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 فوزى محمد أبو زيد/ فضيلة موالنا الشيخ لقاء  
 

 (33-33)أسئلة فتاوى الصائمين( ـ )
 ىـ 0331رمضان  53موافق  01/3/5102الجمعة 

 مسجد أبو العزائم ـ مغاغة 
 

 :بسم اهلل الرمحن الرحيم
 التوصية اليت أوصينا هبا على النت: 

مع كوب من الشاى، أما احللوى  وبعد صالة القيام نأكل فاكهةأن نُفطر إفطارًا خفيفاً، 
 ال يغلبو النوم.حىت وال يأكل كثرياً شيئاً بسيطاً األكل منها ويكون  ففي أيام الشتاء

ال يف إفكل ادلعجنات ال تنفع ويأكل فاكهة ويشرب كوبًا من الشاي، فيأكل قطعة صغرية 
عني على طاعة اهلل وعبادة ليست بقدر، واحلمد هلل الفاكهة موجودة كثرية، ويأكل منها أيام الشتاء

 .عز وجلاهلل 
 

 ضمن قبول الصيام؟السؤال الثالث والثالثين: كيف أ
 و روشتة القبول:أعالمات القبول 

األعمال إن  نال هبا قبول لن وسلَّم عليو اهلل صلى اليت رمسها لنا احلبيب ادلصطفىالروشتة 
 أو أى عمل:و احلج م أو الصالة أكان الصيا

 أول بند: 
و مُسعة وأنتظر األجر أ، أى ال يكون فيو شائبة رياء أو ُشهرة عز وجلص العمل هلل إخال

 :صلى اهلل عليو وسلَّم، قال عز وجلمن اهلل 
 (ٔأشرك، ومن صام يُرائي فقد أشرك( ) )من صلى يُرائي فقد
 :وىذا ما قالو ربنا يف احلديث القدسي، عز وجلفصيامي يكون هلل 

 (ٕ) (طعامو وشرابو من أجلي عُ يل ـ وأنا أجزي بو، يدَ  الصوم يل ـ مادام خالصاً )
 فيو رياء وال شهرة. ليسيعين ليس من أجل اخللق ف
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 البند الثاين:   
عمل على غري ىدي أن أى أن تكون العبادة بالكيفية اليت كانت عليها احلضرة احملمدية، 

نبهنا وقال لنا يف وسلَّم  عليو اهلل صلىولذلك سيدنا رسول اهلل رسول اهلل يُرد وال يقبلو اهلل، 
 الصالة:
 (ٖا رأيتموين أصلي( )صلوا كم)

كما قال اإلمام ىواه، فما لو عند اهلل؟ ال شيئ   من يًتك ىذه احلالة ويصلي على حسب
 أبو العزائم:

 .نو يعبد اهلل[أناه وىو يظن كوان مُ واجلاىل من األ]
 واحلج: قال: 

 (ٗ)خذوا عين مناسككم( )
يف ىيئتو وحالتو يف الصيام ويف وسلَّم  عليو اهلل صلىأقتدي برسول اهلل  نفيجب أإذن 

، قال بعض عز وجلالصالة ويف الزكاة ويف احلج ويف أى عمل ألن ىذا ميزان القبول عند اهلل 
 الصاحلني:
 اخلري كلو يف بيت ومفتاحو: إتبعوين:  ]ُودع

 آل عمران([.ٖٔ) "ُيْحِبْبُكُم اهللُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اهلل فَاتَِّبُعوِني "
 .وسلَّم عليو اهلل صلى يف متابعة رسول اهللري كلو خلفمفتاح ا

، ىل ينال هبذا العمل وسلَّم  عليو اهلل صلى من يعمل أى عمل وال يتابع فيو رسول اهلل
  القبول؟ 

 وال ينال القبول عند اهلل.يُرد عملو وحيبط عملو  
 البند الثالث: 

