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ن
العالمي ،والصالة والسالم عىل رأشف
الحمد هلل رب
ن
المرسلي ،نبينا محمد وعىل آله وصحبه
الخلق وسيد
ً
ن
أجمعي ،وبعد .نقدم لكم بعضا من فتأوى الصيام
الدال حفظه هللا.
لفضيلة الدكتور محمد بن موىس
ي

ال مانع من الطباعة والنشر والتوزيع مجانا ،لكل من أراد ذلك ،كتب
هللا أجركم جميعا.
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فضل الصيام والرؤية
الهتنئة بقدوم شهر رمضان
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فانه ال شك أن قدوم شهر رمضان الكرمي- ،أعاده هللا تعاىل عىل أمة االسالم ابخلري
جل ِّن َعم هللا تعاىل عىل العباد ،فهو شهر خيتلف عن سائر
والمين والرباكت -من أ ِّ
شهور الس نة ،مومس عظمي للطاعات ،من صوم وقيام وقراءة قرأن واعتاكف وصدقة،
الس نة لكها اال فيه ،واملباركة والهتنئة به
فقد اجمتعت فيه عبادات عظمية ،ال جتمتع يف َّ
ال بأس هبا ،ان مل تكن مندوبة؛ وقد ورد يف الس نة ما يشعر بأن قدوم رمضان هل
شأن خاص عند النيب صىل هللا عليه وسمل ،وعند أحصابه ريض هللا عهنم ،فعند
أمحد والنسايئ ابس ناد فيه مقال عن أيب هريرة ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا
عليه وسمل قال" :أاتمك رمضان ،شهر مبارك ،فرض هللا عز وجل عليمك صيامه ،تفتح
فيه أبواب السامء ،وتغلق فيه أبواب اجلحمي ،وتغل فيه مردة الش ياطني ،هلل فيه ليةل
خري من ألف شهر من حرم خريها فقد حرم " ،وهل نظري من حديث أنس ريض
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هللا عنه ،فهذا احلديث فيه ما يشعر ابلهتنئة؛ ذلا عدَّه العلامء أصال يف ابب الهتنئة
بدخول رمضان.
هدي معني؛ ذلكل
تنبيه :ال يرشع لفظ معني للهتنئة بدخول رمضان ،ومل يرد فيه ٌ
فلك ما تعارف عليه الناس فهو مسموح ،كام يتأكد عىل من هنَّأه خشص أن جييبه.
وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف 1441/8/30هـ
سالم غري قُ ْطره ،وهل
املوقف من اختالف املطالع ،وحمك من أفطر مع قُ ْط ٍر ا ٍ
يلزمه قضا ُء اليوم لو أفطر دون رؤي ٍة أو ِّ
اكامتل الشه ِّر؟
سالم غري قُ ْطره ،وهل يلزمه
املوقف من اختالف املطالع ،وحمك من أفطر مع قُ ْط ٍر ا ٍ
قضا ُء اليوم لو أفطر دون رؤي ٍة أو ِّ
اكامتل الشه ِّر؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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فان مسأةل اختالف املطالع تقرر جوازها من عهد النبوة اىل عهدان ذكل ،دون نكري،
مع أنه وقع بعض الاختالف يف املسأةل ،غري أن املتقرر من حيث ادلليل والعمل
عىل مر الزمنة السابقة ،هو اعتبار اختالف املطالع ،وهو من املعلوم رشعا و ِّح ًّسا
(فلكيا) وعقال ،ووقوع الزناع يف هذه املسأةل يعود اىل قولني مشهورين:
الول ،وهو الشهر واملعترب رشعا وحسا وعقال ،واقتضته الرضورة هو اعتبار
اختالف مطالع الهالل ،واس تقالل رؤية لك قُ ْطر برؤيته ،فهي ظاهرة فلكية ال جمال
للزناع يف وجودها واعتبارها وثباهتا ،وهو ما عليه العمل عىل مر الزمان.
الثاين :عدم اعتبار هذا الاختالف ،وأنه ان ريئ الهالل يف قُ ْطر لزم عام َة املسلمني
العم ُل هبذه الرؤية ،ومل يطبق هذا القول يف اترخي أمة االسالم البتة ،فمل ينقل ال يف
العهد النبوي ،وال يف غريه.
وأما أدةل هذه املسأةل ،فأبدأ ابلقول الخري ،فاهنم اس تدلوا بعمومات النصوص ،من
حنو قوهل تعاىل{ :فَ َم ْن َشهِّدَ ِّمنْ ُ ُمك َّ
الشه َْر فَلْ َي ُص ْمهُ} وقوهل صىل هللا عليه وسمل« :صوموا
لرؤيته وأفطروا لرؤيته» ،وقوهل( :الصوم يوم يصوم الناس ،والفطر يوم يفطر الناس)
فالنصوص كام تراها عامة ،لعامة المة ،مفىت رأه مسمل يف الرشق ،لزم َمن يف الغرب
أن يصوم!!! هذا هو تقرير ادلليل دلهيم ،وهذه الدةل قد تليت عىل الصحابة ريض
هللا عهنم ،وفهيم النيب صىل هللا عليه وسمل ،وقد وقعت الهجرة ،وانترش االسالم،
عىل القل يف مكة واملدينة ،ومل ينقل أنه ان ريئ الهالل يف املدينة ،اكن النيب صىل
هللا عليه وسمل يرسل لهل مكة يعلمهم أن علهيم الصوم ،أو غريه من القطار اليت
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دخلها االسالم ،وال يف عهد اخللفاء فهموا هذا الفهم ،مع توسع الفتوحات االسالمية،
فمل يكونوا يبحثون عن ثبوت الهالل يف قُطر ،حىت يلزموا أهل المصار الخرى،
امنا فهموا أن النصوص ختاطب لك قوم مجمتعني يف ماكهنم ،فالناس يف النصوص مه
أهل القطر الواحد ،ويكون هذا من جنس قوهل تعاىل( :اذلين قال هلم الناس ان
الناس قد مجعوا لمك  ..الية) ومعلوم أنه ليس املراد الناس يف مجيع بقاع الرض ،امنا
يه فئة قليةل جدا من الناس ،وساغ لغة هذا التعبري القرأين البليغ .كام أن محل
النصوص عىل معوم املسلمني يف لك الرض متعذر رشعا؛ اذ ان هللا تعاىل يعمل -
وهو خالق اخلليقة لكها س بحانه -أن انفصال الهالل عن شعاع الشمس خيتلف
ابختالف القطار ،فهذه ظاهرة فلكية خملوقة هلل تعاىل ،ال ميكن أن تتخلف البتة،
حفمل النصوص عىل خالفها حمال.
أما أدةل القول الثاين ،فاهنم اس تدلوا بنفس الدةل السابقة ،ومحلوها عىل العهد
اذلهين ،وأن املراد ابلناس أهل ا ِّملرص الواحد ،وأن اخلطاب بشهادة الرؤية ملن حتت
حامك أو والٍ واحد ،وليس مجليع املسلمني يف ش ىت بقاع الرض ،وأنه ال يصح ملسمل
مل ير الهالل أو يكمتل شهره أن يفطر ،متاما كام هو احلال يف غروب الشمس ،فان
البدل الواحد خيتلف فيه وقت الغروب ،وال جيوز ملن مل تغرب مشسهم الفطر بناء
عىل غروهبا يف انحية أخرى من البدل ،ومه مع ذكل يف بدل واحد ،فان اختلف املرص
والقطر مفن ابب أوىل .مفن اكن يف مرص (مجهورية مرص) -عىل سبيل املثال لهذا
الفطر بأحد س ببني :اما
العام ،-فعىل أي أساس قد أفطر؟! وقد جعل الشار ُع َ
الرؤية ،واما اكامتل الشهر ،والكهام م ٍ
نتف ،فمل يُ َر الهالل ،ومل يكمتل الشهر ،ومل
شهر ُه أنه يفطر بناء عىل فط ِّر ب ٍدل
يُعرف يف الرشع أن من مل َير الهال َل أو يكمتل ُ
أخر! فهذا مل ينقل ،ولو اكن هذا من الرشع حلرص النيب صىل هللا عليه وسمل عىل
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تتبع أخبار الهالل يف القطار املأورة ،حىت يفطر بفطرمه أو يصوم بصوهمم ،ومل
حيصل ،وكذا الصحابة ريض هللا عهنم ،واخللفاء الراشدون وغريمه ،فلك هذا مل يقع،
بل وقع خالفه ،كام يف حديث مسمل الصحيح عن كريب َأ َّن ُأ َّم الْ َفضْ ِّل ِّبن ْ َت الْ َحا ِّر ِّث
ب َ َعثَ ْت ُه ا َىل معاوية ِّاب َّلشا ِّم ،قَا َل :فَ َق ِّد ْم ُت َّ
الشا َم ،فَ َقضَ يْ ُت َحا َجهتَ َا َو ْاس هتَ َ َّل عَ َ ََّل ِّهال ُل
ِ
َر َمضَ َان َو َأانَ ِّاب َّلشا ِّم ،فَ َر َأيْ ُت الْهِّال َل لَ ْي َ َةل الْ ُج ُم َع ِّةَ ،و َرأ ُه النَّ ُاس َو َصا ُموا َو َصا َم معاوية ،
الشهْ ِّر ،فَ َسأَلَ ِّين َع ْبدُ َّ ِّ
فَ َق ِّد ْم ُت الْ َم ِّدينَ َة ِّيف أ ِّخ ِّر َّ
اَّلل ْب ُن َع َّب ٍاس ريض هللا عهنامَُّ ُ ،ث َذ َك َر
الْهِّال َل ،فَ َقا َل َ :م َىت َر َأيْ َت الْهِّال َل؟ فَ ُقلْ ُتَ :ر َأيْنَا ُه ل َ ْي َ َةل الْ ُج ُم َع ِّة ،قَا َلَ :أن َْت َر َأيْ َت ُه لَ ْي َ َةل
الْ ُج ُم َع ِّة؟ فَ ُقلْ ُت :ن َ َع ْم َر َأيْ ُت ُه ل َ ْي َ َةل الْ ُج ُم َع ِّةَ ،و َرأ ُه النَّ ُاس َو َصا ُموا َو َصا َم معاوية  ،فَ َقا َل:
السبْ ِّت ،فَال نَ َزا ُل ن َُصو ُم َح َّىت نُ ْ ِّْك َل ثَال ِّث َني أو نَ َرا ُه ،فَ ُقلْ ُت :أوال تَ ْكتَ ِّف
لَ ِّكنَّا َر َأيْنَا ُه لَ ْي َ َةل َّ
ول َّ ِّ
ِّب ُر ْؤي َ ِّة معاوية َو ِّص َيا ِّم ِّه؟ فَ َقا َل  :ال َه َك َذا َأ َم َرانَ َر ُس ُ
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل ".
اَّلل َص َّىل َّ ُ
فهذا احلديث رصحي يف أن اختالف املطلع واعتباره هو أمر رسول هللا صىل هللا
عليه وسمل ،وهو ما اكن عليه الصحابة ريض هللا عهنم ،ومل ينقل عهنم خالف ذكل
تبار احتا ِّد الرؤية مجع من أهل العمل لكونه
البتة ،وعىل مر التارخي ،وامنا اس تحسن اع َ
أدعى الحتاد اللكمة!! وقد مسعمت دليل هذا القول اذلي معل به املسلمون عىل مر
الزمان ،مع أنه حيصل اختالف يف امليقات اليوم للصلوات بني القطار ،فال اشاكل
فامي لو حصل اختالف يف امليقات الشهري ،ومل حتصل الفرقة بني املسلمني بسبب
ذكل ،عىل مر الزمان ،امنا أس باب الفرقة أو االئتالف أمور أخرى غري مطلع الهالل
قطعا! مع ما يف ِّف ْطر جامع ٍة من املسلمني يف بدل ،وبقية الناس صامئون ،من الفتنة
فطر
والشقاق والزناع ،وشق جامعة املسلمني ما فيه ،فهذا أدعى اىل ختطئة َم ْن أ َ
الناس يْكلون صوم شهرمه!! ،وقد علمت أن احتاد
الناس حوهل صيا ٌم ،وع َّيد و ُ
و ُ
الرؤية يف المصار االسالمية لكها مل يقع منذ العهد النبوي اىل عهدان هذا ،وما اكن
خريا يف القرون املفضةل الثالثة اكن خريا الن ،بل هو الفضل لكه واخلري لكه .فاذلي
هللا تعاىل به أن من أفطر ملرد وجود قول يف املسأةل ،مل يُعمل به أصال،
أ ِّد ُين َ
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رص ِّه أن عليه قضا َء اليو ِّم ،لكونه أفطر
والشهر مل يكمتل ،والهالل مل يُ َر يف قُ ْطره و ِّم ْ ِّ
بغري ادلليل الرشع  ،امنا فقط استنادا اىل ٍ
غري معمولٍ به ،فأين هذا
خالف وقولٍ ِّ
ِّ
املفط ُر من قوهل صىل هللا عليه وسمل ( :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ،فان مغ عليمك
فأمكلوا العدة ثالثني)؟!! هل يكفيه للخروج من عهدة هذا النص جمرد وجود قول
يف املسأةل؟! كام تلزمه التوب ُة لكون هذا داعيا اىل شق عصا املسلمني ،وفرقهتم،
وااثرة الفتنة فهيم ،وامنا يعمل ابلقول الول -الالزتام برؤية واحدة -حيامن يكون
للمسلمني اما ٌم أعظ ُم ،يُل ِّزم مجي َع املسلمني يف ادلنيا لكها ابلصوم برؤية الهالل يف أي
بدل ،حفيهنا نأخذ هبذا القول ابذن هللا تعاىل .وهللا تعاىل الهادي اىل سواء السبيل
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1440 /10 / 3هـ
حمك تقدم رمضان ابلصوم
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته دلي قضاء يومني من رمضان ومصت يوم
امخليس( )1432/8/27وأردت أصوم االسبت ()1432/8/29مفا حمك الصوم
يف هذه احلاهل؟
وجزامك هللا خريا.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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ال بأس ،بل الوىل بك أن تصوم ،ويف الصحيحني من حديث أيب هريرة ريض
هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه وسمل ( :ال تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومني ،اال
رجل اكن يصوم صوما فليصمه) ،وهللا املوفق.
كتبه  :د .محمد بن موس ادلال
يف 27/8/1432 :هـ
اختالف املطالع من بدل لبدل أخرى
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته اان اخت من املغرب اليوم عند بعض ادلول العربية
يوم عيد لكن عندان حنن يف املغرب ليس يوم عيد كام قالت وزارة الوقاف والشؤون
الاسالمية عندان هنا ابملغرب .لكن هناك بعض الاشخاص اذلين يعارضون هذا
القرار ويفطرون اليوم بقوهلم اليوم عيد حمتجني اننا مصنا يف نفس اليوم مع بعض
ادلول العربية مثل السعودية مرص الاردن .............ومه اليوم يف عيد وان الفرق
بيننا وبني هذه ادلول ال يتجأوز ساعات وليس يوم حىت يكون الفارق يوم.
اسألمك ابهلل عليمك ان جتيبوان وخترجون من هذه الفتنة .
اريد ان اسأل س يادتمك هل ظهور الهالل لثبوت دخول وخروج شهر رمضان املبارك
امر موحد عىل الامة الاسالمية ام انه امر خيص لك بدل عىل حدى ؟املرجو
الارساع يف الرد وابرك هللا فيمك ونفع بمك وجعلمك دخرا دلينه.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
اختالف املطالع أمر متقرر يف الرشع ،فال حرج أن يرى قوم الهالل ،وال يراه
أخرون ،فيتقدم عند قوم ،ويتأخر عند أخرين ،فهذا غري ممنوع ،ال فلاك وال رشعا ،
فقد وقع هذا المر يف عهد الصحابة ريض هللا عهنم ،فقد اختلفت رؤية الهالل بني
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املدينة والشام يف عهد معاوية وابن عباس ،وخرج رمضان يف الشام مبكرا يوما عن
املدينة ،ومع ذكل قال ابن عباس ريض هللا عنه" :أما حنن مفا زلنا نصوم حىت نرى
الهالل -يعين هالل شوال ،هالل العيد -أو يكمتل الشهر"ُ ،ث قال :هبذا أمران رسول
هللا صىل هللا عليه وسمل ،ومل يعيِّد مع الشام ،وبق الشهر يف املدينة يوما زائدا عىل
الشام.
فهذا المر ليس بيد اخللق حىت يكون اباب من أبواب احتاد المة ،بل المر منوط
برؤية الهالل ،وهو خيتلف من ماكن ملاكن ،فاالحتاد واجب عىل أهل البدل الواحد،
فال جيوز للخ السائل أن خيالف القطر اذلي يعيش فيه ،بل يلزتم ابلشهر برؤية
الهالل دخوال وخروجا ،لقوهل صىل هللا عليه وسمل ( :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
) وقوهل صىل هللا عليه وسمل ( :الصوم يوم يصوم الناس ،والفطر يوم يفطر الناس
) فالصوم والفطر مع الناس ،وليس املقصود هنا الناس يف ش ىت بقاع الرض ،لكن
يف املاكن اذلي يتواجد فيه الشخص فقط كام دل عىل ذكل الس نة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1434/10/2هـ
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صوم التطوع

من هدي رسول هللا صىل هللا عليه وسمل صيام أكرث شعبان
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
هدي النيب محمد صىل هللا عليه وسمل ،يف
فانه ملن فضل هللا تعاىل أن يلزم العبد َ
فعهل وتركه ،فكام أنه صىل هللا عليه وسمل مل يصح البت َة أنه اكن يعتين بصوم رجب
فضل صو ِّم ِّه
وحمرم وحنوهام ،فاكنت الس نة ترك صوم رجب وغريه ،مما مل يثبت يف ِّ
يش ٌء ،فكذكل فعهل عليه الصالة والسالم ،فقد حص أنه اكن يصوم أكرث شعبان.
فعن عائشة ريض هللا عهنا قالت"َ :ولَ ْم َأ َر ُه -أي :النيب صىل هللا عليه وسملَ -صائِّ ًما
ِّم ْن َشهْ ٍر قَطُّ َأ ْك َ َرث ِّم ْن ِّص َيا ِّم ِّه ِّم ْن َش ْع َب َانَ ،اك َن ي َ ُصو ُم َش ْع َب َان اال قَ ِّليال .
ِ
و َع ْن ُأ ِّم َسلَ َم َة ريض هللا عهنا قَال َ ْتَ " :ما َر َأيْ ُت َر ُسو َل َّ ِّ
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل َصا َم
اَّلل َص َّىل َّ ُ
َشه َْرْي ِّن ُمتَ َتا ِّب َع ْ ِّني ،اال َأن َّ ُه َاك َن ي َ ِّص ُل َش ْع َب َان ِّب َر َمضَ َان" .
ِ
الس نَ ِّة َشه ًْرا اتَ ًّما اال
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل ل َ ْم يَ ُك ْن ي َ ُصو ُم ِّم ْن
وليب دأود " َأ َّن النَّ ِّ َّيب َص َّىل َّ ُ
َّ
ِ
َش ْع َب َان ي َ ِّص ُ ُهل ِّب َر َمضَ َان".
كرث الشه ِّر ،ال لكه ،لوجود الهني عن تقدم
واحلديثان الخران محموالن عىل صيا ِّم أ ِّ
رمضان بصوم يوم أو يومني ،وأنه سائغ يف الكم العرب أن يقال :لكه ،للكرث.
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ُث تكل النصوص وغريها رصحية يف أنه جيوز صوم شعبان ،ولو انتصف اىل أخره،
وأن الوارد يف الهني عن الصوم بعد انتصاف شعبان حصيح ،لكنه محمول عىل من
أراد الصوم بعد انتصاف الشهر ،فانه يكره هل ذكل ،وأما من صام من أول الشهر
لخره فقد أصاب الس نة.
فاحرصوا وفقمك هللا تعاىل عىل تكل الس نة العظمية ،س امي وقد زامنت الابتال َء العظ َمي
اذلي أصاب املسلمني ،فالتصدي هل ،والتقرب اىل هللا تعاىل مبا رشعه ،هو السبيل
الصحيح الوحيد لرفع الابتالءات واحملن.
وهللا ول التوفيق
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف الول من شعبان ،لعام واحد وأربعني وأربعامئة وألف من الهجرة
فضل صوم عاشوراء
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
مس خري للعامل الصاحلة ،اال
فانه ملن واسع فضل هللا ورمحته أنه ما ان ينرصم مو ُ
مس أخر ،مفا زالت أمة محمد صىل هللا عليه وسمل ترفه يف موامس اخلريات،
وخيلفه مو ٌ
مفا أن انرصم رمضان ،حىت دخلت أشهر احلجُ ،ث تبع أشهر احلج شهر هللا احملرم،
الص َيا ِّم ب َ ْعدَ َر َمضَ َان َشه ُْر َّ ِّ
اذلي قال فيه الرسول صىل هللا عليه وسملَ " :أفْضَ ُل ِّ
اَّلل
الص َال ِّة ب َ ْعدَ الْ َف ِّريضَ ِّة َص َال ُة الل َّ ْي ِّل " أخرجه مسمل من حديث أيب
الْ ُم َح َّر ُمَ ،و َأفْضَ ُل َّ
فتاوى الصيام  ...للدكتور ..محمد بن موسى الدالي

12

النيب صىل هللا عليه وسمل يوم العارش من شهر
هريرة ريض هللا عنه ،وقد َّ
اختص ُّ
هللا احملرم بفضيةل اس تحباب صومه ،فعن عبد َّاَّلل بن أيب يزيد أنه مسع ابن عباس
ريض َّاَّلل عهنام س ئل عن صيام يوم عاشوراء ؟ فقال " :ما علمت أن رسول َّاَّلل
صىل هللا عليه وسمل صام يوم ًا يطلب فضهل عىل الايم اال هذا اليوم ،وال شهر ًا اال
هذا الشهر ،يعين رمضان" .
ويف لفظ" :ما رأيت النيب صىل هللا عليه وسمل يتحرى صيام يوم ،فضَّ هل عىل غريه،
اال هذا اليوم ،يوم عاشوراء" أخرجه البخاري ومسمل.
وعن أيب قتادة ريض َّاَّلل عنه أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال " :صيام يوم
عاشوراء ،أحتسب عىل َّاَّلل أن يكفر الس نة اليت قبهل" أخرجه مسمل.
الس نة صو ُم العارش من حمرم ،كام يسن أن يضاف هل يو ٌم أخر؛ خملالفة أهل
مفن ُّ
الكتاب يف هذا المر ،فف حصيح مسمل عن ابن عباس ريض َّاَّلل عهنام قال :قال
رسول َّاَّلل صىل هللا عليه وسمل  " :لنئ بقيت اىل قابل لصومن التاسع " .
وعند أمحد عن ابن عباس ريض َّاَّلل عهنام قال :قال رسول َّاَّلل صىل هللا عليه وسمل:
"صوموا يوم عاشوراء ،وخالفوا فيه الهيود ،صوموا قبهل يوم ًا ،أو بعده يوم ًا".
صغائر كفَّرها ،وان مل
وأما تكفري السيئات فيه ،فهو ٌّ
خاص ابلصغائر ،فان وجد ُ
كبائر ،فانه يرفع هل به من ادلرجات ،ويكتب هل من احلس نات،
صغائر وال َ
يصادف َ
وان صادف كبائر ومل يصادف صغائر ،قال أهل العمل" :رجوان أن خيفف هللا عنه
من وزرها".
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تنبيه:
معني يف التوسعة عىل الهل والوالد يف ذكل اليوم ،ومل ي ُرشع هل
مل يثبت فض ٌل ٌ
الس نة الواردة فيه يه صومه حفسب ،وقد أنكر
طعا ٌم ٌ
معني ،كام اعتاد الناس ،بل ُّ
وسع عىل أههل
ش يخ االسالم ُ
وغريه ما يروى عن النيب صىل هللا عليه وسمل" :من َّ
وسع َّاَّلل عليه سائر سنته" .
يف يوم عاشوراء َّ
قال البهيق " :وهذا فمين صادف صومه وهل سيئات حيتاج اىل ما يك ِّفرها؛ فان صادف
صومه وقد ُك ِّفرت سيئاته بغريه انقلبت زايدة يف درجاته".
وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1434 /1/9هـ
فضل العمل يف عرش ذي احلجة
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
عن ابن عباس ريض هللا عهنام قال :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل( :ما من
أايم العمل الصاحل فهيا أحب اىل هللا من هذه الايم ـ يعين أايم العرش ـ قالوا :اي
رسول هللا ،وال اجلهاد يف سبيل هللا؟ قال :وال اجلهاد يف سبيل هللا ،اال رجل خرج
بنفسه وماهل ُث مل يرجع من ذكل بيشء) [رواه البخاري].
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وعن عبد هللا بن معر ريض هللا عهنام قال( :كنت عند رسول هللا صىل هللا عليه
وسمل قال :فذكرت هل العامل فقال :ما من أايم العمل فهين أفضل من هذه العرشـ
قالوا :اي رسول هللا ،اجلهاد يف سبيل هللا؟ فأكربه .فقال :وال اجلهاد اال أن خيرج رجل
بنفسه وماهل يف سبيل هللاُ ،ث تكون همجة نفسه فيه) [رواه أمحد وحسن اس ناده
اللباين].
فدل هذان احلديثان وغريهام عىل أن لك معل صاحل يقع يف أايم عرش ذي احلجة
أحب اىل هللا تعاىل من نفسه اذا وقع يف غريها ،واذا اكن العمل فهين أحب اىل هللا
فهو أفضل عنده .ودل احلديثان أيض ًا عىل أن العامل يف هذه العرش أفضل من
املاهد يف سبيل هللا اذلي رجع بنفسه وماهل ،وأن العامل الصاحلة يف عرش ذي
احلجة تضاعف من غري اس تثناء يشء مهنا.
من العامل املس تحبة يف عرش ذي احلجة
اذا تبني كل أيخ املسمل فضل العمل يف عرش ذي احلجة عىل غريه من الايم ،وأن
هذه املوامس نعمة وفضل من هللا عىل عباده ،وفرصة عظمية جيب اغتناهما ،اذ تبني
كل لك هذا ،حفري بك أن ختص هذه العرش مبزيد عناية واهامتم ،وأن حترص عىل
جماهدة نفسك ابلطاعة فهيا ،وأن تكرث من أوجه اخلري وأنواع الطاعات ،فقد اكن هذا
هو حال السلف الصاحل يف مثل هذه املوامس ،يقول أبو مثان الهندي :اكنوا ـ أي
السلف ـ يعظمون ثالث عرشات :العرش الخري من رمضان ،والعرش الول من
ذي احلجة ،والعرش الول من حمرم.
ومن العامل اليت يس تحب للمسمل أن حيرص علهيا ويكرث مهنا يف هذه الايم ما يَل:
 -1أداء مناسك احلج والعمرة.
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وهام افضل ما يعمل يف عرش ذي احلجة ،ومن يرس هللا هل جح بيته أو أداء العمرة
عىل الوجه املطلوب جفزاؤه اجلنة؛ لقول النيب صىل هللا عليه وسمل( :العمرة اىل العمرة
كفارة ملا بيهنام ،واحلج املربور ليس هل جزاء اال اجلنة) [متفق عليه].
واحلج املربور هو احلج املوافق لهدي النيب صىل هللا عليه وسمل ،اذلي مل خيالطه اُث
من رايء أو مسعة أو رفث أو فسوق ،احملفوف ابلصاحلات واخلريات.
 -2الصيام :
وهو يدخل يف جنس العامل الصاحلة ،بل هو من أفضلها ،وقد أضافه هللا اىل نفسه
لعظم شأنه وعلو قدره ،فقال س بحانه يف احلديث القديس( :لك معل ابن أدم هل اال
الصوم فانه ل وأان أجزي به) [متفق عليه].
وقد خص النيب صىل هللا عليه وسمل صيام يوم عرفة من بني أايم عرش ذي احلجة
مبزيد عناية ،وبني فضل صيامه فقال( :صيام يوم عرفة احتسب عىل هللا أن يكفر
الس نة اليت قبهل واليت بعده) [رواه مسمل].
وعليه فيسن للمسمل أن يصوم تسع ذي احلجة ،لن النيب صىل هللا عليه وسمل حث
عىل العمل الصاحل فهيا .وقد ذهب اىل اس تحباب صيام العرش االمام النووي وقال:
صياهما مس تحب اس تحبا ًاب شديد ًا.
 -3الصالة :
ويه من أجل العامل وأعظمها وأكرثها فض ًال ،ولهذا جيب عىل املسمل احملافظة علهيا
يف أوقاهتا مع امجلاعة ،وعليه أن يكرث من النوافل يف هذه الايم ،فاهنا من أفضل
القرابت ،وقد قال النيب صىل هللا عليه وسمل فامي يرويه عن ربه( :وما يزال عبدي
يتقرب اىل ابلنوافل حىت أحبه) [رواه البخاري].
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 -4التكبري والتحميد والهتليل واذلكر:
فعن ابن معر ريض هللا عهنام عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال( :ما من أايم أعظم
عند هللا وال أحب اليه العمل فهين من هذه الايم العرش ،فأكرثوا فهين من الهتليل
والتكبري والتحميد) [رواه أمحد] .وقال البخاري ك اكن ابن معر وأبو هريرة ريض
هللا عهنام خيرجان اىل السوق يف أايم العرش يكربان ويكرب الناس بتكبريها .وقال:
واكن معر يكرب يف قبته مبىن فيسمعه أهل املسجد فيكربون ،ويكرب أهل السواق
حىت ترجت مىن تكبري ًا .واكن ابن معر يكرب مبىن تكل الايم وخلف الصلوات وعىل
فراشه ،ويف فسطاطه وجملسه وممشاه تكل الايم مجيع ًا.
ويس تحب للمسمل أن جيهر ابلتكبري يف هذه الايم ويرفع صوته به ،وعليه أن حيذر
من التكبري امجلاع حيث مل ينقل عن النيب صىل هللا عليه وسمل وال عن أحد من
السلف ،والس نة أن يكرب لك واحد مبفرده.
 -5الصدقة :
ويه من مجةل العامل الصاحلة اليت يس تحب للمسمل االكثار مهنا يف هذه الايم ،وقد
حث هللا علهيا فقال( :اي أهيا اذلين أمنوا أنفقوا مما رزقنامك من قبل أن يأيت يوم ال بيع
فيه وال خةل وال شفاعة والاكفرون مه الظاملون) [البقرة ،]254:وقال صىل هللا عليه
وسمل (ما نقصت صدقة من مال) [رواه مسمل].
وهناك أعامل أخرى يس تحب االكثار مهنا يف هذه الايم ابالضافة اىل ما ذكر ،نذكر
مهنا عىل وجه التذكري ما يَل:
قراءة القرأن وتعلمه ـ والاس تغفار ـ وبر الوادلين ـ وصةل الرحام والقارب ـ وافشاء
السالم واطعام الطعام ـ واالصالح بني الناس ـ والمر ابملعروف والهني عن املنكر
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ـ وحفظ اللسان والفرج ـ واالحسان اىل اجلريان ـ واكرام الضيف ـ واالنفاق يف سبيل
هللا ـ واماطة الذى عن الطريق ـ والنفقة عىل الزوجة والعيال ـ وكفاةل اليتام ـ
وزايرة املرىض ـ وقضاء حواجئ االخوان ـ والصالة عىل النيب صىل هللا عليه وسمل ـ
وعدم ايذاء املسلمني ـ والرفق ابلرعية ـ وصةل أصدقاء الوادلين ـ وادلعاء لالخوان
بظهر الغيب ـ وأداء الماانت والوفاء ابلعهد ـ والرب ابخلاةل واخلالـ واغاثة امللهوف ـ
وغض البرص عن حمارم هللا ـ واس باغ الوضوء ـ وادلعاء بني الذان واالقامة ـ وقراءة
سورة الكهف يوم امجلعة ـ واذلهاب اىل املساجد واحملافظة عىل صالة امجلاعة ـ
واحملافظة عىل السنن الراتبة ـ واحلرص عىل صالة العيد يف املصىل ـ وذكر هللا عقب
الصلوات ـ واحلرص عىل الكسب احلالل ـ وادخال الرسور عىل املسلمني ـ والشفقة
ابلضعفاء ـ واصطناع املعروف وادلالةل عىل اخلري ـ وسالمة الصدر وترك الشحناء ـ
وتعلمي الوالد والبنات ـ والتعاون مع املسلمني فامي فيه خري.
وصىل هللا عىل نبينا محمد وعىل أهل وحصبه وسمل
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1433 /1/3هـ
صوم التاسع من ذي احلجة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.

فتاوى الصيام  ...للدكتور ..محمد بن موسى الدالي

18

فانه ملن عظمي فضل هللا تعاىل عىل عباده أن رشع هلم من حني لخر موامس الطاعات،
ومتاجر العبادات ،فاكن من لطيف فضهل ومتام نعمته علينا أن أوجب عىل املسلمني
عبادة احلج ملن اس تطاع اليه سبيال ،وجعهل يف أحسن أايم الس نة ،يف أايم العرش،
وامتاما لنعمته عىل غري احلاجني جعلهم يشاركون احلجاج يف بعض الفضل ،ابلحضية،
وكرثة الجر يف تكل الايم العرش ،فرشع صوم التاسع من ذي احلجة ،فعن أيب قتادة
ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال  ":صيام يوم عرفه أحتسب عىل
هللا أنه يكفر الس نة اليت قبهل والس نة اليت بعده "رواه مسمل .
فصومه رفعة يف ادلرجات  ،وتكثري للحس نات  ،وتكفري للسيئات ،فهذا يوم واحد
يسري صومه ،كثري أجره ،حفري ابملسمل أال يضيع هذا الفضل الكبري عىل نفسه،
وليبادر اىل صومه.
وقد اختلف أهل العمل فمين اكن عليه قضاء من رمضان :هل يبدأ ابلقضاء ،أم يصوم
ويؤجل القضاء حني يتيرس؟ قوالن لهل العمل:
فذهب احلنفية اىل جواز املبادرة بصوم الايم الفاضةل ٍ
كست من شوال ،والتاسع من
ذي احلجة ،والعارش من حمرم ،بناء عىل أن قضاء رمضان وقته موسع ،ميكن للعبد
أن يصوم يف أي وقت من الس نة ،خبالف تكل املوامس فاهنا تفوت بفوات وقهتا.
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وذهب املالكية والشافعية واحلنابةل اىل كراهة صوم التطوع قبل القضاء ،حلديث ورد
يف ذكل عند أمحد.
واذلي يظهر ل -وهللا تعاىل أعمل -أنه ال بأس بصوم التطوع قبل القضاء؛ لن هللا
وسع يف القضاء ،وان اكنت املبادرة ابلقضاء أوىل ،لكن ال يصل احلال اىل كراهة
تعاىل َّ
رصح هللا تعاىل يف كتابه العزيز بكون القضاء يكون
التطوع قبل القضاء ،كيف وقد َّ
عىل السعة ،فقال تعاىل ( :مفن اكن مريضا أو عىل سفر فعدة من أايم أخر ) وهذا
غري مقيد بأي وقت ،وهو ما يسمى ابلواجب املوسع ،فمل نضيق عىل عباد هللا ما
جعهل واسعا؟!
وجيب أن نعمل أن فضل صوم التاسع امنا هو لغري احلاج ،أما احلاج فال جيوز أن
يصوم يوم عرفة ،بل يتقوى عىل العبادة وادلعاء ويفطر ،فقد هني النيب صىل هللا
عليه وسمل عن صوم يوم عرفة بعرفة ،فعن أيب هريرة ريض هللا عنه قال  ":هنيى
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عن صوم يوم عرفة بعرفة " رواه أمحد وابن ماجه
وفيه ضعف.
وأخرج الطرباين يف الوسط من حديث عائشة ريض هللا عهنا قال  " :هنيى رسول
هللا صىل هللا عليه وسمل عن صوم يوم عرفة بعرفات ".
ويقوي هذا المر ما يف الصحيحني " :أن الناس َشكُّوا يف صومه صىل هللا عليه
وسمل يوم عرفة ،فأُرسل اليه بقدح من لنب فرشبه حضى يوم عرفة ،والناس ينظرون
".
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قال ابن معر ريض هللا عهنام" :مل يصمه النيب صىل هللا عليه وسمل ،وال أبو بكر،
وال معر ،وال عامثن ،وأان ال أصومه".
وهل جيزئ أن يصوم عرفة بنية قضاء رمضان ،وحيصل الجرين؟
الحوط افراد صوم عرفة بنية ،غري نية القضاء ليحصل عىل الجر يف المرين ،وهذا
ال مينع أن يصوم التاسع بنية القضاء ،لكن ال يظهر أنه حيصل هل أجر صوم عرفة اال
اذا أفرده ،وهللا تعاىل أعمل.
تنبيه:
كام أود التنبيه عىل أن تكفري السيئات املذكور يف احلديث امنا هو فامي يتعلق حبقوق
هللا تعاىل اليت ِّ
يقرص فهيا العبد ،حيث بُنيت عىل العفو واملغفرة ،وهل يدخل فهيا
الكبائر والصغائر ،أم الصغائر فقط؟ قوالن ،وفضل هللا واسع.
عفو
أما حقوق العباد فقد بُنيت عىل املشاحة ،فال يك ِّفرها اال أدا ُؤها لهلها ،أو ُ
مس تح ِّقهيا عهنا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1433/12/8هـ
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فضائل يوم عرفة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل رسولنا الكرمي ،وعىل أهل وحصبه الغ ُِّر
امليامني ،وبعد.
فهذا يوم عرفة ،اذلي مجع هللا تعاىل هل تكل الفضائل العظمية - :أن صيامه يكفر هللا
تعاىل به الس نة املاضية والس نة املقبةل ،وال يسن صومه للحاجِّ ،بل جاء الهني عن
اَّلل َو ْحدَ ُه َال
ذكل - .أن خري ادلعاء دعاء يوم عرفة - .أن خري ما يقال فيهَ :ال ا َ َهل ا َّال َّ ُ
ِ ِ
رش َ
يك َهلُُ َ ،هل الْ ُم ْ ُ
يش ٍء قَ ِّد ٌير - .أنه ما من يوم أكرث من
كل َو َ ُهل الْ َح ْمدُ َ ،وه َُو عَ َىل ُ ِّ
َ ِّ
لك َ ْ
هل عرفات أه َل
أن يعتق هللا فيه عبدا من النار من يوم عرفة - .أن هللا يبايه بأ ِّ
السامء - .أنه حص فيه عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قوهل( :يوم عرفة ويوم
امنت هللا فيه عىل أمة
النحر وأايم مىن عيدان أهل االسالم) - .أنه اليوم اذلي َّ
االسالم ابكامل ِّادلين ( :اليوم أمكلت لمك دينمك  ..الية) قال معر ريض هللا عنه هو
يوم عرفة - .للفائدة ،يسن من جفر عرفة التكبري املقيد دبر الصلوات اىل عرص أخر
أايم الترشيق ،وذكل مع التكبري املطلق يف لك وقت أيضا .وفقنا هللا واايمك ملرضاته،
وجزيل عطائه
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
امجلعة يف8/12/1440 :هـ
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ما فضل عاشوراء
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
جاء يف الس نة أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال ( :يوم عاشوراء ،أحتسب عىل
هللا أن يكفر الس نة اليت قبهل ) فيسن صومه ،وصوم يوم قبهل ،أو يوم بعده ،والكامل
أن يصام معه يوم قبهل ،ويوم بعده ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
صوم التطوع قبل قضاء رمضان
اان مصت يوم عرفه واكن عَل قضاء من رمضان يومني هل جيوز صيام ؟؟هذا وكل
لك الشكر العرفان
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
للمسمل أن يتنفل ابلصوم قبل قضاء رمضان كيف شاء ،واخلالف يف صوم س تة أايم
من شوال ،وليس يف مطلق النفل ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف 1433/3/12هـ
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الصحيح أن من نيس فألك أو رشب وهو صامئ نفال أن يمت صومه
محلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فان كثريا من الناس دامئ التساؤل حول من نيس فألك أو رشب وهو صامئ نفال،
أنه يفسد صومه ،خبالف الفرض ،فانه يمت صومه ،وأن هذا منترش بني عوام
املسلمني ،ويف بدلان كثرية !!
والصحيح أن من نيس وهو صامئ ،فألك أو رشب أنه يمت صومه ،وهذا يس توي فيه
الفرض والنفل ،حلديث أيب هريرة ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال:
( من نيس وهو صامئ فألك أو رشب ،فليمت صومه ،فامنا أطعمه هللا وسقاه ) فهذا
احلديث عام  ،يشمل لك صوم.
وأما من حيث النظر ،فلن الفرض أشد من النفل ،فان جاز يف الفرض أن يأخذ
هبذا احلمك جفوازه يف النفل من ابب أوىل؛ وذكل أن النفل خمفف ،وجيوز فيه ما ال
جيوز يف الفرض؛ فذلكل جيوز يف صوم النفل أن يصوم من أثناء الهنار -ان مل يتقدم
خمالف للصوم -كرجل أصبح ومل يطعم شيئا بعد الفجر ،فهل أن يْكل يومه صامئا  ،مع
تشو ٌف لكرثة
أنه مل ين ِّو من الليل ،وهذا ختفيف يف النفل؛ لن الرشع هل تطل ٌع و ُّ
العبادات  ،فأجاز يف النفل ما مل جيزه يف الفرض ،حىت جاء يف احلديث ( :صالة
القاعد عىل النصف من صالة القامئ ) وهذا محمول عىل النفل ،فللمسمل أن يصَل -
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نفال -قاعدا ،مع قدرته عىل القيام ،لكن هل نصف الجر ،وهذا حيرم يف الفرض ،مما
يدل عىل أن النفل أمره أخف ،تيسريا عىل العباد ،حىت يكرثوا العبادات النوافل.
مفن اجلهل أن يقال ان من نيس وهو صامئ فرضا فألك أو رشب ،أن يمت صومه ،بيامن
ال يمته يف النافةل مع كوهنا أخف رشعا ،وجيوز فهيا ما ال جيوز يف الفرض كام تقدم!!
فهذا حمض هجل ،ال دليل عليه من كتاب وال س نة وال معقول حصيح ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1435/7/11هـ
الاحتفال بليةل النصف من شعبان ،وما ورد فيه.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فمل أقف عىل نص واحد حصيح يف فضل الاحتفال بعبادة أو صالة أو صوم وحنوه
يف ليةل أو هنار النصف من شعبان ،وان اكن قد ورد عن بعض السلف القيام يف
ليلته بصالة وحنوه ،لكن ليس عىل وجه الاجامتع ،كام نبه عىل ذكل ش يخ االسالم
ابن تميية رمحه هللا ،وال دليل عىل ذكل ،فالعبادات يف تكل الليةل خاص ًة ،عا َّم ُة ما
ورد فهيا ٌ
مكذوب عىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،وخري
ضعيف ،أو موضو ٌع
ٌ
الهدي هدي محمد صىل هللا عليه وسمل ،ولو اكنت اقامة تكل الليةل بعبادة من ِّادلين،
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النيب صىل هللا عليه وسمل وال أحصابه الكرام ريض هللا
ومما حي ُّبه هللا تعاىل ملا تركه ُّ
عهنم.
امنا الوارد يف النصف من شعبان امنا هو يف الرتغيب يف نبذ الشحناء بني املسلمني،
رش ٍك أو
وبيان خطر الرشك ،وأن هللا تعاىل يغفر يف هذه الليةل ِّ
للك ِّعبا ِّد ِّه اال مل ِّ
مشا ِّح ٍن ،فقد أخرج ابن ماجه وغريه بس ند حسن عن أيب موس الشعري ريض
اَّلل ا َىل َخلْ ِّق ِّه ِّيف ل َ ْي َ ِّةل ِّالن ْص ِّف ِّم ْن
هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال( :ي َ ْطلُ ُع َّ ُ
ِ
رش ٍك أو ُمشَ ا ِّح ٍن) وهذا احلديث ليس فيه ادلعوة
َش ْع َب َان فَ َي ْغ ِّف ُر ِّل َج ِّميع ِّ َخلْ ِّق ِّه اال ِّل ُم ْ ِّ
ِ
اىل العبادة وال العمل وال الصوم أو الصالة أو ادلعاء خاصة أو اذلكر ،وال غريه من
وجوه العبادات ،امنا فيه ادلعوة اىل التوبة من الرشك ،والرجوع اىل التوحيد ،ونبذ
الشحناء والعدأوة والبغضاء بني الناس ،بغري حق ،ففيه ادلعو ُة اىل تصفي ِّة القلب من
أي حشناء لي أحد ،ومحل النفس عىل الصفاء جتاه مجيع الناس ،وعىل العفو
واملساحمة ،كام ورد هذا التحذير نفسه يف غري النصف من شعبان ،فعند مسمل أن
النيب صىل هللا عليه وسمل قال( :تفتح أبواب اجلنة يوم االثنني ويوم امخليس ،فيغفر
للك عبد ال يرشك ابهلل شيئا ،اال رجال اكنت بينه وبني أخيه حشناء ،فيقالَ :أنْ ِّظروا
هذين حىت يصطلحاَ ،أ ِّنظروا هذين حىت يصطلحا).
الس نة :االثنني
وعليه فالرشيعة االسالمية حتذر من هذين المرين يف أايم من َّ
وامخليس والنصف من شعبان ،وليس يف نصف شعبان خاصة ،وتذكرخبطرهام؛ حىت
حيرص املسمل عىل التخلص مهنام .فهذا غاية وأحص ما ورد يف ليةل النصف من شعبان،
فضل ٍ
خاص فيه ،امنا
وعليه فال جيوز صوم يوم اخلامس عرش من شعبان ابعتقا ِّد ٍ
يصام مع ال ِّب ِّيض ،أو مع االثنني وامخليس ،أو مع صوم أكرث أايم شهر شعبان ،كام
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وردت بذكل الس نة الصحيحة عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،فقد اكن صىل
هللا عليه وسمل يصومه اال قليال.
كام ال جيوز قيام ليلهتا أو يوهما خاص ًة ،بصالة أو تالوة أو ذكر أو دعاء وحنوه ،امنا
يفعل العبد ما يفعهل يف سائر أايم وليال الس نة ،مع صيام أايمه .وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1440/8/17هـ
تنفل الزوجة يف حال غضب زوهجا علهيا وموقفها منه
السالم عليمك ورمحه هللا وبراكته0زويج انسان غضوب يغضب بس مترار واذا حادثته
اليرد وجيلس عىل هذا الوضع اس بوع واكرثاليريد حمادثيت 0وااناعامهل بلمثل واطنشه
مثلام يفعل0سؤال ماذا افعل ل 16س نه وهذا هو اسلوبه0ويصادف االثنني
وامخليس وهو مغضب هل جيوز ان اصوهما 0وهل تقبل مين ويرفع معَل وهو يزعل
الكرث من اس بوع
0السؤال الثاين-زويج اليصَل ابملسجد ابدا حىت يوم امجلعه وقد انحصته كثريا
مماسبب ل كثري من املشألك وهددين ابلطالق اذا دعوته ذلكل0فتوقفت عن ذكل
هل عَل اُث0
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امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فامي يتعلق هبجرك لزوجك ،فالواجب عليك الصرب عليه ،وأال هتجريه أنت ،بل تبدي
هل الب ِّْرش والطيب حىت يعود اىل رشده ،ويزول عنه الغضب ،ولعكل تسمعني عن
النساء الاليت جيلسن اىل جوار أزواهجن ،وتقول الواحدة مهنن ":ال تكحل عيين
بنوم حىت ترىض" ،وهذا وان اكن فيه غضاضة عليك ،اال أن الجر واملثوبة عند
هللا.
اَّلل َع ْن ُه َأ َّن َر ُسو َل َّ ِّ
اَّلل
يض َّ ُ
وصوم التطوع ال جيوز اال ابذن الزوج ،ف َع ْن َأ ِّيب ه َُرْي َر َة َر ِّ َ
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل قَ َاكل َ(ال َ ِّحي ُّل ِّللْ َم ْر َأ ِّة َأ ْن ت َُصو َم َو َز ْو ُ َهجا َشا ِّه ٌد ا َّال ِّاب ْذ ِّن ِّه ) أخرجه
َص َّىل َّ ُ
ِ ِ
البخاري ومسمل ،فان علمت أنه ال يأذن ،فال جيوز كل أن تصوم بغري اذنه ،وان
علمت أنه يأذن ،أو ال يترضر بصومك ،أو علمت أنه ال ميانع فرنجو أال يكون يف
صومك بأس ،وان صامت املرأة تطوعا ُث طلهبا زوهجا فهل أن يفطرها ،وعلهيا أن
تطيعه ،وهللا املوفق.
د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/10/12هـ
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جواز التنويع يف صوم التطوع
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكتة وبعد سؤال ااثبمك هللا اقول فية هل من الس نة انة
من صام اثينني ومخيس من لك شهر فال يصوم ثالث أايم من لك شهر ومن صام
ثالث أايم من لك شهر فال يصوم اثني ومخيس وما قولمك يف من حيدث الناس ىف
مثل هذا وجزامك هللا خري والسالم عليمك ورمحة اهل وبراكتة
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
هذا الالكم ليس هل أصل من الصحة ،والنيب صىل هللا عليه وسمل اكن يصوم االثنني
وامخليس ويدمي عىل ذكل ،واكن ال يرتك صيام ثالثة أايم من لك شهر ،قالت عائشة
ريض هللا عهنا :ال يبال من أ ِّيه صام ،أي :من أول الشهر أو وسطه أو من أخره،
وما زال النيب صىل هللا عليه وسمل يويص أحصابه بصوم هذه الثالثة ،واكن أحياان
يصوم ثالثة أايم فيجعلها يوم االثنني ُث امخليس ُث االثنني اذلي بعده ،وال منافاة ،وال
مضادة ،مفن صام ثالثة أايم من الشهر وجعلها يف االثنني وامخليس اكن حس نا ،ومن
صام ثالثة أايم مس تقةل ،وصام االثنني وامخليس مجع خريا كثريا ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
1432/9/16هـ
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صالة الرواتب ،والصيام طلبا للجر
السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل فضيةل الش يخ أان عندي سؤالني الول هو عن
الرواتب و مىت جيب أداهئا هل يف وقت الصالة مثال الربع ركعات اليت تؤدى قبل
صالة الظهر والسؤال الثاين الصيام للجر هل جيوز ل الصيام لك يوم للمزيد من
الجر وجزامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الرواتب اتبعة للفريضة ،فتسن بدخول الوقت ،ولكام اكنت أقرب اىل الفريضة قبلها
وبعدها اكن أوىل ،فاذا خرج وقت الصالة ،فال بأس بقضاهئا ،رشط أال يتخذ هذا
المر عادة.
أما الصوم فهو معل مرشوع حمبوب اىل هللا ،يبتغى به الجر عند هللا ،ولكن عىل
العبد أن يفعل من العبادات من ميكنه املواصةل عليه ،فف احلديث( :أحب العمل
اىل هللا أدومه وان قل) فلو داومت عىل صوم االثنني وامخليس ،وثالثة أايم من لك
شهر ،سواء من أول الشهر أم وسطه أم أخره ،فهو حسن ،وكل أن تزيدي طلبا
يف الجر ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1434/4/11هـ
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افراد عاشوراء ابلصوم
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته  ..دكتوران الفاضل هل جيوز صيام يوم عاشورا يوم
واحد فقط ..وجزامك هللا خري اجلزاء.
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فان صوم يوم عاشوراء من السنن اليت حرص علهيا النيب صىل هللا عليه وسمل ،فف
الصحيحني من حديث عائشة ريض َّاَّلل عهنا " :أن قريش ًا اكنت تصوم عاشوراء يف
اجلاهليةُ ،ث أمر رسول هللا صىل هللا عليه وسمل بصيامه ،حىت فرض رمضان ،فقال
رسول َّاَّلل صىل هللا عليه وسمل ( :من شاء فليصمه ،ومن شاء فليفطره)
اَّلل َع ْهنُ َما قال ِّح َني َصا َم َر ُسو ُل َّ ِّ
وعن َع ْبدَ َّ ِّ
اَّلل
اَّلل َص َّىل َّ ُ
يض َّ ُ
اَّلل ْب َن َع َّب ٍاس َر ِّ َ
عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل ي َ ْو َم عَ ُاش َورا َء َو َأ َم َر ب ِِّّص َيا ِّم ِّه قَالُواَ :اي َر ُسو َل َّ ِّ
اَّلل ،ان َّ ُه ي َ ْو ٌم تُ َع ِّظ ُم ُه الْهيَ ُو ُد
ْ ِ
ْ
ول َّ ِّ
َوالنَّ َص َارى فَ َقا َل َر ُس ُ
ْ
ُ
اَّلل
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل( :فَاذا َاك َن ال َعا ُم ال ُمق ِّبل ا ْن َشا َء َّ ُ
اَّلل َص َّىل َّ ُ
ِّ ِ
اَّلل عَلَ ْيهِّ
َّ
ُ ْمصنَا الْ َي ْو َم التَّ ِّاس َع) قَا َل :فَ َ ْمل يَأْ ِّت الْ َعا ُم الْ ُم ْق ِّب ُل َح َّىت ت ُُو ِّ َيف َر ُسو ُل َّاَّلل َصىل َّ ُ
َو َس َّ َمل.أخرجه مسمل.
وعنه ريض َّاَّلل عنه أيض ًا قال :قال رسول َّاَّلل صىل هللا عليه وسمل ( :صوموا يوم
عاشوراء ،وخالفوا فيه الهيود ،صوموا قبهل يوم ًا ،أو بعده يوم ًا).
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قال ابن قدامة" :اذا ثبت هذا فانه يس تحب صوم التاسع والعارش ذلكل  -يعين عدم
التش به ابلهيود  -نص عليه أمحد ،وهو قول احساق"اهـ .املغين (.)441/4
وقد ذكر ابن القمي أن صيام عاشوراء عىل ثالث مراتب:
أمكلها :أن يصام قبهل يو ٌم وبعده يوم.
ويلهيا :أن يصام التاسع والعارش.
ويلهيا :افراد العارش وحده ابلصوم .زاد املعاد (.)76/2
وقد ذهب بعض احلنفية اىل كراهة افراد يوم عاشوراء ابلصوم ،وهو ظاهر الرواية
عن االمام أمحد.
قال ش يخ االسالم رمحه َّاَّلل  " :صيام يوم عاشوراء كفارة س نة ،وال يكره افراده
ابلصوم"  .الفتاوى الكربى (.)461/4
وهذا هو الظهر أن المر بصوم التاسع مع العارش من ابب الاس تحباب؛ اذ الصل
يف صوم عاشوراء الاس تحباب ،وترك املس تحب ال يلزم منه الكراهة ،فيسن صوم
يوم عاشوراء ،وال بأس ابفراده ،وال شك أن المكل اضافة يوم التاسع اليه ،وهللا
املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف 1430/4/2هـ
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صوم يوم عاشوراء (لطائف فقهية)
اكن االمام الزهري رمحه هللا يف سفر ،فصام عاشوراء! فقيل هلِّ :ل َم تصوم وأنت تفطر
السف ِّر؟! فقال :ان رمضان هل عد ٌة من أايم ُأخر ،وان عاشوراء ي َ ُفوت
يف رمضان يف َّ
أي :ال يعوض -فصيامه يكفر س نة قبهل.ُح ُمك التَّ َق ُُّّي ِّء أثنا َء َصو ِّم ُّ
التطوعِّ
فطر ؟
ما حمك التق ء أثناء صوم التطوع بغري معد ،هل أمك ُل الصو َم أم أ ُ
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فيفرق بني ما اكن معدا أو غري
حمك التق ء يف التطوع هو نفس حْكه يف الفريضةَّ ،
معد ،فعن أيب هريرة ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه و سمل قال ( :من
ذرعه الق ُء فليس عليه قضا ٌء ،ومن اس تقاء معدا ِّ
فليقض ) أخرجه أمحد والرتمذي،
حصيح ،وال قضا َء عليه.
وحصحه اللباين ،وعليه مفن تقيَّأ عن غري معد ،فصو ُمه ٌ
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أما حديث أيب ادلرداء ريض هللا عنه ،اذلي رواه أمحد بس ند حصيح ( :أن النيب
بوهن
اجلسم ٍ
صىل هللا عليه وسمل قاء فأفطر ) فهو محمو ٌل عىل الق ء اذلي يصيب َ
ٍ
خاص ابلتطوع ،والظهر
وضعف ،فهنا يفطر ،وقد ذكر بعض أهل العمل أن هذا ٌّ
العموم ،فلو أصابه من الق ء ٌ
ضعف ووه ٌن شدي ٌد جاز هل الفطر ،ولو اكن يف فريضة،
فان قاعدة الرشع أن املشقة جتلب التيسري ،وال فرق يف ذكل بني فرض ونفل.
وهنا ننبِّه عىل ما تو َّ ََّهه كثريٌ من الناس أن من فعل شيئا من مفسدات الصوم يف
صوم التطوع ،نس يا ًان أو خطأً أو اكراه ًا ،فان صومه يفسد ،وأنه يْكل يومه مفطرا!!
حصيح ،وأن حْكَه كحمك صو ِّم الفريض ِّة متاما ،وليمت صومه ،قال
والصحيح أن صومه ٌ
تعاىلَ { :ولَيْ َس عَلَ ْي ُ ْمك ُجنَ ٌاح ِّفميَا َأخ َْطأْ ُ ُْت ِّب ِّه َولَ ِّك ْن َما تَ َع َّمدَ ْت قُلُوبُ ُ ْمك } [الحزاب،]5 :
وقال تعاىل{َ :ربَّنَا َال تُ َؤا ِّخ ْذانَ ا ْن ن َ ِّسينَا أو َأخ َْطأْانَ } [البقرة ،]286 :قال تعاىل :قد
ِ
فعلت .أخرجه مسمل ،ويف الصحيحني من حديث أيب هريرة ريض هللا عنه عن
يس  ،فَأَ َ َ
رش َب فَلْ ُي ِّ َّمت َص ْو َم ُه  ،فَان َّ َما
لك َو َ ِّ
النيب صىل هللا عليه و سمل قال( :اذا ن َ ِّ َ
ِ
هللا َو َس َقا ُه) ،وهذا احلديث عام ،يشمل ما اذا اكن يف الفرض أم النفل ،فال
َأ ْط َع َم ُه ُ
حصة ملا يتناقهل الناس يف هذا الشأن.
وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف 1435/11/23ه
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اتيان الزوجة والزوج صامئ تطوعا
ما حمك من أىت زوجته وهو صامئ تطوع احد أايم الست من شوال صيام تطوع
الست من شوال مع العمل ابنه اعاد صيام يومة أفتوين جزامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ال يشء يف ذكل ،فالصامئ تطوعا أمري نفسه ،هل أن يألك وأن يرشب وأن جيامع ،ويف
احلديث الصحيح أن بعض أزواج النيب صىل هللا عليه وسمل قالت :أهدي لنا حيس،
فقال النيب صىل هللا عليه وسمل :أرنية ،فلقد أصبح صامئا ،فألك ،مما يدل عىل أن
الصامئ تطوعا جيوز هل الفطر بأي شلك اكن ،وال جيب عليه القضاء ،اال ان اكن قضاء
يقضيه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1431/2/2هـ
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حمك صوم طول الس نة
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
صوم ادلهر مهني عنه ،ويف احلديث عن عبد هللا بن معرو ريض هللا عنه أن رسول
هللا صىل هللا عليه وسمل قال" :ال صام من صام البد".
وعن أيب قتادة أن معر ريض هللا عنه قال :اي رسول هللا كيف مبن يصوم ادلهر لكه؟
قال" :ال صام وال أفطر" .
وعن عبد هللا بن معرو ريض هللا عهنام قال :قال ل رسول هللا صىل هللا عليه
وسمل" :اي عبد هللا ،أمل أخرب أنك تصوم الهنار ،وتقوم الليل؟" فقلت :بىل اي رسول
هللا ،قال" :فال تفعل ،مص وأفطر ،ومق ومن ،فان جلسدك عليك حقًا ،وان لعينك
عليك حقًا ،وان لزوجك عليك حقًا ،وان لزورك عليك حقًا ،وان حبس بك أن تصوم
لك شهر ثالثة أايم ،فان كل بلك حس نة عرش أمثالها ،فاذن ذكل صيام ادلهر
لكه" ،فشددت فشدد عَل ،قلت :اي رسول هللا ،اين أجد قوة ،قال" :فصم صيام
نيب هللا داود عليه السالم وال تزد عليه" قلت :وما اكن صيام نيب هللا داود عليه
السالم؟ قال" :نصف ادلهر"،
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أي صوم يوم ،وفطر يوم ،واكن عبد هللا يقول بعد ما َك ِّرب :اي ليتين قبلت رخصة
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل (رواه البخاري ومسمل).
ويف بعض رواايت احلديث أنه قال هل عن صوم داود" :و هو أفضل الصيام" ،وحني
قال عبد هللا :اين أطيق أفضل من ذكل ،قال" :ال أفضل من ذكل".
ويف احلديث  ( :لكين أصوم وأفطر ،وأتزوج النساء ،مفن رغب عن سنيت فليس
مين ) ،ويف حديث أيب ادلرداء( :ان لربك عليك حقًا ولهكل عليك حقًا ،وجلسدك
عليك حقًا ،فصم وأفطر ،ومق ومن ) ،وقد اختلف أهل العمل يف صوم ادلهر ،فذهب
جامعة اىل كراهته ،وذهب ابن حزم اىل حترميه ،وهو ظاهر الدةل ،وخري الهدي
هدي محمد صىل هللا عليه وسمل ،ومل يكن يفعهل ،بل هنيى عنه ،وأخرب أنه ال صام،
وال أفطر ،وهذا دعاء عليه وتغليظ شديد ،وهللا تعاىل أعمل.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/3/12هـ
صيام الست من شوال قبل القضاء ،وصوم القضاء متقطعا
ماحمك صيام ست من شوال قبل قضاء رمضان؟ ماحمك صيام القضاء بشلك متقطع
بدون عذر؟ وجزامك هللا خري ًا
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امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
صيام ست من شوال قبل القضاء من املسائل اخلالفية ،فذهب مجع من أهل العمل
اىل أن الواجب البدء ابلقضاء أوالُ ،ث صيام الست ،وال جيزئ قبل القضاء ،وهذا
مذهب مجع كبري من أهل العمل الثقات ،ومهنم من قال جيوز صيام ست من شوال
قبل القضاء ،ولعل الحوط البدء ابلقضاء ُث صيام الست.
أما تقطيع القضاء فال حرج فيه ،برشط أال يدخل رمضان الخر قبل الانهتاء من
القضاء ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1433/5/12هـ
هل يأُث خشص اذا مل يقض عن صيام تطوع أو انفةل؟
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته هل يؤُث خشص اذا مل يقىض عن صيام تطوع
أوانفةل؟جزامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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من صام تطوعا ُث أفطر خالل اليوم ،ال يلزمه القضاء ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 16/3/1435هـ
العجز عن صوم التطوع
اريد ان اصوم أايم احلج وثالث أايم من لك شهر ماهو فضلها؟ واان ال اس تطيع
الصيام بسبب مرض يف بطين مزمن ؟ مفا اذلي عَل فعهل ؟ وجزامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
صوم أايم العرش من مجةل ما يسن للمسمل يف تكل الايم ،مفا من أايم العمل الصاحل
فهين أحب اىل هللا من هذه العرش ،لكن ما دمت مريضا ،فكل أن تفعل أعامال
أخرى غري الصوم ،اكلصالة والصدقة والصةل واذلكر والاس تغفار وحنوه من العامل،
مما ال يشق عليك ،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موس ادلال
يف 1433/3/12هـ
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الاستامنء أثناء صوم التطوع
قررت صيام العرشةمن ذي احلجه ويف صباح اليوم اخلامس مقت ابالس متناء وذكل
بعد نيه الصوم مفاهو احلمك يف ذكل جزامك هللا لك خري الرجاء افاديت
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
صوم هذا اليوم اذلي تقدمت فيه بعملية اس متناء صوم ابطل ،وال يلزمك يشء،
سوى التوبة من هذا العمل احملرم ،فاالس متناء حمرم ،وعليك الاغتسال ،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موس ادلال
يف 1433/3/12هـ
افراد امجلعة والسبت ابلصوم تطوعا للرضورة.
أحاول الصيام يوما بعد يوم ،لكن ال تنضبط ل هذه العادة ،فهل جيوز ل بسبب
هذه العادة غري املنضبطة أن أصوم امجلعة أو السبت منفردين ،لنين كثريا ما أصوم
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الك مهنام منفردين تعويضا عام فاتين من الصوم ،ولو تركت صوهمام منفردين تفامق المر
وشق عَل القضاء ،وكذكل يشق عَل صوهمام جممتعني ،أفتوين جزامك اللهل خريا.
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
قوهل صىل هللا عليه وسمل  ( :وأحب الصيام اىل هللا صوم داود ،اكن يصوم يوما
ويفطر يوما ) ،مقتضاه أن تقع امجلعة أو السبت منفردين ،وهو صىل هللا عليه وسمل
يعمل ذكل قطعا ،فصوم السبت أو امجلعة يف مثل هذه احلال مس نون ،بل هو أحب
الصوم اىل هللا ،ومل يكن عليك أن ترتك صوهمام منفردين؛ لهنام داخالن وهام منفردان
يف هذه الصفة حامت ،أما املهني عنه فتخصيص امجلعة بصوم لهنا امجلعة ،وأما السبت
خفش ية مشاهبة الهيود ،ومن صام السبت وهو يصوم يوما ويفطر يوما ،مل يشابه
الهيود ،ومن صام امجلعة أيضا عىل هذه الصفة ،مل خيصها بصوم.
كام أن قوهل صىل هللا عليه وسمل َ ( :ال َ ْخت َت ُّصوا لَ ْي َ َةل الْ ُج ُم َع ِّة ِّب ِّق َيا ٍم ِّم ْن ب َ ْ ِّني الل َّ َي ِّال َو َال
ون ِّيف َص ْو ٍم ي َ ُصو ُم ُه َأ َحدُ ُ ْمك) يدل
َ ُخت ُّصوا ي َ ْو َم الْ ُج ُم َع ِّة ب ِِّّص َيا ٍم ِّم ْن ب َ ْ ِّني الايم ا َّال َأ ْن يَ ُك َ
ِ
عىل أنه اذا وقع يوم امجلعة منفردا يف صوم يصومه الشخص أنه ال بأس يف ذكل.
فال بأس أن تصوم امجلعة أو السبت منفردين ،برشط أن تصوم يوما وتفطر يوما،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1431/5/16هـ
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ما حمك صيام يوم  27رجب؟؟
السالم عليمك دكتوران الفاضل ...ما حمك صيام يوم  27رجب؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
هذا ليس من الس نة يف يشء ،وال بأس بصومه كغريه من أايم الس نة ،أما ان صامه
لكونه االرساء واملعراج ،فهذا من البدع ،وال جيوز ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/1/1433:هـ
الرتدد يف صيام النافةل
اان نويت الصيام اليوم من الليل ُث ترددت ىف صياىم ىف الصباح وكنت عىل وشك
ان افطر فهل امكل صياىم ام ال؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ال بأس ،وتكون النية من اللحظة اليت عزمت فهيا عىل الصوم ،لكن هذا الرتدد
مقبول يف النافةل ،أما الفريضة فال جيوز الرتدد يف النية ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/9/1433:هـ
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هل جيوز صيام أايم من غري رمضان وأنوي صياهما عن جدي؟؟
السالم عليمك هل جيوز ن اصوم أايما من غري رمضان و انوي صياهما عن جدي
املتويف أو جديت من غري دين علهيم...بل صيام انفةل هلم و هل اس تطيع ان اصوم
يوما الكرث من خشص متوىف ؟؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
هذا ليس من الس نة ،الس نة أن تصوم عن نفسك ،وأما الموات فتدعني هلم ،كام
جاء يف احلديث(:اذا مات ابن أدم انقطع معهل اال من ثالث ،ومهنم :ودل صاحل يدعو
هل )فأكرثي من ادلعاء هلم ،هذا خري ما يعمل هلم بوصية رسول هللا صىل هللا عليه
وسمل ،اذلي ما ترك خريا اال دل المة عليه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
ما حمك صيام يوم امجلعة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
الصل الهني عن افراد امجلعة ،وال بأس بصومه ان تقدمه أو تبعه صوم يوم ،وال
بأس أيضا ابفراده ان وافق العارش من حمرم أو التاسع من ذي احلجة ،أو اكن قضاء
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ومل يبق يشء عىل رمضان ،لنه مل يقصد بذاته يف تكل الحوال ،امنا وافق س نة
فصامه من أجلها ،ال من أجل امجلعة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
رشب املاء سهوا يف صيام الست من شوال
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته اان كنت صامئة الايم الس تة من شوال ونسيت
ورشبت كوب من املاء مفا حمك صيام هل امكل ام افطر الين سالت كثريا واحرتت
مفهنم من اخربين مبا انه الصيام تطوع فهذا يعين اين فطرت ومهنم من اخربين ان ااتبع
صيام فأرجومك جأوبوين الين احرتت هل امكل صيام ام افطر
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
قال النيب صىل هللا عليه وسمل ( :من نيس وهو صامئ ،وألك أو رشب ،فليمت صومه،
فامنا أطعمه هللا وسقاه ) وهذا النص عام يشمل الفرض ،ومن ابب أوىل النفل ،لن
حمك النفل أخف من الفرض ،فان عذر هللا الصامئ فرضا ابلنس يان ،فعذره للمتنفل
من ابب أوىل ،فال حرج عليك ،وال قضاء ،وتمت صومك ،وأما ما انترش بني العوام،
من كون الشخص ان اكن يصوم تطوعاُ ،ث نيس وألك أو رشب ،فانه يفطر ،هذا
الالكم ابطل ،ال دليل عليه ،بل ادلليل عىل خالفه ،ومن قاهل طولب ابدلليل عىل
هذا الهزل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
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ما حمك اللك أو الرشب انس يا يف صيام النافةل
ما حمك اللك أو الرشب انس يا يف صيام النافةل (العرش من ذي احلجه) ارجو الرد
اليوم اذا امكن
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ال يشء يف ذكل  ،فاهلل تعاىل عذر يف صوم الفرض من ألك أو رشب انس يا ،فالعذر
يف النافةل من ابب أوىل ،وال كرامة ملن يقول انه يفطر  ،فهذا ابطل من القول ،ال
دليل عليه من نقل ،وال عقل ،بل جاء يف احلديث ( :من ألك أو رشب انس يا وهو
صامئ ،فليمت صومه ،فامنا أطعمه هللا وسقاه ) وهذا عام يشمل الفرض والنفل ،علام
أن النفل أخف يف الحاكم من الفرض ،فان أذن يف الفرض ،فهو يف النفل من ابب
أوىل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف12/3/1433:هـ
مصادفة يوم امخليس لايم الترشيق
حرضة الش يخ الفاضل اان متعود عَل الصوم يوم امخليس واالثنني وأايم البيض
الثالثة(  )15-14-13من لك شهر جهري لكن مصادفة يوم امخليس لايم الترشيق
( )14-13-12لهاته الس نة الهحرية هل أ صومه مع بقية أايم البيض اليت اتيت من
ورائه ووفقمك هللا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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ال جيوز صوم أايم الترشيق حبال ،وال بأس أن تصوم أي أايم الشهر ،واكن النيب
صىل هللا عليه وسمل يصوم أول الشهر ووسطه وأخره ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف9/3/1433:هـ
أفضل الصوم ،صوم يوم ،وفطر يوم.
امر مبشألك ماليه ويدفعىن الش يطان لکی انتحر فبدات صوما دخل شهره الثالث
هل جيوز هذا دينيا مع العمل این بصحه جيده جدا الان وامحلدهلل
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
عليك بأفضل الصوم ،وهو صوم يوم ،وفطر يوم ،فهذا أبقى لصحتك ،وأبعد عن
امللل ،وهو الصوم اذلي أرشد اليه الرسول صىل هللا عليه وسمل ،وعليك من قبل
ذكل أن تكون مطمئنا بقضاء هللا وقدره ،راضيا به ،مسلام أمرك اىل هللا ،عاملا أن
ما اكن بقضاء هللا عليك فهو خري كل ،ولو بعد حني ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
كيفية صيام داوود
اان اعرف انه صيام يوم وترك يوم لكن ماذا ان صادف يوم حمرم الصوم أو مس تحب
اكالثنني وامخليس أو شهر رمضان وهل جتب فيه النية كيفيهتا
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
أما حمرم ،فانه يصام ،وتطبق فيه الس نة ،فيصام ويوم قبهل ،ويوم بعده ،وال اشاكل
يف خمالفة صوم يوم ،وافطار يوم ،وأما االثنني وامخليس ،فهو راجع كل  ،ان شئت
واصلت عىل يوم وترك يوم ،وان شئت مصت االثنني وامخليس بلك حال ،وأما
رمضان ،فيصام لكه ،وال جيب أن يشلك عليك هذا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف27/3/1433:هـ
ما حمك الصوم يف شهر رجب؟
ما حمك الصوم يف شهر رجب وهل هناك أحاديث حصيحة يف ذكل  /وما حقيقة
تسميته بشهر هللا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
مل يثبت يف شهر رجب فضل معني يف الصوم ،بل ال ينبغ أن يتقصده املسمل بصوم
 ،امنا يصام عىل الوجه املعتاد ،كصوم االثنني وامخليس ملن من عادته صوهمام ،وصوم
ثالثة أايم وحنوه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف282/3/1433:هـ
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رشب املاء وأذان الفجر يؤذن يف صوم التطوع
يف صوم التطوع رشبت ماء وهو يؤذن للفجر  ....هل جيوز امتام الصوم ؟ أو ال
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
أما امتام الصوم فهو واجب بلك حال ،وأما الرشب ،فان اكن عن هجل  ،واعتقاد
أنه جيوز الرشب مادام يؤذن ،فال يشء عليك ،وأما ان اكن عن عمل بكونه مفسدا،
وأن الواجب الامتناع مبجرد الذان ،فيجب النظر يف املؤذن فان عمل أنه يؤذن يف
الوقت ،وجب قضاء الصوم ،وان عمل أنه يؤذن قبل دخول الوقت ،وال يلزتم به،
فليس عليك يشء ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف6/3/1433:هـ
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ما يكره وما يس تحب يف الصيام

هل من نوى الصوم مبكرا حرم عليه اللك والرشب من وقت نيته؟
من ألك ورشب أي تسحر ُث تلفظ بلسانه نية الصوم فهل يس تطيع ان يألك أو
يرشب بعد ذكل اذا مل يطلع الفجر
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الصوم هل بداية رشعية وهناية رشعية ،يومية وشهرية ،فتقدمي النية عىل أوقات البداية
ال يعين أن الصوم بدأ مع النية ،امنا يبدأ بوقته الرشع  ،فان نويت الساعة الواحدة
ليال ،فال يعين أن الصوم بدأ يف حقك من تكل الساعة ،بل يبدأ الصوم بوقته
الرشع بعد طلوع الفجر ،وسواء اكنت النية لفظية ?وهذه بدعة ،-أم قلبية ،ويه
النية الصحيحة.
وعليه فكل أن تألك وترشب اىل طلوع الفجر ،ولو نويت مبكرا ،وال تؤثر النية شيئا،
اال يف حصة الصوم ابلهنار ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1435/4/11هـ
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نية قطع الصوم
كنت أعتقد أين سأقطع صيام وأفطر يف منتصف اليوم بسبب ادلورة الشهرية ولكهنا
تأخرت فأمتمت صيام فهل تعترب نييت سلمية و صيام مقبول ابذن هللا؟ أم جيب
عَل قضاء هذا اليوم؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
جمرد اعتقاد أنك س تقطعني الصيام ،ليس اكفيا يف قطعه ،والصل بقاؤه ،فان غلب
عىل ظنك أنك ِّ
قطعت النية ،فالحوط قضاء يوم ماكنه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1435/4/11هـ
مـاحكـم وضـع الكحـل للصـامئــة؟؟
السالم عليمك ..دكتوران الفاضل ماحمك وضع الكحل للصامئه .وجزامك هللا خري ًا
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امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
وضع الكحل ال يفسد الصوم ،وقد ثبت أن النيب صىل هللا عليه وسمل( :اكتحل وهو
صامئ) لكن ان وجد الطعم يف احللق فليبادر اىل اخراجه ان اس تطاع ،فهذا أحوط،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 9/12/1435هـ
أخذ حبوب منع ادلورة من أجل الصوم
هل جيوز يف شهر رمضان املبارك أخذ الاقراص اليت متنع نزول ادلورة الشهرية وذكل
لغرض التعبد وخصوصا يف العرش الواخر؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.

