
املرصد فقط؟ 

ويف حال قول علامء الفلك بأن اهلالل ُولِدمَ قبل غروب الشمس 
وغربت الشمُس قبله ومع ذلك ل يتقدم أحد بالشهادة برؤيته وال 
ع�ن طريق املرصد وال بالرؤية بالع�ني املجردة فهل يثبُت دخول 

الشهر أو خروجه بام ذكره علامء الفلك؟
وه�ل عل�امء الفلك خمتلف�ون في�ام بينه�م يف والدة اهلالل ويف 
الق�ول بغروب الش�مس قبل القم�ر أو بعده يف م�كان الرائي؟ 
ويف القول بدخول الش�هر أو عدم دخول�ه واحلال أن اهلالل ولد 

الساعة الثامنة مساًء بعد غروب الشمس مثاًل؟ 
والجواب عىل هذه األسئلة ما ييل:

الجواب عن السؤال األول:

ال خيف�ى أن عل�م الفلك علم له أصول�ه وقواعده، وليس علم 
الفلك اليوم هو علم الفلك قبل مئات السنني فقد كان فيام مىض 
ممزوج�ا بعلوم النجوم والش�عوذة والقول بأن للكواكب تأثرًيا يف 
أح�داث األرض وم�ن عليها. أم�ا اليوم فعلم الفل�ك علٌم كوين 
ُمعتِم�د ع�ىل نظري�ات علمي�ة وحس�ابات دقيقة واستكش�افات 
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أعط�ت اليق�ني يف نتائجه�ا وج�رى اس�تخدامها يف الصع�ود إىل 
الفضاء، وإط�الق املراكب الفضائية واألقامر الصناعية، وكذلك 
يف معرفة حتديد مس�ارات الكواكب ال س�يام املجموعة الشمسية 
ع  ومنها الشمس والقمر. وبناء عىل احلصول عىل اإلفادات امُلْجممَ
عىل صحتها من علامء الفلك وأهنا حمل إمجاع منهم يف معرفة حتديد 
وقت اق�ران القمر بالش�مس ووقت والدة اهل�الل بعد االقران 
ووقت بدء الكس�وف أو اخلسوف وانتهائه. وأن هذه املعلومات 
اآلن ليست حمصورة عىل علامء غري مسلمني فقد اشرك املسلمون 
معه�م يف حتصيل ه�ذه املعلومات فهذه املعلوم�ات الدقيقة جيب 
ُد به أوقات عباداتنا من صالة وصيام  علين�ا االنتفاع هبا في�ام تتحدرَّ
وح�ّج وغري ذلك مما نحتاج إىل الدق�ة يف حتديده. وبناء عىل ذلك 
فيجب علينا االس�تفادُة من علم الفلك فاهلل سبحانه وتعاىل أمرنا 
بام نس�تطيعه يف حتديد مواقيت عبادته ومن ذلك الوسائل احلديثة 

بعد أن متكنرَّا من معرفتها وهي من االستطاعة. والله أعلم.

الجواُب عن السؤال الثاني:

إذا قال علامء الفلك بوالدة اهلالل قبل غروب الشمس وغروب 
الشمس قبل غروب القمر ومع ذلك قالوا بعدم إمكان الرؤية وبرد 
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الشهادة هبا. فال يظهر يل جواُز األخذ بقوهلم يف عدم إمكان الرؤية 
طاملا أن الشهادة هبا ممكنة حيث إن والدة اهلالل كانت قبل غروب 
الشمس . والشمس غربت قبل القمر. فإذا جاء من يشهد بالرؤية 
واحلال ما ذكر فيجب قبول هذه الشهادة مطلًقا بعد تعديلها. وذلك 
هُبامَ ورس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »صوموا  ذِّ لكوهن�ا ممكنة ومنفكًة عام ُيكمَ
لرؤيت�ه وأفط�روا لرؤيته«. وقول علامء الفلك بع�دم إمكان الرؤية 
اهُة األخِذ به.  جمَ مع أن الشمس غربت قبل اهلالل قوٌل غرُي ظاهٍر ومَ
ف�اهلل س�بحانه وتعاىل قد يعطي بعض عباده ق�وة إبصار تقيض عىل 

التقديرات واالحتامالت وادِّعاء عدم اإلمكان. والله أعلم.

الجواُب عن السؤال الثالث: 

إذا ق�ال عل�امء الفل�ك بأن اهل�الل غرب قبل غروب الش�مس 
وغربت الشمس بعده وجاء من يشهد برؤيته بعد غروب الشمس 
فيجب ردُّ هذه الشهادة مهام كانت، ومهام كان طريق هذه الرؤية، 
ومهام تعددت، و مهام ظهرت عدالة مدعيها. ألهنا شهادٌة مرتبطٌة 
هُبا. إذ كيف ُيرى اهلالل بعد غروب الش�مس واحلال أنه  ذِّ ب�ام ُيكمَ
ها.  هُبا فيجب ردُّ ذِّ ّك ع�ام ُيكمَ نْفمَ غرب قبل غروهبا فهي ش�هادة ل تمَ

والله أعلم.
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الجواب عن السؤال الرابع:

إذا ق�ال عل�امء الفل�ك بأن اهل�الل ُولِدمَ قبل غروب الش�مس 
وأن الش�مس غرب�ت قب�ل غ�روب اهل�الل. وج�اء م�ن ينادي 
بإثبات دخول الش�هر أو خروجه بق�ول علامء الفلك فال يظهر 
يل ج�واز األخذ بخر عل�امء الفلك يف إثب�ات الرؤية. بل جيب 
أن يك�ون إثب�ات دخول الش�هر أو خروج�ه بالرؤي�ة الرشعية 
لقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »صوموا لرؤيته وأفط�روا لرؤيته«. وال جيوُز حرُص 
الرؤية الرشعية يف رؤية معينة كالرؤية بواسطة املرصد. بل متى 
قرَّقمَ رشُط قبوهلا، ومن ذلك انفكاكها  ِت الرؤية الرشعية وحتمَ ُوِجدمَ
هُبا. فيجب األخذ هبا بعد تعديلها س�واًء أكانت رؤية  ذِّ ع�ام ُيكمَ
بالع�ني املجردة أم كانت رؤية بواس�طة آلة تكبري من مرصد أو 
غريه وذلك لعموم قوله ملسو هيلع هللا ىلص : »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته« 

والله أعلم.

الجواب عن السؤال الخامس:

ال يظهُر يل جواُز االعتامد عىل قول علامء الفلك يف إثبات دخول 
الش�هر أو خروجه؛ ألن اإلثب�ات مرتبط بالرؤية الصحيحة. فإذا 
قال علامء الفلك بأن الش�مس غربت قب�ل اهلالل ول يتقدم أحٌد 
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بالشهادة بالرؤية فال يظهر يل جواز إثبات دخول الشهر أو خروجه 
بق�ول علامء الفلك بذلك فقط. حيث إننا نقول باس�تخدام علم 

الفلك يف حال النفي دون حال اإلثبات. والله أعلم.

الجواب عن السؤال السادس:

ما يقال بأن علامء الفلك خمتلفون فيام بينهم، ليس عىل إطالقه. 
فعل�امُء الفل�ك جُمِْمُعون عىل حتديد وقت اقران القمر بالش�مس 
بالنس�بة للرائ�ي من األرض. كام أهنم جُممع�ون عىل حتديد وقت 
والدة اهل�الل – انفص�ال اهل�الل ع�ن الش�مس بجزء يس�ري من 
نورها – كام أهنم ال خيتلفون يف معرفة غروب الشمس قبل القمر 
أوغروب القمر قبل الش�مس بالساعة والدقيقة يف أي مكان من 

األرض. ولكنهم خيتلفون فيام بينهم يف أمرين:

أحدهما: يف حال االتفاق بني علامء الفلك عىل حتديد غروب 

الش�مس قبل القمر ف�إن علامء الفلك خمتلف�ون يف إمكان الرؤية 
من حيث اختالفهم يف تقدير درجة الزاوية األفقية للهالل، ومن 
حي�ث درجة ُبْع�ِدِه عن الش�مس ومن حيث الزمن ب�ني الوالدة 
لُّق له ب�والدة اهلالل وال  عمَ ووق�ت الرائي. وه�ذا االختالف ال تمَ

بغروب الشمس قبل القمر أو بعده.
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والذي يظهر يل رصُف النظر عن القول باشراط إمكان الرؤية. 
فطامل�ا أن اهلالل مولود وأن الش�مس غرب�ت قبله فيجب األخذ 
ْثُبت. سواًء أكانت رؤية بالعني املجردة أم كانت رؤية  بأي رؤية تمَ

هُبا.والله أعلم.  ذِّ بواسطة املكر فهي رؤية ممكنة منفكة عام ُيكمَ
األم�ر الثاني: االختالف يف تعيني الوقت ال�ذي يبدأ فيه ليل 

أول يوم من الش�هر أو ينتهي به ليل آخر يوم من الش�هر. توضيح 
ذلك: إن غالب الفلكيني يف العال يعترون املقياس التوقيتي ساعة 
جرينتش فيقولون: إذا ولد اهلالل قبل الس�اعة الثانية عرشة مساًء 
بتوقي�ت جرينت�ش فإن ه�ذه الليلة ه�ي ليلة أول يوم من الش�هر 
الت�ايل. وإذا كان�ت والدة اهلالل بعد الثانية عرشة مس�اًء بتوقيت 
جرينت�ش ف�إن ه�ذه الليلة ه�ي ليلة آخر ي�وم من الش�هر احلايل. 
واململك�ة- حرس�ها اهلل – أص�درت ق�راًرا م�ن جمل�س الوزراء 
باعتب�ار مكةمَ املكرم�ة مركز التوقيت. فمتى غربت الش�مُس عن 
مك�ة قبل غ�روب القمر وثبت ذل�ك بالرؤية الرشعي�ة فإن الليلة 
تعتر ليلة أول يوم من الشهر التايل. وإن غرب القمُر قبل الشمس 
فإن الليلة ُتعتر ليلة آخر يوم من الشهر. وال شكرَّ أن قرار جملس 
ال�وزراء قراٌر متقي�ٌد باملقتىض الرشعي بأن أول الي�وم ليلته. وقد 
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أخ�ذت هبذا القرار جلن�ة تقويم أم القرى يف مجي�ع تقاويمها لكل 
سنة.ومن خالل تطبيق هذا االصطالح من الطرفني املختلفني يف 
ْج�ُه االختالف وأنه ال عالق�ة له بتحديد  حتدي�د الوق�ت يتضُح ومَ
وق�ت االق�ران وال وقت ال�والدة وال عىل حتدي�د وقت غروب 

القمر ووقت غروب الشمس من مكان الرائي.