يصوم طوال النهار ويف آخر اليوم يأكل لقمة واحدة حرام  ـ طعم اإلنسان حاللأن يكون م
و من أى أو من غش أو من خداع أمن رشوة أو من ربا أو من تطفيف يف الكيل أو يف الوزن، 

 عليو اهلل صلى فعبادتو كيف يكون حاذلا؟ فهذا يدخل يف قول رسول اهللبند من بنود احلرام، 
 :وسلَّم
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 (٘س لو من صيامو إال اجلوع والعطش( )لي )ُربَّ صائم 
 .مسكني وليس لو أجر وال شيئنفسو طوال النهار وعع يُ 

 :قبل الصالة حرامُيصلي طول الليل ولكنو أدخل ادلعدة 
 (ٙس لو من قيامو إال السهر والتعب( ))ُربَّ قائٍم لي

 ادلائدة(.ٕٚ) "ِإنََّما يـَتَـَقبَُّل اهلل ِمَن اْلُمتَِّقينَ "
 ين أحرزوا قوهتم وحرصوا على العمل بكالم رهبم:الذ
 البقرة(.ٓٙٔ) "ْ ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكم"

 :صلى اهلل عليو وسلَّم انت اللقمة الواحد احلرام يقول فيهاكإذا  
 (ٚبل اهلل منو عماًل أربعني يوماً( )د ليقذف باللقمة يف جوفو ال يق)إن العب

 دة، فماصالة وال صوماً وال أى عمل أربعني يوماً من أجل لقمة واح ال يقبل منو دعاء وال
 احلديث يقول: وفيونا لو مأل بطنو؟ بالُ 

 (ٍٛم نبت من حراٍم فالنار أوىل بو( )كل جس)
 وأين العمل الذي عملو؟ليس لو شأٌن باجلنة، ىذا 

 الفرقان(.ٖٕ) "ْنثُورًاَوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َىَباًء مَ "
  نيو عملو ىذا.ال يغ

     )أساس ىذا الدين ادلطعم احلالل(.
و الزكاة أو أى طاعة هلل ن كان الصيام أو الصالة أو احلج أعمال إروشتة القبول لكل األ

 .عز وجل
 .نسأل اهلل ان يوفقنا للعمل هبا أمجعني

 
ر في المحرمات ـ فماذا سؤال عارض: يحتاج إلى مال وال يعرف غير رجٍل يتاج

 يفعل؟
عرف أنو حرام فليس علىَّ ام فال يأخذه، لكن لو أخذتو وال أمادام عرف أن ىذا ادلال حر 

فلو علمت أنو يتاجر يف الباجنو فهل آخذ منو شيئاً؟ لو من حرام، ولكن لو عرفت أنو حصَّ وزٌر، 
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يعمل  ونس؟ ال ألنين أعلم ألو ألين أعرف ـ أو أعرف أن آخر يعمل يف الربا فهل آخذ منو فال ـ  
حتاج؟ الرزاق زر وىذا اإلمث، ومن أين آيت مبا أفأكون شريكو وأُعينو على ىذا الو يف الربا، 

 موجود:
 (" )الطالق(.ٖ) َويـَْرزُْقُو ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسبُ ( ٕ) َوَمْن يـَتَِّق اهلل َيْجَعْل َلُو َمْخَرًجا"

  م على خلق اهلل؟على اهلل أوالرزق 
ق احلالل مع راحة البال، وقد قال رسول اهلل أصرَّ على احلالل رزقو اهلل الرز إذا اإلنسان 

 :صلى اهلل عليو وسلم
 (ٜحالل( )ألخذه من صرب أنو )ما سرق السارق إال من رزقو، ولو 

 
ىل فانوس رمضان بدعة؟ وىل يجوز السماح لألطفال  السؤال الرابع والثالثين:

 زينة في الشوارع والبيوت؟اللعب بو أو تعليقو 
ىناك نقٌص يف عقيدتو  تؤثعر على عقيدة ادلسلم، وجتعل ىي البدعة اليتالبدعة ادلنهي عنها 