فتاوى الصيام  ...للدكتور ..محمد بن موسى الدالي

51

ترك المر عىل ما هو عليه هو الفضل ،والقرب اىل مرضاة هللا ،فان احليض يشء
كتبه هللا عىل بنات أدم ،لكن ال بأس بأخذ تكل القراص ان أردت ،برشط أال
يرتتب علهيا رضر ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1429/3/7هـ
املضمضة والاس تنشاق ملن ترضه
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ...أان خشص ُأعاين من حساس ية شديدة ابلنف
مبجرد ما ان يصل املاء أو ذرة هواء أو تراب أبدأ ابلعطاش املتعب  ،هل من توجيه
اىل يف حاةل املضمضة والاس تنشاق؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
قاعدة الرشيعة أن الواجبات تسقط ابلعجز ،فان مل يتيرس كل أن تس تنشق عىل
الوجه المكل ،فميكن يكتفى ابدخال املاء ابلصابع اىل داخل النف ولو مرة واحدة،
وأما املضمضة فأمرها يسري ،وال تترضر بفعلها ،فيجب أن تأيت هبا؛ لن الصحيح من
أقوال أهل العمل وجوب املضمضة والاس تنشاق ،والاس تنشاق أكد ،حىت أمر النيب
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صىل هللا عليه وسمل ابملبالغة يف الاس تنشاق اال عند الصوم ،وهذا يدل عىل وجوبه،
امنا سقط عنك للعجز عنه ،خبالف املضمضة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/3/2هـ
مرشوعية امجلاع يف ليل رمضان ،وجواز تأخري الغسل
السالم عليمك ورمحة هللا  ....عندي سؤال عن امجلاع .هل من املمكن ان اجامع
زوجيت يف رمضان ،اقصد بعد االفطار .ولمك مين جزيل الشكر
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
مؤكد كل أن جتامع زوجتك بعد غروب الشمس ،ويس متر اجلواز اىل طلوع الفجر،
غري أنه اذا حصل جامع قبيل الفجرُ ،ث أ َّذن فالواجب الزنع فورا ،وال يرض تأخري
الغسل اىل بعد طلوع الفجر ،وتغتسل وتس متر يف الصوم ،ف َع ْن عَائِّشَ َة ريض هللا
الص ْب ُح َوه َُو ُجنُ ٌب فَ َي ْغت َ ِّس ُل َوي َ ُصو ُم،
عهنا َأ َّن النَّ ِّ َّيب َص َّىل َّ ُ
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل َاك َن يُ ْد ِّر ُك ُه ُّ
ويف الصحيحني َع ْن َع ْب ِّد َّ ِّ
اَّلل ْب ِّن َك ْع ٍب الْ ِّح ْم َ ِّري ِّي َأ َّن َأ َاب بَ ْك ٍر َح َّدثَ ُه َأ َّن َم ْر َو َان َأ ْر َس َ ُهل
اَّلل َع ْهنَا ي َْسأَ ُل َع ْن َّالر ُج ِّل يُ ْصب ُِّح ُجنُ ًبا َأي َ ُصو ُم؟ فَ َقال َ ْتَ :اك َن
يض َّ ُ
ا َىل ُأ ِّم َسلَ َم َة َر ِّ َ
ِ
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َر ُسو ُل َّ ِّ
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل يُ ْصب ُِّح ُجنُ ًبا ِّم ْن ِّ َمجاعٍَ ،ال ِّم ْن ُح ُ ٍملَُّ ُ ،ث َال يُ ْف ِّط ُر َو َال
اَّلل َص َّىل َّ ُ
ي َ ْق ِِّض.
وكل أن تقبِّل يف هنار رمضان عىل اخلد واجلبني وحنوه ،دون الفم ،برشط أمن
الشهوة ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف 8/9/1436هـ
ما اذلي يباح للزوج من زوجته يف هنار رمضان؟
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته دكتور  ....ما اذلي يباح للزوج من زوجته يف هنار
رمضان؟
امحلد هلل رب العاملني ،اذلي أه َّل شهر رمضان عىل المة االسالمية ،سائال هللا
تعاىل أن يرزقنا صيامه وقيامه ،وأن جيعلنا من املتقبَّلني ،وبعد.
فانه مع دخول شهر رمضان الكرمي تكرث الس ئةل عن مجةل من املسائل ،ولعل من
همامت تكل املسائل ،هو ما اذلي يباح للزوج من زوجته ،والعكس أثناء الصيام،
ومن ُث كتبت هذه املادة عىل جعاةل راجيا هللا تعاىل أن ينفع هبا.
أوال :أمجع أهل العمل عىل بطالن صوم من تعمد الوطء يف الفرج ،حصل انزال أم مل
حيصل ،أو حصل انزال دون الفرج.
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وأن للرجل أن جيامع امرأته من غروب الشمس اىل طلوع الفجر ،وال يرضه ان طلع
عليه الصبح ،وهو جنب ،ويلزمه الاغتسال ،ويمت صومه.
اثنيا :اختلف أهل العمل فمين جامع يف هنار رمضان انس يا ،فقيل :ال قضاء عليه وال
كفارة ،وهو مذهب أيب حنيفة والشافع  ،وقيل :عليه القضاء دون الكفارة ،وهو
مذهب الليث والوزاع  ،وقيل :جيب القضاء والكفارة ،وهو املشهور من مذهب
احلنابةل ،والرحج هو القول الول ،وأنه ال جيب القضاء وال الكفارة ،معال بقوهل تعاىل:
{ربنا ال تؤاخذان ان نسينا أو أخطأان} ،وحلديث أيب هريرة ريض هللا عنه عن النيب
صىل هللا عليه وسمل قال« :من نيس وهو صامئ أو رشب فليمت صومه امنا أطعمه هللا
وسقاه» ،واحلديث وان ورد يف اللك والرشب ،لكنه معلول مبعىن يوجد يف اللك،
وهو أنه أضاف الفعل اىل هللا تعاىل( :فامنا أطعمه هللا وسقاه) فقطع اضافته عن
العبد لوقوعه منه من غري قصد وال اختيار ،و هذا املعىن يوجد يف املُجا ِّمع ،والعةل
اذا اكن منصوص ًا علهيا اكن احلمك منصوص ًا عليه ،ويتعمم بعموهما.
ولعموم قوهل صىل هللا عليه وسمل« :ان هللا رفع عن أميت اخلطأ والنس يان وما
اس تكرهوا عليه» ،وهو عام يشمل اللك والشارب واملامع نس ياان يف هنار رمضان،
فال وجه الخراج املامع منه.
اثلثا :وقع نظري اخلالف السابق فمين جامع امرأته يف هنار رمضان وهو خمطئ ،والراحج
فيه نفس ما ترحج يف النايس.
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رابعا :أن امجلاع يف أي صوم غري صوم رمضان ال جتب به الكفارة ،فال جتب الكفارة
جبامع يف صوم نفل ،وال قضاء عىل الصحيح ،امنا جتب ابمجلاع يف هنار رمضان مع
العمل ابلتحرمي والتَّذكُّر والعمد ،مفىت جامع يف هنار رمضان عىل هذا الوصف وجبت
الكفارة ،ووجب االمساك بقي َة اليوم حلرمته.
كام ال جتب الكفارة بغري امجلاع عىل الصحيح من أقوال أهل العمل؛ حيث اكن الصل
براءة اذلمة ،فال تنشغل بغري دليل من الرشع ،وقد قام ادلليل عىل وجوب الكفارة
يف امجلاع يف هنار رمضان فقط ،فال جتب بعمد انزال دون وطء ،مع فساد الصوم،
ووجوب القضاء ،واالُث ،كام ال جتب ابنزال بتفكري وحنوه ،أما الاحتالم فال يرتتب
عليه أثر سوى وجوب الغسل ،مع املِض يف الصوم ،وحصته.
خامسا :جتب الكفارة عىل من أفسد صومه بألك أو رشب أوالُ ،ث جامع ،وهذا ما
تقتضيه قواعد الرشع احلكمي ،خالفا ملن قال :من أفسد صومه بألك أو رشب ُث
جامع فال كفارة عليه للجامع!! فهذا الكم ينقطع هل العجب! اذ يذهب ُّ
لك مسمل أراد
أن جيامع أههل يف هنار رمضان وال تلزمه الكفارة اىل أن يفسد صومه بألك أو رشب
ُث جيامع ،مع ما يف هذا من التقوية ابللك عىل امجلاع!! ذلا أنكر ش يخ االسالم هذا
القول وشدَّد يف االناكر عليه.
كام أن حدوث السفر أو املرض أو االغامء أو ِّالردَّة بعد امجلاع ال يبطل تكل الكفارة؛
حيث وجدت تكل الش ياء بعد حصول ِّ
موجب الكفارة.
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وتتعدد الكفارة بتعدُّد امجلاع يف أكرث من يوم ،مفن جامع يف يومني لزمته كفاراتن،
سواء اكن كفَّر عن الول أم مل ِّ
يكفر؛ لن لك يوم عبادة مس تقةل ،خبالف من جامع
مرتني يف يوم واحد ،فان اكن كفَّر عن امجلاع الول لزمته كفارة اثنية للجامع الثاين،
ومن مل يكن كفَّر مل يلزمه غري واحدة.
والكفارة الواجبة عتق رقبة ،مفن مل جيد فصيام شهرين متتابعني ،مفن مل يس تطع فاطعام
س تني مسكينا ،مفن جعز عهنا سقطت عنه؛ لن النيب صىل هللا عليه وسمل أمر
العرايب أن يطعم أههل ،ومل يأمره بكفارة أخرى ،وال َّبني هل بقا َءها يف ذمته ،وهو
مذهب احلنابةل ،ومقابل الظهر عند الشافعية ،وتبقى يف ذمته عند احلنفية واملالكية
والشافعية يف الظهر ،ويه رواية عن االمام أمحد.
ودليل وجوب الكفارة حديث أيب هريرة ريض هللا عنه قال :جاء رجل اىل النيب
صىل هللا عليه وسمل فقال :هلكت اي رسول هللا ،قال :وما أهلكك .قال :وقعت
عىل امرأيت يف رمضان .قال :هل جتد ما تعتق رقبة ؟ قال :ال .قال :فهل تس تطيع
أن تصوم شهرين متتابعني ؟ قال :ال .قال :فهل جتد ما تطعم به س تني مسكين ًا ؟
قال :ال .قالُ :ث جلس .فأيت النيب صىل هللا عليه وسمل بعرق متر .فقال :تصدق هبذا
 .قال :أفقر منا ،مفا بني البتهيا أهل بيت أحوج اليه منا ،فضحك النيب صىل هللا
عليه وسمل حىت بدت أنيابهُ ،ث قال :اذهب ،فأطعمه أهكل.
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سادسا :تقبيل الصامئ لزوجته:
اختلف أهل العمل يف تقبيل الصامئ لزوجته عىل أقوال ،مفهنم من مينعها مطلقا ،ومهنم
يفرق فهيا بني َّ
الشاب والكبري ،ومهنم
من يرى اس تحباهبا ،وكوهنا قربة ،ومهنم من ِّ
يقول ابجلواز برشط أن ميكل الزوج شهوته ،وهذا القول هو الراحج ،وهو اذلي دلَّت
عليه الس نة الصحيحة عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل.
فعن عروة بن الزبري أن عائشة ريض هللا عنه أخربته أن رسول هللا صىل هللا عليه
وسمل اكن يقبلها وهو صامئ.
وعن عطاء بن يسار قال أخربين :رجل من النصار أنه قبَّل امرأته عىل عهد رسول
هللا صىل هللا عليه وسمل  ،فأمرها أن تسأل النيب صىل هللا عليه وسمل  ،فسألت
النيب صىل هللا عليه وسمل فأخربها صىل هللا عليه وسمل :انه يفعل ذكل ،فأخربته
امرأته ،فقال لها :ان النيب صىل هللا عليه وسمل ُرخص هل يف أش ياء ،فارجع اليه
فرجعت اليه ،فذكرت هل ذكل ،فقال لها رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :أان أتقامك،
وأعلممك حبدود هللا.
وعن معر بن أيب سلمة اخملزوم أنه سأل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أيقبل
الصامئ؟فقال هل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :سل هذه -يعين أم سلمة -فأخربته
أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يصنع ذكل ،فقال :اي رسول هللا قد غفر كل من
ذنبك ما تقدم ،وما تأخر .فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :أما ،وهللا اين لتقامك
هلل ،وأخشامك.
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فهذه النصوص داةل دالةل قاطعة عىل اجلواز ،لكن هذا معلل ابلنص مبن ميكل اربه،
مفن اس تطاع أبيح هل التقبيل ،لكن ان عمل من نفسه عدم امتالك نفسه عن الوقوع
يف امجلاع ُمنع منه.
وسواء اكن التقبيل عىل ِّ
اخلد أو عىل الرأس أو عىل الفم ،لكن ان اكن عىل الفم،
فيجب أن يؤمن معه عد ُم ا ِّ
عاب أح ِّد الزوجني اىل الخر.
نتقال لُ ِّ
وليس من قبَّل امرأته يف الصيام بأُث ،وال يلزمه التوبة كام يظن البعض ،بل غايته أنه
فعل مباحا.
سابعا :مبارشة الرجل امرأته:
املراد ابملبارشة أن يبارش الرجل امرأته وهو صامئ ببدنه ،يقال" :ابرش الرجل امرأته
مبارشة ،وبشار ًا ،أي :اكن معها يف ثوب واحد ،فوليت برشتُه برشهتَ ا ،وقد ذهب
مجهور الفقهاء اىل كون املبارشة مباحة اال ان خيش الزوج عىل نفسه الوقوع يف
امجلاع ،فمينع من ذكل ،ودليل ذكل من الس نة اليت:
 ما رواه البخاري ومسمل عن عائشة ريض هللا عهنا ،قالت :اكن رسول هللا صىلهللا عليه وسمل يقبل ،وهو صامئ ،ويبارش وهو صامئ ولكنه اكن أملكمك لربه».
 وعن عائشة ريض هللا عهنا ،أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل اكن يبارشهن،وهو صامئ .سنن ادلرام ج.217/1
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 ونقل احلافظ عن حكمي بن عقال قال :سألت عائشة ريض هللا عهنا :ما حيرم عَلمن امرأيت ،وأان صامئ ،قالت :فرهجا .فتح الباري ج.149/4
 ونقل أيضا عن مرسوق قال :سألت عائشة ما حيل للرجل من امرأته صامئ ًا؟ قالت:لك يشء اال امجلاع .فتح الباري ج.149/4
 وعن أيب النرص أن عائشة بنت طلحة أخربته أهنا اكنت عند عائشة ريض هللاعنه ،فدخل علهيا زوهجا ،وهو عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر ،فقالت هل
عائشة ريض هللا عنه :ما مينعك أن تدنو من أهكل ،فتالعهبا؛ وتقبلها ،قال :أأقبلها،
وأان صامئ؟! قالت :نعم» .أخرجه االمام ماكل يف املوطأ.
واكن ابن مسعود ريض هللا عنه يبارش امرأته بنصف الهنار ،وهو صامئ .مصنف ابن
أيب شيبة ج.317/2
فالصحيح يف ذكل أن الرجل هل أن يبارش امرأته دون الفرج ،برشط أن ميكل شهوته،
ويس توي يف هذا احلمك الشاب والش يخ.
وهللا تعاىل أعمل
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1432/8/17هـ
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امجلاع يف ليل رمضان
السالم عليمك ورمحة هللا عندي سؤال عن امجلاع .هل من املمكن ان اجامع زوجيت
يف رمضان ،اقصد بعد االفطار .ولمك مين جزيل الشكر
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
مؤكد كل أن جتامع زوجتك بعد غروب الشمس ،ويس متر اجلواز اىل طلوع الفجر،
غري أنه اذا حصل جامع قبيل الفجرُ ،ث أ َّذن فالواجب الزنع فورا ،وال يرض تأخري
الغسل اىل بعد طلوع الفجر ،وتغتسل وتس متر يف الصوم ،ف َع ْن عَائِّشَ َة ريض هللا
الص ْب ُح َوه َُو ُجنُ ٌب فَ َي ْغت َ ِّس ُل َوي َ ُصو ُم،
عهنا َأ َّن النَّ ِّ َّيب َص َّىل َّ ُ
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل َاك َن ي ُ ْد ِّر ُك ُه ُّ
ويف الصحيحني َع ْن َع ْب ِّد َّ ِّ
اَّلل ْب ِّن َك ْع ٍب الْ ِّح ْم َ ِّري ِّي َأ َّن َأ َاب بَ ْك ٍر َح َّدثَ ُه َأ َّن َم ْر َو َان َأ ْر َس َ ُهل
اَّلل َع ْهنَا ي َْسأَ ُل َع ْن َّالر ُج ِّل يُ ْصب ُِّح ُجنُ ًبا َأي َ ُصو ُم؟ فَ َقالَ ْتَ :اك َن
يض َّ ُ
ا َىل ُأ ِّم َسلَ َم َة َر ِّ َ
ِ
ِّ
َّ
ُ
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل يُ ْصب ُِّح ُجنُ ًبا ِّم ْن ِّ َمجاعٍَ ،ال ِّم ْن ُح ُ ٍملَُّ ُ ،ث َال يُ ْف ِّط ُر َو َال
ىل
ص
اَّلل
ل
و
س
ر
َ ُ َّ َ َّ ُ
ي َ ْق ِِّض.
وكل أن تق ِّبل يف هنار رمضان عىل اخلد واجلبني وحنوه ،دون الفم احتياطا ،برشط
أمن الشهوة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1432/9/8هـ

فتاوى الصيام  ...للدكتور ..محمد بن موسى الدالي

61

صوم أحصاب العذار
هدي النيب صىل هللا عليه وسمل يف صيام وصالة السفر
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته اان طالب يف الهند واروح اجلس هناك شهر رمضان
الكرمي السؤال هل جيوز اان افطر واين اقِض ملن ارجع لبدلي الاصَل والصالة
كذكل هل اقرص فهيا ام الا وجزامك هللا خري
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
يباح الفطر للمسافر ،لكن هدي النيب صىل هللا عليه وسمل أنه اكن يصوم وهو
مسافر ولو يف شدة حر ،طاملا أن الصوم حممتل .أما القرص فيباح مادمت منفردا أو
اماما ،أما املؤُت فال جيوز هل القرص اذا اكن االمام مقامي ،كام أن الواجب الصالة يف
جامعة،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موس ادلال
يف13/8/1433:هـ
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حكـم صـوم رمضـان للمـريـض نفســي ًا
اان انسان مريض مرضا نفس يا منذ اكرث من اربعني عاما واتنأول حبواب همدئه وقد
حأولت العالج خالل هذه الفرته ىف أورواب وامرياك ولكهنم فشلوا ىف اجياد عالج ىل
غري الادوية املهدئه وىف لك عام من شهر رمضان احأول فيه الصيام اجد انىن عاجز
عن ذكل فأكتفى ابطعام صامئ فهل اان ملزم بصوم رمضان وكيف ؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ما دمت عاجزا عن صوم رمضان جعزا لكيا ،فال يلزمك غري االطعام ،فتطعم عن
لك يوم مسكينا ،فان برئت ابذن هللا ترجع اىل الواجب وهو الصوم مع املسلمني،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 12/6/1434هـ
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حكـم الصيـام للمريـض
السالم عليمك ورمحه هللا وبراكته  ،،،اان معلت معلية ورم يف الرأس يف الغدة النخامية
وامحلد هلل تلكلت ابلنجاح من ما يقارب  19س نة  ،وبعد استئصال الغدة رصف ل
الطباء عالج اس متر علياه مدى احلياة  ،وواحد من العالجات اليت اس تخدهما امسه
منورين ( مدر للبول )  ،اس تخدم حبتني حبة صباح وحبة مساء  ،ومن املفرتض
أن مدة لك حبة  12ساعة  ،للسف بأن العالج ملا ينهتي مفعوةل جسم ينشف
وأيب ارشب سوائل والسوائل خترج من اجلسم برسعة كهنا مويه  ،وللسف بأن
احلبة ليس مفعولها  12ساعة بضبط ولكن من احملمتل تكون  8ساعات أو  5ساعات
أو  10ساعات ولو ما اس تخدمت احلبة تسبب احنباس المالح يف اجلسم وهذا
مرض ( امحلد هلل أللهم ال اعرتاض عىل حْكتك ايرب ).
ملخص املوضوع  /اي دكتور أان اس تعمل  3حبات قبل االمساك علشان أصوم
رمضان علامً بأن ادلكتور حذرين من هذا الفعل لنه يسبب احنباس المالح يف
اجلسم  ،اي ش يخ هل أان ائمث جراء هذا العمل  ،علامً بأين سألت ش يخ وأفىت عَل
ابالفطار ولكن مل اس تطع وكثري ينهتي مفعول العالج عىل صالة العرص واتعب وأحس
بأن اللكى عندي تنشف من جراء خروج مجيع السوائل من اجلسم .
وحالي ًا ُت رصف عالج جديد هو نفس العالج ولكن مدة  8ساعات علامً بأن نوع
العالج اجلديد تضع حبة صغريه حتت ألسان شبهيه ابلقطن وتذوب يف مدة ثواين
بدون رشب ماء ولكن لها طعم ال يذكر  .علامً وهللا لن اقدر ما أصوم رمضان لو
أموت .
أمل مساعديت وجزامك هللا خري .
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امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
نسأل هللا تعاىل مبنه وكرمه أن يشفيك ويعافيكُ ،ث عليك أيخ الكرمي أن تعمل أنك
ممن ال خياطب ابلصوم أصال ،بل انك مريض ،وحيرم عليك -حسب ما ذكرت -أن
تصوم لنك تقدم عىل رضر نفسك رضرا بينا ،ذلا فعليك كفارة طعام مسكني عن
لك يوم من رمضان ،وال جيوز كل الصوم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 20/7/1435هـ
املريض هل عليه القضاء أم االطعام
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته  ....اعاين من فشل لكوي قرابة الس نة واخربين
الطبيب بعدم صيام شهر رمضان الن ذكل رمبا يكون خطر عىل حصتك وان افطر
عن لك يوم مسكني
اريد ان تفتوين انمت هل اصوم؟
وكيف تكون الفطرة عن لك يوم مسكني؟
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
شفاك هللا وعافاك
ان اكن هذا املرض يرىج زواهل ،فليس عليك اطعام ،امنا كل الفطرُ ،ث جيب
القضاء مىت تيرس ذكل ،أما ان جعزت عن الصوم جعزا اتما ،حفينئذ تنتقل اىل
االطعام ،عن لك يوم مسكينا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف26/8/1434 :هـ
حمك صوم رمضان ملريض السكري
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ....اىل من يلزم ابلفتوى ااثبمك هللا اان شاب مصاب
مبرض السكري النوع  1واخذ من  3اىل  4حقن انسولني ابليوم وقد افطرت يف
هنار رمضان منذ س نوات عده النه احياان يصيبين اخنفاض يف السكري دلي يف ادلم
واضطر لالفطار املهم انين اصوم بعد رمضان للايم اليت افطرهتا وهكذا اىل انه قد
ادركين شهر رمضان يف الس نه اجلديده ومل امكل صيام ما عَل من قضاء وهكذا
قضاء ملا افطرته من اشهر رمضان الفائته حىت انين
تراكت عَل الايم وقد مصت مهنا ً
ال اعمل الان مك بق عَل من قضاء الصيام ومك قضيت مهنا
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فهناك من يقول ل بأن ال ينبغ عَل الصيام لوجود املرض وعَل فقط اطعام مسكني
عن لك يوم
وهناك من يقول انه ينبغ عَل الصيام والاطعام عن لك يوم
واان اريد قضاء ما عَل لكن املشلكه هو انه ال اعمل حقيق ًة مك مده الايم الواجب عَل
قضاهئا .....مفا هو العمل ااثبمك هللا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ما دمت قادرا عىل الصوم ،فالواجب يف حقك القضاء ،واحتط يف عدد الايم ،بأن
تبين عىل الكرث ،فان ترددت بني عرشة أايم أو مخسة عرش يوما ،فصم مخسة عرش
يوما ،فهذا أحوط للعبادة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 21/11/1435هـ
عدم القدرة عىل الصوم للرضاع
زوجيت اجنبت يف رمضان الفائت وعلهيا قضاء  15يوم ويه مرضع الان وصامت
يوم وقد تعبت تعبا شديدا الهنا مرضع.
فهل جيوز ان اخرج عهنا مال ام جيب ان تصوم قبل رمضان القدم؟
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واذا جيوز ان اخرج املال ما هو مقداره؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
طاملا أن العذر اذلي مع امرأتك ميكن زواهل ،فال يلزهما غري الصوم عند القدرة عليه،
سواء اكن قبل رمضان القادم ،وهو الوىل ،أم بعده ،وال حرج علهيا مادامت أخرت
القضاء لعذر ،وال جيوز الانتقال اىل الكفارة اال عند العجز التام عن الصوم ،وهللا
املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف 1428/7/12هـ
حدود رخصة الفطر يف رمضان للمسافر
رخصة الفطر للمسافر يف رمضان أثناء رحةل السفر أم تشمل مدة اقامته للبدل املسافر
هل؟
اذا دعوت يف جسودي هل جيوز أن أصَل عىل النيب بعد ادلعاء؟

فتاوى الصيام  ...للدكتور ..محمد بن موسى الدالي

68

امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
رخصة الفطر يف رمضان تثبت للمسمل حال تلبسه ابلسفر ،ولو بق مدة طويةل،
سواء يف طريقه ،أم بعد نزوهل ،لكن الس نة فمين اكن يف السفر ،ويقدر عىل الصوم،
فالس نة أن يصوم ،فقد اكن النيب صىل هللا عليه وسمل يصوم وهو مسافر ،ويف شدة
ُّ
ول َّ ِّ
احلر ،قَا َل َأبُو ادلَّ ْردَا ِّء ريض هللا عنه ( :لَ َق ْد َر َأيْتُنَا َم َع َر ُس ِّ
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل
اَّلل َص َّىل َّ ُ
ِّيف ب َ ْع ِّض َأ ْس َفا ِّر ِّه ِّيف ي َ ْو ٍم َش ِّدي ِّد الْ َح ِّر َح َّىت ا َّن َّالر ُج َل ل َ َيضَ ُع يَدَ ُه عَ َىل َر ْأ ِّس ِّه ِّم ْن ِّش َّد ِّة
ِّ َّ ِ
ِّ
ِّ
َ
َّ
َ
اَّلل عَل ْيه َو َس َمل َو َع ْبدُ َّاَّلل ْب ُن َر َوا َحة ).
الْ َح ِّرَ ،و َما ِّمنَّا َأ َح ٌد َص ِّ ٌ
امئ ا َّال َر ُسو ُل َّاَّلل َصىل َّ ُ
ِ
أما ان اكن يشق عليه الصوم جدا يف السفر ،فالواجب أن يفطر ،وال جيوز هل
الصوم ،لقوهل صىل هللا عليه وسمل  ( :ليس من الرب الصوم يف السفر).
أما ادلعاء يف السجود ،فالصالة عىل النيب صىل هللا عليه وسمل دعاء هل ،وهو
مرشوع يف لك حال ،وبعد لك دعاء ،يف السجود ويف غريه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/4/23هـ
أثر غس يل اللكى عىل الصوم
أم مريضه لكى عندها غس يل اللكى ثالث مرات يف الس بوع وهل علهيا صيام
وكيف يكون صياهما ؟؟؟؟
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امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ان أمكن جعل هذا الغس يل ابلليل اكن حس نا ،واال ن ُظر فان اكنت معلية حسب
ادلم تمت دون اس تعامل أي مواد فانه ليس مفطرا عىل الصحيح من أقوال أهل العمل،
أما اذا اكن ذكل يمت بواسطة سوائل وحنوه تضاف اىل ادلم ،فانه يفطر ،وعىل املريض
القضاء ،فان اس متر العذر ،واكن املريض غري مرجو الرباءة منه ،فعليه االطعام عن
لك يوم مسكينا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/6/3هـ
هل احمللول اذلي يس تخدم يف الغس يل اللكوي من املفطرات؟
أم مريضه ابلفشل اللكوي وتغسل لكى عن طريق الغس يل الربوتوين لك يوم ملدة
عرشه ساعات يف اليوم عن طريق قصطره يف البطن وهوا عباره عن حملول يدخل
ال البطن حتت الغشاء البطن وجيلس مدة سعتان ويقوم اجلهاز ابخراجه ومن مثا
يعيد ادخال حملول اخر واهكذا ال ان ينهتي امخلسه اكياس مع العمل اهنا ال تشعر
جبوع أو بش بع أو بعطش اي ان لك يش طبيع لها ( وهيا نفسها تصوم رمضان
اكمل انشاهللا ) مفاذا تعمل هل تصوم وتقوم ابخراج افطار صامئ ام تصوم فقط .
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امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
القرب يف هذه املسأةل أهنا من املفطرات ،والواجب يف تكل احلال الفطرُ ،ث
القضاء ،فان تعذر القضاء لكي ًة ،اكن الواجب أن تطعم عن لك يوم مسكينا ،وهللا
املوفق.
كتبه:د.محمد بن موس ادلال
يف19/8/1433:هـ
املسافة اليت جتزي الفطر يف السفر
اىخ مقمي ىف بلجياك املسافة بني مىاكن الاقامة والعمل 80كيلو وهو يسافر  5أايم
ىف الاس بوع وعدد ساعات الهنار  17ساعة وهو جيد مشقة ىف الصيام فهل جيوز هل
الفطر ىف الايم الىت جيد فهيا مشقة وجزامك هللا خري
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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اذا اكنت تكل املسافة تعترب يف عرفهم سفرا ،فال بأس أن يفطر ،لنه مسافر،
واملسافر يباح هل أن يفطر بلك حال ،سواء وجد مشقة أم مل جيد ،والس نة ملن سافر
واحمتل الصوم أن يصوم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/6/3هـ
عدم القدرة عىل الصوم للمرض املزمن
اشيك من امل يف بطين مزمن مينعين من الصيام ومل امص رمضان املايض بسببه ؟
واتقد ابين ال اقدر ان اصوم رمضان القادم والس نوات القادمه النه الامل اذلي يف
بطين مينعين ذاكل مفاذا عَل وما اذلي عَل ان افعهل ابلتفصيل هل هو اطعام لك
يوم مسكني وما هو الطعام ومك يزن وهل اس تطيع ان ادفعها ملسكني واحد ؟
وجزامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اذا تيقنت من أن هذا املرض ال يربأ فالواجب عليك يف هذه احلال اطعام مسكني
عن لك يوم ،وال يرض أن يكون املسكني نفسه يوميا ،وكل أن تطعم ثالثني رجال
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يف أخر الشهر ،واالطعام نفس ما جيب يف كفارة الميني ،أي من أوسط ما تطعم،
وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موس ادلال
يف 1433/3/12هـ
حمك الصوم للمسافر للس ياحة
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته أما بعد  ,,افيدمك بأنين ذاهب ابذن هللا اىل فرنسا
لغرض الس ياحة اان و العائةل يف يوم  25رمضان اىل  5شوال  ,اذ يتبقى تقريبا 4
أايم حىت هناية رمضان  ,هل جيوز ل افطار هذه الايم بسبب انين مسافر و اقضهيا
حال عوديت  .هذا و جزامك هللا خري اجلزاء و رمح هللا وادليمك و وادلينا .
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
يباح كل الفطر ،والس نة الصوم يف السفر ملن اكن قادرا ،يف الصحيحني من حديث
أيب ادلرداء ريض هللا عنه قال :كنا مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يف بعض
أسفاره يف رمضان ،يف يوم شديد احلر ،وما منا صامئ اال رسول هللا صىل هللا عليه
وسمل وعبد هللا بن رواحة ،مفىت كنت تقدر عىل الصوم يف السفر ،وال يشق عليك،
فالس نة الصوم ،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موس ادلال
يف16/8/1433:هـ
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أفطر وهو دون البلوغ
ما حمك اين عندما كنت يف الثالثة عرش من معري اي مل اكن ابلغ ويف رمضان
كنت صامئا فافطرت ابلرس ما حْكها
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ال يشء عليك ،امنا جيب القضاء والتوبة عىل من وجب عليه الصوم ،وغري البالغ ال
جيب عليه الصوم أصال ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1429/3/7هـ
ترضر املريض ابلصوم
دلي تقرحات يف املعده وعندي نزيف مع الغائط هل عَل يش يف صيام خاصة اذا
نزفت اثنا الصيام وماذا يلزمين وخاصه يف أايم رمضان املايض علام ابن املرض الزلت
يف امتام معليات الفحص ملعرفة الس باب
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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ان اكن الصوم يرضك لوجود هذه المراض ،فالواجب أن تفطر ،وتقِض ان عوفيت،
أما يف حال قدرتك عىل الصوم وعدم ترضرك ابلصوم ،فالواجب أن تصوم ،فأنت
طبيب نفسك ،وأن حتقق املناط يف هذا المر ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف 1432/3/25هـ
صيام املريض وهل جيوز هل االطعام
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكتة ان مريضة ابلسكر وأخذ  4ابر ابليوم وادلكتور
نصحين بعدم الصوم والتصدق واان اريد الصوم علام ابن معري 36س نة والان حامل
وادلكتور نصحين بعدم الصوم قبل امحلل وكيف اتصدق ومقدارها ابرك هللا فيمك
السؤال الثاين اعمترت منذ س نني ال اتذكر ومل اقص شعري لعدم علم ابنه واجب
مفا احلل وجزامك هللا خري
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ابلنس بة للصوم ،مفا دام الطبيب يرى أن عليك مرضة يف الصوم ،فكل أن تؤخرى
الصوم اىل املقدرة ،وال جيوز االطعام بدال عن الصوم اال عند العجز التام املس متر
عن الصوم ،لكن ما دام العةل تزول ،فالواجب الصوم .أما العمرة ،فعليك الن
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التقصري وأنت يف ماكنك ،وال يلزمك يشء ابعتبار أن ما فعلتيه من حمظورات اكنت
عن هجل ،حىت امجلاع عىل الصحيح ،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موس ادلال
يف14/8/1433:هـ
حمك من اكن يقِض الصوم وهو مسافرُ ،ث بدا هل الفطر
حمك من اكن يقِض الصوم وهو مسافرُ ،ث بدا هل الفطر ماذا لو اكن الصامئ قضاء
عىل سفر وأراد أن يأخذ برخصة الفطر  ،فهل عليه يشء؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الراحج جواز ذكل ،فان املسمل لو اكن صامئا الفرض يف سفرهُ ،ث بدا هل نقضه ،فانه
يباح هل ذكل ابلس نة الصحيحة ،فعن جابر ريض هللا عنه أن رسول هللا صىل هللا
عليه وسمل خرج عام الفتح فصام حىت بلغ كراع الغممي وصام الناس معه ،فقيل هل :ان
الناس قد شق علهيم الصيام ،وان الناس ينظرون فامي فعلت .فدعا بقدح من ماء بعد
العرص فرشب ،والناس ينظرون ،فأفطر بعضهم وصام بعضهم ،فبلغه أن انسا صاموا!
فقال :أولئك العصاة .رواه مسمل .والشاهد يف ذكل أن النيب صىل هللا عليه وسمل
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اكن صامئا يف سفرهُ ،ث أفطر ،اعتبارا برخصة السفر ،دون رشط أو قيد ،فان جاز
ذكل يف الفرض ،فف بدهل ،وهو القضاء من ابب أوىل .وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف 1420/10/14هـ
افطار أحصاب العامل الشاقة يف رمضان
افطار ذوي الاعذار زي الَل شغالني يف معل شاق...علهيم القضاء والكفارة .وال
القضاء بس وال وضعهم ايه..وحلرضتك جزيل الشكر
امحلد هللا رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فان الصل أهنم ينوون الصوم من الليل ،ويقومون لعامهلم صيا ًما ،فان تعذر عليه
املواصةل؛ لشدة املشقة ،أو اكن يلحقهم رضر ،فامي لو اس متروا يف الصوم ،وتعذر
علهيم تأخري العمل اىل الليل ،لعدم وجود معل أصال ابلليل ،أو تعذر تركه حلاجهتم
الشديدة للراتب وحنوه ،فانه جيوز الفطر ،فقط هبذين الرشطني:
 شدة املشقة أثناء الهنار ،بعد نية الصوم من الليل. عدم القدرة عىل نقل العمل اىل الليل ،أو تركه ابللكية للحاجة اىل اليومية وحنوه.فتاوى الصيام  ...للدكتور ..محمد بن موسى الدالي
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فان اجمتع هذا الرشطان جاز الفطر ووجب القضاء فقط ،دون غريه.
ولكام صربوا عىل املشقة ،ومل يلحقهم رضر ،فهو أعظم هلم أجرا.
وهللا املوفق
كتبه :د .محمد موس ادلال
يف  13رمضان ،لعام واحد وأربعني وأربعامئة وألف.
املريض هل عليه القضاء أم االطعام
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ...اعاين من فشل لكوي قرابة الس نة واخربين
الطبيب بعدم صيام شهر رمضان الن ذكل رمبا يكون خطر عىل حصتك وان افطر
عن لك يوم مسكني
اريد ان تفتوين انمت هل اصوم؟ وكيف تكون الفطرة عن لك يوم مسكني؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
شفاك هللا وعافاك
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ان اكن هذا املرض يرىج زواهل ،فليس عليك اطعام ،امنا كل الفطرُ ،ث جيب القضاء
مىت تيرس ذكل ،أما ان جعزت عن الصوم جعزا اتما ،حفينئذ تنتقل اىل االطعام ،عن
لك يوم مسكينا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف26/8/1434 :هـ
املريض؛ مىت يلزمه القضاء ،ومىت تلزمه الكفارة.
اىخ قام بعمليه تركيب دعامات ىف القلب ىف رمضان املاىض وقام ابلعمليه ىف أول
يوم رمضان وامره الاطباء ابالفطار النه البد هل من اخذ ادويه وال ميكن لن يتعرض
جسده للجفاف وبذكل افطر حىت قبل هنايه الشهر ابربع أايم ُث صام الاربعه أايم
ولكن شعر بتعب شديد جدا ومل يقم اىل الان ابخراج كفاره
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق ،وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ليس عليه الكفارة ،لكن هل الفطرُ ،ث القضاء حيامن يزول عنه هذا المر ،ليس اال،
لكن ان جعز عن الصوم جعزا اتما ،فهنا تلزمه الكفارة ،اطعام مسكني عن لك يوم
يفطره ،وليس عليه صوم أصال يف تكل احلال ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف 5/10/1436هـ
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من يعجز عن الصوم ملرض وحنوه
السالم عليمك و رمحة هللا و براكته ...اان مريضة و احس بتعب شديد هل عَل اُث
ادا ألكت يف رمضان بعد الزوال أو اخدت ادلواء ام جيب عَل ان اُت الصيام حىت
و لو اكنت حصيت متدهورة جدا و لعلممك اان مريضة مند  4س نوات و نصف و مل
امص  3رمضاانت و كنا خنرج الفدية ....الرجاء الاجابة عىل سؤال و جزامك هللا لك
خري
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ان اكن هذا املرض حيول دونك ودون الصوم ،ويشق عليك لهذه ادلرجة ،واكن
املرض ،مالزما ،و ال يرىج برؤه ،فال جيب عليك الصوم أصال ،امنا الواجب
االطعام ،معال بقوهل تعاىل( :وعىل اذلين يطيقونه فدية طعام مسكني) فهذا هو
الواجب يف تكل احلال ،اطعام مسكني عن لك يوم ،من عادة ما تألكون ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1432/2/11
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فطر احلامل
اان حامل يف الشهر الرابع واصبت بسكري امحلل واعمتد عىل الرجمي فقط لضبط
السكر يف ادلم وهومنظبط وامحلد هلل ولكن اسال عن صوم رمضان فاان خائفة عىل
اجلنني ان ال يمنو جيدا عندما اصوم مع الرجمي اذلي اقوم به
اريد ان اصوم يف الايم الوىل الرى هل ابس تطاعيت احتمك يف نس بة السكر مع
الصوم فاذا اس تطعت واصبحت احس ابلش بع فسأواصل الصيام اما اذا شق عَل
ذكل فهل ميكن ل ان افطر أايم واصوم اخرى معناه لكام احس ابالس تعداد اصوم
ولكام احسسست ابالرهاق والتعب افطر فهل هذا جائز
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
مىت وجدت مشقة يف الصوم ،أو خفت الرضر عىل اجلنني فكل الفطرُ ،ث عليك
القضاء ،وأنت خمرية بني التكفري عن لك يوم أفطرتيه اطعام مسكني أو ال ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1433/5/12هـ
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ترضر املريض ابلصوم
دلي تقرحات يف املعده وعندي نزيف مع الغائط هل عَل يش يف صيام خاصة اذا
نزفت اثنا الصيام وماذا يلزمين وخاصه يف أايم رمضان املايض علام ابن املرض الزلت
يف امتام معليات الفحص ملعرفة الاس باب
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ان اكن الصوم يرضك لوجود هذه المراض ،فالواجب أن تفطر ،وتقِض ان عوفيت،
أما يف حال قدرتك عىل الصوم وعدم ترضرك ابلصوم ،فالواجب أن تصوم ،فأنت
طبيب نفسك ،وأن حتقق املناط يف هذا المر ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف 1432/3/25هـ
الس نة للمسافر الصوم ان اكن قادرا عليه.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه ومن سار هبديه واقتفى أثره اىل يوم ادلين ،وبعد.
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فان مسأةل الصوم للمسافر من املسائل اليت اضطربت فهيا اللكمة ،ابلرمغ من وضوهحا
جد ًا من حيث ادلليل ،غري أنه ملا اكن بني النصوص ش به تعارض ،فان أمر املسافر
ال خيلو حْكه حامت من ثالثة أمور:
الول :أن يباح هل الفطر مطلقا ،ولو اكن قادرا عىل الصوم ،معال بقوهل تعاىل { :أايم ًا
َّم ْعدُ ود ٍ
َات فَ َمن َاك َن ِّم ُنمك َّم ِّريض ًا أو عَ َىل َس َف ٍر فَ ِّع َّد ٌة ِّم ْن أايم ُأخ ََر }البقرة.184
ويف الصحيحني َع ْن َأن َ ِّس ْب ِّن َم ِّ ٍ
اكل ريض هللا عنه قَا َلُ :كنَّا ن ُ َسا ِّف ُر َم َع النَّ ِّ ِّيب َص َّىل
امئ.
َّ ُ
الص ِّ ُامئ عَ َىل الْ ُم ْف ِّط ِّر َو َال الْ ُم ْف ِّط ُر عَ َىل َّ
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل فَ َ ْمل ي َ ِّع ْب َّ
الص ِّ ِّ
وهذا الفعل التطبيق من أحصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،وحبرضته يدل
عىل توسعهم ريض هللا عهنم يف الخذ هبذه الرخصة.
اَّلل َع ْن ُه َأن َّ ُه قَا َلَ :اي َر ُسو َل َّ ِّ
اَّللَ ،أ ِّجدُ ِّيب قُ َّو ًة
يض َّ ُ
وحديث َ ْمح َز َة ْب ِّن َ ْمع ٍرو ْ َال ْسلَ ِّم ِّ َر ِّ َ
ول َّ ِّ
الس َف ِّر ،فَه َْل عَ َ ََّل ُجنَ ٌاح؟ فَ َقا َل َر ُس ُ
عَ َىل ِّ
"يه
اَّلل َص َّىل َّ ُ
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َملَ ِّ :
الص َيا ِّم ِّيف َّ
ُرخ َْص ٌة ِّم ْن َّ ِّ
اَّلل فَ َم ْن َأ َخ َذ هبِّ َا فَ َح َس ٌنَ ،و َم ْن َأ َح َّب َأ ْن ي َ ُصو َم فَ َال ُجنَ َاح عَلَ ْي ِّه .أخرجاه،
وهذا لفظ مسمل.
غري حممتَةل ،فهذا حيرم عليه الصوم،
يرضه ،و ُّ
يشق عليه مشق ًة َ
الثاين :أن يؤذيه الصو ُم و ُّ
معال حبديثني يف هذا الباب:
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اَّلل ريض هللا عهنام يف حصيح مسمل َأ َّن َر ُسو َل َّ ِّ
الول -حديث َجا ِّب ِّر ْب ِّن َع ْب ِّد َّ ِّ
اَّلل
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل خ ََر َج ا َىل َمكَّ َة عَا َم الْ َف ْت ِّح فَ َصا َم َح َّىت بَلَ َغ ُك َرا َع الْ َغ ِّم ِّمي َو َصا َم
َص َّىل َّ ُ
ِ
ِّ
ْ
ف
َ
ِّ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ون ميَا ف َعل َت،
النَّ ُاس َم َع ُه فَ ِّقي َل َهلُ :ا َّن النَّ َاس قد ش َّق عَل ِّهي ْم الص َيا ُمَ ،وا َّن النَّ َاس ي َ ْنظ ُر َ
ِّ ٍ ِ
ِ
ِّ
ْ
َ
ون ،ال ْيه فَأَفْ َط َر ب َ ْعضُ هُ ْم َو َصا َم
رص فَ َ ِّ
فَدَ عَا ِّب َقدَ حٍ م ْن َماء ب َ ْعدَ ال َع ْ ِّ
رش َب َوالنَّ ُاس ي َ ْن ُظ ُر َ
ِ
ب َ ْعضُ هُ ْم فَ َبلَ َغ ُه َأ َّن انَ ًسا َصا ُموا فَ َقا َل :أول َ ِّئ َك الْ ُع َصاةُ.
ول َّ ِّ
 ويف الصحيحني عن َجا ِّب ِّر ْب ِّن َع ْب ِّد َّ ِّاَّلل َع ْهنُ ْما قَا َلَ :اك َن َر ُس ُ
اَّلل َص َّىل
يض َّ ُ
اَّلل َر ِّ َ
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل ِّيف َس َف ٍر فَ َر َأى ِّز َحا ًما َو َر ُج ًال قَ ْد ُظ ِّل َل عَلَ ْي ِّه فَ َقا َلَ :ما ه ََذا .فَ َقالُوا:
َّ ُ
الس َف ِّر ".
َص ِّامئٌ .فَ َقا َل " :لَيْ َس ِّم ْن الْ ِّ ِّرب َّ
الص ْو ُم ِّيف َّ
فهذا احلديث محمول عىل من اكن حاهل كحال هذا الشخص.
الس نَّ ُة هل الصوم ،معال
الثالث :أن يقوى عىل الصوم ،ويشق عليه مشق ًة حممت َةل ،فهذا ُّ
ول َّ ِّ
حبديث أيب ادلرداء ريض هللا عنه يف الصحيحني قَا َل خ ََر ْجنَا َم َع َر ُس ِّ
اَّلل َص َّىل
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل يف بعض أسفاره ِّيف َشهْ ِّر َر َمضَ َان ِّيف يوم شديد احلرَ ،ح َّىت ا ْن َاك َن
َّ ُ
ِّ َِّ
اَّلل
َأ َحدُ انَ ل َ َيضَ ُع يَدَ ُه عَ َىل َر ْأ ِّس ِّه ِّم ْن ِّش َّد ِّة الْ َح ِّر َو َما ِّفينَا َص ِّ ٌ
امئ ا َّال َر ُسو ُل َّاَّلل َصىل َّ ُ
ِ
عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل َو َع ْبدُ َّ ِّ
اَّلل ْب ُن َر َوا َح َة.
فهذا احلديث رصحي يف كون هدي النيب صىل هللا عليه وسمل اكن يصوم وهو مسافر،
مادام قادرا عىل الصوم.
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وهبذا التقس مي جتمتع الدةل ،وينجَل ح ُمك ه ِّذ ِّه املسأ ِّةل ،وأن املسافر ال خيلو حْكه من
فيحرم
أن يباح هل الفطر ،ولو اكن قادرا عىل الصوم ،أو يشق عليه الصوم ويؤذيهُ ،
الصوم ،أو يقدر عىل الصوم مع مشقة حممتَةل ،فيُسن هل الصوم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1432/8/23هـ
هل جيوز أن تصوم رمضان عن أخت زوهجا املريضة؟؟
اخت زوىج مل تصوم شهر رمضان الهنا مريضة فال تس تطيع ان تصومه فهل اصوم
عهنا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
اذا جعز الشخص عن الصيام ابللكية ،فالواجب عليه اطعام مسكني عن لك يوم،
قال تعاىل( :وعىل اذلين يطيقونه فدية طعام مسكني) وال جيوز أن ينوب أحد عن
أحد يف الوضوء ،وال الصالة ،وال الصوم ،وال بأس يف احلج ابالانبة عند العجز التام؛
حيث دل الرشع عىل مرشوعية ذكل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 30/8/1435هـ
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حمك صوم من سافر عند دخول رمضان ليصوم يف بدل أخر هراب من احلر وماشابه
لو ان خشص عند دخول رمضان سافر مثال من العراق اىل روس يا مس تغل طول
فرتت الهنار وحرارة اجلو هل صومه حالل وهل يعترب هذا حتايل افتوين ولمك الاجر
والثواب
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ان كنت تقصد أنه يسافر هراب من اجلو احلار ،ليقِض الصوم يف جو معتدل ،فال
نرى يف هذا بأسا ،وهل احلق أن يعمد لميكث يف مسجد مكيف ،ويف جو ابرد ،ليس
يف هذا حرج.
لكن لو اكن ابلعكس ،فتعمد اجلو احلار ،والهنار الطويل ،فنخىش عليه البدعة،
والبحث عن املشقة يف العبادة ،فالوىل هل أن يبقى ماكنه ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف  17/8/1432 :هـ
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املريض؛ مىت يلزمه القضاء ،ومىت تلزمه الكفارة.
اىخ قام بعمليه تركيب دعامات ىف القلب ىف رمضان املاىض وقام ابلعمليه ىف أول
يوم رمضان وامره الاطباء ابالفطار النه البد هل من اخذ ادويه وال ميكن لن يتعرض
جسده للجفاف وبذكل افطر حىت قبل هنايه الشهر ابربع أايم ُث صام الاربعه أايم
ولكن شعر بتعب شديد جدا ومل يقم اىل الان ابخراج كفاره
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق ،وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ليس عليه الكفارة ،لكن هل الفطرُ ،ث القضاء حيامن يزول عنه هذا المر ،ليس اال،
لكن ان جعز عن الصوم جعزا اتما ،فهنا تلزمه الكفارة ،اطعام مسكني عن لك يوم
يفطره ،وليس عليه صوم أصال يف تكل احلال ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف 5/10/1436هـ
صيام املريض مرضً ا ال يرىج برؤه
السالم عليمك و رمحة هللا و براكته اان مريضة و احس بتعب شديد هل عَل اُث اذا
ألكت يف رمضان بعد الزوال أو اخدت ادلواء ام جيب عَل ان اُت الصيام حىت و لو
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اكنت حصيت متدهورة جدا و لعلممك اان مريضة مند  4س نوات و نصف و مل امص 3
رمضاانت و كنا خنرج الفدية الرجاء الاجابة عىل سؤال و جزامك هللا لك خري
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ان اكن هذا املرض حيول دونك ودون الصوم ،ويشق عليك لهذه ادلرجة ،واكن
املرض مالزما ،ال يرىج برؤه ،فال جيب عليك الصوم أصال ،امنا الواجب االطعام،
معال بقوهل تعاىل( :وعىل اذلين يطيقونه فدية طعام مسكني) فهذا هو الواجب يف
تكل احلال ،اطعام مسكني عن لك يوم ،من عادة ما تألكون ،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موس ادلال
يف20/8/1433:هـ
أثر غس يل اللكى عىل الصوم
مريضه لكى عندها غس يل اللكى ثالث مرات يف الس بوع وهل علهيا صيام وكيف
يكون صياهما ؟؟؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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ان أمكن جعل هذا الغس يل ابلليل اكن حس نا ،واال ن ُظر فان اكنت معلية حسب
ادلم تمت دون اس تعامل أي مواد فانه ليس مفطرا عىل الصحيح من أقوال أهل العمل،
أما اذا اكن ذكل يمت بواسطة سوائل وحنوه تضاف اىل ادلم ،فانه يفطر ،وعىل املريض
القضاء ،فان اس متر العذر ،واكن املريض غري مرجو الرباءة منه ،فعليه االطعام عن
لك يوم مسكينا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/6/3هـ
املسافة اليت جتزي الفطر يف السفر
اىخ مقمي ىف بلجياك املسافة بني مىاكن الاقامة والعمل 80كيلو وهو يسافر  5أايم
ىف الاس بوع وعدد ساعات الهنار  17ساعة وهو جيد مشقة ىف الصيام فهل جيوز هل
الفطر ىف الايم الىت جيد فهيا مشقة وجزامك هللا خري
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اذا اكنت تكل املسافة تعترب يف عرفهم سفرا ،فال بأس أن يفطر ،لنه مسافر،
واملسافر يباح هل أن يفطر بلك حال ،سواء وجد مشقة أم مل جيد ،والس نة ملن سافر
واحمتل الصوم أن يصوم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/6/3هـ
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ترك املرأة الصوم للرضاع وامحلل
من حوال  4س نوات مل تصوم زوجيت رمضان بسبب امحلل والرضاعة وبعد ذكل
صامت لك الس نني املاضيه مفا كفارة تركها الصيام يف ذكل الوقت ،وان مل تكن
تس تطيع صيامه فهل تدفع كفاره ذكل اذا اكنت قادرة أم جيب ان اقوم اان ابدلفع عهنا
؟ ولمك جزيل الشكر
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الواجب علهيا قضاء ذكل الشهر ،وال يسقط اال ابلعجز التام ،وليس علهيا كفارة عىل
الصحيح من أقوال أهل العمل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/6/3هـ
ماحمك اذا افطرت احلامل رمضان خوفا عىل جنيهنا وهل تقىض الصوم؟
السالم عليمك  ...دكتوران الفاضل ما حمك اذا افطرت احلامل رمضان خوفا عىل
جنيهنا هل تقىض الصوم؟
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هل يكون علهيا اطعام مسكني؟ ومامقدار الاطعام (مك كيلو  -نوع الاطعام املتصدق
به)؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اليت أفطرت رمضان لرضاع أو محل جيب علهيا قضاء تكل الايم ،والزناع فقط يف
الكفارة ،فذهب مجع من أهل العمل اىل أهنا تطعم عن لك يوم أفطرته مسكينا ،وليس
لالطعام حد يف الرشع ،لكن ما يصح أن يسمى اطعاما ،فهو اطعام ،والبعض ال
يوجب علهيا شيئا ،فان احتاطت وأطعمت فامحلد هلل ،واال فال جيب علهيا يشء،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 2/11/1435هـ
حكـم صـوم رمضـان للمـريـض نفســي ًا
اان انسان مريض مرضا نفس يا منذ اكرث من اربعني عاما واتنأول حبواب همدئه وقد
حأولت العالج خالل هذه الفرته ىف أورواب وامرياك ولكهنم فشلوا ىف اجياد عالج ىل
غري الادوية املهدئه وىف لك عام من شهر رمضان احأول فيه الصيام اجد انىن عاجز
عن ذكل فأكتفى ابطعام صامئ فهل اان ملزم بصوم رمضان وكيف ؟؟
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امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ما دمت عاجزا عن صوم رمضان جعزا لكيا ،فال يلزمك غري االطعام ،فتطعم عن
لك يوم مسكينا ،فان برئت ابذن هللا ترجع اىل الواجب وهو الصوم مع املسلمني،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 12/6/1434هـ
حمك من يفطر رمضان بسبب املرض وكيف يكفر عن ذكل؟؟
سالم عليمك  ....دلي سؤال ايفضيةل الش يخ خبصوص افطار رمضان فأان اصبت
مبرض السكر منذ الطفوهل وعند وجوب الصيام عَل مل اكن اس تطيع الصيام بسبب
السكر وحىت هذه اللحظه ال اس تطيع ان اصوم رمضان والان ترامكت عَل أايم
الافطار واان مل اكفر عهنا فأفطرت تقريبا  13شهر رمضان اي  390يوم
سؤال كيف اقوم ابلتكفري عن هذه الايم
هل اقوم ابطعام مسكني عن لك يوم افطرته ومك الْكيه أو املبلغ للمسكني الواحد ؟
ولكن من الصعب اجياد هذا العدد الكبري من املساكني ( )390مسكني !!
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أو هل اقوم ابلتربع يف مجعية خريية الطعام املساكني ومه بدورمه يبحثون عهنم
ويطعموهنم ؟ ومك يكون مبلغ التربع ؟
اعتذر فضيةل الش يخ عن الاطاهل ولكين يف حريه من امري وال اعمل كيف اكفر عن
افطاري يف شهور رمضان  .جزاك هللا خري
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
نسأل هللا الكرمي أن يشفيك ويعافيك ،وبعد
فان اكن هذا املرض ال يرىج برؤه ،وهو مس متر معك ،فالواجب عليك الكفارة دون
الصيام ،ويه اطعام مسكني عن لك يوم ،ما جيب يف كفارة الميني ،أي من أوسط
ما تطعمني ،فان وجدت العدد ،واال فيكن أن تكرري ،فتطعم نفس املسكني،
مبعىن أن تطعم الشخص الواحد ملدة ثالثني يوما ،وكذا غريه ،فتطعم عرشة
مساكني ملدة شهر ،فهؤالء ثالمثائة يوم ،وهكذا.
وان اكنت امجلعية اخلريية عندها العدد ،فال بأس بدفع قمية الكفارة الهيم ،مع اخبارمه
أن هذا املال كفارة ترك الصيام لعدم القدرة عليه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 9/4/1435هـ
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أحوال املسافر يف رمضان بني الفطر والصوم
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه ومن سار هبديه واقتفى أثره اىل يوم ادلين ،وبعد.
فان مسأةل الصوم للمسافر من املسائل اليت اضطربت فهيا اللكمة ،ابلرمغ من وضوهحا
جدً َََا من حيث ادلليل ،غري أنه ملا اكن بني النصوص ش به تعارض ،فان أمر
املسافر ال خيلو حْكه حامت من ثالثة أمور:
الول :أن يباح هل الفطر مطلقا ،ولو اكن قادرا عىل الصوم ،معال بقوهل تعاىل { :أايم ًا
َّم ْعدُ ود ٍ
َات فَ َمن َاك َن ِّم ُنمك َّم ِّريض ًا أو عَ َىل َس َف ٍر فَ ِّع َّد ٌة ِّم ْن أايم ُأخ ََر }البقرة.184
ويف الصحيحني َع ْن َأن َ ِّس ْب ِّن َم ِّ ٍ
اكل ريض هللا عنه قَا َلُ :كنَّا ن ُ َسا ِّف ُر َم َع النَّ ِّ ِّيب َص َّىل
امئ.
َّ ُ
الص ِّ ُامئ عَ َىل الْ ُم ْف ِّط ِّر َو َال الْ ُم ْف ِّط ُر عَ َىل َّ
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل فَ َ ْمل ي َ ِّع ْب َّ
الص ِّ ِّ
وهذا الفعل التطبيق من أحصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،وحبرضته يدل
عىل توسعهم ريض هللا عهنم يف الخذ هبذه الرخصة.
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اَّلل َع ْن ُه َأن َّ ُه قَا َلَ :اي َر ُسو َل َّ ِّ
اَّللَ ،أ ِّجدُ ِّيب قُ َّو ًة
يض َّ ُ
وحديث َ ْمح َز َة ْب ِّن َ ْمع ٍرو ْ َال ْسلَ ِّم ِّ َر ِّ َ
الس َف ِّر ،فَه َْل عَ َ ََّل ُجنَ ٌاح؟ فَ َقا َل َر ُسو ُل َّ ِّ
عَ َىل ِّ
"يه
اَّلل َص َّىل َّ ُ
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َملَ ِّ :
الص َيا ِّم ِّيف َّ
ُرخ َْص ٌة ِّم ْن َّ ِّ
اَّلل فَ َم ْن َأخ ََذ هبِّ َا فَ َح َس ٌنَ ،و َم ْن َأ َح َّب َأ ْن ي َ ُصو َم فَ َال ُجنَ َاح عَلَ ْي ِّه .أخرجاه،
وهذا لفظ مسمل.
غري حممتَةل ،فهذا حيرم عليه الصوم،
يرضه ،و ُّ
يشق عليه مشق ًة َ
الثاين :أن يؤذيه الصو ُم و ُّ
معال حبديثني يف هذا الباب:
اَّلل ريض هللا عهنام يف حصيح مسمل َأ َّن َر ُسو َل َّ ِّ
الول -حديث َجا ِّب ِّر ْب ِّن َع ْب ِّد َّ ِّ
اَّلل
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل خ ََر َج ا َىل َمكَّ َة عَا َم الْ َف ْت ِّح فَ َصا َم َح َّىت بَلَ َغ ُك َرا َع الْ َغ ِّم ِّمي َو َصا َم
َص َّىل َّ ُ
ِ
ِّ
ْ
ف
َ
ِّ
ون ميَا فَ َعل َت،
النَّ ُاس َم َع ُه فَ ِّقي َل َهلُ :ا َّن النَّ َاس قَ ْد َش َّق عَل ْ ِّهي ْم الص َيا ُمَ ،وا َّن النَّ َاس ي َ ْن ُظ ُر َ
ِّ ٍ ِ
رشب والناس ين ُظر ِ
ْ
َ
َ
ف
ْ
دَ
ون ،الَ ْي ِّه فَأَفْ َط َر ب َ ْعضُ هُ ْم َو َصا َم
رص
ع
ل
ا
ع
ب
فَدَ عَا ِّب َقدَ حٍ م ْن َماء َ ْ َ ِّ ِّ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ
ِ
ب َ ْعضُ هُ ْم فَ َبلَ َغ ُه َأ َّن انَ ًسا َصا ُموا فَ َقا َل :أول َ ِّئ َك الْ ُع َصاةُ.
ول َّ ِّ
 ويف الصحيحني عن َجا ِّب ِّر ْب ِّن َع ْب ِّد َّ ِّاَّلل َع ْهنُ ْما قَا َلَ :اك َن َر ُس ُ
اَّلل َص َّىل
يض َّ ُ
اَّلل َر ِّ َ
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل ِّيف َس َف ٍر فَ َر َأى ِّز َحا ًما َو َر ُج ًال قَ ْد ُظ ِّل َل عَلَ ْي ِّه فَ َقا َلَ :ما ه ََذا .فَ َقالُوا:
َّ ُ
الس َف ِّر ".
َص ِّامئٌ .فَ َقا َل " :لَيْ َس ِّم ْن الْ ِّ ِّرب َّ
الص ْو ُم ِّيف َّ
فهذا احلديث محمول عىل من اكن حاهل كحال هذا الشخص.
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الس نَّ ُة هل الصوم ،معال
الثالث :أن يقوى عىل الصوم ،ويشق عليه مشق ًة حممتَةل ،فهذا ُّ
ول َّ ِّ
حبديث أيب ادلرداء ريض هللا عنه يف الصحيحني قَا َل خ ََر ْجنَا َم َع َر ُس ِّ
اَّلل َص َّىل
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل يف بعض أسفاره ِّيف َشهْ ِّر َر َمضَ َان ِّيف يوم شديد احلرَ ،ح َّىت ا ْن َاك َن
َّ ُ
ِّ َِّ
امئ ا َّال َر ُس ُ
اَّلل
َأ َحدُ انَ لَ َيضَ ُع يَدَ ُه عَ َىل َر ْأ ِّس ِّه ِّم ْن ِّش َّد ِّة الْ َح ِّر َو َما ِّفينَا َص ِّ ٌ
ول َّاَّلل َصىل َّ ُ
ِ
عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل َو َع ْبدُ َّ ِّ
اَّلل ْب ُن َر َوا َح َة.
فهذا احلديث رصحي يف كون هدي النيب صىل هللا عليه وسمل اكن يصوم وهو مسافر،
مادام قادرا عىل الصوم.
وهبذا التقس مي جتمتع الدةل ،وينجَل للمسلمني ح ُمك ه ِّذ ِّه املسأ ِّةل ،وأن املسافر ال خيلو
حْكه من أن يباح هل الفطر ،ولو اكن قادرا عىل الصوم ،أو يشق عليه الصوم ويؤذيه،
فيحرم الصوم ،أو يقدر عىل الصوم مع مشقة حممتَةل ،فيُسن هل الصوم ،وهللا املوفق.
ُ
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1432/8/23هـ
حدود رخصة الفطر يف رمضان للمسافر
رخصة الفطر للمسافر يف رمضان أثناء رحةل السفر أم تشمل مدة اقامته للبدل املسافر
هل؟ اذا دعوت يف جسودي هل جيوز أن أصَل عىل النيب بعد ادلعاء؟
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امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
رخصة الفطر يف رمضان تثبت للمسمل حال تلبسه ابلسفر ،ولو بق مدة طويةل،
سواء يف طريقه ،أم بعد نزوهل ،لكن الس نة فمين اكن يف السفر ،ويقدر عىل الصوم،
فالس نة أن يصوم ،فقد اكن النيب صىل هللا عليه وسمل يصوم وهو مسافر ،ويف شدة
ُّ
ول َّ ِّ
احلر ،قَا َل َأبُو ادلَّ ْردَا ِّء ريض هللا عنه ( :ل َ َق ْد َر َأيْتُنَا َم َع َر ُس ِّ
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل
اَّلل َص َّىل َّ ُ
ِّيف ب َ ْع ِّض َأ ْس َفا ِّر ِّه ِّيف ي َ ْو ٍم َش ِّدي ِّد الْ َح ِّر َح َّىت ا َّن َّالر ُج َل ل َ َيضَ ُع يَدَ ُه عَ َىل َر ْأ ِّس ِّه ِّم ْن ِّش َّد ِّة
ِّ َّ ِ
ِّ
ِّ
َ
َّ
اَّلل عَل ْيه َو َس َمل َو َع ْبدُ َّاَّلل ْب ُن َر َوا َح َة ).
الْ َح ِّرَ ،و َما ِّمنَّا َأ َح ٌد َص ِّ ٌ
امئ ا َّال َر ُسو ُل َّاَّلل َصىل َّ ُ
ِ
أما ان اكن يشق عليه الصوم جدا يف السفر ،فالواجب أن يفطر ،وال جيوز هل
الصوم ،لقوهل صىل هللا عليه وسمل  ( :ليس من الرب الصوم يف السفر).
أما ادلعاء يف السجود ،فالصالة عىل النيب صىل هللا عليه وسمل دعاء هل ،وهو
مرشوع يف لك حال ،وبعد لك دعاء ،يف السجود ويف غريه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/4/23هـ
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ماذا يصنع املريض يف رمضان؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
املرض يف الصوم هل حاالن:
الوىل :أن يعجز العبد عن الصوم جعزا مؤقتا ،مبعىن أنه يزول عنه املرض ،ولو تأخر،
وهذا ما يعرب عنه الفقهاء بقوهلم ( :مرض يرىج برؤه ) فهذا ال كفارة عليه ،امنا هل أن
يفطر  ،ويصوم اذا قدر  ،ولو تأخر ،فهو داخل يف قوهل تعاىل ( :ومن اكن مريضا
أو عىل سفر فعدة من أايم أخر).
الثانية :أن يكون املرض دامئا مس مترا معه ،وال يرىج زواهل ،فهذا اذلي جتب عليه
كفارة الصوم ،وهو املعين بقوهل تعاىل( :وعىل اذلين يطيفونه فدية طعام مسكني )
فيطعم عن لك يوم مسكينا ،من أوسط ما يطعم ،وال حرج أن يتكرر نفس املسكني،
لك يوم ،وهل أن جيمع ثالثني مسكينا أخر الشهر ويطعمهم ،كام اكن يصنع أنس ريض
هللا عنه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1433/8/26هـ
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منع احلامل من الصوم ابذن من الطبيب
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته افيدوین افادمك هللا اان حامل ىف الشهر السادس
وادلكتور املتابع محلىل قال ىل مينفعش این اصوم شهر رمضان ومش عارفه امعل ايه
ممكن اطعم فرد عن لك يوم وال ايه الصح امعل ايه ابرك هللا فيمك وشكرا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ان أخربك الطبيب الثقة المني بأنك ال تس تطيعني الصوم ،وأن الصوم يرضك،
فأفطريُ ،ث صوم عند القدرة ،وليس عليك كفارة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
طول مدة الصيام يف بدلة معينه وحْكه
السالم عليمك أان ساكنة يف السويد وعندي الصيام يف شهر رمضان من الساعة
 2.00الفجر واملغرب الساعة  23.00يف هذه احلاةل أريد الفتوة الرشعية لكيفية
الصيام الرجاء الرد رسيعا للرضورة القسوة مع جزيل الشكر والسالم عليمك ورمحة
هللا وبراكته.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
الصل أن الصوم يكون من طلوع الفجر اىل غروب الشمس ،حىت ولو طالت
املدة ،مفادام يامتيز الليل والهنار ،فالواجب الصوم فرتة الهنار ،فان جعز الشخص لشدة
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مرض ،أو عناء معل ،وجعز ابلفعل عن الصوم ،ومل يس تطع ،فليفطرُ ،ث يصوم قضاء
يف الايم املعتدةل ،وعليه أن يعمل أن الصوم يف رمضان أرشف لرشف الزمن ،وموافقة
الناس وهو صيام ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/5/1432:هـ
ما حمك رفض الصوم ملن دليه ضعف مسع شديد منذ الطفوةل؟
ابنىت مصابة بضعف السمع الشديد اذلى ال حنسن معه ايصال املعلومة لها عندما
علمناها صوم رمضان تعلمته ابحملأاكة والتقليد وان تفعل مثل ما نفعل وعندما اكنت
صغرية اكنت تفسد صياهما ابللك مع تكرراران لها بعدم فعل ذكل ..الان ىه ىف
العرشين من معرهاترفض ان تصوم شهر رمضان وال تريد قضاء أايم العذر دلهيا تعبنا
معها كثريا ابوها واان وكذكل تتذمر من احلجاب بسبب ما تراه ىف القنوات التلفزيونية
عىل الرمغ من اننا ارسة نلزتم ابدلين واحلجاب ومننع القنوات املاجنة واملس هترتة ولكن
دلينا صعوبة شديدة ىف ايصال ادلين والعبادات لها مع العمل اهنا تصىل ولكن تقرأ
الفاحتة بلغة ركيكة ..ماذا نفعل معها وهل يسقط عهنا الصوم وخنرج كفارة ..افيدوان
ابرك هللا فيمك
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
نسأل هللا أن يعافهيا ،وأنمت واصلوا يف ايصالها ادلين ابحلس ىن ،وبش ىت الطرق،
وحيسن بمك السع يف عالهجا ما أمكن ،س امي يف هذا العرص اذلي تطور فيه الطب
جدا ،وأما يه فأمرها اىل هللا ،ان اكنت ال تع ما تقولون ،فهي معذورة ،وليس
علهيا يشء ،وال يلزممك يف حال كوهنا ابلغة يشء ،امنا يلزهما يه :اما الصوم عند القدرة
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عليه ،واما الكفارة عند العجز التام عن الصوم ،وهذا ال يظهر ،لهنا قادرة عىل
الصوم ،لكن ال تفهم اخلطاب ،فهي أش به بغري امللكف ،فال جيب علهيا حىت تع
خطاب التلكيف ،ال الصوم وال الكفارة ،وكذا المر ابلنس بة للحجاب ،فهي ال تفهم
اخلطاب ،أصال ،فال يلحقها االُث حىت تفهم اخلطاب ،فتقوم احلجة علهياُ ،ث أهنا –
حسب ما ذكرُت -ترى بعيهنا خالف ما تقولون.
فاملهم أهنا ال جيب علهيا الصوم حىت تعقل اخلطاب ،وكذا احلجاب ،لكن عليمك أن
تلبسوها احلجاب ،لن الناظر من الناس ال يعرف مرضها ،فيس ئي الظن بمك ،ولو
اكن ابلشدة ،نسأل هللا أن يعافهيا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/5/1431:هـ
ما حمك قرص مدة الصوم يف بدل معني وحصة الصوم؟
لقد ذهبت المتام ادلراسات العليا يف مدينة غالسكو يف سكتلندا والان شهر رمضان
الكرمي عىل الابواب ولكن مدة الافطار يف هذا البدل يه أربع ساعات تقريبا فقط
مما جيعل من صوم شهر رمضان صعبا جدا  ،وقد كنت اتسائل ان اكن ابماكين
الافطار لعيد صيام الشهر يف ليبيا بعد ان ارجع حيث انين سأرجع اىل بدلي خالل
بداية س نة .2014
وشكرا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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ما دمت تقدر عىل الصوم ،حىت ولو طال الهنار ،فانه الواجب عليك ،أما ان جعزت
فكل أن تفطر وتقِض عن الرجوع ،وعىل لك حال أنت مسافر ،وكل الخذ برخصة
السفر فتفطرُ ،ث لو عدت فصم.
لكن لو كنت نويت االقامة هناك ،فال جيوز كل أن تفطر للسفر ،لكن كل أن تفطر
للعجز التام عن الصوم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/3/1429:هـ
جواز الصيام للمسافر
السالم عليمك ,سؤال عن جواز الصيام للمسافر .اين اسافر اىل معَل مسافة 130
مك للك اجتاه يوميا ,فهل جيوز ل صيام رمضان؟ واان قادر عىل ذكل ان شاء هللا.
جزامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
الس نة للمسافر الصوم ان اكن قادرا عليه ،وال يشق عليه ،هذا ما ثبت عن رسول
هللا صىل هللا عليه وسمل ،مفادامت قادرا خفذ ابلهدي النبوي ،واال خفذ ابلرخصة
وأفطر ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/9/1433:هـ
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هل مرصح ل ان اصوم عَل توقيت مكة وأان ببدل أخر؟
اعيش وامعل يف ايطاليا وهنا نصوم  18ساعة و اكرث أو اقل وسوءال هل مرصح
ل ان اصوم عَل توقيت مكة وجازامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
جيب أن تصوم وفق توقيت املاكن اذلي أنت فيه ،فأنت مطالب ابلتعبد حسب
طلوع الشمس أو غروهبا يف املاكن اذلي تقمي فيه ،وليس ماكان أخر ،ولو اكن مكة،
فاتبع توقيتمك ،ومص وأفطر مع املسلمني هناك ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف12/3/1433:هـ
صيام رمضان للحامل
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته سوال هو عن صيام رمضان للحامل .اان حامل يف
الشهر الثامن اشكوا من هبوط يف الضغط دلا نصحتين طبيبيت الاملانيه برشب
مكيات كبريه من املاء وبعدم الصوم مع العمل اين مقميه يف املانيا ساعات الصوم طويهل
وللعمل ايضا اين جنيين عنده عيب خلق يف واحده من اللك هدا ما اخبارين الاطباء
وهللا اعمل  .ان عندي رغبه للصيام وقيام رمضان ليك ريب يفرج كربيت ويشفيَل
جنيين لكن اخاف ان ارض البييب ارجو منمك الاجابه قبل رمضان وشكرا  .وهل
لو افطرت دعايئ وقيام مثل الصامئ ام اين يف درجه اقل
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ليس عليك بأس يف الفطر بسبب ما أنت فيه ،ويف احلديث ( :اذا مرض العبد أو
سافر كتب هللا هل ما اكن يصنعه حصيحا مقامي ) فأجرك عىل معكل اليت أنت معتاداه
مكتوب مبشيئة هللا ،وكونك تفطرين ال يعين أال تدع وتصَل الرتاوحي وغريه من
العباداتُ ،ث اقض تكل الايم مىت تيرس كل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/7/1428:هـ
اختالف ظهور الهالل يف بدل عن بدل والسفر للبدل الخر
السالم عليمك و رمحة هللا و براكته أين أمعل يف قطر و سوف اسافر ال مرص يوم
الثالاثء القادم و قد يكون هذا اليوم أول أايم شهر رمضان يف قطر و ليس يف مرص
مفاذا افعل علام ابين سوف اسافر يف وسط الهنار فهل ابدا الصوم مع قطر اما اصوم
مع مرص يف اليوم التال
اما اصوم مع قطر ال وسط الهنار و افطر عندما اصل ال مرص و جزامك هللا خري ًا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
أنت تلزم ابلعبادة يف البدل اذلي ظهر الهالل وأنت فهيا ،فان ظهر يف قطر ،فعليك
أن تصوم يف قطرُ ،ث تْكل اليوم يف أي ماكن اكن ،فان دخلت مرص ،فافطر عند
غروب الشمس من ذكل اليوم ،وكل أن تفطر للسفرُ ،ث يف أخر الشهر ان ُت
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صومك ثالثني يوما فامحلد هلل ،وان زاد بأن تأخرت مرص يف الرؤيةُ ،ث َُّت الشهر
رسا ،وهللا املوفق.
عندمه ،فيتوجب عليك الفطر اليوم الخري ًّ
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
رضورة أخذ دواء ابلهنار يف رمضان للحامل
أان حامل وادلكتورة أعطتين دواء وقالتَل الزم أخده يف الهنار وحين يف رمضان
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
مادامت الطبيبة ثقة ،فال بأس ،وأفطري تكل الايمُ ،ث اقضهيا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/6/1433:هـ
ما حمك صيام والصالة لفتاة عقلها وتفكريها مازال صغري؟
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته  ,ان سؤال هو ماهو حمك صيام والصاله فتاة تبلغ
من العمر  11س نه وقد جاءهتا احليض وان عقلها وتفكريها مازال صغريا ؟ ارجو
افاديت  ,وشكرا.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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مادام احليض قد نزل علهيا ،فهل أثره الرشع  ،حىت ولو اكنت طفةل يف تفكريها،
فاحليض أقامه الشارع عىل أنه عالمة بلوغ ،وهل أحاكم ختصه ،دون النظر اىل مسأةل
الفهم والتكفري ،فال تصَل وال تصوم ،حىت تطهر من احليض ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف5/3/1432:هـ
ما حمك الصيام للحامل ان طالت مدة الصيام يف بدل معني؟
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ,اان امراة حامل ابلشهر السادس واعيش يف السويد
ومدة الصيام يف رمضان ال تقل عن عرشون ساعة أول يومني من شهر رمضان
املبارك شعرت ابلتعب و ال زلت اصوم ولكن اخىش عىل جنيين جدا مفا حمك
الصيام يف ذكل وجزامك هللا خري
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ان شعرت ابالرهاق الشديد ،أو خشيت الرضر عىل اجلنني ،يتعني عليك الفطر،
ُث القضاء مىت تيرس ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/2/1433:هـ
الفطر مع توقيت بدلة أخرى لطول مدة الصيام يف البدل املقمي هبا
زوىج يعمل ابيطاليا ويشق عليه الافطار ىف شهر رمضان بعد 18ساعة وقت أذان
املغرب هناك وقد افطر يومني مع توقيت الافطار معنا ىف مرص مفا احلمك ىف ذكل
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ال جيوز هل أن يفطر بغري توقيت البدل اذلي هو فيه ،فكيف يفطر والشمس طالعة؟!!
فعليه قضاء هذين اليومني ،مثا فامي اس تقبل ان اكن يشق عليه الصوم ،فهل أن يفطر،
ويقِض اذا تيرس ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
صوم مريض السكري
أان مريض سكري من ادلرجة الوىل و أصوم والكن اشعر بتعب يف اللكى قيل ل
جيب االفطار والكن هل ادفع عن لك يوم أو أصوم يف الش تاء و ما حْك الين مل
افطر حىت اليوم و شكرا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ان اكن الصوم يشق عليك ،أو يزيد يف املرض ،فيتعني عليك االفطارُ ،ث ان كنت
تس تطيع القضاء فامي بعد ،وجب عليك القضاء ،وال كفارة ،أما ان كنت ال تس تطع
الصوم أبدا ،فهنا جتب الكفارة ،ويه اطعام مسكني عن لك يوم تفطره ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف23/3/1433:هـ
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منع الصوم للحامل ابذن الطبيبة مع قدرهتا عىل الصوم
السالم عليمك..أين أمراءه حامل بتوامئ يف الشهر الرابع وحاليت الصحيه امحلدهلل ولكن
دكتوريت منعتين من صيام رمضان وحأولت ان اقنع زويج ابلصيام لكنه رفض،،،هل
لو مصت من دون عمل زويج تقبل صيام؟؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
حيسن يف ذكل طاعة الطبيب الثقة ،فان اكن يرى أن الصوم يرضك أو يرض اجلنني،
فان الصوم ال جيوز ،وجيب الفطر ،وال شأن للزوج يف هذا المر ،فان المر مرده
للطب ،فعليك متابعة ما قاهل ادلكتور ،سواء أريض الزوج أم مل يرض ،فان الصوم
واجب بأصل الرشع ،ال يفتقر الذن الزوج ،وان رأى الطبيب أن الصوم ال اشاكل
فيه ،وجب الصوم ،سواء أذن الزوج أم مل يأذن ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
صوم رمضان يف الصيف ملريض اللكى
السالم عليمك انين من العراق اصاب أيخ جعز لكوي ُث تربعت ةل بلكية هل جيب
علية الصوم يف الصيف
مع العمل انين مصت رمضان الس نة املاضية يف الش تاء
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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ان كنت تقوى عىل الصوم ،فيجب عليك الصوم ،واال بأن جعزت جعزا مطلقا ،فعليك
الكفارة ،ويه اطعام مسكني عن لك يوم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
صوم رمضان للحامل
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته حيامك هللا اان حامل يف الشهر الرابع واس بوع قبل
رمضان قالت ادلكتورة ل انين ضعيفة وينقص وزين عن لك زايرة وجيب ان ألك
جيدا جيدا لزيداد وزين وكداكل ابلنس بة للجنني وايضا رمبا يكون عندي سكر
والان مع شهر رمضان املبارك نويت الصيام ان اس تطعت لكن يف الصباح اشعر
جيدا ولكام ازدادت الساعات اشعر بتعب كبري واملشلك مع الصيام البد ان اطيخ
فال اس تطيع حىت الوقوف واضع كريس جبانب الفرن السرتحي وحىت ال اس تطيع
الالكم مع اطفال وبعد الافطار ال اس تطيع حىت الصالة سؤال هل اذا افطرت
جيب عَل القضاء وحده ام الفديةوحدها ام هام مع علام اين مسعت الفدية وحدها
ومسعت القضاء وحده ومسعت هام معا ارشدوين للصواب ابرك هللا فيمك ونفع بمك
وجزامك عنا لك خري والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ان رأيت أن يف الصوم عليك مشقة ابلغة ،ضعف كبري ،خفشيت عىل نفسك أو
اجلنني ،فال بأس يف الفطر ،ويلزمك القضاء فقط مىت تيرس كل ذكل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف9/3/1431:هـ
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سافر ابلطائرة وهو صامئ كيف يفطر
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
يصوم ما دام يرى الشمس ،فان غربت ،ومل يعد يراها أفطر ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
الفطر بعذر حص
سالم عليمك ورمحة هللا وبراكته سؤال يف حمك الصوم لس باب خاصة كنت انمئ
أثناء النوم ارتفاعت محوضة املعدة مما اداء اغالق التننفس يف احللق ابو البلعوم ومقت
من النوم بدون تنفس وحمأوهل ل اخذ تنفس مل اس تطع التنفس احسست بطلوع
الروح واخذت أرشب املاء لفتح جمري الهواء يف احللق أو البلعوم حىت فتح الهواء
التنفس هل يعترب صوم حصيح ل هاذي الس باب ام غري حصيح وشكرأأ
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
عافاك هللا ،ولقد أفطرت هبذا العمل ،وعليك القضاء ،وال اُث عليك ،فأنت يف تكل
احلال يف عداد املرىض اذلين عذرمه هللا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
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الفطر يف هنار رمضان لعمل أشعة وحتاليل
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته فضيةل الش يخ الكرمي ابنيت مريضة وحباجة لعمل
حتاليل وأشعة وحتتاج اىل الفطر يف هنار رمضان ،وذكل أهنا تعمل يف مستشفى
حكوم ،ويسهل علهيا معل التحاليل والاشعة هناك ،ويف االماكن معل التحاليل
والشعة يف مستشفى ليَل لكن يف المر صعوبة لن دواهما طويل ولن ملفها يف
املستشفى احلكوم.
فهل نتلكف ونعمل لها التحاليل والشعة يف املستشفى املسايئ؟
أم ميكن لها الفطر ومعل التحاليل والشعة؟
ابرك هللا فيك وجزاك خريا كثريا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
الصوم واجب ،وال جيوز الفطر اال برخصة من الرشع ،وما ذكرتيه ال يعترب مسوغا
من مسوغات الفطر ،لكن ميكهنا أن تعمل أشعة دون أن تفطر ،وميكن أيضا التحاليل
دون الفطر ،فليس هبا حاجة أن تفطر ملثل هذه المور ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
طول مدة الصيام يف بدلة معينة وحمك الصوم والافطار
السالم عليمك  ...فضيةل الش يخ زوجيت تعيش يف موسكو حيث انه تصوم يف رمضان
هذي الس نة قربت 19ومه يوهجو صعوبه كبريه يف صيام
اذن الفجر الساعة  3ص
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اذن املغرب الساعة  10م
و غروب الشمس الساعه  3م
ارجو من فضيلتمك الفتاء
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
مادام حصل الامتيز بني الليل والهنار فالواجب الصوم بلك حال ،لكن ان شق عىل
البعض ،ومل يس تطع الصوم ،وجعز عنه جعزا اتما ،اكن هل الفطر ،والقضاء حني السعة،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
هل أمل السن يس تدع أن أفطر
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته دلي امل يف السن هل جيوز ان افطر وماذا لو
فطرت اصوم بعد رمضان أو تكون عَل كفاره
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
أمل السن ليس مسوغا للفطر ،اال ان بلغ بك اجلهد واملشقة أقصاها ،فكل الفطر ،أما
المل املعتاد ،فال جيوز كل الفطر معهُ ،ث ان أفطرت اكن عليك القضاء دون الكفارة،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
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طول مدة الصيام يف بدل هل تبيح الفطر؟
عندي اس تفسار عن فتوى الصيام يف اخلارج يف املانيا واليوم يكون طويال جدا
الصيام يكون مثانيه عرش ساعه تقريبا  ..اان مسافر للعالج الخيت الصغريه ومع
اخوي الكبري وام واخويت  ..والان مصنا رمضان حىت هذا اليوم  ..ولكن هل جيوز
الافطار ؟ وبعض الايم يكون مشقه بسبب حراره اجلو وطيهل اليوم ..
شكرا لمك وانتظر الرد ..
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
مادممت مسافرين فلمك الخذ ابلرخصة ،والفطرُ ،ث القضاء ،واعلموا أن الس نة ملن
اكن مسافرا ،وقادرا عىل الصوم الس نة هل أن يصوم ،وهللا املوفق,.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/3/1434:هـ
املرضع ان خشيت عىل نفسها أو رضيعها الرضر ابلصوم
وادليت اجنبت طفال قبل10أايم من شهر رمضان 'وقد افطرت الهنا اكنت تعمل انه
جيوز للمرضعة الافطار' لكهنا فوجئت بالكم احد الامئة وهو يقول لها اهنا ال جيوز
لها الافطار وانه وجب علهيا الصيام' واضاف اهنا تس تطيع تعويض حليب صدرها
ابحلليب الاصطناع ' بيامن قال امام اخر انه جيوز لها الافطار مس تدال ببعض الاايت
من القران 'وعىل ضوء هدا قررت اللجوء لفضيلتمك للفصل يف الامر واعطائنا
الفتوى الاسالمية الصحيحة مفصةل وارجو ان يكون الرد رسيعا و السالم عليمك
ورمحة هللا تعاىل و براكته
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
املرضع ان خشيت عىل نفسها أو رضيعها الرضر ابلصوم،فلها أن تفطر ،ويه داخةل
يف قوهل تعاىل ( :مفن اكن منمك مريضا أو عىل سفر ،فعدة من أايم أخر ) واالنسان
طبيب نفسه ،أما ان اكن ال يرضها أو الرضيع ،وتقوى عىل الصوم ،فال جيوز لها
الفطر ،فاملسأةل منوطة ابلقدرة ،واذلي يقدرها الشخص نفسه،وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/2/1433:هـ
ال تس تطيع الصالة وال الصيام بسبب املرض ..ماذا تفعل؟
السالم عليمك ...زوجيت ي ش يخ من قبل رمضان العام ويه حباهل لك يوم تزداد
سوء عن ذي قبل ...ملن تس تطع الصاله والالوضوء دلرجة اكنت متكث وقت تطويل
حىت تؤدهيا ..جاء رمضان وقدر هللا ان يكون علهيا  25يوم ًا للقضاء ...مابعد رمضان
سوء حتا اصبحت جتمع الصلوات بوقت واحد حتا اصبحت
اش تدت حالهتا ً
اليس تطيع الصاله اطالق ًا هناية لك اس بوع جتمع صلوات ذالگ الاس بوع حتا مرت
علهيا شهور التس تطيع فهيا الصاله اطالق ًا ...فرتكت الصاله مك شهر ...لتس تعيد
حصهتا ...بدات الان امحلدهللا تشعر بسهوهل يف اداء الصاله شيئ ًا بش ُّي....ولكن
الصيام منذ رمضان املايض مل تس تطع القضاء...فلكام تنوي الصيام تتعب وتبيك وتتغري
حالهتا ومزاهجا متام ًا والتسطيع الصاله والوضوء عندما فقط تنوي الصيام...حأولت
تصوم ولكن مبنتصف الهنار تهنار باكاااااايه من شدة ماتشعر به من ضيقه ووسأوس
ففورا تغري نيهتا ابنه صيام تطوع وليس قضاء فور ماتغري نيهتا هتدء وتس تطيع الصاله
والوضوء...مفاذا علهيا تفعل ابلنس بة للقضاء حالهتا تزداد سوء ...علامً مل يتبقا ع شهر
رمضان ابذن هللا سوا  3اشهر...سالنا ش يخ فافتاء لنا جبيب.علهيا قضاء الصيام.
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حأولت جااااهده بعد سامع الفتوى الصيام ولكن دون جدوى ...جربت ش ىت
الس بل ..ومازالت حالهتا تزداد سوء ماان يقرتب موعد الصيام تتعب ..ماذا علهيا
جزيمت اجلنه
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ابلنس بة للصالة والوضوء ،فتفعل ما بوسعها ،وال يلكف هللا نفسا اال ما أاتها ،لكن
ال ترتك الصالة ابللكية أبدا ،بل تصَل حسب حالها ومقدرهتا ،ولو جالسة أو انمئة،
وكذا الوضوء ،فان جعزت عنه تتميم.
أما الصوم ،فهي تبادر به ،وحتاول جاهدة يف ذكل ،فان جعزت جعزا اتما ،ومل تعد
قادرة عىل الصوم ،فانه تطعم عن لك يوم مسكينا ،وهذا عند العجز التام عن الصوم،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف12/1/1433:هـ
كيفية الصوم يف السويد
سؤال يتعلق بسفري قبيل رمضان اىل السويد يف زايرة متتد اىل العرش الواخر من
رمضان فكيف الصوم هناك هل عىل حركة الشمس يف ذكل البدل علام ابن الهنار
طويل رمبا اكرث من  22ساعة ابرك هللا فيمك
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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ما دمت يف ماكن يامتيز فيه الليل عن الهنار ،فالواجب صوم الهنار يف ذكل املاكن،
فان جعزت فكل الفطر برخصة السفر أو عدم القدرة عىل الصومُ ،ث القضاء فامي بعد
 ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف27/3/1433:هـ
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مفسدات الصوم
خمترص يف نوازل املفطرات
بسم هللا الرمحن الرحمي
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم المت َّان المكالن عىل املبعوث رمحة للعاملني،
نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فان هللا تعاىل حكمي خبري ،يرشع للعباد ما فيه مصلحهتم يف ادلنيا والخرة ،واكن
من أعظم ما رشع بعد الصالة والزاكة ،أن فرض الصيام ،قال تعاىلَ ] :شه ُْر َر َمضَ َان
ات ِّم َن الْهُدَ ى َوالْ ُف ْرقَ ِّان فَ َمن َشهِّدَ ِّم ُ ُ
َّ ِّاذل َي ُأن ِّز َل ِّفي ِّه الْ ُق ْرأ ُن هُدً ى ِّللنَّ ِّاس َوب َ ِّينَ ٍ
نمك َّ
الشه َْر
فَلْ َي ُص ْم ُه [ البقرة ،185 -كام بني هللا تعاىل احلْكة من هذا الفرض ،فقال تعاىلَ ] :اي
َأهيُّ َا َّ ِّاذل َين أ َمنُوا ُك ِّت َب عَلَ ْي ُ ْمك ِّ
ون [ البقرة-
الص َيا ُم َ َمَك ُك ِّت َب عَ َىل َّ ِّاذل َين ِّم ْن قَ ْب ِّل ُ ْمك لَ َعل َّ ُ ْمك تَتَّ ُق َ
.183
فنص هللا تعاىل عىل أعظم ِّح َمك مرشوعية الصيام ،أال ويه حتقيق تقوى هللا
َّ
وخشيته؛ وذلكل ملا س ئل النيب صىل هللا عليه وسمل عن امرأة تصوم وتصَل
وتتصدق ،ولكهنا تؤذي جرياهنا! قال :يه يف النار .أخرجه أمحد بس ند حصيح؛ وذكل
أن تكل العبادات مل حتقق املقصود العظم مهنا ،وهو تقوى هللا ،كام اش متل الصوم
عىل ِّح َ ٍمك ابلغة ،وفوائد جليةل ،فالصوم وس يةل لشكر النعم ,وذكل أن الصوم ُّكف
النفس عن اللك والرشب وامجلاع ,وهذه من أجل النعم وأعالها ,والامتناع عهنا
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زماان معتربا يعرف قدرها ,اذ النعم جمهوةل ,فاذا فقدت عرفت ,فيحمهل ذكل عىل قضاء
حقها ابلشكر .والصوم وس يةل اىل ترك احملرمات ،وابلصوم حيصل التغلب عىل
الشهوة ،وهو موجب للرمحة والعطف عىل املساكني ،وفيه قهر للش يطان ،واضعاف
نفسه عىل مراقبة هللا تعاىل ،ويف الصيام الزتهيد يف ادلنيا
هل ,وابلصوم ِّ
يدرب املس ُمل َ
وشهواهتا ،والرتغيب فامي عند هللا تعاىل ،فهذا غيض من فيض من حمك مرشوعية
الصيام .ويف العرص احلديث ج َّد ابلناس أمور يف الصوم مل تكن لتوجد من قبل،
سواء فامي حيصل به الفطر ،أو غريه ،واكنت عىل قسمني:
الول :نوازل املفطرات.
الثـاين :نوازل الرؤية واختالفها.
الول :نوازل املفطرات :لقد َّبني هللا تعاىل يف كتابه العزيز أصول املفطرات ،فقال
تعاىلُ ] :أ ِّح َّل لَ ُ ْمك ل َ ْي َ َةل ِّ
الص َيا ِّم َّالرفَ ُث ا َىل ِّن َسأئِّ ُ ْمك ه َُّن ِّل َب ٌاس ل َّ ُ ْمك َو َأ ُ ْنمت ِّل َب ٌاس لَّه َُّن عَ ِّ َمل
اب عَلَ ْي ِ ُ ْمك َو َع َفا ع ُ ْ
َنمك فَال َن َاب ُِّ
رشوه َُّن َوابْ َت ُغو ْا َما َك َت َب
ُ
ُون َأن ُف َس ُ ْمك فَتَ َ
نمت َ ْختتان َ
اَّلل َأنَّ ُ ْمك ُك ُ ْ
ارشبُو ْا َح َّىت ي َ َتبَ َّ َني لَ ُ ُمك الْ َخ ْيطُ ا َلبْ َي ُض ِّم َن الْ َخ ْيطِّ ا َل ْس َو ِّد ِّم َن الْ َف ْج ِّر
ُ
اَّلل لَ ُ ْمك َو ُ ُلكو ْا َو ْ َ
ُ َُّث َأ ِّت ُّمو ْا ِّ
الص َيا َم ا َىل ال َّل ْي ِّل ..الية [ البقرة.187 -
ِ
لك
وملا ج َّد يف هذا الباب أمور َّمشر العلامء املعارصون عن ساعد ا ِّجل ِّد ،وبيَّنوا حمك ِّ
انز ٍةل عىل حدة ،وحرصا من أمانة موقع الفقه االسالم عىل نرش الحاكم الفقهية،
وبذل الفقه بني املسلمني ،خو ِّاصهم وعو ِّامهم ،نسوق اليك أحاكم تكل النوازل ،مع
بيان حمك لك انزةل ،حسب الراحج من أقوال العلامء .ابدئ ذي بدء اعمل أن املفطرات
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يف ضوء املس تجدات الطبية أقسام ،مفنه ما يدخل عن طريق الفم ،ومنه ما يدخل
عن طريق النف ،أو الذن ،أو ا ِّجلدل ،أو املهبل ،أو جمرى البول أو الغائط ،ومنه
ما يُ ِّفطر ابخراجه من البدن.
 -1خباخ الربو :وهو عبارة عن عبوة مضغوطة حتتوي عىل املاء وغاز الكسجني
واملواد العالجية اليت يقصد أن تصل اىل اجلهاز التنفيس ،والنس بة الكربى
فهيا للامء ،والبايق للكسجني واملواد العالجية .وقد اختلف أهل العمل يف
الفطر به ،والراحج عدم الفطر به ،وهو ما ذهب اليه مجع كبري من أهل العمل
املعارصين؛ وبه صدر قرار مجمع الفقه االسالم يف جلس ته املنعقدة يف دورة
مؤمتره العارش جبدة ابململكة العربية السعودية ،خالل املدة من  23اىل 28
صفر 1418هـ؛ وعللوا ذكل بأن الصل حصة الصيام ،وال ينقل عنه اال
بيقني ،فهذه املادة تذهب اىل اجلهاز التنفيس ،ووصول يشء مهنا اىل املعدة
أمر مشكوك فيه ،وثبوت الصوم يقني فال يزول ابلشك ،وعىل فرض أن
قدر يسريٌ يعفى عنه ،كام أهنم
جزءا من هذه املادة وصل اىل املعدة ،فانه ٌ
ً
قاسوه عىل أمرين :الول :ما يبقى بعد املضمضة ،فان املتخصصني يقولون:
ان املاء الواصل اىل املعدة بعد املضمضة أكرث مما يصل الهيا اذا اس تنشق هذا
البخاخ ،وقد قام دليل الرشع عىل وجوب املضمضة يف الوضوء ،ومل ينقض
الصوم ابالجامع .الثاين :القياس عىل ما ميكن أن يصل اىل املعدة من جراء
اس تعامل ِّ
السواك ،وقد ثبتت الس نة ابس تحباب السواك أثناء الصيام.
 -2القراص العالجية اليت توضع حتت اللسان :ويه أقراص توضع حتت اللسان
متص يف هذه املنطقة مبارشةُ ،ث حيملها ادلم
لعالج بعض الزمات القلبية ،تُ ُّ
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اىل القلب ،فتتوقف الزمة املفاجئة اليت أصابت القلب .وقد صدر قرار مجمع
الفقه االسالم املشار اليه سابقا بأن تكل القراص ليست من املفطرات؛
لن دخولها اىل البدن يكون عرب القنوات اليت توجد حتت اللسانُ ،ث عرب
ادلم ،فال يصل اىل املعدة؛ والصل حصة الصيام ،وال يرتك اال بيقني ،وهذه
القراص ليست أ ً
الك ،وال رش ًاب ،وال يف معىن اللك أو الرشب ،فاهنا ال
تصل اىل املعدة ،وال حيصل للبدن هبا من القوة والنشاط ما حيصل ابلطعام
والرشاب ،لكن ي ُشرتط أال يبتلع االنسان ما يتحلل مهنا ،وامنا مي ُّجه.
 -3الغرغرة ،وخباخ العالج املوضع للفم :تلحق هذه الش ياء ابملسأةل السابقة يف
احلمك ،فال يفطر هبا ،برشط أن جيتنب ابتالع ما نفذ اىل احللق.
 -4منظار املعدة :والس تعامل منظار املعدة حالتان:
الوىل :أن يقوم املعاجل بوضع مادة هالمية أو مادة دهنية أو حنو ذكل عىل
هذا املنظار من أجل تسهيل معلية دخوهل ،أو يضخ الطبيب عربه حملول
امللح وحنوه المتام معلية التصوير ،فف هذه احلال يفطر الصامئ؛ لن تكل
املواد ميتصها البدن وحيصل هل هبا نوع انتفاع ،كام أهنا قد دخلت من منفذ
معتاد.
الثانية :أن يقوم املعاجل ابدخال هذا املنظار بدون وضع أي يشء عليه أو من
خالهل
وقد اختلف أهل العمل املعارصون يف الفطر به ،بناء عىل اختالفهم فامي
حيصل به الفطر ،هل هو ما يطعم ويرشب وحيصل به التغذية ،أم أن لك ما
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دخل البدن فهو داخل يف اللك والرشب؟ وهام مذهبان مشهوران لهل
العمل:
جفمهور الفقهاء عىل أن املسمل يفطر اببتالع أي شئ ،ولو اكن غري مأكول،
مادام قد وصل اىل املعدة ،وبعض املالكية واختار ش يخ االسالم أنه يشرتط
أن يكون مما يطعم أو يرشب ،فيتحلل وينتفع به البدن ،وقد صدر قرار املمع
الفقهي هبذا القول ،واختاره الش يخ ابن عثميني رمحه هللا.
 -5قطرة النف :وقد اختلف أهل العمل يف الفطر بقطرة النف ،فذهب أكرث
أهل العمل اىل أن القطرة يف النف تفطر ،واحتجوا حبديث لقيط بن صربة
ريض هللا عنه( :وابلغ يف الاس تنشاق اال أن تكون صامئا) ولن ما يوضع
يف النف من قطرات ينفذ اىل احللقُ ،ث اىل املعدة فيكون مفطرا ،وهو ما
اختاره الش يخ ابن عثميني رمحه هللا.
 -6غازات التخدير :اذا تعاطى املسمل مادة التخدير  -ويه غازات تس تنشق عن
طريق النف ،أو تأخذ عن طريق الفم -فقد صدر قرار املمع الفقهي بعدم
الفطر به؛ وذكل أنه ليس طعاما ،وال رشااب ،وال يف معناهام ،فهذه الغازات
ليس لها أجرام ،لكهنا تس تنشق عن طريق التنفس ،وتذهب اىل جماري
التنفس ،فال تنفذ اىل احللق ،ولو نفذت اىل احللق ،مفا ينفذ مهنا يسري مما
يعفى عنه ،فال حيصل الفطر به قياس ًا عىل ما يبقى يف الفم بعد املضمضة.
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اال ان اكن مع املنظار بعض املواد الكمييائية وحنوه ،مما هل جرم فانه يفطر بذكل .أما
ان اكنت تكل الغازات تؤخذ عن طريق أخر غري الفم والنف ،اكلوريد وحنوه ،فعدم
الفطر هبا من ابب أوىل.
أما نفس الشخص ا َخملدَّر :فان اكن التخدير ُلك ًّيا ،فهل يفسد الصوم بغياب عقهل
ابلتخدير أم ال؟ هذه املسأةل مبنية عىل الكم الفقهاء يف صوم املغمى عليه ،وقد َّفصلوا
المر فيه ،فان اس تغرق التخدير اليو َم لكَّه ،من طلوع الفجر اىل غروب الشمس،
فانه جيب عليه القضاء عند مجهور الفقهاء؛ لن الصوم امساك بنية ،ومل حيصل هذا
من املُخدَّر ،ويف احلديث( :يدع طعامه ورشابه وشهوته من أجَل)أخرجه البخاري.
فف الصيام امتناع عن هذه الش ياء بني ٍة طاع ًة وتع ُّبدً ا ،وقياس املُخدَّر عىل النامئ
ليس بصحيح ،فالنامئ معه نو ُع ادر ٍاك ،خبالف املُخدَّر اذلي فقد وعيه ابلاكمل ،فال
يصح منه صوم.
أما ان اس تغرق التخدير جزءا من الهنار فقط ،فان الصحيح من أقوال أهل العمل
أن صومه حصيح ،ما دام مس تصحبا لنية الصوم حكام ،مبعىن أنه مل يُرد أن يقطع
الصوم .أما التخدير املوضع  ،واذلي ال يفقد معه الوع وال االحساس اال يف موضع
العملية ،فهذا ال حيصل به الفطر؛ لن االنسان ال يزال بقواه العقلية ،ويس تصحب
النية حقيقة أو حكام.
 -7قطرة الذن وغس يل الذن :الصحيح يف قطرة الذن أو غس يل الذن أنه ال
حيصل هبا فطر؛ وذكل أن الذن ليست منفذا اىل احللق ،فال يفطر املسمل
ابس تعامل قطرة الذن أو غس يل الذن ،لكن ان ُوجد هبا خرق ،ووصل
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السائل اىل احللق ،نظر :فان اكن يسريا ،حبيث ال يتجأوز املقدار املعفو عنه
رشعا ،اكلقدر اذلي يعفى عنه يف الوضوء ،فال يفطر بذكل ،أما ان اكن كثريا،
كام هو احلال يف غسل الذن مبحلول أو سائل ،ووصل اىل احللق ،وابتلعه
املسمل فانه يفطر بذكل.
 -8قطرة العني :املعروف طب ًّيا أن ابلعني قنا ًة متص ًةل ابلنف ُث ابحللق؛ فهي اذن
منفذ اىل احللق ،وقد اختلف أهل العمل املعارصون يف الفطر هبا ،فذهب
مجع مهنم اىل عدم الفطر هبا؛ لن الصوم ثبت بيقني ،فال يرفع اال بيقني،
والواصل من القطرة يسري من املعفو عنه ،فهي قطرات يسرية ،غالبا ما
متتصها القناة ادلَّ مع َّية قبل وصولها اىل احللق ،فان وصل ش ٌئ اىل احللق اكن
يسريا جدا ،حبيث ال حيصل به الفطر ،وهذا هو رأي الش يخ ابن ابز والش يخ
العثميني رمحهام هللا.
 -9احلقن العالجية ،سواء اكنت جدلية أو عضلية أو وريدية :والصحيح أهنا ال
تأخذ حمك اللك وال الرشب ،وليست يف معناهام ،وعليه فال حيصل هبا
فطر ،وقد صدر بذكل قرار مجمع الفقه االسالم ادلول ،وبه صدرت فتوى
كثري من اجلهات الرشعية املعمتدة يف كثري من بالد املسلمني ،حىت عدَّه
بعضُ هم اجامع ًا معارص ًا.
 -10احلقن املغذية :ويه اليت تعطى لبعض املرىض ،وتكون مؤلفة من
حملول مايئ حيتوي عىل السكر والمالح واملاء ،ورمبا أضيف اليه بعض
العالجات ،وتعطى هذه احلقن عن طريق الوريد ،فهذه احلقن وان اكنت ال
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تدخل اىل اجلسم من املنفذ املعتاد لللك والرشب ،اال أهنا ِّ
نفس ما
تقدم َ
يقدمه اللك والرشب للجسم ،وعليه فهي مفطرة عىل الصحيح من قول
أهل العمل املعارصين؛ لهنا يف معىن املنصوص عليه يف الكتاب والس نة ،من
الفطر ابللك والرشب.
 -11ادلهاانت واملرامه واللصقات العالجية :من املعروف أن اجلدل به
ٌ
مسامات حيصل من خاللها امتصاص ما يوضع عليه ،فاذا وضع االنسان عىل
جدله مادة دهنية ،فان اجلدل ميتص هذه املادة ،كام أنه يف بعض الحيان توضع
العالجات عىل شلك لصقات ،تكون فهيا مادة نفاثة ،أو مادة عالجية ِّ
مسكنة
وحنوه ،ويف بعض الحيان تفرز موادًّا تساعد عىل منع امحلل ،أو الامتناع
من التدخني ،وقد اختذ مجمع الفقه االسالم قرارا ابالجامع عىل أن هذه
الش ياء ال تفطر؛ اذ اهنا ليست طعاما ،وال رشااب ،وال يف معىن اللك
والرشب ،وليست داخةل من املنافذ املعتادة ،أضف اىل ذكل دالةل ظاهر
الس نة ،فان الناس اكنوا عىل عهد النيب صىل هللا عليه وسمل حيتاجون اىل
الدهان يف جلودمه وشعورمه ،ولو اكن ِّ
مفطر ًا لن َّبه عليه النيب صىل هللا عليه
وسمل.
 -12القسطرة :ويه ادخال هجاز أو أنبوب عن طريق الوريد حىت يصل
الوردة والرشايني املتصةل ابلقلب ،أو يف أي ماكن يف البدن ،ويس تعمل
هذا النوع من العالج أحياان لغراض تشخيصية الكتشاف التجلُّطات يف
الوردة والرشايني ،وأحياان لغراض عالجية ،مثل فتح بعض الرشايني
املغلقة أو اليت فهيا جتلط .وقد جاء يف قرار مجمع الفقه االسالم السابق أن
القسطرة ال حيصل هبا الفطر؛ لهنا ليست مما ورد به النص مما يفطر ،وال يف
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معىن املنصوص .أما اذا اكنت هذه القسطرة يصاحهبا مادة هالمية أو مادة
دهنية ،فانه حيصل هبا الفطر ،كام تقدم يف منظار امل ِّعدة.
 -13منظار البطن :وهو منظار يدخل اىل بطن املريض عن طريق فتحة
صغرية يف جدار البطن ،حىت يصل اىل جتويف البطن ،وليس اىل املعدة،
ويكون ذكل لغراض عالجية ،مثل استئصال املرارة ،أو استئصال الزائدة
ادلودية ،أو استئصال حصوات معينة ،وأحياان يكون لغراض تشخيصية
اكلتصوير ،أو لخذ عي ٍ
ِّنات من الكبد أو حنو ذكل .والصحيح أنه ليس مفطرا،
دلخوهل من منفذ غري معتاد ،فهو ليس مما ورد به النص ،وال يف معناه ،وهبذا
صدر قرار مجمع الفقه االسالم السابق ،ويس تثىن من ذكل ما اذا صاحبه
موا ٌد دهني ٌة ،فانه حيصل الفطر بذكل.
-14