وهناك سؤال سابع ملخصه كيف نحصل عىل خر علم الفلك 
فيام يتعلق بمسائل اهلالل؟

والج�واُب عىل هذا التس�اؤل هو أن مدينة املل�ك عبد العزيز 

للعل�وم والتقني�ة – وه�ي مؤسس�ة علمي�ة تابعة للدول�ة – فيها 
لرَّف�ون بإعداد  جمموع�ة من عل�امء خمتصني بعلم الفل�ك وهم ُمكمَ
م�ا يتعلق باجلانب الفلكي بخص�وص مواقيت الصالة والصيام 
وأيام الش�هر ورصد ذلك يف تقوي�م أم القرى. كام أهنم مكلفون 
ببيان حال اهلالل مع الش�مس آخر يوم من كل شهر. متى تغيب 
الش�مس حتديًدا بالس�اعة والدقيقة ومتى يغرب القمر بالس�اعة 
ف ه�ل غ�اب القمر قبل الش�مس أم  والدقيق�ة. وم�ن ه�ذا ُيعرمَ
غابت الش�مس قب�ل القم�ر. وهذا البي�ان مرص�ود يف تقويم أم 
الق�رى يف آخ�ر ورقة م�ن أوراق تقويم أم القرى لكل ش�هر من 
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ش�هور الس�نة. ومدينة امللك عب�د العزيز للعل�وم والتقنية مركز 
علم�ي معرف به عامليًّا فهو حمل ثقة وأمانة وخرة علمية فلكية. 
يقوم بتش�غيله علامُء فلكيون مسلمون مشهوٌد هلم بالعلم والثقة 
واألمان�ة والص�الح وصدق االخب�ار والدقة يف حتصيل�ه ونقله. 
وصلواتن�ا اخلم�س معتم�د توقيتها ع�ىل ما يف تقوي�م أم القرى. 
ّد من قبل جلنة تقويم أم  وإعداده مبني عىل احلس�اب الفلك�ي امُلعمَ
القرى املّش�كلة من جمموعة أعضاء منه�م علامء متخصصون يف 
عل�م الفلك وعليه�م بعد اهلل االعتامُد يف حتدي�د وقت كل صالة 
م�ن الصلوات اخلمس يف مجيع مناطق اململكة. ويغلُب عىل ظنِّي 
أنه لو تقدم للجنة الفتوى برئاس�ة املفتي العام أحُد املستفتني بأنه 
صىلرَّ الظهر مثال قبل وقت صالة الظهر املذكور يف ورقة التقويم 
بعرش دقائق أو ربع س�اعة لكانت الفت�وى له بإعادة الصالة ألن 
صالته كان�ت قبل دخول الوقت ودخ�ول الوقت رشط لصحة 
الص�الة. وحتديد وقت الصالة كان م�ن علامء فلكيني. فإذا قبلنا 
حتدي�د أوق�ات صلواتنا من علامء الفلك فل�امذا ال نقبل قوهلم يف 
حس�اب مسري الش�مس والقمر؟! ومن ذلك قوهلم بأن الشمس 
غربت قبل القمر أو غرب القمر قبلها وأن غروب الشمس كان 
يف الس�اعة ك�ذا والدقيقة كذا وأن غروب القمر كان يف الس�اعة 
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ك�ذا والدقيق�ة كذا. وكذلك األمر بالنس�بة للصائم ل�و قال بأنه 
تن�اول أكاًل أو رشاًب�ا أو جامع زوجته بعد طل�وع الفجر املحدد 
وقته يف تقويم أم القرى بحس�اب الفلك لصدرت الفتوى بفساد 
تُِّب األحكام الرشعية عىل الفس�اد. ولس�امحة املفتي  رمَ صوم�ه وتمَ
– حفظه اهلل – موقف مش�كوٌر يف الردِّ عىل املش�ككني يف حتديد 
وق�ت الفجر حس�ب تقويم أم الق�رى. أال يعتر االعراض عىل 
األخ�ذ بعلم الفلك يف مس�ائل اهلالل والتس�ليم بتحديد أوقات 
الصلوات اخلمس فلكيًّا تفريًقا بني متامثلني؟ إذ كيف جيوز يشء 
ومثله ال جيوز؟ وإذا كنا يف ش�كٍّ من صحة علوم الفلك فلامذا ال 

نأخذ بقوله تعاىل وأمره: چېچ وقوله تعاىل: چ ڀ  ڀ   
ڀ   ڀ  ٺ ٺ  ٺچ )النحل:٤٣(؟

والخاص�ة: أن�ه جيب علين�ا االس�تفادة من عل�م الفلك يف 

صومنا وفطرنا وحجنا كام اس�تفدنا منه واعتمدنا عىل حس�اباته 
يف صلواتنا وإمس�اك صومنا. وأن اس�تفادتنا من�ه جيب أن تكون 
يف ح�ال نفي�ه الرؤية ال يف ح�ال إثباته دخول الش�هر أو خروجه 
بحس�اباته. وذلك مجًع�ا بني النصوص الرشعية واالس�تفادة من 