 .صلى اهلل عليو وسلَّمأو ىناك قصوٌر يف متابعتو لرسول اهلل يف مواله، 
 ةعد، والبهنا كلها أشياء مستحدثة عصريةـ أللكن مظاىر احلياة كلها ومنها الفوانيس 

 الفانوس ما شانو بالدين؟ ىل دخل لكن ىذامُسيت بدعة ألهنا مل تكن يف عصر حضرة النيب ـ 
 شأٌن يف عقيدة ادلؤمنني؟لو يف عبادة ادلسلمني؟ ىل 

 يف أمٍر ليس من دين اهلل ال يف قليٍل وال كثري.فال نقيم الدنيا وال نقعدىا 
ىل كان عنده  ـ نًتك الثالجاتفثالجة؟  صلى اهلل عليو وسلَّمىل كان عند حضرة النيب 

الشاشات والتليفزيونات فُنحرعم ؟ وتليفزيونات ىل كان عنده شاشات ـ بوجتاز ـ الغوا البوتاجازات
كل ففاتركوه ـ ىل كان عنده ميكروفون مثل ىذا؟ ال ابعدوه ـ ـ ىل كان معو تليفون حممول؟ 

 للدين؟  ىذه مستحدثات عصرية فما ذلا وما
 اليت تتعلق بالعقيدة.ىي الدين تؤثر على  البدعة ىي اليت

ويذكرىم هبذا الشهر ـ فالفوانيس عبارة عن شيٌئ يُفرعح الطفال مبجيئ شهر رمضان، 
 ننا نقول ذلم: وكأ وتستيطع أن تسميها وسيلة إيضاح كادلوجودة يف مدارسنا
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والد فكيف عرف األأليس كذلك؟ ـ ىذا رمضان قد جاء يا أوالد ـ وكما تقول األغنية  
 الصغار مبجيئو؟ هبذا الفانوس.

أن رمضان قد جاء، فإذا إنتهى رمضان فأقول لو: احفظو  لكي يعرفوافهي وسيلة إيضاح 
 فات وسيأيت يف العام القادم، وماذا يف ذلك؟للسنة القادمة، فيعرف أن رمضان 

ال تنبغي مور فلسفة يف مثل ىذه األفهي حزلقة و فال تُؤثر يف الدين ال يف قليٍل وال كثري، 
 ، بل ينبغي علينا أن نبحث عن األىم فادلهم يف ىذا الدين.ماعة ادلؤمننيجل

كيف أجمع شمل األسرة في رمضان؟ وكيف نتعلم السؤال الخامس والثالثين:  
 سري؟الترابط األُ 

سر على الطعام، ننا واحلمد هلل كنا يف الزمن القدمي جتتمع األ، فإواضحاً  مراً ىذا أأن أظن  
والولد يأكل عندما يأيت من  ،عندما يدخل كلأصبح الرجل يأرًا لكثرة ادلشاغل وادلصاحل ونظ

لكن اهلل وال يتمع مشل األسرة إال دلاماً،  ،ت كذلكنىل الدرس، والبادلدرسة ليذىب مسرعًا إ
والدنا أحوال فنتحسَّس أ مجعني حلظة آذان ادلغرب على الطعامده يمعنا أبكرمو وحلمو وجو 

نعطيهم جرعة من احلنان ونستفيد يف الوقت مبعرفة و نا ونتعرَّف عليهم ونكون قريبني منهم وبنات
  ىم وحنن نأكل معاً.أحواذلم وأخبار 
وجعل  ،فيجمع اهلل مشل العائلة يف الفطور والسحوريمعنا اهلل يف وجبة السحور وكذلك 

، فما أحسن العبادة اليت جتمع مشل عز وجلىذا الطعام عبادة وىذا الطعام اآلخر عبادة هلل 
 سرة يف رمضان على الفطور وعلى السحور إن شاء اهلل.األ

 
ن أُفطر ثم ُأصلي المغرب، أم ُأصلي المغرب أ ما األفضلالسؤال السادس والثالثين: 

