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  نيب بعده؛ وعلى آله وصحبه وسلَّموالصالة والسالم على من ال ،     احلمد هللا وحده

  -:تسليماً كثرياً أما بعد
لَ    فقد عرض عد علي يحمد بن حسني بن محمم اجلليل الشيخ عبد اهللا بن مالعال 

 الصيام وهي من املسائل اهلامة فيه صغري النجمي سبعني مسألة جمعها يف موضوع
اس إىل معرفتهومحتاج النا يها من كالم أهل العلم السابقني واملعاصرين ، معمج

وكان أكثر اعتماده على ترجيحات شيخنا العالَّمة اجلليل العلم ااهد رحمة اهللا عليه 
ه مع أهل عليني وقد الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز غفر اهللا له ورفع درجت

  قرئت علي فاستحسنتها؛ وأشرت عليه بطبعها لما رأيته من حاجة الناس إليها فجزاه
  .وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، اهللا خرياً وبارك فيه وأكثر من أمثاله

  
   النجمي أحمد بن يحٰىي:                                          كتبه

  ـه ١٤٢١ /٧ / ٧                                              
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  والصالة والسالم على النيب، علَّم اإلنسان ما لَم يعلم،     احلمد هللا علَّم بالقلم

  أما،  تسليماً كثرياًوسلَّموعلى آله وصحبه صلى اهللا عليه ، واحلبيب اتىب، فىطاملص
  :بعد

ل فقهية يف الصيام جمعتها من كالم أهل العلم املوثوق بعلمهم قديِماً     فهذه مسائ
فما كان فيه من صواب فمن اهللا؛ وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ، وحديثاً

  وأسأل اهللا تعاىل أن يرزقين العلم النافع والعمل، والشيطان واهللا ورسوله منه بريئان
  .الصالح واإلخالص يف القول والعمل
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  املبعوث رحمة للعاملني؛ وعلى آلهوالصالة والسالم على ،     احلمد هللا رب العاملني

  :أما بعد، بعهم بإحسان إىل يوم الدينوصحبه والتابعني ومن ت
  وقد أضيفت، )سألة مهمة يف الصيامستون م(    فهذه مقدمة الطبعة الثانية لكتاب 

  .إليها عشر مسائل فصارت سبعني مسألة
يف     وقد كلمين شيخنا اجلليل والعلم النبيل الشيخ أمحد بن حيىي النجمي رحمه اهللا 

أريد أن أقرأ «: ة ومثانية وعشرين للهجرة وقال يلشهر شعبان يف عام ألف وأربعمائ
فقلت ، »)ستون مسألة مهمة يف الصيام(يف هذه السنة يف شهر رمضان يف كتابك 

  ت أو تعليقات فأرغب يف ذكرها حىتإذن يا شيخ إذا كان لكم مالحظا«: لشيخنا
  .»أجعلها يف الطبعات القادمة

  شر مسائل املضافة وعلق الشيخ على مع الع    وقُرِأَت املسائل على الشيخ رحمه اهللا
  .املسائل وطبع الكتاب مع تعليقات الشيخ وتصويباته
، وأن يجعله خالصاً لرب العاملني،     فأسأل اهللا تعاىل أن ينفع به اإلسالم واملسلمني

وأن يحشره مع النبيني ، وأن يسكنه دار القرار، وأن يرحم شيخنا رمحة األبرار
وأن يجزيه خرياً على ما أسدى ، لشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاًوالصدقني وا

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب، ادبه علينا من التعليم والتوجيه والنصح واإلرش
  .العاملني

  .    وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  

  وكتبه
  عبد اهللا بن حممد بن حسني النجمي

   هـ١٤٢٩  /١١ / ١
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  املسألة األولـى
  حكم صيام يوم الشك وهو يوم الثالثني من شعبان

  إذا حال دون الرؤية غيم أو قتر
ال يجوز صيام يوم الشك بنية «:  رحمه اهللا النجمي    قال شيخنا أحمد بن يحٰىي

  أو على التحريِم؟ هذا محلُّ نظروهل يحمل على الكراهة ، االستقبال لرمضان
  .»والقول بأنه محرم هذا هو األقرب للصواب، أهل العلم بنيوخالف 
 قَالَ رسولُ ٱِهللا:  قَالَ�من األدلة الدالَّة على التحريِم حديث أَبِي هريرةَ :     قلت

�  :»ماً فَلْيوص ومصالً يجنِ؛ إِالَّ ريموالَ يمٍ وومِ يوانَ بِصضمواْ رمقَدالَ تهمرواه»ص   
  .مسلم

ذي يشك فيه فَقَد عصٰى أَبا من صام ٱلْيوم ٱلَّ«:     وحديث صلة بن زفر عن عمارٍ
واحلديث علقه البخاري ووصله أبو داود والترمذي وابن ماجة ، » �ٱلْقَاسمِ 

قَالَ : لَ قَا�وحديث ٱبن عباسٍ ، والنسائي وحسنه احلافظ ابن حجر رحمه اهللا
   بينكُم وبينه سحابصومواْ لرؤيته وأَفْطرواْ لرؤيته؛ فَإِنْ حالَ« : �رسولُ ٱِهللا 

  . رواه أحمد والنسائي»فَأَكْملُواْ ٱلْعدةَ ثَالَثني؛ والَ تستقْبِلُواْ ٱلشهر ٱستقْباالً
  يتحفَّظُ من هالَلِ شعبانَ ما الَ�كَانَ رسولُ ٱِهللا «:  قَالَت عائشةَ    وحديث 

رِهغَي نفَّظُ محتي ،امص ماً ثُموي نيثَالَث دع هلَيع انَ؛ فَإِنْ غُمضمر ةيؤرل ومصرواه »ي 
لة واضحة وال شك أنَّ يف هذه األحاديث دال، أحمد والدارقطين وقال إسناده حسن

 ذكر أنَّ من صامه كان عاصياً للنيب �على املنع من صوم يوم الشك بل إنَّ عماراً 
وعن استقبال ،  عن تقدمِ رمضان بصوم يوم أو يومني قد نهٰى�ثُم أنَّ النيب  ، �

واألصل يف ، رمضان بالصيام إالَّ لمن كان له عادة بالصيام؛ كصوم االثنني واخلميس
  بالتحريِم هو مذهبوالقول . حريِم إالَّ أن يصرفه صارف؛ وال صارف هناالنهي الت

  .اإلمام مالك واإلمام الشافعي وهو رواية عن اإلمام أحمد وأكثر أهل العلم
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  املسألة الثانية
  ميع هالل رمضان يف بلد هل يلزم جرئيإذا 

  البلدان اإلسالمية أم لكل بلد رؤيتهم
 أنَّ الرؤية يف أي بلد من بالد املسلمني ملزمة لجميع     ذهب جمهور العلماء إىل

وذهب بعض أهل العلم إىل أنَّ لكل بلد رؤيتهم وال يلزمهم رؤية ، البالد بالصوم
وذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا وقول ، غريهم؛ وهو قول للشافعية واحلنابلة

رؤية أهل بلد اهلالل ملزمة لباقي للشافعية واحلنابلة أنه إن كانت البالد قريبة فإن 
  لصوم عليهم؛ وقيده شيخ اإلسالمالبالد القريبة بالصوم؛ وإن كانت بعيدة فال يجب ا

  .ابن تيمية ببلوغ اخلرب
حيمد بن يمه اهللاٰى    قال شيخنا أحيظهر يل يف هذه املسألة ويف هذا الذي«:  رح 

مزيد عليه أنَّ البلدان مختلفة  الزمن الذي قد تبين فيه واتضح وضوحاً ال
هلالل يف مشرق األرض لزم من بعده وعلى هذا فإنه لو رئي ا، باختالف مطالعها

ل يف باكستان لزم من بعد هذه فمثالً لو رئي اهلال، من جهة مغربِها من باب أوىل
قت مغيب الشمس فيها بعد باكستان؛ الدولة من الدول األخرى اليت يأيت و

القمر يف الباكستان مثالً لزم أن الشمس على  ألنه إذا تقدمت ،م جميعاًتلزمه
وكذلك لو وجدت الرؤية يف ، لتوقيتتتقدم عليه أكثر فيما هو بعدها يف ا

فمثالً إذا ،  يلزم على من قبلهاالسعودية مثالً فإنه يلزم الصوم على من بعدها وال
م السودان ومصر ومن بعدهم من دول زثبتت الرؤية يف السعودية كما قلنا مثالً ل

وال يلزم من قبلها ، بعد السعوديةأفريقيا وأوروبا اليت يأيت مغيب الشمس فيها 
 قد علم اآلن بأنَّ ما بعد كلِّ كالباكستان وأفغانستان والعراق وما أشبه ذلك ألنه

لد الذي وب فيه متأخر أي بعد البفإنَّ الغربلد أي ما كان بعدها إىل جهة املغرب 
  نان ألنه أصبح منوهذا أمر أصبح معروفاً ال يتمارى فيه اث، قبله من جهة املشرق

  .»هو القول الفصل يف هذه املسألة احملسوس وهذا
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  املسألة الثالثة
  إذا تأخر اإلعالن عن دخول شهر رمضان ولَم يعلم

  به إالَّ بعد طلوع الفجر فما احلكم؟
ليك اإلمساك عن جميع املفطرات بدخول شهر     احلكم يف هذا أنه يجب ع

له أن يناول مفَطِّراً رمضان ألنَّ املسلم البالغ العاقل القادر اخلايل من املوانع ال يجوز 
يف نهار رمضان إالَّ أنَّ صوم هذا اليوم ال يجزئ عن صيام أول يوم من رمضان ألنك 