علم الفلك. والله أعلم.
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س١٣8: هل صالة الراويح ليس  هلا استفتاح إال يف الركعتني 

األوليتني يف األوىل منهام كام هو احلال يف تراويح احلرمني؟ 

الجواُب: الحمُد لله. االس�تفتاح من الس�نن القولية للصالة 

س�واء أكانت صالة فرض أم صالة نفل. وصالة الراويح مثنى 
مثنى بمعنى أن كل ركعتني بس�المهام صالة مس�تقلة هلا أركاهنا 
وواجباهت�ا وس�ننها القولية والعملية ومن ذلك االس�تفتاح. وال 
أعرف أصاًل وال دلياًل ملن يقول: بأن االستفتاح لصالة الراويح 
يف التس�ليمة األوىل استفتاح لكامل تسليامت الراويح. وما عليه 
أئمة احلرمني ومن كان مثلهم يف ترك االستفتاح يف الراويح غري 
التسليمة األوىل غري ظاهر صحته. وال أعرف له دلياًل وال أصاًل 

وإنام هو إضاعة ألجر ُسنرَّة االستفتاح لكل صالة. والله أعلم.

س ١٣9: ثبت عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه ذكر أن كسوف الشمس 

، وأنه يرشُع  ُف هبام عبادهمَ وخسوف القمر آيتان من آيات اهلل خُيمَوِّ
عند حدوِث أحِدمها املس�ارعُة إىل ذكر اهلل بالصالة واالستغفار 
والتق�رب إىل اهلل بام حيب�ه ويرضاه، ونظًرا إىل أن من علم الفلك 
حس�ابمَ مس�ار الش�مس والقمر وما حيدث يف هذا املس�ار من 
كسوف أو خسوف وأن علامء الفلك يعلمون وخيرون عنه قبل 
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حدوث�ه بمدة وهذا يقلل من رهبة الوق�وع وخيفته فهل للفزع 
إىل اهلل يف ح�ال وق�وع أحدمها تعليل غ�ري التخويف هبام؟ وإذا 
أدرك املأم�وم الركوع الثاين من الركع�ة الثانية أو الركعة األوىل 
يف صالة الكس�وف فهل يعتر ُم�ْدِرًكا الركع�ةمَ باعتباره مُدركا 

الركوعمَ مع اإلمام؟ 

والجواب عن الش�ق األول من الس�ؤال:  أن التخويف هبام يف 

حال وقوع الكس�وف أو اخلس�وف ال يلغيه العلُم به قبل وقوعه 
فإن الكس�وف أو اخلس�وف معناه النق�ص وأن كل يشء معرض 
للنق�ص واخلل�ل وأن الكامل املطلق هلل تعاىل وه�ذا يعني التذكري 
بعظم�ة اهلل وك�امل قدرت�ه والف�زع إىل اهلل تعاىل تعظياًم وتقديًس�ا 
وإج�الال ورغب�ة إليه تع�اىل يف حتصيل العف�و والعافي�ة واملعافاة 
الدائمة والش�عور ب�أن الكامل املطل�ق هلل رب العاملني. ومع ذلك 
فالذي يظهر - واهلل أعلم - أن الكس�وف واخلس�وف ليسا خلاًل 
يف تقدير مسارمها وإنام ظهور اخللل يف ذلك بالنسبة للرائي هلام من 

األرض ملساٍر يف مسريهتام يف جمموعتهام الشمسية. والله أعلم.

وأما اإلجابة عن الش�ق الثاين من الس�ؤال:  ف�ال خيفى أن احلكم 
الرشعي يف إدراك الركعة مع اإلمام حيصل بإدراك الركوع معه وال 
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خيفى أن الركوع املعتر إلدراك الركعة مع اإلمام هو الركوع األول 
يف ص�الة الكس�وف أو اخلس�وف وهو أح�د أركان الص�الة. وأما 
الركوع الثاين يف صالة الكسوف أو اخلسوف فهو سنة تصح صالة 
الكس�وف بدون�ه وعلي�ه فمن فات�ه الرك�وع األول وأدرك الركوع 

دُّ مدركا للركعة من صالة الكسوف. والله أعلم. الثاين فال ُيعمَ

س١٤0: س�ألتني إحدى األخوات هل جيوز هلا صيام ست 

من شوال قبل قضاء ما أفطرته من رمضان ومن كانت مواظبة 
ع�ىل صيام أيام البيض الثالث من كل ش�هر فه�ل تدخل هذه 
األي�ام الثالث�ة يف الس�ت من ش�وال وهل جي�وز تفري�ق صيام 
الس�ت من ش�وال. وإذا ل تتمكن املرأة من قضاء ما عليها من 
رمضان قبل انتهاء ش�هر ش�وال وقد بقي من ش�هر شوال ستة 
أيام وتقول: هل جيوز يل أن أقطع قضاء الصوم وأصوم الست 