 ثم أُفطر؟
صلى اهلل صحيحاً، األفضل يف كل األحوال الفطر لقولو  سىذا السؤال هبذه الكيفية لي

 :وسلَّمعليو 
 (ٓٔ ما عجلتم الفطر وأخر م السحور( ))ال تزالون خبري

وإمنا منا من يفطر على متر وماء مث يصلي ادلغرب ويكمل بقية الفطور بعد الصالة، وىذا  
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 .صلى اهلل عليو وسلَّمكان ىدي رسول اهلل  
ف فال أو عنده ضيو  ،معو أوالدًا صغارًا ال يستطيعون الصرب حىت تُؤدَّى الصالةومنا من 

ولكن ىذا يعمل بقول حبيب اهلل يستطيع أن يقول لضيوفو: ىيا بنا أواًل نؤدي الصالة، 
 :وسلَّم عليو اهلل صلى ومصطفاه

 (ٔٔضعفائكم( ) )سريوا على قدر
لكن ن كان معي أطفال صغار ولن يتحملوا أن ُأصلي يف ادلسجد، فأُفطر معهم أواًل، فإ

جل الصالة إىل وقت العشاء، ، فال أُؤ قوم إىل صالة ادلغربعقب الصالة مباشرًة أأنو ادلهم ىنا 
نفسو وإذا  فينسىوىذا من ادلؤسف ـ يؤجل الصالة ويقول: حىت تقًتب العشاء فكثرٌي من الناس 

فقم إىل  رو الفطن تنتهي من ال ـ فبمجرد أ ومل يؤدي صالة ادلغرببو يسمع آذان العشاء 
 .عز وجلهلل  قد صليت ما عليك من صالة ادلغرب، حىت إذا أفرغوا لك الشاي تكون الصالة

إذن الكيفية السديدة ىي تعجيل الفطر، إما على جرعة ماء وإما على متر وإما على ُرطب 
 .على شيٍئ ُحلو، كعصري من العصائر احلُلوةوإما على لنب وإما 

فُأصلي  وال أنشغل وأنا فيها بالطعام،فطار، وإذا كنت أقوى على الصالة فأواًل يكون اإل
أواًل، وإذا كنت أرى أن الصالة تكون غري تامة ألين مشغوٌل بالطعام فعلىَّ أواًل آكل، لقولو 

 :صلى اهلل عليو وسلَّم
 (ٕٔء والِعشاء فأبد أواًل بالعشاء( ))إذا حضر الَعشا

ال فهل أقول ذلم: تعالوا نصلي أواًل يف ادلسجد مث نعود فنأكل؟ وإذا كان عندي ضيوف 
الفعل آلنو ليس من أدب الضيافة، ولكن أقول ذلم: ىيا بنا لإلفطار مث نؤدي الصالة  ينفع ىذا

 .عز وجلهلل 
ر ولو على جرعة ماء أو األحوال البد من تعجيل الفطكل فلكل مقاٍم مقال، ولكن على  

 و على غريه.على مترة أ
 

بتعجيل اإلفطار  صلى اهلل عليو وسلَّمأمرنا رسول اهلل  مَ لِ السادس السابع والثالثين: 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمخير السحور في قولو وتأ
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 (03ما عجلوا اإلفطار وأخروا السحور( ))ال تزال أمتي بخيٍر  
ألن بتعجيل اإلفطار رمحة بنا وشفقة ألجسامنا،  صلى اهلل عليو وسلَّمأمرنا رسول اهلل 

ب، فيحتاج إىل إعادة احليوية اجلسم يكون يف عناٍء من طول اليوم إلمتناعو عن الطعام والشرا
 ن يُعجعل الفطر.والنشاط فالبد أ

اإلنسان أن يعيش طوال النهار إىل آخره ال حُيسُّ بأمل وأمرنا بتأخري السحور حىت يستطيع 
و الثانية عشرة أر الساعة فمن تسحَّ اجلوع، ويستطيع كذلك أن يؤدي صالة الفجر يف وقتها، 