الغس يل اللكوي :وللغس يل اللكوي طريقتان:

الوىل :الغس يل بواسطة أةل تسمى ِّاللكية الصناعية ،حيث يمت حسب ادلم اىل
هذا اجلهاز ,ويقوم اجلهاز بتصفية ادلم من املواد الضارةُ ،ث يعود اىل اجلسم عن
طريق الوريد ،ويف أثناء هذه احلركة قد حيتاج اىل سوائل مغذية تعطى عن
طريق الوريد.
الثانية :عن طريق الغشاء الربيتوين يف البطن ،وذكل بأن يُدخَل أنبوب صغري
الرسةُ ,ث يدخل قرابة لرتين من السوائل حتتوي عىل نس بة
يف جدار البطن فوق ُّ
عالية من السكر اجللوكوز اىل داخل البطن ,وتبقى يف اجلوف لفرتةُ ،ث تسحب
مرة أخرى ،ويكرر هذا العمل عدة مرات يف اليوم ،وقد اخ ُتلف فيه ،والصحيح
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أنه يف حال ما اذا اس تصحب سوائل مغذية وحنوه أنه يفطر؛ وذكل لنه وان مل
يكن أالك وال رشاب ،اال أنه يف معىن اللك والرشب مما حيصل للمريض به من
التَّ َق ِّوي وحنو ذكل .أما اذا اكن حيصل به جمرد تنقية لدلم فقط ،فانه ال يُ ِّفطر.
 -15الغسول املهبَل :يراد ابلغسول املهبَل احملاليل املطهرة أو العالجية اليت
تتعاطاها املرأة عن طريق الفرج (القبل) ،وقد اخ ُت ِّلف يف الفطر به ،والصحيح
أنه ال يفطر؛ لن هذا الغسول ليس أالك وال رشاب ،وال مما حيصل الفطر به
ِّ
ابلنص ،وال يف معىن ما ورد النص؛ ولهذا جاء يف قرار مجمع الفقه االسالم
أنه غري ِّ
مفطر .ويلحق به التحاميل املهبلية ،واملنظار املهبَل ،وأدوات الفحص
املهبلية ،فان هذا لكه ال يعد مفطرا؛ لنه ليس مما ورد به النص ،وال يف
معناه.
 -16احلقنة الرشجية :ويه ما يعطى للمريض يف ادلُّ بر ،حيصل هبا معاجلة
وغس يل للمعاء ،عن طريق خض املاء وبعض الدوية كام هو معروف ،وقد
قرر الطباء أن ادلبر متصل مبا يسمى ابملس تقميُ ،ث بعد ذكل القولون أو
المعاء الغليظة ،واحلقنة تكون يف هذه املنطقة ،فيحصل امتصاص يسري
للامء والمالح والسكرايت يف المعاء الغليظة ،وبناء عىل ذكل فان املريض
اذا أعط هذه احلقنة الرشجية ،اليت تش متل عىل السوائل واحملاليل املغذية
أو بعض الش ياء ادلوائية وحنوه ،فاهنا تصل اىل هذه املنطقة اليت حيصل هبا
الامتصاص؛ ولهذا فالقول ابلتفطري هو الظهر والرحج.
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 -17التحاميل الرشجية :التحاميل الرشجية يه ما يوضع يف دبر املريض،
وتش به املرامه ،وتس تعمل لعالج بعض المراض مثل البواسري ولتخفيض
احلرارة ،فهذه التحاميل حمل خالف بني أهل العمل ،والقرب أنه ال حيصل
الفطر هبا ،وليست مثل احلقنة الرشجية؛ لن املواد الغذائية ابحلقنة الرشجية
أكرث ،ابالضافة اىل أن اجلسم ميتصها عن طريق المعاء الغليظة ،فيحصل ما
حيصل ابللك والرشب ،خبالف التحاميل الرشجية فهي  -وان اكن البدن
ميتصه -اال أهنا ال تصل اىل مراكز الامتصاص يف الغالب ،فال تأخذ حمك
اللك والرشب ال حقيقة وال حكام.
 -18املنظار الرشيج :املنظار الرشيج اذا اكن حبيث يصل اىل مناطق
الامتصاص ،ويه المعاء الغليظة مفا فوق اىل املعدة ،فان خض معه يشء من
السوائل أو احملاليل أو املواد الهالمية أو ادلهنية أو حنو ذكل ،فانه حينئ ًذ
تكون يف حمك اللك والرشب ،فيحصل الفطر هبا ،أما اذا مل يضف اليه
حماليل أو مواد ،أو أضيف ،ولكن مل يصل اىل أماكن الامتصاص ،فانه حينئ ٍذ
ال يفطر.
 -19ما يدخل عرب جمرى البول :ويه أش ياء أش به ابملناظري الطبية،
تس تعمل الدخال بعض احملاليل لغس يل املثانة ،أو بعض الدوية ،وأحيا ًان
بعض املواد اليت تصاحب معلية التشخيص ابلشعة ،ليتضح التصوير ابضافة
هذه املواد ،فهذه المور ،سواء اكنت للرجل أو للنساء حمل خالف بني أهل
العمل ،وقد أثبت الطب احلديث أن مساكل البول ليست منفذ ًا اىل املعدة،
وال اىل المعاء الغليظة أو ادلقيقة ،أو مراكز الامتصاص أو اجلهاز الهضم ،
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فالقول الراحج أهنا ال تع ُّد مفطرة ،وهو ما صدر به قرار مجمع الفقه االسالم.
ما خيرج من البدن.
 -20التربع ابدلم :أكرث أهل العمل يف العرص احلديث يبين هذه املسأ َةل عىل
مسأةل الفطر ابحلجامة ،وقد اختلف أهل العمل يف هذه املسأةل ،فذهب مجهور
أهل العمل من احلنفية واملالكية والشافعية اىل أهنا ليست مفطرة ،واختار مجع
من أهل العمل أهنا مفطرة ،وهو املشهور من مذهب احلنابةل ،واختيار ش يخ
االسالم .وبناء عىل هذا اخلالف اختلف أهل العمل يف التربع ابدلم ،والظهر
أن المر يف التربع خمتلف عنه يف احلجامة؛ وأن احلمك جيب أن يكون اتبعا
لْكية ادلم املأخوذة يف التربع ،مفىت اكن ادلم امل ُ َت َّربع به كثريا اكن مفطرا ،ومىت
اكن يسريا مل يكن مفطرا ،ووجه هذا القول هو النظر اىل العةل يف التفطري
ابحلجامة ،فف البخاري عن اثبت البناين أنه سأل أنس بن ماكل ريض هللا
عنه فقال" :أكنمت تكرهون احلجامة عىل عهد رسول هللا صىل هللا عليه
وسمل؟ فقال :ال ،اال من أجل الضعف"أخرجه البخاري ،ويتقرر هذا اذا
أضفت اليه ما أفاده قول النيب صىل هللا عليه وسملَ ( :م ْن َذ َرعَ ُه الْ َق ْ ُء فَ َال
قَضَ َاء عَلَ ْي ِّه َو َم ْن ْاس َت َق َاء فَ َعلَ ْي ِّه الْ َقضَ ا ُء)أخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي بس ند
سب ُبه تعمدُ الق ِّء من
حصيح ،فان من تعمد الق ء جيب عليه القضاء ،ملا ي ِّ
ٍ
ضعف وا ٍ
هناك يف البدن ،ومعلوم أن أخذ ادلم الكثري يف التربع يصيب البدن
بضعف واهناك ،فيكون ِّ
مفطرا هبذا الرشط.
 -21أخذ ادلم للتحليل وحنوه :ملا اكن ادلم املأخوذ للتحليل يف الغالب يسريا،
وقد تقرر يف املسأةل السابقة أن العربة يف الفطر ابدلم ما يصيب البدن من
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الضعف واالهناك؛ ذلا ذهب كثري من أهل العمل اىل أن أخذ عينات من ادلم
للتحليل ال حيصل الفطر به ،وهو الصحيح.
 -22أخذ عينات  -خزعات -من الكبد أو غريه من العضاء :صدر قرار
مجمع الفقه ادلول بكون هذا الفعل غري مفطر ،برشط أال تكون ال ُ
الت
مصحوب ًة مبحاليل أو مواد دهنية .ويف الخري فانه ينبغ عىل الطبيب املسمل
يرض تأجيهل اىل ما بعد االفطار من صور املعاجلات
نصح املريض بتأجيل ما ال ُّ
املذكورة فامي س بق.
اثنيا :نوازل الرؤية واختالفها:
ال تعترب مسائل الرؤية نوازل ابملعىن الاصطاليح؛ وذكل أهنا وجدت يف العصور
الوىل ،غري أن كرثة السفر والتنقل ،واس تحداث الطائرات وحنوها من التقنية
احلديثة يف العرص احلديث جعل هذه املسائل تكرث ،حىت جاز وصفها بأهنا
انزالت.
 -1اختالف مطالع الهةل :اختالف مطالع الهةل من حيث الوقوع من المور
اليت علمت ابلرضورة حسا وعقال ،و مل خيتلف يف وقوعها أحد ،وامنا وقع
الاختالف بني العلامء يف اعتبار اختالف املطالع من عدمه ،مفن أهل العمل
من رأى اعتبار اختالف املطالع ،ومهنم من مل ير اعتباره ،والصحيح من
ذكل اعتبار اختالف املطالع ،وأن يعمل لك أهل بدل برؤيهتم ،لقيام دليل
الس نة الرصحي عىل ذكل ،فف حصيح مسمل من حديث ُك َريْ ٍب َأ َّن ُأ َّم
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الْ َفضْ ِّل ِّبن ْ َت الْ َحا ِّر ِّث ب َ َعثَ ْت ُه ا َىل معاوية ِّاب َّلشا ِّم قَا َل :فَ َق ِّد ْم ُت َّ
الشا َم فَ َقضَ يْ ُت
َحا َجهتَ َا َو ْاس هتُ ِّ َّل عَ َ ََّل َر َمضَ ِ ُان َو َأانَ ِّاب َّلشا ِّم ،فَ َر َأيْ ُت الْه َِّال َل لَ ْي َ َةل الْ ُج ُم َع ِّةَُّ ،ثُ
الشهْ ِّر فَ َسأَلَ ِّين َع ْبدُ َّ ِّ
قَ ِّد ْم ُت الْ َم ِّدينَ َة ِّيف أ ِّخ ِّر َّ
اَّلل َع ْهنُ َما
يض َّ ُ
اَّلل ْب ُن َع َّب ٍاس َر ِّ َ
ُ َُّث َذ َك َر الْه َِّال َل فَ َقا َلَ :م َىت َر َأيْ ُ ْمت الْه َِّال َل؟ فَ ُقلْ ُتَ :ر َأيْنَا ُه لَ ْي َ َةل الْ ُج ُم َع ِّة .فَ َقا َل:
َأن َْت َر َأيْ َتهُ؟ فَ ُقلْ ُت :ن َ َع ْمَ ،و َرأ ُه النَّ ُاسَ ،و َصا ُموا َو َصا َم معاوية  .فَ َقا َل :لَ ِّكنَّا
السبْ ِّت ،فَ َال نَ َز ُال ن َُصو ُم َح َّىت نُ ْ ِّْك َل ثَ َال ِّث َني ،أو نَ َرا ُه .فَ ُقلْ ُت :أو
َر َأيْنَا ُه ل َ ْي َ َةل َّ
ول َّ ِّ
َال تَ ْكتَ ِّف ِّب ُر ْؤي َ ِّة معاوية َو ِّص َيا ِّم ِّه؟ فَ َقا َلَ :ال َه َك َذا َأ َم َرانَ َر ُس ُ
اَّلل َص َّىل
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل .وقد ترمج االمام النووي عىل هذا احلديث يف رشحه عىل
َّ ُ
حصيح مسمل بقوهل( :ابب بيان أن للك بدل رؤيهتم ،وأهنم اذا رأوا الهالل
ببدل ،ال يثبت حْكه ملا ب َ ُعدَ عهنم) .ولنه اذا جاز أن خيتلف املسلمون يف
االمساك واالفطار اليوم ،فليكن كذكل يف االمساك واالفطار الشهري،
وهو اختيار ش يخ االسالم رمحه هللا ،والش يخ ابن ابز والش يخ ابن عثميني
رمحهام هللا ،وهبذا صدر قرار مجمع الفقه ادلول رمق ( )7يف دورته الرابعة
يف عام 1401هـ .كام قرر جملس املمع الفقهي االسالم أنه ال حاجة اىل
ادلعوة اىل توحيد الهةل والعياد يف العامل االسالم؛ لن توحيدها ال
يكفل وحدهتم ،كام يتوَّهه كثري من املقرتحني لتوحيد الهةل والعياد ،وأن
اذلي يكفل توحيد المة ومجع لكمهتا هو اتفاقهم عىل العمل بكتاب هللا
وس نة رسوهل صىل هللا عليه وسمل يف مجيع شؤوهنم.
 -2احلساب الفليك :أكرث أهل العمل املعارصين عىل عدم اعتبار احلساب الفليك
يف ثبوت الشهر وال يف خروجه ،وأن الواجب العمل برؤية الهالل ،لقوهل
يه َم َوا ِّق ُ
يت ِّللنَّ ِّاس َوالْ َح ِّج [البقرة-
تعاىل  ] :ي َْسأَلُون َ َك َع ِّن ال ِّه َّ ِّةل قُ ْل ِّ َ
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 ،189ولقوهل صىل هللا عليه وسمل( :ال تصوموا حىت تروا الهالل ،وال
تفطروا حىت تروه) أخرجه البخاري ومسمل ،وحديث( :صوموا لرؤيته)
أخرجه البخاري ومسمل ،وحنوه ،وهبذا صدر قرار مجمع الفقه ادلول رمق ()7
يف دورته الرابعة يف عام 1401هـ.
 -3اس تعامل املراصد يف الرؤية :تاكد تتفق لكمة العلامء عىل أنه جيوز الاس تعانة
ابملراصد يف رؤية الهالل ،اذا ريئ ابملرصد رؤية حقيقية ،ويتعني العمل
هبا ،حلديث( :صوموا لرؤيته) ،ولو مل يُ َر ابلعني املردة ،برشط أن تكون
الرؤية ابملرصد أو غريه ممن ثبتت عدالته رشعا ،وبه صدر قرار مجمع الفقه
ادلول رمق  )3/6( 18 :يف 1425/10/19هـ ،وبه صدر قرار هيئة
كبار العلامء ابململكة العربية السعودية ،وقرار امللس الورويب لالفتاء
والبحوث.
 -4السفر من بدل اىل بدل خيتلفان يف الرؤية :اذا انتقل االنسان من بدل اىل بدل
أخر ،وقد اختلفت رؤية البدل الول عن البدل الثاين ،سواء يف أول الشهر
أم يف أخره ،فان هذه املسأةل ال ختلو من أحوال ،فاما أن ختتلف الرؤية
يف أول الشهر ،وتتفق يف أخره ،واما أن تتفق الرؤية يف أول الشهر
وختتلف يف أخره ،واما أن ختتلف يف أول الشهر ويف أخره.
ومقتىض هذا الاختالف أن الشهر يكون يف بعض الحوال مثانية وعرشين
يوما يف حق الشخص ،ويف بعض الحوال واحدا وثالثني يوما ،مفاذا عليه أن
يصنع؟ دليل الرشع مقتضاه أن يتبع البدل اذلي انتقل اليه ،فيصوم معهم ويفطر
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معهم ،حىت لو ترت َّب عىل ذكل أن يصوم انقصا أو زائدا ،للدةل اليت جعلت
الصوم والفطر بصوم وفطر معوم املسلمني ،كقوهل صىل هللا عليه وسمل( :
ونَ ،و ْ َال ْ َ
ون) أخرجه
َّ
حضى ي َ ْو َم تُضَ ُّح َ
ونَ ،والْ ِّف ْط ُر ي َ ْو َم تُ ْف ِّط ُر َ
الص ْو ُم ي َ ْو َم ت َُصو ُم َ
الرتمذي وأبو داود وابن ماجه بس ند حصيح ،وقوهل يف الصحيحنيُ ( :صو ُموا
ِّل ُر ْؤي َ ِّت ِّهَ ،و َأفْ ِّط ُروا ِّل ُر ْؤي َ ِّت ِّه ) فاخلطاب لعموم املسلمني .وابلقياس عىل ما لو صام
خشص يف بدلةُ ،ث انتقل أثناء الهنار اىل بدلة أخرى يف نفس ال ُق ْطر ،وقد تأخر
عندمه الغروب ،فان الواجب قطعا أن يفطر مع من انتقل الهيم ،دون من بدأ
صو َمه عندَ مه ،ولو تأخر الغروب .وملا يف ذكل من اجامتع اللكمة ابلنس بة
للمة االسالمية ،فيجب أن يكون ذكل الشخص مع املسلمني يف تكل البدلة
اليت سافر الهيا.
غري أنه يف حال ما اذا اكن الشهر يف ِّ
حقه انقصا ،كن صام مثاني ًة وعرشين
يوما ،فان الحوط أن يقِض يوما ليمت الشهر يف حقه تسع ًة وعرشين يوما؛
لن الشهر يف الرشع ال ميكن أن ينقص عن تسعة وعرشين يوما.
 -5الارتفاع ابلطائرة وحنوها بعد مغيب الشمس أو قبهل :هذه املسأةل لها
صوراتن:
الوىل :أن تغرب الشمس عىل االنسان يف بدله ُث يفطر ،فاذا ركب الطائرة
الشمس ابقي ًة ،فهذا صومه حصيحه ،وفطره حصيح ،وقد أفطر
وارتفعت رأى َ
مبوجب ادلليل من الكتاب والس نة ،قال تعاىلَُّ ُ ] :ث َأ ِّت ُّمو ْا ِّ
الص َيا َم ا َىل الَّل ْي ِّل
ِ
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[البقرة 187 -وقال النيب صىل هللا عليه وسمل" :اذا َأ ْق َب َل الل َّ ْي ُل ِّم ْن هَا ُهنَا
َو َأدْبَ َر الهنَّ َ ُار ِّم ْن هَا ُهنَا َوغَ َرب َ ْت َّ
الص ِّ ُامئ" .أخرجه البخاري
الش ْم ُس فَ َق ْد َأفْ َط َر َّ
ومسمل ،فهذا أفطر بيقني ومبوجب ادلليل الرشع  ،فرؤيته للشمس بعد ذكل
ال ترض ،وال جيب عليه االمساك مرة أخرى.
الثانية :أن يسافر الصامئ قبيل غروب الشمس يف بدله بزمن يسريُ ،ث ترتفع
الطائرة ،وتتحرك هجة املغرب ،حفينئذ يتأخر غروب الشمس ،فقد يبقى ساعة
أو ساعتني والشمس طالعة ،فهذا ال يفطر حىت تغرب الشمس ،لقوهل تعاىل:
{ ُ َُّث َأ ِّت ُّمو ْا ِّ
الص َيا َم ا َىل الَّل ْي ِّل }البقرة ، 187 -جفعل هللا تعاىل غاية صومه الليل،
ِ
َّ
ِّ
ْ
َ
َ
ُ
َ
وقد قال النيب صىل هللا عليه وسمل" :اذا أق َبل الل ْيل م ْن هَا ُهنَاَ ،وأدْبَ َر الهنَّ َ ُار
ِّم ْن هَا ُهنَاَ ،وغَ َرب َ ْت َّ
الص ِّ ُامئ" .أخرجه البخاري ومسمل.
الش ْم ُس فَ َق ْد َأفْ َط َر َّ
فالواجب عىل من اكن هذا حاهل أن ميسك حىت تغرب الشمس ،وهل الرتخص
برخصة السفر فيفطر ،ويقِض يوم ًا ماكنه.
 -6البالد اليت خيتلف هنارها وليلها ،فتارة يطول الليل جدا ،واترة يقرص:
الصحيح يف هذه املسأةل أن الصوم جيب يف الهنار همام طال ،وكذا لو قرص
متايز بيهنام وجب
الهنار جدًّا ،فان العربة بوجود ليل وهنار ،مفىت حصل ٌ
ارشبُو ْا َح َّىت ي َ َتبَ َّ َني لَ ُ ُمك الْ َخ ْيطُ
اعتبار ٍ
لك مهنام ،معال بقوهل تعاىلَ {:و ُ ُلكو ْا َو ْ َ
ا َلبْ َي ُض ِّم َن الْ َخ ْيطِّ ا َل ْس َو ِّد ِّم َن الْ َف ْج ِّر ُ َُّث َأ ِّت ُّمو ْا ِّ
الص َيا َم ا َىل الَّل ْي ِّل ..الية
ِ
}البقرة ،187 -وقول النيب صىل هللا عليه وسمل" :اذا َأ ْق َب َل الل َّ ْي ُل ِّم ْن هَا
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ُهنَا َو َأدْبَ َر الهنَّ َ ُار ِّم ْن هَا ُهنَا َوغَ َرب َ ْت َّ
الص ِّ ُامئ".أخرجه
الش ْم ُس فَ َق ْد َأفْ َط َر َّ
البخاري ومسمل.
أما يف حال ما اذا اس متر الهنار ،فالواجب الاعامتد عىل أقرب بالد الهيم،
يامتيز فهيا الليل والهنار.
وهللا تعاىل أعمل .وامحلد هلل اذلي بنعمته تمت الصاحلات.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
صوم رمضان عىل توقيت مكة ،وهو يف بدل أخر
هل جيوز صيام رمضان مع توقيت مدينة مكة املكرمة وفقمك هللا اىل اخلري
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الواجب عليك اتباع البدل اليت أنت فهيا ،وال جيوز أن توقت صومك وفطرك ببدل
أخر ،فقد أدةل الرشع كتااب وس نة عىل وجوب اعتبار معوم املسلمني ،فالصوم يوم
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يصوم الناس ،والفطر يوم يفطر الناس ،وليس املراد ابلناس معوم الناس يف مجيع
الرض ،امنا املراد الناس اذلين يعيش املسمل بيهنم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/6/3هـ
حمك التقئ والاس تفراغ للحامل بعد السحور وقبل اقامة الصالة
زوجيت قبل مخس س نوات اكنت حامل يف رمضان واكنت بعد ان تتسحر حيصل
لها انتفاخ مما جيعلها بعد الذان وقبل اقامة الصالة تس تفرغ بعض اللك اذلي ألكته
ُث بعد ذكل ترشب ماء ُث تْكل صياهما هذا لكه قبل ان تقوم الصالة واكن ذكل
الاس تفراغ بسبب امحلل هل علهيا يف ذكل يش أفيدوان جزامك هللا خريا ودممت

امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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أما التقئي والاس تفراغ فال شئ فيه ،لكن احلرج يف رشب املاء بعد دخول الوقت
وقبل اقامة الصالة ،لكن الظهر أهنا جاهةل احلمك ،وعليه فال يلزهما شئ ذلكل ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 5/2/1434ه
رشب بعد أذان الفجر هجال بطلوعه
يف يوم من أايم رمضان املبارك ويف الصباح قبل صالة الصبح استيقضت من النوم
واان عطشان فبدأت برشب املاء وعندها بداء املؤاذن ابلذان لصالة الصبح لكن مل
أكف عن الرشب حىت ارتويت .
ماهو حمك هذا اليوم ،هل جيب عليا القضاء أوالكفارة .علام اين امعل يف الصحراء
يف ميدان البرتول ودرجة احلرارة مرتفعة .
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الظاهر من حاكل أنك كنت جتهل حترمي ذكل ،وأنك فعلته معتقدا جوازه ،فبناء
عليه ليس عليك شئ ،ويف البخاري َع ْن َسه ِّْل ْب ِّن َس ْع ٍد ريض هللا عنه قَا َلُ :أ ْن ِّزلَ ْت
ارشبُوا َح َّىت ي َ َتبَ َّ َني لَ ُ ْمك الْ َخ ْيطُ ْ َالبْ َي ُض ِّم ْن الْ َخ ْيطِّ ْ َال ْس َو ِّد َولَ ْم ي َ ْ ِّزن ْل ِّم ْن
َو ُ ُلكوا َو ْ َ
الص ْو َم َربَطَ َأ َحدُ ُ ْمه ِّيف ِّر ْج ِّ ِّهل الْ َخ ْيطَ ْ َالبْ َي َض َوالْ َخ ْيطَ
الْ َف ْج ِّر فَ َاك َن ِّر َجا ٌل اذا َأ َرا ُدوا َّ
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ْ َال ْس َو َد َول َ ْم يَ َز ْل يَأْ ُ ُ
اَّلل ب َ ْعدُ ِّم ْن الْ َف ْج ِّر فَ َع ِّل ُموا َأن َّ ُه ان َّ َما
لك َح َّىت ي َ َتبَ َّ َني َ ُهل ُر ْؤيَهتُ ُ َما فَأَ ْن َز َل َّ ُ
ِ
ي َ ْع ِّين الل َّ ْي َل َوالهنَّ َ َار .ومل يكن النيب صىل هللا عليه وسمل يأمرمه ابلقضاء جلهلهم
ابحلمك.
أما ان كنت عاملا ابلتحرمي ،فالواجب عليك قضاء ذكل اليوم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/3/12هـ
من ألك أو رشب انس يا وهو صامئ حىت الش بع
كنت صامئة وقبل أذان املغرب بفرتة قصرية مخس دقائق تقريبا وضعت مائدة طعام
وبدأت اللك مع املوجودين وأانانس ية بأين صامئة ومل أذكر بأين صامئة اال بعد أن
ش بعت فهل يقبل صوم هذا،أم أن عَل اعادة صوم هذا اليوم؟؟مع العمل بأين كنت
أقِض صيام يوم واجب.
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
هذا الصوم حصيح ،لقوهل تعاىل ( :ربنا ال تؤاخذان ان نسينا أو أخطأان) قال هللا تعاىل:
قد فعلت ،ويف الصحيحني عن أيب هريرة ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه
فتاوى الصيام  ...للدكتور ..محمد بن موسى الدالي

137

وسمل قال( :من نيس وهو صامئ ،فألك أو رشب ،فليمت صومه ،فامنا أطعمه هللا
وسقاه) ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
1432/9/3هـ
اللك بعد طلوع الفجر يف رمضان ظنا بقاء الليل
يف رمضان ماقبل املايض و بيامن أان وزوجيت انمئان  ,استيقظنا عىل صوت الامام
وهو يؤم ابملصلني الصالة حفسبناه يصَل صالة الهتجد  ,فرشبنا وبعد حني تبني لنا
أنه يصَل صالة الصبح  ...مفا العمل جازامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ابق ،ويف احلديث أن الرجل جعل يألك ويرشب
ال شئ عليمك مادممت ظننمت أن الليل ٍ
حىت خرج الهنار بظن خاطئ ،ومل يأمره النيب صىل هللا عليه وسمل ابلقضاء ،وكذكل
قالت أسامء بنت أيب بكر ريض هللا عهنام ( :أفطران يف يوم غمي عىل عهد رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل ُث طلعت الشمس)،وهذا واحض أهنم ألكوا قبل الغروب ،ومل
يأمرمه النيب صىل هللا عليه ابلقضاء ،مما يدل عىل أن من فعل احملظور خاطئا فال
اُث عليه ،وال قضاء ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف 1432/4/2هـ
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حمك الس باحة يف شهر الصيام
السالم عليمك دكتور فضال دلي سؤال ...ماحمك الس باحة يف شهر الصيام ؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ال نعمل يف الرشع دليال مينع من الس باحة يف رمضان ،اال أن يكون يف ذكل مشقة
عىل الصامئ ،أو خيش دخول املاء اىل جوفه من الفم أو النف ،فمينع منه ذلكل.
اَّلل َع ْهنُ َما ثَ ْو ًاب
يض َّ ُ
قال البخاري رمحه هللا َ :ابب ا ْغ ِّت َس ِّال َّ
امئ َ .وب َ َّل ا ْب ُن ُ َمع َر َر ِّ َ
الص ِّ ِّ
امئ .
فَأَلْ َقا ُه عَلَ ْي ِّه َوه َُو َص ِّ ٌ
َو َد َخ َل َّ
امئ َ ..وقَا َل الْ َح َس ُن  :ال بَأْ َس ِّابلْ َمضْ َمضَ ِّة َوالتَّ َ ُّرب ِّد ِّل َّلص ِّامئ
الش ْع ِّ ُّيب الْ َح َّما َم َوه َُو َص ِّ ٌ
امئ .
َ ...وقَا َل َأن َ ٌس  :ا َّن ِّل َأ ْب َز َن َأتَ َق َّح ُم ِّفي ِّه َو َأانَ َص ِّ ٌ
ِ
قال احلافظ ابن جحر يف "فتح الباري" ( " : )197/4البزن  :جحر منقور ش به
ماء فاكن أنس اذا وجد احلر دخل فيه يتربد بذكل
احلوض  ،وكن البزن اكن ملن ً
" انهتيى .
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وروى أبو بكر الثرم ابس ناده  :أن ابن عباس دخل امحلام وهو صامئ  ،هو وأحصاب
هل  ،يف شهر رمضان " .املغين" (. )18/3
وجاء يف فتاوى اللجنة ادلامئة (: )281/10
" جتوز الس باحة يف هنار رمضان  ،ولكن ينبغ للساحب أن يتحفظ من دخول املاء
اىل جوفه " انهتيى .
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1429/3/7هـ
خروج املذي أثناء الصوم
اان يف هنار رمضان منت عىل بطين و اش تدت شهويت فقمت ابلضغط عىل الوساده
كثريا حىت اقرتبت من القذف و لكن مل أقذف و تعوذت من الش يطان و كنت
اندم جدا و هللا و خائف يف نفس الوقت اين أفطرت  ,بعد ذكل دخلت دورة املياه
أجلمك هللا و مسكت القضيب ومقت بعرصه فزنل سائل لزج ...
السؤال هللا يوفقمك و يسعدمك دنيا و أخره وايليتمك ترحيوين من هذا اهلم الَل يالحقين
هل أان أفطرت عند ممارس يت للعاده الرسيه (ابلضغط عىل الوساده)
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ابلرمغ من اين قربت من القذف ولكين مل أقذف و مل أصل اىل اقىص الشهوه ُ ,ث
نزل سائل ما اعرف هو مذي والمين ؟؟ رجيوين هللا جيزامك اجلنه
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ال شك أن هذا العمل حمرم ،وعليك أن جتتنب لك ما يثري شهوتك ،سواء يف رمضان
أم غريه ،ويف رمضان يش تد المر ،وتعظم احلرمة ،ذلكل عليك التوبة والاس تغفار
واالانبة اىل هللا.
أما السائل مفا دام مل خيرج متدفقا بذلة فليس مبين ،بل مذي ،والصوم ال يفسد
خبروج املذي عىل الصحيح.
وننصحك أيخ الكرمي مبالزمة كتاب هللا واملسجد ،وقد اكن السلف يلزمون املسجد
يف رمضان حفظا لصياهمم ،وفقك هللا ملا حيبه ويرضاه.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/6/3هـ
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حمك خروج املذي أثناء الصيام
السالم عليمك  ...عندي مشلكه وابغى اعرف الصح  ..اان جتين ختيالت جنس يه
قبل النوم ويف هنار رمضان ( مثل املداعبه واملقدمات وحسيت بيشء زي املويه
والرطوبه نزلت مين علام اين ماحأولت اعبث يعين بس يف حدود اخليال وبعدين
تعوذت من ابليس وحأولت اشغل نفيس حلد مامنت )
وملا حصيت الظهر شفهتا جافه ولوهنا ابيض  ..وماعرفت يه مين ام مذي توضيت
وصليت وقبل املغرب حتممت بس اللحني شاكه هل حص عىل اهنا مذي وصاليت
وصيام حصيحني ام ال ..؟
وجزامك هللا عنا خري اجلزاء
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ما دام هذا املاء خرج منك وأنت متيقظة ،ومل يكن بتدفق وذلة ،فهو مذي ،وليس
منيا ،فيجب الوضوء ،وغسل املوضع ،وما أصابه من الثياب ،فقط،
وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف 9/9/1436هـ
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اخراج املين يف هنار رمضان بغري قصد
اخراج املين يف هنار رمضان بغري قصد عندما كنت انمئ اكن املين عىل وشك اخلروج
وحصيت جفأه خفرج املين مارأ سامحتمك
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
جيب عليك الاغتسال ،وال يؤثر شيئا يف حصة الصوم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/6/3هـ
ممارسة العادة الرسية ىف هنار رمضان
ما حمك ممارسة العادة الرسية ىف رمضان ىف فرتة الصوم امحلد هلل رب العاملني
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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بداية جيب أن تعمل أن العادة الرسية من العامل احملرمة ،ويزداد التحرمي يف رمضان
ون{ }5ا َّال عَ َىل َأ ْز َو ِّ ِّ
لرشف الزمان ،فقد قال تعاىلَِّ َّ ( :اذل َين ُ ْمه ِّل ُف ُر ِّ ِّ
اهج ْم أو
وهج ْم َحا ِّف ُظ َ
َ ِِّ
ْ
ُ
َ
ُون{}7
َما َملَ َك ْت َأيْ َماهنُ ُ ْم فَاهنَّ ُ ْم غَ ْ ُري َملُو ِّم َني{ }6فَ َم ِّن ابْ َتغَى َو َراء َذ ِّ َكل فَأولئك ُمه ال َعاد َ
ِ
والعادة الرسية من التعدي ،كام أن النيب صىل هللا عليه وسمل نصح اذلي ال جيد
الباءة أن يصوم ،ومل يأمره أو يبح هل العادة الرسية ،مع أهنا أهون وأيرس عىل امللكف
من الصوم ،فدل عىل حترميها.
وفعكل للعادة الرسية يف صباح رمضان يعترب أمرا عظامي ،فعليك التوبة اىل هللا تعاىل
والاس تغفار والعزم عىل عدم العود ،وهللا يتوب عىل من اتب ،وعليك قضاء لك
يوم مارست فيه العادة يف هنار رمضان حىت أنزلت ،وعليك قضاء لك الصلوات اليت
صليهتا بدون اغتسال ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/6/3هـ
أثر التخدير املوضع عىل الصوم
هل خلع السن حتت التخدير املوضع يفطر وما الواجب عىل الصامئ اذا افطر ذكل
اليوم ؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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التخدير املوضع ال يؤثر عىل حصة الصوم يف قول أكرث املعارصين ،كام أن خلع
الرضس كذكل ،رشيطة أن حتأول اخراج ادلم ما اس تطعت خارج الفم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/3/12هـ
مقوةل "أحبك" لصديقة
هل قول احبك لصديقيت أو لم ام يبطل صيام و اصبح فاطرة
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أما هذه املقوةل للم فهي مما حيسن ذكره يف الصوم وعدمه ،وال يؤثر قطعا عىل الصوم
يف يشء ،أما غري الم ،فيجب أن يقرن بأحبك يف هللا ،حىت تؤجري علهيا ،وليس
ملثل هذه العبارات أي أثر الصوم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/3/12هـ
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حمك من اس متر يف امجلاع لبعد أذان الفجر يف رمضان
السالم عليمك رجل جامع زوجته قبل أذان الفجر يف رمضان لكن مل ينهتي اال بعد
الذان فهل علهيام يش امراة قالت لزوهجا يف وقت زعل منه ان شاء هللا حترم عليا
كام حيرم عليا ايب وايخ فهل علهيا يش
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الواجب عىل من جيامع زوجته يف ليل رمضان أن يزنع عهنا مبجرد سامع الذان ،أما
ان اس متر ،فان اكن جاهال ابلتحرمي ،فعليه قضاء ذكل اليوم فقط ،وليس عليه كفارة،
وان اكن عاملا ابلتحرمي فعليه كفارة :عتق رقبة ،مفن مل جيد فصوم شهرين متتابعني،
مفن مل يس تطع فاطعام س تني مسكينا ،فان جعز سقطت عنه تكل الكفارة ،واملهم
لثبوت الكفارة أن يكون عاملا ابلتحرمي.
أما حترمي املرأة زوهجا عىل نفسها ،فهو لغو ال يؤثر عىل الزوجية شيئا ،وجيب علهيا
أن تكفر كفارة ميني ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 2/6/1435ه
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حمك االنزال أثناء الصوم دون جامع
داعبت زوجيت بعد أذان الفجر يف رمضان وتفخيذ دون ايالج حت نزول املين
(القذف) ماحلمك
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
جيب عليك التوبة من هذا العمل ،واالمساك بقية اليومُ ،ث قضاء ذكل اليوم ،وال
كفارة عىل الصحيح من أقوال أهل العمل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/3/12هـ
حمل ومل يزنل
احتلمت يف هنار رمضان ومل انزل ومل اغتسل هل عَل يش
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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أيخ الكرمي ،الاحتالم ال يطلق اال اذا خرج مين عقب احلمل ،أما جمرد احلمل ،فليس
احتالما ،وليس هل حمك ،ال من حيث الصوم ،وال الطهارة ،فليس عليك يشء ،ال
غسل ،وال فساد صوم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/3/12هـ
خروج املين من الصامئ بغري شعور
اذا خرج املين وانت صامئ بدون شعورك به فهل يبطل صومك ؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ال يبطل الصوم اال خبروج مين بطريق مقصود ،مفا اكن عن غري معد ،فال يبطل به
الصوم ،وعىل من أصابه ذكل الاغتسال فقط ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/3/12هـ
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التفكري حىت االنزال يف هنار رمضان
اذا فكر الانسان يف امجلاع وأنزل هل جيب عليه الغسل أم يتوضأ  .وهل يفطر
الصامئ.
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الغسل جيب بأحد أمرين:
الول :امجلاع ،سواء أنزل أم مل يزنل.
الثاين :االنزال ،سواء اكن جبامع أو احتالم أم تفكري.
مفن جامع امرأته فانه جيب عليه أن يغتسل ،سواء حصل انزال أم مل حيصل ،لقوهل
صىل هللا عليه وسمل ( :فان جلس بني شعهبا الربع ُث هجدها ،فقد وجب الغسل)
ويف لفظ ملسمل( :وان مل يزنل).
وكذكل مطلق خروج املاء يوجب الغسل لعموم قوهل تعاىل( :وان كنمت جنبا فاطهروا)
ولقوهل صىل هللا عليه وسمل( :املاء من املاء) أن جيب الغسل خبروج املاء.
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وكذكل من فكر فأنزل يف هنار رمضان فان الواجب عليه قضاء يوم أخر ،وال حيل
هل أن يفطر يف ذكل اليوم ،بل الواجب االمساك ،مع القضاء والاغتسال.
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1429/2/23هـ
حكـم الصـالة والصـوم للمــرأة فـ حـال عـدم انتظـام الـدورة الشـهريـة
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته اان ايش يخ يف معر  51س نة وتكرم ادلوره الشهرية
غري منتظمه من العام املايض ويه احياان جت لك شهرين أو ثالثة مرة وهذه الس نه
من رمضان ماجاين يش الا قبل ثالثة اسابيع وحضت عالماهتا ولكن بدون نزول دم
متواصل فقط رمبا نقطه أو نقطتني واحياان بين ليس دم انقع وبعد ثالثة أايم انقطع ُث
تغسلت وصليت وبعد مخسة أايم وحض يش بس يط جدا رمبا نقطه أو نقطتني ومع
ذاكل اس متريت يف اداء صلوايت وبعد يومني انقطع البين وشبيه ادلم ويف يوم االثنني
بدا ظهور ادلم نقطه فقط والثالاثء نقطتني واليوم زاد قليال ولكن ايضا يعترب نقط
بس يطة ومع ذاكل مس متره ابداء صلوايت وسؤال ايش يخ هل اجلس لها ام اس متر
ابداء الصلوات واان اتطهر دامئا عند دخول لك وقت واحتفظ
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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مادام كل عادة سابقة ،فأنت تعلمني ان اكنت هذه دورة أم غريها؟ مفا اكن حيمل
صفات ادلورة ،فهو دورة ولو اكن نقطة ،مينع من الصالة والصوم ،ويلزمك مجيع
أحاكم ادلورة ،وما ال فهو دم فساد ،ال مينع من الصالة ،وال من يشء ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 11/3/1435هـ
حكـم ممـارســة العـادة الســرية فـ هنـــار رمضـان
ما حمك العادة الرسية يف هنار رمضان و أايم القضاء
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
بداية جيب أن تعمل أن العادة الرسية من العامل احملرمة ،ويزداد التحرمي يف رمضان
ون{ }5ا َّال عَ َىل َأ ْز َو ِّ ِّ
لرشف الزمان ،فقد قال تعاىلَِّ َّ ( :اذل َين ُ ْمه ِّل ُف ُر ِّ ِّ
اهج ْم أو
وهج ْم َحا ِّف ُظ َ
َ ِِّ
ْ
ُ
َ
ُون{}7
َما َملَ َك ْت َأيْ َماهنُ ُ ْم فَاهنَّ ُ ْم غَ ْ ُري َملُو ِّم َني{ }6فَ َم ِّن ابْ َت َغى َو َراء َذ ِّ َكل فَأولئك ُمه ال َعاد َ
ِ
والعادة الرسية من التعدي ،كام أن النيب صىل هللا عليه وسمل نصح اذلي ال جيد
الباءة أن يصوم ،ومل يأمره أو يبح هل العادة الرسية ،مع أهنا أهون وأيرس عىل امللكف
من الصوم ،فدل عىل حترميها.
وفعكل للعادة الرسية يف رمضان يعترب أمرا عظامي ،فعليك التوبة اىل هللا تعاىل
والاس تغفار والعزم عىل عدم العود ،وهللا يتوب عىل من اتب ،وعليك قضاء أي
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يوم مارست فيه العادة يف هنار رمضان ،وقضاء لك الصلوات اليت صليهتا بدون
اغتسال ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 5/9/1434هـ
حمك الصالة والصوم مع وجود دم بعد الربعني
اريد السؤال بعد اذنمك  ...اان ودلت بعمليه قيرصيه لكنىن ملا اطهر حىت بعد الاربعني
ودخل عليا رمضان فكنت أايم اصىل ويزنل عليا دم واحياان اصوم وال يزنل عليا يشء
ولكنىن كنت اصوم وال اصىل والن ال اعرف ماىه الايم الىت مصهتا والايم الىت
افطرهتا لىك اصوهما علام ابین ودلت  2010-6-25ورمضان اكن 2010-8-11
ارجومك ردو عليا ابرسع وقت  ...ودلي سؤال اتین مىت ابدأ اصوم بعد ادلورة هل
عند رؤيه القطعه البيضاء أو الكدرة اصوم بهيا عادى وشكرا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
مادام دم النفاس اس متر معك حىت جتأوز الربعني دون أن ينقطع فان ادلم النازل
بعد هذه املدة دم نفاس ،وعليه مفا مصتيه من أايم أثناء نزول ادلم جيب عليك
قضاؤها ،دون الصلوات ،وان كنت ال تعلمني عددها فاحتاط .
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وأما الطهر من ادلورة ،فهو ابجلفاف التام ،أو برؤية القصة البيضاء ،أي تتبعني أثر
ادلم بقطن وحنوه ،فال جتدين شيئا ،فهنا جيب الغسل ،ويرشع كل الصوم والصالة
وحنوه ،أما الكدرة فان اكنت اس مترارا للحيض ،فهو حيض ،أما بعد انقطاعه ،فال أثر
لها ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 21/3/1435هـ
حمك الصيام مع نزول دم خفيف قريب من اللون البين
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته  ...امحلد هلل رب العاملني والصاله والسالم عىل
الرسول المني محمد بن عبد هللا خاُت الانبياء وس يد املرسلني صىل هللا عليه وعىل
أهل وحصبه امجعني ....تنأولت حبوب منع امحلل بنية امتام شهر رمضان املبارك ولكن
يف الايم الاخرية من الشهر الفضيل شاهدت نزول دم خفيف قريب من اللون
البين اىل البين الغامق يف فرتات متقطعه من اليوم مفا حمك صيام لتكل الايم
افيدوين جزامك هللا خريا وااثبمك ونفع بعلممك.
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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ان اكن هذا ادلم حيمل صفات دم احليض ،فهو مبطل لصوم هذا اليوم وجيب
قضاؤه ،أما ان اكن هذا ادلم ال حيمل صفات دم احليض ،فليس عليك يشء ،والصوم
حصيح ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 16/5/1435هـ
حمك الصوم ملن اخرج املين معد ًا
اان مقت بعملية زراعة طفل انبوب يف رمضان يف يوم معلية السحب للبويضات
خضعت لبنج اكمل وهنا افطرت اليوم
ويف يوم ارجاع الاجنة كنت صاحية متام لكنين مل افطر ماحمك الصيام يف اليومني
ومع العمل ان زويج اعطى يف معلية السحب عينة من السائل املنوي وهو صايح
ماحمك الصيام لزويج وماذا يرتتب علينا جزامك هللا خري وشكرا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أما اليوم الول ابلنس بة كل ،فان كنت قد نويت الصوم من الليل ،وأدركت جزءا
من الهنار وأنت صاحية ،فالصوم حصيح ،اال ان كنت أفطرتيه ،فعليك قضاؤه ،واليوم
الثاين الصوم فيه حصيح ،وعىل زوجك قضاء يوم ،لنه أخرج املين معدا .وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 14/10/1435هـ
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نزول كدرة أثناء امحلل
اان حامل ل شهرين يف الشهر الول نزل مين كدره وأوساخ يف وقت ادلوره الشهريه
اصل  ...وبعد اس بوعني اكتشفت اين
ومل اكن اعمل اين حامل واعتقدهتا دوره فمل ِّ
حامل  ...هل جيب عَل صاله ما فاتين يف تكل الايم؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الصل أن احلامل ال حتيض ،مفىت تأكدت أن هذا ادلم ،أو هذه الكدرة اكنت يف
فرتة امحلل ،فالغالب أن هذا دم فساد ،ال مينع من أداء الصالة والصوم ،ويلزمك
قضاء ما تركت من الصالة يف هذه الايم ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف 1432/3/12هـ
جيوز اس تعامل خباخ الربو يف هنار رمضان ،وال أثر هل عىل الصوم.
السالم عليمك دكتوران الكرمي ...هل جيوز اس تعامل خباخ الربو يف هنار رمضان ،وال
أثر هل عىل الصوم؟؟.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشخ اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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فان السؤال عن حمك الفطر ببخاخ الربو كثري جدا ،وذكل أن اذلين حيتاجون اليه
يس تعملونه يف هنار رمضان ،وغالبا يتعذر تأخري اس تعامهل اىل الليل ،ومن ُث دعت
احلاجة اليه.
وخباخ الربو عبارة عن عبوة مضغوطة حتتوي عىل املاء وغاز الكسجني واملواد
العالجية ،اليت يقصد أن تصل اىل اجلهاز التنفيس ،والنس بة الكربى فهيا للامء ،والبايق
للكسجني واملواد العالجية.
وقد اختلف أهل العمل املعارصون يف كونه مفطرا ،والراحج عدم الفطر به ،بناء عىل
كون الصل حصة الصيام ،وال ينقل عنه اال بيقني ،فهذه املادة اليت حيتوي علهيا
البخاخ تذهب اىل اجلهاز التنفيس ،ووصول يشء مهنا اىل املعدة أمر مشكوك فيه،
جزءا من هذه املادة وصل
وثبوت الصوم يقني فال يزول ابلشك ،وعىل فرض أن ً
قدر يسريٌ يعفى عنه.
اىل املعدة ،فانه ٌ
ومما يقوي القول بعدم الفطر به قياسه عىل أمرين:
الول :ما يبقى بعد املضمضة ،فان املتخصصني يقولون :ان املاء الواصل اىل املعدة
بعد املضمضة أكرث مما يصل الهيا اذا اس تنشق هذا البخاخ ،وقد قام دليل الرشع عىل
وجوب املضمضة يف الوضوء ،ومل ينقض الصوم ابالجامع.
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الثاين :القياس عىل ما ميكن أن يصل اىل املعدة من جراء اس تعامل ِّ
السواك ،وقد
ثبتت الس نة ابس تحباب السواك أثناء الصيام.
وهذا القول ذهب اليه مجع كبري من أهل العمل املعارصين؛ وبه صدر قرار مجمع الفقه
االسالم يف جلس ته املنعقدة يف دورة مؤمتره العارش جبدة ابململكة العربية السعودية،
خالل املدة من  23اىل  28صفر 1418هـ ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1432/6/12هـ
اللك انس يا قبيل املغرب يف رمضان
كنت صامئة وقبل أذان املغرب بفرتة قصرية مخس دقائق تقريبا وضعت مائدة طعام
وبدأت اللك مع املوجودين وأان انس ية بأين صامئة ومل أذكر بأين صامئة اال بعد أن
ش بعت فهل يقبل صوم هذا ،أم أن عَل اعادة صوم هذا اليوم؟؟مع العمل بأين
كنت أقِض صيام يوم واجب.
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.