خشية فوات وقتها؟ 

الج�واُب: الحمُد لله. ال خيفى أن القض�اء واجب. وأن صيام 

الست مستحب. وتقديم أداء الواجب عىل املستحب متعني. وأداء 
ْن  الواجب جيب أن يكون عىل الفور وبقدر االستطاعة. وإذا تأخر ممَ
عليه قضاء م�ن رمضان عن القضاء ثم مات لزمه القضاء فيقضيه 
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عن�ه وليه ع�ىل أصح أقوال أهل العلم، وبن�اًء عىل هذا فيجب عىل 
م�ن عليه قضاء من رمض�ان أن يبدأ بالقضاء قبل صيام س�ت من 
ش�وال ألن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من صام رمضان وأتبعه س�تًّا من 
ش�وال فكأن�ام صام الدهر كله«. وم�ن كان عليه صوم من رمضان 
ْصُدُق عليه أنه صام رمضان وأتبعه  ترَّ قبل القضاء فال يمَ وصام السِّ
س�تًّا من ش�وال لبقاء بعض رمض�ان عليه. ونظًرا ألن الس�ت من 
ٌت أداؤها بشهر ش�وال فيظهر يل - واهلل أعلم - أن من  قرَّ ش�وال ُمؤمَ
ل يتمكن من قضاء ما عليه من رمضان ول يبق من ش�هر شوال إال 
س�بعة أيام أو ستة وكان يقيض ولكنه ل يتم قضاؤه من كان كذلك 
فأرى أن يصوم السترَّ الباقية من شوال عىل نية أهنا الست من شوال 
ث�م بعد ذلك يقيض ما عليه من رمضان حيث إن وقت اس�تحباب 

صيام الست سيفوت ووقت القضاء موسع. والله أعلم.
وأما السؤال هل جيوز صيام الست مفرقة؟ 

فأرى جواز ذلك ما دام الصيام من أيام شهر شوال.

وأما الس�ؤال هل جيوز اعتبار ثالثة أيام من س�تة أيام من شوال 

تمَمرَّ صياُمها هل جيوز اعتبارها ثالثة أيام من شهر شوال كغريها من 
الشهور األخرى اتباًعا الستحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر؟
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الذي يظهر يل – واهلل أعلم – أن من صام س�تة أيام من ش�وال 

وكان من عادته أنه يصوم من كل ش�هر ثالثة أيام واكتفى بصوم 
ثالثة أيام من ش�هر شوال كبقية شهور السنة وذلك من ست من 
ش�وال التي صامه�ا فيظهر يل أنه يصدق عليه أن�ه صام ثالثة أيام 
من ش�وال وإن كانت هذه األيام الثالثة من الس�ت من شوال فله 
أجر الثالثة األيام بنيته أهنا ثالثة أيام من شهر شوال وله أجر هذه 
الثالث�ة األيام باعتبارها من س�ت من ش�وال وتداخ�ل العبادات 
ره  يف بعضه�ا وارد يف ال�رشع. ومن ذلك ط�واف اإلفاضة ملن أخرَّ
حتى س�فره فيجزئ عن ط�واف الوداع. ومن ذلك من توضأ من 
ميضأة عند املس�جد مثال ثم دخل املس�جد بعد أذان الظهر فصىل 
ركعتني ناوًيا هبام ركعتي الوضوء وحتية املس�جد وركعتي الراتبة 
قب�ل صالة الظهر فله أجر هذه الصل�وات الثالث بصالة واحدة 

منهن. والله أعلم.

س ١٤١: كيف يكون شهر رمضان مدرسة للمسلمني؟

الجواُب: الحمُد لله. ال ش�ك أن ش�هر رمض�ان يعتر أعظم 

شهر عند املسلمني، من حيث اعتباره موسممَ خري وصفاء، وإقبال 
ع�ىل األخذ بكل ما حيبه اهلل ويرضاه من العبادة: بالصوم والصالة 
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والصدقة، والتنافس يف فعل اخلري، وحب املس�اكني، فضاًل عام يف 
هذا الشهر من تربية النفس عىل قوة اإلرادة، وتقوية وازع اإليامن، 
الصاحل�ة،  باألع�امل  واالحتس�اب  الش�يطان،  وازع  وإضع�اف 
واختاذها وسيلة يتقرب هبا العبد إىل ربه، لعل اهلل أن جيعله يف عداد 

ْن يرمحهم ويغفر هلم، وجيعلهم من عتقائه من النار. ممَ

ث�م إن العناي�ة بالعبادة يف هذا الش�هر الكري�م تعطي العبد 
دفعة قوية من اإليامن باهلل، واالستقامة عليه، واالستمرار عىل 
العمل الصالح بقية العام، طمًعا يف وعد اهلل - تبارك وتعاىل - 

حيث يقول: ﴿يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت     
 ىت  يتجث    مث  ىث  يث  حج  مج   جح   مح  جخ حخ﴾ 

)األحقاف: 1٣-1٤(. والله أعلم.

س ١٤٢: كانت والديت يف أيام احلرِّ الشديد تفطر يف هنار رمضان 

لعدم قدرهتا عىل الصيام بسبب احلر، واآلن بدأت تصوم مع برودة 
اجل�و، م�ا الذي جيب عليها فعُل�ه اآلن فيام أفطرت فيه يف الس�ابق، 
علام بأهنا اآلن كبرية يف السن وال تقدر عىل القضاء لكثرة األيام؟.