 » لَم يبيت ٱلصيام قَبلَ ٱلْفَجرِ فَالَ صيام لَهمن« : �لَم تبيت النية من الليل وقد قال 
رواه مالك وأحمد واألربعة وغريهم وصححه الدارقطين واخلطَّايب والبيهقي والنووي 

  وعليك أن تقضي يوماً مكانه. إسناده حسن جيد: وحسنه السيوطي وقال ابن كثري
  . قدامةوهو قول عامة الفقهاء ذكره ابن عبد الرب وابن

  
  املسألة الرابعة

شخص بدأ الصوم يف بلد ثُم أكمله يف بلد آخر وكانت البلد اليت بدأ فيها متقدمة 
  فكيف يصنع؟، يف الصوم على البلد اليت أكمل فيها الصوم

يجب أن يرتبط بالبلد الذي «:  رحمه اهللا النجمي    قال شيخنا أحمد بن يحٰىي
إالَّ أنه إذا بدأ ، أخر اهلالل يف تأخر الغروب أو يف تيقدم إليه؛ سواًء كان ذلك

د الذي قدم لالصوم يف بلد دخل يف الصيام قبل البلد الذي قدم إليه وصام أهل الب
للبلد اليت بدأ إليه ثالثني يوماً فإنه يجب عليه أن يفطر إذا بلغ صومه بالنسبة 

  أن يفطر اليت قدم إليها؛ وينبغي ثالثني يوماً بالنسبة للبلد من بالصوم فيها أكثر
  .»وباهللا التوفيق، سراً
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  املسألة اخلامسة
  حكم االحتياط يف اإلمساك قبل الفجر والفطر بعد ظهور الليل

وموافقة لطريقة اليهود والنصارى ومن ، )١( �هذا العمل خالف هدي النيب     
 تعجيل الفطر؛ فَعن سهلِ بنِ �والسنة الثابتة عن النيب ، وافقهم من الشيعة الرافضة

 دعولَ ٱِهللا �سسقَالَ� أَنَّ ر  :»طْرلُواْ ٱلْفجا عرٍ ميبِخ اسالُ ٱلنزرواه » الَ ي
  الَ تزالُ أُمتي«:  قَالَ� أَنَّ رسولَ ٱِهللا �وعن سهلِ بنِ سعد . البخاري ومسلم

نت ا لَمي متنلَٰى سعومجرِ ٱلنظرواه ابن جبان بسند صحيح وأصله يف الصحيحني» ت.  
  ،لْفطْرالَ يزالُ ٱلدين ظَاهراً ما عجلَ ٱ«:  قَالَ�لنبِي  أَنَّ ٱ�    وعن أَبِي هريرةَ 

  .رواه أبو داود وابن حبان وسنده حسن» َألنَّ ٱلْيهود و ٱلنصارٰى يؤخرونَ
 عن زيد بنِ �ملستحب تأخريه إىل قُبيل الفجر؛ لحديث أَنسٍ    أما السحور فا 

 ه قَالَ�ثَابِتولِ ٱِهللا «:  أَنسر عا منرحسإِلَٰى ٱ�ت قَام ثُم الَةلص ،كَانَ: قُلْت كَم  
  .)٢(رواه البخاري ومسلم »قَدر خمِسني آية: بين ٱَألذَان و ٱلسحورِ؟ قَالَ

قال احلافظ ابن حجر ،     أما االحتياط يف اإلمساك قبل الفجر فهذا خالف السنة
من البدع املنكرة ما حدث يف هذا الزمان من « : ١٩٩ ص٤رحمه اهللا يف الفتح ج

إيقاع األذان الثاين قبل الفجر بنحو ثلث ساعة يف رمضان وإطفاء املصابيح اليت 
لتحريِم األكل والشرب على من يريد الصيام زعماً ممن أحدثه أنه جعلت عالمة 

لالحتياط يف العبادة وال يعلم بذلك إالَّ آحاد الناس وقد جرهم ذلك إىل أن صاروا ال 
  يؤذنون إالَّ بعد الغروب بدرجة لتمكني الوقت زعموا فأخروا الفطر وعجلوا السحور

  .»خلري وكثر فيهم الشر؛ واهللا املستعانوخالفوا السنة فلذلك قلَّ عنهم ا
  
  

  ــــــــــــ
  .»وخالفه هو بدعة« : رحمه اهللاقال شيخنا) ١(
  .»من اآليات املتوسطة بني الترتيل واحلدر؛ تقريباً ربع ساعة«: قال شيخنا رحمه اهللا) ٢(
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  املسألة السادسة
  حكم من أكل أو شرب شاكاً يف طلوع الفجر أو غروب الشمس

- ٢٩٠ ص١٥قال سماحة الشيخ اإلمام عبد العزيز بن باز رحمه اهللا يف فتاويه ج    
من أكل أو شرب شاكاً يف طلوع الفجر فال شيء عليه وصومه صحيح «: ٢٩١

ما لَم يتبين أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر؛ ألنَّ األصل بقاء الليل واملشروع 
تياطاً لدينه وحرصاً على كمال للمؤمن أن يتناول السحور قبل وقت الشك اح

أما من أكل وشرب شاكاً يف غروب الشمس فقد أخطأ وعليه القضاء ألنَّ . صيامه
  التأكد من غروب الشمساألصل بقاء النهار؛ وال يجوز للمسلم أن يفطر إالَّ بعد 

  .»غلبة الظن بغروبِها أو
اهللا؛ يف كتابه فتح الرب  رحمه مة أحمد بن يحيى النجمي    وقال شيخنا العالَّ

وإذا أكل أو شرب شاكاً يف «: ٣٢٣ ص١الودود يف الفتاوى والرسائل والردود ج
أما إذا تبين أنه أكل أو ، طلوع الفجر ولَم يتبين فصومه صحيح وال قضاء عليه

  وكذلك إذا أفطر ظاناً، ه القضاءشرب بعد اتضاح الفجر وضوحاً ال شك فيه فعلي
  .»الشمس قد غربت فتبين أنها لَم تغرب فعليه القضاء أنَّ
  

  املسألة السابعة
وأما النخامة إذا وصلت الفم ،     يجوز ابتالع الريق ولكن يكره جمعه وابتالعه

فعليه عدم ابتالعها سواًء كانت من اجلوف أو الصدر أو الدماغ كما نص على ذلك 
   يعنِي-هذه «: حه العالَّمة ابن باز رحمه اهللا بقولهوهذا ما رجبعض فقهاء احلنابلة 

  .» يجب على الرجل واملرأة بصقها وإخراجها وعدم ابتالعها-النخاعة 
وقد ذكر بعض «: ه اهللاشيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحموقد قال :     قلت

جعلوا ف،  والنخامة اليت من الرأسالفقهاء تفريقاً بني النخاعة اليت من الصدر
  م والنخامة اليت من الرأس جعلوهاالنخاعة اليت من الصدر ال تؤثر على الصو
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  اإلنسانولكن عند التأمل نرى أن كلتيهما من داخل جسد ، مؤثرة على الصوم
  .»إالَّ بِما هو من خارجه وباهللا التوفيق وال يبطل الصوم

 معناهما فال تأثري لَها على إنها ليست أكالً وال شرباً وال يف       وقال بعض أهل العلم     
  :الصوم ولكن األحوط لفظها وعدم ابتالعها خروجاً من اخلالف

  من ٱلْخالَف حسبما قَد ثَبتا    ومستحب ٱلْخروج يا فَتٰى
  

  املسألة الثامنة
. لق أما بال حاجة فيكره للحاجة بشرط عدم دخوله احل)١(    ال بأس بذوق الطعام

  ٱلْخلَّ أَوِ ٱلشيَء ما لَم يدخلْ حلْقَه وهوالَ بأْس أَنْ يذُوق « : ال ابن عباس ق
مائعلقه البخاري ووصله ابن أبِي شيبة والبيهقي، »ص.  

ذوق الطعام يكره لغري حاجة؛ «:     قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا تعاىل
  قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي، »ة فهو كاملضمضةوأما احلاج، لكن ال يفطره

  .»يعنِي أنه ال يفَطِّر«: ه اهللارحم
  

  املسألة التاسعة
 ����كَانَ ٱلرسول «صب املاء البارد على الرأس أو االغتسال للصائم وقد     ال بأس ب

بصلْٱ ياَءمٰىلَ ع أْرسهو هوص ائمم لْٱ نلْٱ وِ أَشِطَعحمد، »ررواه أبو داود وأح 
  وبلَّ ٱبن عمر «:  قال البخاري يف صحيحه باب اغتسال الصائم،صحيحوسنده 

مائص وهو هلَيع باً فَأَلْقَاهمِ، ثَوائلصل دربٱلتو ةضمضبِٱلْم أْسالَ ب نسقَالَ ٱلْح٢(»و(.  
  