فتاوى الصيام  ...للدكتور ..محمد بن موسى الدالي

157

هذا الصوم حصيح ،لقوهل تعاىل ( :ربنا ال تؤاخذان ان نسينا أو أخطأان) قال هللا تعاىل:
قد فعلت ،ويف الصحيح أن أسامء بنت أيب بكر ريض هللا عهنام قالت( :أفطران يف
يوم غمي عىل عهد رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ُث طلعت الشمس) وهذا فطر
قبل الغروب ،ومل يأمرمه النيب صىل هللا عليه وسمل بقضاء اليوم ،وعليه فصومك
حصيح ،وليس عليك يشء ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/4/23هـ
بلغ البلغم ونزول االفرازات عىل الصامئة
ابرك هللا فيمك انين يف حرية ،عَل قضاء  9أايم قد أفطرهتا يف رمضان و يعود ذكل
طبعا لسبب رشع .
معلت ان اصوم الايم اليت عَل فصمت  4أايم و لكين ها أان أعيدها الن لنين
قد مقت ببلع البلغم أثناء الصيام و ذكل لنين اكون يف ادلراسة و أحترج ان...
و ذلكل ها اان اقوم ابعادة تكل الايم و اليت سأظيف معها  5أايم املتبقية ان شاء
هللا.
و لكنين يف حرية من أمري( ،عذرا عىل اللفاظ ) اثناء الصيام أجد افرازات صفراء،
و املشلك هو أن هذه االفرازات تأيت مثال عند رؤية رجل ما أو مشهد ما ،علام أن
لك هذه املظاهر ال تثري شهويت و لكن اان هكذا عندما ارى شيئا اكذلي ذكرت
حتصل هذه االفرازات علام انين اشعر بعملية االفراز ولكن س بحان هللا يف داخَل
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ال أشعر أنين قد فُتنت أو أ ُثريت شهويت و لكن أعيد حتصل هذه االفرازات أتثناء
احلاالت اليت ذكرت ال اراداي فارجومك اان حلد الن مصت  4أايم و حصل ل ذكل
فهل عَل اعادهتا.
ابرك هللا فيمك و ساحموين عىل اللفاظ اليت اس تعملهتا و جوزيمت اجلنة.
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ابلنس بة لبلع البلغم ،فان اكن ميكن اخراجه بسهوةل ،فالواجب اخراجه ،واال فال
يشء يف بلعهُ ،ث ما س بق ال قضاء عليك فيه ،للجهل ،بل يصح صوم هذه الربعة
أايم.
وابلنس بة لالفرازات فال يشء فهيا ،وال تبطل الصوم ،لكهنا تنقض الوضوء عىل
الصحيح ،وجيب غسل ما أصابته من الثياب ،وليس فهيا غسل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/11/7هـ
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ال أثر للرواحئ النفاذة عىل الصوم
أمعل يف واكةل دعاية واعالن  ،ويوجد دلينا ماكئن للطباعة الرمقية اخلاصة بطباعة
اللوحات الكبرية  ،وكام هو معلوم لها راحئة كمييائية نفاثة جد ًا بل أهنا أحيا ًان قد تسبب
الصداع يف حاةل وحود كثافة يف الطباعة ،
السؤال هل هذه الرواحئ تفطر  ،خصوص ًا أننا لو قس ناها عىل البخور فهي أعظم
منه راحئة ونفاذا  .أفتوان مأجورين .
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الالكم يف التفطري ابلبخور؛ لن هل جرما يتسلل اىل داخل اجلوف عن طريق
التنفس ،خبالف غريه من الرواحئ النفاذة كبعض العطور القوية ،أو حىت راحئة املاري
وحنوه ،فمل يقل أحد من أهل العمل أن هذه الرواحئ تفطر ،فانظر هل تكل الراحئة
الكمييائية هل جرم اكلبخور ،أم ال؟ وعليه فقس ،فان اكن لها جرم فالفطر هبا قريب،
وان مل يكن لها أي جرم ،فال فطر هبا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/6/3هـ
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حمك الطهارة والصيام للمرأة عند اللمس واملداعبة ونزول املاء
ارجو افاديت مشكورين عن حمك نزول املاء من املراة عندما جتلس مع زوهجا ويكون
بيهنم ملس وتقبيل دوون جامع هل يبطل الطهارة؟؟ وابلنس بة للصوم هل يفسده
ايضا؟؟ مع العمل اين الاعمل عدد الايم اليت نزل فهيا املاء يف هنار رمضان
ااناا يف حرية من امري وجزامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
مين،
املاء اذلي خيرج ،سواء من الرجل أم من املرأة ،ان اكن متدفقا بذلة ،فهو ٌّ
يوجب الغسل ،وهو مفسد للصوم يوجب قضاءه ،كام أنه طاهر عىل الصحيح من
أقوال أهل العمل.
مذي ،يوجب الوضوء
أما ان اكن غري ذكل ،اكملاء اذلي خيرج دون تدفُّق بذلة ،فهذا ٌّ
فقط ،وهو جنس ،يوجب غسل املاكن ،ونضح املاء عىل الثياب ،لكنه ال يؤثر يف
حصة الصوم ،فانظري أي املاءين هو ما خيرج منك؟ وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 8/11/1435هـ
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ممارسة العادة الرسية يف قضاء يوم رمضان
أعمل ان ماسأحكيه كل خطأ فاذح ومعصية كبرية عند هللا ذلكل فأان ال أريد ان تقول
هذا ل النين الن يف صدد البحث عن احلل وطريقة اكفر هبا عن ذنويب فضال عن
ڭرتة الاس تغفار وسائر العامل الصاحلة.
أسفة عن هذه املقدمة الطويةل ولكنين مضطرة الن املشاخي ساحمهم هللا عندما اطلب
النصح حيْكون عَل واليقولون ل ماذا افعل!!!
اان كنت اعاين من خلل هرموين فضيع اكنت الهرموانت اجلنس ية جد مرتفعة
واضطررت لتفريغ حشنايت اجلنس ية بيدي النين كنت أخىش من الزان ،وامحلد هلل
شفاين هللا من هذا الاضطراب ولكن تفاجأت عندما اصبح هذا السلوك مالزما ل
وأصبح عادة جاهدت نفيس وعانيت كثريا حىت ختلصت مهنا وامحلد هلل.
ولكن يف أحد الايم كنت صامئة معوضة يوما من رمضان (صيام قضاء) ووجدت
نفيس بدون اي سبب يف استثارة جنس ية كبييييييييرية جدا جدا...مل اس تطع متاكل
نفيس ومارست العادة اليت كنت مدمنة علهيا...واكن ذكل أخر يوم امارسها
فيه...ولكن قد أفطرت يف يوم قضاء رمضان!!!!!! مفاذا أفعل؟ جزامك هللا خريا...وهل
هللا غاضب مين الن؟!!!
شكرا لمك مس بقا ودممت س ندا وذخرا للمسلمني
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امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
هوين عىل نفسك أخيت الكرمية ،مفغفرة هللا أوسع مما ذكرت بكثري ،س امي مع العبد
التواب املس تغفر ،فان هللا يغفر ما هو أعظم ،فأكرثي من الاس تغفار والعمل
الصاحل ،فان احلس نات يذهنب السيئات ،فأكرثي من الصدقة والصالة والصوم واذلكر
وقراءة القرأن ،والصةل وغريه من الطاعات.
وابلنس بة ليوم القضاء ،فليس عليك سوى قضاء يوم بدهل ،وفضل ورمحة هللا
واسعة ،نسأل هللا أن يتغمدان واايك بواسع رمحته ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/3/12هـ
العادة الرسية يف هنار رمضان
اان صارت عَل هذة املسأةل يف رمضان السابق يف اليوم التاسع صباحا معلت العادة
الرسية ُث منت اىل صالت الضهر ومقت وتوضائت وصليت ومل اغتسل وكنت قد
نسيت وفعلت هاذا مع لك الصلوات ومل اتذكر اىل واان يف صالت الرتاوحي ومل افعل
يش اىل اليوم ارجو ان تفتوين وادعو ل ابن خيلصين هللا رمن هذة العادة
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امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
بداية جيب أن تعمل أن العادة الرسية من العامل احملرمة ،ويزداد التحرمي يف رمضان
ون{ }5ا َّال عَ َىل َأ ْز َو ِّ ِّ
لرشف الزمان ،فقد قال تعاىلَِّ َّ ( :اذل َين ُ ْمه ِّل ُف ُر ِّ ِّ
اهج ْم أو
وهج ْم َحا ِّف ُظ َ
َ ِِّ
ْ
ُ
ُون{}7
َما َملَ َك ْت َأيْ َماهنُ ُ ْم فَاهنَّ ُ ْم غَ ْ ُري َملُو ِّم َني{ }6فَ َم ِّن ابْ َتغَى َو َراء َذ ِّ َكل فَأولئ َك ُمه ال َعاد َ
ِ
والعادة الرسية من التعدي ،كام أن النيب صىل هللا عليه وسمل نصح اذلي ال جيد
الباءة أن يصوم ،ومل يأمره أو يبح هل العادة الرسية ،مع أهنا أهون وأيرس عىل امللكف
من الصوم ،فدل عىل حترميها.
وفعكل للعادة الرسية يف صباح رمضان يعترب أمرا عظامي ،فعليك التوبة اىل هللا تعاىل
والاس تغفار والعزم عىل عدم العود ،وهللا يتوب عىل من اتب ،وعليك قضاء ذكل
اليوم ،وقضاء لك الصلوات اليت صليهتا بدون اغتسال ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف 1431/2/22هـ
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أثر خروج ادلم عىل الصوم
دلي نزيف معوي مع الغائط خروج دم فهل يؤثر ذكل عىل صيام علام ابن خروج
ادلم يكون احياان يف الهنار واان صامئ وماذا عَل وخاصة أايم رمضان وجزامك هللا
خريا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ليس عليك يف ذكل شئ ،وال يؤثر خروج ادلم عىل هذا النحو عىل الصيام ،وهللا
املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف 1431/3/25هـ
أثر القطرة عىل الصوم
ايش يخ واان يف هنار رمضان الهتبت عيوين شديد وذهبت للمستشفى واعطوين قطره
وقد اس تعملهتا ولكن بعد نصف ساعه قد اطعمهتا عىل لساين فهل اقِض ذكل اليوم
وجزامك هللا خريا
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امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
العني ليست من املنافذ املعتادة يف اللك والرشب ،ذلكل مفا وصل مهنا اىل احللق
ال يفطر عىل الصحيح ،وهذا هو ما أفىت به الش يخ ابن عثميني رمحه هللا ،وهللا
املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف 1431/3/25هـ
حمك اس تخدام معجون الس نان أثناء الصيام
السالم عليمك دكتوران الكرمي  ...دلي سؤال  ...ما حمك اس تخدام معجون الس نان
يف أثناء الصيام؟
الوىل ترك اس تعامل معجون الس نان اىل الليل يف رمضان ،لن املعجون هل طعم،
فرمبا يصل اىل املعدة ،فيفسد به الصوم ،وميكن أن تس تغين عنه ابلسواك ،فقد اكن
النيب صىل هللا عليه وسمل أكرث ما يتسوك وهو صامئ ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف 1431/3/25هـ
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دم الفساد وحمك الصوم
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ..ابرك هللا لمك يف هذا الشهر املبارك واعاده علينا
وعليمك ابلمين واملرسه ..ايخ الش يخ ..يوم الاحد قبل اس بوع ..اتتين العذر
الرشع ..اس مترت عَل  5أايمُ ..ث طهرت مهنا قبل  3أايم ..واليوم 9/1..خرج ل
مثل ادلم لكن لونه اسود (..يظهر ل فقط عند الاغتسال) فهل اصوم ام ال ..امتىن
الاجابه يف ارسع وقت
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
مادام أن الوقت املعتاد للحيض قد مىض ،مفا يزنل بعده يعترب دم فساد ،وليس من
احليض يف شئ ،فال يلزم الغسل ،وجيب عليك الصالة والصوم ،وجيوز امجلاع ومس
املصحف ،لكن اعلم أنه ان اكن ادلم من أحد السبيلني ،فهو جنس جيب غسهل،
وهذا ادلم انقض للوضوء بلك حال ،سواء خرج من خمرج البول أم من خمرج الودل،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف1/9/1433 :هـ
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دم الفساد وحمك الصالة والصوم و أداء العمرة
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته اان بنت غري مزتوجة تأخرت ادلورة عَل  4شهور
واكن يف بداية شهر شعبان احسست بأمل ادلورة وعندما ذهبت دلورة املياة وجدت
يف مالبيس يش بين ونزل مين اش ياء بنية ومل أرى شيئا ابدا غري مارأيت ومل يزنل
عَل يش بعدها ابدا ومل اغتسل وامنا توضأت وصليت ومقت ابلعبادة كام أان
وعندما جاء امس ومن التعب والعمل أملين ظهري ونزل مين اش ياء بنية وعندما
ارحتت وجلست مل أعد ارى الا شيئا خفيفا جدا ولكن اليوم مع العمل واحلركة نزلت
عَل اش ياء بينة مرة اخرى ولكن الفرق انه اكن معها خطان أمحران واان الزلت اصوم
واصَل واقرأ قرأن والن نويت اين اعمتر غدا ان شاء هللا واخذت حبوب منع ادلورة
وسؤال هو ماحمك هذان اليومان الذلان مصهتام وصليت فهيا هل يعتربان من ادلورة
أم ال لين يف حرية من أمري وماذا عَل أن أفعل وجزامك هللا خريا
ارجوا الرد يف أرسع وقت هللا يبارك فيمك
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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الظهر أن ما نزل عليك ليس من احليض ،امنا يسمى بدم الفساد ،ودم احليض ال
بد أن يزنل يف وقته املعتاد ،ويس متر املدة املعتادة أيضا ،وعليه فصومك حصيح،
وصالتك كذكل حصيحة ،وكل أن تعمتري اىل أن يزنل احليض ،فهل حمك أخر،
وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف 5/9/1436هـ
حمك من أفطر عىل أذان خاطئ
السالم عليمك اذن مؤذن املغرب قبل دخول الوقت بـــــ10دقائق اان والعائهل افطران
مع هذا املؤذن اان ترددت (حسيت انه بدري عىل الوقت) بس شفت العائهل افطرت
وافطرت معهم...
ســـــ-1ماذا عن صيامنا هل نقِض هذا اليوم
ســـ-2ماذا عن املؤذن
جزامك هللا خري
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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مادممت قد أفطرُت بعد أن مسعمت املؤذن ،فهذا افطار وقع عىل وجه اخلطأ ،وليس
عليمك شئ لعدم العمد عىل الرحج ،قالت أسامء بنت أيب بكر ريض هللا عهنا( :
أفطران يف يوم غمي عىل عهد رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ُث طلعت الشمس )
وهذا يعين أهنم أفطروا قبل الوقت ،ومع ذكل مل يأمرمه الشارع ابعادة الصوم ،ويرحج
عدم وجوب القضاء ما رواه زيد بن وهب قال :كنت جالسا يف مسجد رسول هللا
صىل هللا عليه و سمل يف رمضان يف زمن معر فأتينا بكس فهيا رشاب من بيت
حفصة فرشبنا وحنن نرى أنه من الليل ُث انكشف السحاب فاذا الشمس طالعة قال
جفعل الناس يقولون :نقِض يوما ماكنه .فسمع بذكل معر فقال :وهللا ال نقضيه وما
جتان ُ ًفا الُث .رواه البهيق وغريه ،وقد عفى هللا تعاىل عن اخملطئني ،قال تعاىلَ { :ولَيْ َس
اَّلل غَ ُفور ًا َّر ِّحاميً }الحزاب-
عَلَ ْي ُ ْمك ُجنَ ٌاح ِّفميَا َأ ْخ َطأْ ُُت ِّب ِّه َولَ ِّكن َّما تَ َع َّمدَ ْت قُلُوبُ ُ ْمك َو َاك َن َّ ُ
،5وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف 8/9/1436هـ
هل يؤثر نزول ادلم من الفم ابس مترار عىل حصة الصوم؟
السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته أما بعد  ...أان أعاين من مرض يف مف حبيث
ال يتوقف ادلم اال يف ساعات معدودات يف اليوم والليةل ادلم يف مف هل يفطر علامً
أين أهنض وأانم وادلم يف مف ؟
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق ،وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ليس عليك بأس ،وال يؤثر هذا ادلم النازل يف الصوم ،لكن حأول أن تلفظه قدر
اس تطاعتك ،ولو ابتلعته بغري قصد ،فال يؤثر يف حصة الصوم ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف 11/9/1436هـ
دم الفساد ال مينع من الصالة و الصوم
أان غري مزتوجة أايم دورىت الشهرية  6أايم عند حلول شهر رمضان اتتىن ادلورة ىف
اليوم الول بشلك غزير ُث انقطعت عىن ملدة يومني وما زلت انتظر  3الايم الاخرى
ادا مل تزنل مىن هل اغتسل الصىل واصوم ىف اليوم السادس كام تعودت ارجوا
الافادة والرد الرسيع ولمك جزيل الشكر
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق ،وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ان اكن هذا ادلم النازل يف وقت ادلورة املعتاد ،فال يرض تأخرها ،ولو يوما أو يومني،
أما ان اكن يف غري وقته املعتاد ،فليس بدورة ،بل دم فساد ،وال مينع من الصالة
وال الصوم ،وال غريه.
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لكن ان اس متر عدم الزنول فالظهر أن ما نزل ليس بدورة ،لنه ليس من العادة
نزول ادلم يوما واحدا ،فال مينع من الصالة والصوم يف تكل الفرتة ،وحينئذ الحوط
قضاء الايم اليت أفطرتهيا ظنا منك أهنا دورة،
وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف 15/9/1436هـ
االفطار خطأ قبل الغروب
السالم عليمك ...اذن مؤذن املغرب قبل دخول الوقت بـ10دقائق اان والعائهل افطران
مع هذا املؤذن اان ترددت بلول (حسيت انه بدري عىل الوقت) بس شفت العائهل
افطرت وافطرت معهم ماذا عن صيامنا هل نقِض هذا اليوم
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
مادممت قد أفطرُت بعد أن مسعمت املؤذن ،فهذا افطار وفق الرشع ،وليس عليمك شئ
لعدم العمد عىل الرحج.
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قالت أسامء بنت أيب بكر ريض هللا عهنا ( :أفطران يف يوم غمي عىل عهد رسول
هللا صىل هللا عليه وسمل ُث طلعت الشمس ) وهذا يعين أهنم أفطروا قبل الوقت،
ومع ذكل مل يأمرمه الشارع ابعادة الصوم.
ويرحج عدم وجوب القضاء ما رواه زيد بن وهب قال :كنت جالسا يف مسجد
رسول هللا صىل هللا عليه و سمل يف رمضان يف زمن معر فأتينا بكس فهيا رشاب
من بيت حفصة فرشبنا وحنن نرى أنه من الليل ُث انكشف السحاب فاذا الشمس
طالعة قال جفعل الناس يقولون :نقِض يوما ماكنه .فسمع بذكل معر فقال :وهللا ال
نقضيه وما جتان ُ ًفا الُث .رواه البهيق وغريه ،وقد عفى هللا تعاىل عن اخملطئني ،قال
اَّلل غَ ُفور ًا
تعاىلَ { :ولَيْ َس عَلَ ْي ُ ْمك ُجنَ ٌاح ِّفميَا َأخ َْطأْ ُُت ِّب ِّه َولَ ِّكن َّما تَ َع َّمدَ ْت قُلُوبُ ُ ْمك َو َاك َن َّ ُ
َّر ِّحاميً }الحزاب ،5-وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1432/9/6
توضيح بعض مسائل احليض يف الصيام
توضيح بعض مسائل احليض يف الصيام يشلك عَل بعض مسائل احليض من حيث
نزول ادلم والطهر منه يف رمضان ،وأثره عىل الصوم ،أرجو توضيحا لهذه املسأةل،
جزامك هللا خريا؟
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امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
املرأة اليت يأتهيا احليض يف رمضان لها أحوال:
الوىل :أن يأتهيا احليض يف الليل ،فهذه علهيا أن تفطر ما يأتهيا من أايم حيضهاُ ،ث
تقضهيا اكمةل.
الثانية :أن تطهر ولو بعد الفجر بلحظة ،فهذه يلزهما قضاء ذكل اليوم بلك حال ،مع
ما تقدم من أايم حيضها.
الثالثة :أن يأتهيا احليض يف هنار رمضان ،ولو قبل أذان املغرب بلحظة ،فعلهيا الفطر
حاالُ ،ث علهيا قضاء ذكل اليوم ،مع ما يتبعه من أايم حيضها.
تنبيه :من طهرت يف هنار رمضان ،ليس علهيا أن متسك عن الطعام بقية اليوم عىل
الصحيح من أقوال أهل العمل ،بل تمت يوهما مفطرة ،كام يه ،فاليوم يف حقها ال عصمة
خره )
هل ،ويف الثر عن ابن مسعود ريض هللا عنه ( :من أفطر أو َل اليوم فل ُي ِّفط ْر أ َ
أي :من أبيح هل الفطر يف أول اليوم ،فليكن مباحا هل يف أخرهُ ** .ث ان طهرت
املرأة من حيضها ،ويف الهنار بقية ،واكن زوهجا قادما من سفر مفطرا ،أو أفطر ملرض
وحنوه ،وبرئ ،أن هل أن جيامعها ،فامي تبقى من اليوم ،حيث أذن هلام رشعا الفطر،
وهذا من لطائف الفقه .ولتعمل احلائض أنه حيرم علهيا الصوم اجامعا ،وال جيزهئا لو
صامت اجامعا ،وعلهيا القضاء اجامعا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1433/9/2هـ
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نزول الصديد من حلق الصامئ
ما حمك االسالم يف من مصاب ابلهتاب اللوزتني وال متر دقيقة اال واشعر بصديد أو
بلغم يزنل واشعر بطعمه اثناء صيام حيث حدث ذكل مع يف رمضان لكه حأولت
امنعه وابصقه ال اخلارج فمل اس تطع فهل صيام لكه ابطل؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
قال تعاىل ( :ال يلكف هللا نفسا اال وسعها) وقال تعاىل ( :فاتقوا هللا ما اس تطعمت)
وقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل لرجل اكن مريضا ابلبواسري( :صل قامئا ،فان
مل تس تطع فقاعدا ،فان مل تس تطع فعىل جنب) فقاعدة الرشع العذر عند وجود احلرج،
وما عليك اال أن تمتضمض اذا وجدت هذا يف حلقك ،كام أنه ال جيب عليك التلكف
يف اخراجه ،اذا اكن يف ذكل حرج عليك ،وصومك حصيح ابذن هللا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1428/9/23هـ
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أثر خروج ادلم عىل الصوم
دلي نزيف معوي مع الغائط خروج دم فهل يؤثر ذكل عىل صيام علام ابن خروج
ادلم يكون احياان يف الهنار واان صامئ وماذا عَل وخاصة أايم رمضان وجزامك هللا
خريا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ليس عليك يف ذكل شئ ،وال يؤثر خروج ادلم عىل هذا النحو عىل الصيام ،وهللا
املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف 1431/3/25هـ
حمك الصالة والصيام مع وجود كدرة متيل للون السود
السالم عليمك ورمحة هللا عاديت الشهريه مدهتا  6أايم ولكن اييت قبلها ب ثالثة أايم
كدرة متيل للون السود واحياان الزهري تس متر حىت نزول احليض املعروف ويصاحبه
مغص خفيف فالاعمل هل هو من احليض فاترك الصوم والصالة أو ال ارجوا اجابيت
فاان يف حرية ابمر الصالة والصيام
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امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ال تعد الكدرة أو الصفرة قبل أو بعد احليض شيئا ،ذلا فال تلتفيت الهيا ،ما دمت
متزيين عادتك ،وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 12/7/1435ه
ما المور اليت ميتنع الزوجان عهنا يف هنار رمضان؟
ما المور اليت ميتنع الزوجان عهنا يف هنار رمضان؟ وما املور املباحة؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
مينع الزوجان من امجلاع ،ومن التقبيل يف الفم ،وجيوز ما سوى ذكل برشط أن ميكل
الرجل اربه ،وال خيىش أن يقع يف امجلاع ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/6/3هـ
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تكرر امجلاع يف هنار رمضان
ىل صديقة تزوجت منذ  24س نه تقريبا واكن زواهجا ىف شهر شعبان ولكهنا اكنت
ىه وزوهجا يفطران ىف رمضان لغلبة الشهوةحدث عدة مرات لكهنا صامت بعد ذكل
شهرين متتابعني ككفارة وزوهجا تصدق لظروفه الصحية واكنت تعتقد ان الامر انهتيى
ابلتوبةوالصيام لكهنا اكتشفت انه البد ان تكفر عىل لك يوم وىه غري مس تطيعة
ماداي وجسداي مفا هو التوجيه
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
البد أن نعمل أو ًال أن احملظور اذا فعل عن هجل ابحلمك فانه ليس فيه اال التوبة ،خبالف
ترك الواجب ،وهنا الزوجان فعال حمظورا عظامي يف هنار رمضان ،فان اكن عن عمل
فان الواجب عن لك يوم يفطراه جبامع قضاؤه ،وأن ِّ
يكفرا عنه بكفارة مس تقةل ،ويه
عىل الرتتيب عتق رقبة ،مفن مل جيد فصيام شهرين متتابعني ،فان مل جيدا فاطعام
س تني مسكينا ،هذا ان اكان عا ِّل َمني بتحرمي امجلاع يف هنار رمضان.
مفىت تيرس شئ من تكل الكفارة عىل الرتتيب املذكور ف ُف ِّعلت فهي جمزئة ،وال يلزهمام
شئ أخر اال القضاء كام تقدم ،فان جعزا ابملال والبدن ،فتكف التوبة ،والاس تغفار،
والعزم عىل عدم العودة ،والندم ،وتسقط الكفارة.
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أما مع اجلهل بتحرمي امجلاع يف هنار فانه ال يلزم شئ ،سوى قضاء اليوم اذلي أفطراه،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1427/2/23هـ
الفطر ابمجلاع يف هنار رمضان
اان تزوجت منذ حوال  5أشهر وكنت اان وزوجت من أول يوم اصابنا حسر الربط
قبل رمضان ب  10أايم وامتدت مده الربط حوال  20يوم وجعز املعاجلني عن فك
الربط وكنا ننتظر انه يكون عند الزوج انتصاب ليك يمت أول جامع بيننا ولالسف
فطران يومني يف هنار رمضان بس ربنا اعمل اضطرران ان نفطر علشان املوضوع (
الربط) وامحلد هلل وبعون هللا ُت عالجنا من الربط ومقنا بصيام اليومني الَل فطرانمه
ولكن تذكران انه يوجد كفارة ولكننا النس تطيع عتق رقبة وال صيام شهرين متتابعني
والاطعام  60مسكني ( ممكن خنرج مال )
افيدان ايش يخ يف هذا املوضع الننا خائفون من عذاب هللا وغضبة واننا لنادمون من
ها المر وتبنا منه التأخر علينا الاجابة ش يخ ابرك هللا فيك
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
مل يوحض يف السؤال سبب فطر اليومني ،فهل هو جامع يف هنار رمضان أم غريه؟
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عىل لك حال ،لو اكن سبب الفطر أمرا غري امجلاع ،فليس فيه اال قضاء اليومني.
أما ان اكن سبب الفطر هو امجلاع يف اليومني يف هنار رمضان ،فعىل لك منكام كفارة،
للك يوم ،أي :كفاراتن لليومني عىل لك واحد ،ويه عىل الرتتيب املذكور ،عتق
رقبة ،فان مل يس تطع املسمل فصيام شهرين متتابعني ،فان مل يس تطع فاطعام س تني
مسكينا ،وال ينتقل اىل واحدة اال ابلعجز التام عن اليت قبلها ،وأسهل هذه الكفارات
اطعام س تني مسكينا ،وهو يسري مع القدرة ،فميكن أن جيمع س تني مسكينا ويطعمهم
دفعة واحدة عن لك كفارة مرة ،فان حصل جعز اتم عن امجليع فان الكفارة تسقط،
وهللا املوفق.
د.محمد بن موس ادلال
يف 1427/1/23هـ
أجرب زوجته عىل امجلاع يف هنار رمضان
اجربين زويج ابملعارشة الزوجية يف هنار رمضان وحدث ذكل مرة واحدة فقط
وخريين بني ذكل أو الطالق  ..فوافقت مكرهه  ،،أفتوين مأجورين هل عَل ذنب
وماهو موقف رشعا ؟ وماذا افعل لو طلب ذكل مين مس تقب ًال ؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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مادمت مكرهة ،فال شئ عليك مطلقا ،وهو املذنب ،وعليه التوبة والكفارة ،ويه
عتق رقبة ،فان مل يس تطع فصيام شهرين متتابعني ،فان مل يس تطع فاطعام س تني
مسكينا ،وعليه قضاء ذكل اليوم يف قول بعض أهل العمل ،مع االمساك بقية اليوم،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/3/12هـ
مداعبة الصامئ زوجته حىت االنزال
لقد اكن يوم وصول بر َا من السعوديه (البدل املقمي هبا ) اىل الاردن = يعدل يوم 27
رمضان  1430بعد أذان جفر هذا اليوم ابلضبط  ,القتين زوجيت من سفر  ,وحترك
ل الاحساس ابملعارشه الزوجيه ولكن ( من دون مضاجعه) بل قصدت ذكل
متعمدا وتساعدان يف احلدث عند ( املداعبه حبراره) كام تعرفون املقصود اي ش يخ .
وارجو منمك مساعديت ابرسال احلمك يف ذكل اليوم من رمضان  ,علام اين اليوم اكتب
لمك وال اذكر ان كنت اتبعة صيام يف ذكل اليوم ام ال...
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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ان اكن قد حصل انزال دون ايالج ،فعليك قضاء ذكل اليوم فقط ،سواء أمسكت
بقية اليوم أم ألكت ورشبت ،وان مل يكن قد حصل انزال فال شئ يف ذكل ،وعىل
لك حال الوىل ابملسمل ان اكن يعمل من حاهل أنه شديد الشهوة أن يتجنب أههل من
حيث املداعبة وحنوه ،فقد النيب صىل هللا عليه وسمل يقبل أههل وهو صامئ ،قال
عائشة ريض هللا تعاىل عهنا ( :واكن أملكمك لربه )أي شهوته ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1433/5/12هـ
مس الصامئ فرجه بشهوة
السالم عليمك اان اعاين من الوسواس يف لك يش دلي سؤالان الول ماحمك املاء
اخلارج من ماكن البول بعد التطهر مباء كثري  2ماحمك ملس الفرج بشهوة عند الصيام
ملسة خفيفة افيدوان جزامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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ان اكن التطهر حصل مباء كثري ،فال يرض اخلارج من ماكن البول ،لن الغالب أنه
ماء ابق من التطهر ،وأما مس الفرج بشهوة ،فان الوىل تركه ،وليس عليك شئ
حىت حيصل انزال ،فان حصل فيلزم قضاء ذكل اليوم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1433/5/12هـ
حمك الصيام مع خروج سائل من الزوجني بعد التداعب وبعد دخول وقت الصيام
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ...........يف يوم من أايم رمضان قبل صالة الفجر
بعرش دقائق تداعبت اان وزويج دون قصد امجلاع ُث نظرت اىل الساعه ويه تشري
اىل وقت الذان وابلفعل اذا ابملؤذن يؤذن وتوقفنا يف احلال وعندما انهتيى املؤذن
احسست بشئ نزل مين ومن زويج ايضا وجلست احتادث مع زويج حول الامر
هل علينا يش علام ابننا مل يكن القصد امجلاع وجلس نا يف حريه من الامر اىل ان
انهتت الصاله فقمنا ابالغتسال وتوضينا وصليت وامكلت صيام واان يف حريه من
امري هل علينا شئ اان وزويج يف هذا اليوم ارجوا افادتنا بذكل وجزامك هللا خري...
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.

فتاوى الصيام  ...للدكتور ..محمد بن موسى الدالي

183

ليس عليكام شئ فامي يظهر ،لن اذلي نزل بعد دخول الوقت مل يكن ابختياركام ،امنا
هو أثر فعل مباح قبل الفجر ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 11/9/1435هـ
حمك مداعبة الزوج للزوجة بهنار رمضان
أان يف هنار رمضان داعبت زوجيت ابلقبالت والحضان دون القصد يف جعلها تزنل
سائل الرعشة ( الشهوة ) ولكهنا أنزلته أما أان فال مفا حمك يوم صياهما ذكل وما اجلزاء
للتكفري هل هو تعويض صيام ذكل اليوم بصيام يوم أخر أم كفارة أم التوبة أم هل
هناك كفارة أخرى  ..وما احلمك واجلزاء عَل أان أيض ًا علامً بأين مل أنزل أي سائل ؟؟
وجزامك هللا خري ًا ..
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
جيب علهيا أن تصوم يوما أخر ،وليس هناك كفارة ،وعىل الزوج والزوجة أن يقدرا
المر حسب علمهام حباهلام ،فان عمل أن الرجل أو املرأة ال يامتكل نفسه ،فال جيوز
االقدام عىل هذا العمل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1/3/1435ه
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حمك من جامع زوجته برمضان عن هجل
ااثبمك هللا اريد جوااب للتاكيد عىل سؤال
لقد اتيت زوجيت وحنن يف شهر رمضان وفيه صيام وهللا اعمل ابين اان ويه ليس
دلنيا العمل ابن االتيان يف شهر رمضان حمرم لكننا نعمل ابنه فقط ينقض الصيام ويفطر
ولنا القضاء
واتيهتا مرة واان يف البالد واملرات الاخرى وحنن يف سفر حيث الفرق كبري وطويل
اىل وقت الفطور ويه بالد الغرب
وال اتذكر املرات الليت اتيت فهيا زوجيت واان عىل سفر ولكن ان مل خيب ظين 3
مرات أو  2وماذا جيب عَل وعلهيا لقد علمت صيام الشهرين والكفارة ولكن ارى
ان الصيام صعب علهيا وعَل ماذا تفيدوين جزامك هللا لك خري
وخري الناس من خيطا ويتوب ويتعمل ويفقه مأاكن مل يعلمه ارجو الرد برسعة
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ال يلزمك يف لك ما ذكرت غري قضاء يوم عن لك يوم أفطرمتاه ،أما الول ،فللجهل
ابحلمك ،وأما يف السفر ،فلن للمسمل الصامئ يف السفر أن يفطر أصال ،سواء ابللك
أو الرشب أو امجلاع ،وعليه فليس عليمك كفارة أصال ،امنا فقط القضاء ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 9/4/1435هـ
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هـل مـالمسـة الـزوجـة دون شــهوة ينقـض الـوضـوء؟؟
دلي سؤالني ابرك هللا فيمك
السؤال الول/هل مالمسة الزوجة مالمسة سطحية من غري شوهة مكالمسة يدها
تنقض الوضوء؟
السؤال الثاين/ماحمك صيام من امىس عىل جنابة وظهر الفجر علية يف رمضان وهو
مل يغتسل بعد وهل يشرتط الغسل من اجلنابة قبل ظهور جفر رمضان ؟
وجزامك هللا لك خري
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أما الول ،فهاك فتوى الش يخ ابن ابز رمحه هللا يف املسأةل:
ملس املرأة فيه اختالف بني العلامء ،مهنم من قال :ينقض الوضوء ،ومهنم من قال :ال
ينقض الوضوء ،ومهنم من فصل فقال :ان مسها بشهوة انتقض وضوءه واال فال،
والصواب أنه ال ينقض الوضوء مطلقا ،هذا هو الراحج؛ لن الصل عدم نقض الوضوء
اال بدليل من الكتاب أو الس نة؛ ولنه صىل هللا عليه وسمل اكن يقبل بعض نسائه،
ُث يصَل وال يتوضأ ،ومل يأمر الناس ابلوضوء من مس املرأة ،ولو اكن مسها ينقض
لمر به الناس ،فان هللا تعاىل بعثه معلامً ومرشد ًا عليه الصالة والسالم ،ومل يتوفه
هللا اال وقد بلغ البالغ املبني عليه الصالة والسالم ،فلو اكن مس املرأة ينقض الوضوء
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لبينه عليه الصالة والسالم ،أما قول هللا عز وجل فامي يوجب الوضوء( :أو َال َم ْس ُ ُمت
ِّالن َساء )-43النساء .فاملراد بذكل امجلاع ،قال تعاىلَ ( :وان ُك ُنمت َّم ْر َىض أو عَ َىل َس َف ٍر
أو َجاء َأ َح ٌد ِّم ُنمك ِّمن الْغَأئِّطِّ أو َال َم ْس ُ ُمت ِّالن َساء )(ِ )43سورة النساء .فقوهل س بحانه:
( أو َجاء َأ َح ٌد ِّم ُنمك ِّمن الْغَأئِّطِّ هذا فيه الوضوء ) .احلدث الصغر ،ويف قوهل( :أو
المس مت النساء) فهذا فيه اجلنابة ،يعين اتيان النساء ،وهللا يكين عن امجلاع ابملالمسة
واملسيس ،وليس املراد مس اليد ،وال مس قبةل ،فاملراد امجلاع ،هذا هو املعىن
الصحيح يف تفسري الية.
وأما السؤال الثاين ،فقد اكن النيب صىل هللا عليه وسمل يصبح جنباُ ،ث يغتسل
ويصوم ،واملراد قبل طلوع الشمس ،فان اس متر اىل بعد طلوع الشمس ،فهو أُث
بتأخري الصالة عن وقهتا ،ويصح صومه ،وجتب املبادرة ابالغتسال ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 10/9/1435ه
حكـم مـن جـامـع زوجتـه بهنـار رمضـان وما يتـرتـب عليـه مـن كفــارة
اان جامعت زوجيت 6أايم يف رمضان وندمت وحبثت يف موضوع الكفارة ومل يفدين
احد ومن افادين اخربين مببالغ طائهل مع ان راتيب 2500رايل فقط ارجو من حرضتمك
حساب الكفارة نقدي ابلرايل وهل عىل زوجيت كفاره مع اهنا اكنت اكرها ذلكل
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امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
بداية البد من أن تعمل أن هذا العمل حمرم ،ويس تلزم توبة نصوحاُ ،ث الكفارة عىل
الرتتيب اليت :عتق رقبة ،فان جعزت فصوم شهرين متتابعني عن لك يوم جامعت
فيه ،فان جعزت فعليك اطعام س تني مسكينا ،مبا يسأوي  400رايل تقريبا للس تني
مسكينا ،فان رضبهتا يف س تة أايم ،فاملبلغ قرابة  2400رايل ،وال يشرتط أن تكون
دفعة واحدة ،بل ميكنك أن تقسطها عىل مدد ،لك شهر أو شهرين ،حبيث تكون
يف الشهر الواحد 200رايل ،حىت تنهتي  ،وهو أمر ميسور كل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 2/8/1435ه
حمك امجلاع مع الزوجة يف يوم رمضان ،وحمك امجلاع ابدلبر
ماحمك امجلاع مع الزوجة يف يوم رمضان وماهو اجلزاء
ماهو حمك امجلاع ابدلبر
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اذا جامع الرجل امرأته يف هنار رمضان ،فان اكن جاهال ابلتحرمي فليس عليه شئ،
وكذا املرأة ،غري التوبة والاس تغفار.
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أما ان اكان عاملني فعىل الرجل كفارة ،وكذا املرأة ان اكنت مطأوعة عىل الصحيح
من أقوال أهل العمل ،والكفارة كام جاءت يف الس نة عتق رقبة ،فان مل يس تطع
فصوم شهرين متتابعني ،فان مل يس تطع فاطعام س تني مسكينا ،وتسقط الكفارة مع
العجز التام ،مع وجوب التوبة والاس تغفار.
أما امجلاع يف ادلبر فهو كبرية من الكبائر ،لعن النيب صىل هللا عليه وسمل من أىت
ول َّ ِّ
رجال أو امرأة يف دبره ،ويف احلديث َع ْن َأ ِّيب ه َُرْي َر َة قَا َل قَا َل َر ُس ُ
اَّلل
اَّلل َص َّىل َّ ُ
عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل َم ْن َأ َىت َحائِّضً ا أو ا ْم َر َأ ًة ِّيف ُدبُ ِّرهَا أو َاك ِّهنًا فَ َص َّدقَ ُه ِّب َما ي َ ُق ُ
ول فَ َق ْد َك َف َر ِّب َما
ُأ ْن ِّز َل عَ َىل ُم َح َّم ٍد .وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/6/3هـ
حمك ادلم النازل بعد فرتة النفاس وما يرتتب عليه من صيام وصالة
هناك دم يزنل مين بعد الوالدة متقطع علامً بأين خلصت الربعني مفا هو وهل جيوز
الصالة والصيام وأن جيامعين زويج وأان يف هذه احلاةل ؟
وجزامك هللا خري ًا .
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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اذا اكن دم النفاس قد انقطع ،وحصل الطهر ،فال يرضك هذا ادلم ،ويسمى هذا
ادلم دم فساد ،فال مينع من الصالة والصيام وامجلاع وحنوه ،اال ان وافق عادتك ،فهو
حيض ،ويرتتب عليه أحاكم احليض.
أما ان اكن متصال ابلنفاس وزاد عىل الربعني ،فهنا اختلف أهل العمل ،وقد ذهب
الش يخ ابن عثميني رمحه هللا اىل أهنا تبقى اىل س تني يوما يف حمك النفساءُ ،ث بعد
ذكل فهي مس تحاضة ،فان صادف بعد الس تني وقد عادهتا فهو حيض ،واال فهو
اس تحاضة ،تغتسل وتتوضأ للك صالة بعد دخول وقهتا اىل أن يرتفع هذا ادلم ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 24/2/1435هـ
حمك ادلم النازل بسبب تركيب اللولب
اان كنت مركبه لولب ونزلته فأس متر مع ادلم  9أايم ُث اغتسلت وصليت يومني
ويوم السبت مصت فزنل مين دم امحر بعد الظهر فهل صيام مقبول ام ابطل علام
بأين امتمت صيام جزاك هللا خري
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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ادلم اذلي يزنل من النساء ،ال مينع من الصالة والصوم والطواف وامجلاع ،اال اذا اكن
دم حيض أو دم نفاس ،وما سوى ذكل من ادلماء فانه يعترب د َم فسا ٍد ،فال مينع من
الصالة وال الصوم وال الطواف ،وال امجلاع؛ وذكل أن هللا تعال مل يرِّتب تكل الحاك َم
عىل مطلق خروج ادلم ،لكن عىل خروج دم احليض ،وأحلق به النفاس ،جاء يف
الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه
وسمل قال يف املرأةَ ( :ألَيْ َس اذا َحاضَ ْت ل َ ْم ت َُص ِّل َول َ ْم ت َُص ْم) فهذا النص فيه وجوب
ترك الصوم والصالة للحائض.
ول َّ ِّ
اَّلل َع ْهنَا قَالَ ْت :خ ََر ْجنَا َم َع َر ُس ِّ
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل
اَّلل َص َّىل َّ ُ
يض َّ ُ
وعندهام َع ْن عَائِّشَ َة َر ِّ َ
رس َف فَ َط ِّمث ُْت ?أي حاضت -فَدَ َخ َل عَ َ ََّل َر ُسو ُل َّ ِّ
اَّلل
َال ن َْذ ُك ُر ا َّال الْ َح َّج َح َّىت ِّج ْئنَا َ ِّ
َّ ِ
يك؟ فَ ُقلْ ُتَ :و َّ ِّ
اَّلل لَ َو ِّدد ُْت َأ ِّين لَ ْم َأك ْنُ
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل َو َأانَ َأ ْب ِّيك ،فَ َقا َلَ :ما يُ ْب ِّك ِّ
َصىل َّ ُ
خ ََر ْج ُت الْ َعا َم .قَا َلَ :ما َ ِّكل ل َ َع َّ ِّ
اَّلل عَ َىل
يش ٌء َك َت َب ُه َّ ُ
كل ن َ ِّف ْس ِّت؟ قُلْ ُت :ن َ َع ْم .قَا َل :ه ََذا َ ْ
بَنَ ِّ
ات أ َد َم ،افْ َع َِّل َما ي َ ْف َع ُل الْ َح ُّاج غَ ْ َري َأ ْن َال ت َُط ِّويف ِّابلْ َبيْ ِّت َح َّىت تَ ْطهُ ِّري .وهذا فيه
وجوب ترك الطواف ،ويرخص لها يف ترك طواف الوداع ان بقيت عىل حيضها.
ويف احلديث أيضا اطالق النفاس عىل احليض ،مما يدل عىل التسوية بيهنام يف احلمك.
ويف وجوب ترك امجلاع ،قال تعاىل{َ :وي َْسأَلُون ََك َع ِّن الْ َم ِّح ِّيض قُ ْل ه َُو َأ ًذى فَا ْع َ ِّزتلُو ْا
ال ِّن َساء ِّيف الْ َم ِّح ِّيض َو َال تَ ْق َربُوه َُّن َح َّ َىت ي َ ْطه ُْر َن فَاذا ت ََطه َّْر َن فَأْتُوه َُّن ِّم ْن َح ْي ُث َأ َم َرُمكُ
اَّلل ُ ِّحي ُّب التَّ َّواب َِّني َو ُ ِّحي ُّب الْ ُم َت َطهِّ ِّر َين }البقرة.222
ُ
اَّلل ا َّن َ
ِ
فأصول الرشعية عىل أن هذه الحاكم ال ترتت َّب عىل جمرد خروج ادلم ،امنا عىل
خروج دم احليض والنفاس فقط.
حىت دم الاس تحاضة فللمرأة أن تصَل مع خروجه وتصوم وتطوف ،وحيصل جامع؛
لنه دم مغاير دلم احليض ،يفارقه يف احلمك ،يؤكد ذكل ما أخرجه البخاري َع ْن عَائِّشَ َة
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ول َّ ِّ
ريض هللا عهنا قَالَ ْت :ا ْع َت َك َف ْت َم َع َر ُس ِّ
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل ا ْم َر َأ ٌة ِّم ْن َأ ْز َو ِّاج ِّه،
اَّلل َص َّىل َّ ُ
الص ْف َر َة َو َّ
يه ت َُص َِّل.
فَ َاكن َْت تَ َرى ادلَّ َم َو ُّ
الط ْس ُت َ ْحتهتَ َا َو ِّ َ
أي دم الاس تحاضة ،ومع ذكل اكنت تصَل.
وعليه فهذا ادلم اذلي نزل بعد ازاةل اللولب ان وافق وقت ادلورة املعتاد ،واكن عليه
عالمات دم احليض املعروفة ،فانه دم حيض ،مينع من الصالة والصوم والطواف
وامجلاع ،واال فهو دم فساد ،جيب غسهل فقط ،وليس موجبا للغسل ،امنا يوجب
الوضوء اذا أردت الصالة ،فعليك أن تصَل وتصوم ،وما أ ِّ
ديت من صالة وصوم
يف هذه الفرتة فهو حصيح ابلرشوط السابقة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1432/9/20هـ
ما حمك اس تخدام معجون الس نان يف أثناء الصيام؟
السالم عليمك دكتوران الفاضل  ...دلي سؤالني من فضلمك
هل حصيح أن املرض يكفر اذلنوب واخلطااي؟
و ما حمك اس تخدام معجون الس نان يف أثناء الصيام؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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ول َّ ِّ
جاء يف الصحيحني عن عائشة ريض هللا عهنا قالت :قَا َل َر ُس ُ
اَّلل عَلَ ْي ِّه
اَّلل َص َّىل َّ ُ
اَّلل هبِّ َا َع ْن ُه َح َّىت َّ
الش ْو َك ِّة يُشَ ا ُكهَا).
يب الْ ُم ْس ِّ َمل ا َّال َكفَّ َر َّ ُ
َو َس َّ َملَ ( :ما ِّم ْن ُم ِّصي َب ٍة ت ُِّص ُ
ِ
يب الْ ُم ْؤ ِّم َن ِّم ْن ُم ِّصي َب ٍة َح َّىت َّ
الش ْو َك ِّة ا َّال قُ َّص هبِّ َا ِّم ْن خ ََط َااي ُه أو
وملسمل َ ( :ال ي ُ ِّص ُ
ِ
ُك ِّف َر هبِّ َا ِّم ْن خ ََط َااي ُه ).
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل قَا َلَ ( :ما
وعن َأ ِّيب َس ِّعي ٍد الْخ ُْد ِّر ِّي ريض هللا عنه َع ْن النَّ ِّ ِّيب َص َّىل َّ ُ
يب الْ ُم ْس ِّ َمل ِّم ْن ن ََص ٍب َو َال َو َص ٍب َو َال َ ٍمه َو َال ُح ْز ٍن َو َال َأ ًذى َو َال َ ٍمغ َح َّىت َّ
الش ْو َك ِّة
ي ُ ِّص ُ
اَّلل هبِّ َا ِّم ْن خ ََط َااي ُه) أخرجه البخاري ومسمل.
يُشَ ا ُكهَا ا َّال َكفَّ َر َّ ُ
ِ
فال شك أن اذلنوب واخلطااي تكفر ابملرض واالصابة ،وكذا ما يصيب العبد من مه
أو كرب اال كفر هللا به من خطاايه ،وهذا من فضل هللا عىل العباد ،ولكن برشط
الصرب والرضا بقضاء هللا وقدره ،وعدم الضجر والضيق من هذا املرض ،أو هذا
الكرب.
والوىل ترك اس تعامل معجون الس نان اىل الليل يف رمضان ،لن املعجون هل طعم،
فرمبا يصل اىل املعدة ،فيفسد به الصوم ،وميكن أن تس تغين عنه ابلسواك ،فقد اكن
النيب صىل هللا عليه وسمل أكرث ما يتسوك وهو صامئ ،ويس توي يف ذكل ما قبل
الزوال وبعده ،فف احلديث عن ربيعة بن ماكل ريض هللا عنه قال :رأيت رسول
هللا صىل هللا عليه وسمل ما ال أحيص يتسوك وهو صامئ.
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1432/9/14هـ
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جامع الرجل زوجته يف هنار رمضان
اان رجل تزوجت يوم  8/10اي قبل رمضان بـ 20يوم الشاهد يف املوضوع
اين جامعت زوجيت يف هنار رمضان  3أايم من شهر رمضان املبارك يومني برىض
زوجيت ويوم اجربت زوجيت عىل ذلكــ فاحملمك يف ذكل عمل ان اليوم  8/6ومل
يبقى الا اقل من شهر عىل رمضان فافتوين جزامك هللا خريا.........؟؟؟؟؟؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ما دمت عاملا ابحلمك فالواجب أن تكفر كفارة امجلاع يف هنار رمضان ،ويه عىل
الرتتيب عتق رقبة ،فان مل جتد ،فصيام شهرين متتابعني ،فان مل تس تطع فاطعام س تني
مسكينا ،فان جعزت عن امجليع سقطت عنك الكفارة ،وكذا عىل زوجتك املوافقة
كل يف املرتني ،أما املرة الثالثة اليت ُأجربت فهيا فليس علهيا شئ.
َ
رشعت يف صوم الكفارةُ ،ث أاتك رمضان وجب عليك صوم رمضانُ ،ث جيب
فان
أن تفطر يوم العيدُ ،ث تس تأنف البقية من الشهرين املتتابعني ،وكذا الزوجة تنقطع
عن الصوم أايم حيضها ،وال يرضها يف التتابع.
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ُث هذه الكفارة للك يوم أفطرته ،مبعىن أهنا تتكرر يف شأنك ثالث مرات ،وزوجتك
مرتني ،حبسب القدرة والاس تطاعة ،وما يعجز عنه ينتقل اىل اذلي بعده.
وهذا لكه برشط أن تكوان أو أحدكام عاملا ابلتحرمي ،فان كنامت جتهالن فال شئ عليكام
اال التوبة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1429/3/7هـ
حمك تأخري الاغتسال عن اجلنابه يف رمضان
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الواجب املبادرة ابلغسل مطلقا ،سواء يف رمضان أم يف غريه ،ويف رمضان يتأكد
المر ،فان حصل جنابة يف ليل رمضان حىت دخل وقت الفجر ،فقد اكن النيب
صىل هللا عليه وسمل يصبح جنباُ ،ث يغتسل ويصوم ،فالواجب عىل من أصابته
اجلنابة من الليل يف رمضان أن يبادر قبل طلوع الشمس ابالغتسالُ ،ث يصَل ويمت
صومه ،حىت لو امتد ذكل اىل بعد طلوع الشمس ،فالواجب أن يغتسل ويصَل
ويمت صومه ،برشط أال يتعمد التأخري اىل طلوع الشمس ،بل يكون معذورا يف ذكل،
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فان تعمد التأخري حىت تطلع الشمس فهو عىل خطر تأخري الصالة حىت خروج وقهتا،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/3/12هـ
افساد الصوم ابلعادة الرسية
السالم عليمك  ,ماذا جيب اذا كنت سابقا افطرت عدة أايم من رمضان مبامرس ىت
العادة الرسية فهيا واخرى ابالفطار أالك وترامكت هذه الايم فهل اصأوهما قبل رمضان
الان؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الواجب عليك التوبة أوال من هذا الفعل ،والاس تغفار ،والعزم واالرصار عىل عدم
العود ،والندم عىل التقصري والتعدي يف حدود هللاُ ،ث عليك قضاء هذه الايم ،تبدأ
من الن ،فامي تيرس كل فاقضهُ ،ث عأود بعد رمضان يف اكاملها ان تبقى شئ ،وتقدر
هذه الايم ،وحتتاط يف عددها ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1429/3/7هـ
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تقبيل الزوجة أثناء الصوم
حمك مس جسم أو تقبيل الزوجه اثناء الصوم  ....وجزامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ال بأس بذكل ،واكن النيب صىل هللا عليه وسمل يقبل وهو صامئ ،لكن ليس يف الفم،
برشط أمن ثوران الشهوة ،والوقوع يف احملرم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1429/11/4هـ
ممارسة العادة الرسية ىف هنار رمضان
ما حمك ممارسة العادة الرسية ىف رمضان ىف فرتة الصوم امحلد هلل رب العاملني
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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بداية جيب أن تعمل أن العادة الرسية من العامل احملرمة ،ويزداد التحرمي يف رمضان
ون{ }5ا َّال عَ َىل َأ ْز َو ِّ ِّ
لرشف الزمان ،فقد قال تعاىلَِّ َّ ( :اذل َين ُ ْمه ِّل ُف ُر ِّ ِّ
اهج ْم أو
وهج ْم َحا ِّف ُظ َ
َ ِِّ
ْ
ُ
َ
ُون{}7
َما َملَ َك ْت َأيْ َماهنُ ُ ْم فَاهنَّ ُ ْم غَ ْ ُري َملُو ِّم َني{ }6فَ َم ِّن ابْ َتغَى َو َراء َذ ِّ َكل فَأولئك ُمه ال َعاد َ
ِ
والعادة الرسية من التعدي ،كام أن النيب صىل هللا عليه وسمل نصح اذلي ال جيد
الباءة أن يصوم ،ومل يأمره أو يبح هل العادة الرسية ،مع أهنا أهون وأيرس عىل امللكف
من الصوم ،فدل عىل حترميها.
وفعكل للعادة الرسية يف صباح رمضان يعترب أمرا عظامي ،فعليك التوبة اىل هللا تعاىل
والاس تغفار والعزم عىل عدم العود ،وهللا يتوب عىل من اتب ،وعليك قضاء لك
يوم مارست فيه العادة يف هنار رمضان حىت أنزلت ،وعليك قضاء لك الصلوات اليت
صليهتا بدون اغتسال ،وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/6/3هـ
أثر التخدير املوضع عىل الصوم
هل خلع السن حتت التخدير املوضع يفطر وما الواجب عىل الصامئ اذا افطر ذكل
اليوم ؟
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امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
التخدير املوضع ال يؤثر عىل حصة الصوم يف قول أكرث املعارصين ،كام أن خلع
الرضس كذكل ،رشيطة أن حتأول اخراج ادلم ما اس تطعت خارج الفم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/3/12هـ
خروج املين من الصامئ بغري شعور
اذا خرج املين وانت صامئ بدون شعورك به فهل يبطل صومك ؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ال يبطل الصوم اال خبروج مين بطريق مقصود ،مفا اكن عن غري معد ،فال يبطل به
الصوم ،وعىل من أصابه ذكل الاغتسال فقط ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/3/12هـ
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خروج هنار رمضان عىل الشخص وهو جنب
لقد نويت عىل صيام يوم عرفات وعريت املنبه عىل قبل صالة الفجر من اجل أن
ارشب واصَل الفجر ان شاء هللا
ويف الليل استيقظت من حمل وشعرت نفيس انين (( احتلمت )) .
واكنت الساعة الثالثة جفرا فقلت يف نفيس رح احص قبل صالة الفجر ويس تحم
وبصَل الفجر ان شاء هللا
وطبعا ما حصية وال اس تحميت وال صلية الفجر  ،وأول ما حصيت مبارش حتممت
وأصبحت وانأ نأوي عىل الصيام وبقيت متابع الصيام
فهل جيوز صيام أم ال .....وجزأمك هللا لك خري
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
نعم يصح الصيام ،وال شك أنه اكن الوىل بك املبادرة ابلغسل قبل خروج الشمس
لداء صالة الفجر يف وقهتا ،أما الصوم فال يتأثر هبذا ،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موس ادلال
يف 1433/3/12هـ
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أثر خروج ادلم عىل الصوم
دلي نزيف معوي مع الغائط خروج دم فهل يؤثر ذكل عىل صيام علام ابن خروج
ادلم يكون احياان يف الهنار واان صامئ وماذا عَل وخاصة أايم رمضان وجزامك هللا
خريا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ليس عليك يف ذكل شئ ،وال يؤثر خروج ادلم عىل هذا النحو عىل الصيام ،وهللا
املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف 1431/3/25هـ
حمك االيالج يف هنار رمضان
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته  ...نفع هللا بمك دكتوران الفاضل  ...فضال ماحمك
الايالج يف هنار رمضان ؟
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علامً ابين مل يزنل مين (املين) ولكن نزل املذي فقط ونزل ماء من زوجيت ومل نكن
نعمل ان الايالج بدون انزال حمرم فهل جيب عَل القضاء والكفارة ؟
ومل اعمل مك مرة فعلهتا يف رمضان ؟ فادعو هللا الغفور الرحمي ل ولزوجيت ابملغفرة
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ما دمامت كنامت جاهلني ابلتحرمي فال شئ عليكام ،سوى التوبة والاس تغفار ،واعلام يف
املس تقبل أن هذا ال جيوز حبال ،وهو موجب للكفارة ،ويه عتق رقبة ،أو صيام
شهرين متتابعني أو اطعام س تني مسكينا للك يوم تفطراه ،عىل هذا النحو ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1431/5/2هـ
حمك من جامع امرأته يف هنار رمضان وهو مسافر
السالم عليمك ،اان طالب مبتعث خارج الوطن و قد جامعت زوجيت يف هنار رمضان
السابق جاهال ابلكفارة؟ ما احلمك جزامك هللا خريا
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امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ان كنت يف هذه البالد غري مس توطن لها ،مبعىن أنك فهيا يف حمك املسافر ،ومل تنو
االقامة ادلامئة ،وتوطن هذه البالد ،فليس عليك سوى قضاء يوم واحد ،وذكل أن
املسافر هل أن يفطر يف رمضان ،فان أفطر سواء ابللك أو الرشب أو امجلاع ،فال
حرج عليه يف ذكل،
أما ان كنت نويت الاستيطان ،أو جامعت وأنت يف وطنك الصَل ،فعليك كفارة،
ويه :عتق رقبة فان مل تس تطع فصوم شهرين متتابعني فان مل تس تطع فاطعام س تني
مسكينا ،مع وجوب قضاء ذكل اليوم ،والتوبة النصوح اىل هللا تعاىل ،وكذا يلزم
الزوجة ان اكنت مطاوعة ،وأما ان اكنت مكرهة ،فعلهيا القضاء فقط احتياطا.
وأما هجكل ابلكفارة فال يعذرك يف يشء ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1429/3/26هـ
حمك من يغسل مبعجون الاس نان وهو صامئ
السالم عليمك وابرك هللا فيمك وجعل هللا جمهوداتمك يف مزيان احلس نات ان شاء هللا
وسؤال هو ما حمك من يغسل مبعجون الاس نان وهو صامئ.
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امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الوىل ترك املعجون أثناء الصيام؛ لن من املعلوم أن املعجون هل طعم نفاذ ،وغالبا
يترسب دلاخل املعدة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 12/4/1435هـ
حمك من أنزل يف هنار رمضان
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته  ,,,,عندي سؤال حرضة الش يخ
وأان يف هنار رمضان جالس عىل الْكبيوتر ألعب ألعاب وجفأة جاتين شهوة وغري
طبيعية ومل أمتاكل أنفايس حىت خرج السائل !! ممكن أعرف ما عَل ؟؟
بعد البحث وجدت أن الكفارة صيام شهرين متتابعني أو اطعام  60مسكني أو عتق
رقبة
عتق رقبة ,,,,,,,,ال يوجد
صيام شهرين متتابعيني ,,,,,,ال أس تطيع
واطعام  60مسكني ,,,,,ال أس تطيع أيض ًا لن معري 15
وال أس تطيع أن أخرب وادلي مبا فعلت لنيين أس تحيي منه وسأفقد الثقة اليت بيننا
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هل بس أعيد هذا اليوم مع الاس تغفار ؟؟ اي ريت تعطوين حل يف أرسع وقت
الين متلخبط و ماين عارف ايش ااسوي !!
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق ،وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الواجب عليك التوبة النصوح ،وعدم السع ملثل هذا المر مرة اثنية ،والبعد عن
لك طريق يوصل اىل هذا المرُ ،ث عليك قضاء هذا اليوم فقط ،دون الكفارة،
فالكفارة امنا تلزم من جامع امرأته يف هنار رمضان ،وليس من أنزل يف هنار رمضان،
وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف 13/10/1436هـ
أثر خروج ادلم عىل الصوم
دلي نزيف معوي مع الغائط خروج دم فهل يؤثر ذكل عىل صيام علام ابن خروج
ادلم يكون احياان يف الهنار واان صامئ وماذا عَل وخاصة أايم رمضان وجزامك هللا
خريا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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ليس عليك يف ذكل يشء ،وال يؤثر خروج ادلم عىل هذا النحو عىل الصيام ،وهللا
املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف 1431/3/25هـ
أثر اس تنشاق البخار عىل الصوم
هل خبار املاء اذلي يف امحلام يفسد الصيام و هل ماء خسان املاء يصلح للوضوء
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اس تنشاق خبار املاء ال يفسد الصوم ،كام أن ماء السخان يصلح للوضوء ،ولك ماء
طاهر يصلح للوضوء ،سواء من السخان أم من البحر أم من السامء مكطر وحنوه،
وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف 1433/6/5ه
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الزايدة يف احليض عىل املعتاد
جائتين ادلوره يف رمضان اكرث من  20يوما مع العمل ان عاديت  9أايم فقط واان
اخذت عاديت  9أايم ُث مصت بقية الايم العرشين وبعد رمضان جاءتين  9أايم
ارجو افاديت هل اقِض  9أايم فقط ام  20يوم اكمهل
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ما دامت العادة مطردة ومنتظمة ملدة تسعة أايم ،فالصحيح أن ما زاد عىل التسعة
اس تحاضة ،وعليه فيجب عليك الصوم فامي زاد والصالة كذكل ،وحيل امجلاع،
والطواف ومس املصحف ،بناء عىل ذكل يلزمك قضاء أايم حيضك فقط ،ويه
تسعة أايم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1429/4/2هـ
نزول ادلم عىل احلامل يف رمضان
هل املرأه احلامل اذا نزل معها دم أثناء رمضان جيب علهيا القضاء ؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فتاوى الصيام  ...للدكتور ..محمد بن موسى الدالي

207

ليس علهيا قضاء ،وصوهما حصيح ،اال ان تبني أنه دم احليض ،وهذا بعيد جدا يف
احلامل ،وليس معهودا أن احلامل حتيض ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1433/5/12هـ
نزول سائل أبيض بعد احليض
يف شهر رمضان انقطع نزول احليض مين وعندما اغتسلت وصليت الفجر بعدهأ نزل
سائل ابيض هل جيب عَل ان اغتسل من جديد؟؟ وهل اقِض هذأ اليوم؟؟ وهل
نزول القصه البيضاء بعد الاغتسال يوجب الاغتسال مرره اخرى؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
نزول هذا السائل البيض ان اكن هو عادتك يف حصول الطهر ،فالواجب اعادة
الغسل ،وقضاء ذكل اليوم لن الصل بقاء احليض حىت الطهر ،واكن غسكل الول
يف غري حمهل ،وقبل الطهر.
أما ان اكن شيئا غري معتاد ،فانه ال أثر هل عىل الصوم،وال يلزمك الاغتسال بعد
الطهر السابق  ،وال يلزمك القضاء ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/3/12هـ
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نزول ادلم بعد توقف ادلورة يوما أو نصف يوم
اان فتاة ابلغى من العمر  31س نة غري مزتوجة توقفت ادلورة يف اليوم الول من
رمضان ُث رأيت جفاف يف اليوم الثاين فأغتسلت وصليت ويف اليوم الثالث نزل
سائل خماط شفاف واحيا ًان فيه لون ابهت قلي ًال مثل الصفرة اراها اذا اكنت يف
قطنة أو فاين ابيض بعد ذكل بيومني نزل دم لزج جد ًا ُث بعده كدرة لزجة ابض ًا هل
يعترب ذكل من أايم احليض ام ال علامً ابن القصة البيضاء ال ارأها الا بعد  6أو 7
أايم من توقف ادلم وما حمك صيام لليوم الثاين والثالث
السؤال الثاين اريد وصف دقيق للقصة البيضاء
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل رسول هللا محمد بن عبد هللا وعىل أهل
وحصبه ومن والاه ،وبعد
لك ما نزل بعد ادلورة بيوم أو يوم ونصف أو يومني ،فهو داخل فهيا ،مادام متصال
هبا ،واليوم ونصف اليوم أو اليومان يف حمك املتصل يف عادة النساء ،فالصل بقاء
ادلورة ،وعليك قضاء تكل الايم اليت مصتهيا ،حىت حيصل الطهر متاما ،بعد مِض
املدة املعتادة ،ويه س تة أو س بعة أايم من بدء ادلورة.
أما وصف القصة البيضاء ،فهي ماء أبيض يش به مين الرجل ،وليس رشطا يف املرأة
أن ترى القصة البيضاء حىت تطهر ،فقد تطهر ابجلفاف ،وليس برؤية القصة البيضاء،
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فالنساء يف هذا الباب صنفان ،مهنن من يرى القصة البيضاء ،ومهنن من تطهر
ابجلفاف ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/6/3هـ
الشك يف انهتاء ادلورة
يوجد أايم يف رمضان اشك هل انهتت ادلورة الشهريه ام ال واصوم هذا اليوم هل
عَل قضائة؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
مادمت تشكني يف هذا اليوم ،فالصل بقاء احليض ،وعليك قضاء ذكل اليوم ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/2/5هـ
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بعض مسائل يف احليض للصامئة
يشلك عَل بعض مسائل احليض من حيث نزول ادلم والطهر منه يف رمضان ،وأثره
عىل الصوم ،أرجو توضيحا لهذه املسأةل ،جزامك هللا خريا؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
املرأة اليت يأتهيا احليض يف رمضان لها أحوال:
الوىل :أن يأتهيا احليض يف الليل ،فهذه علهيا أن تفطر ما يأتهيا من أايم حيضهاُ ،ث
تقضهيا اكمةل.
الثانية :أن تطهر يف هنار رمضان ولو قبل املغرب بلحظة ،أو تطهر يف الليل أيضا،
فهذه يلزهما قضاء ذكل اليوم بلك حال ،مع ما تقدم من أايم حيضها.
الثالثة :أن يأتهيا احليض يف هنار رمضان ،ولو قبل املغرب بلحظة ،فعلهيا الفطر حاال،
ُث علهيا قضاء ذكل اليوم ،مع ما يتبعه من أايم حيضها.
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تنبيه :من طهرت يف هنار رمضان ،ليس علهيا أن متسك عن الطعام بقية اليوم عىل
الصحيح من أقوال أهل العمل ،بل تمت يوهما مفطرة ،كام يه ،فاليوم يف حقها ال عصمة
خره )
هل ،ويف الثر عن ابن مسعود ريض هللا عنه ( :من أفطر أو َل اليوم فل ُي ِّفط ْر أ َ
أي :من أبيح هل الفطر يف أول اليوم ،فليكن مباحا هل يف أخره.
** ُث ان طهرت املرأة من حيضها ،ويف الهنار بقية ،واكن زوهجا قادما من سفر
مفطرا ،أو أفطر ملرض وحنوه ،وبرئ ،أن هل أن جيامعها ،فامي تبقى من اليوم ،حيث
أذن هلام رشعا الفطر ،وهذا من لطائف الفقه.
** ولتعمل احلائض أنه حيرم علهيا الصوم اجامعا ،وال جيزهئا لو صامت اجامعا ،وعلهيا
القضاء اجامعا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1433/9/2هـ
حمك الصالة والصوم بعد االسقاط
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكاته ....اما بعد ايش يخ اان سقطت يف شهر رابع أو
بتحديد  13اس بوع وافتاين ش يخ ان ليس عَل صاله وال صوم
اي اين يف حاةل نفاس مع العمل ل اس بوعني
لكن دم مع متقطع يوم تزنل ويومني ال اذا وقف صليت واذا رجع وقفت
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لكن ملا سألت دكتوره عن دم متقطع قالت عادي وانيت بنفاس
فسؤال هل عَل صاله ام ال وهل اصَل الفرتة الَل انقطعت فيه
وشكرا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ان اكن السقط حصل بعد متام أربعة أشهر فهذا نفاس قوال واحدا ,وان اكن دون
الامثنني يوما ،فهو ليس بنفاس كذكل.
أما ان اكن فوق الامثنني ،ودون املائة والعرشين يوما (أربعة أشهر) ،فال بد من
التأكد من الطبيب :هل ختلق ذكل السقط أم ال؟ مبعىن :هل ظهر فيه عالمات
خلق انسان ،من ختطيط رأ ٍس أو ي ٍد أو ِّر ْج ٍل أو أ ٍنف وحنوه ،فهذه مضغة خملقة،
ويكون هذا ادلم نفاسا ،وان مل يثبت التخطيط ،فليس بنفاس ،وغالب ظهور
التخطيط يف التسعني ،فان هجلت أنت أو الطبيب احلال فالصل عدم النفاس ،بل
جنس ان ٌقض للوضوء ،لكنه ال مينعك من الصالة والصوم وامجلاع،
هو دم فسادٌ ،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 27/4/1435هـ
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حمك التقبيل للصامئ
حمك التقبيل للصامئ؟؟ السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته .أود معرفة حمك تقبيل
الزوجة يف صيام النوافل سهو ًا  ،وان اكن يبطل الصوم ،فهل من كفارة ؟ وجزامك
هللا خري ًا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
التقبيل للصامئ ال بأس به مطلقا ،يف الفرض أو النفل ،ملن ميكل نفسه ،لكن ليس
يف الفم ،امنا يف اخلد وحنوه ،وليس فيه كفارة ،وال يبطل الصوم ،فالنيب صىل هللا
عليه وسمل اكن يقبل وهو صامئ ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1431/5/22هـ
الرواحئ اليت تؤثر يف حصة الصيام وتنقضه وحمك خروج قطرات ادلم من الفم يف
حصة الصيام
ام تصوم قضاء منذ مخسة عرش عاما وتيعده بسبب مش رواحئ الطعام والصابون
حىت ويه انمئه وتقول ابن الراحئة راجت معدهتا واهنا نقضت صياهما اعتقاد بنته عىل
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فتأوى احدى املشاخي ابن الراحئة اليت ترج املعده تنقض الصيام مع العمل اهنا مل تتعمد
مش تكل الرواحئ ماحصت ذكل الاعتقاد أو الفتوى؟
ومىت تكون الراحئة تنقض الصيام؟ هل راحئة الصابون املعطر ابملالبس وغريها تفطر
؟ هل راحئة دورة املياة تفطر ؟
هل قطرات ادلم اخلارجة من الفم دون عبث ابلفم تفطر؟ هل مسع صوت التلفزيون
دون موس يقى يفطر الصيام؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
هذه فتوى ضاةل مضةل ،وليس من الرواحئ أبدا يشء يبطل الصوم ،وغاية ما ذكر
الفقهاء البخور وادلخان ،لن هلام جرما ،يدخل اجلوف ،وما سواه ال يبطل الصوم،
وال تؤثر قطرات ادلم اخلارجة من الفم يف الصوم ،غري أن الوىل لفظها خارجا،
وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف  15/8/1432 :هـ
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حمك ادلم اذلي يتجمع داخل الفم بسبب الهتاب الفم عىل حصة الصيام
السالم عليمك اان شاب ابلغ من العمر  20س نة دلي الهتاب يف اللثة ولك يوم عندما
استيقظ اجد مف به دم وحنن مقبلون عىل شهر رمضان
اخاف ان ابتلع ادلم ويصبح صيام ابطال هل عَل ان أانم حىت وقت االمساك
فقط أم ماذا أفعل أان يف حرية من أمري.
أرجوا املساعدة ودممت يف خدمة البالد والعباد والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل
وبراكته.
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ليس عليك بأس ،مفادام ما تبتلعه ليس مقصودا ،فال يؤثر عىل الصوم ،ولكن عليك
ان استيقظت أن تبادر بلفظ ما يف مفك ،وتْكل صومك ،وال يرض ما ابتلعته بغري
قصد ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف  16/8/1432 :هـ

فتاوى الصيام  ...للدكتور ..محمد بن موسى الدالي

216

حمك من اس متىن يف رمضان
كنت اشاهد افالم خليعه حىت يف هنار رمضان وكنت اس متين حىت خيرج املاء
الابيض واان صامئ ماذا عَل أن أفعل واان ال اذكر مك عدد الايم اليت كنت اس متين
فهيا واحلادثه مرت علهيا اكرث من مخس س نني افتوين ااثبمك هللا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
عليك أوال التوبة النصوح والاس تغفار ،والعزم عىل عدم العود ،والندم الشديد عىل
هذا الفعل ،واذلي مل حترتم فيه حرمة الزمان ،وابلنس بة للايم اليت أفطرهتا ،فالواجب
عليك أن حتصهيا ،مع الاحتياط يف العددُ ،ث تقضهيا ،عن لك يوم يوما واحدا ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 26/3/1435ه
حمك من أكره زوجته الصامئة عىل امجلاع يف هنار رمضان وهو مفطر بسبب السفر
السالم عليمك ورمحه هللا وبراكته  ...لقد كنت مسافرا خارج البالد,وعندما رجعت
من السفر كنت مفطرا اثين يوم من رمضان لين مسافر,وعندما عدتت للبيت
جامعت زوجيت ابلقوه واالكراه,علام ان زوجيت مل تسافر مع لهنا حامل,فالسؤال هو
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هل عَل كفاره أو عىل زوجيت؟أم نقِض فقط هذا اليوم؟ومايه الكفاره؟ شكرا
جزيال
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أما أنت فليس عليك قضاء لنك مفطر أصال ،لكنك تأُث بتفطري زوجتك ابالكراه،
ولكوهنا مكرهة ،فليس علهيا كفارة ،لكن عليكام قضاء اليوم ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف 5/9/1436هـ
االفطار قبل غروب الشمس خطأ
السالم عليمك -كنت ىف طريقى اىل مكة املكرمة لداء العمرة ىف  28رمضان وافطرت
عىل بعد  100كيلو مرت تقريبا من مدينة الرايض عىل أذان مدينة الرايض حيث
اتصل ىب احد اصدقاىئ وابلغىن برفع أذان املغرب ابلرايض فافطرت عىل ذكل فهل
عَل القضاء ام صياىم حصيح وجزامك هللا خريا
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امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
لك فليس
اكن الواجب عليك التثبت يف المر ،س امي والمور الن ميرسة ،وعىل ٍ
عليك شئ ،قالت أسامء ريض هللا عهنا ( :أفطران يف يوم غمي عىل عهد رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل ُث طلعت الشمس ) فهنا أفطروا ابخلطأ ،وتبني عدم غروب
الشمس ،ومع ذكل مل يأمرمه النيب صىل هللا عليه وسمل ابلقضاء ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/3/12هـ
أخذ حبوب منع ادلورة من أجل الصوم
هل جيوز يف شهر رمضان املبارك أخذ الاقراص اليت متنع نزول ادلوره الشهريه وذكل
لغرض التعبد وخصوصا يف العرش الواخر؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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ترك المر عىل ما هو عليه هو الفضل ،والقرب اىل مرضاة هللا ،فان احليض شئ
كتبه هللا عىل بنات أدم ،لكن ال بأس بأخذ تكل القراص ان أردت ،برشط أال
يرتتب علهيا رضر ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1429/3/7هـ
كيف تس تغل احلائض أوقات رمضان الفاضةل ،بغري صيام وال صالة؟
ل أخت ل يف هللا يه حائض ويه تبيك وتقول أهنا مل توفق للعبادة يف هذه الايم
املباركة رمغ حرصها عىل القيام يف الايم الخرى كيف تس تغل العبادة بغري صالة
وصيام دكتور وشكرا مس بقا عليك السالم ورمحة هللا وبراكته
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فادلعاء واذلكر ادلامئ وتلوة القرأن ،دون ٍمس للمصحف احتياطاِّ ،من ِّ
حفظها أو
حبائل- ،وال دليل عىل منعها من قراءة القرأن
من اجلوال أو من املصحف مع املس ٍ
يرسا لها ،وبر الوادلين،
عىل الوصف املذكور البتة -وصةل الرمح وعيادة املريض مىت ت َّ َ
وادلعوة ونرش العمل ،وطلب العمل ،والنظر يف كتب العمل ،ومتابعة احملارضات وحنوه،
لك هذه عبادات ال تفوت عىل احلائض .وفقك هللا وابرك فيك
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1440/9/27هـ
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أخذ مامينع احليض يف رمضان
السالم عليمك هل جيوز أخذ اي شئ مينع نزول ادلورة الشهرية ىف رمضان حىت
امتكن من صيامه اكمال وجزامك هللا لك خري.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ان مل يسبب رضرا ،فال بأس به ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف26/8/1433 :هـ
حمك أخذ احلبوب املانعة للحيض يف رمضان
ش يخنا الفاضل أود معرفة احلمك يف تنأول حبوب منع ادلورة الشهرية يف رمضان
رغبة مين يف امتام صيام الشهر اكمال و خمت القرأن اكرث من مرة
فهل يُعد هذا حرام ًا أو خمالف للرشع
لين بدأت اتنأولها منذ بدء شهر رمضان املبارك
والكثري من الناس حذروين من ان يكون الامر حراما
فارجو املساعدة يف ارسع وقت يك اعرف اذا ما اس متر أو ال
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ولمك جزيل الشكر وجزامك هللا لك خري
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ال شك أن كون املرأة ختضع لطبيعهتا أوىل ،لكن ال مانع من أخذ هذه احلبوب برشط
عدم الترضر حصيا ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف 6/9/1436هـ
هل ِّ
يفطر دخول الشعر اىل احللق؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الفطر حيصل مبا يدخل اىل اجلوف ابلعمد ،وال ميكن أن يعمد املسمل اىل شعر فيدخهل
جوفه ،أو اىل حلقهُ ،ث جيب أن يصل الشئ املفطر اىل اجلوف ،وليس اىل احللق
فقط ،وعليه فهذا الشعر ال يفطر ،لنه مل يدخل ابلعمد ،ومل يتجأوز أيضا احللق،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/3/12هـ
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بلع الريق والبلغم للصامئ
السالاام عليمك ورمحة هللا وبراكته ارجو افاديت ابحاكم بلع (الريق)و(البلغم) يف
رمضاان مع العمل اننا احياننا نسهو ويمت بلعهاا عن طريق اخلطاء؟؟؟
وهل جيوز ل الامساك ابملصحف يف صالة الرتاوحي والعشاء والقراءه منه يف
رمضان؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أما بلع الريق فال يرض ابجامع املسلمني ،ومل يأ ِّت الرشع بتلكيف املسمل ما ال يطاق،
ومعلوم أن تلكف اخراج الريق فيه مشقة ابلغة عىل امللكفني ،ومازال النيب صىل هللا
عليه وسمل وأحصابه ريض هللا عهنم يتوضؤون ويمتضمضون ،ومن املعلوم قطعا أنه
يبقى بعد املضمضة ماء يف الفم ،ومع ذكل مل يأمر الشارع بتلكُّف اخراجه ،مما يدل
عىل أنه ال حمك هل.
أما البلغم والنخامة ،مفىت خرج اىل ظاهر الفم فالواجب اخراجه ولفظه ،وال يرض
السهو يف ابتالعه.
والوىل عدم االمساك ابملصحف والقراءة منه مع االمام ،ملا فيه من احلركة بال حاجة
يف الصالة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1431/5/14هـ
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الاس تحاضة والصوم
دلي سؤال خبصوص الاس تحاضة
لقد مقت ابس تعامل مانع للحمل سبب ل بعض الاضطراابت يف ادلورة الشهرية ,قبل
اس تعامل اللولب اكنت دوريت منتظمة يف الوقت أي لك  26يوم و مازالت أما املدة
اكنت سابقا ال تتجأوز  5أايم أما الان فأصبحت ترتأوح بني  10-8أايم لك 26
يوم.
مل أس تطع متييزي دم الاس تحاضة حيث أن ادلورة أصبحت تبدأ بكدرة متقطعة أحياان
قطرة يف اليوم وتبقى من  5-3أايم حيت يزنل ادلم الامحر املائل للسواد و املس متر
حيث يبقى نزول ادلم مدة يومني و يبدأ يف اليوم الثالث ابلتناقص وبصبح كدرة مرة
أخرى اىل الصفاء يف اليوم  9أو. 10
يف مرات أخرى يبدأ نزول ادلم يف اليوم  3و يتناقص يف . 6
ماذا أفعل هل أعترب الصفرة و الكدرة يف الايم الوىل اس تحاضة
أحياان يف أخر أايم احليض عندان أقرتب من الطهر أي تاكد تصبح الكدرة قصة بيضاء
يعأود نزول دم وردي ملدة يوم مفاذا أعترب هذا.
أرجوا افاديت حسب حاليت ابلتفصيل حىت ال يصبح عندي شك فرمضان قريب
فف العام املايض مصت اليوم  7و 8رمغ وجود افرازات بنية الين كنت يف شك ُث
قضيهتم بعد رمضان.
جزامك هللا عنا لك خري والسالم عليمك و رمحة هللا وبراكته.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
اذا نزل دم احليض ،فهو حيض ولو طالت مدته عن املعتاد لسبب اللولب أو لغريه،
وال يعترب اس تحاضة حىت يبلغ مخسة عرش يوما ،وبعدها يكون اس تحاضة ،أما ما
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قبل ذكل ،فهو حيض ،هل أحاكمه ،من حترمي الصالة والصوم وامجلاع ومس املصحف
والطواف  ،وسواء اكن اللون بنيا أم ورداي ،حىت حيصل الطهر والنقاء التام ،أو ترين
القصة البيضاء ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/4/1434:هـ
هل جيوز الصيام والصالة ان طالت العادة الشهرية
هل جيوز الصيام والصالة ان طالت ادلورة اكرث من س بع أايم علامً ابن اعاين من
تكيس املبايض فتزنل ادلورة اكرث من اس بوع واحيا ًان تس متر فال اعرف اما دورة أو
ال فهل جيوز صيام وصاليت
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ادلم النازل عىل املرأة يف زمن حيضها يعترب حيضا حىت يبلغ مخسة عرش يوما ،فان
بلغ واس متر ،فهو اس تحاضة ،فاغتسَل وصَل وصوم ،وتوضيئ للك صالة بعد
دخول وقهتا ،وصَل هبذا الوضوء ما يشءت من النوافل ،وال يرضك نزول ادلم
اذن ،حىت لو نزل يف الصالة ،فال يعد انقضا للوضوء ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف12/3/1430:هـ
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خروج دم من اللثة وأثره عىل الصوم
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته اان اعاين من خروج دم من لثيت ويتعبين كثريا جدا
يف الصيام مع اين احب ان اصوم دامئا ولكنه يتعبين يف رمضان جدا فأظطر ان ان
امتضمض لك دامئا حىت ال ابلعه وسبب ل مشقه شديده فأحينا اانم ابد صاله الفجر
اال الظهر ولكنه جيربين ان استيقظ وامتضمض خش ية ان ابلعه وحأولت ان اعاجله
فمل اجد هل عالج كام انين مل اعد اذهب ملراجعة الطبيب بس ظرويف وانشغال مفا
حمك ذكل ادلم يف صيام وكيف اجتنب مشقة احرتاز بلعه فهو.مرهق وجزامك هللا
خريا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
هوين عىل نفسك أخيت الكرمية ،وسدد وقاريب ،واعلم أن هللا تعاىل بسعة رمحته
ال يلكف نفسا اال وسعها ،فاجهتدي يف اخراج ادلم ،وما جعزت عنه فليس عليك
حرج فيه ،والصوم ال يفسد اال ابلتعمد ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/4/1432:هـ
امجلاع مع دخول الفجر ظن ًا أهنم عىل سفر
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ارجو من حرضتمك قراءة مشلكيت واالفتاء هبا مبا
يريض هللا عز وجل اان مزتوج ومقمي يف مدينة ادلمام ويف رمضان ذهبت اان وزوجيت
اىل جدة ابلس يارة وطبعا كنا مفطرين يف سفران الن املسافة اكنت تتعدى
 1400كيلو مرت والغرض من سفران اىل جدة اكن بأن زوجيت ستسافر مع وادلهيا
اىل لبنان من مطار جدة يف  15رمضان اكن يوم سفرها اىل لبنان تقريبا يف موعد
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صالة الظهر واكن يتوجب عَل الرجوع اىل ادلمام يف نفس اليوم قبل صالة الفجر
بدقائق بدأت اان مبداعبة زوجيت ويه اكنت غري راغبة لقرب صالة الفجر حىت انهتيى
الامر ابمجلاع عىل صالة الفجر ومل يكن هناك من وقت لالغتسال لن أذان الفجر
قد رفع وبدأ الصيام واكنت جحيت لها من املداعبة وامجلاع اننا اان ويه عىل سفر
مبعىن انه يه ستسافر اىل لبنان واان سأرجع اىل ادلمام يف نفس اليوم وأنه ال صوم
علينا وحيق لنا ان نكون مفطرين فهل ما فعلته اكن حرام أو فيه ذنب ؟؟؟ وما يه
الفتوى أو الكفارة ارجو من حرضتمك الاجابة واان لمك من الشاكرين وارجو من هللا
الهداية والثبات والتوفيق ل ومجليع املسلمني
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ان اكن الفجر دخل عليكام ،وقد انهتيامت ،فال يشء عليكام ،وتأخري الغسل ال اشاكل
فيه ،فهذا ورد من فعل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل.
أما ان اكن دخل عليكام الفجر وأنت جتامعها ،فيجب عليكام قضاء ذكل فقط ،وهو
أمر مباح لكام ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/7/1432:هـ
ما حمك ادلم بعد انقطاع العادة الشهرية
السالم عليمك ،ابلغ من العمر  50س نة وقد انقطعت عين ادلورة الشهرية من مثان
اشهر ،والن نزل عَل دم هل يعترب حيض أم اس تحاضة؟ وهل تصح الصالة
والصوم أم جيب عَل القضاء؟ وجزامك هللا خريا
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
مادام انقطعت ادلورة الشهرية ،وتأكدت من ذكل ،فهذا يسمى دم فساد ،ال أثر هل،
وال حمك هل ،بل تصَل وتصوم ،لكنه انقض للوضوء ،فتتوضيئ بعد نزوهل ،اذا أردت
الصالة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف3/2/1432:هـ
حمك دم الفساد بعد انهتاء العادة الشهرية
قبل احليض بعدة أايم  5-4أو اقل اجد مين نزول الكدره والصفره يت اهنا اتيت قبل
احليض مبارشه مفا حْكها هل اصَل واصوم ؟
احياان اجد اللم مشتهبه المل احليض الكن اخف
مفا حْكها الن عند قضايئ لرمضان املايض ملدة  4أايم اس متر نزول الكدره مين
وامكلت صيام فهل صيام حصيح؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
الصل عند املرأة اليت س بق لها نزول احليض ،أهنا تعرف عادهتا ،بعالماهتا ،ووقهتا،
فان اكنت تكل الكدرة أو الصفرة ،قبل الوقت املعتاد للحيض فهو دم فساد ،ينقض
الوضوء فقط ،لكن ال مينع من الصالة أو الصوم ،وان اكن يف الوقت املعتاد ،وحيمل
صفات احليض املعروفة عندك ،فهو حيض.
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أما الصفرة والكدرة بعد احليض ،فان اكنت متصةل ابحليض ،فهو حيض ،أما ان
اكنت بعد احليض مبدة ،فهو أيضا دم فساد ،ال حمك هل ،سوى نقض الوضوء ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
ادلم النازل بعد انهتاء العادة الشهرية وحصة الصوم
بعد ان اغتسلت وطهرت من ادلورة الشهرية بثالثة أايم رايت نقاط بنية
مع العمل این مصت احد الايم الثالثة ولكىن الان ال اعمل هل أصىل أم ماذا جيب
عىل ان
افعل وما حمك وصوىم وصالىت خالل هذه الايم الثالثة ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
هذا ادلم يعترب دم فساد ،وليس هل حمك ادلورة ،فال أثر هل من حيث الرشع ،سوى
أنه ينقض الوضوء ،وعليك غسل ما أصابه من الثوب ،وجيب عليك الصالة والصوم
ويباح امجلاع ،وما أوقعتيه يف هذه ثالثة الايم من عبادات ،فهي حصيحة ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ

فتاوى الصيام  ...للدكتور ..محمد بن موسى الدالي

229

نزول العادة الشهرية بسبب الضعف وعالقته ابلصوم
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته والصالة والسالم عىل رسول هللا وعىل اهل وحصبه
اان ابلغ السادسة عرش من معري ووزين 37كغ واان اعاين من نقص وزن شديد
وجيب عَل كام قالت ل الطبيبة ان اكرث من الغذاء يك ال تقطعين ادلورة
ويف رمضان الفائت مصت وامحلدهلل ولكن اكنت ادلورة تزنل بنية وهذا من املمكن
انه من الصيام فهل جيوز ل ان افطر يف رمضان؟ وان اكن ال جيوز ماذا عَل ان
افعل ؟
جزامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
الواجب عليك صوم الشهر مع املسلمني ،وال جيوز الفطر ،للسبب املذكور ،اال ان
نزلت ادلورة ،سواء بطبيعهتا ،أم بسبب التغذية ،فيجب الفطر اذن ،وليس عليك
بأس يف ذكل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/5/1433:هـ
تأخري الغسل من العادة الشهرية والصوم
هل اعترب صامئه أو اقِض اليوم  ،حيث أين يف اليوم سابق اكنت ادلوره الشهرية
دلي و يف املساء حسيت أين نظيفه فقررت قبل الفجر أن اغتسل و انوي الصيام
و أصَل  ،لكن ماكنت متأكدا من طهاره و أيض ًا كنت مريضه مسخنة خففت أمرض
أكرث مع الاس تحامم فمنت و الصباح مقت و تأكدت أين نظيفه فاغتسلت و صليت
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الفجر متأخرا  ،للعمل نييت اكنت الصيام فاذا مقت و وجدت نفيس نظيفه اغتسل و
أصَل و أمكل امسايك أما اذا لمل اكن نظيفه أفطر اليوم
وشكرا
فهل يعترب ما معلت حصيح ؟ اي حصيح صيام ؟ ً
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ان كنت نويت من الليل ،فصومك حصيح ،وال يرضك تأخري الغسل ،لكن املشلكة
يف تأخري صالة الفجر حىت طلع الصبح ،فهذا ال جيوز ،لكن نفس الصوم حصيح،
وليس عليك قضاء ذكل اليوم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/3/1429:هـ
اس مترار نزول ادلم بعد الربعني
لقد أمتت الربعني يوم ًا فرتة النفاس يف  1434/8/15وبعدها اس متر نزول ادلم اىل
 1434/8/25ونقطعت ملدة اربعة أايم وعأودة الزنول يف البوم الول من رمضان
مساء وأان امرأة قد سويت معلية ربط مفا حمك صيام هل اس متر ابلصوم أو اتوقف
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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الربعني وما اتصل هبا من النفاس ،لكن بعد الطهر أربعة أايم،ان اكن ادلم النازل فيه
عالمات دم احليض أو وافق عادتك فهو ح َيض ،وان مل يكن كذكل ،فهو دم فساد،
ال يرتتب عليه حمك رشع  ،فال ترتيك الصالة وال الصوم وال امجلاع ،لكن توضيئ
منه ،واغسَل ما أصابه من الثياب ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف27/3/1427:هـ
ما حمك الصوم عند نزول خماط بين اللون يوم واحد؟
السالم عليمك و رمحة هللا تعاىل و براكته ارجو من سامحتمك الاجابة عن سؤال يف
اقرب الاجال حس نا امراة مرضع منذ 11شهرا ومل يعأودها احليض بعد النفاس الا
انه يف أول أايم رمضان املبارك (شهر رمضان احلال) الحظت نزول خماط بين اللون
نزول غري متواصل امنا يف لك يوم قطرة .مع العمل اهنا افطرت يف اليوم الول وامسكت
البارحة و اليوم_ مفا احلمك اس تودعمك هللا والسالم.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ان اكن هذا ادلم النازل هل صفة احليض ،فهو حيض ،ولو اكن قطرة واحدة ،فترتيك
الصالة والصوم وامجلاع ،وان مل يكن هل صفة احليض ،فهو دم فساد ،ال يرتتب عليه
حمك رشع  ،فال ترتيك الصالة وال الصوم وال امجلاع ،لكن توضيئ منه ،واغسَل ما
أصابه من الثياب ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
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ما حمك الصوم عند نزول دم متصل ابلعادة الشهرية مل يتجاوز امخلسة عرش يوما؟
السالم عليمك حرضات الش يوخ سؤال فقهي عن العالج
كنت يف يوم السابع من ادلورة عندما اس تخدمت عالج للتخلص من السحر بوضع
وصفة اعشاب عن طريق رايق داخل الرمح عىل شلك لبوس مدة يومني متتالني
ومن ُث ذهبت حلجامة ومعلت جحامة ورقية رشعية ومن بعدها اتفاجئ بعد ان اكن
يوم الثامن ادلورة واملفروض هو اخر يوم الزم اتطهر للصالة اتفاجئ بعد احلجامة
بزنول دورة جديدة ابالضافة اىل قطع من ادلم وامل كبري يف القدمني كام انين الازال
اتعاجل ابلزبت القروء واملسك قبل النوم وهذا يوم ال13من ادلورة ومل اطهر ومل
اصوم مفا جيب ان افعل هل اتطهر واصوم ام الاصوم حيت رؤية الطهر البيض
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
مادام ادلم متصال ابدلورة ،ومل يتجأوز امخلسة عرش يوما ،فهو دورة ،فال تصوم
وال تصَل ،وال حيصل جامع ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/3/1429:هـ
ما حمك الصوم عند نزول ادلم رمغ وجود محل ُث حدوث اهجاض؟
السالم عليمك أود أن أسأل عن حمك الصيام يف حاليت لقد معلت أطفال أانبيب وقبل
موعد الفحص للحمل بدأ ادلم ابلزنول ُث أجريت الفحص بعد يومني من نزول ادلم
فتبني وجود محل بنس بة بس يطة مع اس مترار نزول ادلم ُث أعدت الفحص واكن قد
نزل امحلل سؤال هل هذا ادلم يعترب حيضا النه يف زمن احليض أم سقطا جلنني غري
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متخلق ومن أي يوم أبدأ حبساب مدة احليض من أول نزول ادلم أم عندما علمت
بسقوط اجلنني واس متر الان ادلم من أول يوم  14يوم ومس متر نزول ادلم مفىت
يكون حيضا ومىت يعترب اس تحاضة الن الان صيام وال أعرف ماذا أفعل أفيدوين
جزامك هللا خريا .
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ان اكن ادلم يف أول نزوهل وافق عادتك ،فهو حيض ،وال عربة بكونه سقطا ،لن
احليض أس بق ،فان اس متر فهو حيض ،حىت يبلغ مخسة عرش يوما ،فيعترب
اس تحاضة ،فتغتسَل من احليض ،وتصَل وتصوم ،والبد من مراجعة الطبيبة ،هل
هذا ادلم دم السقط أم ال ،فان ثبت أنه دم من السقط ،فان اكن السقط قد بلغ
مثانني يوما ،فهذا ادلم نفاس ،فترتيك الصالة والصوم حىت ينقطع أو يبلغ أربعني يوما،
وان اكن امحلل دون الامثنني ،فهو دم فساد ،ال مينع من الصالة أو الصوم ،ولكنه
ينقض الوضوء ،ويوجب غسل الثياب ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
الاحتالم يف هنار رمضان
السالم عليمك سؤال هو اكلتال من انم يف هنار رمضان واحتمل وخرج منه مين فهل
صومه حصيح جزامك هللا خريااا
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
نعم ،وال يشء عليه ،غري أنه جيب عليه الاغتسال ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
ماحمك الصيام مع نزول دم بسبب اللولب
السالم عليمك نتيجة وصع ملانع امحلل اللولب تسقط عَل قطرات دم يف غري دقت
احمليض هل جيوز ل الضوم و الضالة أو عليا القصاء
شكرا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ما يزنل من دم يف غري وقت احليض ،يسمى دم فساد ،فال مينع من الصوم وال
الصالة وال امجلاع ،لكنه ينقض الوضوء ،ويوجب غسل ما أصابه من الثياب ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/3/1431:هـ
الصيام يف فرتة احليض املعتادة مع انقطاع ادلم
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته  ،،،جاءتىن ادلورة يوم الاحد قبل رمضان ويف
هنار امخليس نزلت قطرات بس يطة جدا ومل يزنل يش فنويت الصيام قبل جفر يوم
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امجلعة ومنت واغتسلت ظهر امجلعة بعد الصالة فهل صيام يوم امجلعة حصيح وهل
عَل ماخذ يف اتخريي للغسل وامس بعد صالة الرتاوحي نزل دم مرة اخرى مع العمل
ابن هنار السبت مل يزنل دم مع العمل ابن مدة ادلورة عندي يف الايم العادية 9أايم
وانتظر ردمك بفارغ الصرب اس تودعمك هللا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ما دام الفرتة املعتادة تسع أايم ،فلك ما يزنل فهيا فهو دورة ،وعليه فال جيوز أن
تصوم أو تصَل حىت تتيقين من الطهر التام ،وعليك قضاء الايم اليت مصتهيا ،فهو
صوم غري رشع  ،فانتظري حىت الطهر التامُ ،ث اغتسَل وصوم وصَل ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف1/7/1433:هـ
حمك صيام الايم اليت هبا نزيف قبل ختليق اجلنني مع حدوث اهجاض بعد ذكل؟
السالم عليمك كنت حامال يف الشهر الثاين ويف هذه الفرتة أي  24جوان بدأ نزيف
وملا زرت الطبيب قال ل بأن اجلنني مات وجيب اسقاطه وأعطاين حقنا ،ويف 04
جويليه سقط اجلنني ,طبعا زرت الطبيب ،لكن مشلكيت أنين أنزف اىل يومنا هذا.
فهل أقِض صاليت قبل أن يسقط اجلنني؟ والن هل أصوم وأصَل أم أنتظر حىت
يتوقف الزنيف؟ و هل أعترب نفساء .وشكرا
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
هذا الزنيف ال يعترب نفاسا ،لن اجلنني حسب الكم الطبيب قبل التخليق ،وابلتال
فال يعد سقطا ،وعليه فادلم النازل دم فساد ،ال مينع من الصالة وال الصوم ،وال
امجلاع ،وعليك قضاء الايم اليت أفطرتهيا  ،وتقِض صالهتا ان اس تطعت ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف12/9/1433:هـ
الصوم بدون صالة
ما هو حمك صامئ بدون صالة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
الصالة عامد ادلين ،مفن أقاهما أقام ادلين ،ومن هدهما هدم ادلين ،فان اكن اتراك
للصالة ابللكية  ،فال حاجة أن يصوم ،ففمتاح قبول العامل بعد التوحيد الصالة،
فان مل تقبل مل تقبل سائر العامل ،فان صام وهو اترك للصالة ابللكية ،فال قمية
لصومه ،وعليه أن يبادر ابلتوبة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
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رؤية القصة البيضاء بعد أايم من الطهر
اان طهرة يوم  27شعبان بس ماشفت القصه البيضاء واان عاديت اين اشوفها لكن
شفت رطوبه خفيفه جدا عىل املنديل اكنت شفافه و املاكن جاف طول اليوم ومصت
 28و 29شعبان ويوم  30شفة الصفراء
و 12345رمضان شفت الصفراء مع ماده شفافه خفيفه جدا ال تاكد تراء يف املنديل
يوم  5رمضان شفت القصه ماحمك صوم هل اعيد رمضان والقضاء الَل يف شعبان
اعيده بس أواطعم كامن مع العمل اهنا مكلت احليض  7أايم اكمهل علامً اين ماكنت
شاكه فهيا اىل ان رايت القصه يوم  5رمضان كام اين اعاين من الوسواس ارجو
الرد ارحيوين
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ان اكن يوم السابع والعرشين من شعبان هو يوم طهرك يف العادةُ ،ث رأيت صفرة
بعد عدة أايم ،فال عليك ،وصومك حصيح ،وال عليك قضاء ،أما ان مل يكن السابع
والعرشون من شعبان يوم طهرك ،فأنت حائض حىت تْكَل املدة املعتادة اىل أن
ترين الطهر ،وما وقع من صوم فهو ابطل ،وعليك قضاؤه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
نزول دم بعد أايم النفاس
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته زوجيت اكنت نفساء  ,طهرت بعد مرور  36يوما
( 5أايم قبل رمضان)  ...يف اليوم الثاين من رمضان (بعد  7أايم من طهرها) سقطت
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علهيا دماء ويه مس مترة اىل يومنا هذا  ...فهل نعترب هذه ادلماء دم اس تحاضة أم
حيض؟ وأحيطمك علام أهنا صامت لك هذه الايم اال أهنا مل تصَل ....أفتوان رمحمك
هللا ....أحبمك يف هللا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ان وافق هذا ادلم وقت دورهتا ،فهي دورة ،واال فهو دم فساد ،ال أثر هل رشعا،
غري الوضوء ،فهو انقض هل ،وتصوم وتصَل وحيصل جامع ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/8/1431:هـ
اجبار الزوجة عىل امجلاع بهنار رمضان
بسم هللا الرمحن الرحمي السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته لقد جامعة زوجيت بهنار
رمضان ويه ليست راضيه عىل ذاكل وتكفريها اعتاق رقبه صيام شهرين متتابعني
اطعام س تني مسكني  ..الكن املشلكه اعتاق رقبه ال اس تطيع صيام شهرين متتابعني
ال اس تطيع الن معَل صعب جدأ ادأوم من بعدصالة الفجر اىل الثانيه بعدالظهر
وفيه مشقه وتعب واليسمح ل معَل احصل عىل اجازه شهرين بل ومينع ذاكل
منعأابتأ,,,اس تطيع ان اطعم س تني مسكني  ...احب ان أوحض فضيةل الش يخ يش
همم اين قبل ان ارتكب هذا اذلنب اذلي اليفارق خيال واحس بندم وحرصه وهللا
ال يعمل بذاكل ال احب ان أوحضه قبل ان اجامع زوجيت يف الليل عزمين احد
اصدقايئ وألكت معه قات اىل وقت السحور ذهبت للبيت وتسحرت وصليت
الفجر وبعد وسوس ال الش يطان ونشوة القات فضيةل الش يخ اان يف حاةل ندم ندم
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اليعمل هبا الا هللا مفاذا جيب عَل وجيب عىل زوجيت حيث اهنا مكرهه عىل ذاكل
وهللا حيفظمك
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
جتب عليك أنت الكفارة ،وعىل زوجتك فقط قضاء اليوم ،وعليك الكفارة حسب
ما علمت ،فان جعزت عن الصوم جعزا اتما ،فانتقل اىل االطعام ،وعليك التوبة
والاس تغفار ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
نزول افرازات بىن ملدة يومني بعد انهتاء العادة الشهرية
اان امراة مزتوجة اتتىن ادلورة وطهرت وبعد ادلورة بس تة أايم نزل افرازات بىن ملدة
يومني وبعدها افرازات بيضاء وشفافة مفا حمك الصالة والصيام ىف هذة الايم
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ما اكن بعد الطهر التام ،يسمى دم فساد ،ال أثر هل رشعا يف منع الصالة أو الصوم
أو امجلاع ،بل تفعَل لك هذا ،ولكنه انقض للوضوء ،وجيب غسل ما أصاب من
الثياب ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف12/3/1433:هـ
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هل الفحص ادلاخَل للمراة يبطل صياهما يف هنار رمضان وهل جيب الغسل ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ان اكن الفحص عن طريق املهبل ،فال أثر هل عىل الصوم ،أما ان اكن عن طريق
املعدة ،ففيه خالف ،والحوط القضاء ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
دخول ماء للجوف وقت أذان الفجر عند الاس تحامم
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته سؤاىل حلرضاتمك انىن منت بعد صالة الرتاوحي
فاستيقظت من النوم للسحور فوجد نفىس جنب فتسحرت ودخلت للغسل من
اجلنابه اس تعداد لصالة الفجر ولكن عندما اس تنشقت وامضضت دخل املاء جلوىف
وغسلت جسدى فاان الاعمل هل عندما دخل املاء جلوىف اكن الذان قد اذن ام ال
علام اب الذان اكن  3.24وخرجت من  3.26فْكلت صوىم فهل صوىم حصيح ام
لوهل عليا اُث ام ال ولمك جزيل الشكر وهل عليا اُث
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
حىت لو اكن قد دخل اجلوف ،مفا دام ليس ابختيارك ،فليس عليك يشء ،وال تبالغ
يف الاس تنشاق ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/8/1433:ه
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دخول املاء لدلبر لطرد الفضالت ،هل يفطر؟؟
السالم عليمك انىن دلى تسال وهو انىن ىف رمضان املاىض أو قبل املاىض كنت اقوم
ابدخل املاء لدلبر واخرجه بقوة حىت اس تطيع اخراج الفضالت ( الرباز) وذكل لىك
اس تطيع الصالة بدون تتدافع للغازات اثناء الصالة ولكن انىن واان اقوم هبذا الامر
كنت اشك هل هذا الامر يفطر ام ال وكنت اظن ان املاء ادلاخل يمت طردة مع
الفضالت اىل ان علمت مؤخرا من أحد يقول ان من يفعل ذكل فقد افطر فهل
هذا حصيح ام ال واذا اكن حصيح فاان الاعمل عدد الايم الىت مقت هبا هبذا الفعل فهل
ممكن احدد  30يوم مثال لىك اصومةلىك اكون ىف الامان وهل عليا اُث مفا فعلت
وهل عليا كفارة ام ال
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ليس هذا مفطرا ،فهذا ليس مدخال معتادا لللك والرشب ،وال يف معىن اللك
والرشب ،لكن لالحتياط ال تعد ،وليس عليك يشء مما س بق ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف11/8/1433:هـ
هل جيوز الصيام قبل الربعني مع انقطاع ادلم
هل جيوز الصيام للمرأه الوادلة والده قيرصيه وانقطع عهنا ادلم قبل الاربعني هل
جيوز لها الصيام قبل الاربعني
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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العربة عىل الصحيح ابنقطاع ادلم  ،وليس مبِض الربعني ،فان انقطع ادلم وجب علهيا
الصوم ،ان اس تطاعت ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف6/3/1433:هـ
دخول املاء لدلبر وعالقته ابلصوم
اان عندى امساك ش به دامئ و ال اس تطيع ان اقىض حاجىت ىف معظم الايم الا
ابدخال ماء ىف ادلبر  .فهل هذا يبطل الصوم ام ال؟  .علامً ابن عدم قضاء احلاجة
جيعلىن ال اس تطيع ان احتفظ بوضوىئ
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ليس عليك بأس يف ذكل ،وال أثر هل عىل الصوم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
حمك الاكثار من النوم يف رمضان
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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ال بأس يف ذكل ،وهو خالف الوىل ،مفن مجةل مقاصد الصوم الشعور ابجلوع
والعطش ،والنوم يتناىف مع هذه احلْكة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/3/1432:هـ
نزول دم بعد انهتاء موعد العادة الشهرية وأثره عىل الصيام
أتتين ادلورة الشهرية يف رمضان واس مترت س بعة أايم كعادهتا لك شهر ُث توقف ادلم
عن الزنول ُث اغتسلت ليك أصوم ونزل ادلم مرة أخرى وتوقف واغتسلت مرة
أخرى واكن وقت نزول ادلم بنفس وقت نزوهل يف املرة الوىل واغتسلت مرة اخرى
ُث مصت يومني ويف وقت متأخر من الليل نزل دم مرة أخرى وبنفس وقت نزوهل
يف املرات السابقة هل تعترب اس تحاضة وهل عَل قضاهئا أو فقط قضاء س بعة أايم
؟؟؟ أرجو ألرد برسعة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ان اكنت ادلورة قد أتت مدهتاُ ،ث حصل الطهرُ ،ث بعد يوم أو يومني ،نزل ادلم،
فهذا ادلم يعترب دم فساد ،فال أثر هل يف الصوم والصالة ،بل تصومني وتصلني ،لكن
هذا ادلم انقض للوضوء ،وجيب غسل ما أصابه من الثياب ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف3/3/1434:هـ
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الشك يف فطر أايم يف رمضان منذ البلوغ
السالم عليمك و رمحة هللا و براكته ....أان الان معري  20س نة و دخلين بعض
الشك أنين مل أبدا الصيام يف وقت بلوغ لربامن بعام و لكنين لست متأكد من الامر
فهل عَل التعويض ؟؟ يف نفس س ياق الصيام ملا كنت صغري اكن دلينا حمل فكنت
اخد الاموال منه و هته تعتري رسقة و لكن امحلد هللا توقفت يف سن صغرية و لكن
أان خائف أن أكون قد رسقت يف هنار رمضان يف بعض الايم هذا فقط بعض الشك
مفا اذلي عَل فعهل ؟؟ و جزامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
أما الايم اليت تشك أن أفطرهتا فعليك تقديرها وصوهما ،ولو متفرقة عند القدرة،
وقدر املبالغ اليت أخذهتا واجهتد يف ارجاعها ،فان جعزت فتصدق عن وادلك ،بنفس
املبلغ تقريبا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف4/7/1433:هـ
قرص فرتة احليض بعد اجناب أول طفةل وأثره عىل الصوم
اان ام لطفةل حيث اين ال زلت ارضعها كام اين اس تعمل حبوب منع امحلل الا ان دم
احليض مل تعد اتيت اكلسابق (مرة لك شهر) بل مرتني اريد منمك ان ترشحول اهيام
ابطل للصيام وجزامك هللا خريا وتقبل صياممك.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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مادام أن كل عادة من قبل ،فتحيِض يف وقهتا ان اكن ادلم النازل حيمل صفات دم
احليض ،وما يزنل بعد ذكل من دم ،فانه دم فساد ،فال ترتيك هل الصالة وال الصوم
وال امجلاع ،لكنه ينقض الوضوء ،ويوجب غسل ما أصابه من الثياب ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف12/3/1432:هـ
نزول دم بعد الربعني يف غري موعد احليض
السالم عليمك اان ودلت وامتمت الاربعني وتطهرت ومصت وبعد عرشة أايم نزل عىل
ادلم مرة اخري ولكن قليل وليس موعد دوريت قبل امحلل مفا حمك الصيام والصالة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
هذا دم فساد ،فال يلزم هل ترك الصالة ،وال الصوم ،وال امجلاع ،بل ماريس حياتك
بشلك عادي ،غري أنه انقض للوضوء ،وجيب غسل ما أصابه من الثياب ،وهللا
املوفق
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/2/1433:هـ
بلع الريق يف هنار رمضان والوسواس
السالم عليمك اي ش يخ اان كنت مضطجع يف هنار رمضان و احسست يف حلق
اكلنخامه اكرمك هللا أو اخملاط و فهيا راحئة طعام فتساهلت و بلعهتا فقمت مبارشة
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من ماكين و اعتقدت اين افطرت و قلت يف نفيس مادام انك افطرت ملاذا متسك
و تذكرت مبارشة اين قرأت مفسدات الصيام ومل تكن مهنا فأمتمت صوم علام ان
هذا الالكم بيين و بني نفيس ومل احتدث به هل يدخل هذا يف حديث النفس ام انه
وسوسه ام فعال الصيام ابطل و بطلت النيه بسبب حدييث مع نفيس افيدوان جزامك
هللا خرياااا
ماحمك من حدث نفسه بأن يقطع الصالة لنه مل يقرأ الفاحته ابلشلك املطلوب أو
خلبط يف قرائهتا ُث اعرض عن هذه الوسأوس و قرأ الفاحته و اُت صالته
هل بطلت صالته ام ال؟ علام اين كثري الوسسواس
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ليس عليك بأس يف ذكل ،والنخامة اختلف أهل العمل يف الفطر هبا ،والصحيح أهنا
ال تفطر ،فهي من جنس الريق اذلي يبتلعه العبد.
وان حدث االنسان نفسه بقطع الصالة ،فالصل بقاؤها حىت جيزم بقطعها ،وكذا
سائر العبادات ،مفادام جمرد حديث نفس ،فال يعترب قاطعا للعبادة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف11/4/1433:هـ
فعلت العادة الرسية يف هنار رمضان قبل ساعة امكل صوم أو افطر؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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يلزمك االمساك بقية اليوم عن سائر املفطرات ،وعليك التوبة النصوح والاس تغفار
مما فعلت ،ويلزمك الاغتسال ،وعليك القضاء  ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف7/3/1433:هـ
هل الاس متناء يفطر من الصوم
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ان حصل قذف ،فهذه معصيةعظمية ان فعلت يف هنار رمضان ،وعىل من فعل ذكل
التوبة النصوح اىل هللا والاس تغفار ،وهو مفطر ،وجيب االمساك عن اللك والرشب
طول الهنار ،وعليه قضاء اليوم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف9/9/1433:هـ
نزول دم بسبب خلل يف الهرموانت وأثره عَل الصوم
السالم عليمك ورمحة هللا ..ارجو افاديت حبمك الطهاره  ..اان اس تخدم حبوب ملنع امحلل
ونسيهتا ليومني فزنل دم متقطع هل صفات احليض فبدأت بتنأول احلبوب ملدة اربع أايم
متتاليه وادلم مل يتوقف ويأيت عىل فرتات متقطعه وخفيف ..علام بأنه ليس وقت
احليض املعتاد امنا حدث ذكل بسبب نس يان احلبوب فس ببت خلل فالهرموانت
..سؤال هل يعترب دم حيض ام اس تحاضه وهل اصَل واصوم ام ال ..ابلعمل ان
احلبوب عند التوقف عن اس تخداهما حيدث احليض وعنداس تخداهما ينقطع ..
افيدوين جزامك هللا خري هل أصَل وأصوم فهذه الايم ام ال..
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ان مل يكن هذا ادلم حيمل صفات دم احليض ،فانه يسمى دم فساد ،فال ترتيك
الصالة وال الصوم وال امجلاع ،لكنه انقض للوضوء ،وجيب غسل ما أصابه من
الثياب ،وهللا املوفق,
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/9/1433:هـ
الفطر معدا لظروف العمل
السالم عليمك سؤال عن حمك من افطر معدا يف رمضان علام ان هناكل مشقه ل
كوين امعل واذهب اكرث من  50مك واعأود مثلها علام اين اندم عن الافطار واعأود .
حىت كتابة هذا السؤال ! ,,الس امي انىن مقرص كثريا يف حق رمضان  .والان اريد
فتح صفحه جديده بقيه الايم املتبقيه من هذا الشهر املبارك الاعمل مك يوم افطرت
فيه  .مفا توجهيمك جزيمت خريا وماذا يرتتب عَل فعهل
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ما اكن من فطر لعدم القدرة عىل الصوم ،فهذا جيب فيه القضاء فقط ،برشط العجز
عن الصوم ،أو وجود مشقة ابلغة عىل الصوم.
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أما ما أفطرته معدا ،ومل يكن هناك مربر للفطر ،فهذا جيب فيه التوبة النصوح،
والعزم عىل عدم العود ،وقضاء تكل الايم اليت أفطرهتا عىل هذا النحو ،فقدرها
واحتط بزايدة يوم أو أكرث يف القضاء ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف9/3/1433:هـ
الهتاون يف صيام رمضان يف فرتة البلوغ
اان معري  23س نة وعندما كنت يف سن ال 13بلغت وكنت اصوم وال اصَل
وعندما اتتيين ادلورة الشهرية ال اصوم وكنت احياان اقِض واحياان ال اقِض ديين
ورمغ انين كنت مهتأونة يف هذا الامر الا اين نسيت مك عَل من الايم اليت جيب ان
اقضهيا وهذا عىل مر لك هذه الس نوات والان و امحلد هلل تبت و اصبحت اصَل
و اصوم ولكن ال ادري كيف عَل ان اقِض لك هذه الايم افتوين جزامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
أما الصلوات فليس عليك قضاء ،لكن أكرثي من الرواتب والنوافل ،وأما الصوم
فاجهتدي يف تقدير الايم اليت عليك ،واقضهيا عىل سعتك ،ولو يف الش تاء ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف20/3/1433:هـ
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ما حمك مش راحئة (املنتول) أثناء الصوم.
ما حمك مش راحئة (املنتول) وهو دواء انفذ الراحئة يس تخدم خلفض احلرارة وازاةل
الاحتقان من الرأس والنف أثناء الصوم.
ما حمك أن حيمل االمام يف الصالة اجلهرية مصحفا يقرأ منه ,أو أن يضعه عىل طأوةل
أمامه يقرأ منه وخلفه مقتدون ال يعرفون قراءة القرأن
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ال بأس يف تكل الرواحئ ،ما مل تكن من جنس البخور ،فيكون لها أجزاء وأجسام
فتتخلل اىل اجلوف عرب النف ،فهذه ال جتوز أثناء الهنار ،أما ان اكنت جمرد عطر،
أو راحئة طيبة ،فال بأس.
وال بأس ابالس تعانة مبصحف لالمام يف اجلهرية ،ان اكن ال جييد احلفظ ،وخيش
النس يان ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
البقاء ابجلنابة بعد الفجر
يف شهر رمضان الكرمي منت عىل جنابة و بسبب التعب من العمل مل استيقض حىت
الظهر و توضأة الوضوء الكرب و بعدها عرفت أن البقاء ابجلنابة بعد الفجر يبطل
الصيام فهل عَل كفارة علام انين مل أكن أعمل هبذه النقطة من قبل .شكرا
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
أوال الصوم ال يبطل مبا ذكرت ،لكن اكن عليك أن تغتسل من اجلنابةُ ،ث تصَل
الفجرُ ،ث الظهر ،وتمت صومك ،وال كفارة يف ذكل ،لكن ان كنت قد أفطرت ظنا
منك أن الصوم فسد ،فاقض اليوم احتياطا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
اس تعامل حبوب منع امحلل طيةل شهر رمضان
اس تعامل حبوب منع امحلل طيةل شهر رمضان حىت تمتكن املرأة من صيامه اكمال هل
هذا جائز أم ال
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ان مل يكن بك بأس ،وال رضر يف ذكل ،فال حرج ،ومنع احلائض من الصوم لوجود
احليض ،فان انتفى احليض بسبب أو بأحر وجب علهيا الصوم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
نزول دم بسبب وجود كيس عىل املبيض
السالم عليمك اان عندي  30سة مند بلوغ و ادلورة الشهرية عندي منتظمة لكن
هدا الشهر مل تكن منتظمة طالت ملدة  10أايم فبقيت بدون صالة أو صيام طول
هده املدة ولكن عادت ل ادلورة بعد 7أايم من الطهر و يه مازالت حت الان اي
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 8أايم فف اليوم الول امكلت صيام وصاليت كنت اظهنا اس تحاصة لكن ادلم هل
صفة احليض و عند دهايب لدلكتورة قالت ل انه عندي كيس يف املبيض هو ادلي
سبب ل هدا الاضطراب مفاد لو اس متر هدا الوضع طول الشهر أو وصولها اىل
وقهتا املعتاد
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
عىل لك حال مادام احليض نزل ،وبق الفرتة املعتادةُ ،ث انقطع ،فقد حصل الطهر،
وما نزل بسبب املبيض ال يعترب رشعا حيضا ،امنا يسمى دم فساد ،فال مينع من
الصالة وال الصوم وال امجلاع ،لكنه ينقض الوضوء ،وجيب غسل ما أصابه من
الثياب ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
نزول دم ليس به صفة احليض بعد الوالدة
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته اان ودلت بعملية قيرصيه ونزل مين دم لكن ليس
به صفات دم احليض من حيث الراحئة واللون.ف لونه امحر خفيف وليس هل راحئة
ومل امكل الاربعني فهل يعد من دم النفاس أو الالتفت اليه واصَل واصوم ؟؟عل ًما
انه ينقطع يومني وعند ما اغتسل يزنل مين دم فهل اقِض الصالة لهذه اليومني
؟؟أوال
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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ادلم اذلي يزنل بعد أي والدةُ ،ت فهيا ختليق اجلنني ،يعترب دم نفاس ،وهو نفاس
حىت ينقطع متاما ،اىل أن يبلغ أربعني يوما ،وما ختلهل من أايم ال دم فهيا ،ال يعترب
طهر ،بل هو نفاس ،فال تقِض تكل الصلوات للايم اليت كنت اغتسلت لها ،بل
يه أايم نفاس ،اىل متام الربعني ،أو انقطاع ادلم ابللكية ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/7/1433:هـ
ماحمك من تصَل و تصوم ويه تعاين من الزنيف اثناء فرتت امحلل
السالم عليمك فضيةل الش يخ ماحمك من تصَل و تصوم ويه تعاين من الزنيف اثناء
فرتت امحلل
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
أما الصالة فهي واجبة بلك حال ،لكن حسب ما يتيرس لها ،وحسب قدرهتا ،وأما
الصوم فان شق علهيا اكن لها الفطرُ ،ث القضاء بعد رمضان مىت تيرس لها ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
اس تنشاق البخور يف هنار رمضان
هناك دخان خبور فأان مقت ابس تنشاق البخور يف هنار رمضان أي كنت قريبا منه ،
فهل أفطر أم ال ؟
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و هل الغضب يف هنار رمضان مع التلفظ بألفاظ بذيئة يسبب الافطار ام ال و ذكل
بسبب التعصب عىل الابن ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ما دام ليس ابختيارك فال بأس عليك ،عىل أنه يشء يسري يف امجلةل،وال يرض,
والغضب ال يفسد الصوم ،لكن قد يتجأوز الشخص ،فينتقص الغضب من أجر
الصوم ،فاحرص عىل أال تغضب ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف8/3/1434:هـ
نزول املذي يف هنار رمضان
نزول املذي يف هنار رمضان ماذا يرتتب حْكه  .وجزامك هللا خري
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ال يرتتب عليه ابلنس بة للصوم يشء ،اال ان اكن انجتا عن تفكري ،فان اكن التفكري
حمرما ،فهذا ينقص من أجر الصوم ،أما لو اكنت انجتا عن مداعبة زوجة أو التفكري
فهيا فال حرج يف ذكل.
لكنه انقض للوضوء ،وهو جنس ،جيب غسل اذلكر واخلصية ،وغسل ما أصابه من
الثياب ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/9/1433:هـ
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صوم رمضان بدون صالة
السالم عليمك سواىل اان الس نة دى مره اصىل ومره ترك الصالة فرته وارجع اصىل
وىف رمضان صليت الفجر أول  3أايم من رمضان وتركت الصالة معدا والصيام من
أول يوم شهر رمضان اكمل عدروبدون عدر وكامن ماصليت مادا جيب عليا ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
هذا أمر كبري جدا ،وعليك التوبة النصوح العازمة الصادقة ،والندم عىل مافات،
والعزم عىل عدم العود ،وامحل نفسك عىل الطاعة ،ولو ابلقوةُ ،ث ما يه اال أايم
قليةل ،ويبعد عنك الش يطان ،فان كيد الش يطان ضعيف ،فتب اىل هللا أيخ ،وأقبل
عىل صالتك وأكرث من النوافل ،واقض صومك ،لهذا الشهر ،ولو متفرقا ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
االحساس بطعم الطعام داخل الفم بسبب الكحة يف هنار رمضان
اكنت دلي كحة يف هنار رمضان واس تنشقت حلتيتة هل تفطر أم ال مع أين طعمت
طعمها يف الفم وجزامك هللا خري
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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العربة بوصولها داخل اجلوف ،وليس بطعمها يف الفمُ ،ث أيضا ما دخل اجلوف دون
قصد فانه ال أثر هل يف الصوم ،فال يفطر بذكل ،وهذا الظاهر من حاكل ،فال تقلق
نفسك ،وتقبل هللا تعاىل منا ومنك الصوم ،وال يشء عليك ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/8/1433:هـ
اضطراب احليض وتأثريه عىل الصوم
السالم عليمك يف شهر رمضان اكن أول رمضان نزل عَل احليض وبعد أايم توقف
يومني ُث عاد ابلزنول اىل  19من رمضان ويه ابلعاده منقطعه عين مك شهر ..
فااعتربت مابعد يومني الطهر اس تحاضه  ...ومع اين اعتربهتا اس تحاضه مل اغتسل
بعد انقطاعه عين الا يف  21لكن يف شهر  11جهري جاءت ادلوره الشهريه يف
 12من هالشهر فأشلك عَل الامل هل رمضان صيام حصيح أو خطا  ..واذا
خطاء ماذا عَل يف الايم اليت مل اغتسل  ..وهل الاغتسال يوم  22من رمضان
يعترب بدون نيه ابلطهر ..؟ ! ماذا عَل يف الايم اليت صليهتا ومصهتا هل حصيحه عَل
 ..أم ال علامء ان مايزنل عَل احياان مييل لالمحر واحياان مييل لدلم الغامق ولكن
الغامق مل اره الا يف  13من الشهر  ..أفتوين فأان يف حريه من أمري
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ان اكن ما نزل عليك يف أول الشهر يوافق ادلورة يف الوقت ،أو يف الصفات ،فهو
دورة ،وما نزل بعد ذكل فهو اس تحاضة ،وال يشرتط يف الاس تحاضة الاغتسال،
لكن يكف الوضوء للك صالة بعد دخول وقهتا ،وارادة الصالة.
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أما ان اكن ما نزل يف أول الشهر ليس يف وقت ادلورة املعتاد ،أو ال حيمل صفاهتا،
فهو ليس بدورة ،وما نزل بعد ذكل ان اكن حيمل صفات ادلورة ،أو يف وقهتا ،فهو
دورة وليس اس تحاضة كام ختيلت ،وعليك صوم تكل الايم مرة اثنية ،وأعيدي
الاغتسال اثنية ،وأكرثي من نوافل الصالة ،جربا ملا يكون قد حصل من خلل يف
الصالة يف تكل الايم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/2/1433:هـ
هل خباخ رذاذ الربو مفسد لصوم التطوع؟
هل خباخ رذاذ الربو املس تعمل عن طريق الفم واذلي يعمل عىل توس يع الشعب
الهوائية يف الرئة مفسد لصوم التطوع؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ان مل يكن ابلشخص حاجة الس تعامهل ابلهنار ،فالوىل عدمه ،وان اكن به حاجة ،فال
نرى أنه مفسد للصوم مطلقا ،سواء الفرض أم النافةل ،لقةل ما يترسب منه اىل
اجلوف ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف20/3/1433:هـ
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تغري فرتة احليض ونزول قطرة واحدة
أان فتاة عندي مشلكة وأريد من حرضتمك اعطايئ النصيحة والفتوى الصحيحة لنين
أعاين مهنا منذ  3س نوات ويه فرتة العادة الشهرية حيث أن الايم العادية سابقا
اكنت مابني  5اىل  6أايم يف الشهر وبعد فرتة تغريت جفأة وأصبحت تقدم وتؤخر
وتزيد وتنقص يف الايم لك شهر بتارخي فذهبت للطبيب فأصبحت منتظمة ولكن
أصبحت خمتلفة حيث أهنا تأتيين  4أو  5أايم فقط قطرة دم لك يوم ُث تزيد 4
أايم دم انزل عادي ُث اطهر فقال ل الطبيب الايم الوىل صَل فهيا عادي وصوم
والسؤال هو هل الايم  4الوىل اليت تزنل فهيا قطرة واحدة جيوز أصَل وأصوم فهيا
أو يسقط عين ذكل وابرك هللا فيمك.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
حمك احليض يثبت بقطرة دم،حتمل صفات احليض ،ويف وقت احليض ،فال يشرتط
يف احليض أن يكون سائال مس مترا ،مفادامت نزلت ولو قليةل وجب جتنب الصالة
والصوم وامجلاع ،فان طهرت عدت ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف6/6/1433:هـ
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نزول دم بعد انهتاء احليض
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكتة  .....اان فتاة ابلغ من العمر  19عام ولست مزتوجة
وعدد أايم ادلورة الشهرية دلي  7يف شوال وبعد انهتاء ادلورة الشهرية دلي بأس بوع
بدأ ُت بقضاء الصوم الواجب عَل واذا بسائل لونة أسود شديد السواد شلكه وملمسه
اكخلرث اذلي يبقى بفنجان القهوة السوداء ثقيل نوعا ما وهل راحئة نتنة وأس متر ملدة 5
أايم تقريب ًا واكن ال يش به ادلم وال يش به االفرازات ونزوةل اكن متقطع نوع ًا ما ليس
متواصل كدم احليض واكن قليل ايض ًا ولكنين كنت اغري مالبيس واتوضأ من جديد
لكام نزل عَل هذا السائل  ..هل صوم اكن حصيح ام جيب عَل القضاء من جديد؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
نعم صومك حصيح ،وهذا يسمى دم فساد ،فال يرتتب عليه ما يرتتب عىل احليض،
لكنه جنس ،وانقض للوضوء ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف12/3/1433:هـ
احتمل وهو صامئ يوم عاشوراء
السالم عليمك اان مصت يوم عاشوراء وبعد صالة الفجر قرأت القران ُث ذهبت للنوم
ويف حدود الساعه السابعه استيقضت واذا يب احتمل فذهبت برسعه واغتسلت
وتوضأت وتطيبت واس تغفرت هللا مع العمل ان الاحتالم اكن بسبب حمل أو رؤاي ال
اعمل افتوين جزامك هللا خري ماذا افعل ؟
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ال يشء عليك سوى الغسل ،وال أثر ذلكل عىل الصوم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف12/3/1433:هـ
ماحمك امجلاع يف هنار رمضان مع العمل ابلتحرمي؟
ماحمك امجلاع يف هنار رمضان مع العمل بأنين وزويج النعمل الكفارة يف ذكل حيث كنا
نظن أن الكفارة هو قضاء ذكل اليوم  ،وبعد أن تأكدان علمنا احلمك الرشع يف ذكل
نمتىن أن تفتوان يف ذكل وجزامك هللا خري ًا ..
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
مادمت تعلامن التحرمي فهذا هو اذلي يرتب احلمك ،وهجلمك ابلكفارة ال أثر هل ،فعليكام
عتق رقبة عن لك خشص ،وهذا متعذر ،فتنتقالن اىل صوم شهرين متتابعني ،فان
جعزُت متاما ،فعليكام اطعام س تني مسكينا ،ويشرتط يف الانتقال عن هذا الرتتيب
العجز التام  ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/3/1433:هـ
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وجود دم بعد الس تني للنفساء
اان نفاس عديت الس تني وجاين دم امحر ملدة يومني وانقطع واس مترت صفره معااي
الن اصبحت ل  41مع الصفره مفا حمك امجلاع واذا انقطعت الصفرة هل عَل
غسل
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
تبقني نفساء اىل أن ينقطع ادلم متاما ،أو تبلغ س تني يوما ،وال جيوز امجلاع ،وال
الصالة والصوم وحنوه ،اال بعد انقطاع ادلم ابللكية ،أو مِض الس تني ،فان اس متر
بعد الس تني ،فان وافق وقت ادلورة ،فهو حيض ،وان مل يوافق ادلورة ،وال عالماهتا،
فهو اس تحاضة ،فتغتسَل ،وتتوضيئ للك صالة بعد دخول وقهتا ،وتصَل ،وكل أن
تصوم ،وحيصل امجلاع ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف12/3/1433:هـ
ما حمك امرأه مسلمه حتب فرته احليض حىت ترتك الصالة والصوم ؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
عىل املسمل أن يعود نفسه الطاعة ،وأن يوطن قلبه عىل حب هللا ورسوهل صىل هللا
عليه وسمل ،وحب مرضاة هللا تعاىل ،وال يسعد ابلبعد عن الطاعة ،كام ال ينبغ أن
يبغض رشع هللا ،أو يشعر نفسه بثقهل عليه ،فهذا نذير خطر عليه ،فلعل هللا حيرمه
طاعته ،ويصده عن سبيهل ،وهذا من أعظم اخلرسان ،أن يزنع هللا من قلب العبد
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حب طاعته ،وطاعة رسوهل صىل هللا عليه وسمل ،فيخرس ادلنيا والخرة ،ذلا عىل
املسمل أن يعود نفسه حب الطاعات ،مع سؤاهل هللا تعاىل أن خيففها عليه ،لكن ما
قد يصيب العبد من يشء من التعب نتيجة توال الطاعات ،كام يصيب البعض يف
خواتمي رمضان ،فالمر يسري ،لكنه خالف المكل ،فالمكل أن يبقى سعيدا ابلطاعة
لخر وقهتا ،ولو شق عليه فعلها ،سائال هللا تعاىل أن خيففها عليه ،وأن جيعل قلبه
متعلقا هبا ،حىت يصل دلرجة أن جيد رحته يف طاعته ،كام يف جاء يف احلديث( :
أرحنا ابلصالة ايبالل ) فقد بلغ هبم احلال لهذه ادلرجة ،أن جيدوا راحهتم يف طاعة
هللا تعاىل ،ويف الصالة ،والصوم والصدقة وتلوة القرأن واذلكر ،حفال الخت
املسؤول عهنا نذير خطر ،وعلهيا أن تكرث الاس تغفار ،وأن تدمي اذلكر حىت حال
حيضها ،حىت تكون دامئة الصةل ابهلل تعاىل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
مل ينو ابلليل الصيام ونىس ومضغ علكة الفجر يف صوم التطوع ..ماذا يفعل؟
السالم عليمك نويت الصيام تطوع صباح امس(لصوم اليوم) ولكين ليال مل انوي
واصبحت بعد الفجر ويف مف علكة ولها طعم وتذكرت ايت أريد الصوم فهل اصوم
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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ان مل تنو ابلليل ،ونسيت ،فليس عليك أن تصوم ،س امي أنك أتيت مبخالف للصوم،
وهو مضغ العكل ،ولتصم يوما أخر ،ان شئت ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف9/3/1433:هـ
ما حمك ادلم بعد معلية االهجاض واجلنني ست أسابيع؟
السالم عليمك..حصل ل اهجاض ابلشهر التاين ومعر اجلنني  6اسابيع..اجريت ل
معلية لنضافة الرمح..ما حمك ادلم بعد العمليه؟؟ وهل اصَل عادي؟ وجزامك هللا لك
خري
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
نعم تصَل وتصوم وحيصل جامع ،ومس مصحف ،وعليك الوضوء منه ،وغسل ما
أصابه من الثياب ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
نزول بقعة دم قبل الفطر خبمس عرشة دقيقة
بسم هللا الرمحن الرحمي ..بعد التحية ..اتشكر لمك هذا املهود العظمي واتقدم بسؤال
..تقول السائةل اهنا صامئة اليوم وقبل ان تفطر ب 15دقيقة اكتشفت ان بقعة دم
امحر نزل عليعا بقعة واحدة مفاذا يه فاعةل اتفطر ام تْكل يوم صياهما
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ان اكنت يف وقت ادلورة املعتاد ،فقد أفطرت هبا ،واال فهو دم فساد ال أثر هل،
وتْكل صوهما ،وتتوضأ للصوم ،وتغسل ما أصاب ثوهبا وبدهنا منه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف3/5/1433:هـ
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قضاء الصوم
تأخري قضاء رمضان
أان امرأة عامةل وعَل قضاء من رمضان ومل اس تطع قضائه اثناء ادلوام وعندما اردت
القضاء مع بدايه شعبان حصل خلبطة ابلهرموانت ُث اعتسلت ومصت يوم ُث نزلت
ادلورة الشهرية بتارخي  13شعبان ولن انهتي مهنا الا حبدود  20شعبان ولكىن
الان مضطرة للسفر هل البد من قضاء الايم قبل رمضان اما لكوین عىل سفر جيوز
ل تأخريه بعد رمضان وفقمك هللا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اكن الواجب عليك املبادرة بصوم القضاء قبل ذكل ،أما وقد تضايق عليك الوقت
فال بأس بتأخري القضاء لبعد رمضان،ويرى مجع من أهل العمل أن عليك اطعام
مسكني للك يوم من أايم القضاء ،فان فعلت فهو حسن ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1429/11/4هـ
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ماذا يفعل من أخَّر قضاء ما عليه حىت هيل رمضان اجلديد
دليه دين من رمضان الفائت يوم واحد فقط مل اقضيه الس باب عديده بدايهتا هتأون
ُث اس تحاضه والن نزول ادلورة الشهرية ماذا افعل ؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اقضيه بعد رمضان ،وفامي يس تقبل حيسن بك املبادرة ابلقضاء ،وان أحببت أن تطعم
يوما عن التأخري فال بأس ،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موس ادلال
يف11/8/1434:هـ
نس يان ما علهيا من قضاء رمضان
رمضان شهر اخلري والربكه قرب واان ايش يخ نسيت اان مصت القضاء وال ال وش
اسوي يعين ما نسيت بس شاكه مره اقول مصت مرات ال سالت اهَل الَل قال
ايه مصيت بس ما احطك بذميت والَل يقول اذا كنيت شاكه صوم النص وال ادري
اان مصته وال ال واللحني اطلب افتاءك النك اعمل مين هباليش وشكرا
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امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ا ًلصل عدم القضاء ،والواجب عليك أن تبادري بقضاء ما فاتك من أايم ،وحتتاطني
يف عدد الايم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1431/4/29هـ
أفطر أايما ال يعمل عددها
اان افطرت يف رمضان الفائت والاعمل مك يوم فطرت مفاذا افعل
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
مادمت ال تعمل العددِّ ،
فقد ْره ،واحتط يف ذكلُ ،ث اقض فامي بق من أايم من شعبان،
فان بق شئ ،فليكن بعد رمضان ،وان أطعمت مع لك يوم مسكينا عن الايم اليت
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تقضهيا بعد رمضان اكن حس نا ،وقد اختاره مجع من الصحابة ريض هللا عهنم ،وهو
ليس واجبا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/2/5هـ
ترك املرأة الصوم للرضاع وامحلل
من حوال  4س نوات مل تصوم زوجيت رمضان بسبب امحلل والرضاعة وبعد ذكل
صامت لك الس نني املاضيه مفا كفارة تركها الصيام يف ذكل الوقت ،وان مل تكن
تس تطيع صيامه فهل تدفع كفاره ذكل اذا اكنت قادرة أم جيب ان اقوم اان ابدلفع عهنا
؟ ولمك جزيل الاشكر
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الواجب علهيا قضاء ذكل الشهر ،وال يسقط اال ابلعجز التام ،وليس علهيا كفارة عىل
الصحيح من أقوال أهل العمل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/6/3هـ
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جاء رمضان وعلهيا قضاء
بسم هللا الرمحن الرحمي دليه دين من رمضان الفائت يوم واحد فقط مل اقضيه الس باب
عديده بدايهتا هتأون ُث اس تحاضه والن نزول ادلورة الشهرية ماذا افعل ؟
امحلد هلل رب العاملني،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
اقضيه بعد رمضان ،وفامي يس تقبل حيسن بك املبادرة ابلقضاء ،وان أحببت أن تطعم
يوما عن التأخري فال بأس ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف4/9/1432:هـ
قضاء الصوم والصالة ملن تظن أهنا حائض ،وهدااي العامل
يف أول زوايج ويف رمضان اكن يزنل مين دماء وكنت افطر عىل اساس اهنا ادلورة
يف اقِض صيام اكلعادة بعد رمضان اكتشفت بد رمضان اين حامل بشهرين ونص
وادلم ليس ادلورة امنا من الارهاق والتعب سبب متزق للمش مية حدث نفس اليش
يف محَل الثاين
سؤال /اان قضيت الصيام اكلعادة هل قضايئ حصيح؟؟
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اخربتين اخت ل انة البد ان اقِض الصالة!! تعجبت مهنا
الن اان ال اذكر عدد الايم اليت افطرهتا يف رمضان الول والثاين هل الكهما حصيح؟
اذا الكهما حص اش الواجب عَل اسوي اللحني ؟؟؟؟؟
سؤال الثاين  /زويج يعمل بقطاع حكوم يصدر رخص عىل مواقع استامثرية تعرض
علية اموال كهدية تكون احياان بعد صدور الرخصة يعين ما فية مصلحة احياان اخرى
خيربمه ان املعامةل سوف اتخذ جمراها بدون ان يفضل أو يقدم معامةل عىل اخرى
ومع ذكل املستمثرون يعرضون علية املال كهدية ؟؟؟ ما حمك اخذ املال ؟؟
ايضا -------عندما يعمل زويج خارج العمل وأايم الاجازات كخبري مواقع للمستمثرين
هل جيوز ةل اخذ مال من هذة املهنة ؟؟
وفقمك هللا ملا حيبة ويرضاة .....ابنتظار ردودمك
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الظهر أنه جيب عليك قضاء الصوم فقط ،وأما الصلوات فعليك بكرثة النوافل ،اال
ان اكنت الايم اليت أفطرتهيا قليةل ،ومعلومة ،فالحوط قضاؤها.
وابلنس بة لزوجك ،فال جيوز هل أخذ هذه الهدااي ،فقد قال صىل هللا عليه وسمل( :
اَّلل َع ْن ُه قَا َل ْاس َت ْع َم َل النَّ ِّ ُّيب َص َّىل
يض َّ ُ
السا ِّع ِّد ِّي َر ِّ َ
هدااي العامل غلول) و َع ْن َأ ِّيب ُ َمح ْي ٍد َّ
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الصدَ قَ ِّة فَلَ َّما قَ ِّد َم قَا َل ه ََذا لَ ُ ْمك
َّ ُ
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل َر ُج ًال ِّم ْن ْ َال ْز ِّد يُ َقا ُل َ ُهل ا ْب ُن ْ ُالتْ ِّبيَّ ِّة عَ َىل َّ
َو َه َذا ُأ ْه ِّد َي ِّل قَا َل فَه ََّال َجلَ َس ِّيف بَيْ ِّت َأبِّي ِّه أو بَيْ ِّت ُأ ِّم ِّه فَ َي ْن ُظ َر هيُ ْدَ ى َ ُهل َأ ْم َال َو َّ ِّاذلي
ن َ ْف ِّيس ِّب َي ِّد ِّه َال يَأْخ ُُذ َأ َح ٌد ِّمنْ ُه َشيْئًا ا َّال َجا َء ِّب ِّه ي َ ْو َم الْ ِّق َيا َم ِّة َ ْحي ِّم ُ ُهل عَ َىل َرقَ َب ِّت ِّه ا ْن َاك َن ب َ ِّع ًريا
ِ
ِ
ُ
ِّ
َّ
ِّ
ِّ
َ ُهل ُرغَا ٌء أو ب َ َق َر ًة لَهَا خ َُو ٌار أو َشا ًة تَ ْي َع ُر َُّث َرفَ َع ِّب َيده َح َّىت َر َأيْنَا ُع ْف َر َة ابْ َط ْيه اللهُ َّم ه َْل
ِ
بَلَّغ ُْت اللَّهُ َّم ه َْل بَلَّغ ُْت ثَ َال ًاث ،وهذا وعيد شديد يوجب عىل املسمل أخذ احلذر
واحليطة.
وأما معهل خارج أايم العمل ،يف أايم الجازات ،فان اكن يتقاىض الراتب من هجة
معهل ،فال جيوز هل أخذ شئ من املستمثرين ،وهو داخل أيضا يف هدااي العامل ،أما
ان اكن معال خارجيا فهل أخذ الجر عىل ما يقوم به من معل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1433/5/12هـ
قضاء رمضان يف التسع
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ال بأس يف قضاء الايم الفائتة من رمضان أايم التسع من ذي احلجة ،ابس تثناء
التاسع ،فانه يفرد بنية ،وال يرشك بينه وبني غريه؛ ووجه ذكل أن صوم أايم ذي
احلجة مل يرد فيه فضل خاص ،حىت يكون مقصودا ذلاته ،امنا هو من مجةل العامل
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الصاحلة اليت رغَّب الشارع فهيا ،وما اكن كذكل جاز الترشيك بينه وبني غريه يف نية
العمل ،أما التاسع ،ففيه فضل خاص ،فهو يكفر الس نة املاضية واملقبةل .وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف1440/11/29:هـ
قضاء رمضان وكفارة الفطر
السلم عليمك و رمحة هللا و براكته جزامك هللا خريا عىل هجودمك و زان هبا مزيان
حس ناتمك بعد اذنمك  ..عندي سؤال حريين بشدة حول قضار رمضان أعمل أن من
أخر قضاء رمضان حىت دخول رمضان أخر جتب عليه الكفارة لكن سؤال  ..هل
الكفارة تتضاعف عند مرور أكرث من رمضان واحد عىل الشهر الواجب قضاء أايم
منه؟؟ و هل الكفارة حترص يف اطعام مسكني عن لك يوم أو ميكن تعويضها بقدر
مال ؟؟ و مك يلزم أن يكون هذا القدر؟؟ أجيبوين برسعة قدر االماكن و فرجوا
عين كربيت هاته ،عىس أن يفرج عنمك ريب كربة من كرب يوم القيامة فأان أنوي ابذن
هللا قضاء ما عَل قبل دخول رمضان لالشارة فأان يلزمين قضاء أايم من رمضان مرت
عليه  6أشهر رمضان  ..أي  6س نوات علام أنين قضيت أشهر الست س نوات
املاضية دون الشهر اذلي يلزمين حلد الن يف انتظار اجابتمك حبرقة ( خائفة أن
يوافيين الجل و أقابل ريب دون قضاء ) جزامك هللا عين خري اجلزاء السالم عليمك .
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امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
هوين عىل نفسك أخيت الكرمية ،وارشع يف القضاء قدر اس تطاعتك ،وأما الكفارة
فهي ال تتضاعف ،بل أصل الكفارة مس تحبة يف قول أكرث أهل العمل ،فان كنت
تقدرين عىل اطعام مسكني عن لك يوم أخرت قضاءه فهو حسن ،واال فال يلزمك
غري القضاء ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1431/5/22هـ
كيف يقدر عدد الايم اليت مل يصمها؟؟
مر عَل رمضان عىل مدى س نوات وال اذكر مك عدد الايم اليت مل امصها بدون عذر
خالل تكل الس نوات حيث اهنا اكنت متفرقه ولكهنا كثريه واريد ان اقضهيا أو اكفر
عهنا مفاذا افعل جزيمت خريا
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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الواجب عليك أن تسدد وتقارب ،وتسعى يف تقدير تكل الايمُ ،ث تقضهيا ،وال
يشرتط التتابع ،بل جيزئ القضاء مع التفرق ،وأما الكفارة ،فقد اس تحهبا بعض أهل
العمل ،وليست واجبة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 21/3/1435ه
ماحمك اذا افطرت احلامل رمضان خوفا عىل جنيهنا وهل تقىض الصوم؟
السالم عليمك دكتوران الفاضل  ....ما حمك اذا افطرت احلامل رمضان خوفا عىل
جنيهنا هل تقىض الصوم؟
هل يكون علهيا اطعام مسكني؟ ومامقدار الاطعام ( مك كيلو  -نوع الاطعام املتصدق
به)؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اليت أفطرت رمضان لرضاع أو محل جيب علهيا قضاء تكل الايم ،والزناع فقط يف
الكفارة ،فذهب مجع من أهل العمل اىل أهنا تطعم عن لك يوم أفطرته مسكينا ،وليس
لالطعام حد يف الرشع ،لكن ما يصح أن يسمى اطعاما ،فهو اطعام ،والبعض ال
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يوجب علهيا شيئا ،فان احتاطت وأطعمت فامحلد هلل ،واال فال جيب علهيا شئ،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 2/11/1435هـ
حمك من أفطرت رمضان ومر علهيا عام ومل ِّ
تقض ماعلهيا
زوجيت افطرت شهر رمضان املبارك 1430هـ بسبب اهنا اكنت حامل وتأخذ ابر
بناء عىل توصيات ادلكتوره بعدم الصوم وأجنبت يف شهر 1430/5هـ وبعد
يومية ً
الوالدة مااس تطاعت قضاء رمضان للرضاع وبدءت ابلقضاء يف شهر  8ويف اخر
شهر مثانيه جاهتا ادلورة الشهرية ومل تس تطيع تْكهل الشهر يعين ابيق علهيا  5أايم
ودخل شهر رمضان 1431هـ وصامت مفاذا علهيا قضاء الـ  5أايم مع االطعام أو
ال؟ وشكر ًا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ان أطعمت اكن حس نا ،فهو اذلي اكن يفيت به ابن عباس وابن مسعود ريض هللا
عهنام ،وجيب علهيا القضاء مع ذكل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 16/5/1434هـ
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ترك قضاء أايم ادلورة
ايش يخ اان فتاة مل اقِض الايم اليت كنت افطرها يف رمضان يف الاعوام السابقه
بسبب ادلورة الشهريه مفاذا افعل اثناء صوم هل اتصدق وبمك ؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الواجب عليك قضاء تكل الايم ،وحتتاطني يف العدد ،ولو اكنت متفرقة ،وحسب
قدرتك ،وال تنتقلني اىل الكفارة اال عند العجز التام عن الصوم ملرض وحنوه،
واس تحب بعض أهل العمل االطعام عن لك يوم مسكينا ،لالُث بتأخر القضاء ،وان
مل تطعم فال حرج ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1431/4/29هـ
النية لقضاء الصوم
أفطرت شهرين من رمضان بسبب امحلل وأخرجت كفارة وأصوم أيضا فهل جيوز أن
أقول نية شامةل أن أي يوم أستيقظ فيه وأصومه يكون مما عَل وهذا طبعا بدون نية
ليلية
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امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
هذا العمل ال جيوز ،وال جيزئ ،فال بد من نية للك يوم تريدين صومه من قضاء،
لن اليوم عبادة مس تقةل ينهتي ابنهتاء اليوم ،وال تصلح أن تكون النية شامةل لي
أايم تقع يف املس تقبل ،وأمر النية بس يط ،مفجرد اجللوس للسحور هذه نية ،وقد قال
صىل هللا عليه وسمل( :ال صيام ملن مل يبيته من الليل ) وأما الصوم من الهنار فهو
جائز يف الصوم النفل املطلق ،ليس اال  ،وصوم القضاء أمره أعظم من مطلق النفل؛
لنه بدل عن واجب ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1432/3/14هـ
صوم يوم عرفة قبل القضاء
هل جيوز صوم يوم عرفة وعَل قضاء من رمضان
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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هذه املسأةل من املسائل اخملتلف فهيا ،واذلي يرتحج عندان جواز صوم يوم عرفة قبل
القضاء ،ولكن ال شك أن الحوط املبادرة ابلقضاء ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف 7/11/1436هـ
قضاء ما فات من الصوم
يوجد عَل ثالثة أايم يف رمضان املايض ونسيت ان اصوهمم واان الان اصوم شهر
رمضان فهل عَل ذنب وماذا افعل جتاه الايم اليت مل امصها ؟ هل عَل كفارة ؟
ومايه ؟جزامك هللا الف خري عىل ماتفعلونه يف هذا البدل من خري
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الواجب عليك مبجرد أن ينقِض رمضان أن تبادر بقضاء تكل ثالثة الايمُ ،ث يسن
كل أن ترشع يف صوم س تة أايم من شوال ،والرحج أنه ليس عليك كفارة ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/6/3هـ
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حمك من افطرت رمضان ومل ِّ
تقض ماعلهيا
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ايش يخ اان مزتوجه ل تقريبا  7اىل مثان س نوات
وطول هالفرته هللا يتوب عَل ايرب مامصت أايم القضاء برمضاانت ال فاتت خالل
زوايج مهنا بسبب نس يان أو تساهل أو هبالس ببني معا يعين زي ماتقول بغفهل هللا
املس تعان مابني الزوج وحيايت الزوجيه والوالده ووادليت الثانيه مدري كيف اَّهلت
الصيام املفرووض عَل واان احلني مس تعده اصوم وندمانه اشد الندم السؤال هنا ايب
اعرف ملا اصوم عن لك يوم اطعم مسكني والا وش الكفاره واذا هذي الكفاره مك
اعط املساكني ومالنوع الطعام ال اتصدق فيه قَل ابلكيس الين ماعرف الكيلو
وكذا وهل خالل صيام لهالايم الين ماعرف مك عَل لكن بصوم اىل ماشاء هللا ل
هل خالل صيام للقضاء لرمضاانت سابقه ان اصوم يوم واخَل يوم أو مك يوم والا
الزم متتابعه وهل الزم الصدقه أو الكفاره ارسلها ملساكني والا انس عاديني الين
ماعرف احد هنا وسؤال اخر هل الزم لك يوم اصومه ارسل الكفاره للمساكني
بنفس اليوم والا اجهل الا ان انهتي من صيام الن مو عىل لك حال باليق ال
يودهيم للمس تحقني وشكرا الين ودي ابدا اصوم احلني بس ايب ردمك عَل ابقرب وقت
قبل الجي رمضان هذا واان مامصت
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
نسأل هللا أن يتقبل توبتك انه غفور رحمي.
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وابلنس بة للقضاء ،فعليك املبادرة ،فتقدري عدد الايم تقريبا ،وتصوم ،وال يلزم
التتابع ،بل جيوز أن تصوم متفرقة حبسب قدرتك ،وأما الكفارة فهي مس تحبة يف
قول مجع من أهل العمل ،وليست عىل الوجوب ،بل يكف التوبة ،والكفارة عبارة عن
اطعام مسكني عن لك يوم أخرت قضاءه ،ميكن أن خترجهيا قبل البدء يف الصوم،
وميكن بعد الانهتاء ،واخراهجا ليس واجبا ،بل هو اجهتاد بعض من أهل العمل ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1/3/1435هـ
وجوب قضاء الصوم عىل النفساء
ما حمك من اجنبت يف رمضان اكرث من مرة ومل تصم يوما واحدا ما احلمك الرشع
هل الصيام أو ماذا؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
النفساء اكحلائض متاما ،ال جيوز لها الصوم أثناء نفاسها ،ويلزهما القضاء عند انقضاء
فرتة النفاس ،فعىل هذه املرأة أن حتسب الايم اليت أفطرهتا من رمضان ،سواء اكن
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شهرا واحدا أم أكرث ،وتقضهيا ،وال يسقط الصوم عهنا اال مع العجز التام ،فاذا جعزت
لزهما اطعام مسكني عن لك يوم من هذه الايم ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف 1431/3/25هـ
كفارة الصوم
السالم عليمك دكتوران الكرمي ....هل جيب عليه صيام  12يوم كفارة الميني؟؟
جيب عَل ان اصوم  12يوم كفارة الميني الين حلفت  4مرات و نكثت فهل اس تطيع
ان دفع القمية يف كفارة الميني و جزامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
جيب أن تعمل أن كفارة الميني عىل الرتتيب اليت:
اطعام عرشة مساكني أو كسوهتم ،أو حترير رقبة ،فان تعذر ،فالواجب صوم ثالثة
أايم متتابعات عن الميني ،وال جيوز الانتقال اىل الصوم اال مع العجز عن أحد الثالثة
الول ،وعليه فكل أن تطعم عن لك ميني أقسمته ،وحنثت فيه عرشة مساكني،
ليكون املموع أربعني مسكينا عن أربع أمياانت ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1/5/1435هـ
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اجب عىل من قَتَ َل خَطأً َ َ
وجع َز عن الصوم
الو ُ
اجب عىل من قت َل ُمس ِّلامً خطأً ،وال يس تطي ُع الصيا َم؟
ما الو ُ
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فانه ملن عظمي الترشيع االسالم أن جعل للنفس تكرميا واحرتاما ،ومل يذههبا هدر ًا،
حىت يف حال القتل خطأً ،جفعل حمك قتل اخلطأ ُم ِّ
وجب ًا لعدة أحاكم؛ ليكون املسمل
جب أ َمرْين:
عىل حذر ،فأو َ
 .1ادلية
 .2والكفارة
تعاىل{:و َما َاك َن ِّل ُم ْؤ ِّم ٍن َأن ي َ ْق ُت َل ُم ْؤ ِّمنًا االَّ خ ََطئًا َو َمن قَتَل َ ُم ْؤ ِّمنًا خ ََطئًا فَتَ ْح ِّر ُير
قال
َ
ِ
َرقَ َب ٍة ُّم ْؤ ِّمنَ ٍة َو ِّدي َ ٌة ُّم َسل َّ َم ٌة ا َىل َأه ِّ ِّْهل االَّ َأن ي َ َّص َّدقُوا  ..فَ َمن ل َّ ْم َ ِّجي ْد فَ ِّص َيا ُم َشه َْرْي ِّن
ِّ ِّ ِ ع ِّل ِ
ِّ
ك
ح
اَّلل َ ميًا َ ميًا }[النساء.]92 :
ُمتَ َتا ِّب َع ْ ِّني ت َْوب َ ًة م َن اَّلل َو َاك َن ُ
النيب صىل هللا عليه وسمل بذكل ،كام يف
وتكون دية اخلـطأ عىل العاقةل ،فقد قىض ُّ
الصحيحني من حديث أيب هريرة ريض هللا عنه ،وال يتحمل اجلاين مهنا شيئا عىل
الصحيح من أقوال أهل العمل ،حيث جعلها الشار ُع اكم ًةل عىل العاقةل ،فان تع َّذر
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أ ُ
خذها من العاقةل ُأخذت من اجلاين ،قال ش يخ االسالم" :تؤخذ ادليــة من اجلاين
خطأ عند تعذر العاقةل يف أحص قول العلامء ".
كام رشع هللا تعاىل الكفارة ،ويه عتق رقبة ،مفن مل جيد فصيام شهرين متتابعني؛ وامنا
رشعت الكفارة يف قتل اخلطأ؛ لن اخلطأ ال خيلو من تفريط من القاتل يف امجلةلُ ،ث
يُبدأ يف الكفارة ابلعتق ،فان تعذر انتقل اىل صوم الشهرين ،فان جعز عن الصوم،
جعزه لم ٍد بقيت الكفارة يف ذمته ،حىت القدرة عىل الصوم ،وان جعز عن
فان اكن ُ
الصوم ابللكية ،فقد اخ ُتلف يف الانتقال اىل االطعام بدال عن الصوم ،والر ُ
حج عد ُم
وجوب ذكل  ،وهو قول مجهور الفقهاء؛ لن هللا تعاىل ذكر كفارة القتل مل يذكر
ِّ
االطعام ،والصل عدم الوجوب اال بدليل ،وال قياس يف الكفارات.
وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف 1436/4/23هـ
الانتقال اىل الصوم يف كفارة الميني
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته  ،والصالة والسالم عىل س يدان محمد وأهل وحصبه
أمجعني  ،بداي ًة أود شكرمك أهيا االخوة املقميني عىل هذا املوقع  ،وأمتىن أن يوفقمك هللا
ل ْالفضل  ،اخويت ا ْالفاضل  ،دلي سؤال حول يشء مقت به وأان الن اندم عىل فعهل
 ،فقد أقسمت قبل فرتة عىل املصحف الرشيف أن ال أقوم مبامرسة العادة الرسية لــ
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مدة  5س نوات  ،مع التذكري بأن معري احلال هو  15س نة  ،ولكين قد أخلفت
ذكل الوعد ومقت مبامرس هتا ْالين مل أس تحمل الشهوة اليت روادتىن  ،وعدت ملامرسة
العادة الرسية بعد أس بوعني من حلفان الميني  ،وأان أعرف أن الن عَل كفارة ميني ،
بعتق رقبة أو اطعام  10مساكني أو كسوهتم  ،ولكن مبا أنين ال زلت ابلــ  15من
معري وأان طالب مدريس  ،فال ميكنين أن أحتمل نفقات اطعام املساكني أو كسوهتم
 ،فهل جيوز ل أن أصوم  3أايم ككفارة  ،وبعد الصيام هل ينهتي الميني  ،أم أان ملزم
بدفع الكفارة سو ًاء ابالطعام أو الكسوة ؟؟  ،ويف حال جاز الصيام  ،فهل تبقى
الكفارة عَل حىت أكرب وأمتكل املال  ،أم ماذا ؟؟؟  ،وجزامك هللا لك خري .
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ما دمت مل تس تطع ان تأيت ابلعتق أو االطعام أو الكسوة ،فان هللا تعاىل يقول( :
مفن مل يس تطع فصيام ثالثة أايم ،ذكل كفارة أميانمك اذا حلفمت ) فالواجب أحد الثالثة،
وعند العجز عن احداهن ،يُنتقل اىل الصيام ،فان مصت ،فقد برئت ذمتك متاما من
هذا الميني ،وال يلزمك شئ أخر ،عىل أن الواجب عىل املسمل أن حيفظ ميينه ،وال
جيعهل عرضة للك معل ،بل عليه العزم والتصممي واالرادة اجلازمة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/11/1هـ
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الانتقال اىل الكفارة عند العجز عن الصوم
عَل قضاء  4شهور لسبب امحلل والنفاس هل أقوم بدفع كفارة صيام للشهور
الربعة قبل أن أمكل صياهما ؟ أم بعد ان أمكل الصيام اكمال ؟
وهل جيزئ ان أخرهجا نقود أم ماذا أخرهجا؟ واذا نقود مك أخرج من النقود لليوم
الواحد ابلرايل السعودي
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
من وجب عليه قضاء أايم من رمضان فانه ال ينتقل اىل الكفارة اال عند العجز التام
عن الصوم ،وعليه فالواجب عليك قضاء تكل أربعة الشهر ،ال غري ،وال جيوز اخراج
الكفارة ،وترك القضاء ،مفىت اس تطعت صوم القضاء فصوم ،وال يشرتط التتابع،
وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف 1432/5/12هـ
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عدم القدرة عىل الصوم يوجب النقل للكفارة
وادلي صابته جلطة من عام  1424اىل الان ومل يصم رمضان من عام 1424هل
اتصدق عنه أو يصوم علام انه اليتلكم وبه ضغط وسكر وجلطة وتش نج ولكنه يف
اكمل قواه العقليه .....ارجو افاديت ايش يخ
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
طاملا أن الشخص أصبح غري قادر ُلك ًّيا عن الصيام ،مع بقاء عقهل ،فان الواجب يف
حقه أصبح االطعام ،وليس الصيام ،فالواجب اطعام مسكني عن لك يوم ،من تكل
الفرتة ،وهذا العام أيضا ،ويكون من ماهل ،فان تربع به أحد ،من ودل أو أخ وحنوه،
فال بأس ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/6/3هـ
كفارة امجلاع يف هنار رمضان
سؤال هو عن رمضان يف حاةل معارشت زوجيت هنار رمضان أان اعمل بأن كفرهتا
عتق رقبة أوصوم شهرين متتالني أو اطعام  60مسكني معروف بأن عتق رقبة عندان
غري موجود يبقى الصوم أو اطعام  60مسكني
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السؤال هو لو أنين أردت اطعام املساكني وال أريد أن أصوم هل جيوز وجزيء
ذكل؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
كفارة امجلاع يف هنار رمضان جاءت يف الرشع عىل الرتتيب ،وهذا يعين أنه ال تنتقل
اىل الدین مع القدرة عىل العىل ،وعليه؛ مفادمت قادرا عىل الصوم ،فال جيوز أن
تنتقل اىل االطعام ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1428/11/3هـ
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كفارة من جامع زوجته يف هنار رمضان
السالم عليمك فضيةل الش يخ
حصل جامع بيين اان وزويج هنار رمضان ليس رمضان اذلي مىض ولكن اذلي قبهل
افطران  3أايم مفا كفارتة غري الصيام النين مركبة مانع امحلل اللولب فاغلب الشهر اكون
فاطرة اريد كفاره غري الصوم وكفارة لزويج وشكر ًا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
امجلاع يف هنار رمضان من حمظورات الصوم العظمية ،والواجب فيه عىل املسمل -
الرجل واملرأة -عتق رقبة ،فان مل يتيرس فصوم شهرين متتابعني ،فان مل يقدر فاطعام
س تني مسكينا ،وهذا عىل الرتتيب ،وليس عىل التخيري ،وتلزم هذه الكفارة للك يوم
يفطره املسمل بسبب امجلاع.
وال ندري ما السبب يف أنك تفطرين طول الشهر بسبب اللولب؟! يرىج توضيح
السبب يف ذكل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 10/6/1435هـ
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جامع الرجل زوجته يف هنار رمضان
اان رجل تزوجت يوم  8/10اي قبل رمضان بـ 20يوم الشاهد يف املوضوع
اين جامعت زوجيت يف هنار رمضان  3أايم من شهر رمضان املبارك يومني برىض
زوجيت ويوم اجربت زوجيت عىل ذلكــ فاحملمك يف ذكل عمل ان اليوم  8/6ومل
يبقى الا اقل من شهر عىل رمضان فافتوين جزامك هللا خريا.........؟؟؟؟؟؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ما دمت عاملا ابحلمك فالواجب أن تكفر كفارة امجلاع يف هنار رمضان ،ويه عىل
الرتتيب عتق رقبة ،فان مل جتد ،فصيام شهرين متتابعني ،فان مل تس تطع فاطعام س تني
مسكينا ،فان جعزت عن امجليع سقطت عنك الكفارة ،وكذا عىل زوجتك املوافقة
كل يف املرتني ،أما املرة الثالثة اليت ُأجربت فهيا فليس علهيا شئ.
َ
رشعت يف صوم الكفارةُ ،ث أاتك رمضان وجب عليك صوم رمضانُ ،ث جيب
فان
أن تفطر يوم العيدُ ،ث تس تأنف البقية من الشهرين املتتابعني ،وكذا الزوجة تنقطع
عن الصوم أايم حيضها ،وال يرضها يف التتابع.
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ُث هذه الكفارة للك يوم أفطرته ،مبعىن أهنا تتكرر يف شأنك ثالث مرات ،وزوجتك
مرتني ،حبسب القدرة والاس تطاعة ،وما يعجز عنه ينتقل اىل اذلي بعده.
وهذا لكه برشط أن تكوان أو أحدكام عاملا ابلتحرمي ،فان كنامت جتهالن فال شئ عليكام
اال التوبة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1429/3/7هـ
هل جيزئ الصيام عن قضاء الفرض أم يلزم االطعام أيضا
السالم عليمك و رمحة هللا وبراكته ....عَل قضاءات من رمضاانت سابقه مل امصها
تقريبا  35يوم
وامحلدهلل امتمت صياهما هذه الس نه ولكن قرأت فتوى انه جيب عَل عند اتخري
صيام القضاء لس نه اخرى ان اطعم مسكني عن لك يوم
السؤال كيفية قضاء الكفاره هل افطار  35صامئ يف ابلغرض
ام اطعام اي مسكني اي ان ارسل الاموال للمجاعات احلاصهل يف الصومال
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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أوال هذا االطعام مس تحب ،وليس واجبا ،وجيزئ فيه اطعام نفس العدد من
الصامئني ،وان أرسلت هذا الطعام عن طريق امجلعيات اخلريية املعمتدة اىل الصومال
وغريه ،فال بأس ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف 12/10/1436هـ
كفارة العاجز عن الصوم ابللكية
سالم عليمك دلي سؤال ايفضيةل الش يخ خبصوص افطار رمضان فأان اصبت مبرض
السكر منذ الطفوهل وعند وجوب الصيام عَل مل اكن اس تطيع الصيام بسبب السكر
وحىت هذه اللحظه ال اس تطيع ان اصوم رمضان والان ترامكت عَل أايم الافطار
واان مل اكفر عهنا فأفطرت تقريبا  13شهر رمضان اي  390يوم
سؤال كيف اقوم ابلتكفري عن هذه الايم
هل اقوم ابطعام مسكني عن لك يوم افطرته ومك الْكيه أو املبلغ للمسكني الواحد ؟
ولكن من الصعب اجياد هذا العدد الكبري من املساكني ( )390مسكني !!
أو هل اقوم ابلتربع يف مجعية خريية الطعام املساكني ومه بدورمه يبحثون عهنم
ويطعموهنم ؟ ومك يكون مبلغ التربع ؟
اعتذر فضيةل الش يخ عن الاطاهل ولكين يف حريه من امري وال اعمل كيف اكفر عن
افطاري يف شهور رمضان  .جزاك هللا خري
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امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
نسأل هللا الكرمي أن يشفيك ويعافيك ،وبعد
فان اكن هذا املرض ال يرىج برؤه ،وهو مس متر معك ،فالواجب عليك الكفارة دون
الصيام ،ويه اطعام مسكني عن لك يوم ،ما جيب يف كفارة الميني ،أي من أوسط
ما تطعمني ،فان وجدت العدد ،واال فيكن أن تكرري ،فتطعم نفس املسكني،
مبعىن أن تطعم الشخص الواحد ملدة ثالثني يوما ،وكذا غريه ،فتطعم عرشة
مساكني ملدة شهر ،فهؤالء ثالمثائة يوم ،وهكذا.
وان اكنت امجلعية اخلريية عندها العدد ،فال بأس بدفع قمية الكفارة الهيم ،مع اخبارمه
أن هذا املال كفارة ترك الصيام لعدم القدرة عليه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1431/6/12هـ
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هل ينقطع تتابع الصوم يف كفارة الظهار ابمجلاع يف الليل؟
رجل عليه كفارة ظهار جفامع زوجته لي ًال لنه مل يس تطع الصرب فهل يقطع تتابع الصيام
؟ أم ال ؟
مبعىن أخر هل جامع املظاهر لي ًال يفسد كفارة الصيام ويعيد صيامه من جديد ؟
حفظمك هللا وجزامك هللا خري ًا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اذلي يقطع التتابع يف كفارة الظهار هو أن يأيت مبف ِّطر أثناء الهنار ،وامجلاع املذكور امنا
وقع يف الليل ،فالصحيح أنه ال يقطع التتابع ،امنا يأُث للمخالفة ،لقوهل تعاىل ( :فصيام
شهرين متتابعني من قبل أن يامتسا) فتكون الزوجة حمرمة عليه حىت يكفر ،فان جامع
فقد أُث ،وتعود حمرمة عليه ،ويمت صومه،
وعليه فلو وطئ املظاهر املرأة اليت ظاهر مهنا قبل التكفري أو اس متتع هبا بغري الوطء
عىص ربه ,خملالفة أمر هللا ،وال يلزمه اال كفارة واحدة ,وتبقى زوجته حراما عليه كام
اكنت حىت يْكل الكفارة ,وهذا قول مجهور الفقهاء ,ووهجه ما روي عن عكرمة عن
ابن عباس ريض هللا عهنام  { :أن رجال أىت النيب صىل هللا عليه وسمل قد ظاهر
من امرأته فوقع علهيا  ,فقال  :اي رسول هللا ،اين قد ظاهرت من زوجيت فوقعت
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علهيا قبل أن أكفر  ,فقال  :وما محكل عىل ذكل يرمحك هللا ؟ قال  :رأيت خلخالها
يف ضوء القمر  ,قال  :فال تقرهبا حىت تفعل ما أمرك هللا به } وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1431/6/12هـ
تكرر امجلاع يف هنار رمضان
ىل صديقة تزوجت منذ  24س نه تقريبا واكن زواهجا ىف شهر شعبان ولكهنا اكنت
ىه وزوهجا يفطران ىف رمضان لغلبة الشهوةحدث عدة مرات لكهنا صامت بعد ذكل
شهرين متتابعني ككفارة وزوهجا تصدق لظروفه الصحية واكنت تعتقد ان الامر انهتيى
ابلتوبةوالصيام لكهنا اكتشفت انه البد ان تكفر عىل لك يوم وىه غري مس تطيعة
ماداي وجسداي مفا هو التوجيه
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
البد أن نعمل أو ًال أن احملظور اذا فعل عن هجل ابحلمك فانه ليس فيه اال التوبة ،خبالف
ترك الواجب ،وهنا الزوجان فعال حمظورا عظامي يف هنار رمضان ،فان اكن عن عمل
فان الواجب عن لك يوم يفطراه جبامع قضاؤه ،وأن ِّ
يكفرا عنه بكفارة مس تقةل ،ويه
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عىل الرتتيب عتق رقبة ،مفن مل جيد فصيام شهرين متتابعني ،فان مل جيدا فاطعام
س تني مسكينا ،هذا ان اكان عا ِّل َمني بتحرمي امجلاع يف هنار رمضان.
مفىت تيرس شئ من تكل الكفارة عىل الرتتيب املذكور ف ُف ِّعلت فهي جمزئة ،وال يلزهمام
شئ أخر اال القضاء كام تقدم ،فان جعزا ابملال والبدن ،فتكف التوبة ،والاس تغفار،
والعزم عىل عدم العودة ،والندم ،وتسقط الكفارة.
أما مع اجلهل بتحرمي امجلاع يف هنار فانه ال يلزم شئ ،سوى قضاء اليوم اذلي أفطراه،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1427/2/23ه
هل ينقطع تتابع الصوم يف كفارة الظهار ابمجلاع يف الليل؟
رجل عليه كفارة ظهار جفامع زوجته لي ًال لنه مل يس تطع الصرب فهل يقطع تتابع الصيام
؟ أم ال ؟
مبعىن أخر هل جامع املظاهر لي ًال يفسد كفارة الصيام ويعيد صيامه من جديد ؟
حفظمك هللا وجزامك هللا خري ًا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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اذلي يقطع التتابع يف كفارة الظهار هو أن يأيت ِّ
مبفطر أثناء الهنار ،وامجلاع املذكور امنا
وقع يف الليل ،فالصحيح أنه ال يقطع التتابع ،امنا يأُث للمخالفة ،لقوهل تعاىل ( :فصيام
شهرين متتابعني من قبل أن يامتسا) فتكون الزوجة حمرمة عليه حىت يكفر ،فان جامع
فقد أُث ،وتعود حمرمة عليه ،ويمت صومه،
وعليه فلو وطئ املظاهر املرأة اليت ظاهر مهنا قبل التكفري أو اس متتع هبا بغري الوطء
عىص ربه ,خملالفة أمر هللا ،وال يلزمه اال كفارة واحدة ,وتبقى زوجته حراما عليه كام
اكنت حىت يْكل الكفارة ,وهذا قول مجهور الفقهاء ,ووهجه ما روي عن عكرمة عن
ابن عباس ريض هللا عهنام  { :أن رجال أىت النيب صىل هللا عليه وسمل قد ظاهر
من امرأته فوقع علهيا  ,فقال  :اي رسول هللا ،اين قد ظاهرت من زوجيت فوقعت
علهيا قبل أن أكفر  ,فقال  :وما محكل عىل ذكل يرمحك هللا ؟ قال  :رأيت خلخالها
يف ضوء القمر  ,قال  :فال تقرهبا حىت تفعل ما أمرك هللا به } وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1431/6/12هـ
كفارة تأخري قضاء صوم رمضان.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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فان هللا تعاىل امنت عىل هذه المة بتيسري كبري يف الترشيع ،فأوجب الصوم ،وملا عمل
أن من الناس من قد يعجز عن امتامه ملرض وحنوه ،جعل هلم فسحة يف الفطرُ ،ث
القضاء عند املقدرة ،فقال تعاىلَ ( :و َم ْن َاك َن َم ِّريضً ا أو عَ َىل َس َف ٍر فَ ِّع َّد ٌة ِّم ْن أايم ُأخ ََر
) البقرة ،185/فأابح هللا تعاىل ملن اكن معذورا الفطر يف رمضانُ ،ث القضاء بعده.
وال شك أن املبادرة ابلقضاء هو الحوط للمسمل ،وال ينبغ هل الرتايخ فيه ،مفىت
س نحت الفرصة ،واس تطاع القضاء ،اكن عليه أن يقِض ما عليه من أايم؛ ذلا اكن
من فقه أم املؤمنني عائشة ريض هللا عهنا أهنا اكنت ال تتعدى الس نة حىت تقِض
الص ْو ُم ِّم ْن َر َمضَ َان ،فَ َما أ َْس َت ِّطي ُع َأ ْن َأ ْق ِّض َي ُه اال ِّيف
ون عَ َ ََّل َّ
أايهما ،فقالت(َ :اك َن يَ ُك ُ
ِ
ول َّ ِّ
َش ْع َب َانَ ،و َذ ِّ َكل ِّل َم َاك ِّن َر ُس ِّ
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل ) أخرجه البخاري ومسمل .
اَّلل َص َّىل َّ ُ
أما من أخَّر القضاء حىت دخل رمضان أخر ،فهذا هل حاالن:
الوىل :أن يكون بعذر ،فهذا ال اشاكل يف وجوب القضاء عليه ،دون أن يك ِّفر،
وهذا حمل اتفاق.
الثانية :أن يؤ ِّخر القضاء ،بدون عذر ،فقد اختلف أهل العمل يف وجوب الكفارة
عليه ،فذهب امجلهور من املالكية والشافعية واحلنابةل اىل وجوب الكفارة عليه،
اس تدالال بأاثر عن أيب هريرة وابن عباس ريض هللا عهنام ،واس تدالال بأثر عائشة
املتقدم يف مبادرهتا ابلقضاء قبل دخول رمضان ،فهذا ُمش ِّعر بأن التأخري حىت دخول
رمضان أخر ال ينبغ .
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وذهب احلنفية اىل عدم وجوب الكفارة ،نظرا لكون هللا تعاىل مل يلزم العباد بأكرث
من االطعام ،وهو ما اختاره االمام البخاري يف حصيحه ،فقد نقل عن النخع قوهل :
"اذا فَ َّر َط َح َّىت َجا َء َر َمضَ ُان أخ َُر ي َ ُصو ُمهُ َما َولَ ْم يَ َر عَلَ ْي ِّه َط َعا ًماَ ،وي ُ ْذ َك ُر َع ْن َأ ِّيب ه َُرْي َر َة
ُم ْر َسال َوا ْب ِّن َع َّب ٍاس َأن َّ ُه يُ ْط ِّع ُم" .
اَّلل اال ْط َعا َم  ،ان َّ َما قَا َل  ( :فَ ِّع َّد ٌة ِّم ْن أايم ُأخ ََر )" اهـ.
ُث قال البخاري "َ :ولَ ْم ي َ ْذ ُك ِّر َّ ُ
ِ
ِ
ومعلوم أنه ليس يف النصوص من الكتاب والس نة ما يشعر بوجوب القضاء قبل
دخول رمضان أخر ،غري أن املسمل ال ينبغ هل أن يتوسع يف الرخصة ،ويبادر ابلقضاء
قبل أن يفجأه املوت.
لك يو ٍم أخَّر قضاءه اكن حس نا ،غري أنه ليس عىل
ُث ان كفَّر ابطعام مسكني عن ِّ
سبيل الوجوب ،امنا هو اس تحبااب ،وأخذا بفتوى الصحابة ريض هللا تعاىل عهنم ،أما
االجياب فهو الزا ٌم للعباد مبا مل يلزهمم هللا تعاىل به ،وهو خمالف لرصحي القرأن اذلي مل
يوجب أكرث من القضاء ،وهللا تعاىل أعمل.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1433 /8/26هـ
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سؤالان يف النذر وكفارة الفطر
هل يلزم أن أدفع كفارة الصيام يف البدل اذلي أقمي فيه أم أدفعها يف بدل أخر غري البدل
اذلي أقمي هبا ؟ مع العمل بأن البدل الخر هبا فقراء حيتاجون لهذه الكفارة أكرث من
أهل البدل اذلي أقمي فيه ؟ أفتوين مأجورين ؟
س2نذرت هلل تعاىل ان فعل هللا ل يشء ما  ..لصومن االثنني وامخليس اىل أن
يقبض هللا رويح وابلفعل حقق هللا ل ما أريد ولكن مل أوف بنذري ملدة 7س نوات
فهل عَل قضاء النذر اذلي فاتين ؟ وهل عَل كفارة اطعام مساكني ؟
أم ماذا عَل أن أفعل ؟ وما نوع الكفارة ان يه واجبة عَل؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
كفارة الصيام ال جتب اال عند العجر التام عن الصوم ،مفىت اس تطاع املسمل أن يقِض
أايمه اليت أفطرها من رمضان لعذر وحنوه ،فالواجب عليه القضاء ،وال جتب الكفارة،
ومىت وجبت الكفارة ،فالفضل أن تكون يف فقراء البدل ،واال فف أي ماكن.
والنذر مكروه عند احملققني من أهل العمل ،وال حيسن أن ينذر املسمل شيئا ،فقد
هنيى النيب صىل هللا عليه وسمل عن النذر ،وقال( :انه ال يأت خبري ،امنا يس تخرج به
من البخيل) ،ولكن مىت نذرت طاعة ،فالواجب عليك الوفاء ابلنذر ،وان طال،
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لكن عند العجز التام جيزيك كفارة ميني ،لقوهل صىل هللا عليه وسمل( :من نذر نذرا
ال يطيقه فكفارته كفارة ميني)  ،فعليك قضاء الايم اليت تركتهيا ،وان جعزت متاما
فعليك كفارة ميني ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف 1432/5/12هـ
هل مايفعهل جيزي أم جيب عليه الصيام؟؟
كنت مدمن خمدرات ملدة  25س نه وتبت ال هللا وامحلد هلل عىل منه وفضهل والان
اان يف الس نه الرابعه بعد التوبه ,سؤال يف تكل الفرته املظلمه فوت صيام شهور من
رمضان الاعمل مك هل يه 5س نوات أو 7س نوات والان اان يف اكمل حصيت واطيق
الصيام لكام اتيحت ل الفرصه وهذا ما اان افعهل الان واخراج  45كيلو رز شهر ًاي
للفقراء واتصدق حسب الاس تطاعه فهل هذا اذلي افعهل جيزي ام جيب عَل ان
اصوم عن لك شهر شهرين متتابعني؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
نسأل هللا أن يتقبكل يف التائبني ،وبعد ،فليس عليك أن تصوم شهرين متتابعني ،اال
اذا كنت تفطر ابمجلاع يف هنار رمضان ،أما جمرد الفطر ،فال يوجب هذه الكفارة،
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وما تصنعه الن حسن جدا ،وعليك أن تنوي عند الصوم أنه قضاء ملا س بق ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 20/3/1435ه
حمك الصيام يف كفارة الميني ملن اكن قادرا عىل االطعام أو الكسوة
السالم عليمك اان حلفت ميني واان ملزمه بكفارتني ميني  ..مقت ابلصيام ليوم واحد واان
الان اصوم اليوم الثاين واصبت بوعكه حصيه  ..مع العمل اين ال اس تطيع دفع الكفارة
 ..واعمل ان املفروض أوال دفع الكفاره ومن مل يس تطع فعليه ابلصيام ..سؤال هو..هل
اس تطيع الاس مترار ابلصيام ودفع الكفاره يف نفس الوقت ..أو هل اس تطيع ان اقطع
صيام وادفع الكفارة..
جزامك هللا خرياا..
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أوال بدؤك ابلصوم أوال مع كونك عاملة بأن الكفارة مقدمة عىل الصوم ،يعد من
الخطاء ،واكن الواجب عليك أوال البدء ابطعام عرشة مساكني أو كسوهتم أو حترير
رقبة ،فان جعزت عن ذكل انتقلت اىل الصوم ،والن الواجب عليك مادمت قادرة
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عىل الكفارة اخراهجا ،وأما الصوم فكل أن تصوم تطوعا ،وليس من أجل الميني،
فان مصت للميني ،اكن للبدعة أقرب ،وقد قال صىل هللا عليه وسمل  ( :من معل
معال ليس عليه أمران فهو رد ) وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 22/5/1435ه
حمك من اكنت تفطر رمضان والتقِض ماعلهيا
س يدة تسال  ،تقول اهنا عندما اكنت صغرية اكنت ال تصوم الايم اليت اتتهيا فهيا
العاده الشهرية وذكل بسبب اجلهل الهنا اكنت صغرية ويف قرية انئية وليس الامر كام
هو الان من انتشار للقنوات الفضائية وما اىل ذكل حيث اكن ال يوجد تلفزيون وال
وسائل تعلمي وال مدارس والغريه
فهي الان تسأل وتقول هل علهيا يش يف الايم اليت افطرهتا بسبب العاده الشهرية
واليت ال تعمل عددها وال عدد الس نني اليت افطرت فهيا  ،كيف يكون احلمك يف وضعها
وفقمك هللا ورعامك
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الواجب علهيا حمأوةل تقدير هذه الايم ،وهذه الس نوات حسب ما يغلب عىل ظهنا،
واملبادرة بصوهما بنية القضاء.
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وقد قال صىل هللا عليه وسمل ( :من مات وعليه صوم صام عنه وليه ) وهذا يدل
عىل أن الصوم يبقى يف اذلمة ،وعن ابن عباس ريض هللا عهنام أنه قال :جاء رجل
اىل النيب صىل هللا عليه وسمل فقال :اي رسول هللا ان أم ماتت وعلهيا صوم شهر،
أفأقضيه عهنا؟ فقال( :لو اكن عىل أمك دين أكنت قاضيه عهنا؟) قال نعم ،قال:
(فدين هللا أحق ابلقضاء) ،وهذا أيضا يدل عىل بقائه يف اذلمة ،وال يشرتط التتابع،
وأما الكفارة فهي عىل الاس تحباب ،وليس يف دليل الرشع ما يوجهبا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 29/4/1435هـ
حمك الصيام ملن تسحر بعد ساعة من الذان
نويت قضاء يوم من رمضان وبعدما حصوت وتسحرت ورشبت املاء واان انتظر
املؤذن القامة الصالة اكتشفت اين مقت من النوم بعد ساعة من الذان  ..ما حمك
صيام هذا اليوم وهل امكهل
جزامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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يرض فعل احملظورات يف الصوم ،مادامت عن هجل
قضاء ،وال ُّ
الصوم حصيح ،ويقع ً
أو خطأ أو نس يان ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 24/8/1435هـ
قضا ُء رمضان لل َمرأ ِّة احلا ِّم ِّل و ْاملر ِّضع ِّ
زوجيت تركت أايما من رمضان ُث محلت ووضعت وأرضعت ،ومل جتد ُمت َّ ِّس ًعا من
الوقت للقضاء  ،مفا الواجب علهيا؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
هذه املسأةل وقع فهيا الزناع عىل عدة أقوال  ،فأكرث أهل العمل عىل وجوب القضاء
عىل من أفطرت محلل أو رضاع ،مع تفصيل يف وجوب الكفارة  ،وهو مذهب احلنفية
والشافعية واحلنابةل  ،وذهب بعض أهل العمل اىل أن الواجب االطعام ،دون القضاء،
وهو مروي عن ابن عباس وابن معر ريض هللا عهنم.
والصحيح أن الواجب علهيام القضاء ،وال جيب االطعام اال عند العجز التام ،فهذا
هو املامتيش مع قواعد الرشع يف هذا الباب ،وبيانه أنه اذا اكن املر ُيض  -وهو من
القضاء ،قال تعاىل:
ورد يف حقه الرخص ُة ًّنصا يف كتاب هللا تعاىل -مل يسقطِّ ُ
هللا عنه َ
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{فَ َم ْن َاك َن ِّمنْ ُ ْمك َم ِّريضً ا أو عَ َىل َس َف ٍر فَ ِّع َّد ٌة ِّم ْن أايم ُأخ ََر} [البقرة ]184 :مفن ثبت
حْكُه ابلقياس عىل املريض من ابب أوىل.
كام أنه ال وجه الحلاقهام ابلعاجز عن الصوم متاما  ،اكلش يخ الكبري ،أو من به ٌ
مرض
مزمن مينعه من الصوم ،فأصول الرشع أن املريض ومن جعز عن الصوم لفرتة ُ ،ث
ٌ
أصبح قادرا عىل الصوم أنه جيب عليه القضاء.
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل
ويؤيد ذكل من الس نة حديث َأن َ ٍس ريض هللا عنه َع ْن النَّ ِّ ِّيب َص َّىل َّ ُ
قَا َل  ( :ا َّن َّ َ
اَّلل َوضَ َع َع ْن الْ ُم َسا ِّف ِّر ِّن ْص َف ال َّصال ِّة َو َّ
الص ْو َم َ ،و َع ْن الْ ُح ْب َىل َوالْ ُم ْر ِّضع ِّ
ِ
ل
) أخرجه ا نسايئ ،وحصحه اللباين  ،وهذا رصحي يف جعل حمك احلامل واملرضع
اكملسافر ،ومعلوم أن املسافر يفطر ويقِض ،فكذكل احلامل واملرضع  ،فلتحقان
ابملسافر واملريض يف وجوب القضاء ،وال وجه لسقوطه عهنام؛ لنه امنا يسقط َّمعن
جعز عن الصوم ابللكية ،وهو تفسري ابن عباس ريض هللا عهنام نفسه للقرأن ،عند
قوهل تعاىل{َ :وعَ َىل َّ ِّاذل َين ي ُ ِّطي ُقون َ ُه ِّف ْدي َ ٌة َط َعا ُم ِّم ْس ِّك ٍني} [البقرة ]184 :جفعل هذا
احلمك فمين جعز عن الصوم لش يخوخة وحنوه ،وما روي عن ابن عباس وابن معر
ريض هللا عهنم ،من أنه ال قضاء علهيام ال يعدو أن يكون اجهتادا ،وعند الزناع جيب
الر ُّد اىل الكتاب والس نة ،وقد س بق بيانه.
وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف 1432/5/30هـ
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أفطر أايما من رمضان بعذر ،وال يتذكر عددها
السؤال :السالم عليمك  ....ايش يخ اان كنت يف بدايه بلوغ مل احسب مك عدد الايم
اليت افطرهتا يف رمضان وانس يه ايش يخ مك يوم عَل ماذلي عَل فعهل ؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الصوم من العبادات اليت ال تسقط ابلتقادم ،فعليك تقدير عدد الايم وحتتاط يف
ذكلُ ،ث تقضهيا ،وال يلزم التوال،
وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف  14/8/1432 :هـ
القضاء واجب بلك حال عىل احلامل واملرضع ان أفطرات
السالم عليمك دكتور ...دلي سؤال فضال ...هل القضاء واجب بلك حال عىل احلامل
واملرضع ان أفطرات
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فان القول بعدم القضاء عىل املرضع واحلامل خمالف للصول املقررة للقضاء مطلقا
عىل لك من جعز عن الصوم لعذر وزال ،وهو نص الكتاب العزيز ،فقد قال تعاىل:
(فَ َم ْن َاك َن ِّم ْن ُ ْمك َم ِّريضً ا أو عَ َىل َس َف ٍر فَ ِّع َّد ٌة ِّم ْن أايم ُأخ ََر ) واملرضع واحلامل قد يكوان
أحسن حاال من املريض ،فان أوجب هللا تعاىل عىل املريض القضا َء ،مع أنه قد يكون
من أشد ما يكون مرضا ،فاملرضع واحلامل من ابب أوىل بوجوب القضاء علهيام ،وأما
قول رسول هللا صىل هللا عليه وسمل( :ان هللا وضع عن املسافر شطر الصالة عن
املسافر واحلامل واملرضع الصوم) فهذا يعين أن هللا تعاىل أسقط عهنام صوم رمضان
عند العجز عنه أو خش ية احلاق الرضر ابلصغري ،ال أنه أسقطه ابللكية ،وليس فيه
التعرض للقضاء ،وال يعين سقوطه ،وكذا قول ابن عباس ريض هللا عهنم( :واحلبىل
واملرضع اذا خافتا عىل أوالدهام ,أفطرات ,وأطعمتا ) فسكوته عن القضاء لتقرره،
وليس لسقوطه ،فالقضاء متقرر بنص الكتاب العزيز وكذا الس نة الصحيحةُ ،ث هو
ريض هللا عنه يتلكم عىل أمر أخر ،وهو الفطر عند حاجة املرضع أو احلامل اليه،
واالطعام ،وهو القدر الزائد عن املعتاد يف هذا الباب ،اذ املعتاد فقط القضاء ،لكنه
ريض هللا عنه يرى وجوب االطعام؛ خاصة فامي اذا أفطرات حلاجة اجلنني أو الصيب،
فلام اكن فطرهام ليس حلاجهتام ،امنا للصغري أوجب هذا عنده أمرا زائدا ،وهو االطعام،
ومل يتعرض ريض هللا عنه ملسأةل القضاء ،وأخىش أن يكون ما نسب البن عباس
وابن معر ريض هللا عهنم امنا هو من هذا الومه ،أو يكون قوهلام محموال عىل امرأة
حتمل لك عام ،حبيث يكرث علهيا القضاء جدا ،فتلحق ابلكبري اذلي يشق عليه الصوم،
فتلزمه الكفارة دون القضاء ،وهذه حاةل اندرة ،وبلك حال فأصول الرشع عىل أن
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الصوم ال يسقط ابللكية اال عن العاجز عنه ابللكية ،أما من جعز عنه لعذر وزال
العذر فالواجب القضاء بلك حال ،وفقمك هللا وابرك فيمك.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1439/10/5هـ
حمك من جامع زوجته يف هنار رمضان و كفارته
السالم عليمك ورمجة هللا وبراكته  ....فضال دكتور ماحمك من جامع زوجته يف هنار
رمضان وما يه كفارته؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني  ،وبعد .
امجلاع يف هنار رمضان حمرم ،وال جيوز ،ويرتتب عليه فساد الصوم ،مع وجوب
االمساك ،والكفارة املغلظة ،برشط العمل بتحرمي امجلاع يف هنار رمضان ،وعليه مفن
جامع امرأته يف هنار رمضان ،فان اكن جاهال احلمك ،فال شئ عليه ،ويقِض اليوم،
أما ان اكن عاملا ،فعليه الكفارة ،ويه عتق رقبة ،مفن مل يس تطع فصوم شهرين
متتابعني ،مفن مل يس تطع فعليه اطعام س تني مسكينا ،وال ينتقل اىل احدى الكفارات
اال ابلعجز التام عن احداهن ،وهللا املوفق.
كتبه  :د .محمد بن موس ادلال
يف 5/10/1436 :هـ
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جامع يف هنار رمضانُ ،ث مات قبل أن ِّ
يكفر
خشص قد توفاه هللا واكن قد جامع زوجته ىف فرته الش باب ىف هنار رمضان وال ادرى
ان اكن اتب ام ال أو اكن يعمل ان هذا ال جيوز ام ال مفاذا عىل اههل حىت يكفرواعن
هذا اذلنب ويغفر هللا هل وهل جيوز اخراج الكفاره اموال ارجو الرد وجزامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اذا مات ابن أدم انقطع معهل من ادلنيا ،وهو يف ذمة هللا ان شاء غفر هل ،وان شاء
عذبه ،ومع ذكل فان تيرس أن خترجوا كفارة امجلاع يف هنار رمضان من ماهل ،أو من
مال أحد يتربع به ،فرنجو أن ينفعه ذكل العمل ،والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين
متتابعني ،أو اطعام س تني مسكينا ،للك مسكني مد من ب ٍر وحنوه ،واملتيرس الن
هو اطعام س تني مسكينا.
وأما الزوجة فان اكنت عىل قيد احلياة ،فان الواجب سؤالها ،هل اكنت جاهةل أم
عاملة ،وهل أكرهت أم اكنت راضية ،وهل كفرت أم ال؟ فان اكنت جاهةل فال شئ
علهيا ،وان اكنت مكرهة أيضا ال شئ علهيا ،وان اكنت راضية ومل تكفر فعلهيا نفس
الكفارة السابقة عىل الرتتيب ،حبسب القدرة ،وهللا املوفق.
د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/3/19هـ
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امجلع بني القضاء وصوم الس تة من شوال
هل جيوز امجلع بني صيام القضاء وصيام الس تة من شوال يف أن واحد ؟؟ أي اذا
اكن عَل القضاء  7أايم بعذر رشع  +الس تة من شوال هل جيوز أن أصوم  7أايم
فقط بنيتني نية القضاء و نية ال 6من شوال ؟؟ ابرك هللا فيمك
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ال جيزئ صوم القضاء عىل هذه الصورة ،لن قضاء تكل الايم أمر جيب تعيينه
ابلنية ،وهو واجب بأصل الرشع ،وس تة الايم حتتاج أيضا اىل نية مس تقةل ،فهام
معالن مس تقالن مقصودان للرشع ،فال يصح امجلع بيهنام بنية واحدة ،عىل الرحج
من أقوال أهل العمل ،خبالف العبادة غري املقصودة للشارع ،فانه يصح أن جيمع بيهنا
وبني غريها يف نية واحدة ،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موس ادلال
يف2/2/1431 :هـ
الانتقال اىل الصوم يف كفارة الميني
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته  ،والصالة والسالم عىل س يدان محمد وأهل وحصبه
أمجعني  ،بداي ًة أود شكرمك أهيا االخوة املقميني عىل هذا املوقع  ،وأمتىن أن يوفقمك هللا
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ل ْالفضل  ،اخويت ا ْالفاضل  ،دلي سؤال حول يشء مقت به وأان الن اندم عىل فعهل
 ،فقد أقسمت قبل فرتة عىل املصحف الرشيف أن ال أقوم مبامرسة العادة الرسية لــ
مدة  5س نوات  ،مع التذكري بأن معري احلال هو  15س نة  ،ولكين قد أخلفت
ذكل الوعد ومقت مبامرس هتا ْالين مل أس تحمل الشهوة اليت روادتىن  ،وعدت ملامرسة
العادة الرسية بعد أس بوعني من حلفان الميني  ،وأان أعرف أن الن عَل كفارة ميني ،
بعتق رقبة أو اطعام  10مساكني أو كسوهتم  ،ولكن مبا أنين ال زلت ابلــ  15من
معري وأان طالب مدريس  ،فال ميكنين أن أحتمل نفقات اطعام املساكني أو كسوهتم
 ،فهل جيوز ل أن أصوم  3أايم ككفارة  ،وبعد الصيام هل ينهتي الميني  ،أم أان ملزم
بدفع الكفارة سو ًاء ابالطعام أو الكسوة ؟؟  ،ويف حال جاز الصيام  ،فهل تبقى
الكفارة عَل حىت أكرب وأمتكل املال  ،أم ماذا ؟؟؟  ،وجزامك هللا لك خري .
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ما دمت مل تس تطع ان تأيت ابلعتق أو االطعام أو الكسوة ،فان هللا تعاىل يقول( :
مفن مل يس تطع فصيام ثالثة أايم ،ذكل كفارة أميانمك اذا حلفمت ) فالواجب أحد الثالثة،
وعند العجز عن احداهن ،يُنتقل اىل الصيام ،فان مصت ،فقد برئت ذمتك متاما من
هذا الميني ،وال يلزمك شئ أخر ،عىل أن الواجب عىل املسمل أن حيفظ ميينه ،وال
جيعهل عرضة للك معل ،بل عليه العزم والتصممي واالرادة اجلازمة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/11/1هـ
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حكــم التـأخــر بقضــاء مافـات من رمضــان وما يـرتتـب عليــه مـن كفـــــارة
السالم عليمك  ..أان تزوجت منذ ثالث س نوات وللسف مل أويف دين رمضان اذلي
عليي منذ س نتني بسبب أين أمعل مضيفة طريان ويصعب عليي الصيام ولكين انشاهلل
سأصوم فمك جيب عَل أن أصوم عن لك يوم راح مين يف الس نني املاضية وهل عَل
أن أدفع كفارة عن تكل الايم شاكرة لمك هجودمك وجزامك هللا لك اخلري
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اذا اكن تأخري القضاء لظروف فرنجو أال يكون يف ذكل بأس ،وعليك قضاء تكل
الايم فقط ،أما ان اكن بغري عذر ،فعليك القضاء ،وعليك اطعام مسكني عن لك
يوم أخرت قضاءه يف قول بعض أهل العمل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1431 /12 /17هـ
مااحلمك يف صيام كفارة الميني هل الصيام ثالثة أايم متتابعة متتالية أو متفرقة؟؟
دكتوران الفاضل مااحلمك يف صيام كفارة الميني هل الصيام ثالثة أايم متتابعة متتالية
أو متفرقة وجزامك هللا خري اجلزاء.
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امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أوال كفارة الميني عىل الرتتيب ،ويه اطعام عرشة مساكني أو كسوهتم أو حترير رقبة،
مفن مل جيد فصيام ثالثة أايم ،والحوط فهيا التتابع ،لقراءة ابن مسعود ريض هللا عنه
(ثالثة أايم متتابعة ) وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 17/12/1435هـ
كفــارة مـن جـامـع زوجتــه فـ هنــار رمضــان
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته  ،،أان طالب مبتعث أدرس حاليا يف كندا ولكنين
يف الاصل من السعودية ،تزوجت قبل شهر رمضان بـــ اس بوعني (يف السعودية)
وقد جامعت زوجيت أربع مرات يف هنار رمضان ،ويعمل هللا أنين اند ٌم أشد الندم وما
أريد االا تكفري ًا ملا فعلت.
أان -ايش يخ -أعمل عن الكفارة وتسلسلها  ..ولكنين يف حرية كبرية من أمري أمتىن أن
يتسع صدرمك لرشح حاليت..
بعد زوايج بشهر ونصف تقريبا  -أي بداية العيد  -ذهبت اىل كندا دون زوجيت
لعدم اكامتل أوراق الفزيا اخلاصة هبا  ..وبعد اس بوعني من الن سوف أعود اىل
السعودية لخذها وأعود هبا اىل كندا.
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املشلكة الوىل  -صيام شهرين متتابعني عن لك يوم  ..مما يعين  8أشهر عين وصيام
زوجيت  10أشهر نظرا لهنا قد أحدثت  5أايم يف رمضان .املشلكة أنين مل أس تطع
اكامل رمضان وهو شهر واحد دون أن ُأحدث ،فـ كيف ل بـ  8أشهر يف كندا مع
شهر واحد فقط،
زوجيت وحنن حديثوا عهد ابلزواج ومل نقض مع بعضنا الا مامجموعه ٌ
علام أن دراس يت يف كندا مسائية  ،أي أنين أكون متواجد يف املزنل لك يوم حىت بعد
املغرب ومن ُث أذهب اىل اجلامعة مساء ًا.
املشلكة الثانية  -اطعام عن لك يوم  60مسكينا  ،وبعد أن تقصيت أثناء تواجدي
يف السعودية عن مجعية الرب أجابوين بأن املسكني يلكف  15رايال الطعامه  ،مما
يؤدي اىل مامجموعه  8100رايل عين وعن زوجيت .وهذا املبلغ ليس من السهل
طالب يف اجلامعة مثَل..
توفريه لـ ٍ
وهللا ان هذه الكفارة أقضت مضجع وأقلقتين  ..فـأرجو منمك أن تفيدوين وترشدوين
ملا أمعل أرجو من هللا العَل العزيز أن يوفقمك ملا هو خري وجيزيمك عين وعن لك
املسلمني خري اجلزاء ,,
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الواجب هو ما ذكرت من كفارة ،والول فهيا عتق رقبة ،واال فصيام شهرين متتابعني
للك يوم أوقعت فيه امجلاع ،فان جعزت فاطعام س تني مسكينا ،عن لك مرة ،فان
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جعزت عن امجليع سقطت ،وعليك التوبة النصوح ،وان اس تطعت أن خترج البعض
وجب ،وسقط ما تعجز عنه،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 23/5/1434هـ
حمك قضاء ما فات من صيام رمضان لكرث من عام
افطرت يف شهر رمضان عام 1430وانهتت الس نه واان مل اقِض صوم الايم اليت
افطرهتن وأىت العام املقبل 1431واصبح عىل قضاء اثين الوهو ادلوره الشهريه
فهل جيوز ل ان اصوم أايم اليت افطرت هبن يف هذ العام ام ابدء ابلعام اذلي قبهل؟
ولمك مين جزيل الشكر
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
حيسن بك أن تبديئ بقضاء أخر أايم أفطرتهياُ ،ث تتبعيهنا بأايم الس نة املاضية
( )1430مع التوبة والعزم عىل عدم تأخري القضاء مرة اثنية ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1/5/1434هـ
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هل جيب عليه صيام 400يوم ليكفر عن ذنبه ؟؟
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته والصالة والسالم عىل من النيب بعده ..وبعد اان
شاب كنت امارس العاده الرسيه ُث اقسمت ان الافعلها وان فعلهتا ساصوم ثالثه
أايم ُث فعلهتا عدة مرات حىت اصبح عَل صيام 400يوما فهل عَل صياهما أو التوبه
فقط
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
مص ما اس تطعت وكفر عن البايق كفارة ميني ،وال تعد اىل النذر مرة اثنية ،فالنذر
يف أحص أقوال الفقهاء مكروه ،وان اكن جيب الوفاء بهُ ،ث عليك ابلتوبة الصادقة
النصوح ،والبعد عن أس باب الوقوع يف هذه املعصية ،اكلنظر اىل احملرمات ،وحصبة
السوء ،واقرتب من أهل اخلري ،وأ ِّكرث من قراءة القرأن ،والقراءة يف كتب الس نة
والعمل ،فالتوبة مبفردها قد ال تكف  ،بل ال بد من فعل الس باب املعينة.
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 11/1/1435هـ
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هل علهيا كفارة فقط ام قضاء وكفارة؟؟
زوجيت ودلت يف رمضان هل علهيا الكفارة فقط؟ أم القضاء والكفارة؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ان اكنت امرأتك أفطرت بسبب النفاس ،فليس علهيا اال قضاء ما أفطرته ،اما ان
اكنت أفطرت ،ويه طاهر بعد النفاس ،اما للرضاع أو لضعف حصهتا ،أو أفطرت
ويه حامل يف أخر امحلل ،فعلهيا القضاء ،ويف الكفارة خالف ،وال يظهر وجوب
الكفارة ،امنا اس تحبه بعض الصحابة ريض هللا عهنم ،ويه اطعام مسكني عن لك
يوم أفطرته ،مع القضاء ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 18/3/1434ه
حمك اخراج كفارة عن افطار أايم من رمضان بعذر رشع
السالم عليمك ......أان امراءة مزتوجة وقد كنت افطرت أايم كثرية من رمضان لعذر
رشع وتأخرت عن قضاء الصيام س نوات عديدة والان و هلل امحلد مصت لك
اذلي عَل من الصيام ولكن الكفارة ال ادري اين اخرجهتا ابلشلك الصحيح ام ال
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فقد ذهبت اىل السوق واشرتيت مبقدار ويزيد ما يلزمين من كفارة ارز وسكر
وزيت وعصريات وما يلزم للعشاء والغذاء والفطور وايضا اغراض التنظيف من
صابون وغريه وقدور طبخ ولك ما حيتاجه الانسان من مؤون البيت واعطيته اهَل
ومه حباجة هل مع العمل اهنم من اهل بيت الرسول وايضا اين سافرت من بدل اقاميت
وامقت بعض الايم عندمه حيث اهنم ضيفوين من اذلي جلبته هلم من الكفارة فهل
جتزي عين ام البد ان اعيدها
اذا اكن ال جيوز فهل جيوز ل ان افعل نفس اليشء الم زويج الفقرية ومزتوجة من
رجل اخر وزوهجا ال يعطهيا ما يكفهيا بسبب سوء حالته املادية وزويج يعطهيا ولكن
ليس بشلك مس متر اي عندما يتوفر دليه يعطهيا ومع ذكل اليكفهيا حيث اهنا مريضة
وما ايتهيا ترصفه عىل عالهجا واجيار بيهتا مع العمل اننا عندما نسافر نقمي عندها عدة
أايم  ..........واذا الجيوز اي مهنام فكيف امعل هل اطبخ مثال واعظيه ملسكني ام
اعطيه وهو يقوم ابلطبخ ؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أخيت الكرمية ،بداية اعلم أن الكفارة يف هذا الباب اس تحهبا بعض أهل العمل فقط،
وليس عىل وجوهبا دليل من كتاب أو س نة ،وعليه فهوين المر عليك ،وان كنت
مرصة ،مفا ذكرت أنك أخرجتهيا ،فنسأل هللا أن يتقبلها ،وان أردت أن تعيدها مرة
أخرى ،فهي طعام مسكني عن لك يوم أخرت قضاءه ،وال بأس ابخراهجا يف أم