عندما يأكل اإلنسان الدم  قاوم النوم؟ مهما يصنع فسينام، ىل يستطيع أن يالساعة الواحدة 
ليا تصعد أخبرة الطعام إىل الطبقات العُ فحىت يساعد على ىضم الطعام  ادلعدةول إىل كلو يتح

، ولو رييد أن ينامفقلياًل  همن يُفطر ويزيد يف إفطار وحىت يف اإلفطار من ادلخ فتجلب النوم فوراً، 
 .و ينام ألنو مأل ادلعدة لنهايتهاحضر صالة القيام يصلي وى

ناىيك عن الوخم وإذا صلى صلى متربمًا ومتضررًا  صالة الفجر يف وقتو،لن يستطيع 
 .والكسل الذي يعًتيو طوال اليوم

مث يقوم إىل الوضوء ن اإلنسان يتسحر : وىي أفنبهنا احلبيب على الطريقة السديدة الرشيدة
إذا هتيئ ىضم الطعام، فوحركاهتا من الركوع والسجود ة فينشعط األعضاء، مث يذىب إىل الصال

وحىت لو نام بعد ذلك نام يف خرٍي يكون اإلنسان قد استقرَّ طعامو يف معدتو الصالة انتهى من 
  م السالم.الصالة وأ، فما أعظم ىدي احلبيب ادلصطفى عليو أفضل وسالم

 البخاري:صحيح  فيم ورد يف رضي اهلل عنون زيد بن ثابت زين بيقول سيدنا 
مث قمنا إىل الصالة، قيل كم كان بينهما؟ ـ  صلى اهلل عليو وسلَّمتسحرنا مع رسول اهلل )

 ( ٗٔراءة مخسني آية( )ـ قال: قدر قوانظر كيف كانوا حيسبون الوقت؟ 
 اليت بني اإلمساك وبني اآلذان األول.وىو وقت الثُلث ساعة 

 يقول لنا فيو اهلل:ىذا اذلدي الذي ورد عن رسول اهلل والذي 
 النور(.ٗ٘" )َوِإْن ُتِطيُعوُه تـَْهَتُدوا"

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
 أشَركَ  فقدْ  يُراِئي صامَ  وَمنْ  ، أشركَ  فقدْ  يُراِئي صلَّى َمنْ  (ٔ)
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 الزخار البحر:  ادلصدر|  البزار:  احملدث|  أوس بن شداد:  الراوي 

 شاءَ  ما إىل ِضعٍف، ِمئةِ  َسبعِ  إىل أمثاذِلا، َعَشرةُ  احَلَسنةُ  ُيضاَعُف، آدمَ  ابنِ  َعَملِ  ُكلُّ  (ٕ)
 ِمن وَشرابَوُ  َطعاَموُ  َيدَعُ  بو، أجزي وأنا يل، فإنَّوُ  الصَّوَم؛ إالَّ : وجلَّ  عزَّ  اهللُ  يَقولُ  اهللُ،

 أطَيبُ  فيو وخَلُلوفُ . َربعوِ  لِقاءِ  ِعندَ  وَفرحةٌ  ِفطرِِه، ِعندَ  َفرحةٌ : َفرحتانِ  ولِلصَّائمِ . أْجلي
 .ُجنَّةٌ  الصَّومُ  ُجنٌَّة، الصَّومُ  ادلِسِك، ريحِ  ِمن وجلَّ  عزَّ  اهللِ  ِعندَ 

 ادلسند ختريج:  ادلصدر|  األرناؤوط شعيب:  احملدث|  ىريرة أبو:  الراوي

 .ُأصلعي رأيُتموين كما َصلُّوا (ٖ)
 الرباين الفتح:  ادلصدر|  الشوكاين:  احملدث[ | احلويرث بن مالك: ] الراوي