  

  ــــــــــــ
)١ (باللسان واألسنان«: مه اهللاقال شيخنا رح«.  
  .»والذي ال يدخل من مدخل رئيسي معفو عنه«: رحمه اهللاقال شيخنا ) ٢(
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  املسألة العاشرة
 لحديث لقيط بن )١(    إنَّ املبالغة يف املضمضة واالستنشاق سنة؛ لكنها تكره للصائم

   رواه»قِ إِالَّ أَنْ تكُونَ صائماستنشاوبالغْ في ٱال« : �قَالَ رسولُ ٱِهللا : صربة قال
  .درء املفاسد مقدم على جلب املصالح: األربعة وأحمد ولهذا قال األصوليون

  
  املسألة احلادية عشرة

وقد قال شيخ ، والنية محلها القلب،     التلفظ بالنية للصائم أمر محدثٌ مبتدع
  ؛ بلْ إِنَّ مننَّ غَداً من رمضانَ فَقَد نوٰىمن علم أَ«: اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا

  .)٢(»قَام للسحورِ فَقَد نوٰى
  

  املسألة الثانية عشرة
  حكم قطرة األنف للصائم

أما القطرة يف األنف فال تجوز «:     قال اإلمام عبد العزيز بن باز رحمه اهللا تعاىل
وبالغْ في ٱالستنشاقِ إِالَّ أَنْ تكُونَ « : ����  ولهذا قال النيب)٣(ألنَّ األنف منفذ

  يث وما جاء يف معناه إن وجدوعلى من فعل ذلك القضاء لهذا احلد» صائما
  .»طعمها يف حلقه

  
  املسألة الثالثة عشرة

  حكم قطرة العني واألذن يف نهار رمضان
   تفطر ألنَّ العني ليست منفذاًالوالصحيح أنها «:     قال العالَّمة ابن باز رحمه اهللا

  ــــــــــــ
  .»خشية أن يدخل إىل حلقه شيء من االستنشاق«: قال شيخنا رحمه اهللا) ١(
  .»النية ال بد أن يعقدها«: قال شيخنا رحمه اهللا) ٢(
  .»رئيسي«: رحمه اهللاقال شيخنا ) ٣(
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  لصحيح أنها ال تفطرس وإالَّ فالكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من اخلالف فال بأ
  .»سواء كانت يف العني أو يف األذن

  يمية يف الفتاوى وقد ذكرت اللجنةوهذا ما رجحه شيخ اإلسالم ابن ت:     قلت
لو أخر التقطري يف عينيه وأذنيه إىل الليل كان أحوط للخروج "الدائمة لإلفتاء ما نصه 

  ما لَم«: يى النجمي حفظه اهللاقال شيخنا أحمد بن يح. واهللا أعلم" من اخلالف
  .)١(»يترتب عليه ضرر باملريض

  
  املسألة الرابعة عشرة

  حكم استعمال اإلبر يف نهار رمضان
    ذكر جمع من أهل العلم أنَّ اإلبر إن كانت مما يقصد به التغذية ويستغىن به عن 

 كانت من وأما إن، األكل والشرب فهذه مفطرة وحكمها حكم األكل والشرب
اإلبر اليت ال تغذي فهذه ال تفطر ألنها ليست أكالً وال شرباً وال يف معناهما وإنَّ 

قال شيخنا أحمد بن يحيى . األصل صحة الصوم حىت يثبت ما يفسده بنص شرعي
مما حفظته عن أهل العلم سابقاً من مشايِخنا وكبار زمالئي «: ه اهللارحمالنجمي 

  كون يف الوريد فيجعلون ما وبني ما ي)٢(  ما يكون منها يف العضلأنهم يفرقون بني
  .»يف العضل غري مفطِّرٍ؛ وما يف الوريد مفطِّراً؛ سواء قصد به التغذية أم ال

  
  املسألة اخلامسة عشرة

  حكم استخدام الكحل يف نهار رمضان
  وجد طعمه يفحىت لو     رجح شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم القول بِجوازه 

  .حلقه وذلك لضعف األحاديث الواردة يف النهي عنه يف وقت الصيام
  ــــــــــــ

  .أنَّ قطرة العني مثل قطرة األنفرحمه اهللا رجح شيخنا ) ١(
  .»تكون يف الورك والكتف«: قال شيخنا رحمه اهللا) ٢(
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  .للصائم بأساًلَم ير أنس واحلسن وإبراهيم بالكحل : البخاري يف صحيحه    وقال 
  .»األوىل تركه إالَّ لضرورة«:     قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي

  
  املسألة السادسة عشرة

  حكم استعمال بخاخ الربو الذي يستعمل ليخفف 
  ريهضيق النفس احلاصل يف الضغط وغ

  زة إذا اضطر إىل ذلك لقول اهللا عحكمه اإلباح«:     قال اإلمام ابن باز رحمه اهللا
  .)١١٩:األنعام( �وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِالَّ ما ٱضطُرِرتم إِلَيه� :وجل

قال ،     وألنه ال يشبه األكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل واإلبر غري املغذية
 سئلت عن هذا وتوقفت فيه أوالًوقد «: ه اهللالشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحم

وأردت أن أقف على احلقيقة فجاء إيل أحد السائلني باآللة اليت يستعملونها 
لتخفيف الضغط فأمرت الرجل أن يضغط عليها أمام راحة يدي ولَم أر شيئاً منها 

 وإنما أحسست بِهواء بارد فتبني يل أنها ال تعد مفطرة فهي كاهلواء )١(له جرم
وقد ذكر بعض ، لذي يحصل عن غري قصدالذي يستنشقه اإلنسان أو الدخان ا

   تستعمل للربو فيها أكسجني مضغوطاملتخصصني بِهذه األمور أنَّ هذه اآللة اليت
  .»ولهذا ال أرى فيها بأساً

  
  املسألة السابعة عشرة

  حكم خروج الدم من الصائم كالرعاف 
  واالستحاضة ونحوها
  عاف واالستحاضة ونحوها وال    ال يفسد الصوم بِخروج الدم من الصائم كالر

  ــــــــــــ
  .»ال كاملاء وال كالشيء له جرم«: قال شيخنا رحمه اهللا) ١(
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  .)١(إدخالبحرج على الصائم يف تحليل الدم عند احلاجة إىل ذلك ألنه إخراج وليس 
  

  املسألة الثامنة عشرة
  حكم تغيري الدم ملريض الكلى وهو صائم

: ٢٧٥ ص١٥مام عبد العزيز بن باز رحمه اهللا يف فتاويه ج    قال سماحة الشيخ اإل
  مادة أخرى فهوفإن زود مع ذلك بِ، يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي«

  .»مفَطِّر آخر
  املسألة التاسعة عشرة

  حكم خلع أو تنظيف أو حشو األسنان يف أثناء
  الصيام هل يؤثر ذلك على الصائم أم ال ؟

ليس لما ذُكر يف السؤال أثر يف صحة «: قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه اهللا    
  ظَ من ابتالع شيء من الدواء أوالصيام بل ذلك معفو عنه وعليه أن يتحفَّ

  .)٢(»الدم
  املسألة العشرون

  حكم دواء الغرغرة؛ هل هو مفسد للصوم أم ال ؟
أنا ال أرى جواز الغرغرة بل «: اهللا رحمه     قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي

أراه ممنوعاً ومحرماً ألنه مخاطرة بالصوم حيث إنَّ الغرغرة ال بد أن تكون يف 
وقد قال ، اللهوات الداخلية وإنَّ التحكم يف املاء بعد أن يجاوِز اللهوات صعب

  ذا كانت املبالغة يففإ» اوبالغْ في ٱالستنشاقِ إِالَّ أَنْ تكُونَ صائم «����النيب 
  .»منهياً عنها فإنَّ الغرغرة فيها مخاطرة بالصيام من باب أوىل االستنشاق

  ــــــــــــ
  �والنيب ، ومثل ذلك ما يتربعون به للمريض من الدم؛ وحكمه حكم احلجامة«: قال شيخنا رحمه اهللا) ١(

  .»     احتجم وهو صائم كما بوب البخاري
  .»فإن ابتلع عامداً فعليه القضاء«: ه اهللارحم قال شيخنا )٢(
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  املسألة احلادية والعشرون
    من احتاج للفطر لدفع ضرورة غريه كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو هدم أو 

  وذلك كرجال الدفاع املدين، نحو ذلك فإذا تطلَّب إنقاذ املعصوم فطره جاز له الفطر
  .عد ذلكإذا لَحقتهم املشقة ولزمه القضاء ب

  
  املسألة الثانية والعشرون

    من غلبه اجلوع والعطش وخشي على نفسه التلف أبيح له الفطر دفعاً للضرر 
  التيسريويستدل على ذلك باألدلة العامة اليت تنفي احلرج وتقضي ب، احلاصل عليه

  .ودفع املشقة ولزمه القضاء بعد ذلك
  

  املسألة الثالثة والعشرون
  الصائمة وضع احلناء على رأسها وعلى يديها ورجليها وال يؤثر    يجوز للمرأة 
  .ذلك على صومها

  
  املسألة الرابعة العشرون

يجوز أن يستعمل الصائم دهن الشعر واجللد ألنَّ مسام اجللد ليست منفذاً من منافذ 
  واالدهان ال يفطر بال«: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا، اجلسم إىل اجلوف

  .»ريب
  

  املسألة اخلامسة والعشرون
  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه.     يجوز شم الروائح الطيبة والتطيب بالطيب

  .)١(» للصائموشم الروائح الطيبة ال بأس به«: اهللا
  ــــــــــــ

  .»هذا مما يريح اإلنسان وأنَّ الشم ال يؤثر يف الصوم«: قال شيخنا رحمه اهللا) ١(
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  ألة السادسة والعشروناملس
ألنه دخل إذا دخل حلق الصائم غبار أو ذباب من غري قصد فإنه ال يؤثر على صومه 

  لرجلِفي ٱ«:  فَعنِ ٱبنِ عباسٍ ، بدون قصد منه وهو ال يستطيع االحتراز منه
  .عن ابن املنريذكره ابن قدامة وابن حجر » الَ يفْطر: يدخلُ حلْقَه ٱلذُّباب؛ قَالَ

  
  املسألة السابعة والعشرون

  كيف يصنع من يطول نهارهم إىل إحدى وعشرين ساعة؟
من عندهم ليل ونهار يف ظرف أربع وعشرين «:     قال اإلمام ابن باز رحمه اهللا