فتاوى الصيام  ...للدكتور ..محمد بن موسى الدالي

319

زوجك ،وغريه ،بعدد الايم الواجبة ،أو خترجهيا لنفس الشخص يوما بيوم ،بعدد ما
عليك من الايم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 22/7/1435هـ
هل يقِض لك الايم اليت افطرها أم خيرج كفارة؟؟
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته  ..سؤال يتعلق ابلصيام وقضاؤة أرجو افاديت ولمك
خالص التحيه  ...أذكر عندما كنت يف فرتة املراهقه يف شهر رمضان  ..انين اذا اتيت
للبيت خارج من املسجد لداء صاله الفجر فانين أذهب اىل االانء ليك أرشب ماء
 ..وال شك أن صيام ابطل  ..مر عىل هذا س نوات طويل  ..سؤال هل أقِض
تكل الايم حبيث أبين عىل اليقني بعددها  ..ومايه مقدار الكفاره  ..وهل جيوز ل
أن أقدم الكفاره يف هذه الايم وبعد عدة أشهر أقوم بقضاء الايم ؟
أفتوان مأجورين
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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الواجب عليك أوال التوبة من هذا الفعلُ ،ث عليك قضاء هذه الايم بعد عدها
وحرصها قدر الاس تطاعة ،وال جتزئ الكفارة فقط ،بل وال جتب أصال ،امنا اس تحهبا
بعض أهل العمل .وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 15/6/1435هـ
ما قمية الفدية اذا صام خشص صيامه القضاء بعد س نة؟
السالم عليمك ورمحة هللا  ....فضال دكتور ما قمية الفدية اذا صام خشص صيامه
القضاء بعد س نة؟ ....وجزامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اس تحسن بعض أهل العمل أن يكفر من أخَّر القضاء حىت دخل رمضان أخر ،وهو
اطعام مسكني عن لك يوم ،ومن اتب واس تغفر فانه يكفيه ذكل ،وال كفارة عىل
الرحج ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 7/1/1435هـ
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نزول سوائل عىل املرأة يف الصوم أايم احليض
سؤال هو تزوجت يف منتصف شهر شعبان ومل تأتيين ادلورة الشهرية حىت بداية
رمضان ولكين كنت مسافرة واكن يزنل عَل قليل من السوائل اليت ليست دماء
صافية وابلتال مخنت انين ممكن ان اكون حامل وان هذا نزيف قليل ومصت مجيع
الايم اىل ان رجعت اىل البدل ذهبت اىل الطبيبة اليت معلت ل حتليل محل وجاء
سليب واخربتين ان تكل اكنت يه ادلورة الشهرية ولكن بعد الزواج ممكن ان حتصل
خلبطة وبعدها توقفت عن الصيام حىت اختفت .
سؤال ماذا عَل جتاه الايم اليت مصهتا وهل اقضهيا مرة اخرى أو ال
لمك الشكر
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
مادمت تأكدت من هذه الطبيبة أن هذه السوائل اكنت ادلورة ،فعليك قضاء تكل
الايم اليت مصتهيا ،وأنت عىل هذه احلال.
وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موس ادلال
يف 1433/3/12هـ
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كفارة من جامع زوجته يف هنار رمضان
السالم عليمك فضيةل الش يخ  ...حصل جامع بيين اان وزويج هنار رمضان ليس
رمضان اذلي مىض ولكن اذلي قبهل افطران  3أايم مفا كفارتة غري الصيام النين مركبة
مانع امحلل اللولب فاغلب الشهر اكون فاطرة اريد كفاره غري الصوم وكفارة لزويج
وشكر ًا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
امجلاع يف هنار رمضان من حمظورات الصوم العظمية ،والواجب فيه عىل املسمل -
الرجل واملرأة -عتق رقبة ،فان مل يتيرس فصوم شهرين متتابعني ،فان مل يقدر فاطعام
س تني مسكينا ،وهذا عىل الرتتيب ،وليس عىل التخيري ،وتلزم هذه الكفارة للك يوم
يفطره املسمل بسبب امجلاع.
وال ندري ما السبب يف أنك تفطرين طول الشهر بسبب اللولب؟! يرىج توضيح
السبب يف ذكل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 10/6/1435هـ
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قضاء رمضان يف ذي احلجة
ماحمك صيام قضاء رمضان يف الايم 1و2و3و4و5و6و 7من شهر ذي احلجة
()12
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،وعىل
أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
قال تعاىل يف كتابه العزيز ( :مفن اكن مريضا أو عىل سفر فعدة من أايم أخر) وليس
هناك حتديد لهذه الايم ،غري أن أهل العمل اشرتطوا أن تكون قبل رمضان الثاين،
وعليه فال بأس بصوم القضاء يف أي من أايم الس نة ،ولو اكن يف ذي احلجة ،فقد
وافقت وقتا فاضال ،وحىت لو اكن يف العرش ،فالعرش من أفضل أايم الس نة ،غري
أنه ال ينبغ أن يصام التاسع من ذي احلجة عىل أنه من أايم القضاء؛ لن هل فضال
خاصا ،فهو مقصود ذلاته ،ذلا يسن اس تثناؤه وعدم صومه بنية القضاء ،امنا يصام بنية
مس تقةل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/3/12هـ
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حمك التأخر يف قضاء الصيام
مل أقِض صيام العام املايض ,ماذا جيب عَل أن أفعل ؟
هل جيوز ل أن أغتاب أشخاص بدون ذكر أسامهئم ؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ابدري الن بقضاء تكل الايم ،وليس عليك حرج يف هذا التأخري ،فهو تأخري مأذون
فيه.
وأما الغيبة احملرمة ،فهي ما اكنت عىل معني ،أما غري املعني ،فالوىل ترك الغيبة،
وتطهري اللسان من السب والفحش واللعن وحنوه ،فمل يكن النيب صىل هللا عليه
وسمل طعاان ،وال لعاان ،وال س بااب ،وال فساقا ،وال حفاشا ابلسواق وال فاحش القول
بذئ اللسان ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 28/2/1435هـ

فتاوى الصيام  ...للدكتور ..محمد بن موسى الدالي

325

حمك من جامع زوجته وعليه كفارة ظهار
رجل عليه كفارة ظهار جفامع زوجته لي ًال لنه مل يس تطع الصرب فهل يقطع تتابع
الصيام ؟ أم ال ؟
مبعىن أخر هل جامع املظاهر لي ًال يفسد كفارة الصيام ويعيد صيامه من جديد ؟
حفظمك هللا وجزامك هللا خري ًا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اذلي يقطع التتابع يف كفارة الظهار هو أن يأيت ِّ
مبفطر أثناء الهنار ،وامجلاع املذكور امنا
وقع يف الليل ،فالصحيح أنه ال يقطع التتابع ،امنا يأُث للمخالفة ،لقوهل تعاىل ( :فصيام
شهرين متتابعني من قبل أن يامتسا) فتكون الزوجة حمرمة عليه حىت يكفر ،فان جامع
فقد أُث ،وتعود حمرمة عليه ،ويمت صومه،
وعليه فلو وطئ املظاهر املرأة اليت ظاهر مهنا قبل التكفري أو اس متتع هبا بغري الوطء
عىص ربه ,خملالفة أمر هللا ،وال يلزمه اال كفارة واحدة ,وتبقى زوجته حراما عليه كام
اكنت حىت يْكل الكفارة ,وهذا قول مجهور الفقهاء ,ووهجه ما روي عن عكرمة عن
ابن عباس ريض هللا عهنام  { :أن رجال أىت النيب صىل هللا عليه وسمل قد ظاهر
من امرأته فوقع علهيا  ,فقال  :اي رسول هللا ،اين قد ظاهرت من زوجيت فوقعت
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علهيا قبل أن أكفر  ,فقال  :وما محكل عىل ذكل يرمحك هللا ؟ قال  :رأيت خلخالها
يف ضوء القمر  ,قال  :فال تقرهبا حىت تفعل ما أمرك هللا به } ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1/7/1435هـ
حمك من اكن يقِض الصوم وهو مسافرُ ،ث بدا هل الفطر
حمك من اكن يقِض الصوم وهو مسافرُ ،ث بدا هل الفطر ماذا لو اكن الصامئ قضاء
عىل سفر وأراد أن يأخذ برخصة الفطر  ،فهل عليه يشء؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الراحج جواز ذكل ،فان املسمل لو اكن صامئا الفرض يف سفرهُ ،ث بدا هل نقضه ،فانه
يباح هل ذكل ابلس نة الصحيحة ،فعن جابر ريض هللا عنه أن رسول هللا صىل هللا
عليه وسمل خرج عام الفتح فصام حىت بلغ كراع الغممي وصام الناس معه ،فقيل هل :ان
الناس قد شق علهيم الصيام ،وان الناس ينظرون فامي فعلت .فدعا بقدح من ماء بعد
العرص فرشب ،والناس ينظرون ،فأفطر بعضهم وصام بعضهم ،فبلغه أن انسا صاموا!
فقال :أولئك العصاة .رواه مسمل .والشاهد يف ذكل أن النيب صىل هللا عليه وسمل
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اكن صامئا يف سفرهُ ،ث أفطر ،اعتبارا برخصة السفر ،دون رشط أو قيد ،فان جاز
ذكل يف الفرض ،فف بدهل ،وهو القضاء من ابب أوىل .وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف 2140/10/14هـ
حمك من أخر قضاء رمضان حىت دخل رمضان أخر
فاتين صيام قضاء من شهر رمضان املايض مفاذا جيب عَل فعهل
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أمكَل هذا الشهر ،وبعده اقِض ما تقدم ،وبعض أهل العمل اس تحسن أن ختريج
كفارة عن لك يوم أخرت قضاءه ،وهو اطعام مسكني عن لك يوم،وهذا عىل وجه
الاس تحباب ،وليس الوجوب،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف 4/9/1436هـ
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صفة كفارة الميني
ما يه صفة كفارة الميني ؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
اَّلل ِّابلل َّ ْغ ِّو
صفة كفارة الميني يه ما ذكره هللا يف كتابه العزيز ،قال تعاىلَ { :ال يُ َؤا ِّخ ُذ ُمكُ ُ
َرش ِّة َم َسا ِّك َني ِّم ْن أو َسطِّ
ِّيف َأيْ َما ِّن ُ ْمك َولَـ ِّكن ي ُ َؤا ِّخ ُذ ُمك ِّب َما َعقَّ ُّ ُ
دُت ا َليْ َم َان فَ َكفَّ َارتُ ُه ا ْط َعا ُم ع َ َ
ِ
ون َأ ْه ِّل ُ ْ
يمك أو ِّك ْس َوهتُ ُ ْم أو َ ْحت ِّر ُير َرقَ َب ٍة فَ َمن ل َّ ْم َجي ِّْد فَ ِّص َيا ُم ثَ َالثَ ِّة أايم َذ ِّ َكل َكفَّ َارةُ
َما ت ُْط ِّع ُم َ
ون
َأيْ َما ِّن ُ ْمك اذا َحلَ ْف ُ ْمت َوا ْح َف ُظو ْا َأيْ َمانَ ُ ْمك َك َذ ِّ َكل يُ َب ِّ ُني ُ
اَّلل لَ ُ ْمك أ َاي ِّت ِّه لَ َعل َّ ُ ْمك ت َ ْش ُك ُر َ
}املائدة ،89فالكفارة واحضة ،ويه أن تطعم عرشة مساكني من أوسط ما تألك أو
تقوم بكسوهتم ،أو عتق رقبة ،فان تعذر لك هذا فصم ثالثة أايم ،وال جيوز أن تقدم
الصوم عىل ثالثة المور السابقة ،فهي كفارة عىل التخيري املذكور يف االطعام أو
الكسوة أو العتق ،وهذه الثالثة أنت خمري فهيا ،فان جعزت عن واحد مهنا ،فانتقل
اىل الصوم.
وكل أن تكفر عن الميني قبل أن ختالف ما حلفت عليه ،ويسمى حتةل أميان ،وكل
أن تؤخر الكفارة حىت ختالف ما حلفت عليه ،وتسمى كفارة الميني ،وال يشرتط يف
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الصوم التتابع ،فان اتبع بني ثالثة الايم اكن الفضل.معال بقراءة ابن مسعود ريض
هللا عنه الثابتة (فصيام ثالثة أايم متتابعة )
فان جعزت عن الثالثة املذكورة ،وعن الصوم ،فان هذا الواجب يسقط عنك ،قال
الش يخ ابن عثميني رمحه هللا " :اذا لزم االنسان كفارة ميني ومل جيد ما يطعم  ،ومل
اَّلل َما ْاس َت َط ْع ُ ْمت )  ،وقوهل
يس تطع الصوم  ،فاهنا تسقط عنه ؛ لقوهل تعاىل  ( :فَات َّ ُقوا َّ َ
اَّلل ن َ ْفس ًا االَّ ُو ْس َعهَا )  ،وقول النيب صىل هللا عليه وسمل  ( :اذا أمرتمك
 ( :ال يُ َ ِّلك ُف َّ ُ
ِ
بأمر فأتوا منه ما اس تطعمت )  ،وال يلزمه يشء؛ لن من القواعد املقررة أن الواجبات
تسقط ابلعجز عهنا اىل بدلها ان اكن لها بدل ،أو اىل غري يشء اذا مل يكن لها بدل،
واذا تعذر البدل سقطت عنه هنائي ًا " ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1432/9/3هـ
تأخري قضاء أايم احليض لعدة س نوات
س يدة تسال  ،تقول اهنا عندما اكنت صغرية اكنت ال تصوم الايم اليت اتتهيا فهيا
العاده الشهرية وذكل بسبب اجلهل الهنا اكنت صغرية ويف قرية انئية وليس الامر كام
هو الان من انتشار للقنوات الفضائية وما اىل ذكل حيث اكن ال يوجد تلفزيون وال
وسائل تعلمي وال مدارس والغرية فهي الان تس ئل وتقول هل علهيا يش يف الايم
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اليت افطرهتا بسبب العاده الشهرية واليت ال تعمل عددها وال عدد الس نني اليت افطرت
فهيا  ،كيف يكون احلمك يف وضعها ؟
وفقمك هللا ورعامك
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الواجب علهيا حمأوةل تقدير هذه الايم ،وهذه الس نوات حسب ما يغلب عىل ظهنا،
واملبادرة بصوهما بنية القضاء ،وقد قال صىل هللا عليه وسمل ( :من مات وعليه صوم
صام عنه وليه ) وهذا يدل عىل أن الصوم يبقى يف اذلمة ،وعن ابن عباس ريض
هللا عهنام أنه قال :جاء رجل اىل النيب صىل هللا عليه وسمل فقال :اي رسول هللا ان
أم ماتت وعلهيا صوم شهر ،أفأقضيه عهنا؟ فقال( :لو اكن عىل أمك دين أكنت
قاضيه عهنا؟) قال نعم ،قال( :فدين هللا أحق ابلقضاء) ،وهذا أيضا يدل عىل بقائه
يف اذلمة ،وال يشرتط التتابع ،وأما الكفارة فهي عىل الاس تحباب ،وليس يف دليل
الرشع ما يوجهبا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1432/11/5هـ
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أفطر وهو دون البلوغ
ما حمك اين عندما كنت يف الثالثة عرش من معري اي مل اكن ابلغ ويف رمضان
كنت صامئا فافطرت ابلرس ما حْكها
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ال شئ عليك ،امنا جيب القضاء والتوبة عىل من وجب عليه الصوم ،وغري البالغ ال
جيب عليه الصوم أصال ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1429/3/7هـ
وجوب قضاء الصوم عىل النفساء
ما حمك من اجنبت يف رمضان اكرث من مرة ومل تصم يوما واحدا ما احلمك الرشع
هل الصيام أو ماذا؟
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امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
النفساء اكحلائض متاما ،ال جيوز لها الصوم أثناء نفاسها ،ويلزهما القضاء عند انقضاء
فرتة النفاس ،فعىل هذه املرأة أن حتسب الايم اليت أفطرهتا من رمضان ،سواء اكن
شهرا واحدا أم أكرث ،وتقضهيا ،وال يسقط الصوم عهنا اال مع العجز التام ،فاذا جعزت
لزهما اطعام مسكني عن لك يوم من هذه الايم ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف 1431/3/25هـ
عدم القدرة عىل قضاء رمضان بسبب املرض
بسم هللا الرمحن الرحمي ايش يخ اان عىل أايم من رمضان املايض مل امصها واان مريضة
اعاين من الام يف املاعده وحصوه يف اللك وال اقدر عىل قضاهئا مفاذا افعل ؟جزامك
هللا لك خري
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
عافاك هللا ،صومهيا عند القدرة علهيا ،وليس عليك يشء ،سوى القضاء عند
الاس تطاعة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/3/1433:هـ
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مسافر وجامعت زوجيت ،مفا الكفارة؟
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته كنت مسافر ملدة شهرين عن زوجيت ورجعت يف
هنار رمضان ومل امتاكل نفيس وجامعت زوجيت يف هنار رمضان رمغ انين كنت مل انوي
الافطار ابدا مفا كفارة هذا عليه وعَل زوجيت افادمك هللا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
أما أنت فليس عليك سوى القضاء ،وأما زوجتك ،فان اكنت خمتارة ،فعلهيا كفارة
مغلظة ،ويه عتق رقبة ،واال فصوم شهرين متتابعني ،فان جعزت جعزا اتما ،فعلهيا
اطعام س تني مسكينا ،وان كنت أكرههتا عىل ذكل ،فعلهيا قضاء ذكل اليوم فقط،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
قضاء رمضان لعدة س نوات
السالم عليمك و رمحة هللا و براكته
اان عندي دين حائل لرمضان س نة  2009و رمضان س نة  2010و بدأت اصومه
عىل فرتات و هذه اليومني مصت و نوية قلت انوي صيام ديين لس نة  2011علام
بأن ليس ل دين حائل لهذه الس نة و لكن ظنا مين بأن ادلين اذلي عَل لهذه الس نة
و عندما راجعت نفيس وجدت ان ديين لس نة  2009فهل اعيد هذه اليومني و
اعتربها انفةل ام ماذا افعل؟
و جزامك هللا خريا
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ال يشرتط يف نية القضاء أن هذه الايم لس نة كذا ،بل عدي الايم ،واقضهيا ،وهذا
جيزئك ،مفا مصتيه ال بأس به قضاء ،وأمكَل ما نقص ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/9/1432:هـ
تأخري قضاء رمضان بسبب الوضع
السالم عليمك ارجومك افيدوين وضعت طفل من س نتني يف شهر رمضان وابلتال
فطرت يف رمضان ومل اس تطيع ان اصوم بعد ذكل لظرويف الصحية ُث رمضان السابق
محلت ففطرت 12يوم لظرويف الصحية السيئة ومل اس تطع ان اصوم هذة الايم الن
هناك مشألك يف القلب فهل ممكن ان اخرج فلوس بدل الصيام
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ان جعزت عن الصوم ابللكية ،سواء الفرض أم النفل ،فالواجب الانتقال من الصوم
اىل الكفارة ،ويه اطعام مسكني عن لك يوم ،من أوسط ما تطعمون ،فال جيب
عليك الصوم اذن.
أما ان اكن هناك قدرة ،لكن فامي بعد ،فالواجب القضاء ،ولو تأخر ،ويسن اخراج
كفارة عن تأخري القضاء ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/9/1431:هـ
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قضاء صوم رمضان عام مىض
 _1ااان اخذت من ام مال دون علمها و اان يف نييت اين سوف ارجعها لها عندما
يكون عندي لكن اان احلد الان مل اس تطع ان ارجعه لها واان فتاة صغرية يف السن
معري حوال  18س نه و هذا الامر حمريين كثريا اريد منمك الاجابة عليه
 _2اان عندي دين صوم مل اؤدي قضه عندما كنت يف معري  13س نه واان مصت
منه القليل ومل امكل البايق ما افعل
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ابلنس بة ملال أمك فهو ابق يف ذمتك ،فاما أن تؤدينه حني يتيرس كل ذكل ،واما أن
تستسمحهيا،
وأما الصوم ،فان كنت يف تكل الفرتة ابلغة ،فيجب عليك قضاء تكل الايم الباقية،
أما ان مل تكوين ابلغة ،فليس عليك يشء ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
قضاء صوم فرتة اجلهاد
السالم عليمك ايب رمحة هللا اكن جماهدامن س نة  1954حىت  1962ضد الاس تعامر
الفرنيس واكن شااب يف سن  18وقد افتو انذاك هلم مبا اهنم جياهدون يف اجلبال عدم
الصيام بعد الاس تقالل س نة  1962عاد للصيام بشلك عادي غري انه مل يقض الايم
اليت افطر فهيا اثناء اجلهاد وتقدر ب  7س نوات أي  7رمضاانت هجال و ختاذال فقد
اكن فالحا اميا ....واثر حادث غرق س نة  1981تويف غرقا يف بس تان بسبب داء
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الرصع اذلي فاجاه وهو قرب حوض مايئ فغرق  .ملا كربان اخربتنا ام ان عىل ايب
 7رمضاانت جيب قضاءها ...سالنا الش يخ قال ان نطعم عن لك يوم مسكني و ان
نصوم ما عليه من أايم و اليت تقدر ب  210أايم ويه شاقة ابلنس بة لنا  .والبعض
قال لنا يكف الالطعام فارجو ان تفتوين يف هذا و اجرمك عىل هللا ...ادعو من فظلمك
اليب ابلرمحة .
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ان شق عليمك الصوم عنه ،فال بأس ابلطعام عن لك يوم مسكينا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/3/1431:هـ
مل أجد مساكني هل أصوم 3أايم؟؟؟
كيف اجد املساكني اذلي جيب ان اطعمهم مع ان معظم مساكني قرييت ال يصلون
 ...فهل يعتربوا كفارا وال جيوز اطعاهمم ؟  ,وماذا افعل ان مل اجد املساكني من
املصلني  ,هل اصوم  3أايم  ,ام ارسل اموالا اىل مجعية خريية وتتوىل ىه الامر .
وماذا افعل اذا كنت ال اعرف هل يصىل ام ال .
اجيبوین جزامك هللا خري ًا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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ان مل جتد مساكني ،فأرسلها لي هجة ،عىل أن حْكك علهيم بعدم الصالة مطلقا،
حمل نظر ،مفن أين كل أن النساء املسكينات ال يصلني؟!! فتحرى قدر الاس تطاعة،
وال جيوز الانتقال اىل الصوم اال ان جعزت متاما عن وجود املساكني ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/9/1431:هـ
عدم القدرة عىل قضاء رمضان
سوال ايش يخ ام مل تصوم عام وعام صامة منه اثنني وعرشيين يوم وذكل لهنا اكنت
يف حاةل وضع من امحلل وهذا قبل اعوام والان ام لتس تطيع الصوم ما احلل جزمك
هللا خري
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
علهيا أن تقِض تكل الايم ،فتقِض فامي تبقى من شعبان ،وتْكل بعد رمضان ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
كفارة امجلاع يف هنار رمضان
جامعت زوجيت يف هنار رمضان وأان أود ان أطعم  60مسكني كفارة
س  /هل يصح مين ان اشرتي كيس أرز  45كيلوا أو عدد من أكياس الرز 10
كيلوا
واعط الرس احملتاجة ذات العدد الكبري هل هذا جيزي ؟
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ام أين اذهب للجمعية وادفع مبلغ اطعام  60مسكني ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
كفارة امجلاع يف هنار رمضان عىل الرتتيب اليت :عتق رقبة ،فان جعزت فصوم شهرين
متتابعني ،فان جعزت فاطعام س تني مسكينا ،وال جيوز الانتقال اىل واحدة اال ابلعجز
التام عن اليت قبلهاُ ،ث جيب االطعام من أوسط ما تطعم ،ويكون معدا مطبوخا،
وليس أكياس أرز ،بل وجبات ،وتعطى لس تني مسكينا ،فان تعذر فال بأس بدفعها
للجمعية أو قميهتا ،ويبني هلم أهنا كفارة جامع ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
ما يه الكفارة لفطر أايم يف رمضان ظنا اهنا العادة الشهرية ولكهنا قبل البلوغ
السالم عليمك و رمحة هللا وبراكنه اان فتاة معري  18س نة عندي اس تفسار حول
الصيام أو الكفارة اان ملا بلغت اكن معري  12س نة ومل يزنل مين دم كثري عبارة عن
نقطة بس ومن دكل مل اتتين العادة الشهرية الا بعد  6اشهر و يف تكل املدة اىت
شهر رمضان ويف يوم من أايم رمضان عطشت كثريا ففكرت كتريا ُث قلت اهنا
ليست العادة الشهرية الهنا مل اتتين بعد و قد مر  6اشهر علهيا فرشبت املاء واان
الان اريد ان اسالمك عن تكل الايم اليت افطرت فهيا هل اصوم ماقطرت ام اطعم
مسكني ام ماذا ؟ ارجومك اريد جوابمك شكرا جزامك هللا الف خري
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
نزول تكل النقطة ،ال يدلل عىل البلوغ ،وابلتال فال يلزمك الصوم ،وال قضاء عليك
لتكل الايم ،اال مأاكن بعد نزول ادلورة فعال ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/3/1433:هـ
كفار الفطر يف حاةل الغيبوبة
السالم عليمك  /وادلىت دخلت ىف ش به غيبوبة وفقدان للوعى قبل بدء شهر رمضان
بيومني وىه ىف حاةل اختضار  ...هل علهيا كفارة صيام ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ان فقدت الوع ابللكية ،فليس علهيا صوم ،لعدم التلكيف اذن ،وليس علهيا أيضا
كفارة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف3/3/1433:هـ
حمك قضاء الايم ملريض ابلعناية املركزة
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته أحسن هللا اليك ايش يخ أفتوان مأجورين دخل
وادلي العناية وهو مغم عليه ملدة عرشة أايم ُث افاق وبعد ثالثة أايم أجريت هل
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معليه ووضع يف البنج ( اخملدر ) ثالثة أايم وملا افاق اكنت فيه أهجزه وليات يف مفه
ال يتحدث معنا ولكنه ينام فلام ازالوا الليات والانبوب اذلي يف مفه بعد أايم حتدث
معنا ولكنه ال يعمل حباهل ويتلكم بغري وع ُث حتسنت حالته تدرجيي ًا لكنه ال يعرف
يش وبق يف العناية شهر وعدة أايم ُث ُأخرج من العناية وبدأ يتعرف تدرجيي ًا ُث
طلب أن يصَل فلام كرب انم وتكررت معه اكرث من فرض وبعض الفروض يصَل
ركعتني ُث ينىس أنه يف الصالة واكن متأثر لعدم معرفته اي وقت وعدم اداءه للصالة
كام ينبغ لن ودلي وهلل امحلد من أهل الصالة ُث بعده بدأت اكرب هل ويكرب بتكبريي
وعندما تأيت الركعة الثالثة أو الثانية ينام ومل يصَل صالة اكمةل الا القليل وجلس
بعد خروجه من العناية شهر وأايم معدودة ُث تويف رمحه هللا تعاىل يف  4رمضان هل
عليه كفارة للصلوات وكذاكل الصيام وجزامك هللا خري ًا وابرك يف علممك ونفع بمك
الاسالم واملسلمني
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
غفر هللا هل ،وتغمده بواسع رمحته ،مثل هذا الش يخ الكبري فاقد للعقل يف تكل
الحوال املذكورة ،والعقل مناط التلكيف ،وابلتال ،فال يشء عليه ،ال صوم ،وال
صالة ،وأكرثوا من ادلعاء هل ،فان العبد اذا مات انقطع معهل اال من ثالث ،ومهنا:
ودل صاحل يدعو هل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف3/8/1433:هـ
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هل جيوز النية لقضاء الميني والست من شوال معا
عىل كفارة ميني جيب قضاهئا و أيضا جيب أن اصوم  6أايم من شهر شوال فهل
تس تطيع صيام كفارة الميني و يوم شوال بنفس اليوم أي انوي لقضاء الميني وانوي
يوم شوال فهل جيوز أو جيب عىل صيام لك عىل حدة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
أوال كفارة الميني ال يبدأ فهيا ابلصوم ،بل اطعام عرشة مساكني أو كسوهتم ،فان
جعزت مص ثالثة أايم ،والوىل أن تكون متتابعة ،وال يظهر جواز أن تكون الثالثة
عن صوم الس تة ،بل لكتاهام عبادة مس تقةل ،واجبة ومس تحبة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
امجلع بني قضاء رمضان والست من شوال
افطرت يف رمضان والان اريد ان اصوم الست هل يلزم عَل القضاء أول ام اصوم
الست والايم اليت افطرت هبا اصوهما الحقا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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هذه املسأةل من املسائل اخلالفية ،واذلي نراه أن جيوز أن تطوع بصوم الستُ ،ث
تقِض ،هذا ما تدل عليه ظواهر الس نة ،وان احتطت وقضيت أوال اكن حس نا،
وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/9/1433:هـ
صيام الست من شوال قبل القضاء
السالم عليمك اان صومت  3أايم شوال بنيه صيام الست وصومت يومني وبعدين
عرفت انو الزم اصوم القضاء أول وقفت الست وبدت بلقضاء ماحمك اليومني الا
صومهتا هل تنحسب ست وال ال
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
نعم هذان اليومان من الست ،وال بأس أن تقِض أوالُ ،ث تس تأنف اليوم البايق،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف12/3/1433:هـ
صيام الست من شوال قبل الفريضة
مقت ابجراء معلية جراحية يف شهر رمضان و فطرت  17يوما .أود الصيام  06من
شوال .هل ابماكين البدء بصيام الست من شوال قبل الفريضة خوفا من انقضاء
شهر شوال
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
هذه املسأةل من املسائل اخلالفية ،وال يظهر لنا بأس ابلبدء بصوم الس تة من شوال،
ُث القضاء مىت تيرس ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/3/1431:هـ
فطر أايم يف رمضان بسبب مشقة امحلل
اان حامل بشهرى الاخري وكنت ىق رمضان اعاین من تعب شديد ابللكى وامرین
ادلكتور ابالفطار ولكىت افطرت  4أايم فقط وحتملت وصومت ابىق الشهر مفاذا
افعل اب ال  4أايم هل اصوهمم أو اخرج عهنم مال ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
أما القضاء فواجب عليك ،مىت اس تطعت ،وأما الكفارة فهي مس تحبة يف قول بعض
العلامء ،وقد اس تحهبا الصحابة ريض هللا عهنم ،وال جتب ،ويه اطعام مسكني عن
لك يوم،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/3/1432:هـ
نويت صيام القضاء وافطرت؟؟
نويت صيام القضاء وافطرت هل عليا الصدقة وصيام يومني بدل يوم
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
مادمت تصومني قضاء ،فال جيوز الفطر ،اال ابذن رشع  ،فعليك التوبة أوالُ ،ث
عليك قضاء اليوم بيوم ،وليس بيومني ،وليس ذلكل كفارة ،سوى التوبة
والاس تغفار،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/3/1432:هـ
ما حمك من ترك الصالة والصيام الواجب لس نوات؟
املشاخئ الفاضل السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ,أما بعد  ..جزامك هللا خري ًا وأرجوا
الاجابة عن هذه الس ئةل .
 -1ماهو حمك من ترك الصالة والصيام الواجب لس نوات اليذكر عددها ,هل يلزمه
قضاء الصلوات والصيام ؟
 -2هل حصيح أن الناقض للوضوء هو الفرج وليس العورة ,أي اذلكر وحلقة ادلبر ؟
وهل ملسه بال شهوة والبقصد الينقض الوضوء؟
 -3من أىت بركن من أراكن الصالة بال طمئنينة هل عليه العودة واالتيان هبا ,مكن
جسد بدون طمئنية هل تكون هذه السجدة غري حمسوبة وعليه االتيان هبا وجسود
السهو؟ أم يْكل صالته وال يشء عليه .
وهل الصالة بال طمئنينة تلزم اعادها اس تدالال حبديث امليسء يف صالته .
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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أما قضاء الصالة فقد ذكر أهل العمل أنه ال جيب  ،لكن يكرث العبد من النوافل ويلزتم
ابلرواتب ،وأما رمضان  ،فيجب القضاء ،وال يشرتط املوالاة يف الصوم.
ونقض الوضوء حيصل بلمس الفرج ،فينقض بلمس اذلكر واخلصية بشهوة عىل
الصحيح ،وينتقض مبس حلقة ادلبر مطلقا ،ولو لعالج ،ومس املرأة فرهجا كذكل
ينقض وضوءها ،وال يشرتط أن يكون املس بشهوة.
والطمأنينة ركن الصالة العظم ،مفن أخل هبا يف الصالة لكها ،وجب عليه اعادهتا،
أما ان أخل هبا يف بعض املواضع ،فال يظهر وجوب اعادة الصالة ،لكن ينتقص من
أجرها بقدره ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف11/1/1433:هـ
الهتاون يف قضاء الصوم
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته  ....لقد هتأونت يف قضاء دين صوم رمضان لعدة
س نني ومع مِض الس نني مل أعد اذكر مك س نة مل اقِض وال عدد الايم واان أود ان
أتوب اىل هللا وأقِض ما عَل فيكف أترصف ؟ واذا اكن عَل مع القضاء اطعام
مساكني واان فتاة أس تمل مرصوف من وادلي لك شهر وهذه الفرتة رصفته يف تسديد
ديوين فكيف أصوم واان اليوجد مع مبلغ الطعام عن لك يوم مسكني ؟ هل ممكن
ان أصوم وعند توفر املال أطعم أو أتصدق ،وعندما اقِض الس نني اليت فاتت ابدأ
بقضاء هذه الس نه أوال ُث الس نني اليت فاتت ام ابدأ ابلس نني الفائتة ُث هذه الس نه.
أمتىن ان يكون اجلواب اكيف ووايف ومفصل ولمك مين جزيل الشكر
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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نسأل هللا تعاىل أن يتقبكل يف التائبني ،وعليك العزم عىل عدم العودة ،والندم عىل
ما اكنُ ،ث القضاء يلزمك ،حفددي عدد الايم ،ولو بشلك تقرييب ،واحتاط لنفسك
ما اس تطعت ،وابديئ يف الصوم بنية القضاء ،وال عليك بأي الس نة تقضني ،لكن
عليك أايم تقضهيا ،دون النظر اىل الس نة اليت وقعت فهيا ،وال حاجة للكفارة ،مادمت
ال تقدرين علهيا ،كام أنه ال يلزم التتابع يف الصوم ،لكن حبسب قدرتك ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
هل جيوز صيام العرش من ذواحلجة وأان عىل دين من شهر رمضان
السالم عليمك هل جيوز صيام الاعرش من ذواحلجه واان عىل دين من شهر رمضان
يوم واحد مع العمل این كنت نسيت وعندما بدات صيام أايم ذو احلجه تذكرت ان
عىل دين افيدوین جزامك هللا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ال بأس ابلصوم قبل القضاء عىل الصحيح ،فالقضاء وقته موسع ،وتكل أايم فاضةل،
تفوت بفواهتا ،فابديئ هباُ ،ث اقِض ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف1/8/1433:هـ
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هل تقِض عن تكل الايم اليت اكنت تفطرها يف رمضان بسبب ادلورة الشهرية أم
تكرث صوم النوافل؟
السالم عليمك و رمحة هللا و براكته ....عندما بلغت زوجيت سن البلوغ و دخل عليه
رمضان ُث اتهتا ادلورة الشهرية فاكنت تفطر يف تكل الايم من رمضان و الكهنا مل
تصم عن تكل الايم بعد انهتاء ادلورة الشهرية الهنا اكنت تس تح ان يعرف ذكل
ابوها أو اخوهتا و تكررت هذه احلاةل يف عدة رمضاانت .سوأل هو هل تقِض عن
تكل الايم اليت اكنت تفطرها يف رمضان بسبب ادلورة الشهرية ام تكرث صوم
النوافل؟؟؟؟؟ و لمك جزيل الشكر و الثواب
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
الواجب علهيا تقدير تكل الايمُ ،ث تقضهيا ،وال حاجة هبا للنوافل ،مادامت ذمهتا
منشغةل ابلفريضة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف1/3/1431:هـ
كفارة افطار احلامل يف رمضان
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته وبعد ...لقد افطرت رمضان السابق وهذا بسبب
امحلل حيث اين كنت يف الشهر الثامن من امحلل،مع العمل اننا مصت ثالثة أايم حيث
ان الصيام اثر عىل حصيت حبيث مرضت و عىل اثره افطرت اكمل رمضان.
كام انين مقت ابالطعام عن الايم اليت افطرهتا ذلكل فهل جيب عليا الصيام علام انين
اس تفتيت زويج يف المر وقد اشار عَل بوجوب القضاء صياما؟.
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
نعم جيب عليك صوم ما أفطرتيه ،وال ينتقل املسمل اىل االطعام اال يف حال جعزه التام
عن الصوم ،واس تدامة ذكل ،أما من أفطر لعذر ،فهذا يقِض عند زوال هذا العذر،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف4/3/1434:هـ
هل لقتل أفراد عصابة كفارة؟
رجل جندي يف الرشطه قامت عصابة رسقة ش يارت وتزوير فلوس برسقة س ياره
واشتبكو مع الرشطه قتل اثنني من افراد الرشطه هذا اجلندي شاف زمالئه قدقتلو
قام برضب النار عىل افراد العصابه فقتل خشص مهنم وبعدهابفرته قتل هذا اجلندي
واههل يريدو ان يصومو عليه شهرين متتابعني فهل عليه صيام ام ال
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ليس عليه صوم ،امنا الصوم يف القتل اخلطأ ،وهذا قتل حبق ،فال جتب فيه كفارة،
ال عليه ،وال عىل أحد ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
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كفارة القتل اخلطأ
حادث س يارة أدى اىل وفاة طفل نتيجة تصادم س ياريت بدراجة خباريه اكن عىل متهنا
الطفل ووادله ووادلته قبل الافطار خبمس دقائق يف أحد أايم شهر رمضان املبارك
وُت تعويض الوادل عن طريق التأمينات هل عليا دية تدفع هل مع العمل ليس مع نقود
ذلكل وهل عليا صوم شهرين توبه
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
هذا قتل خطأ يس تلزم ادلية والكفارة ،وادلية تقوم عاقلتك بدفعها ،واملراد ابلعاقةل
عصبتك من أخوة وأبناهئم وأعامم وأوالد العامم ،وحنوه ،واال فعليك أن تدفعها أنت،
وعليك الكفارة ،ويه يف الوقت احلال صوم شهرين متتابعني ،تبدأهام من أي وقت
يف الشهر ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف12/3/1433:هـ
هل تلزم الكفارة من أهجضت محلها؟
السالم عليمك ،،قبل عرشين س نة ام اكنت حامل وتقول اهنا خلصت الشهر الثاين
وبدأت يف الثالث واكنت التريد امحلل الهنا وادلة حديث ًا ليخ الصغري  ،فتعمدت
محل الاش ياء الثقيةل والاعامل الشاقة حىت اهجضت امحلل  ،،وتسأل هل علهيا صوم
شهرين متتابعني أو ال  ،،وجزامك هللا خري ًا ،،
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
علهيا التوبة والاس تغفار مما اكن ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف8/3/1433:هـ
رؤية دم احليض يف عشاء يوم قضاء رمضان
السالم عليمك  ....يف أخر يوم ل لصيام للايم اليت افطرت فهيا يف رمضان و عند
ذهايب لصالة العشاء وجدت دم حيض فهل جيب عَل أن أقِض ذكل اليوم جمدد ًا
أم صوم مقبول مع العمل ان عند صالة املغرب مل اعأود الوضوء.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
مادام أنك مل تري ادلم قبل الغروب ،فالصوم حصيح ،وليس عليك أن تقِض هذا
اليوم ،اال ان غلب عىل ظنك أو تيقنت أنه قبل الغروب ،فيلزمك قضاؤه ،وليس
عليك اعادة الصالة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/3/1433:هـ
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ما حمك الهتاون يف الصالة والصوم؟
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ....ايش يخ افتين هللا جيزاك خري ضاقت يب الارض.
كنت مقرص يف الصالة اصَل شهر واتركها س نه وكذكل الصيام .وتزوجت قبل 6
س نوات وكنت اصَل وقهتا وجاء رمضان وجامعت زوجيت لك يوم .وقبل الزواج
وبعده ال أعمل مامصت وما تركت ،لكن مر عَل أشهر مصهتا اكمةل وأشهر أفطرهتا
اكمةل وأشهر قرصت فهيا.كنت حمافظا ومتفوقا جدا حىت خترجت من الثانوية ،وبعدها
اصبحت منغمسا يف اخملدرات واملسكرات ومقرصا يف ديين ودنياي ،عندما تضيق
يب ادلنيا أعود اىل هللا وأصَل وال ألبث حىت أعود للمعايص مرة أخرىعموما معري
 29ومل اترك الصالة منذ س نة ،وقبل س تة أشهر حلت عَل مصيبة عظمية أثرت
يف وزادت من عباديت ،ولكن أخىش ان هللا ساخط عَل وانه مل يقبل توبيت خصوصا
مع صعوبة كفارة امجلاع اليت ال أدري كيف أفعل معها .افتين فامي ميكنين ان أفعهل لنقذ
نفيس ايش يخ .وجزاك هللا ووادليك اجلنة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
نسأل هللا تعاىل مبنه وكرمه أن يتقبكل يف التائبني ،وأن يعفو عنك ،وأن يردك اليه
ردا مجيال ،وبعد.
فتب اىل هللا أيخ الكرمي ،واعمل أن هللا تعاىل تواب رحمي ،يقبل التوبة حىت من
الاكفر ،قال تعاىل ( :قل ايعبادي اذلين أرسفوا عىل أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا،
ان هللا يغفر اذلنوب مجيعا ،انه هو الغفور الرحمي) ويف احلديث ( :ان هللا يبسط
يده ابلليل ليتوب مسيئوا الهنار ،ويبسط يده ابلهنار ليتوب مسيئوا الليل) فتب اىل
هللا ،وابدر ابلتوبة لكام وقعت منك املعصية،وهمام بلغت ،ال تقنط من رمحة هللا ،فان
هللا يدعو الاكفر اىل التوبة ،فكن عىل يقني برمحة هللا ،وال تيأس همام عظمت
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ذنوبك ،لكن اجهتد يف تغيري الصحبة ،والزم املسجد أكرث ،وأكرث من اذلكر
والاس تغفار وتلوة القرأن ،وصةل الرمح وعيادة املرىض ،والصدقة ،فهذه الش ياء
من شأهنا أن تثبت القلب ،وترققه ،وابلنس بة ملا مىض من الصالة املرتوكة ،فأكرث
من النوافل ،أما الصوم فعليك القضاء قدر الاس تطاعة ،وال يشرتط املتابعة ،بل
قدر اس تطاعتك ،ولو يوم االثنني وامخليس ،وثالثة أايم من لك شهر ،لك هذا
انوه قضاء ،وكفارة امجلاع ان كنت جتهل فال يشء عليك سوى قضاء اليوم اذلي
أفطرته ،وان كنت تعمل التحرمي ،فعليك الكفارة ،ويه صوم شهرين متتابعني ،فان
جعزت ،فاطعام س تني مسكينا عن لك يوم ،فان جعزت متاما سقطت ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
كفارة القتل ابخلطأ
السالم عليمك  ...اان عندي سؤال اان صار ل حادث دهس وصار اخلطا عىل املتويف
بنس به مئه ابملئه واان ماعَل يش هل عَل صيام وديه أو ال ايش يخ
سؤال اثين اان مصت شهرين من بدايه الشهر اذا الشهر انقص هل امته س تني يوم
أو ال اميش عىل حسب الشهر
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
أما ادلية فليس عليك يشء ،وعليك الكفارة صوم شهرين متتابعني ،وال يشرتط أن
يكون الشهر ثالثني يوما ،لكن مص شهرا وشهرا ،حىت لو اكان مجيعا  29يوما ،و29
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يوما ،فالعربة بكونه شهراُ ،ث تتبعه بشهر أخر ،ال فطر بيهنام اال لرضورة حس ية أو
رشعية ،مكرض وحنوه ،أو دخول عيد ورمضان وحنوه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
كفارة أايم القضاء ملدة ثالث س نوات
السالم عليمك عندي أايم مل امصها هلم 3س نوات هل امصهم و اخرج علهيم ام امصهم
قفط ام اخرج علهيم فقط جزامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
جيب القضاء ،وجيب يف قول أكرث الفقهاء أن تطعم عن لك يوم مسكني عن لك
س نة أخرت القضاء فهيا ،وعليه فيلزمك أن تطعم تسعة مساكني ،وهذا عىل وجه
الاس تحباب عىل الصحيح ،وليس االلزام ،والقول الثاين للحنفية ،أنه ال جيب سوى
الصوم ،وهو أقرب من حيث ادلليل ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف8/3/1433:هـ
الصعوبة يف قضاء رمضان بسبب الصغار
السالم عليمك أفطرت أس بوعني يف رمضان بسبب امحلل مع ضعف حص و أفطرت
أايما ٍرمضان اذلي يليه للرضاعة و الان أجد صعوبة كبرية يف صوم القضاء بسبب
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مسؤولية صغاري حىت عندما ألمتس قرص الهنار يف الشهور يشهد هللا أنين أمكل
صوم وعصابة عىل رأيس مع الغثيان و الق ء قبيل أذان املغرب أفيدوين أكرممك هللا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
مادمت غري عاجزة عن الصوم ابللكية ،فيبقى الصوم يف ذمتك ،تقضيه مىت تيرس
كل،وال يلزمك الكفارة بدال عن الصوم اال مع العجز التام عن الصوم ،مفىت اس تطعت
أن تصوم فصوم ،وال يلزم التتابع ،وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/9/1433:هـ
عند قضاء رمضان وجدت أهنا حامل ..ماذا تفعل؟؟
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته سوال /زوجيت مل تصم س بعة أايم من رمضان
املايض وملا نوت الصيام بشهر  11تبني اهنا حامل ومل تصم حىت هذي احلظه خوف
عىل اجلنني ارجو منمك الافاده هبذا املوضوع
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
جيب علهيا الصوم عند القدرة عىل الصوم ،وال يلزهما يشء  ،اال ان أخرت حىت
دخل رمضان أخر ،فيس تحب لها أن تكفر  ،بأن تطعم عن لك يوم أخرت قضاءه
مسكينا،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف24/3/1433:هـ
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دلي صيام من رمضان قبل س نتني ومل اقضه ما الكفارة؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
عليك الصوم  ،ويس تحب يف قول مجع من أهل العمل أن تفكري ،بأن تطعم عن
لك يوم أخرت قضاءه مسكينا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف24/3/1433:هـ
ال تقدر عىل الصوم بسبب املرض ..ما كفارة ذكل؟
السالم عليمك اان مزتوجة ودلي طفالن معري  30اصبت مبرض تصلب الاعصاب
املتعدد واان اعيش مع زويج ابلغربة وواليوجد من يساعدين  .اان اشعر ابلتعب
والارهاق ادلامئ من اشغال املزنل وبدوار ايضا اذا جعت قال ل الطبيب ان الصيام
س يأخذ لك طاقيت ولن تس تطيع عليه  .واذا مصت فسوف اانم يف الظهر ليحني
الذان ولكنين سأَّهل واجبايت جتاه اطفال وزويج سؤال هل جيوز ل ان افطر
رمضان .يف بدلان نصوم  20ساعة .جزامك هللا خري
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ان اكن يف الصوم يف تكل احلال مشقة عليك ،وتعجزين عنه ،فال بأس بتأخري الصوم
حىت يقرص الهنار ،فان جعزت ابللكية عن الصوم ،فالواجب الانتقال اىل الكفارة،
ويه اطعام مسكني عن لك يوم تفطرينه ،من أوسط ما تألكيه ،وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/3/1433:هـ
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كيفية قضاء رمضان ملن ترامكت علهيا س نوات القضاء
السالم عليمك ارجومك ان تساعدوين يف اقرب وقت من فضلمك اان فتاة معري 23
س نة مند ان بلغت و بدأت اصوم رمضان و اان ال ارد ادلين ادلي عَل لالسف و
ان رددته ارد يوما أو اتنني و انساه حلني يأيت رمضان القادم و ليس عن قصد ابد
فارتأيت ان اصوم  10أايم عن لك س نة مررت هبا علام ان العادة تالزمين يف رمضان
من  7أايم الىل .. 9وقررت ان ارد  10أايم عىل لك شهر رمضان اي مند 2004
اىل الان  100يوم مصت  50يوما واليوم اان صامئة اليوم 51هل طريقيت حصيحة
دينيا و رشعيا ام عَل ان اصوم  7أايم و اكفر ابلصدقة عىل لك يوم؟؟؟ عاجل
حفظمك هللا و عافامك
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ال بأس عليك ،تقبل هللا منك  ،وجيوز أن تفريق الايم ،فال يشرتط التتابع،و التكفري
اس تحبه بعض الصحابة ريض هللا عهنم ،وليس بواجب ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف12/1/1433:هـ
كيفية قضاء رمضان عند اضطراب احليض
السالم عليمك فضيةل الش يخ ...دلي مسأةل ابرك هللا فيمك ...
يف رمضان الفائت كنت اعاين اضطراابت يف ادلورة الشهرية  ..اكنت قد انقطعت
فبل بداية رمضان خبمس أايم  ....وعادت يف الول من رمضان واس مترت حىت
العارش ...وانقطعت عرشة أايم أي حىت العرشون من رمضان  ...وعادت مرة اخرى
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يف الواحد والعرشون واس مترت حىت هناية الشهر  ...وعندما حسبت مجموع الايم
وجدهتا تسعة عرش يوما ...
السؤال هو هل عىل قضاءها مجيعا علام بأنين كنت اصوم فهيا ومل افطر سوى يوم
واحد  ..وأهنا يف املعتاد اكنت ال تتجأوز س بعة أايم  ...افتوين ابرك هللا فيمك  ...لن
رمضان القادم قد اقرتب ...
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
يف مثل تكل الحوال  ،ينظر ان اكن كل عادة معينة يف الشهر ،وتعرفيهنا من نفسك،
فليس عليك اال أن متكيث تكل الفرتة فقط ،فان مل يكن كل عادة  ،واكن كل متيزي،
فتفريق بني دم احليض وغريه ،فالواجب العمل بمتيزيك ،فان مل يكن كل متيزي أو عادة
 ،فاجليس املدة املعهودة من الشهر ،ومازاد علهيا ،فان اتصل بتكل املدة فهو
اس تحاضة ،وما مل يتصل فهو دم فساد ،والاس تحاضة ودم الفساد ال يؤثران عىل
العبادة ،فتصَل وتصوم وتطويف وحيصل جامع ،لكن جيب أن تتوضيئ ان نزل
عليك ادلم ،وتتحفظ منه جيدا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف12/3/1433:هـ
دفع كفارة الصوم لبنت اخهتا
جديت تبلغ من العمر 80عاما ومل تس تطيع الصوم يف رمضان لكرب س هنا وملرضها
الشديد وقد افطرت لك الشهر فهل جيوز ان تدفع عهنا بنهتا قمية كفارة الافطار
وتعط هذه الفلوس لبنت اخهتا واليت تسكن يف غزة واخوها املريض ابلرصع واذلي
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اليس تطيع العمل ومه حمتاجني وفقراء وايتام وللعمل ان جديت تسكن يف فلسطني يف
غزة ايضا
وجزامك هللا لك خري
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ال بأس يف ذكل ،واعلم أن الكفارة اطعام ،وليس ماال يدفع ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف8/3/1431:هـ
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نذر الصيام
نذر الطاعة يف الصوم وكيفية أدائه وهل جيب أداؤه قبل دخول شهر الصوم
السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته اان بنت معري  18هللا جيازيمك لك اخلري أريد
أن جتيبوا عن سؤال يف أقرب فرصة لين تأخرت كثييييييييريا أان اكن ل نذر 15
يوم قضيت منه  3أايم وبقيت ل  13يوم أجلهتا الننا يف منطقة تمتزي ابحلرارة العالية
وكنت أدرس فمل أس تطع حتمل الصيام يف ذكل الوقت والن بق لنا عىل شهر
رمضان  16يوما فقط
و أريد أن أعرف هل جيب عَل أن ٌأقِض نذري قبل بلوغ شهر رمضان أو ميكن
أن أأجهل حىت بعد رمضان أرجووومك أريد الاجابة برسعة ووفقمك هللا ورعامك
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
هذا المر يرجع اىل طاقتك ،فان اس تطعت صوم ما بق من نذرك يف شعبان ،فهو
حسن ،واال فال بأس بتأجيل النذر ملا بعد رمضان ،اال أن تكوين وقتيه هبذه الايم،
فالواجب أن تصوم فهيا ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف  17/8/1432 :هـ
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من نذر طاعة ال يطيقها
ااننذرت ان طلقين زويج ان اصوم هلل  6اشهر متواصهل ومقت بصوم شهر ولكين
مل اس تطع اكامل بقية الشهور الين اعاين من حىص يف اللكى والاس تطيع ان اترك
رشب املاء وذهبت اىل املستشفى وقال ل ادلكتور اترك الصوم افتوين يف امري
وشكرا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
جاء يف احلديث الصحيح عن ابن عباس ريض هللا عهنام أن النيب صىل هللا عليه
وسمل قال ( :ومن نذر نذرا ال يطيقه ،فكفارته كفارة ميني) وعليه فتحلَل من هذا
النذر بكفارة ميني ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1431/8/12هـ
سؤالان يف النذر وكفارة الفطر
هل يلزم أن أدفع كفارة الصيام يف البدل اذلي أقمي فيه أم أدفعها يف بدل أخر غري البدل
اذلي أقمي هبا ؟ مع العمل بأن البدل الخر هبا فقراء حيتاجون لهذه الكفارة أكرث من
أهل البدل اذلي أقمي فيه ؟ أفتوين مأجورين ؟
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س2نذرت هلل تعاىل ان فعل هللا ل يشء ما  ..لصومن االثنني وامخليس اىل أن
يقبض هللا رويح وابلفعل حقق هللا ل ما أريد ولكن مل أوف بنذري ملدة 7س نوات
فهل عَل قضاء النذر اذلي فاتين ؟ وهل عَل كفارة اطعام مساكني ؟
أم ماذا عَل أن أفعل ؟ وما نوع الكفارة ان يه واجبة عَل؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
كفارة الصيام ال جتب اال عند العجر التام عن الصوم ،مفىت اس تطاع املسمل أن يقِض
أايمه اليت أفطرها من رمضان لعذر وحنوه ،فالواجب عليه القضاء ،وال جتب الكفارة،
ومىت وجبت الكفارة ،فالفضل أن تكون يف فقراء البدل ،واال فف أي ماكن.
والنذر مكروه عند احملققني من أهل العمل ،وال حيسن أن ينذر املسمل شيئا ،فقد
هنيى النيب صىل هللا عليه وسمل عن النذر ،وقال( :انه ال يأت خبري ،امنا يس تخرج به
من البخيل) ،ولكن مىت نذرت طاعة ،فالواجب عليك الوفاء ابلنذر ،وان طال،
لكن عند العجز التام جيزيك كفارة ميني ،لقوهل صىل هللا عليه وسمل( :من نذر نذرا
ال يطيقه فكفارته كفارة ميني)  ،فعليك قضاء الايم اليت تركتهيا ،وان جعزت متاما
فعليك كفارة ميني ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف 1432/5/12هـ
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من نذر أن يطيع هللا فليطعه
حلفت أنين اذا فعلت ذنبا معينا سأصوم اس بوعا ولكين وقعت فيه فهل عىل أن
أصوم اس بوعا وثالثة أايم لكفارة الميني أم اس بوعا فقط ؟؟ واذا وقعت يف اذلنب
أكرث من مرة فهل أصوم اس بوعا عن لك مرة وقعت فيه ؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
الواجب عليك هذه املرة أن تصوم أس بوعا ،مفن نذر أن يطيع هللا فليطعه ،والصوم
طاعة ،فان تكرر منك هذا ،فهو مبين عىل نيتك عند النذر ،هل تريد لكام فعلت
هذا اذلنب تصوم؟ فان اكن المر كذكل فيجب عليك أن تصوم لكام فعلته ،فان
جعزت عن ذكل فكفر كفارة ميني،
أما ان كنت نويت تصوم هذه املرة فقط ،فليس عليك بأس فامي بعد ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف27/2/1432:هـ
العجز عن القيام ابلنذر
السالم عليمك اان نذرت اين اذا اقدمت عىل معل وسويتو اصوم  20يوم واملشلكة
اين سويت هذا العمل ودحني يف ذميت  20يوم صيام اذا شايف اين مو قادر اصوم
ميديين اسوي كفارة وشكرا
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
اعمل أيخ أن النذر من حيث هو مكروه يف أحص أقوال أهل العمل ،فقد هنيى عنه
النيب صىل هللا عليه وسمل ،وقال( :انه ال يأت خبري ،امنا يس تخرج به من البخيل).
وقال أيضا صىل هللا عليه وسمل (:من نذر أن يطيع هللا فليطعه ) فعليك الصوم ،اال
ان جعزت عنه ابلفعل ،وليس ملرد الكسل ،فان جعزت متاما عن صوم هذه العرشين
يوما ،فعليك كفارة ميني ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/1/1431:هـ
النذر بصيام شهر اذا جنحت
السالم عليمك اان قد نذرت نذر این ملاهنجح هصوم شهر وامحلد هلل جنحت ومل اؤد
النذر الین حسيت انه متعب لكن مسعت عن كفارة بصيام  3أايم ملن يعجز عن
اداء النذر فهل جيوز وال ل مع العمل این غري مريضة امحلد هلل بس متعب ابلنس باىل؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
جيب عليك الوفاء ابلنذر ،وال تنتقَل اىل الكفارة اال عند العجز التام ،فالواجب صوم
الشهر ،ولو كنت نويتيه متتابعا ،وجب التتابع ،وان مل تكوين نويت شيئا ،فعليك
صوم ثالثني يوما ،ولو متفرقة حسب قدرتك ،واعلم أن النذر من حيث هو
مكروه ،فال تقدم عىل النذر مرة اثنية ،فقد هنيى النيب صىل عليه وسمل،وقال( :انه
ال يأت خبري امنا يس تخرج به من البخيل) وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
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النذر ابلصيام مع عدم القدرة
السالم عليمك نذرت نذر بصيام شهر لكىن مش قادرة اصومه مع العمل ابین غري
مريضة ومعلت كفارة صوم 3أايم فهل هذا مقبول ام ال ؟؟؟؟ وهل واجب عىل
البنت تغطية قدمهيا اثناء الصالة ؟؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
أما نذر الطاعة فالوفاء به واجب ،وال يسقط اال مع العجز التام ،فانظري نفسك،
واعلم أن هللا مطلع عىل حاكل ،فان جعزت فكفري كفارة ميني.
ويس تحب تغطية القدمني أثناء الصالة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف6/7/1433:هـ
النذر ابلصيام
أان فتاة مررت حباةل اكتئاب وكنت أقول هلل اذ فتحت الفايس بوك مرة أخرى سوف
أصوم شهرين ابعتباري كنت أضن أن الفايس بوك هو سبيب يف الكتئاب أما الن
أود أن أفتحه لكن خائفة من ذكل الوعد ساعدين أرجووك
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد

فتاوى الصيام  ...للدكتور ..محمد بن موسى الدالي

365

مثل هذا الالكم جيري جمرى النذر ،ويلزمك فامي اذا اكن نذر طاعة الوفاء به ،فان
جعزت جعزا اتما عن صوم الشهرين ،فكفري كفارة ميني ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف12/1/1433:هـ
النذر بصوم عرشة أايم مع عدم القدرة
تعهدت اين ال افعل امرا معينا وان فعلته اصوم  10أايم وقد فعلته والاس تطيع صيام
ال  10أايم
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ان اكن هذا جمرد معل قليب ،فال يشء فيه يف مذهب مجهور الفقهاء ،خالفا للاملكية،
اذلين يعتربونه نذرا ،والصحيح أن النذر ينعقد ابللفظ ادلال عليه ،مع النية ،مفادمت
مل تلفظ بيشء ،فال يشء عليك ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف4/4/1433:هـ
النذر بصيام ثالثة أايم يف الشهر لرجل يف أرذل العمر
السالم عليمك ورمحة هللا .ايب نذر أن يصوم ثالثة أايم يف الشهر و ان يأدي صالة
امخلسني  .و الكن الان هو يف أرذل العمر وال يس تطيع .
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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ان جعز عن االتيان ابلنذر ،فليكفر كفارة ميني،وال نعمل شيئا عن صالة امخلسني،
وليس يف الرشع ما يسمى هبذا الامس ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/9/1433:هـ
نذر صوم شهرين متتابعني ان ذهب دلور القامر  ...وذهب!!!
ندرت هلل ان اصوم شهرين متتابعني ان دهبت اىل دور القامر ودكل ليك امنع نفيس
الامارة ابلسوء ابدلهاب اىل هده الاماكن اخلبيثة..الا ان الش يطان اغواين ودهبت
مع العمل انين ندرت هلل ان مل امص شهرين متتابعني ان يلقيين يف هجمن خادلا فهيا و
العياد ابهلل و ان ال بقبل ل توبة و ال حول و ال قوة الا ابهلل العَل العظمي..
فهل ل من توبة نصوح من هدا الاُث العظمي؟ هل عَل كفارة؟
ارجوا منمك ادلعاء ل ابلهداية والرزق احلالل الطيب ,,,جزامك هللا خريا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
الواجب عليك الوفاء ابلنذر ،لن هذا من نذور الطاعات ،والواجب الوفاء بنذر
الطاعة ،وقد قال صىل هللا عليه وسمل( :من نذر أن يطيع هللا فليطعه) سائلني هللا
أن هيدينا واايك ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
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ما حمك ترامك النذر ابلصيام؟
عند ترك معصية معينه فاين اقول لنفيس اذا فعلت هذه املعصية فاين سأصوم يومني
وترامكت هذه الايم عامب ابين تركت املعصية وهلل امحلد مفا حمك صياهما؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
هذا جيري جمرى النذر  ،فعليك الوفاء به ،لنه نذر طاعة ،فتف به ما اس تطعت،
وال يشرتط الرتتيب ،لكن اجهتد يف تقدير الواجب عليك ،ومصه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف19/3/1433:هـ
كيف يقع النذر ؟
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ....رزقين هللا مبولود يف عام  1430واكن يعاين من
مشألك حصية مكث يف املستشفى بسبهبا شهر ًا اكم ًال فنذرت ان قام ودلي سامل ًا
معاىف سأصوم االثنني وامخليس مدى احلياة  ,وال أتذكر هل تلفظت ابلنذر أم ال حىت
صيغة النذر ال أتذكرها  ,ولكن منذ أن نذرت بدأت يف الصيام ولكن هناك أايم
أفطرها البعض مهنا بعذر والخر قد ال يكون عذر ًا مبيح ًا للفطر
السؤال
كيف يقع النذر ؟
ما احلمك يف الايم اليت أفطرهتا ان وجب عَل النذر ؟
أفيدوين مأجورين
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
مادمت الزتمت هبذا هلل تعاىل ،فهو نذر حىت لو مل تنطق ابلنذر يف قول مجهور
الفقهاء ،وعليك الوفاء به،فان اس تطعت فامحلد هلل،وان صعب عليك فكفر كفارة
ميني ،وختلص منه ،واعمل أن النذر مكروه يف الرشع ،عىل أن الوفاء به واجب ،ان
اكن طاعة،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
النذر ابلبعد عن املعصية والرجوع الهيا
نذرت اين اترك العاده الرسيه واين اصوم ثالث أايم اذا رجعت لهأ لكن مل اس تطع
ورجعت هل وابذن هللا اتركهأ م حمك النذر وهل اصوم ثالث ا؟؟؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
نعم جيب عليك أن تصوم ثالثة أايم ،وعليك مع ذكل التوبة النصوح من هذه العادة
الرسية ،فهي من التجأوز وعدم حفظ الفروج ،فعليك العزم عىل عدم العود،
واالخالص يف تكل التوبة ،وأكرث من ادلعاء ابلهدى والتقى والعفاف والغىن ،وأن
جيعكل هللا من الراشدين ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف7/7/1433:هـ
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النذر بصوم ادلهر لكه
الوادله حفظها هللا مرض علهيا احد أوالدها فنذرت ابن تصوم ادلهر لكه لو شف
ايخ وهو املقصود يف النذر كيف يكون هل تصوم كام قالت افتوين يرمحمك هللا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
تكفر كفارة ميني ،فهي تعجز عن صوم ادلهر لكه ،ومن نذر نذرا ال يطيقه ،فليكفر
كفارة ميني ،كام جاء يف احلديث ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف29/3/1433:هـ

فتاوى الصيام  ...للدكتور ..محمد بن موسى الدالي

370

زاكة الفطر
تأخري زاكة الفطر عن موعدها
تأخر زويج يف دفع زاكة الفطر اىل أن انهتيى شهر شوال فهل هناك كفارة عليه مع
الزاكة؟ وشكرا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
معلوم أن زاكة الفطر هل موعد ،ينهتي خبروج الشمس يوم العيد ،فعن ابن عباس
ريض هللا عهنام أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال يف صدقة الفطر( :من أدَّاها قبل
الصالة فهي زاكة مقبوةل ،ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات) أخرجه
أحصاب السنن ،فال جيوز تأخريها ملا بعد ذكل اال من عذر ،ومل يثبت يف الرشع
كفارة ملن أخَّرها ،غري أنه يلزمه التوب ُة ،واخرا ُهجا يف احلال لتعلُّق حق الفقراء هبا،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1433/5/12هـ
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تعجيل زاكة الفطر يف ظل ظروف كوروان ،ولو من أول الشهر أو من أثنائه
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ال بأس يف ظل ظروف كوروان يف تعجيل زاكة الفطر ،ولو لشهر رمضان اكمال،
رشط أن يكون الشخص قد رشع يف الصوم ،وهو أهون من القول بتعجيلها قبل
الشهر أصال ،كام هو مذهب احلنفية ،فانه من حيث الصل ال بأس يف تقدمي الزاكة
ان انعقد سبهبا ،مع تأخر الرشط املْكل للوجوب (أو مايسمى ابلسبب الخر) ،فان
النصاب ،ومل يمت احلول ،فقد انعقد سبب الوجوب ،وهو النصاب ،وبق
بلغ املا ُل
َ
الرشط املْكل للوجوب وهو احلول ،فال بأس اذن بتعجيل زاكة املال.
وقد قام من الس نة ما يدل عىل ذكل ،فقد أخرج أبو داود عن عَل بن أيب طالب
ريض هللا عنه أن العباس سأل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يف تعجيل زاكته،
قبل أن حيول احلول ،مسارعة اىل اخلري ،فأذن هل يف ذكل .وهو حصيح.
وهو كذكل يف الصامئ ،فقد انعقد فيه سبب الوجوب ان رشع يف صوم رمضان ،وان
مل يكمتل الرشط ابمتام الشخص لصوم الشهر ،والفطر منه ،لكن جمرد انعقاده ٍ
اكف
ملن يريد أن يتعجل الصدقة ،وأن الصل يف الشخص أنه يمت الشهر ،بناء عىل الغالب
واملس متر يف سابق حاهل ،ف ُيكتَ َفى بذكل ،فيجوز تعجيل زاكة الفطر يف مثل هذه
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الظروف ،ولو من أول الشهر أو من خالهل ،ومن ابب أوىل قبل العيد بيوم أو
يومني ،وهذا جائز أصال مطلقا.
وهللا املوفق
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف التاسع عرش من شهر رمضان ،لعام واحد وأربعني وأربعامئة وألف.
وجوب اخراج زاكة الفطر من غالب قوت البدل
السالم عليمك ورمحة هللا تقبل هلل منا ومنمك الصيام والقيام وصاحل الاعامل :أي
الاحص أو الافضل يف زاكة الفطر املال أو كام ورد يف بعض الاحاديث خترج الفطرة
مما تنتج البالد من الارز والقموح والمتور؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
احلق يف هذه املسأةل أن زاكة الفطر جيب أن تكون من الطعام ،وهو ما دلت علهيا
الدةل ،وهو أيضا املتواتر من معل النيب صىل هللا عليه وسلمو أحصابه ريض هللا
عهنم أمجعني ،والتابعني هلم ،كام أنه هو املوافق لقواعد الرشع يف هذا الباب ،وبيان
ذكل اليت:
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أما الدةل من قوهل وفعهل صىل هللا عليه وسمل:
فعن ابن معر ريض هللا عهنام قال (:فرض رسول هللا زاكة الفطر صاع ًا من متر ،أو
صاع ًا من شعري ،عىل العبد واحلر ،واذلكر والنىث ،والصغري والكبري من املسلمني.
وأمر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس اىل الصالة ) متفق عليه.
كام ثبت يف الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه قال ( :كنا نعطهيا -
يعين صدقة الفطر  -يف زمان النيب صاع ًا من طعام ،أو صاع ًا من متر ،أو صاع ًا من
شعري ،أو صاع ًا من الزبيب ).
بيب والقط والمتر)
ويف رواية للبخاري ( :واكن طعا َمنا ُ
الشعري والز ُ
وعن ابن عباس ريض هللا عهنام قال( :فرض رسول هللا زاكة الفطر طهرة للصامئ من
اللغو والرفثُ ،وطعمة للمساكني ) رواه أبو داود واحلامك وغريهام.
كام أن الفضل الاقتصار عىل هذه الصناف املذكورة يف احلديث مادامت موجودة،
ويوجد من يقبلها ليقتات هبا فيخرج أطيهبا وأنفعها للفقراء ،ملا يف البخاري أن ابن معر
ريض هللا عهنام اكن يعط المتر ،ويف املوطأ عن انفع ( :اكن ابن معر ال خيرج اال
المتر يف زاكة الفطر اال مرة واحد فانه أخرج شعري ًا  -أعوز أهل املدينة من المتر -
يعين :مل يوجد يف املدينة – فأعطى شعري ًا ).
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وأما موافقة هذا المر لقواعد الرشع:
تعبدي ٌ
حمض ،وهو موافقة تكل العبادة للعبادة اليت اكن
فلن زاكة الفطر فهيا معىن ٌّ
العبد متلبسا هبا يف رمضان ،فقد اكن اتراك للطعام ابلصوم يف هنار رمضان ،فناسب
هللا عىل امتام النعمة عليه يف أخر الشهر بامتمه ،واكنت املناس بة ظاهرة يف
أن يشكر َ
أن خيرج هذه الزاكة من الطعام اذلي اكن اتراك هل ابلصوم ،مفعىن الت ُّنسك واحض فهيا،
وليس املراد هبا النفع حفسب ،كام ظن البعض ،فان من يقول جبواز اخراج القمية
غاب عنه املعىن التعبدي املقصود للشارع ،وجعل ينظر يف مسأةل املصلحة ،وهذا
قصور يف النظر.
ونظريه الحضية ،فان فهيا معىن تع ُب ًّداي حمضً ا ،وهو التقرب اىل هللا ابراقة ادلم ابلسلمي
اخلال من العيوب من هبمية النعام ،ومسأةل النفع ابللحم وحنوه ،ليس هو املقصد
الول يف الحضية ،بدليل أنه لو أراد أن يضح بشاة من أمسن ما يكون ،لكهنا
عوراء مل جتزئه ،بيامن لو أىت بشاة سلمية من العيوب ،لكهنا حنيةل ،لجزأته ،مع أن
خر يف الحضية ،وهو
الشاة الوىل أنفع للناس؛ لكرثة محلها ،لكن الشارع راعى أ ًمرا أ َ
اراقة ادلم ابخلال من العيوبُّ ،تقراب اىل هللا ،واكن هذا أمه وأوىل عند الشارع من
مسأةل نفع الناس ابللحم.
فكذكل يف زاكة الفطر املراد اظهار نعمة هللا تعاىل ابللك والرشب يف يوم العيد،
حرم هللا صومه ،امتاما لنعمة كامل الصوم ،ويشرتك فهيذه العبادة معوم املسلمني.
اذلي َّ
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ومما يزيد يف وضوح معىن التعبد يف زاكة الفطر أن الشارع جعلها مؤقتة ،حىت قال
صىل هللا عليه وسمل { :مفن أدَّاها قبل الصالة فهي زاكة مقبوةل ومن أداها بعد الصالة
فهي صدقة من الصدقات} رواه أبو داود وغريه.
ويزيده أيضا أن النيب صىل هللا عليه وسمل نص عىل أطعمة معينة ،وبني أهنا رشعت
طعمة للمساكني ،مما يدل عىل أن االطعا َم مقصود للشارع يف املرتبة الوىل ،فال
جيوز اهامل هذا املقصد بنظر سقمي.
وذلكل فان معاوية ريض هللا تعاىل عنه ملا قال لهل الشام بنصف الصاع من الرب
عن الصاع من المتر ،جلودة الرب عندمه أنكر أبو سعيد اخلدري ريض هللا تعاىل عنه
ذكل ،وقال :أما أان فال أزال أخرهجا صاع ًا كام كنت أخرهجا يف عهد رسول هللا صىل
هللا عليه وسمل.
فكيف اذا أخرهجا قمية؟!
ُث أين الصحابة ريض هللا عهنم من هذا الفهم ،وفهيم قطعا احملتاج اىل النقد ،وفهيم
احملتاج اىل املالبس ،والنقد موجود أيضا وبكرثة ،ومل جيهتد أحد مهنم هذا الاجهتا َد
الف َّذ؟! فالسبب موجود يف عهد الصحابة ريض هللا عهنم ،ومع ذكل مل يس َع أح ٌد مهنم
اىل ذكل ،مما يدل عىل أن هذا املوضع ليس من مواضع الاجهتاد عندمه ،واخلري لك
اخلري يف اتباعهم.
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وملا اكن الواجب عىل املسلمني فيأمور العبادة الوقوف عىل مورد النصوص ،اكن
لزاما علهيم الزتا ُم ما اكن عليه النيب صىل هللا عليه وسلمو أحصابه ريض هللا عهنم يف
هذا الباب ،والاقتصار عليه ،وعدم تقدمي العقل عىل النقل ،واخراج زاكة الفطر من
الطعام.
وعليه فان اخراج زاكة الفطر نقد ًا ال يصح ،وال جيوز؛ بل هو داخل حتت معوم قوهل
صىل هللا عليه وسمل" :من معل مع ًال ليس عليه أمران فهو رد" أخرجه مسمل.
وليعمل أن املراد ابلطعام ما اكن قوات لهل البدل أو غلب عليه كونه قوات ،فيجوز اخراج
ما اعتاده الناس من الرز أو العدس أو القمح ،أو املكرونة وحنوه ،ولو اكن غالب
مقداره صا ٌع من امجليع ،وهو
طعاهمم اللحم أو السمك فقط أجزأ اخراهجا منه ،ما ُ
الشخص نفق ُته ،وهللا املوفق.
يعدل قرابة (2.5كجم) عن لك فر ٍد ممن تلزم
َ
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف22/3/1433:هـ
تعبدي واحض يغفل عنه البعض.
يف زاكة الفطر معىن ٌّ
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
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كثريا يف هذه الايم يكون احلديث عن زاكة الفطر ،واخلالف املشهور فهيا ،وهل
جيب اخراهجا من الطعام ،أو جيوز اخراهجا من القمية؟
ورغبة يف اخلري أدل بدلوي يف هذه املسأةل ،راجيا هللا تعاىل التوفيق اىل مرضاته،
وأن يكون ما أقول وأكتب خالصا لوهجه الكرمي ،أقول وابهلل التوفيق:
زاكة الفطر جيب أن تكون من الطعام ،وهو ما دلت علهيا الدةل ،وهو املتواتر من
معل النيب صىل هللا عليه وسمل وأحصابه ريض هللا عهنم أمجعني ،والتابعني هلم ،كام
أنه املوافق لقواعد الرشع يف هذا الباب ،وبيان ذكل اليت:
أما الدةل من قوهل وفعهل صىل هللا عليه وسمل:
فعن ابن معر ريض هللا عهنام قال { :فرض رسول هللا زاكة الفطر صاع ًا من متر ،أو
صاع ًا من شعري ،عىل العبد واحلر ،واذلكر والنىث ،والصغري والكبري من املسلمني،
وأمر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس اىل الصالة } متفق عليه.
كام ثبت يف الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه قال ( :كنا نعطهيا -
يعين صدقة الفطر  -يف زمان النيب صاع ًا من طعام ،أو صاع ًا من متر ،أو صاع ًا من
شعري ،أو صاع ًا من الزبيب ).
بيب والقطُ وال ُمتر ).
ويف رواية للبخاري ( :واكن طعا َمنا الش ُ
عري والز ُ
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وعن ابن عباس ريض هللا عهنام قال { :فرض رسول هللا زاكة الفطر؛ طهر ًة للصامئ
من اللغو والرفثُ ،وطعم ًة للمساكني } رواه أبو داود واحلامك وغريهام.
كام أن الفضل الاقتصار عىل هذه الصناف املذكورة يف احلديث ما دامت موجودة،
ملا يف البخاري أن ابن معر ريض هللا عهنام اكن يعط المتر ،ويف املوطأ عن انفع( :
اكن ابن معر ال خيرج اال المتر يف زاكة الفطر ،اال مرة واحد فانه أخرج شعري ًا  -أعوز
أهل املدينة من المتر  -يعين :مل يوجد يف املدينة  -فأعطى شعري ًا ).
وأما موافقة هذا المر لقواعد الرشع:
تعبدي ٌ
حمض ،وهو موافقة تكل العبادة للعبادة اليت اكن
فلن زاكة الفطر فهيا معىن ٌّ
العبد متلب ًِّسا هبا يف رمضان ،فقد اكن اتراك للطعام ابلصوم يف هنار رمضان ،فناسب
هللا عىل امتام النعمة عليه يف أخر الشهر بامتمه ،واكنت املناس بة ظاهرة يف
أن يشكر َ
أن خيرج هذه الزاكة من الطعام اذلي اكن اتراك هل ابلصوم ،مفعىن الت ُّنسك واحض فهيا،
وليس املراد هبا النفع حفسب ،كام ظن البعض ،فان من يقول جبواز اخراج القمية
غاب عنه املعىن التعبدي املقصود للشارع ،وجعل ينظر يف مسأةل املصلحة ،وهذا
قصور يف النظر.
ونظريه الحضية ،فان فهيا معىن تع ُب ًّداي حمضً ا ،وهو التقرب اىل هللا ابراقة ادلم ابلسلمي
اخلال من العيوب من هبمية النعام ،ومسأةل النفع ابللحم وحنوه ،ليس هو املقصدَ
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الو َل يف الحضية ،بدليل أنه لو أراد أن يضح بشاة من أمسن ما يكون ،لكهنا
عوراء مل جتزئه ،بيامن لو أىت بشاة سلمية من العيوب ،لكهنا حنيةل ،لجزأته ،مع أن
خر يف الحضية ،وهو
الشاة الوىل أنفع للناس؛ لكرثة محلها ،لكن الشارع راعى أ ًمرا أ َ
اراقة ادلم ابخلال من العيوبُّ ،تقراب اىل هللا ،واكن هذا أ َّمه وأوىل عند الشارع من
مسأةل نفع الناس ابللحم.
فكذكل يف زاكة الفطر املراد اظهار نعمة هللا تعاىل ابللك والرشب يف يوم العيد،
حرم هللا صومه ،امتاما لنعمة كامل الصوم ،ويشرتك يف هذه العبادة معوم
اذلي َّ
املسلمني.
ومما يزيد يف وضوح معىن التعبد يف زاكة الفطر أن الشارع جعلها مؤقَّتة ،حىت قال
صىل هللا عليه وسمل { :مفن أدَّاها قبل الصالة فهي زاكة مقبوةل ،ومن أداها بعد
الصالة فهي صدقة من الصدقات } رواه أبو داود وغريه.
ويزيده وضوحا أيضا أن النيب صىل هللا عليه وسمل َّنص عىل أطعمة معينة ،و َّبني أهنا
ُرشعت طعم ًة للمساكني ،مما يدل عىل أن االطعا َم مقصو ٌد للشارع يف املرتبة الوىل،
فال جيوز اهامل هذا املقصد.
وذلكل فان معاوية ريض هللا تعاىل عنه ملا قال لهل الشام بنصف الصاع من الرب
عن الصاع من المتر ،جلودة الرب عندمه أنكر أبو سعيد اخلدري ريض هللا تعاىل عنه
ذكل ،وقال :أما أان فال أزال أخرهجا صاع ًا كام كنت أخرهجا يف عهد رسول هللا صىل
هللا عليه وسمل.
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فكيف اذا أخرهجا قمية؟!
ُث أين الصحابة ريض هللا عهنم من هذا الفهم ،وفهيم قطعا احملتاج اىل النقد ،وفهيم
احملتاج اىل املالبس ،مع توفر النقد وبكرثة ،ومل جيهتد أحد مهنم هذا الاجهتادَ؟!
فالسبب موجود يف عهد الصحابة ريض هللا عهنم ،ومع ذكل مل يس َع أح ٌد مهنم اىل
ذكل ،مما يدل عىل أن هذا املوضع ليس من مواضع الاجهتاد عندمه ،واخلري لك اخلري
يف اتباعهم.
وملا اكن الواجب عىل املسلمني يف أمور العبادة الوقوف عىل مورد النصوص ،اكن
لزاما علهيم الزتا ُم ما اكن عليه النيب صىل هللا عليه وسمل وأحصابه ريض هللا عهنم يف
هذا الباب ،والاقتصار عليه ،وعدم تقدمي العقل عىل النقل ،واخراج زاكة الفطر من
الطعام.
وعليه فان اخراج زاكة الفطر نقد ًا ال يصح ،وال جيوز؛ بل هو داخل حتت معوم قوهل
صىل هللا عليه وسمل" :من معل مع ًال ليس عليه أمران فهو رد" أخرجه مسمل.
وليعمل أن املراد ابلطعام ما اكن قوات لهل البدل أو غلب عليه كونه قوات ،فيجوز اخراج
ما اعتاده الناس من الرز أو العدس أو القمح أو املكرونة وحنوه ،ولو اكن غالب
مقداره صا ٌع من امجليع ،وهو
طعاهمم اللحم أو السمك فقط أجزأ اخراهجا منه ،ما ُ
الشخص نفق ُته ،وهللا املوفق.
يعدل قرابة (2.5كجم) عن لك فر ٍد ممن تلزم
َ
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1432/9/15هـ
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تأمالت بني الحضية وزاكة الفطر
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
يف بعض الحيان يكون من الرضورات الفقهية النظر بني املسائل املتشاهبة ،واجراء
بعض التنظريات الفقهية ،عىل أنه قد يستبعد البعض -بداية -أن يوجد ش به بني زاكة
الفطر والحضية ،وحقيق ًة هذه الكتابة ليست الجراء مشاهبة أو مناظرة فعلية بيهنام،
لكن لبيان أمر هام جدا يف العبادات املتعلقة بأزمنة خاصة ،أو حدد الشارع لها
أحاكما خاصة ،فسيتضح حْكها من خالل بيان حمك املشابه هل ،وهو ما جيَل وجه
الش به بيهنام ،وبداية أقول:
الحضية عبادة عظمية ،ويه من شعائر هللا العظمية ،كام قال تعاىل(َ :والْ ُب ْد َن َج َعلْنَاهَا
امس َّ ِّ
لَ ُ ْمك ِّم ْن َش َعائِّ ِّر َّ ِّ
اَّلل عَلَ ْهيَا َص َو َّاف فَاذا َو َج َب ْت ُجنُوهبُ َا
اَّلل لَ ُ ْمك ِّفهيَا خ ْ ٌَري فَ ْاذ ُك ُروا ْ َ
ون ( )36لَ ْن يَنَا َل
فَ ُ ُلكوا ِّم ْهنَا َو َأ ْط ِّع ُموا الْ َقا ِّن َع َوالْ ُم ْع َ َّرت َك َذ ِّ َكل َخس َّْرانَ هَا لَ ُ ْمك ل َ َعل َّ ُ ْمك ت َ ْش ُك ُر َ
اَّلل عَ َىل
اَّلل لُ ُحو ُمهَا َو َال ِّد َما ُؤهَا َولَ ِّك ْن يَنَ ُ ُاهل التَّ ْق َوى ِّمنْ ُ ْمك َك َذ ِّ َكل َخس ََّرهَا لَ ُ ْمك ِّل ُت َك ِّ ُربوا َّ َ
َّ َ
رش الْ ُم ْح ِّس ِّن َني) [احلج.]37 ،36/كام بني النيب صىل هللا عليه وسمل
َما هَدَ ُ ْامك َوب َ ِّ ِّ
أحاكما خاصة هبا ،ف َع ْن ُع َب ْي ِّد ْب ِّن فَ ْ ُري َوز قَا َلَ :سأَلْ ُت الْ َ َرب َاء ْب َن عَ ِّاز ٍب ريض هللا عنه:
َما َال َ ُجي ُوز ِّىف ا َلضَ ِّاِح؟ فَ َقا َل قَا َم ِّفينَا َر ُسو ُل َّ ِّ
اَّلل صىل هللا عليه وسمل َو َأ َصا ِّب ِّعى
رص ِّم ْن َأانَ ِّم ِّ ِّهل فَ َقا َل « َأ ْرب َ ٌع َال َ ُجت ُوز ِّىف ا َلضَ ِّاِح :الْ َع ْو َرا ُء
رص ِّم ْن َأ َصا ِّب ِّع ِّه َو َأانَ ِّم ِّىل َأ ْق َ ُ
َأ ْق َ ُ
ب َ ِّ ٌني َع َو ُرهَاَ ،والْ َم ِّريضَ ُة ب َ ِّ ٌني َم َرضُ هَاَ ،والْ َع ْر َجا ُء ب َ ِّ ٌني َظلْ ُعهَاَ ،و ْال َك ِّس ُري ال َّ ِّىت َال تَ ْن َقى ».
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وهذا يدل عىل أن املقصود ابلضايح التقرب اىل هللا بأحضية خالية من العيوب،
وأن ما اكن معيبا فهو ليس جمزئا ،حىت ولو حتقق النفع به .كام قامت أدةل الرشع عىل
لك ُأ َّم ٍة َج َعلْنَا َم َنس ًاك
أن الحضية جيب أن تكون من هبمية النعام ،قال تعاىلَ { :و ِّل ُ ِّ
امس َّ ِّ
رش
اَّلل عَ َىل َما َر َزقَهُ ْم ِّمن هبَ ِّ مي َ ِّة ا ْال ََنْ َعـ ِّم فَالَـه ُ ُْمك الَـ ٌه َو ِّح ٌد فَ َ ُهل َأ ْس ِّل ُمو ْا َوب َ ِّ ِّ
ِّل َي ْذ ُك ُرو ْا ْ َ
ِ ِ
الْ ُم ْخ ِّب ِّت َني } وهبمية النعام يه االبل والبقر والغمن ،هذا هو املعروف عند العرب ،قاهل
احلسن وقتادة وغري واحد .ويه متأكدة يف الحضية  ،فال جيزئ للحضية غري هبمية
النعام ،ولو اكن من أجود أنعام اللحوم ،فال جيزئ الغزال وال اخليل وال ادلجاج
وحنوه.كام اشرتط الشارع أن تبلغ س نًّا معينة ،فال جيزئ قبلها ،ولو اكنت من أمسن
وأنفع ما يكون ،لقوهل صىل هللا عليه وسمل« :ال تذحبوا اال مس نة ،اال أن تعرس عليمك
فتذحبوا جذعة من الضأن» رواه مسمل.
كام حدد الشارع للحضية املزئة وقتا ،فال جيوز قبهل وال بعده ،روى البخاري عن
الرباء بن عازب ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال« :من ذحب قبل
الصالة فامنا هو حلم قدمه لههل وليس من النسك يف يشء».ويف لفظ قال ملن ذحب
قبل الصالة ،وهو أبو بردة بن نيار ريض هللا عنهَ :
((شات َُك َشا ُة ل َ ْح ٍم َ ,ولَيْ َس ِّم َن
يش ٍء)) ,وعن جندب بن سفيان البجَل ريض هللا عنه قال :شهدت
الن ُّ ُس ِّك ِّيف َ ْ
النيب صىل هللا عليه وسمل قال« :من ذحب قبل أن يصَل فليعد ماكهنا أخرى».فيتضح
وسن حمدد ،وجنس حمدد،
من مجموع هذا أن الحضية عبادة جليةل ،هل وقت حمددٌّ ،
ووصف حمدد ،مفن جتأوز تكل الوصاف ،فاهنا ال جتزئ عنه كحضية ،مفن ذحب مائة
دجاجة ،فهي ليست أحضية ،وال جتزئ عهنا ،وهو مأجور مثاب عىل ذكل ،ومن
أىت ببقرة عظمية اللحم ،لكهنا دون السن ،فاهنا ال جتزئ  ،بيامن لو أىت ببقرة ابلغة
السن ،لكهنا أحنف من الخرى أجزأت ،مع أن الوىل من حيث النفع أنفع من
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الثانية.وكذا لو أىت بشاة مسينة بدينة ،لكهنا عوراء ،فلن جتزئ ،ولو أىت بشاة حنيفة،
خالية من العيوب ،لجزأت ،مع أن الوىل أنفع مهنا.وبناء عليه فان مسأةل نفع الفقري
ابللحم –وان اكنت يف الاعتبار -لكنه ليس املقصد الول من تكل العبادة ،بل املقصد
العظم واملطلوب الول للشارع هو اراقة ادلم ،والتقرب اىل هللا بتكل الشعرية.
وهذه املقدمة متهد لمر همم ،وهو املعىن التعبدي أيضا يف زاكة الفطر ،فاكفة من قال
ابجزاء اخراج زاكة الفطر ابلقمية ،امنا نظر ملعىن النفع فقط ،أعين نفع الفقري ابلنقد
مثال ،وهذا وان اكن معتربا يف العبادة ،لكن هناك مقصد أعظم ،وهو اظهار نعمة
حبل الطعام يوم العيد ،بعد أن اكن ممنوعا يف رمضان ،من طلوع الفجر اىل
هللا تعاىل ِّ
غروب الشمس ،مفن ُث أوجب الشارع زاكة الفطر من الطعام الظهار تكل املناس بة
الرشعية ،واكن لها وقت حمدد أيضا ،ال جتزئ بعده ،وال قبهل ،واكنت من جنس
غري ما حدد الشارع
معني كذكل ،فشاهبت الحضية من تكل الوجوه .فكام ال جيزئ ُ
يف الحضية ،ولو اكن من حيث النفع أنفع ،فكذا زاكة الفطر ،ال جيزئ غري ما حدد
الشارع ،ولو اكنت من حيث النفع أنفع  ،وهذا شأن العبادات التوقيفية .غري أن
البعض جيعل احلمك منوطا ابلنفع فقط ،وهذا يلزمه أن يقول :جيزئ يف الحضية
ادلجاج والبطُ والوز والغزال واخليل ،والشاة املعيبة كثرية اللحم ،وكذا لو اكنت
ُ
صغرية عن السن ،فلك هذا من حيث النفع انفع أو أنفع ،ومع ذكل فان االجامع
منعقد عىل عدم االجزاء به؛ لن يف هذه الشعرية معىن تعبداي ،وكذا يف زاكة الفطر،
فال جيزئ النقد وحنوه؛ لن فهيا معىن تعبداي كام س بق بيانه ،ومن أابح اخراهجا من
النقد ،فهو مبثابة من أابح الحضية من غري هبمية النعام ،أو أابح اخراج القمية ،عىل
أهنا بدل الحضية ،وهللا تعاىل أعمل.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف 1434/12/8هـ
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نوازل الزاكة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق ،وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني وبعد.
فان من عظمي نعمة هللا عىل عباده أن رشع هلم الزاكة وأوجهبا علهيم ،وجعلها اثلث
ركن من أراكن ادلين ،وقرهنا هللا تعاىل يف كتابه ابلصالة يف غري ما موضع ،فقال
الص َال َة
الص َال َة َوأتُو ْا َّالز َاك َة البقرة ،43-وقال تعاىل :فَان اتَ بُو ْا َو َأقَا ُمو ْا َّ
تعاىلَ :و َأ ِّقميُو ْا َّ
َّ ِّ ِ
ْ
ون ا َّذله ََب َوالْ ِّفضَّ َة
زن
ك
ي
ُ
ِّ
َوأت َُو ْا َّالز َاك َة فَاخ َْوانُ ُ ْمك ِّيف ا ِّدل ِّين التوبة ،11-وقال تعاىلَ :واذل َين َ َ
َ ِّ ِ
ِّيل ِّ
رش ُمه ِّب َع َذ ٍاب َأ ِّل ٍمي التوبة ،34-ومن الس نة َع ْن ا ْب ِّن ُمع َرَ
اَّلل فَبَ ِّْ
ِّ
َوال يُنف ُقوهنَ َا يف َسب ِّ
ول َّ ِّ
اَّلل َع ْهنُ َما قَا َل :قَا َل َر ُس ُ
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل ( :بُ ِّ َين ْاال ْس َال ُم عَ َىل
اَّلل َص َّىل َّ ُ
يض َّ ُ
َر ِّ َ
ِ
اَّلل َو َأ َّن ُم َح َّمدً ا َر ُسو ُل َّ ِّ
الص َال ِّة َواي َتا ِّء َّالز َاك ِّة
َ ْمخ ٍسَ :شهَا َد ِّة َأ ْن َال ا َ َهل ا َّال َّ ُ
اَّلل َواقَا ِّم َّ
ِ ِ
ِ
ِ
..احلديث ) أخرجه البخاري ومسمل ،واكن النيب صىل هللا عليه وسمل يرسل السعاة
ليقبضوا الصدقات ،وأرسل معاذا ريض هللا عنه اىل أهل المين ،وقال هل ( :أع ِّل ْمهم
أن هللا افرتض علهيم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنياهئم وترد عىل فقراهئم)أخرجه
البخاري ومسمل.
احلْكة من مرشوعية الزاكة:
لقد اش متل ترشيع الزاكة عىل ِّح َ ٍمك جلي ٍةل ابلغة ،فاخراج الزاكة طهر ٌة لموال املسمل،
وقرب ٌة اىل هللا تعاىل يزداد هبا بركة وصالحا ،وطهر ٌة لنفسه من الطمع واحلرص وعدم
املباالة مبعاانة الغري ،وطهرة للمجمتع من التحاسد والتباغض ،وعنرص هام لزايدة التواد
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والتاكفل بني أفراد املمتع ،وىه كذكل طهرة لنفس الفقري من الغرية واحلسد والكراهية
لحصاب الرثوات ،وتؤدى الزاكة اىل زايدة متاسك املمتع ،وتاكفل أفراده ،والقضاء
عىل الفقر وما يرتبط به من مشألك اجامتعية واقتصادية وأخالقية.
وقد ج َّد ابملسلمني نوازل كثرية جدا يف ابب الزاكة ،وان اكن بعضها ال يطلق علهيا
انزةل ابملعىن الاصطاليح ،اال أنه َّمع به البالء يف هذا العرص؛ ذلا عزمت عىل تقريب
أمه هذه النوازل وأشهرها ،وما يكرث عنه السؤال ،وجعلها يف مطوية خمترصة ،تسهل
عىل طالب العمل ،وعىل عامة املسلمني الاطالع عىل حمك لك انزةل عىل ِّحدة ،تقريبا
للفقه ،وتسهيال هل بني يدي المة.
وقد تنوعت تكل النوازل ،فتارة يف رشوط الزاكة ،اكلنصاب واحلول ،واترة فامي جيب
اخراجه ،واترة يف مصارف الزاكة ،واترة يف متفرقات يف الزاكة ،عىل النحو اليت:
الول :نوازل رشوط الزاكة:
 -1النصاب:
يكرث السؤال :هل املعترب اذلهب أم الفضة يف تقدير النصاب؟ وهذه املسأةل من
املسائل اخملتلف فهيا ،فكثري من أهل العمل يعترب الحظ للفقراء من أحدهام ،فان بلغ
املال النصاب حبسب سعر الفضة أو ًال ،اعترب النصاب ابلفضة ،وكذا يف اذلهب.
وذهب مجع كبري أيضا أهل العمل اىل اعتبار اذلهب مطلقا ،نظر ًا للهبوط الكبري يف
سعر الفضة ،مع ثبات واحض يف القدرة الرشائية لذلهب ،ولنه هو الصل يف
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التعامل ،ولن غطاء النقود هو ابذلهب ،ولن املثقال اكن يف زمن الرسول صىل
هللا عليه وسمل ،وعند أهل مكة هو أساس العمةل ،ولعل الرحج وهللا أعمل هو
الحظ للفقري من أحدهام؛ لنه النفع هل ،ولن الرشيعة جاءت ابثبات نصاب اذلهب،
ونصاب الفضة ،ولن هذا أحوط وأبرأ لذلمة ،وهو ما جاء مضنا يف قرار مجمع الفقه
االسالم املنعقد بعامن 1407هـ رمق .
وعىل هذا فاذا أردت أن خترج نصاب الوراق النقدية ابلرايالت السعودية أو
ابجلنهيات املرصية أو ابجلنهيات السودانية أو غري ذكل من هذه العمالت ،فانك تنظر
لنصاب الفضة مك يساوي اليوم وتنظر أيض ًا اىل نصاب اذلهب مك يساوي ابلوراق
النقدية ،فنصاب الفضة ابلغرامات يساوي ( )595جرام ًا من الفضة ،وأما نصاب
اذلهب فهو يساوي ( )85جرام ًا عىل الصحيح.
وهل يعترب مصنعا أم غري مصنع؟
حتسب زاكة حىل اذلهب والفضة حسب وزن اذلهب والفضة اخلالصني ،وال اعتبار
ابلقمية ،وال زايدهتا بسبب الصياغة والصناعة ،وال بقمية الجحار الكرمية والقطع املضافة
من غري اذلهب والفضة.
كام أن املقتنيات من اذلهب والفضة ،وان حرمت جتب الزاكة فهيا ،اكذلي يتخذه
الرجل من الزينة احملرمة ،كسوار اذلهب ،أو الساعة اذلهبية ،أو قمل ذهىب ،أو خاُت
ذهيب ،وحىل املرأة من اذلهب والفضة الىت تتخذها تش هبا ابلرجال ،وكذكل أنية
اذلهب والفضة وحنوها.
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-2احلول :من النوازل اليت يكرث السؤال عهنا :زاكة الراتب الشهري للموظفني ،وذكل
أن الرواتب تأيت شهراي ،ويه ال ختلو من حالني:
الوىل :أال حيول عىل هذا الراتب حوال؛ لنه ينفقه ،وال يبقى هل ما يبلغ النصاب،
فهذا ال زاكة فيه.
الثانية :أن حيول عىل هذا الراتب احلول ،فهذا جيب أن خيرج زاكة لك مال حال عليه
احلول ،فاذا اس تمل مرت َّ ًبا يف شهر حمرم ،و َّمرت س نة عىل هذا الراتب ،فانه خيرج
زاكته يف حمرم ،وراتب صفر خيرج زاكته يف صفر بعد س نة ،وهكذا ،وال شك أن
ودرءا لهذه املشقة فانه جيعل الزاكة يف شهر واحد مجليع ما يف
يف هذا مشقة عليهً ،
رصيده من هذه الوظيفة ،كن يكون يف شهر حمرم اذا نزل راتب هذا الشهر َّزَّك
لك ما يف رصيده من هذه الوظيفة ،فيكون ابلنس بة حملرم قد حال عليه احلول،
وابلنس بة ملا بعده زاكة معجةل ،وال بأس بتعجيل الزاكة عىل الصحيح.
-3اس تقرار املكل :مجعيات املوظفني من املسائل اليت اختلف فهيا أهل العمل،
والكرثون عىل جوازها ،وزاكهتا اكليت:
أوال :من اس تمل املال املموع ،واكن ابلغا نصااب ،فاما أن يضيفه اىل حول مالٍ سابق
عنده ،واما أن يس تقبل به حوال جديداُ ،ث يزكيه يف هناية هذا احلول ،هذا اذا بق
النصاب اىل هناية احلول ،أما لو أنفق مال امجلعية حىت ذهب لكه أو نقص عن
النصاب ،فال زاكة عليه.
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مثال :من اكن دليه مال بلغ نصا ًاب يف شهر رمضانُ ،ث اس تمل مال امجلعية يف شهر
شوال ،فاما أن يزيك امجليع يف رمضان التال ،واما أن يزيك َّ
لك مالٍ يف حوهل ،هذا
يف رمضان ،والخر يف شوال.
اثنيا :اذ اكن قسط امجلعية الشهري يبلغ نصا ًاب ،أو اكن عنده مال أخر غري مال امجلعية
يْكل النصابُ ،ث مىض عام جهري عىل البدء يف امجلعية ،ولنفرض أن مجموع ما دفعه
مثال (20ألفا) ،ومل يس تمل امجلعية بعد ،فانه يلزمه زاكة هذا املبلغ (20ألفا)؛ لنه يف
حمك ادلَّ ْين عىل اخوانه املشاركني معه.
وال زاكة فامي اذا اكن القسط ال يبلغ نصا ًاب ،وليس عنده مال أخر يْكل النصاب.
الثاين :نوازل ما جيب اخراجه:
 -1زاكة الوراق النقدية واملالية:
املتقرر عند أهل العمل يف العرص احلديث أن العمالت الورقية قامئة عن اذلهب
والفضة ،وأهنا جتب فهيا الزاكة ببلوغها الحظى للفقري من نصاب اذلهب أو الفضة،
وأهنا أجناس قامئة بذاهتا ،كام جاء يف قرار مجمع الفقه االسالم املنعقد بعامن 1407هـ،
ونصه :أو ًال :خبصوص أحاكم العمالت الورقية :أهنا نقود اعتيادية فهيا صفة المثنية
اكمةل ،ولها الحاكم الرشعية املقررة لذلهب والفضة ،من حيث أحاكم الراب والزاكة
والسمل وسائر أحاكهما .انهتيى .كام صدر قرار من مجمع الفقه االسالم مبكة خبصوص
زاكة هذه العمالت ومضها اىل اذلهب والفضة يف تْكيل النصاب ،ونصه :اثلثا :وجوب
زاكة الوراق النقدية ،اذا بلغت قميهتا أدین النصابني من ذهب أو فضة ،أو اكنت
تْكل النصاب مع غريها من المثان والعروض املعدة للتجارة .انهتيى نق ًال عن جمةل مجمع
الفقه االسالم العدد  ،3ج 3صـ .1895
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زاكة السهم:اتفق العلامء املعارصون عىل وجوب الزاكة يف السهم ،اما يف أصلها ،أو يف ريعها،
واختلفوا يف كيفية زاكهتا ،وأرحج القوال وأقرهبا اىل الصواب هو المتيزي بني املساهامت
التجارية ،واملساهامت الاستامثرية ،فالوىل حْكها حمك زاكة عروض التجارةُ ،ث المتيزي
يف املساهامت الاستامثرية بني ما هو زراع فيأخذ حمك زاكة اخلارج من الرض ،وما
هو حيواين فيأخذ حمك زاكة احليوان ،وهكذا.
بداي ًة ،ماكل السهم ال خيلو من حالني:
ورشاء ،ويه ما تسمى
الول :أن يكون قصده يف متكل السهم التجارة هبا بيع ًا
ً
ابلسهم التجارية ،فيشرتهيا اليوم لبيعها غد ًا أو بعد غ ٍد ،طلب ًا للرحب يف تداولها وتقليهبا،
فهذا النوع يأخذ حمك عروض التجارة ،فتجب الزاكة عليه يف قمية تكل السهم بقطع
النظر عن نوعها ،سواء اكنت زراعية ،أم صناعية ،أم جتارية ،أم حيوانية  ..اخل،
فزييك أسهمه حبسب قميهتا السوقية لك س نة.
الثاين :أن يكون قصد ماكل السهم الاستامثر هبا ،أي أن يس تفيد من عائدها
الس نوي ،ويه ما يسمى ابلسهم الاستامثرية ،فهو ال يشرتى هذه السهم بنية بيعها،
وامنا بقصد الاس مترار يف متلكها ،فهذا يزيك أسهمه حبسب طبيعهتا ،فان اكنت أسهامً
يف رشكة زراعية ،وجمالها الاستامثري يف زراعة احلبوب والامثر ،فتخضع لحاكم الزاكة
فامي خترجه الرض من احلبوب والامثر مما ياكل ويدخر ،وان اكنت يف رشكة حيوانية
كرتبية النعام عىل سبيل االنتاج والتسمني ،فتخضع لحاكم زاكة احليوان ،وان اكنت
ورشاء كرشاكت الاس ترياد ،فتخضع
يف رشكة جتارية ختتص بتداول السلع بيع ًا
ً
لحاكم زاكة عروض التجارة ،وان اكنت يف رشكة صناعية ،كرشاكت االمسنت
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وحنوها ،فتجب الزاكة يف صايف أرابهحا ،قياس ًا عىل زاكة ما يعد للكراء ،وهذا القول
املفصل هو اذلي جتمتع به أدةل الزاكة.
زاكة السهم املتعرثة:
يف عرصان احلارض ،كرثت الرشاكت املساَّهة وانترشت ،كام ظهرت رشاكت توظيف
الموال ،واليت تقوم بتحصيل الموال من أرابهباُ ،ث تقوم بتوظيفها يف مشاريع عقارية
أو غريها ،وغالب ًا ما يقع تعرث السهم يف مثل هذا النوع من الرشاكت؛ لهنا ال ختضع
لنظام قانوين وال حماس يب ،فيكرث فهيا التالعب بأموال الناس دون رقيب ،ومن صور
التعرث اليت يكرث وقوعها :قيام مجموعة من أرابب املال ابملساَّهة يف أرض عقاريةُ ،ث
تقع خصومة عىل هذه الرض ،ورمبا اس مترت س نني عديدة ،فتتعرث املساَّهة.
ومن السهم املتعرثة السهم احملجور عىل تداولها ،ومتكث الس نة والس نتني ،فاذا مل
يمتكن املسامه من اسرتداد رأس ماهل ،وال جزء منه مدة س نة أو أكرث ،واكن هذا
املال مما جتب فيه الزاكة يف الصل ،فانه يشلك عىل كثري من املساَّهني مدى وجوب
الزاكة يف هذه السهم املتعرثة.
والسهم املتعرثة من حيث كوهنا مرجوة احلصول ال ختلو من حالني :اما أن يتوقع
أحصاهبا أن ينهتي التعرث يف مدة س نة أو أقل أو أكرث ،ويرجع هلم رأس املال أو بعضه،
أو ال يتوقع أحصاهبا أن ينهتي التعرث ،وال بعد مدة طويةل ،ويف لكتا احلالتني فانه ينتظر
ابلسهم ،فاذا انفك التعرث ،وعادت السهم اىل أرابهبا ،فان املسامه يس تأنف هبا
حو ًال ،وال جتب الزاكة فهيا ملا مىض ،وان زَّك لس نة ماضية احتياطا اكن حس نا،
وهللا تعاىل أعمل.
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زاكة السهم اخلارسة:
يف كثري من الحيان يشرتي بعض املساَّهني السهم بأسعار مرتفعةُ ،ث تزنل السعار
نزوال كبريا ،مع كونه قادرا عىل بيعها ،غري أنه ينتظر هبا ارتفاع سعرها ،فف هذه احلال
اختلف أهل العمل ،بني من يوجب زاكهتا ،ومن يسقط زاكهتا ،ويلحقها ابلسهم
املتعرثة ،والحوط تزكيهتا لك س نة حبسب قميهتا؛ لهنا مملوكة هل ،وقادر عىل الترصف
فهيا ،غري أنه ينتظر هبا ارتفاع سعرها ،وهذا ال يعين سقوط الزاكة فهيا.
زاكة املال العام:
املال العام هو املال املرصد للنفع العام ،دون أن يكون مملواكً لشخص معني أو هجة
معينة ،اكلموال العائدة اىل بيت مال املسلمني ،واخلزانة العامة لدلوةل ،وما يسمى
اليوم ابلقطاع العام ،وال جتب الزاكة يف املال العام؛ اذ ليس هل ماكل معني ،وال قدرة
لفراد الناس عىل الترصف فيه ،وال حيازة هلم عليه ،ولن مرصفه منفعة معوم
املسلمني ،وهو ما جاء مضنا يف قرار مجمع الفقه االسالم رمق .)16/1( 143
زاكة الموال املوقوفة:
ال جتب الزاكة يف أعيان الموال املوقوفة عىل هجة عامة ،وقد حيك هذا القول اتفاقا،
قال النووي" :اذا َاكن َْت الْ َم ِّاش َي ُة َم ْوقُوفَ ًة عَ َىل ِّ َهج ٍة عَا َّم ٍةَ ،اكلْ ُف َق َرا ِّء أو الْ َم َس ِّاج ِّد أو
الْغ َُزا ِّة أو الْ َي َتا َمى َو َش َب ِّه َذ ِّ َكل ،فَ َال َز َاك َة ِّفهيَا ب َِّال ِّخ َال ٍفَ ِّ ,لن َّ ُه لَيْ َس لَهَا َم ِّ ٌ
اكل ُم َع َّ ٌني".
املموع  ،313 / 5وبه صدرت فتوى اللجنة ادلامئة لالفتاء.412 / 9
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كام ال جتب يف ريع الوقف اخلريي ،وامنا جتب يف ريع أموال الوقف عىل معني ،وينطبق
عىل أموال املؤسسات العلمية واخلريية والاجامتعية وما يف حْكها حمك مال الوقف،
سواء اكنت أهلية أم خريية؛ فال زاكة فهيا ،أ ًّاي اكن مصدرها.
حمرم:
زاكة املال املأخوذ بطريق َّ
املال احلرام اكملأخوذ غصبا أو رسقة أو رشوة أو راب أو حنو ذكل ليس مملواك ملن هو
بيده ،فال جتب عليه زاكته؛ لن الزاكة متليك ،والمتليك غري حاصل لغاصب أو سارق
املال؛ ولن الزاكة تطهر املزيك ،وأخذ املال بطريق حمرم غري صاحل لن يطهر ابخراج
الزاكة ،بل الواجب يف املال احلرام ردُّه اىل أحصابه ان أمكن معرفهتم ،واال وجب
اخراجه لكه عن ملكه عىل سبيل التخلص منه ،ال عىل سبيل التصدق به.
وعدم وجوب الزاكة يف املال املأخوذ بطريق حمرم هو مذهب المئة الربعة ،ال يعمل
فيه خالف بيهنم.
أما صاحب املال املغصوب أو املرسوق ،اذلي ال يقدر عىل اس تخالص ماهل ،فانه
ال زاكة عليه فيه ،فان قدر صاحبه عليه فقد اختلف فيه ،فقيل :ليس عليه زاكة ملا
مىض من الس نني؛ لعدم قدرته عليه تكل الفرتة ،فهو أش به املال الضامر ،فاكن ملكه
انقصا ،فذهب بعض أهل العمل اىل أنه يس تقبل به س نة بعد قبضهُ،ث يزكيه بعد تكل
الس نة ،وذهب البعض اىل أنه يزكيه اذا قبضه لس نة ماضية فقط ،وهذا أحوط.
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زاكة الس ندات:
الس ند ميثل جزء ًا من قرض عىل الرشكة أو اجلهة املصدرة هل ،وتعط الرشكة عليه
فائدة حمددة عند اصداره ،وهذه الفائدة غري مرتبطة برحب الرشكة أو خسارهتا،
والرشكة ملزمة ابلسداد يف الوقت احملدد ،وللس ند قمية امسية يه قميته الصلية عند
اصداره أول مرة ،وقمية سوقية تتحدد عىل أساس العرض والطلب ،والتعامل هبذه
الس ندات حرام رشع ًا الش امتلها عىل الفائدة الربوية احملرمة ،ولن تداولها ابلبيع والرشاء
من قبيل بيع ادلين لغري من هو عليه ،وهو غري جائز.
كيفية تزكية الس ندات :حيرم التعامل ابلس ندات الش امتلها عىل الفوائد الربوية احملرمة،
ومع ذكل جتب عىل املاكل تزكية الصل -رأس املال -لك عام بضم قمية رأس مال
الس ندات اىل ماهل يف النصاب واحلول ،ويزيك امجليع بنس بة ربع العرش دون الفوائد
الربوية املرتتبة هل ،وترصف يف وجوه اخلري واملصلحة العامة ما عدا بناء املساجد وطبع
املصاحف وحنوها ،وهذا الرصف للتخلص من احلرام ،وال حيتسب ذكل من الزاكة،
وال ينفق منه عىل نفسه أو عياهل ،وهبذا صدر قرار الهيئة الرشعية لبيت الزاكة
الكوييت.
زاكة ماكفأة هناية اخلدمة ،وماكفأة التقاعد ،والراتب التقاعدي:
 -1ماكفأة هناية اخلدمة يه مبلغ مال مقطوع يس تحقه العامل عىل رب العمل يف
هناية خدمته مبقتىض القوانني والنظمة اذا توافرت الرشوط احملددة فهيا.
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 -2ماكفأة التقاعد يه مبلغ مال مقطوع تؤديه ادلوةل أو املؤسسات اخملتصة اىل
املوظف أو العامل املشمول بقانون التأمينات الاجامتعية ،اذا مل تتوافر مجيع الرشوط
املطلوبة الس تحقاق الراتب التقاعدي.
 -3الراتب التقاعدي مبلغ مال يس تحقه شهر ًاي املوظف أو العامل عىل ادلوةل أو
املؤسسة اخملتصة بعد انهتاء خدمته مبقتىض القوانني والنظمة اذا توافرت الرشوط
احملددة فهيا.
واحلمك فهيا اكليت :ال جتب الزاكة عىل العامل أو املوظف يف هذه الاس تحقاقات طيةل
مدة اخلدمة لعدم حتقق املكل التام اذلي يشرتط لوجوب الزاكة.
هذه الاس تحقاقات اذا صدر القرار بتحديدها وتسلميها للموظف ،أو العامل دفعة
واحدة ،أو عىل فرتات دورية أصبح ملكه لها ات ًّما ،ويزيك ما قبضه مهنا زاكة املال
املس تفاد ،وهذا ما صدر به قرار الهيئة الرشعية لبيت الزاكة الكوييت-الندوة اخلامسة-
بريوت1995-م.
ماكفأة الادخار:
ماكفأة الادخار :يه نس بة حمددة تس تقطع من الراتب أو الجر يضاف الهيا نس بة
حمددة من املؤسسة ،ويه تستمثر ويس تحقها املوظف أو العامل دفعة واحدة يف
هناية خدمته أو حسب ال ُنظم السائدة.
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وخيتلف حمك زاكهتا حبسب نوع احلساب اذلي تودع فيه ،فان اكنت يف حساب
خاص لصاحل املوظف أو العامل وهل احلق يف اختيار استامثرها فاهنا تضم اىل
موجوداته الزكوية من حيث احلول والنصاب .أما اذا مل يكن هل عىل هذا احلساب
سلطة فال زاكة عليه ،لعدم ملكه التام هل ،اال بعد قبضه فزيكيه عن س نة واحدة،
وهو ما صدر به قرار مجمع الفقه االسالم رمق .)16/1( 143
زاكة العقارات:
العقارات ال ختلو من ثالثة أقسام:
-1عقارات ُمعدَّة للسكىن ،فال زاكة فهيا ،حلديث َأ ِّيب ه َُرْي َر َة ريض هللا عنه َأ َّن َر ُسو َل
َّ ِّ
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل قَا َل ( :لَيْ َس عَ َىل الْ ُم ْس ِّ ِّمل ِّيف َع ْب ِّد ِّه َو َال فَ َر ِّس ِّه َصدَ قَ ٌة ).
اَّلل َص َّىل َّ ُ
 -2عقارات ُمعدَّة للتجارة ،فتجب الزاكة فهيا عىل قميهتا السوقية ،عىل رأس احلول.
 -3عقارات ُمعدَّة لالجيار ،فال جتب الزاكة يف أصولها ،وامنا يف ايراداهتا ،فيضم املاكل
ايرادها اىل أمواهل فان بلغت نصااب ،وحال علهيا احلول ،أدى زاكهتا.
احلَل املصنع من غري اذلهب والفضة ،اكلملاس والزمرد وحنوهام.
الملاس والجحار الكرمية ليس علهيا الزاكة اجامعا ،ولكن مىت ُعرضت للبيع أصبحت
من عروض التجارة ،وجتري الزاكة يف قميهتا عىل رأس احلول ،اذا بلغت النصاب.
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الثالث :نوازل مصارف الزاكة:
الفقراء واملساكني:
اختلف أهل العمل يف رصف الزاكة يف بناء أو رشاء بيت أو حفر برئ لفقري ،فذهب
مجع كبري من العلامء اىل أنه ال جيزئ دفع الزاكة يف هذه المور ،ابعتبار أن مصارف
الزاكة منصوصة يف القرأن ،وليست هذه المور من تكل املصارف.
توسعا يف معىن الزاكة ،والحوط القول
وذهب البعض اىل جواز دفع الزاكة يف ذكلُّ ،
الول.
أما دفع الزاكة يف تسديد فاتورة الهاتف والكهرابء والبزنين وأجرة سائق وشغاةل
وحنوه ،أو يف تسديد رسوم تاكليف ادلراسة ،فالظهر جواز ذكل ابعتبار أنه من
حاجيات الفقري ،واذا جاز رشاء اللك والرشب وامللبس للفقري من الزاكة ،جازت
هذه المور.
العاملني علهيا :يؤخذ العامل عىل الزاكة مهنا ،ولو اكن غنيا ،وعليه ،فترصف الزاكة
للعاملني عىل الزاكة يف املؤسسات الزكوية ،وامجلعيات اخلريية ،أو العاملني يف مشاريع
استامثر الزاكة ،وغريها.
يف سبيل هللا :من المور اليت كرث السؤال عهنا ،رصف الزاكة يف غري اجلهاد ،كرصفها
يف الطرق واجلسور واملستشفيات واملدارس وغريه ،والصحيح أن ذكل ال جيوز،
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وأن مرصف "يف سبيل هللا" املقصود به اجلهاد يف سبيل هللا ،فيشمل ذكل قتال
الكفار وادلعوة اىل هللا ،وما يتحقق به ذكل من وسائل معارصة ،وهبذا صدر قرار
هيئة كبار العلامء ابململكة العربية السعودية رمق ( )24يف 1394/8/21هـ ،وقرار
املمع الفقهي االسالم مبكة يف ربيع الخر 1405هـ.
ابن السبيل :الصحيح يف ابن السبيل أنه املتغرب عن وطنه اذلي ليس بيده ما يرجع
به اىل بدله ،مكن انقطع به السفر ،واحتاج العودة اىل دايره ،أو اكن مبعدا عن دايره،
ال يس تطيع العودة الهيا ،فيأخذ من الزاكة ما يرده لههل وداره ،ولو اكن غنيا يف بدله،
وال جيوز رصف الزاكة ملن سافر للتعمل أو العمل يف بدل أخر ،أو املسافر ملصلحة
عامة يعود نفعها عىل املسلمني ،فال جيوز أن يأخذ هؤالء من الزاكة عىل أهنم من
صنف ابن السبيل ،لكن هل أن يأخذ بوصف أخر ،اكلفقر وحنوه.
الرابع :متفرقات:
احتساب الرضيبة من الزاكة
ال جيوز احتساب الرضائب املفروضة عىل املال مضن الزاكة الواجبة؛ لن الرضائب
ترشيع وضع قابل للخفض والرفع وااللغاء ،وال خيتص بوعاء معني ،وال مبرصف
معني ،خبالف الزاكة اليت يه فرض هللا ،وأحد أراكن االسالم ،ولها مصارف معينة،
ووعاء معني ،وقد قرر املؤمتر الثاين ملمع البحوث االسالمية املنعقد يف مايو 1965
أن ما يفرض من الرضائب ملصلحة ادلوةل ال يغين القيام هبا عن أداء الزاكة ،وبه
صدرت فتوى اللجنة ادلامئة .فتاوى اللجنة ادلامئة .339 / 9
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استامثر أموال الزاكة:
استامثر أموال الزاكة اما أن يكون من ماكل الزاكة ،واما أن يكون من االمام أو انئبه،
فان اكن من قبل املاكل مل جيز؛ لن املال اذا وجبت فيه الزاكة ،ابكامتل الرشوط اليت
أوجهبا الرشع ،فان مقتىض الوجوب املبادرة ابخراج الزاكة ،فان أراد استامثر أموال
الزاكة ليعود ابلنفع عىل الفقراء ،فان هذا يس تلزم تأخري اخراج الزاكة عن وقهتا ،وهذا
أمر ال جيوز ،قال النووي":اذا وجبت الزاكة ومتكن من اخراهجا ،وجب االخراج
عىل الفور ،فان أخرها أُث ،وبه قال ماكل وأمحد ومجهور العلامء" .املموع .335/5
كام أنه نو ُع ٍ
ترصف فامي ال ميكل ،حيث تعلق به حق الفقراء.
وأما ان اكن من قبل االمام أو انئبه ،فاذا وصلت أموال الزاكة اىل يد االمام أو انئبه،
من مؤسسة أو مجعية خريية أقامهتا ادلوةل ونصبهتا لهذا العمل ،أو بيت مال للمسلمني
أو بيت الزاكة وحنوه ،ممن خولهتم ادلوةل ،فالواجب املبادرة ابخراج الزاكة اىل
مس تحقهيا مبجرد قبضها ،وأنه ال مانع يف حال ما اذا اقتضت املصلحة العمل يف هذه
الموال ابستامثر وحنوه ،وهو ما صدر به قرار املمع الفقهي املنعقد يف جدة ،يف
صفر1407هـ ،رمق  ،)3/3(15فقد جاء فيه ":جيوز من حيث املبدأ توظيف أموال
الزاكة يف مشاريع استامثرية تنهتي بمتليك أحصاب الاس تحقاق للزاكة ،أو تكون اتبعة
للجهة الرشعية املسؤوةل عن مجع الزاكة وتوزيعها ،عىل أن تكون بعد تلبية احلاجة
املاسة الفورية للمس تحقني وتوافر الضامانت الاكفية للبعد عن اخلسارة".اهـ.
وهذا اجلواز مرشوط بكون العمل الاستامثري هل هناية يف وقت مناسب ،وبعدها
تقوم اجلهة القامئة هبذا العمل بتوزيع أصل املال وأرابحه عىل املس تحقني ،وال جيوز
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ابقاء أصل املال عند اجلهة املستمثرة؛ ملا يف ذكل من عدم ايصال احلق ملس تحقيه،
ويف حال بقاء أصل املال املستمث َر عند االمام أو انئبه لالستامثر بصورة دامئة ،فانه ال
جيوز هذا الاستامثر ،بل الواجب ايصال املال اىل مس تحقيه.
زاكة املس تغالت:
املس تغالت يه الموال اليت مل تُعد للبيع ،ومل تتخذ للتجارة بأعياهنا ،وامنا أعدت
للامنء ،وأخذ منافعها ومثرهتا ،ببيع ما حيصل مهنا من نتاج أو كرائه.
فيدخل يف املس تغالت ادلور والعامرات واملصانع والطائرات والسفن والس يارات وغري
ذكل ،مما أعد لخذ ريعه ونتاجه ،ويدخل يف ذكل أيض ًا البقر واجلاموس والغمن غري
السامئة تتخذ ليس تفاد من لبهنا أو أصوافها.
وقد صدر قرار مجمع الفقه ادلول يف زاكة العقارات والرايض املأجورة غري الزراعية،
قرار رمق )2/2( 2 :وفيه:
أوال :أنه مل يؤثر ٌّنص واحض يوجب الزاكة يف العقارات والرايض املأجورة .اثنيا :أنه مل
يؤثر نص واحض كذكل يوجب الفورية يف غةل العقارات والرايض املأجورة غري
الزراعية ,وذلكل قرر:
أوال :أن الزاكة غري واجبة يف أصول العقارات والرايض املأجورة.
اثنيا :أن الزاكة جتب يف الغةل ويه ربع العرش بعد دوران احلول من يوم القبض مع
اعتبار توافر رشوط الزاكة وانتفاء املوانع.
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رشاء العقار:
ومما يلحق مبسأةل عروض التجارة ،مسأةل َمن اشرتى عقارا فهو ال خيلو من اليت:
أوال :أن يشرتيه بنية التجارة ،أي :ليتاجر هبا ،ال ليسكنه بعد بناهئا ،ففهيا زاكة،
وزاكهتا زاكة عروض التجارة ،فاذا حال احلول قدَّر قميته ،وأخرج ربع عرش القمية
احلالية.
اثنيا :أن يشرتيه بغري نية التجارة ،اما حلفظ ماهل ،واما ليسكنه بعد مدة ،فهذه ال زاكة
فهيا أبدا ولو طالت املدة؛ حلديث أيب هريرة ريض هللا عنه املتفق عليه أن النيب
صىل هللا عليه وسمل قال( :ليس عىل املسمل يف عبده وال فرسه صدقة) ،فاذا قدر
أنه ابع هذا العقار ،فانه يس تقبل بمثنه حوالُ ،ث يزكيه ان بق .
اثلثا :أن يشرتيه ليؤجره غريه ،فهنا جتب الزاكة يف أجرته ،اذا حال علهيا احلول ،واكنت
ابلغة النصاب ،كام س بق يف زاكة املس تغالت.
رابعا :أن يشرتي العقار بنية التجارة ،عىل أن يبيعه بعد فرتة طويةل ،ثالث س نوات
مثال ،حبيث يكون مثنه قد تضاعف ،فهذا جتب عليه الزاكة؛ لهنا تعترب من عروض
التجارة اليت ينتظر هبا الرحب.
خامسا :اذا اشرتى عقارا للقنيةُ ،ث نواه للتجارة ،ومن صورها املنح اليت متنحها ادلوةل
لبعض الشخاص لبناهئاُ ،ث يرتكها صاحهبا وينوي بيعها بعد فرتة ،فالصحيح أنه جتب
الزاكة يف قميته من وقت نواه للتجارة ،وهو ما صدرت به فتوى اللجنة ادلامئة رمق
( ،)339،340/9وهو اختيار الش يخ ابن عثميني رمحه هللا.