الجواُب: الحمُد لله. إذا كانت والدة الس�ائلة أو السائل تفطر 

رمضان لش�دة احلر وهي قادرة عىل الصوم، إال أن فطرها كان عىل 
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سبيل الرفه فيه ودعوى عدم االستطاعة، مع انتفاء أسباب ذلك من 
مرض أو محل أو نحو ذلك مما تعذر به رشًعا، إذا كان األمر كذلك 
فهي غ�ري معذورة، وهي آثمة بفطرها، وجيب عليها القضاء - مع 
اإلث�م يف ذلك - وكثرة االس�تغفار، وعليها كفارة إطعام مس�كني 
ع�ن كل يوم أفطرته، لتأخر قضائها ص�وم ما عليها يف قضاء حتى 
ج�اءت رمضانات أخرى وإن كانت معذورة يف فطرها فيام س�بق 
ملرض أو محل ول تقض، فعليها القضاء والكفارة وال إثم عليها إن 

شاء اهلل. والله أعلم.

ر وأصبح صائاًم وعمل يف  س ١٤٣: إذا نام العامل ول يتس�حرَّ

النهار وأصابه العطش الشديد وُخِشمَ عليه فهل يفطر أم ُيتِّم؟
الجواُب: الحمُد لله. إذا كان األمر كام ذكره السائل يف سؤاله 

عن حال هذا العامل والش�دة التي أصابت�ه يف صيامه، فللرضورة 
حكمها، فإذا كان خيشى عىل نفسه - إن بقي عىل صيامه - اهلالك 
أو ح�دوث ما يرضه من األم�راض والعلل، فإنرَّ ل�ه الفطر وعليه 
القض�اء، وال كفارة عليه لق�اء فطره. وإذا أفطر م�ن صيامه ذلك 
الي�وم ف�ال يباح ل�ه أن يتناول م�ن األكل أو الرشب إال ما يس�د به 
رمق�ه، ويدفع عن�ه اخلطر املحدق به، ثم يمس�ك بع�د ذلك، ألن 
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ج�واز ذل�ك يف حق�ه كان عىل س�بيل االضطرار، وذل�ك احراًما 
لرمضان كاحلائض والنفساء إذا طهرنا أثناء النهار. وكاملسافر إذا 
قدم من س�فره أثناء النهار والرضورة تقدر بقدرها، أشبه املضطر 
ألكل امليتة، حيث إنه يأكل منها ما يدفع اضطراره ثم يمسك عن 

األكل منها، قال تعاىل: ﴿ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  
ۀ   ۀ  ہ  ﴾ )البقرة:17٣(، فقد فرسرَّ بعض أهل العلم املعتدي 
بأنه الذي يتجاوز يف أكله حّد االضطرار إىل الش�بع، وعليه قضاء 

ذلك اليوم الذي اضطر إىل اإلفطار فيه. والله أعلم.
س ١٤٤: إذا كان امل�رء مصاًب�ا بم�رض س�ّل أو يرق�ان أو 

قرح�ة يف املع�دة، وكان املري�ض بأحد هذه األمراض يش�عر من 
نفس�ه بالقدرة عىل الصي�ام إال أن الطبيب منعه من الصيام، فهل 

يستجيب لنصح الطبيب ويمتنع عن الصيام؟
الج�واُب: الحمُد لله. إذا كان املرء مصاًبا بمرض س�ّل أو 

يرق�ان أو قرح�ة يف املعدة، وكان املري�ض بأحد هذه األمراض 
يش�عر من نفس�ه بالقدرة ع�ىل الصي�ام إال أن الطبيب منعه من 

الصيام، فهل يستجيب لنصح الطبيب ويمتنع عن الصيام.
وعلي�ه فإن للمريض بذلك رخصة الفطر وإن كان يش�عر من 
نفس�ه الق�درة عىل الصيام، م�ا دام طبيبه قد أم�ره بالفطر، وعليه 
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أن يقيض ما يفطره بعد اس�تطاعته، لقوله تعاىل: ﴿ۀ  ہ  ہ  
ڭ   ڭ    ۓ   ۓ     ے   ے       ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   
ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ ﴾ )البق�رة: 185(. 

والله أعلم.

س ١٤5: سافرُت يف شهر رمضان قادًما من بلد وعند السفر 

كان الوق�ت هناًرا ووصلت إىل مطار البل�د الثاين والوقت ليل 
فهل أفطُر أم أتمُّ الصوم بحسب بداية إمساكي وأفطر بحسب 

غروب الشمس يف البلد الذي قدمت منه.
الجواُب: الحمُد لله. االعتبار يف اإلمساك يف الصوم من طلوع 

الفجر إىل غروب الشمس، فمتى طلع الفجر وأنت تريد الصوم 
يف أي مكان فيلزمك اإلمساك، وإذا غربت الشمس يف أي مكان 
س�واء أكان ذلك يف اجلو أو الر أو البحر أو داخل البلد، فقد تم 
صياُم�ك، وجاز لك الفط�ر، بغض النظر عن وق�ت البلد الذي 