  م طويالً ويكفيهم ذلك واحلمد هللاساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصرياً أ
  .»رياًولو كان النهار قص

  
  املسألة الثامنة والعشرون

  هل يباح الفطر للمرأة احلامل واملرضع؟
احلامل واملرضع حكمهما حكم املريض إذا شق «:     قال العالَّمة ابن باز رحمه اهللا

، عليهما الصوم لَهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كاملريض
 اإلطعام عن كل يوم إطعام مسكني وهو وذهب بعض أهل العلم إىل أنه يكفيهما

والصواب أنَّ عليهما القضاء كاملسافر واملريض لقول اهللا ، قول ضعيف مرجوح
 ،)١٨٤:البقرة( �ج سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخرفَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَٰى�: عز وجل

إِنَّ «:  قال���� اهللا رسولأنَّ كعيب وقد دلَّ على ذلك أيضاً حديث أنس بن مالك ال
موعِ ٱلصضرٱلْملَٰى وبنِ ٱلْحعو الَةٱلص طْرشو مورِ ٱلصافسنِ ٱلْمع عضرواه» ٱهللاَ و  

  .»اخلمسة
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  املسألة التاسعة والعشرون
  ما الذي يلزم الشيخ الكبري العاجز عن الصيام

  ى برؤه؟عجزاً مستمراً واملريض الذي ال يرج
وأما الشيخ الكبري إذا لَم يطق الصيام فقد «: رحمه اهللا    قال اإلمام البخاري 

، أطعم أنس بعدما كرب عاماً أو عامني عن كلِّ يوم مسكيناً خبزاً ولَحماً وأفطر
  يعان أن يصوما يف الشيخ الكبري واملرأة الكبرية ال يستطوقال ابن عباسٍ 

  .٣٠ ص٦ البخاري ج»مسكيناًكلِّ يوم  مان مكانفيطع
على من عجز عن الصوم لكرب أو مرض ال «:     وقال الشيخ ابن باز رحمه اهللا

   بذلكيرجى برؤه إطعام مسكني عن كلِّ يوم مع القدرة على ذلك كما أفىت
  . » منهم ابن عباس ���� جماعة من الصحابة

  
  املسألة الثالثون

  ليه فيزبد وخيبط عما حكم الرجل الذي كلما أن يصوم يغمى
  أنه مجنون ولَم يتحقق ذلك منه؟ ويبقى أياماً ال يفيق حىت يتهم

إن كان الصوم «:     أجاب عن هذه املسألة شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا فقال
  ت صاميوجب له مثل هذا املرض فإنه يفطر ويقضي فإذا كان يصيبه يف أي وق

  .»لِّ يوم مسكيناًعاجزاً عن الصيام فيطعم عن ك كان
  

  املسألة احلادية والثالثون
  ما حكم من أخر قضاء رمضان حىت دخل رمضان

  آخر كاحلائض والنفساء واملريض واملسافر؟
من أخرت القضاء إىل ما بعد رمضان آخر «:     قال العالَّمة ابن باز رحمه اهللا

ام مسكني عن كلِّ لعذر غري شرعي فعليها التوبة إىل اهللا من ذلك مع القضاء وإطع
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 وهكذا املريض واملسافر إذا أخر القضاء إىل ما بعد رمضان آخر من غري )١(يوم
أما إن استمر .  يومعذر شرعي فإنَّ عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكني عن كلِّ

   بعد الربء منالسفر إىل رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون اإلطعاماملرض أو 
  .» السفروالقدوم من املرض

  

  املسألة الثانية والثالثون
الذي بلغ اهلذيان وسقط تمييزه فال يجب عليه الصيام وال اإلطعام عنه اهلرم     

  فإن كان يميز أحياناً)٢(لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه فأشبه الصيب قبل التمييز
   هذا إذا كانويهذي أحياناً وجب عليه الصوم يف حال تمييزه دون حال هذيانه

  .تمييزه يستوعب يوماً كامالً أو أياماً
  

  املسألة الثالثة والثالثون
  حكم استعمال الفرشاة واملعجون يف أثناء الصيام

تنظيف األسنان باملعجون ال يفطر به الصائم «:     قال اإلمام ابن باز رحمه اهللا
  شيء من ذلك جوفه فإن غلبه كالسواك وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إىل

  .»قصد فال قضاء عليه بدون
  .»رائحته نفاذة واألوىل تركه«:     قال الشيخ أحمد النجمي رحمه اهللا

  

  املسألة الرابعة والثالثون
  إذا طهرت احلائض أثناء نهار رمضان وكذلك إذا 
  قدم املسافر من سفره فهل يلزمه اإلمساك أم ال؟

  عليهما اإلمساك يف أصح قويل العلماء لزوال «:     قال اإلمام ابن باز رحمه اهللا
  ــــــــــــ

  .»اإلطعام حال التقصري ورد عن الصحابة وما ورد يف القرآن والسنة«: قال شيخنا رحمه اهللا) ١(
  .»كحال انون«: قال شيخنا رحمه اهللا) ٢(
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إنَّ العذر الشرعي وعليهما قضاء ذلك اليوم كما لو ثبت رؤية رمضان نهاراً ف
 عند جمهور أهل العلم )١(املسلمني يمسكون بقية اليوم ويقضون ذلك اليوم

  يفومثلها املسافر إذا قدم يف أثناء النهار يف رمضان إىل بلده فإنَّ عليه اإلمساك 
  .»العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم أصح قويل

  

  املسألة اخلامسة والثالثون
 ،امرأته وهو صائم فإنَّ ذلك ال يؤثر على صومه ما دام أنه لَم ينزل    إذا قبلَ الرجل 

ملا روأُت  لْٱممؤنِمنيع ائٱنَّ أَ«  ةُشبِلنانَ كَ� يلُ وقَبي يباشرو هوص ائمانَكَ و  
  .)رواه األربعة بسند صحيح(. »هبِر ِإلمكُكَلَمأَ

 فيه إشارة إىل أنَّ إباحة القبلة واملباشرة خاصة »مكُكَلَم أَانَكَو« : وقولُها     
أما من ال يأمن اإلنزال أو الوقوع يف اجلماع فذلك حرام ، بِمن كان مالكاً لنفسه

  واألصوليون يقولون احلكم للغالب، عليه إن كانت غالباً تؤدي إىل فعل محظور
٢(األعم(.  

ما يؤيد هذا القول موم    ا رٰى وعبِهللاٱ دب نع رِمو بلْٱ نكُ«: الَ قَاصِعنا عنٱ دبِلني 
: الَقَخ فَي شاَءجفَ، الَ: الَ؟ قَمائا صنأَقَبلُ و أُِهللاٱ ولَسا ري: الَقَاب فَ شاَءج فَ����

 : ����فَقَالَ رسولِ ٱِهللا ، إِلَٰى بعضٍفَنظَر بعضنا : قَالَ، نعم: ؟ قَالَمائا صنأَقَبلُ وأُ
»هفْسن كلمي خيمد ، »إِنَّ ٱلشوهووالطرباين يف الكبريواحلديث أخرجه اإلمام أح   

  .حديث حسن
  

  املسألة السادسة والثالثون
  مىن فأمىن فسد صومه وعليه أن    إذا قَبلَ الرجل امرأته أو ضم أو كرر النظر أو است

  ــــــــــــ
  .»الدليل صيام عاشوراء«: قال شيخنا رحمه اهللا) ١(
  .»امليزان يف قوة الشهوة«: قال شيخنا رحمه اهللا) ٢(
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قال شيخنا . يتوب إىل اهللا عز وجل ويتم صومه الذي أفسده ويقضي يوماً مكانه
  فارة عليهباجلماع فقط فال كإذا قلنا أنَّ الكفارة تتعلق «:  رحمه اهللاأحمد النجمي

  .)١(»يظهر فيما
  

  املسألة السابعة والثالثون
     من أسلم يف شهر رمضان وجب عليه صوم ما يستقبله من أيام الشهر من اليوم

أما األيام اليت ، ذكر ذلك ابن قدامة رحمه اهللا، الذي أسلم فيه إىل آخر الشهر إجماعاً
اؤها وهو قول جمهور العلماء مضت قبل إسالمه من الشهر نفسه فال يجب عليه قض

منهم األئمة األربعة ألنَّ األيام اليت سبقت قبل إسالمه كانت يف حال كفره مثلها 
وإذا كان إسالمه بالنهار وجب عليه أن يمسك بقية ، كمثل ما سبق من رمضانات

   من العبادة فلزمته كما لو أدركاليوم ويقضيه بعد رمضان ألنه أدرك بإسالمه جزءاً
  .جزءاً من وقت الصالة

  

  املسألة الثامنة والثالثون
    من عليه قضاء أيام يجهل عددها فعليه أن يحتاط ويصوم حىت يتيقَّن أنه صام كل               

  .األيام اليت يف ذمته احتياطاً لدينه وتربئة لذمته
  

  املسألة التاسعة والثالثون
 الصحيحني من حديث أَبِي     من أكل أو شرب ناسياً فليس عليه شيء لما ورد يف

من نِسي وهو صائم فَأَكَلَ أَو شرِب فَلْيتم صومه «:  أَنه قَالَ� عنِ ٱلنبِي �هريرةَ 
قَاهسو ُ ولما رواه ابن خزيمة وابن حبان ، وهذا لفظ مسلم، »فَإِنما أَطْعمه ٱهللا
  والَمن أَفْطَر في شهرِ رمضانَ ناسياً فَالَ قَضاَء علَيه «: واحلاكم والدارقطين بلفظ