فتاوى الصيام  ...للدكتور ..محمد بن موسى الدالي

401

سادسا :أن يشرتي عقارا ليبيعهُ ،ث بعد عرضه ال جيد من يشرتيه ،فان اس مترت
س نني فان الش يخ ابن عثميني هل فتوى خاصة يف هذه املسأةل ،و ُّنصها اكليت" :من
اشرتى أرض ًا للرحب ُث كسدت الرض ورخصت وأبقاها حلني ارتفاع السعر فانه يزكهيا
لك س نة؛ لهنا من عروض التجارة ،وان مل يكن عنده مال خيرج زاكهتا وال جيد
مشرت ًاي ،فيقدر مثهنا عند وجوب الزاكة ويقيد زاكهتا ،ويف الس نة الثانية يقدر زاكة
قميهتاُ ،ث الثالثة كذكل ،فاذا ابعها يف أي وقت خيرج مجةل الزاكة اليت قدرها" .مجموع
فتأوى ورسائل ابن عثميني .145 / 18
نوازل زاكة الفطر:
توكيل امجلعيات اخلريية واملراكز االسالمية يف اخراج زاكة الفطر:
الصحيح جواز دفع زاكة الفطر قبل العيد ولو مبدة طويةل من املزيك اىل الوكيل اذا
اكنت امجلعية انئبة عن املزيك ،وذكل هو الغالب يف اجلهات اخلريية اليت مل تلكف من
قبل ادلوةل جبمع َّالز َاكة وتوزيعها ،وأما تأخري اخراهجا عن يوم العيد فال جيوز.
وأما املراكز االسالمية يف البالد غري االسالمية فهي انئبة عن املزيك والفقري مع ًا،
وذكل اذا اكنت هجة َّالز َاكة حكومية أو ملكفة من ادلوةل جبمع َّالز َاكة وتوزيعها ،فتكون
وكيةل عن الغين لكونه دفع َّالز َاكة لها ،وطلب مهنا توزيعها عىل املس تحقني ،وتكون
انئبة عن الفقري لكوهنا ملكفة من االمام وهو انئب عن الفقراء فتكون انئبة عن االمام
يف القيام جبمع َّالز َاكة وتفريقها عىل مس تحقهيا.
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نقل زاكة الفطر:
الصل أال تدفع زاكة الفطر اال ملس تحقهيا من أهل البدل اذلي وجبت فيه؛ لهنم
الحق والوىل من غريمه ،ولهنا زاكة متعلقة ببدن من وجبت عليه ،وهو سبب
وجوهبا ،فنقلُها نق ٌل لها عن حمل وجوهبا ،فال تنقل عن ذكل البدل ما دام فهيا مس تحق
للزاكة ،فاذا مل يوجد من حيتاهجا من أهل هذا البدل ،أو اكن يتعذر عليه معرفة
املساكني فيه ،جاز نقلها اىل بدل يوجد به من يس تحقها.
اخراج زاكة الفطر من مطعوم البدل ،اكلرز ،واملكرونة ،وحنوه:
الصحيح يف اخراج زاكة الفطر أهنا ما اكنت قوات لهل البدل ،سواء اكن من الشعري
أو الرز أو المتر أو غريه ،من املكرونة أو اللحم ،مفا دام قوات جاز اخراجه ،قال
حب ومث ٍر وحل ٍم وحنوها فهو
الش يخ ابن عثميني" :والصحيح أن لك ما اكن قو ًات من ٍ
جمزئ".
وجاء يف فتوى اللجنة ادلامئة" :زاكة الفطر صاع من الرب أو المتر أو الرز وحنوها من
قوت البدل للشخص الواحد ،ذكر ًا أو أنىث صغري ًا أو كبري ًا".
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف 1431/9/15هـ
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متفرقات
هل أجر قيام ليةل القدر مقسم عىل العرش الواخر
هل أجر قيام ليةل القدر مقسم عىل العرش الواخر السالم عليمك ش يخنا انترشت
ادلعوات الان بتقس مي الثواب للعرش الواخر من رمضان 1000شهر ÷ 10أايم ُث
اليوم يكون نصيبه من الثواب كذا وكذكل التقس مي لليوم ابلساعات والثواین حىت لو
مل تصب ليهل القدر اريد الرائ الرشعى ىف هذا الامر وال اشعر الا هنا بدعه ليس
لها اى اساس واس نكرها بشده مفا هو راى الرشع وكيف نردها؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فان ثواب ليةل القدر خاص بليةل القدر ،وهو الثابت يف كتاب هللا العزيز( :ليةل
القدر خري من ألف شهر) ومل يقل العرش الواخر خري من ألف شهر ،ومل يثبت
بذكل حرف واحد يف كتاب أو س نة ،واعتبار هذا الفضل مقسام عىل عرشة الايم
الواخر من رمضان خمالف لرصحي القرأن ،ومل يقل به أحد من أهل العمل البتة ،وال
يثبت هذا الجر اكمال اال ملن أدرك ليةل القدر ،وهمام عمل من عالمات لليةل القدر،
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فان العبد ال جيزم بتحصيل هذا الفضل العظمي اال بقيام العرش اكمةل ،واالحسان يف
ذكل ،فيثبت هل الفضل يف ليةل مهنا.
وأكدها أواترها ،وأكدها ليةل السابع والعرشين ،فان حصل ذكل ثبت هل هذا الفضل
العظمي الدراكه ليةل القدر ،وليس لن الجر مقسم عىل العرشة ،بل هذا ابطل من
القول ،مصادم لنص القرأن الرصحي خبصوص هذا الفضل بليةل القدر ،وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1439/9/21هـ
هل يصح هذا الالكم عن النيب صىل هللا عليه وسمل :من يبارك الناس هبذا الشهر
حيرم عليه النار؟؟
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ش يخنا الكرمي ،ماحصة هذا الالكم املنسوب للنيب
صىل هللا عليه وسمل :من يبارك الناس هبذا الشهر حيرم عليه النار ،وهل جيوز
نرشه؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
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فهذا الالكم ال أصل هل عن نبينا محمد صىل هللا عليه وسمل ،وهو اترة يروى يف فضل
ربيع الول أو رجب و َأ ْشه َُر ما يروى فيه شهر رمضان ،وهو كذب خم َتلَقٌ عىل النيب
صىل هللا عليه وسمل؛ ذلا حيرم تداوهل أو نرشه أو أرساهل ،أو املطالبة ابرساهل ،وامجليع
يف ذكل داخل يف قوهل صىل هللا عليه وسمل( :من كذب عَل متعمدا فليتبوأ مقعده
من النار) وقوهل صىل هللا عليه وسمل( :ال تكذبوا عَل فانه من كذب عَل فليلج
النار) وفقمك هللا وابرك فيمك.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1439/306هـ
قطع نية الصوم قبل الرشوع فيه
قطع نية الصوم قبل الرشوع فيه .هل جيوز الرتاجع عن نية الصيام؟ يعين لو نويت
صيام يوم قضاء رمضان وتراجعت قبل الفجر عن نية الصيام؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
فال بأس ،ما مل ترشع يف الصوم يف قطع نيته ،فان رشعت يف صوم القضاء ،فال
جيوز الرجوع فيه ،وهذا خبالف النفل املطلق أو حىت املعني ،فللعبد أن يقطعه مىت
شاء ،أما القضاء ،فكام يف احلديث عن أم هائن ريض هللا عهنا قالت :ملا اكن يوم
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الفتح -فتح مكة -جاءت فاطمة جفلست عن يسار رسول هللا صىل هللا عليه وسمل،
وأم هائن عن ميينه ،قالت :جفاءت الوليدة ابانء فيه رشاب فناولته فرشب منهُ ،ث
رش ُ
بت منه ،فقالت :اي رسول هللا ،لقد أفطرت وكنت صامئة! فقال
انوهل أم هائن ف ِّ
لها :أكنت تقضني شيئا؟ قالت :ال ،قال :فال يرضك ان اكن تطوعا ،جفعل املانع من
الفطر فقط هو قضاء ادلين ،أما التطوع ،فال يرض قطعه ،وذكل لكه بعد الرشوع،
أما قبل الرشوع ،فيس توي امجليع يف جواز ابطال الصوم .وهللا املوفق
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1440/10/12هـ
االمساك يف الصيام عىل ماذا يعمتد
بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل خاُت الانبياء واملرسلني س يدان محمد
بن عبدهللا فضيةل الش يخ حفظمك هللا السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته فضيةل الش يخ
اان مقمي يف مدينة جالسكو ابسكتلندا وكام تعرفون حرضتمك ان رمضان عىل الابواب
سؤال اكلتال يوجد امساكيتني لتوقيت الامساك والافطار يف هذه املدينة فاهيام اتبع
حيث ان الفرق بني الامساكيتني اي التوقيتني وخصوصا يف الامساك يصل اىل
الساعة والنصف تقريبا .وسارشح ابلتفصيل هذه املساةل
-1اسكن جبوار مسجد ويبعد عين حوال  3-2دقائق ابلس يارة وهذا املسجد اصدر
امساكية شهر رمضان حيث ان الامساك يبدا عند الساعة  1,23دقيقة واملغرب
عند الساعة  9,35دقيقة مساءا وهذا املسجد اتبع يف حتديد هذا التوقيت مبا يسمى
ابملسجد املركزي وهناك ايضا حوال  3-2مساجد يتبعون هذا املسجد مع العمل انين
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اصل يف هذا املسجد اغلب الوقات خالل الس نة عدا صالة القيام يف رمضان
وسادكر كل بعض احلقائق عن هذا املسجد الحقا.
 -2املسجد التاين يبعد حواىل من  13-10دقيقة ابلس يارة وهذا املسجداصدر
امساكية شهر رمضان حيث ان الامساك يبدا عند الساعة  2,53دقيقة واملغرب
عند الساعة  9,35دقيقة مساءا وهذا املسجد يسعى جاهدا لتطبيق الس نة من
حماداة الاقدام وجتنب بعض الفنت متل ادلعاء امجلاعى عقب الصالة واتبع حوال 3
مساجد اخرى هذا املسجد من مضهنا مسجد يصلون فية الطلبة العرب واملقميني يف
الامساكية اليت اصدرها .وحيث انين اصىل صالة القيام يف املسجد املذكور يف النقطة
التانية وذكل لالس باب السالف ذكرها من اتباع للس نة وايضا خمت القران خالل
الشهر ويصىل  11عرشة ركعة مع توفر قاري ممتاز ذو صوت يس تطيع الانسان ان
خيشع اتناء تلوته حيث هذه املزيات نفتقدها يف املسجد الاقرب ىل حيث ان
القاري ابكس تاین ورسيع وايضا يصىل عرشون ركعة ىف زمن قصري.
بعد هذا التوضيح املفصل ارجوا من فضيلتمك اجابة سؤال وهواهيام اتبع وخصوصا
ان الفرق يف الامساك يصل اىل الساعة والنصف تقريبا ونصوم حوال  20ساعة
يوميا .افيدوان افادمك هللا وحفظمك واطال معرمك .والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
أما الصالة فال شك أهنا يف املسجد الثاين املمتسك ابلس نة يه الوىل قطعا .لكن
جيب أن تعمل أن االمساك ال عالقة هل مبسجد دون مسجد أو متسك بس نة أو بدعة،
بل الواجب اتباع القرب اىل الصواب ،سواء اكن هذا أم هذا ،ومسأةل متسكه
ابلس نة ال عالقة لها ابملواقيت ،والواجب عندي اتباع االمساكية املعتربة من هجة
رمسية يف ادلوةل ،وهذا أمر ال نس تطيع أن نعلمه حنن ،وما ذكرته من مفاضةل بني
فتاوى الصيام  ...للدكتور ..محمد بن موسى الدالي

408

املسجدين ال أثر لها حقيقة يف املواقيت ،ذلا عليك حتري الصواب من حيث ادلقة
يف دخول الوقت ،سواء يف املسجدين أو هجة أخرى ،وهللا املوفق.
كتبه:د.محمد بن موس ادلال
يف1/8/1433:هـ
الوقت احملدد لالمساك عن الطعام والرشاب يف رمضان
ما مدة وقت الامساكية قبل أذان الفجر اعين الامتناع عن اللك والرشب ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق ،وس يد املرسلني نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
مادام املؤذن يؤذن يف وقته بدقة ،فليس عليك أن متسك قبل الذان ،بل كل أن
تألك وترشب اىل أن يؤذن ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف1/9/1433 :هـ
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كيفية ضبط الصيام و صالة الرتاوحي يف البالد اليت يطول هنارها جدا
ايش يخ أان اعيش ىف مدينة بشامل الرنوجی والصيام هناكل يس متر ملدة  22ساعة يعىن
مواعيد الافطار عندالساعة  11مساء وصالة العشاء الساعة الثانية عرش بعد
منتصف الليل والامساك عند الساعة الواحدة والنصف ليال يعىن اليوجد وقت
لصالة الرتأوحي...
افتوان ىف هذا املوضوع وجزامك هللا خريا.
امحلد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق  ،وس يد املرسلني ،
نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني  ،وبعد .
أعانمك هللا ،وال يقال يف مثل هذه احلال غري :سددوا وقاربوا ،فالرتاوحي س نة ،ان
تيرست ،واال فال ،والمر لمك يف أداهئا مع املشقة ،أما الصوم ،مفا دام يامتيز الليل
والهنار ،فالواجب الالزتام بدخول الفجر ،وغروب الشمس،
وهللا املوفق.
كتبه  :د .محمد بن موس ادلال
يف 26/8/1436 :هـ
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ورسا وكيف يؤدي الراكن خاصة الصالة والصوم
حمك من دخل االسالم حديثا ً
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته اان شاب ابلغ من العمر  17عاما مؤاخرا صادفت
فتاة مس يحية تريد ان تنتحر فاقنعهتا ابنال تفعل ذاكل وعرفت ابهنا غري مسلمة
ففكرت يف دعوهتا اىل الاسالم  .وامحلدهلل اس تطعت اقناعها ولكن هناك مشلكة
ارجو حلها ابرسع وقت يه فتاة مس يحية وارسهتا مس يحية واملنطقة اليت تعيش هبا
اغلهبم مس يحيون ولو عرفو اهلها ابهنا تفكر (جمرد تفكري فقط) يف اهنا س تغري حياهتا
عىل حسب الكهما اهنم سبهنون حياهتا (يقتلوهنا) مع العمل ان معرها ال يتجأوز 16
عاما اي اهنا ال تس تطيع السفر من بدلها اىل بدل مسمل وساكنه مع اهلها يف بيت
واحد رمبا لو تصَل يف غرفة مغلقة يكون اهلها يراقبوها وابلتاكيد س يقتلوهنا ابرسع
وقت هل جيوز لها ان تصَل عىل كريس أو عىل الرسير أو بعيوهنا لئال يعر هبا اهلها
اهنا مسلمة اي ختف امر اسالهما ؟ ( ال يلكف هللا نفسا الا وسعها ) هل حيق لها
ان ال تصوم شهر رمضان ؟ فهي جديدة يف الاسالم واخىش ان ينفرها قول انت
تصوم عن الاسالم افتوين لو مسحمت ابرسع وقت ممكن وشكرا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
جزاك هللا خريا عىل هذا العمل ،ونسأل هللا أن يكون يف مزيان أعامكل يوم القيامة،
وابلنس بة لهذه الفتاة،فهي تلزتم ابالسالم قدر اس تطاعهتا ،مفا اس تطاعت أن تفعهل
فعلته حسب ما تقدر عليه ،سواء الصالة أو الصوم ،وميكهنا أن تصَل حسب حالها،
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والوضوء أمره ميسور يمت يف اخلفاء ،والصوم أيضا ميكهنا أن تطيل النوم ابلهنار،
وهكذا ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف  16/8/1432 :هـ
نية قطع الصوم
كنت أعتقد أين سأقطع صيام وأفطر يف منتصف اليوم بسبب ادلورة الشهرية ولكهنا
تأخرت فأمتمت صيام فهل تعترب نييت سلمية و صيام مقبول ابذن هللا؟ أم جيب
عَل قضاء هذا اليوم؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
جمرد اعتقاد أنك س تقطعني الصيام ،ليس اكفيا يف قطعه ،والصل بقاؤه ،فان غلب
عىل ظنك أنك ِّ
قطعت النية ،فالحوط قضاء يوم ماكنه،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1435/4/11هـ
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حمك امجلع بني نيتني يف معل واحد
ما هو حمك امجلع بني نيتني يف معل واحد مثل ان اصوم يوم االثنني املوافق يوم 14
واقول ابصومه النه يوم االثنني ومن الايم البيض ؟
وجزامك هللا خري
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ال بأس يف هذا العمل ،واملمنوع أن يكون ٌّ
لك من العملني مقصودا ذلاته ،كن تصَل
ركعتني الضحى ،وتنوي هبام انفةل الفجر الفائتة ،فهذا ممنوع؛ وذكل أن ًّالك من العملني
مقصود ذلاته ،أما أايم البيض ،فاملقصود صيام أي ثالثة أايم يف الشهر ،سواء وافق
العارش من حمرم ،أو التاس َع من ذي احلجة ،وهللا املوفق.
قضاء أو َ
الصوم ً
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف 16/2/1435هـ
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امجلع بني صوم ثالثة أايم من لك شهر ،وصوم االثنني وامخليس ،هل هو مهني
عنه؟
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكتة وبعد سؤال ااثبمك هللا اقول فية هل من الس نة انة
من صام اثنني ومخيس من لك شهر فال يصوم ثالث أايم من لك شهر ومن صام
ثالث أايم من لك شهر فال يصوم اثني ومخيس وما قولمك يف من حيدث الناس ىف
مثل هذا وجزامك هللا خري والسالم عليمك ورمحة اهل وبراكتة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
هذا الالكم ليس هل أصل من الصحة ،والنيب صىل هللا عليه وسمل اكن يصوم االثنني
وامخليس ويدمي عىل ذكل ،واكن ال يرتك صيام ثالثة أايم من لك شهر ،قالت عائشة
ريض هللا عهنا :ال يبال من أ ِّي ِّه صام ،أي :من أول الشهر أو وسطه أو من أخره،
وما زال النيب صىل هللا عليه وسمل يويص أحصابه بصوم هذه الثالثة ،واكن أحياان
يصوم ثالثة أايم فيجعلها يوم االثنني ُث امخليس ُث االثنني اذلي بعده ،وال منافاة ،وال
مضادة ،مفن صام ثالثة أايم من الشهر وجعلها يف االثنني وامخليس اكن حس نا ،ومن
صام ثالثة أايم مس تقةل ،وصام االثنني وامخليس مجع خريا كثريا ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1433/11/2هـ
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أس ئةل عن صوم امجلعة ،وترك التصوف ،وتسديد ادليون
ارسل مجموعة من الاس ئةل ارجو من فضيلتمك تنويران مع الشكر والتقدير
 1اصوم يوما بعد يوم فهل صيام امجلع جائز ؟
 2ما ىه الطريقة املثىل الخراج الناس من ما يسموه ابلطريقة ؟
 3احأول جاهدا لسداد ديون ومل اس تطيع لالن مما جعلىن ىف مه دامئ خاصة اهنا
ديون صغرية  ،فهل اتخري السداد ملدة  9س نوات جتعلىن أُث خاصة ان ادلائنني
ظنوا بىل الظنون ؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أما صوم امجلعة عىل النحو املذكور فال بأس به ،واملهني عنه هو ختصيص امجلعة،
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َمل
اَّلل َع ْن ُه َع ْن النَّ ِّ ِّيب َص َّىل َّ ُ
يض َّ ُ
ويف احلديث الصحيح َع ْن َأ ِّيب ه َُرْي َر َة َر ِّ َ
قَا َل(َ :ال َ ْخت َت ُّصوا ل َ ْي َ َةل الْ ُج ُم َع ِّة ِّب ِّق َيا ٍم ِّم ْن ب َ ْ ِّني الل َّ َي ِّالَ ،و َال َ ُخت ُّصوا ي َ ْو َم الْ ُج ُم َع ِّة ب ِِّّص َيا ٍم ِّم ْن
ون ِّيف َص ْو ٍم ي َ ُصو ُم ُه َأ َحدُ ُ ْمك).أخرجه مسمل.
ب َ ْ ِّني الايم ،ا َّال َأ ْن يَ ُك َ
ِ
وأما رد الناس عن التصوف والطريقة ،فهو أمر كبري حيتاج اىل جمهود كبري ،ومن
أفضل الطرق تأصيل مسأةل االتباع عند هؤالء ،مع عدم الطعن يف طريقهتم؛ حىت
ال يرفضوك ،لكن اجهتد أن تعلمهم الس نة ،وكيف أن الصحابة ريض هللا عهنم تأدبوا
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مع النيب صىل هللا عليه وسمل فمل حيدثوا ومل يبدلوا ويغريوا يف دين هللا ،فاملهم أن
تؤصل عندمه المتسك ابلهدي النبوي.
وأما ادليون مفا دمت عاجزا عن الداء ،وأنت تريد الداء ،فال اُث عليك يف ذكل،
لكن حاول ،واجهتد يف السداد ،وأيضا حاول أال تعرض نفسك لدليون مرة أخرى
اال عند احلاجة امللحة ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1431/6/4هـ
هل لشعبان أعامل خمصصة اس تعدادًا لرمضان
كيف حيرض لرمضان يف شعبان
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
املرشوع يف شعبان االكثار من أعامل اخلري ،وخاصة الصيام ،فقد اكن صىل هللا عليه
وسمل يصوم شعبان لكه اال قليال ،وينبغ أال يتقدم رمضان بصوم ،بل يفصل بينه
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وبني شعبان بفطر ،وليس لشعبان من العامل ما خيصه غري الصوم ،فهذا ما جاءت
به الس نة الصحيحة ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف  16/8/1432 :هـ
حمك ارتاكب املعايص يف رمضان
هل تبطل الرسقة الصيام يف رمضان؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الرسقة يف هنار رمضان وغريها من املعايص تنقص أجر الصامئ ،لكن قد يصل احلال
بصاحب املعصية يف هنار رمضان اىل أن يبطل معهل ابللكية ،وبقدر ما يزيد بقدر ما
ينتقص من أجره ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف26/8/1433 :هـ

فتاوى الصيام  ...للدكتور ..محمد بن موسى الدالي

417

القيام ببعض العبادات عن امليت
ايش يخ ايخ تويف هذه الس نه يف حادث هللا يرمحه ومعره  19عاما ..وهو مل حيج
واكن قد مرض يف شهر رمضان وافطر يف أايم ولكن مل نعمل مك يوم افطر ومل يقضهيا
..
فهل عليه يش  ..ايضا مات وايب مل يذحب هل عقيقه مفاحلمك ..؟
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
أما احلج فال يظهر عليمك وجوب يف احلج عنه ،وال بأس ابحلج عنه.
وأما الصيام فتحروا عدد الايم واحتاطوا يف العدد ،واقضوها عنه ،فان النيب صىل
هللا عليه وسمل قال( :من مات وعليه صيام صام عنه وليه).
والعقيقة من المور املس تحبة عن احل فداء لنفسه ،فان اكن هناك سعة للعق عنه،
فيحسن هذا ،وال جيب ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف 1433/3/24هـ
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االفطار بغري عذر
اان افطرت يف رمضان حوال ثالث أايم بدون عذر وش احلمك يف ذكل ...جزامك هللا
خريا
امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
االفطار يف رمضان كبرية من الكبائر ،وعليك التوبة والاس تغفار ،مع العزم عىل عدم
العود ،ويلزمك قضاء هذه الايم الثالثة ،قبل رمضان القادم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1429/11/4هـ
غروب الشمس ملن عىل البحر
السالم عليمك ماهو تعربف الليل يف اللغة العربية ويف الرشع ويف الفكل اي من اين
يبدا اىل اين ينهتي مع املصادر ان امكن وهل وقت الافطار يكون عند غياب قرص
الشمس ؟ وابرك هللا فيمك
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امحلد هلل رب العاملني ،وأصَل وأسمل عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا محمد
وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
الليل يف الرشع يبدأ بغروب قرص الشمس ،اىل طلوع الفجر الصادق ،ووقت
االفطار يبدأ بامتم غروب الشمس ،أي سقوطها متاما ،مفن اكن عىل شاطئ البحر
ميكنه رؤية ذكل عىل وجه الكامل ،مفىت أصبحت نقطة الامتس العليا للشمس مساوية
متاما خلط البحر ،فقط حصل الغروب ،وأفطر الصامئ ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/3/12هـ
أفطر أايما ومل يتبني عددها ،ماذا يفعل؟
السالم عليمك ورمحة اهل وبراكته ...سؤال_اان الاعرف مك يوم افطرت يف رمضان مع
العمل اين افطرت يف عدة اشهر من رمضان ولك شهر افطر أايما معدودة والان
الادري مك يوم عَل احأول اان اقرهبا أو اتذكر الاس تطيع ابدا؟افتوين جزامك هللا الف
خري وشكراااا
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق ،وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
فتاوى الصيام  ...للدكتور ..محمد بن موسى الدالي

420

مص ما يغلب عىل ظنك أنه يساوي ما تركت ،واحتط يف ذكل ،وهللا املوفق.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف 8/11/1436هـ
الاغتسال يف هنار رمضان ،وراتبة الفجر
هل جيوز الاغتسال ( الاس تحامم )يف عرص رمضان واان صامئه
وما يه كيفية صالة الس نة لصالة الفجر
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ال بأس ابالغتسال يف هنار رمضان مطلقا ،برشط أمن دخول أو ترسب يشء من
املاء اىل اجلوف.
وراتبة الفجر ركعتان خفيفتان ،تقرأ يف الوىل ابلاكفرون ،ويف الثانية ابالخالص،
وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1430/6/3هـ
فتاوى الصيام  ...للدكتور ..محمد بن موسى الدالي

421

هل العمرة يف رمضان تغين عن احلج
العمرة يف رمضان عن جحة فهل تكل العمرة تغنيك من اذلهاب للحج ؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
ثبت يف احلديث الصحيح أن النيب صىل هللا عليه وسمل قال :معرة يف رمضان تعدل
جحة ،لكن هذا يف الثواب فقط ،أما االجزاء ،فقد أمجعت المة عىل أن العمرة يف
رمضان ال جتزئ عن جح الفريضة ،بل احلج واجب عىل من اس تطاع اليه سبيال،
ومن السبيل للمرأة توفر احملرم ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1429/3/7هـ
صالة الرتاوحي يف البيت
صالة الرتاوحي يف البيت مبناس بة اقرتاب شهر رمضان و بعد أن اطلعت عىل بعض
الحاديث اليت تثبت كون صالة الرتاوحي بدأت مع رسول هللا صىل هللا عليه وأهل و
ابرك و سمل .حيث أهنا بدأت يف البيت ُث انتقلت اىل املسجد .أصبحت أفكر جداي
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ابذلهاب للمسجد القامة صالة العشاء ُث العودة للمزنل القامة الرتاوحي منفردا أو
جامعة مع الهل .فأكون بذكل أحييت س نة و لو مرة يف العمر  .لكين أخىش أن
أكون مبتدعا أو متأوال للنصوص خطأ.
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
اس تقر أمر هذه المة ،واس متر معل املسلمني عىل كون صالة الرتاوحي من الصلوات
اليت يس تحب عقدها يف املسجد بصورة جامعية ،وهذا هو الوىل حامت ،وكل أن
تصلهيا يف البيت ،لكن الوىل متابعة جامعة املسلمني ،وليس من الس نة يف يشء أن
تصلهيا يف البيت ،فامنا فعل النيب صىل هللا عليه وسمل ذكل؛ خش ية أن تفرض عىل
املسلمني ،وهذا ال يعين أن الس نة أداؤها يف البيت ،فان فعلت ذكل اكن َ
خالف
الوىل ،ويفوتك من الفضل واخلري الكثري ،و َع ْن َأ ِّيب َذ ٍر ريض هللا عنه قَا َل :قال
َر ُسو ُل َّ ِّ
اَّلل عَلَ ْي ِّه َو َس َّ َملَ ( :م ْن قَا َم َم َع اال َما ِّم -يعين يف صالة الرتاوحيَ -ح َّىت
اَّلل َص َّىل َّ ُ
ِ
رص َف ُك ِّت َب َ ُهل ِّق َيا ُم لَ ْي َ ٍةل ) .وهو حصيح ،وهللا املوفق.
ي َ ْن َ ِّ
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف 1429/3/7هـ
القيام ببعض العبادات عن امليت
ايش يخ ايخ تويف هذه الس نة يف حادث هللا يرمحه ومعره  19عاما ..وهو مل حيج
واكن قد مرض يف شهر رمضان وافطر يف أايم ولكن مل نعمل مك يوم افطر ومل يقضهيا
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فهل عليه يش ..ايضا مات وايب مل يذحب هل عقيقه مفاحلمك ...؟
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
أما احلج فال يظهر عليمك وجوب يف احلج عنه ،وال بأس ابحلج عنه.
وأما الصيام فتحروا عدد الايم واحتاطوا يف العدد ،واقضوها عنه ،فان النيب صىل
هللا عليه وسمل قال( :من مات وعليه صيام صام عنه وليه).
والعقيقة من المور املس تحبة عن احل فداء لنفسه ،فان اكن هناك سعة للعق عنه،
فيحسن هذا ،وال جيب ،وهللا املوفق.
كتبه  :د.محمد بن موس ادلال
يف 1433/3/24هـ
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هل العيد عبادة؟ ...سؤال غاية يف العجب!!
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد.
مع حلول العياد الغريبة اليت ميارسها املسلمون ،مما يرد الهيم من غري املسلمني،
يشاركون فهيا غريمه ،بلك سذاجة وختاذل وضعف ،وعدم اعزتاز برشيعهتم ،يتكرر
السؤال النجيب :هل العياد من العبادات؛ حىت متنعوان مهنا؟!!
واجلواب :ان هللا تعاىل رشع العياد ،وجعل هلام من الحاكم الكثري ،مما يدكل بدهية
أن العيد يف االسالم قضية تعبدية ،وليس عادية من املباحات.
فبداية :ملا قدم النيب صىل هللا عليه وسمل املدينة وجدمه حيتفلون بعيدين ،فقال{ :
اكن لمك يومان تلعبون فهيام ،وقد أبدلمك هللا هبام خريا مهنام ،يوم الفطر ،ويوم الحضى
} رواه أبو داود والنسايئ.
فهذا االبدال من هللا تعاىل ترشيعا؛ اذ لو اكنت العياد من مجةل املباحات ،لرتكهم
الفطر والحضى،
هللا تعاىل عىل ما مه عليه ،فلام أبدهلم هللا تعاىل بعيدهيم عيدينَ :
عُمل أن القضية ترشيعية ،وليست عادية من مجةل املباحات كام يزمع هؤالء!
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اثنيا :رشع هللا يف هذين العيدين ما يدل عىل أهنام من ال ُق َرب :فهام عىل رأس أفضل
أايم الس نة ،الفطر هناية رمضان ،واحتفت به عبادة اخراج زاكة الفطر ،والحضى
هناية العرش ،ويه أفضل أايم الس نة ،وفيه ترشع الحضية ،فالعيدان يف أعظم أايم
الس نة عند هللا تعاىل؛ ذلكل انسب الفرح هبام ،وهو فرح رشع حمض.
رشع هللا ليوم العيدين صالة خاصة هبام.
اَّلل عَ َىل َما هَدَ ُ ْامك }
رشع هللا فهيام التكبري ،قال تعاىل{َ :و ِّل ُت ْ ِّْكلُوا الْ ِّع َّد َة َو ِّل ُت َك ِّ ُربوا َّ َ
[البقرة.]185 :
اَّلل ِّيف أايم َّم ْعدُ ود ٍ
َات }البقرة ،203 -يعين
ويف الحضى قال هللا تعاىل{َ :و ْاذ ُك ُرو ْا َ
أايم العرش والترشيق ،واكن النيب صىل هللا عليه وسمل يكرب يوم عرفة من صالة
الغداة اىل صالة العرص أخر أايم الترشيق ،من حديث جابر ريض هللا عنه.
رشع هللا لبس أحسن الثياب يف هذين اليومني.
رشع هللا تعاىل اذلهاب من طريق والعودة من أخر؛ اظهارا للفرحة ولسامحة االسالم.
بل جاء التحذير أيضا من أعياد غري املسلمني ،فعن اثبت بن الضحاك ريض هللا
عنه قال " :نذر رجل أن ينحر ابال ِّب ِّبوانة ،فسأل النيب ﷺ فقال :هل اكن فهيا وثن
من أواثن اجلاهلية يُعبد؟ قالوا :ال .قال :فهل اكن فهيا عيد من أعيادمه؟ قالوا :ال.
فقال رسول هللا ﷺ :أوف بنذرك ،فانه ال وفاء لنذر يف معصية هللا ،وال فامي ال
ميكل ابن أدم" رواه أبو داود بس ند حصيح.
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فانظر كيف جعل النيب صىل هللا عليه وسمل وجو َد عي ٍد من أعيادمه مان ًعا من الوفاء
ابلنذر يف هذا املاكن؛ خش ية وقوع جمرد التش به هبم يف هذا الشأن؟!
فمل ُّ
ذن؟!
لك هذا ا ْ
فلو مل يكن العيد يف االسالم عبادةَ ِّ ،
وهل يعمل هؤالء جبهلهم مدى احنطاط أعياد املسلمني يف نفوس غري املسلمني ،بيامن
اهمت املسلمون ابلعياد اليت أحدثوها مه ،سواء عيد امليالد ،أم عيد الم ،أم
الكريسامس أم غريه؟!
بل الطامة أنه يف بعض بدلان املسلمني ُج ِّعل عيد الحضى والفطر مناس بة لزايرة
القبور!!! وهللا املس تعان.
س بحانك اللهم وحبمدك ،نس تغفرك ونتوب اليك.
كتبه :د .محمد بن موس ادلال
يف 1441/5/7هـ
الزواج بشخص ال يصوم لك رمضان
اان فتاة معري  28س نة
تقدم خلطبيت خشص مناسب من الناحية ادلراس ية والاخالقية ولكنه يعيش يف
بلغاراي ويرشب امخلر احياان وال يصوم لك رمضان فقررت اان أوافق واغري هل هذه
العادات النه قال ل انه مس تعد ان يغريمه
ولكنه طلب مين ان اخلع احلجاب يف بلغاراي بسبب كره البلغار للمسلمني واهنم ممكن
ان يؤذونين وانين ممكن ان اضعه يف سوراي فقط مفا الفتوى يف ذكل من فضلمك
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امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
أخيت الكرمية  ،يقول النيب صىل هللا عليه وسمل  (:ان جاءمك من ترضون دينه وخلقه
فزوجوه ،واال تفعلوا تكن فتنة يف الرض وعذاب كبري ) وهذا الشخص ال يبدو
عليه غري مالمح الاحنراف ،ومثل هذا هو اذلي يغريك للسوأ ،وليس المر كام
تظنني أنك س تغرييه ،ابلعكس ،فهو قوام عليك ،ويف البداية يأمرك خبلع احلجاب،
وهذا يف حد ذاته جرمية ،ويكف يف البعد عنه ،واختيار الرجل النسب والدين،
وبعد ذكل هللا أعمل مبا يأمرك؟!
فاتق هللا يف نفسك ،ويف دينك ،وابعدي عنه ،واسأل هللا تعاىل من فضهل ،ومن
ترك شيئا هلل عوضه هللا خريا منه ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/1/1433:هـ
هل الالكم مع الش باب يف رمضان يفطر
انترشت رساةل يف البالك بريي ابلتحذير من الالكم مع الش باب برمضان وان مراح
ينقبل صيامه أبدا وانه حرام مفا حصت هالالكم وهل فعال هو كذكل !؟
جزاك هلل خري
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
ان كنت تقصد الرجال مع الرجال ،فهذا غري حصيح.
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أما مع النساء ،فلو اكن احلديث لغري مصلحة ،فال شك يف حترميه ،وهو يؤثر عىل
الصوم بقدر زايدته ،فنفس الصوم يصح ،لكن مع كرثة احلديث يقل أجر الصوم،
حىت ينعدم ،وهذا خطر ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف12/3/1432:هـ
الرتدد يف نية الصيام
اي ش يخ اان كنت اريد قضاء يوم من رمضان ولكن عندما رايت رغبة زويج يف
امجلاع قلت يف نفيس انه أن جامعين فسوف افطر هذا اليوم أو لعَل افطر هذا
اليوم واصوم يوم اخر واكن ذكل قبل طلوع الفجر وُث استيقظت بعد الفجر لجد
انه مل حيصل جامع بيننا ولكنه طلبين للجامع فذكل اليوم ورضيت لنين شككت يف
نييت لصيام ذكل اليوم مفا احلمك يف ذكل
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
بعض أهل العمل يرى أن هذا الرتدد يف النية ال يصح ،لكن اذلي يظهر أنه ال بأس،
والقضاء أمره ميسور ،وموسع ،فليكن يف يوم أخر ،ويف حال صوم القضاء جيب أن
ختربي الزوج أفضل ،حىت يكون عىل عمل بأن صومك واجب ،وليس نفال ،وهللا
املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/3/1433:هـ
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وصية الوادلة ابلصوم عهنا قبل وفاهتا ،ماحمك هذا؟؟
 -1توفت وادلىت وعلهيا مبلغ من املال مقابل جتهزي اخوىت البنات للزواج واكنت
وادلىت تشاركىن اان واىخ ىف السداد وىه الىت اكنت تقوم ابلرشاء والسداد ولكنه
يسدد عىل فرتات وتكفلت واىخ بقضاء ادلين فهل عىل وادلىت اى يشء اىل ان يمت
سداد ابىق املبلغ ام البد من السداد مره واحده لىك اليكون عىل وادلىت اى دين
وىه ىف دار احلق.
 -2قبل وفاة وادلىت أوصت اخوىت وىه ىف فراش مرضها ابلصوم عهنا والصاله برجاء
الافاده .
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
نسأل هللا مبنه وكرمي وواسع مغفرته أن يتغمدها بواسع رمحته ،وأن يرمحنا مجيعا اذا
رصان اىل ما صارت اليه ،وبعد.
أما ادليون اليت يف ذمة وادلتك ،فالواجب السداد عهنا ،واملبادرة بذكل ،فنفس
املؤمن معلقة بدَ يْنه ،حىت يقىض عنه ،كام يف احلديث عن رسول هللا صىل هللا عليه
وسمل ) ،قال الس يوط أي " :حمبوسة عن مقاهما الكرمي"  ،وقال العرايق" :أي
أمرها موقوف ال حمك لها بنجاة وال هالك حىت ينظر هل يقىض ما علهيا من ادلين
أم ال".
فعليمك املبادرة بسداد َد ْيهنا ،حىت ترسل روهحا.
أما الصالة والصوم عهنا ،فال نرى ذكل ،اال ان اكن علهيا صوم من رمضان ،فليصمه
أحد منمك عهنا ،وما سوى ذكل ،فليس هذا من الس نة ،لكن الس نة ادلعاء للميت،
فف احلديث ( :اذا مات ابن أدم انقطع عنه معهل اال من ثالث :وذكر مهنا ودل صاحل
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يدعو هل) فذكر ادلعاء يف س ياق معل امليت ،فلو اكن يشء غري ادلعاء ينفع امليت
ذلكره النيب صىل هللا عليه وسمل يف هذا الس ياق ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف2/3/1432:هـ
جيوز االفطار حسب أقرب بدلة مسلمة
السالم عليمك  ...اان طالبة ادرس يف بريطانيا وصادف انه عَل اكامل ادلراسه حىت
رمضان ولكن يف رمضان يؤذن املغرب ساعه  10ليال والفجر الساعه 2و نصف
تقريبا أو  3ويف هذا الشهر الفضيل س يكون دلي اختبارات اان مسعت انه جيوز
االفطار عىل حسب اقرب بدله مسلمه فهل هذا الالكم حصيح أفتوين
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق وس يد املرسلني ،نبينا
محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد
الواجب الفطر مع البدل اذلي تعيشني فيه ،مادام يامتيز الليل عن الهنار ،لكن ان اكن
يشق عليك الصوم ،فكل الفطر  ،وتقِض يف وقت أنسب ،ابعتبار أنك مسافرة،
واملسافر هل الخذ ابلرخصة ،مع املشقة أيضا احلاصةل بطول الهنار هبذا الشلك ،وان
مصت اكن اىل الس نة أقرب ،وهللا املوفق.
كتبه :د.محمد بن موس ادلال
يف7/3/1433:هـ
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فهرس المحتويات

فضل الصيام والرؤية3 ..................................................................
•
•
•
•

الهتنئة بقدوم شهر رمضان
سالم غري قُ ْطره،
املوقف من اختالف املطالع ،وحمك من أفطر مع قُ ْط ٍر ا ٍ
وهل يلزمه قضا ُء اليوم لو أفطر دون رؤي ٍة أو ِّ
اكامتل الشه ِّر؟
حمك تقدم رمضان ابلصوم
اختالف املطالع من بدل لبدل أخرى

صوم التطوع 11 ........................................................................
•
•
•
•
•
•
•
•

من هدي رسول هللا صىل هللا عليه وسمل صيام أكرث شعبان
فضل صوم عاشوراء
فضل العمل يف عرش ذي احلجة
صوم التاسع من ذي احلجة
فضائل يوم عرفة
ما فضل عاشوراء
صوم التطوع قبل قضاء رمضان
الصحيح أن من نيس فألك أو رشب وهو صامئ نفال أن يمت صومه
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الاحتفال بليةل النصف من شعبان ،وما ورد فيه.
تنفل الزوجة يف حال غضب زوهجا علهيا وموقفها منه
جواز التنويع يف صوم التطوع
صالة الرواتب ،والصيام طلبا للجر
افراد عاشوراء ابلصوم
صوم يوم عاشوراء (لطائف فقهية)
ُح ُمك التَّ َق ُُّّي ِّء أثنا َء َصو ِّم ُّ
التطوعِّ
اتيان الزوجة والزوج صامئ تطوعا
حمك صوم طول الس نة
صيام الست من شوال قبل القضاء ،وصوم القضاء متقطعا
هل يأُث خشص اذا مل يقض عن صيام تطوع أو انفةل؟
العجز عن صوم التطوع
الاستامنء أثناء صوم التطوع
افراد امجلعة والسبت ابلصوم تطوعا للرضورة.
ماحمك صيام يوم  27رجب؟؟
الرتدد يف صيام النافةل
هل جيوز صيام أايم من غري رمضان وأنوي صياهما عن جدي؟؟
ما حمك صيام يوم امجلعة
رشب املاء سهوا يف صيام الست من شوال
ما حمك اللك أو الرشب انس يا يف صيام النافةل

فتاوى الصيام  ...للدكتور ..محمد بن موسى الدالي

433

•
•
•
•
•

مصادفة يوم امخليس لايم الترشيق
أفضل الصوم ،صوم يوم ،وفطر يوم.
كيفية صيام داوود
ما حمك الصوم يف شهر رجب؟
رشب املاء وأذان الفجر يؤذن يف صوم التطوع

ما يكره وما يس تحب يف الصيام 49 ................................................
•
•
•
•
•
•
•
•

هل من نوى الصوم مبكرا حرم عليه اللك والرشب من وقت نيته؟
نية قطع الصوم
مـاحكـم وضـع الكحـل للصـامئــة؟؟
أخذ حبوب منع ادلورة من أجل الصوم
املضمضة والاس تنشاق ملن ترضه
مرشوعية امجلاع يف ليل رمضان ،وجواز تأخري الغسل
ما اذلي يباح للزوج من زوجته يف هنار رمضان؟
امجلاع يف ليل رمضان

صوم أحصاب العذار 62 ..............................................................
•
•
•
•

هدي النيب صىل هللا عليه وسمل يف صيام وصالة السفر
حكـم صـوم رمضـان للمـريـض نفســي ًا
حكـم الصيـام للمريـض
املريض هل عليه القضاء أم االطعام
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حمك صوم رمضان ملريض السكري
عدم القدرة عىل الصوم للرضاع
حدود رخصة الفطر يف رمضان للمسافر
أثر غس يل اللكى عىل الصوم
هل احمللول اذلي يس تخدم يف الغس يل اللكوي من املفطرات؟
املسافة اليت جتزي الفطر يف السفر
عدم القدرة عىل الصوم للمرض املزمن
حمك الصوم للمسافر للس ياحة
أفطر وهو دون البلوغ
ترضر املريض ابلصوم
صيام املريض وهل جيوز هل االطعام
حمك من اكن يقِض الصوم وهو مسافرُ ،ث بدا هل الفطر
افطار أحصاب العامل الشاقة يف رمضان
املريض هل عليه القضاء أم االطعام
املريض؛ مىت يلزمه القضاء ،ومىت تلزمه الكفارة.
من يعجز عن الصوم ملرض وحنوه
فطر احلامل
ترضر املريض ابلصوم
الس نة للمسافر الصوم ان اكن قادرا عليه.
هل جيوز أن تصوم رمضان عن أخت زوهجا املريضة؟؟
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حمك صوم من سافر عند دخول رمضان ليصوم يف بدل أخر هراب من احلر
وماشابه
املريض؛ مىت يلزمه القضاء ،ومىت تلزمه الكفارة.
صيام املريض مرضً ا اليرىج برؤه
أثر غس يل اللكى عىل الصوم
املسافة اليت جتزي الفطر يف السفر
ترك املرأة الصوم للرضاع وامحلل
جاء رمضان وعلهيا قضاء
ما حمك اذا افطرت احلامل رمضان خوفا عىل جنيهنا وهل تقىض الصوم؟
حكـم صـوم رمضـان للمـريـض نفســي ًا
حمك من يفطر رمضان بسبب املرض وكيف يكفر عن ذكل؟؟
أحوال املسافر يف رمضان بني الفطر والصوم
حدود رخصة الفطر يف رمضان للمسافر
ماذا يصنع املريض يف رمضان؟
منع احلامل من الصوم ابذن من الطبيب
طول مدة الصيام يف بدلة معينه وحْكه
ما حمك رفض الصوم ملن دليه ضعف مسع شديد منذ الطفوةل؟
ما حمك قرص مدة الصوم يف بدل معني وحصة الصوم؟
جواز الصيام للمسافر
هل مرصح ل ان اصوم عَل توقيت مكة وأان ببدل أخر؟
صيام رمضان للحامل
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اختالف ظهور الهالل يف بدل عن بدل والسفر للبدل الخر
رضورة أخذ دواء ابلهنار يف رمضان للحامل
ما حمك صيام والصالة لفتاة عقلها وتفكريها مازال صغري؟
ما حمك الصيام للحامل ان طالت مدة الصيام يف بدل معني؟
الفطر مع توقيت بدلة أخرى لطول مدة الصيام يف البدل املقمي هبا
صوم مريض السكري
منع الصوم للحامل ابذن الطبيبة مع قدرهتا عىل الصوم
صوم رمضان يف الصيف ملريض اللكى
صوم رمضان للحامل
سافر ابلطائرة وهو صامئ كيف يفطر
الفطر بعذر حص
الفطر يف هنار رمضان لعمل أشعة وحتاليل
طول مدة الصيام يف بدلة معينة وحمك الصوم والافطار
هل أمل السن يس تدع أن أفطر
طول مدة الصيام يف بدل هل تبيح الفطر؟
املرضع ان خشيت عىل نفسها أو رضيعها الرضر ابلصوم
ال تس تطيع الصالة وال الصيام بسبب املرض ..ماذا تفعل؟
كيفية الصوم يف السويد

مفسدات الصوم 117 ..................................................................
• خمترص يف نوازل املفطرات
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صوم رمضان عىل توقيت مكة ،وهو يف بدل أخر
حمك التقئ والاس تفراغ للحامل بعد السحور وقبل اقامة الصالة
رشب بعد أذان الفجر هجال بطلوعه
من ألك أو رشب انس يا وهو صامئ حىت الش بع
اللك بعد طلوع الفجر يف رمضان ظنا بقاء الليل
حمك الس باحة يف شهر الصيام
خروج املذي أثناء الصوم
حمك خروج املذي أثناء الصيام
اخراج املين يف هنار رمضان بغري قصد
ممارسة العادة الرسية ىف هنار رمضان
أثر التخدير املوضع عىل الصوم
مقوةل "أحبك" لصديقة
حمك من اس متر يف امجلاع لبعد أذان الفجر يف رمضان
حمك االنزال أثناء الصوم دون جامع
حمل ومل يزنل
خروج املين من الصامئ بغري شعور
التفكري حىت االنزال يف هنار رمضان
حكـم الصـالة والصـوم للمــرأة فـ حـال عـدم انتظـام الـدورة الشـهريـة
حكـم ممـارســة العـادة الســرية فـ هنـــار رمضـان
حمك الصالة والصوم مع وجود دم بعد الربعني
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حمك الصيام مع نزول دم خفيف قريب من اللون البين
حمك الصوم ملن اخرج املين معد ًا
نزول كدرة أثناء امحلل
جيوز اس تعامل خباخ الربو يف هنار رمضان ،وال أثر هل عىل الصوم.
اللك انس يا قبيل املغرب يف رمضان
بلغ البلغم ونزول االفرازات عىل الصامئة
ال أثر للرواحئ النفاذة عىل الصوم
حمك الطهارة والصيام للمرأة عند اللمس واملداعبة ونزول املاء
ممارسة العادة الرسية يف قضاء يوم رمضان
العادة الرسية يف هنار رمضان
أثر خروج ادلم عىل الصوم
أثر القطرة عىل الصوم
حمك اس تخدام معجون الس نان أثناء الصيام
دم الفساد وحمك الصوم
دم الفساد وحمك الصالة والصوم وأداء العمرة
حمك من أفطر عىل أذان خاطئ
هل يؤثر نزول ادلم من الفم ابس مترار عىل حصة الصوم؟
دم الفساد ال مينع من الصالة والصوم
االفطار خطأ قبل الغروب
توضيح بعض مسائل احليض يف الصيام
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نزول الصديد من حلق الصامئ
أثر خروج ادلم عىل الصوم
حمك الصالة والصيام مع وجود كدرة متيل للون السود
ما المور اليت ميتنع الزوجان عهنا يف هنار رمضان؟
تكرر امجلاع يف هنار رمضان
الفطر ابمجلاع يف هنار رمضان
أجرب زوجته عىل امجلاع يف هنار رمضان
مداعبة الصامئ زوجته حىت االنزال
مس الصامئ فرجه بشهوة
حمك الصيام مع خروج سائل من الزوجني بعد التداعب وبعد دخول وقت
الصيام
حمك مداعبة الزوج للزوجة بهنار رمضان
حمك من جامع زوجته برمضان عن هجل
هـل مـالمسـة الـزوجـة دون شــهوة ينقـض الـوضـوء؟؟
حكـم مـن جـامـع زوجتـه بهنـار رمضـان وما يتـرتـب عليـه مـن كفــارة
حمك امجلاع مع الزوجة يف يوم رمضان ،وحمك امجلاع ابدلبر
حمك ادلم النازل بعد فرتة النفاس وما يرتتب عليه من صيام وصالة
حمك ادلم النازل بسبب تركيب اللولب
ما حمك اس تخدام معجون الس نان يف أثناء الصيام؟
جامع الرجل زوجته يف هنار رمضان
حمك تأخري الاغتسال عن اجلنابة يف رمضان
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افساد الصوم ابلعادة الرسية
تقبيل الزوجة أثناء الصوم
ممارسة العادة الرسية يف هنار رمضان
أثر التخدير املوضع عىل الصوم
خروج املين من الصامئ بغري شعور
خروج هنار رمضان عىل الشخص وهو جنب
أثر خروج ادلم عىل الصوم
حمك االيالج يف هنار رمضان
حمك من جامع امرأته يف هنار رمضان وهو مسافر
حمك من يغسل مبعجون الاس نان وهو صامئ
حمك من أنزل يف هنار رمضان
أثر خروج ادلم عىل الصوم
أثر اس تنشاق البخار عىل الصوم
الزايدة يف احليض عىل املعتاد
نزول ادلم عىل احلامل يف رمضان
نزول سائل أبيض بعد احليض
نزول ادلم بعد توقف ادلورة يوما أو نصف يوم
الشك يف انهتاء ادلورة
بعض مسائل يف احليض للصامئة
حمك الصالة والصوم بعد االسقاط
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حمك التقبيل للصامئ
الرواحئ اليت تؤثر يف حصة الصيام وتنقضه وحمك خروج قطرات ادلم من الفم
يف حصة الصيام
حمك ادلم اذلي يتجمع داخل الفم بسبب الهتاب الفم عىل حصة الصيام
حمك من اس متىن يف رمضان
حمك من أكره زوجته الصامئة عىل امجلاع يف هنار رمضان وهو مفطر بسبب
السفر
االفطار قبل غروب الشمس خطأ
أخذ حبوب منع ادلورة من أجل الصوم
كيف تس تغل احلائض أوقات رمضان الفاضةل ،بغري صيام وال صالة؟
أخذ ما مينع احليض يف رمضان
حمك أخذ احلبوب املانعة للحيض يف رمضان
هل ِّ
يفطر دخول الشعر اىل احللق؟
بلع الريق والبلغم للصامئ
الاس تحاضة والصوم
هل جيوز الصيام والصالة ان طالت العادة الشهرية
خروج دم من اللثة وأثره عىل الصوم
امجلاع مع دخول الفجر ظن ًا أهنم عىل سفر
ما حمك ادلم بعد انقطاع العادة الشهرية
حمك دم الفساد بعد انهتاء العادة الشهرية
ادلم النازل بعد انهتاء العادة الشهرية وحصة الصوم
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نزول العادة الشهرية بسبب الضعف وعالقته ابلصوم
تأخري الغسل من العادة الشهرية والصوم
اس مترار نزول ادلم بعد الربعني
ما حمك الصوم عند نزول خماط بين اللون يوم واحد؟
ما حمك الصوم عند نزول دم متصل ابلعادة الشهرية مل يتجاوز امخلسة عرش
يوما؟
ما حمك الصوم عند نزول ادلم رمغ وجود محل ُث حدوث اهجاض؟
الاحتالم يف هنار رمضان
ما حمك الصيام مع نزول دم بسبب اللولب
الصيام يف فرتة احليض املعتادة مع انقطاع ادلم
حمك صيام الايم اليت هبا نزيف قبل ختليق اجلنني مع حدوث اهجاض بعد
ذكل؟
الصوم بدون صالة
رؤية القصة البيضاء بعد أايم من الطهر
نزول دم بعد أايم النفاس
اجبار الزوجة عىل امجلاع بهنار رمضان
نزول افرازات بىن ملدة يومني بعد انهتاء العادة الشهرية
هل الفحص ادلاخَل للمرأة يبطل صياهما يف هنار رمضان وهل جيب الغسل؟
دخول ماء للجوف وقت أذان الفجر عند الاس تحامم
دخول املاء لدلبر لطرد الفضالت ،هل يفطر؟؟
هل جيوز الصيام قبل الربعني مع انقطاع ادلم
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دخول املاء لدلبر وعالقته ابلصوم
حمك الاكثار من النوم يف رمضان
نزول دم بعد انهتاء موعد العادة الشهرية وأثره عىل الصيام
الشك يف فطر أايم يف رمضان منذ البلوغ
قرص فرتة احليض بعد اجناب أول طفةل وأثره عىل الصوم
نزول دم بعد الربعني يف غري موعد احليض
بلع الريق يف هنار رمضان والوسواس
فعلت العادة الرسية يف هنار رمضان قبل ساعة أمكل صوم أو افطر؟
هل الاس متناء يفطر من الصوم
نزول دم بسبب خلل يف الهرموانت وأثره عىل الصوم
الفطر معدا لظروف العمل
الهتاون يف صيام رمضان يف فرتة البلوغ
ما حمك مش راحئة (املنتول) أثناء الصوم.
البقاء ابجلنابة بعد الفجر
اس تعامل حبوب منع امحلل طيةل شهر رمضان
نزول دم بسبب وجود كيس عىل املبيض
نزول دم ليس به صفة احليض بعد الوالدة
ما حمك من تصَل و تصوم ويه تعاين من الزنيف اثناء فرتت امحلل
اس تنشاق البخور يف هنار رمضان
نزول املذي يف هنار رمضان
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صوم رمضان بدون صالة
االحساس بطعم الطعام داخل الفم بسبب الكحة يف هنار رمضان
اضطراب احليض وتأثريه عىل الصوم
هل خباخ رذاذ الربو مفسد لصوم التطوع؟
تغري فرتة احليض ونزول قطرة واحدة
نزول دم بعد انهتاء احليض
احتمل وهو صامئ يوم عاشوراء
ما حمك امجلاع يف هنار رمضان مع العمل ابلتحرمي؟
وجود دم بعد الس تني للنفساء
ما حمك امرأة مسلمه حتب فرته احليض حىت ترتك الصالة والصوم؟؟
مل ينو ابلليل الصيام ونىس ومضغ علكة الفجر يف صوم التطوع ..ماذا يفعل؟
ما حمك ادلم بعد معلية االهجاض واجلنني ست أسابيع؟
نزول بقعة دم قبل الفطر خبمس عرشة دقيقة

قضاء الصوم 266 .....................................................................
•
•
•
•
•

تأخري قضاء رمضان
ماذا يفعل من أ َّخر قضاء ما عليه حىت هيل رمضان اجلديد
نس يان ما علهيا من قضاء رمضان
أفطر أايما ال يعمل عددها
ترك املرأة الصوم للرضاع وامحلل
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قضاء الصوم والصالة ملن تظن أهنا حائض ،وهدااي العامل
قضاء رمضان يف التسع
قضاء رمضان وكفارة الفطر
كيف يقدر عدد الايم اليت مل يصمها؟؟
ما حمك اذا افطرت احلامل رمضان خوفا عىل جنيهنا وهل تقىض الصوم؟
حمك من أفطرت رمضان ومر علهيا عام ومل ِّ
تقض ما علهيا
ترك قضاء أايم ادلورة
النية لقضاء الصوم
صوم يوم عرفة قبل القضاء
قضاء ما فات من الصوم
حمك من افطرت رمضان ومل ِّ
تقض ما علهيا
وجوب قضاء الصوم عىل النفساء
كفارة الصوم
اجب عىل من قَتَ َل خَطأً َ َ
وجع َز عن الصوم
الو ُ
الانتقال اىل الصوم يف كفارة الميني
الانتقال اىل الكفارة عند العجز عن الصوم
عدم القدرة عىل الصوم يوجب النقل للكفارة
كفارة امجلاع يف هنار رمضان
كفارة من جامع زوجته يف هنار رمضان
جامع الرجل زوجته يف هنار رمضان
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هل جيزئ الصيام عن قضاء الفرض أم يلزم االطعام أيضا
كفارة العاجز عن الصوم ابللكية
هل ينقطع تتابع الصوم يف كفارة الظهار ابمجلاع يف الليل؟
تكرر امجلاع يف هنار رمضان
هل ينقطع تتابع الصوم يف كفارة الظهار ابمجلاع يف الليل؟
كفارة تأخري قضاء صوم رمضان.
سؤالان يف النذر وكفارة الفطر
هل ما يفعهل جيزي أم جيب عليه الصيام؟؟
حمك الصيام يف كفارة الميني ملن اكن قادرا عىل االطعام أو الكسوة
حمك من اكنت تفطر رمضان وال تقِض ما علهيا
حمك الصيام ملن تسحر بعد ساعة من الذان
قضا ُء رمضان لل َمرأ ِّة احلا ِّم ِّل و ْاملر ِّضع ِّ
أفطر أايما من رمضان بعذر ،وال يتذكر عددها
القضاء واجب بلك حال عىل احلامل واملرضع ان أفطرات
حمك من جامع زوجته يف هنار رمضان وكفارته
حمك تقدم رمضان ابلصوم
جامع يف هنار رمضانُ ،ث مات قبل أن ِّ
يكفر
امجلع بني القضاء وصوم الس تة من شوال
الانتقال اىل الصوم يف كفارة الميني
حكــم التـأخــر بقضــاء ما فات من رمضــان وما يـرتتـب عليــه مـن كفـــــارة
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ما احلمك يف صيام كفارة الميني هل الصيام ثالثة أايم متتابعة متتالية أو
متفرقة؟؟
كفــارة مـن جـامـع زوجتــه فـ هنــار رمضــان
حمك قضاء ما فات من صيام رمضان لكرث من عام
هل جيب عليه صيام 400يوم ليكفر عن ذنبه؟؟
هل علهيا كفارة فقط أم قضاء وكفارة؟؟
حمك اخراج كفارة عن افطار أايم من رمضان بعذر رشع
هل يقِض لك الايم اليت افطرها أم خيرج كفارة؟؟
ما قمية الفدية اذا صام خشص صيامه القضاء بعد س نة؟
نزول سوائل عىل املرأة يف الصوم أايم احليض
كفارة من جامع زوجته يف هنار رمضان
قضاء رمضان يف ذي احلجة
حمك التأخر يف قضاء الصيام
حمك من جامع زوجته وعليه كفارة ظهار
حمك من اكن يقِض الصوم وهو مسافرُ ،ث بدا هل الفطر
حمك من أخر قضاء رمضان حىت دخل رمضان أخر
صفة كفارة الميني
تأخري قضاء أايم احليض لعدة س نوات
أفطر وهو دون البلوغ
وجوب قضاء الصوم عىل النفساء
عدم القدرة عىل قضاء رمضان بسبب املرض

فتاوى الصيام  ...للدكتور ..محمد بن موسى الدالي

448

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مسافر وجامعت زوجيت ،مفا الكفارة؟
قضاء رمضان لعدة س نوات
تأخري قضاء رمضان بسبب الوضع
قضاء صوم رمضان عام مىض
قضاء صوم فرتة اجلهاد
مل أجد مساكني هل أصوم 3أايم؟؟؟
عدم القدرة عىل قضاء رمضان
كفارة امجلاع يف هنار رمضان
ما يه الكفارة لفطر أايم يف رمضان ظنا اهنا العادة الشهرية ،ولكهنا قبل البلوغ
كفار الفطر يف حاةل الغيبوبة
حمك قضاء الايم ملريض ابلعناية املركزة
هل جيوز النية لقضاء الميني والست من شوال معا
امجلع بني قضاء رمضان والست من شوال
صيام الست من شوال قبل القضاء
صيام الست من شوال قبل الفريضة
فطر أايم يف رمضان بسبب مشقة امحلل
نويت صيام القضاء وافطرت؟؟
ما حمك من ترك الصالة والصيام الواجب لس نوات؟
الهتاون يف قضاء الصوم
هل جيوز صيام العرش من ذواحلجة وأان عىل دين من شهر رمضان
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هل تقِض عن تكل الايم اليت اكنت تفطرها يف رمضان بسبب ادلورة الشهرية
أم تكرث صوم النوافل؟
كفارة افطار احلامل يف رمضان
هل لقتل أفراد عصابة كفارة؟
كفارة القتل اخلطأ
هل تلزم الكفارة من أهجضت محلها؟
رؤية دم احليض يف عشاء يوم قضاء رمضان
ما حمك الهتاون يف الصالة والصوم؟
كفارة القتل ابخلطأ
كفارة أايم القضاء ملدة ثالث س نوات
الصعوبة يف قضاء رمضان بسبب الصغار
عند قضاء رمضان وجدت أهنا حامل ..ماذا تفعل؟؟
دلي صيام من رمضان قبل س نتني ومل اقضه ما الكفارة؟
ال تقدر عىل الصوم بسبب املرض ..ما كفارة ذكل؟
كيفية قضاء رمضان ملن ترامكت علهيا س نوات القضاء
كيفية قضاء رمضان عند اضطراب احليض
دفع كفارة الصوم لبنت اخهتا

نذر الصيام 360 ....................................................................
• نذر الطاعة يف الصوم وكيفية أدائه وهل جيب أداؤه قبل دخول شهر الصوم
• من نذر طاعة ال يطيقها
فتاوى الصيام  ...للدكتور ..محمد بن موسى الدالي

450

• سؤالان يف النذر وكفارة الفطر
• من نذر أن يطيع هللا فليطعه
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العجز عن القيام ابلنذر
النذر بصيام شهر اذا جنحت
النذر ابلصيام مع عدم القدرة
النذر ابلصيام
النذر بصوم عرشة أايم مع عدم القدرة
النذر بصيام ثالثة أايم يف الشهر لرجل يف أرذل العمر
نذر صوم شهرين متتابعني ان ذهب دلور القامر  ...وذهب!!!
ما حمك ترامك النذر ابلصيام؟
كيف يقع النذر؟
النذر ابلبعد عن املعصية والرجوع الهيا
النذر بصوم ادلهر لكه

زاكة الفطر 371 .......................................................................
•
•
•
•
•

تأخري زاكة الفطر عن موعدها
خر
ن َق ُل الزاك ِّة من ِّ
املاكن اذلي َو َج َبت فيه اىل أ َ
تعجيل زاكة الفطر يف ظل ظروف كوروان ،ولو من أول الشهر أو من أثنائه
وجوب اخراج زاكة الفطر من غالب قوت البدل
تعبدي واحض يغفل عنه البعض.
يف زاكة الفطر معىن ٌّ
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• تأمالت بني الحضية وزاكة الفطر
• نوازل الزاكة

متفرقات 404 ...........................................................................
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هل أجر قيام ليةل القدر مقسم عىل العرش الواخر
هل يصح هذا الالكم عن النيب صىل هللا عليه وسمل :من يبارك الناس هبذا
الشهر حيرم عليه النار؟؟
قطع نية الصوم قبل الرشوع فيه
االمساك يف الصيام عىل ماذا يعمتد
الوقت احملدد لالمساك عن الطعام والرشاب يف رمضان
كيفية ضبط الصيام وصالة الرتاوحي يف البالد اليت يطول هنارها جدا
ورسا وكيف يؤدي الراكن خاصة الصالة
حمك من دخل االسالم حديثا ً
والصوم
نية قطع الصوم
حمك امجلع بني نيتني يف معل واحد
امجلع بني صوم ثالثة أايم من لك شهر ،وصوم االثنني وامخليس ،هل هو مهني
عنه؟
أس ئةل عن صوم امجلعة ،وترك التصوف ،وتسديد ادليون
هل لشعبان أعامل خمصصة اس تعدا ًدا لرمضان
حمك ارتاكب املعايص يف رمضان
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القيام ببعض العبادات عن امليت
االفطار بغري عذر
غروب الشمس ملن عىل البحر
أفطر أايما ومل يتبني عددها ،ماذا يفعل؟
الاغتسال يف هنار رمضان ،وراتبة الفجر
هل العمرة يف رمضان تغين عن احلج
صالة الرتاوحي يف البيت
القيام ببعض العبادات عن امليت
هل العيد عبادة؟  ...سؤال غاية يف العجب!!
الزواج بشخص ال يصوم لك رمضان
هل الالكم مع الش باب يف رمضان يفطر
الرتدد يف نية الصيام
وصية الوادلة ابلصوم عهنا قبل وفاهتا ،ما حمك هذا؟؟
جيوز االفطار حسب أقرب بدلة مسلمة
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