أمسكت فيه بالصوم. والله أعلم.
س ١٤6: سألني أحُدهم عن والدة هالل شهر شوال عام 

1٤21ه��  بصفتي أحد أعضاء جلنة تقوي�م أم القرى التابعة 
لرئاس�ة مدين�ة املل�ك عبدالعزي�ز للعل�وم والتقنية بالس�ؤال 
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املذك�ور أعاله فأجبته بأن هالل ش�هر ش�وال ع�ام 1٤21ه� 
1٤21ه��  )29/رمض�ان/  املواف�ق  االثن�ني  مس�اء  يول�د 
/٣0( املواف�ق  الثالث�اء  ليل�ة  ديس�مر/2000م(   /25  -
رمضان/1٤21ه� - 26 ديسمر/ 2000م( الساعة الثامنة 
وث�امن وعرشي�ن دقيقة مس�اء أي بع�د صالة العش�اء وذلك 
بتوقيت اململكة العربية السعودية ويغرب مساء االثنني املوافق 
)29/ رمضان/1٤21ه�( قبل الشمس بسبع دقائق، بمعنى 
أن الش�مس متكث بعد غروبه س�بع دقائق، ووالدته بتوقيت 
جرينت�ش الس�اعة اخلامس�ة وثامين وع�رشون دقيقة. ومس�اء 
الثالث�اء املواف�ق )٣0/ رمض�ان - 26/ ديس�مر( تغ�رب 
الش�مس قب�ل اهلالل بأربع�ني دقيق�ة، وعمر اهل�الل يف ذلك 

الوقت ست عرشة ساعة وثامين دقائق.

وهبذا يكون عيد الفطر فلكيًّا بحس�ب والدة اهلالل وبحس�ب 
توقيت مكة املكرمة يوم األربعاء املوافق )27/ديسمر/ 2000م( 

وهو بتوقيت تقويم أم القرى أول يوم من شهر شوال.

وارتفاع اهلالل عن األفق ليلة األربعاء ومس�اء الثالثاء س�بع 
درج�ات ووالدة اهل�الل ليل�ة الثالث�اء ومس�اء االثنني الس�اعة 
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الثامن�ة وثامن وع�رشون دقيقة وهو حمل اتف�اق وإمجاع بني مجيع 
علامء الفلك.

واخلالف بينهم يف إثبات وتعيني أول يوم من شهر شوال راجع 
إىل األخ�ذ بأحد االصطالحني بتوقيت مك�ة املكرمة أو بتوقيت 
جرينتش مع اتفاقهم مجيًعا أن اهلالل يغرب قبل الش�مس مس�اء 
االثنني املوافق )29/ رمضان( بس�بع دقائق، وأنه يولد الس�اعة 

الثامنة وثامين وعرشين دقيقة مساء االثنني ليلة الثالثاء.

وبي�ان هذين االصطالحني ونتيجة األخذ بكل واحد منهام أن 
االصط�الح العامل�ي أن والدة اهلالل إذا كانت قب�ل الثانية عرشة 
مس�اء فإن النهار التايل هلذه الليلة يعتر أول الش�هر، وإذا كانت 
ال�والدة بعد الثانية عرشة يف الليل فيعت�ر النهار التايل هلذه الليلة 

آخر الشهر.
وبن�اء ع�ىل هذا االصطالح يعت�ر يوم الثالث�اء املوافق )٣0/ 
رمضان - 26/ ديسمر/2000م( أول شوال. وهذا هو تفسري 
ما جاء يف تقويم األستاذ العجريي بأن يوم الثالثاء هو يوم العيد 
حي�ث إنه يأخ�ذ باالصط�الح الفلك�ي العاملي املرتب�ط بتوقيت 
جرينتش مع أن األس�تاذ العجريي ال خيتلف مع علامء الفلك أن 
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اهلالل يغرب قبل ش�مس يوم االثنني بس�بع دقائ�ق، وأن والدته 
بتوقيت اململكة والكويت الساعة الثامنة وثامن وعرشون دقيقة.

وأم�ا االصطالح الذي تأخ�ذ به جلنة تقويم أم القرى يف إعداد 
التقوي�م إنف�اًذا لق�رار جملس ال�وزراء املوق�ر، وطبًق�ا للمقتىض 
الرشعي أن اهلالل إن كانت والدته قبل غروب الشمس بتوقيت 
مكة املكرمة فإن الليلة التالية للوالدة هي ليلة أول يوم من الشهر، 
وإن كانت والدة اهلالل بعد غروب الشمس بتوقيت مكة املكرمة 

فإن الليلة التي ُولد فيها اهلالل هي ليلة آخر يوم من الشهر.

وال ش�ك أن االصطالح الذي أخذت به جلنة تقويم أم القرى 
هو املتفق مع املقتىض الرشعي يف أن العرة بغروب الشمس قبل 
القم�ر، أو غروهب�ا بعده، وأن حتديد أول الش�هر أو آخره يرتب 
عىل هذا االعتبار واحلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال 

أن هدانا اهلل.

وحيث إن حساب والدة اهلالل حمل اتفاق كامل بني مجيع علامء 
الفلك بغض النظر عن دياناهتم وعقائدهم، وأن نتائج احلس�اب 
يف حتديد والدة اهلالل نتائج قطعية وليست ظنية فأرى منع سامع 
ش�هادة رؤية اهلالل ليل�ة الثالثاء املوافق )٣0/ رمضان( مس�اء 
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االثن�ني املواف�ق )29 رمضان( ألهنا ش�هادة ل تنف�ك عام يكذهبا 
حيث إن اهلالل يغرب قبل الشمس بسبع دقائق فكيف يرى بعد 

غروب الشمس.