  .إسناده صحيح:  قال الدارقطين وابن حجر»كَفَّارةَ
  ــــــــــــ

  .»القول الصحيح الكفارة تجب على من انتهك حرمة رمضان باجلماع«: قال شيخنا رحمه اهللا) ١(
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  املسألة األربعون
  املسافر ثُم مر ببلد غري بلده فهل إذا أفطر الصائم 

  يلزمه اإلمساك أم ال؟
إذا مر املسافر ببلد :     أجاب عن هذه املسألة اإلمام ابن باز رحمه اهللا تعاىل فقال

أما ، مته فيها أربعة أيام فأقلغري بلده وهو مفطر فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقا
إن كان قد عزم على اإلقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يتم ذلك اليوم الذي قَدم فيه 

  بنيته املذكورة صار يف حكم املقيمني ال يفويقضيه ويلزمه الصوم يف بقية األيام ألنه 
  .حكم املسافر

  
  املسألة احلادية واألربعون

  استعمال السواك بعد الزوال وقت الصيام
 جمهور الشافعية واحلنابلة إىل كراهة ذلك بعد الزوال ولكن القول     ذهب

نبعث من املعدة ليس من الفم وحلديث لوف فم الصائم تالصحيح عدم الكراهة ألنَّ خ
  رواه» يتسوك وهو صائم����ِهللا ٱرأَيت ما الَ أُحصي رسولَ « : �عامر بن ربيعة 

لَو الَ أَنْ أَشق علَٰى أُمتي َألمرتهم « : �وقوله ، نأصحاب السنن وهو حديث حس
الَةكُلِّ ص دنع اكووٍء«: ويف رواية، »بِٱلسضكُلِّ و دنواحلديث يف الصحيحني ، »ع

لى عمومه حىت يأيت ما يخصصه وال وهو عام يف كل األوقات والعام يبقى ع
قال ابن ، ة يف النهي عن السواك بعد الزوال ضعيفةثُم األحاديث الوارد، مخصص هنا

: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا، يستاك يف أول النهار وآخره:  عمر 
فجائز بال نزاع لكن اختلفوا يف كراهيته بعد الزوال على قولني السواك وأما 

  لح أنم على كراهيته دليل شرعي يصمشهورين هما روايتان عن أحمد ولَم يق
  .نصوص السواك وقياسه على دم الشهيد ونحوه ضعيف يخصص عمومات
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  املسألة الثانية واألربعون
فإنه يغتسل بعد الفجر ويصوم لحديثي     من أصبح جنباً من أهله وقد أدركه الفجر 

  أَهله ثُمكَانَ يدرِكُه ٱلْفَجر وهو جنب من « : �أَنَّ ٱلنبِي  عائشة وأم سلمة 
ومصيِسلُ وتغرواه الشيخان »ي.  

 لزمها الصوم وال مانع من تأخريها    وكذلك املرأة لو رأت الطهر قبل الفجر فإنه ي
الغسل إىل بعد طلوع الفجر ولكن ليس هلا تأخريه إىل طلوع الشمس بل يجب عليها 

هار رمضان فليس عليه وكذلك من احتلم يف ن، ل طلوع الشمسبأن تغتسل وتصلي ق
َ تجاوز عن أُمتي ما«:  أَنه قَالَ� عنِ ٱلنبِي �شيء لما رواه أَبو هريرةَ    إِنَّ ٱهللا

لْ بِهمعت أَو كَلَّمتت ا لَما مهفُسأَن بِه ثَتدرواه الشيخان »ح.  
  

  املسألة الثالثة واألربعون
  احليض يف رمضانحكم استعمال حبوب منع 

يجوز أن تستعمل املرأة «:     أجاب عن هذه املسألة العالَّمة ابن باز رحمه اهللا فقال
لمنع احليض إذا قرر أهل اخلربة األمناء من األطباء ومن يف أدوية يف رمضان 

 وال يؤثر على جهاز حملها وخري لَها أن تكف عن )١(حكمهم أنَّ ذلك ال يضرها
   جاءها احليض يف رمضان وشرع لَهااهللا لَها رخصة يف الفطر إذاذلك وقد جعل 

  .»القضاء لأليام اليت أفطرتها ورضي لَها بذلك ديناً
  

  املسألة الرابعة واألربعون
عند ، فهي مفسدة للصوم    احلقنة الشرجية وهي إدخال شيء من الدواء يف الدبر 

جلوف وما كان كذلك فهو  إىل اجمهور الفقهاء ألنها تدخل من منفذ طبيعي وتصل
   إىل أنها غري مفسدة للصوم؛ وهو ماوذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا، مفطر

  ــــــــــــ
  .»تقطع احليض. ٢. حصول األذى منها. ١: فيها مضرة«: قال شيخنا رحمه اهللا) ١(
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  حكمها عدم« :رجحه سماحة الشيخ اإلمام عبد العزيز بن باز رحمه اهللا بقوله
  .» قويل العلماءحصاحلرج يف ذلك إذا احتاج إليها املريض يف أَ

  

  املسألة اخلامسة واألربعون
  حكم من يصوم وهو تارك للصالة

 الصحيح أنَّ تارك الصالة عمداً يكفر بذلك«:     قال العالَّمة ابن باز رحمه اهللا
   يتوب إىل اهللا سبحانه كفراً أكرب وبذلك ال يصح صومه وال بقية عباداته حىت

  .»����ولَو أَشركُواْ لَحبِطَ عنهم ما كَانواْ يعملُونَ����: لقوله تعاىل
  

  املسألة السادسة واألربعون
  ما حكم أكل ما ال يتغذى به كالطني والورق ونحوهما؟

، ماعأكل ما يتغذى به مفطِّر بالكتاب والسنة واإلج«:     قال ابن قدامة والنووي
  هو قول عامة أهل«: قال ابن قدامة والنووي، »وكذلك أكل ما ال يتغذى به مفطِّر

  .»العلم من السلف واخللف
  .»ألنه يدخل اجلوف«: ه اهللاشيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحم    قال 

  

  املسألة السابعة واألربعون
   يف رمضان؟خراألوا العشر هل ليلة القدر ليلة بعينها أم أنها تتنقل يف

القول الصحيح فيما يظهر أنها «: ه اهللاشيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحم    قال 
ـٰذه ٱلْلَيلَةَ ثُم « : ����ليلة بعينها إذ لو كانت تتنقل لَما كان لقول النيب  ه أُرِيت

هتبِيحي صنيٍ فطاٍء وي مف دجنِي أَستأَير قَدا وهِسيترِ أُنشي ٱلْعا فوهسما فَٱلْت
ـٰذه ٱلْلَيلَةَ ثُم « أي ما كان لقوله )١(»ٱَألواخرِ وٱلْتمسوها في كُلِّ وِترٍ ه أُرِيت

  ح أنها معينة وأنها يف رمضانفالصحيوعلى هذا ، فائدة لو كانت متنقلة» أُنِسيتها
  ــــــــــــ

  .»معترب بِما بقي أو معترب بِما مضىحمل أنَّ الوتر ي«: قال شيخنا رحمه اهللا) ١(
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  .)١(»وأنها يف العشر األواخر هذا ما تقتضيه األدلة
  

  املسألة الثامنة واألربعون
  من أراد أن يعتكف العشر األواخر من رمضان

  فمىت يدخل معتكفه؟
أنَّ من أراد ذهب اجلمهور إىل «: ه اهللاشيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحم    قال 

من يوم العشرين ألنَّ الليايل هي سابقة لأليام أن يعتكف قبل غروب الشمس 
وبذلك أخذ فقهاء الفتوى وذهب قوم إىل أنَّ املعتكف يدخل ، ومحسوبة منها

فَإِذَا «: معتكفه بعد صالة الفجر من يوم إحدى وعشرين كما يف رواية عائشة
 هكَاناَء ماةَ جدلَّٰى ٱلْغصيهف كَفتي ٱعـبإالَّ أنَّ التعبري » ٱلَّذ)كَفتالذي هو ) ٱع

 معتكفه الذي اعتكف صيغة املاضي يدل على تأويل من قال أنَّ املراد أنه يدخل
  أن دخوله هذا هو الدخول األول يففهذه العبارة ال تدلُّ على   بهدفيه لينفر

  .االعتكاف
  .)٢(» وبني من نوى يوماً واالحتمال وارد    وفرق بعضهم بني من نوى شهراً

  

  املسألة التاسعة واألربعون
  ما مقدار زكاة الفطر بالصاع وبالكيلو جرام ؟

زكاة الفطر صاع نبوي من «: ه اهللاشيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحم    قال 
ن واألحس، غالب قوت البلد أما بالكيلو جرام فإنَّ الصاع يقدر بكيلوين وربع

  عن ذات عشرة كيلو تكفي )٣(فالقطمة ،عندي أن يدفع الشخص كيلوين ونصفاً
  .»أربعة أشخاص وباهللا التوفيق
  ــــــــــــ

  .»أخفاها اهللا على الناس من أجل أن يجتهدوا يف العبادة«: قال شيخنا رحمه اهللا) ١(
  .»ةأقلُّ االعتكاف يوم أو ليلة كامل«: ه اهللاقال الشيخ أحمد رحم) ٢(
  .القطمة هي الكيس الصغري) ٣(
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  املسألة اخلمسون
  هل يشترط يف قضاء رمضان أن يكون متتابعاً أم

  يصح أن يكون متفرقاً ؟
ماهري العلماء من السلف واخللف ومنهم األئمة األربعة أنَّ الذي عليه ج:     اجلواب

اء وإبراًء للذمة  األفضل أن يقضي ما عليه من صوم رمضان متتابعاً تشبيهاً له باألد
 مغفرة من ربكُم وسارِعواْ إِلَٰى�: يف عمل اخلري لقوله تعاىلواحتياطاً للدين ومسابقةً 