 مناسِككم عين خذوا (ٗ)
 ادلنري البدر:  ادلصدر|  ادللقن ابن:  احملدث|  عبداهلل بن جابر:  لراويا

 السَّهرُ  إالَّ  قياِمو من لو ليس قائمٍ  وُربَّ  اجلوعُ  إالَّ  صياِمو من لو ليس صائمٍ  ُربَّ  (٘)
 يبوالًتى الًتغيب:  ادلصدر|  ادلنذري:  احملدث|  ىريرة أبو:  الراوي

 السَّهرُ  إالَّ  قياِموِ  ِمنْ  َلوُ  ليس قاِئمٍ  وُربَّ  (ٙ)
 الصغري اجلامع:  ادلصدر|  السيوطي:  احملدث|  ىريرة أبو:  الراوي

 ُكُلوا النَّاسُ  أَيُـَّها يَا وسلَّمَ  علْيوِ  اهللُ  صلَّى النيبع  ِعندَ  اآليةُ  ىذه تُلَيتْ :  عباسٍ  ابنِ  عنِ  (ٚ)
 اهللَ  ادعُ  ، اهللِ  رسولَ  يا:  فقال وقاصٍ  أيب بنُ  سعدُ  فقامَ  اطَيعبً  َحالال اأَلْرضِ  يف  ِمَّا
 ُمستجابَ  تكنْ  ، َمطعَمكَ  طيبْ  ، سعدُ  يا:  فقال ، الدعوةِ  ُمستجابَ  َيعَلين أن

 يتقبلُ  فال جوِفوِ  يف احلرامِ  بلُّقمةِ  لَيقِذفُ  العبدَ  إن بيِدهِ  حممدٍ  نفسُ  والذي ، الدعوةِ 
ا ، يوًما أربعنيَ  عملَ  منو  بو أْوىل فالنارُ  ، والرعبا السُّحتِ  منَ  حلُموُ  نبتَ  عبدٍ  وأُّيُّ

 التلخيص:  ادلصدر|  العسقالين حجر ابن:  احملدث|  عباس بن عبداهلل:  الراوي
 احلبري

 بو أوىل فالنارُ  سحتٍ  من نبتَ  حلمٍ  كلُّ  (ٛ)
 التذكرة معرفة:  ادلصدر|  القيسراين ابن:  احملدث|  -:  الراوي
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وىو بسند رجالو ثقات .. أخرجو احلارث  رزقو من ُحِسبَ  إالّ  سارق سرق وال (ٜ) 
 بغية الباحث – موقوف

 الِفطرَ  وعجَّلوا السَّحورَ  أخَّروا ما خبريٍ  أمَّيت تزالُ  ال (ٓٔ)
 البن البخاري شرح:  ادلصدر|  ادللقن ابن:  احملدث|  الغفاري ذر أبو:  الراوي
 ادللقن

 أضعِفكم سريِ  على سريوا (ٔٔ)
 احلسنة ادلقاصد:  ادلصدر|  السخاوي:  احملدث|  -:  الراوي

 بالَعشاءِ  فابدؤوا والِعشاءُ  الَعشاءُ  حضر إذا (ٕٔ)
 ادلنتثرة الدرر:  ادلصدر|  السيوطي:  احملدث|  -:  الراوي

 .السُّحورَ  وأخَّروا اإلفطارَ  َعجَّلوا ما خبريٍ  أمَّيت تزالُ  ال (ٖٔ)
 الصغري اجلامع:  صدرادل|  السيوطي:  احملدث|  الغفاري ذر أبو:  الراوي

 قدرُ  كانَ  كم قلتُ  قالَ  الصَّالةِ  إىل قمنا مثَّ  وسلَّمَ  عليوِ  اللَّوُ  صلَّى النَّيبع  معَ  تسحَّرنا (ٗٔ)
 (وأمحد والنسائي )صحيح البخاري ومسلم والًتمذي آيةً  مخسنيَ  قدرُ  قالَ  ذِلكَ 