وق�د يعرض علين�ا معرض بأننا أخذنا باحلس�اب، ول نأخذ 
بالرؤية التي أمرنا بالتقيد هبا )صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته(.

واجلواب عىل هذا االعراض ما ييل:

أوالً: أب�رأ إىل اهلل تع�اىل أن أقول ما ليس يل بح�ق، فأنا أعتقد 
رضورة التقي�د يف إثب�ات اهل�الل بالرؤية وليس باحلس�اب وهذا 

يعني أن إلثبات اهلالل ثالث حاالت:

إحداه�ا: أن تكون والدة اهلالل بعد غروب الش�مس كحال 

هاللنا مس�اء االثنني املواف�ق )29/ رمضان/1٤21ه�( حيث 
إنه يولد بعد غروب الش�مس بس�اعتني وثالث وأربعني دقيقة، 
ويغ�رب قب�ل الش�مس بس�بع دقائ�ق فكي�ف يرى بع�د غروب 
الش�مس؟ فالش�هادُة برؤيته - واحلال ما ذكر - شهادٌة مردودٌة؛ 
هُبا، وم�ن موانع قب�ول الش�هادات عدم  ذِّ ألهن�ا ل تنف�ك ع�ام ُيكمَ

ا أو عقاًل. انفكاكها عام يكذهبا حسًّ



)255(

الحالة الثانية: أن تكون والدة اهلالل قبل غروب الش�مس 

كأن تكون الظهر أو العرص ولكن ل يتقدم أحد بالشهادة بالرؤية 
ف�ال عرة بوالدة اهلالل قبل غروب الش�مس واحلال أنه ل يتقدم 
أح�د بالش�هادة بالرؤي�ة ل�رضورة تقيدن�ا بقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »صوموا 

لرؤيته، وأفطروا لرؤيته«.

رَّت قبل غروب الشمس  الحالة الثالثة: أن تكون الوالدة قد متمَ

وج�اء من يش�هد برؤية اهل�الل، فإذا كانت الش�هادة مس�تكملة 
اعتبار قبوهلا فيجب األخذ هبا وإثبات اهلالل بموجبها ال باعتبار 

احلساب.

وب�ام ذكرت يتضح أن ما أق�ول به هو اعتب�ار الرؤية ال اعتبار 
احلس�اب، وأن رد الرؤي�ة يف ح�ال أن اهل�الل يول�د بعد غروب 
الش�مس مبني عىل أن الش�هادة هبا ل تنفك ع�ام يكذهبا، وارتباط 
الشهادة بام يكذهبا موجب لردها وعدم اعتبارها وإجابة للسائل 
فيجب عليه أن يصوم مع املس�لمني وأال يأخذمَ برؤيته املخالفة ملا 
عليه البالد حكومة وشعًبا السيرَّام ورؤيته يف احلال ما ذكر مرتبطة 

بام يكذهبا. والله أعلم.



)256(

س١٤7: من ل يبلغه دخول شهر رمضان يف اليوم األول منه 

ثم بعد بلوغه ذلك أثناء النهار جامع زوجته وأكل ورشب فهل 
عليه شيئ لقاء ذلك؟

الج�واُب: الحمُد لله. ال�ذي عليه أكثر أه�ل العلم أنه بعد 

بلوغ�ه أن هذا اليوم الذي أكل فيه ورشب وجامع هو أول يوم 
من رمض�ان وأنه ل يبلغه ذلك إال أثناء النهار فيلزمه اإلمس�اك 
ع�ن األكل وال�رشب واجل�امع كام يلزم�ه قضاء ه�ذا اليوم وال 
يظهر يل أنه يرتب عليه يشء من الكفارات السيام كفارة اجلامع 
يف هن�ار رمضان حيث إن هذا اليوم ال حيتس�ب ل�ه صيامه وإنام 
يمسك عن مفطرات الصوم احراًما لرمضان وعليه أن يستغفر 

اهلل ويتوب عليه. والله أعلم.

س١٤8: مسافر من سفره هنار أحد أيام رمضان وكان مفطًرا 

يف سفره ومن ذلك يوم قدومه ووجد امرأته حائًضا فجامعها يف 
هنار ذلك اليوم وأكل ورشب يف ذلك اليوم فهل عليه يشء؟

الجواُب: الحمُد لله. الذي يلزم هذا السائل أن يمسك عن 

مجيع مفسدات الصوم من أكل ورشب ومجاع احراًما لرمضان 
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وحيث إن إمساكه ال يعتر له صياًما حيث جيب عليه قضاء هذا 
الي�وم فال يظهر يل أن�ه يرتب عليه كفارة اجلامع يف هنار رمضان 
ألنه يف ذلك اليوم ليس صائاًم وإنام يلزمه االستغفار من انتهاكه 
حرم�ة رمضان وجت�ب عليه كفارة مج�اع احلائض كام جتب عىل 

زوجته كذلك إن كانت مطاوعة. والله أعلم.
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