نيقتلْمل تدأُع ضٱَألر و اتوٰما ٱلسهضرع ةنجلكن ذلك ليس، )١٣٣:آل عمران( �و  
  .)١٨٥:البقرة( �فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر�: بواجب؛ بل لو صامه متفرقاً جاز لقوله تعاىل

ذَلك إِلَيك؛ أَرأَيت لَو «: عن تقطيع قضاء صوم رمضان فقال �    وقد سئل النيب 
كَانَ علَٰى أَحدهم دين فَقَضٰى ٱلدرهم و ٱلدرهمينِ أَلَم يكُن قَضٰى ؟ فٱهللاُ أَحق أَنْ 

إالَّ أنه حسن  وقال إسناده ١٩٤ ص٢ واحلديث رواه الدارقطين ج»و ويغفريعفُ
، إسناده حسن ويف الباب أحاديث أخر يقوي بعضها بعضاً: وقال ابن القيم، مرسل

   عن أيب عبيدة ومعاذ بن جبلقال احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري يف الباب
  .)١(وأيب هريرة ورافع بن خديج وأنس
علقه البخاري ووصله عبد . »ال بأس أن يفَرق« : قد قال ابن عباس     و

  الرزاق والدارقطين وابن أيب شيبة وسنده صحيح ويف املسألة آثار عن الصحابة تفيد
  .ذلك

    وعلى هذا فيكون وقت القضاء موسعاً من بعد رمضان إىل ما قبل رمضان الثاين 
 يجوز صومها إالَّ من لَم يجد اهلدي فيجوز له صيام ما عدا أيام العيدين والتشريق فال

إذا لَم يبق من دخول رمضان وال يجب التتابع إالَّ يف حالة واحدة وهي . أيام التشريق
  الثاين إالَّ أيام بقدر اليت عليه قضاؤها فحينئذ يتحتم التتابع حىت ينتهي من صومها مع

  ــــــــــــ
  إنما قالوا إن حصل التتابع فهوو، هذا دليل على أنَّ قضاء رمضان ال يجب فيه التتابع«:  رحمه اهللاقال شيخنا) ١(

  .»أحسن     
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  .)١(نِهاية شعبان
  

  املسألة احلادية واخلمسون
  هل الشيشة والدخان تعترب مفسدة للصوم أم ال ؟

: ه اهللا فقالشيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحم    أجاب عن هذه املسألة 
أنَّ : ثانياً. ألنها من اخلبائث والصوم ال يتالءم مع اخلبائث: أوالً، نعم: واجلواب«

الدخان الذي يشربه مختاراً له جرم ويؤثر عليه بِحيث إنه يرتاح وعلى هذا فإنه 
  يكون من املفطرات لكونه مقصوداً به االرتياح النفسي واالنتعاش اجلسمي فيما

  .»وباهللا التوفيق.  أشد)٢(ادة اخلبيثة والشمةيحسبه املولع بِهذه امل
  

  املسألة الثانية واخلمسون
  هل البخور يعترب مفسداً للصوم أم ال ؟

فإذا كانت األحكام اليت تعم بِها «:     قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا تعاىل
تنقل األمة ذلك فمعلوم أنَّ  بياناً عاماً وال بد أن �البلوى ال بد أن يبينها الرسول 

الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن واالغتسال والبخور والطيب فلو 
 كما بين اإلفطار بغريه فلما لَم يبين ذلك علم أنه �كان هذا مما يفطر لبينه النيب 

دماغ خل يف الفالبخور يتصاعد إىل األنف ويدمن جنس الطيب والبخور والدهن 
برشتالبدن ويدخل إىل داخله ويتقوى به اإلنسان وكذلك وينعقد أجساماً والدهن ي 

  يتقوى بالطيب قوة جيدة فلما لَم ينه الصائم عن ذلك دلَّ على جواز تطيبه وتبخره
  .)٣(»وادهانه وكذلك اكتحاله

  ــــــــــــ
  .»ؤه إِالَّ في شعبانَنَ يكُونُ علَي ٱلصوم من رمضانَ فَالَ أَستطيع قَضاكَا«: لقول عائشة:  رحمه اهللاقال شيخنا) ١(
  .عند بعض الناس) السويكَةُ(هي ) ٢(
   .٢٤٢-٢٤١ ص٢٥مجموع الفتاوى ج) ٣(
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    وقال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه اهللا عندما سئلَ عن البخور هل هو 
ال؛ ألنه كسائر الدخان الذي : اجلواب«: ه اهللا أم ال فأجاب رحممفسد للصوم

أن يستنشقه بدون قصد وقد كُن نساء الصحابة يعالجن الطبخ يحصل لإلنسان 
   عن ذلك ولو����ولَم ينههن النيب دخان ما يحصل وال بد أن يحصل فيه من ال

  .األمةحريج على مه عليه لكان يف ذلك تنهاهن صلوات اهللا وسال
و الشيشة أو الغليون أنه مفسد     أما ما سبق أنَّ الدخان الذي هو السيجارة أ

  ه مطلوب لالنتعاش اجلسمي فلذلكفذلك أنه من اخلبائث كما قلنا وألن للصوم
  .»كان مفطراً

  
  املسألة الثالثة واخلمسون

  هل يعترب املذي مفسداً للصوم ؟
  .خارج يمكن التحرز منهألنه ، واملالكية إىل أنه مفسد للصوم    ذهب احلنابلة 
  ألنَّ املذي ال يوجب، ية واألحناف إىل أنَّ املذي غري مفسد للصومع    وذهب الشاف

  .الغسل
ه اهللا عندما سئلَ عن املذي هل هو  يحيى النجمي رحم    قال شيخنا أحمد بن

ال؛ ألنَّ املذي مما تعم به البلوى وألنه يكثر : اجلواب«: مفسد للصوم ؟ أم ال ؟
خروجه عند الشهوة وباألخص الشباب ذكوراً وإناثاً لذلك فإنه ال يعترب مفسداً 

 للناس وباألخص الشباب الذين ����للصوم وألنه لو كان مفسداً للصوم لبينه النيب 
: إىل بيان فال يبينه وقد قالوال يمكن أن يترك اهللا شيئاً يحتاج ، كانوا يف زمنه

ُ ليضلَّ قَوماً بعد إِذْ هداهم حتٰى يبين لَهم وما����   وباهللا، ���� ما يتقُونَكَانَ ٱهللا
  .»التوفيق
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  املسألة الرابعة واخلمسون
  من نام جميع النهار ولَم يستيقظ إالَّ بعد الغروب

  هل يعترب صومه صحيحاً أم ال ؟
  :ه اهللا فقالشيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحم    أجاب عن هذه املسألة 

هناك فرق بني النوم اخلفيف والثقيل وبني اإلغماء القصري والطويل فالظاهر «    
كنه أنَّ النوم وإن كان طويالً فإنه يعترب صاحبه مكلَّفاً ال يسقط عنه التكليف ول

تسبباً يف كثرة النوم فإنه يكون آثماً بتسببه وإن يرتفع التكليف مؤقتاً فإن كان م
لَم يكن متسبباً فليس عليه يف ذلك شيء وعليه أن يقضي ما فاته من الصلوات يف 
حال النوم وصومه صحيح بِخالف من حصل له حادث مروري أصاب الدماغ 

  ا ماتكليف قياساً على انون هذأغمي عليه مدة طويلة فإنَّ هذا يرتفع عنه الف
  .»وباهللا التوفيق، أما اإلغماء القليل فإنه ملحق بالنوم. يظهر يل يف هذه املسألة

  
  املسألة اخلامسة واخلمسون

    من أفطر يف املطار أو على الطائرة قبل إقالعها ثُم رأى الشمس بعد إقالع الطائرة 
  نه أفطر بعدفصومه صحيح وال قضاء عليه وال يلزمه أن يمسك إذا رأى الشمس أل

  .حلول وقت اإلفطار وهو يف مكان قد غربت منه الشمس وإذا غربت الشمس أفطر
  

  املسألة السادسة واخلمسون
    إذا أقلعت الطائرة قبل الغروب بقليل ثُم زادت املدة كأن تتجه الطائرة غرباً فإنَّ 

ه ألنَّ الصائم الصائم ال يفطر حىت تغرب الشمس وال عربة بوقت البلد الذي سافر من
ال يفطر حىت تغرب الشمس وهذا ما حصل يف مكان لَم تغرب منه الشمس فلم 

  تني من كتاب اهللا وسنة رسول اهللاواألدلة على هاتني املسأل، يدخل وقت اإلفطار
�:   
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يطُ وكُلُواْ و ٱشربواْ حتٰى يتبين لَكُم ٱلْخ�:     أما من كتاب اهللا تعاىل قوله تعاىل
فاهللا ، )١٨٧:البقرة( � ثُم أَتمواْ ٱلصيام إِلَٰى ٱلْلَيلِٱَألبيض من ٱلْخيط ٱَألسود من ٱلْفَجرِ

  تعاىل أباح لعباده بعد غروب الشمس األكل والشرب وإتيان النساء إىل طلوع
  .الفجر

إِذَا أَقْبلَ « : �هللا قال رسول ا:  قال�    أما من السنة فحديث عمر بن اخلطاب 
مائٱلص أَفْطَر سمٱلش تبغَرا وناهه نم ارهٱلن ربأَدا وناهه نلُ مرواه البخاري» ٱلْلَي  

  .ومسلم
  

  املسألة السابعة واخلمسون
      إذا أحست املرأة بأعراض احليض من وجع أو انتقال ولَم ينزل شيء إالَّ بعد

  .)١(ومها صحيح ألنَّ احلكم معلَّق بوجود احليض وهو بروزه ولَم يربزالغروب فص
  

  املسألة الثامنة واخلمسون
  حكم من كان مريضاً ودخل عليه رمضان ولَم يصم
  ثُم مات بعد رمضان فهل يقضى عنه أم يطعم عنه ؟

 رحمه الشيخ اإلمام عبد العزيز ابن عبد اهللا بن باز    أجاب عن هذه املسألة سماحة 
إذا مات املسلم يف مرضه بعد رمضان فال قضاء عليه وال إطعام «: اهللا تعاىل فقال

أما . ألنه معذور شرعاً وهكذا املسافر إذا مات يف السفر أو بعد القدوم مباشرة
من شفي من املرض وتساهل يف القضاء حىت مات فإنه يشرع ألوليائهما وهم 

» من مات وعلَيه صيام صام عنه وليه« : ����لنيب األقرباء القضاء عنهما لقول ا
   عنهما أطعم عنهما من تركتهما عنفإن لَم يتيسر من يصوم. متفق على صحته

  .)٢(»كل يوم مسكني ومقداره كيلو ونصف الكيلو جرام على سبيل املثال
  ــــــــــــ

  .»بل الغروب ولو بدقيقة فإنها تقضيإن خرج شيء من الدم ق«:  رحمه اهللاقال شيخنا) ١(
  .»احلق عليه قدر كيلو إالَّ ربع، هذه مرجوحة«:  رحمه اهللاقال شيخنا) ٢(
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  املسألة التاسعة واخلمسون
  ما حكم صيام ست من شوال لمن عليه قضاء من

  رمضان ؟
إن كان يمكنه أن : اجلواب«: ه اهللاشيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحم    قال 

مكنه فليصم الست من شوال ألنَّ وقتهايجمع بينهما فليبدأ بالقضاء وإن كان ال ي  
  .»مضيق ويؤخر القضاء ألنَّ وقته موسع

  
  املسألة الستون

  ما حكم احلامل اليت ينزل منها ماء وليس بدم ؟
  إذا كان الواقع كما ذكر«: ٧٦٥٤٩    قالت اللجنة الدائمة لإلفتاء يف الفتوى رقم 

  .»ا صحيح وال قضاء عليهافصيامه
  

  املسألة احلادية والستون
  حكم الصيد يف شهر رمضان

من قتل صيداً وهو صائم «: ١١٥٨٣    قالت اللجنة الدائمة لإلفتاء يف الفتوى رقم 
  فصيامك صحيح وال قضاء عليك وال حرج يف الصيد يف، فإنه ال يؤثر على صيامه

  .»رمضان
  .»د أن يكون مقيداً يف غري احلرمال ب: ملحوظة«:     قال شيخنا

  
  املسألة الثانية والستون

  املسافر املستمر يف طلب الرزق هل يفطر ؟
يجوز لك يف سفرك قصر «: ٨٣٢٤    قالت اللجنة الدائمة لإلفتاء يف الفتوى رقم 

  الصالة الرباعية واجلمع بني الظهر والعصر يف وقت إحداهما ويجوز أيضاً الفطر
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  من رمضانرمضان يف سفرك ويجب عليك قضاء األيام اليت أفطرتها شهر  يف
  .»)١٨٥:البقرة( ����ومن كَانَ مرِيضاً أَو علَٰى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر����: تعاىل لقوله

  
  املسألة الثالثة والستون

  هل يجوز الفطر بسبب االمتحانات ؟
االمتحان املدرسي ونحوه ال «: ٩٦٠١لفتوى     قالت اللجنة الدائمة لإلفتاء يف ا

يعترب عذراً مبيحاً لإلفطار يف نهار رمضان وال يجوز طاعة الوالدين يف اإلفطار 
  وإنما الطاعة باملعروف كمالالمتحانات ألنه ال طاعة لمخلوق يف معصية اخلالق 

  . »����بذلك احلديث الصحيح عن النيب  جاء
  

  املسألة الرابعة والستون
  من يعمل يف األفران هل يجوز له الفطر ؟

ال يجوز لذلك الرجل «: ١٣٤٨٩    قالت اللجنة الدائمة لإلفتاء يف الفتوى رقم 
  طرأن يفطر بل الواجب عليه الصيام وكونه يخبز يف نهار رمضان ليس عذراً للف

  .»أن يعمل حسب استطاعته وعليه
  

  املسألة اخلامسة والستون
  ص األظافر ونتف اإلبطهل حلق الشعر وق

  وحلق العانة مفسد للصوم ؟
  حلق الشعر وقص األظافر«: ٩٥١٧    قالت اللجنة الدائمة لإلفتاء يف الفتوى رقم 

  .»ونتف اإلبط وحلق العانة كل ذلك ال يفطر الصائم
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  املسألة السادسة والستون
  من تويف أثناء شهر رمضان فهل يشرع

  إكمال الشهر عنه ؟
مه اهللا يف فتاويه ج    قال س٣٧٦ ص١٥ماحة الشيخ اإلمام عبد العزيز بن باز رح 

  الدك لَما تويف سقط عنه الواجبليس عليك شيء ألنَّ و«: يف جوابه لشخص
  .»فليس عليك أن تقوم عنه وال يشرع لك ذلك

  
  املسألة السابعة والستون
  حكم صيام من أجهضت

إذا كان اجلنني الذي «: ١٠٦٥٣وى رقم     قالت اللجنة الدائمة لإلفتاء يف الفت
وضعته فيه خلق إنسان كاليد والرجل ونحوهما فإنها تجلس مدة النفاس حىت 
تطهر أو تكمل أربعني يوماً ثُم تغتسل وتصلي وتقضي اليوم الذي وضعت فيه وما 
بعده من أيام الصيام الواجبة عليها وال إطعام عليها إن قضت الصيام قبل دخول 

املانع من رمضان اآلخر فإن طهرت قبل األربعني اغتسلت وصلت وصامت لزوال 
  فإنَّ صومها صحيح ويعترب الدم دمذلك فإن لَم يكن فيه شيء من خلق اإلنسان 

  .»فساد تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صالة حىت تأتيها العادة املعروفة
  

  املسألة الثامنة والستون
  جروححكم استعمال املرهم والبنسلني لل
  هل يؤثر على الصيام أم ال ؟

ه اهللا يف كتابه فتح الرب الودود مة أحمد بن يحيى النجمي رحم    قال شيخنا العالَّ
  وأما استعمال املرهم والبنسلني«: ٣٣٤ ص١يف الفتاوى والرسائل والردود ج

  .»للجروح فال يضر ألنه ال يصل إىل اجلوف
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  املسألة التاسعة والستون
  من أفطر قبل غروب الشمس واجلو غائمحكم 

: ٢٨٩ ص١٥    قال سماحة الشيخ اإلمام عبد العزيز بن باز رحمه اهللا يف فتاويه ج
على من وقع له ذلك أن يمسك حىت تغيب الشمس وعليه القضاء عند جمهور «

أهل العلم وال إثْم عليه إذا كان إفطاره عن اجتهاد وتحر لغروب الشمس كما لو 
بح مفطراً يف يوم الثالثني من شعبان ثُم ثبت أنه من رمضان يف أثناء النهار فإنه أص

   عليه ألنه حني أكل أو شرب لَميمسك ويقضي عند جمهور أهل العلم وال إثْم
  .»يعلم أنه من رمضان فاجلهل بذلك أسقط عنه اإلثْم أما القضاء فعليه القضاء

  
  املسألة السبعون

  حاديث الضعيفة أو املوضوعة اليت تنتشربعض األ
  يف رمضان نذكرها تحذيراً منها وإلظهار احلق فيها

   رمضان لتمنت أميت أن يكون رمضانلو يعلم العباد ما يف «:احلديث األول    
  .»السنة كلها إنَّ اجلنة لتتزين لرمضان من رأس احلول إىل احلول

  ورواه ابن خزيمة، حكم عليه بالوضع    رواه ابن اجلوزي يف كتاب املوضوعات و
  .إن صح اخلرب ففي القلب من جرير بن أيوب البجلي شيء: وقال بعد أن رواه

 قال احلافظ ابن حجر يف لسان امليزان عن جرير بن أيوب مشهور بالضعف ثُم    
  نقل عن نعيم قوله فيه كان يضع احلديث وعن البخاري قوله منكر احلديث وعن

  .تروكالنسائي م
يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر فيه ليلة خري من « :احلديث الثاين    

ألف شهر جعل اهللا صيامه فريضة وقيام ليله تطوعاً من تقرب فيه بِخصلة من اخلري 
  ووسطه مغفرة وآخرهكان كمن أدى فريضة فيما سواه وهو شهر أوله رحمة 

  .»عتق من النار
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صحيحه واحملاملي يف أماليه واألصبهاين يف الترغيب من طريق     رواه ابن خزيمة يف 
وهذا إسناد ضعيف . علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن املسيب عن سلمان

وقال أحمد ليس . فيه ضعف وال يحتج به: لضعف علي بن زيد قال ابن سعد
بن ضعيف يف كل شيء وقال ا: ضعيف وقال ابن أيب خيثمة: بالقوي وقال ابن معني

 وقال ٣٢٣-٣٢٢ ص٧ال أحتج به لسوء حفظه كذا يف تهذيب التهذيب ج: خزيمة
  ابن حجر يف األطراف ومداره على علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ونقل ابن

  .أيب حاتم عن أبيه يف علل احلديث حديث منكر
  .»صوموا تصحوا« :احلديث الثالث    

كامل من طريق نهشل بن سعيد عن     هو قطعة من حديث رواه ابن عدي يف ال
ابن ونهشل متروك كان يكذب والضحاك لَم يسمع من ، الضحاك عن ابن عباس

ورواه الطرباين يف األوسط عن طريق محمد بن سليمان بن أيب داود عن زهري . عباس
قال أبو بكر ، وسنده ضعيف، بن محمد عن سهيل بن أيب صالح عن أيب هريرة

د قال يرون عنه األثرم سحممد وذكر رواية الشاميني عن زهري بن ممعت أح
وقال أبو حاتم يف حفظه سوء وكان حديثه بالشام أنكر من ، أحاديث مناكري هؤالء

  حديثه بالعراق لسوء حفظه وقال العجلي وهذه األحاديث اليت يرويها أهل الشام عنه
  .ليست تعجبين

وقال يف، موضوع: قال الصنعاين: ٩٠موعة ص    قال الشوكاين يف الفوائد ا  
  .ضعيف: املختصر

  من أفطر يوماً من رمضان من غري عذر لَم يقضه صوم الدهر« :احلديث الرابع    
  .»وإن صامه

وقال ابن حجر يف فتح . علقه البخاري يف صحيحه وابن خزيمة واألربعة    احلديث 
: تالفاً كثرياً فحصلت فيه ثالث عللواختلف فيه على حبيب بن أيب ثابت اخ: الباري

  ابنوقال . االضطراب واجلهل بِحال أيب املطوس والشك يف سماع أبيه من أيب هريرة
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  . أباهخريمة بعد روايته إن صح اخلرب فإني ال أعرف ابن املطوس وال
  خمس يفطرن الصائم وينقضن الوضوء؛ الكذب والنميمة« :احلديث اخلامس    

  .»وة واليمني الكاذبةوالنظر لشه
    رواه أبو القاسم اخلرمي يف عشرة مجالس من األمايل كما يف السلسلة لأللباين 

: واحلديث أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات وقال، والديلمي يف مسند الفردوس
  سألت أيب عن: وأقره السيوطي وابن عراق وقال ابن أيب حاتم يف العلل. موضوع

  .هذا حديث كذب: لهذا احلديث فقا
  قال يف الآليل موضوع بسعيد يعين كذاب:     قال الشوكاين يف الفوائد اموعة

  .والثالثة فوقه مجروحون
  افترض علينا صوم ثالثني يوماً ألنَّ آدم لَما أكل من« :احلديث السادس    

  .»ثني يوماًالشجرة بقي يف جوفه مقدار ثالثني يوماً فلما تاب أمره اهللا بصيام ثال
الآللئ (والسيوطي يف ، ١٨٦ ص٢ج) املوضوعات(    أورده ابن اجلوزي يف 

تنزيه الشريعة املرفوعة (والكناين يف ، ٩٧ ص٢ج) املصنوعة يف األحاديث املوضوعة
  الفوائد اموعة يف(والشوكاين يف ، ١٤٥ ص٢ج) عن األحاديث الشنيعة املوضوعة

  .٨٧ص) األحاديث املوضوعة
  .»ال تقولوا رمضان فإنَّ رمضان اسم اهللا« :ديث السابعاحل    

الآللئ (والسيوطي يف ، ١٨٧ ص٢ج) املوضوعات(    أورده ابن اجلوزي يف 
تنزيه الشريعة املرفوعة (والكناين يف ، ٩٧ ص٢ج) املصنوعة يف األحاديث املوضوعة
  موعة يفالفوائد ا(والشوكاين يف ، ١٥٣ ص٢ج) عن األحاديث الشنيعة املوضوعة

  .٨٧ص) األحاديث املوضوعة
  .»تزين اجلنة لصوام رمضان« :احلديث الثامن    

الآللئ (والسيوطي يف ، ١٨٨- ١٨٧ ص٢ج) املوضوعات(    أورده ابن اجلوزي يف 
  تنزيه الشريعة(يف والكناين ، ٩٩-٩٨ ص٢ج) املصنوعة يف األحاديث املوضوعة
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  والشوكاين يف، ١٤٦-١٤٥ ص٢ج) عةاملرفوعة عن األحاديث الشنيعة املوضو
  .٨٨ص) الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة(

  إذا كان أول ليلة من رمضان نظر اهللا إىل خلقه الصوام وإذا« :احلديث التاسع    
  .»نظر إىل عبد لَم يعذبه وله يف كلِّ ليلة ألف ألف عتيق من النار

الآللئ (والسيوطي يف ، ١٩٠- ١٨٩ ص٢ج) املوضوعات(    أورده ابن اجلوزي يف 
تنزيه الشريعة (والكناين يف ، ١٠١-١٠٠ ص٢ج) املصنوعة يف األحاديث املوضوعة

الفوائد (والشوكاين يف ، ١٤٦ ص٢ج) املرفوعة عن األحاديث الشنيعة املوضوعة
  )السلسلة الضعيفة واملوضوعة(واأللباين يف ، ٨٨ص) اموعة يف األحاديث املوضوعة

  .٢٩٩رقم 
  .»إنَّ اهللا ليس بتارك أحداً صبيحة أول رمضان إالَّ غفر له« :احلديث العاشر    

الآللئ (والسيوطي يف ، ١٩١- ١٩٠ ص٢ج) املوضوعات(    أورده ابن اجلوزي يف 
تنزيه الشريعة املرفوعة (والكناين يف ، ١٠١ ص٢ج) املصنوعة يف األحاديث املوضوعة
الفوائد اموعة يف (والشوكاين يف ، ١٥٤ ص٢ج) عن األحاديث الشنيعة املوضوعة

  رقم) السلسلة الضعيفة واملوضوعة(واأللباين يف ، ٨٩- ٨٨ص) األحاديث املوضوعة
٢٩٦.  
  لو أذن اهللا للسماوات واألرض أن تتكلم لبشرت« :احلديث احلادي عشر    

  .»الذي يصوم رمضان باجلنة
الآللئ (والسيوطي ، ١٩٢-١٩١ ص٢ج) املوضوعات(    أورده ابن اجلوزي يف 

تنزيه الشريعة املرفوعة (والكناين يف ، ١٠٣ ص٢ج) املصنوعة يف األحاديث املوضوعة
  وعة يفالفوائد ام(والشوكاين يف ، ١٤٧ ص٢ج) عن األحاديث الشنيعة املوضوعة

  .٩٠ص) األحاديث املوضوعة
  مضانإذا سلمت اجلمعة سلمت األيام وإذا سلم ر« :احلديث الثاين عشر    

  .»سلمت السنة
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الآللئ املصنوعة (والسيوطي ، ١٩٤ ص٢ج) املوضوعات(    أورده ابن اجلوزي يف 
تنزيه الشريعة املرفوعة عن (والكناين يف ، ١٠٤ ص٢ج) يف األحاديث املوضوعة

  الفوائد اموعة(والشوكاين يف ، ١٥٦-١٥٥ ص٢ج) األحاديث الشنيعة املوضوعة
  .٩٣ص) يف األحاديث املوضوعة

  .»من أفطر على تمرة زيد يف صالته أربعمائة صالة« :احلديث الثالث عشر    
الآللئ املصنوعة (والسيوطي ، ١٩٤ ص٢ج) املوضوعات(    أورده ابن اجلوزي يف 

تنزيه الشريعة املرفوعة عن (والكناين يف ، ١٠٥ ص٢ج) يف األحاديث املوضوعة
  الفوائد اموعة يف(كاين يف والشو، ١٥٤ ص٢ج) األحاديث الشنيعة املوضوعة

  .٧٠وتذكرة املوضوعات للفتين ص، ٩٣ص) األحاديث املوضوعة
من تأمل خلق امرأة حىت يتبين له حجم عظامها ورأى          « :احلديث الرابع عشر      

  .»ثيابها وهو صائم فقد أفطر
الآللئ املصنوعة (والسيوطي ، ١٩٤ ص٢ج) املوضوعات(    أورده ابن اجلوزي يف 

تنزيه الشريعة املرفوعة عن (والكناين يف ، ١٠٥ ص٢ج)  األحاديث املوضوعةيف
  الفوائد اموعة يف(والشوكاين يف ، ١٤٧ ص٢ج) األحاديث الشنيعة املوضوعة

  .٧٤٢وموضوعات ابن القيسراين رقم ، ٩٣ص) األحاديث املوضوعة
   فليطعم ثالثنيمن أفطر يوماً فليهد بدنة فإن لَم يجد« :احلديث اخلامس عشر    

  .»صاعاً من تمر
الآللئ املصنوعة (والسيوطي ، ١٩٦ ص٢ج) املوضوعات(    أورده ابن اجلوزي يف 

تنزيه الشريعة املرفوعة عن (والكناين يف ، ١٠٦ ص٢ج) يف األحاديث املوضوعة
  الفوائد اموعة يف(والشوكاين يف ، ١٤٧ ص٢ج) األحاديث الشنيعة املوضوعة

  .٩٥-٩٤ص) ضوعةاألحاديث املو
من فطر صائماً على طعام وشراب من حالل صلت         « :احلديث السادس عشر      

  .»عليه املالئكة يف ساعات شهر رمضان وصافحه جربيل ليلة القدر وصلى عليه
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الآللئ (والسيوطي ، ١٩٣-١٩٢ ص٢ج) املوضوعات(    أورده ابن اجلوزي يف 
تنزيه الشريعة املرفوعة (لكناين يف وا، ١٠٣ ص٢ج) املصنوعة يف األحاديث املوضوعة
  الفوائد اموعة يف(والشوكاين يف ، ١٥٥ ص٢ج) عن األحاديث الشنيعة املوضوعة

  .٩٢ص) األحاديث املوضوعة
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