 ‐ 65956ﻫﻞ ﻳﻌﺘﻒ ﻓ اﻟﻌﺸﺮ اﻷواﺧﺮ وﺣﺪه أم ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻨﺪ أﻫﻠﻪ وﻳﺘﻌﺒﺪ ﻣﻌﻬﻢ ؟
اﻟﺴﺆال
أﺳﺎﻓﺮ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺣﻮاﻟ 122 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻟﻠﺬﻫﺎب إﻟ اﻟﻌﻤﻞ  ،ﻟﻦ أﺛﻨﺎء رﻣﻀﺎن أﺑﻘ ﻓ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﺚ أﻋﻤﻞ  ،وذﻟﻚ ﻣﻦ
اﻻﺛﻨﻴﻦ إﻟ اﻟﺠﻤﻌﺔ  ،وﻻ أذﻫﺐ ﻟﺮؤﻳﺔ أﻫﻠ ﻃﻮال اﻷﺳﺒﻮع  ،ﻫﻞ ﻳﺠﻮز ﻟ اﻟﺼﻮم أﺛﻨﺎء اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ رﺣﻠﺔ ﺷﺎﻗﺔ ﺧﻼل ﻫﺬه
اﻷﻳﺎم ؟ ﻫﻞ ﺻﻮﻣ ﺻﺤﻴﺢ ؟ إذا أﺧﺬت آﺧﺮ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ رﻣﻀﺎن إﺟﺎزة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻬﻞ أﻋﺘﻒ ﻓ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ أم أﻋﺘﻒ
ﻣﻊ أﺳﺮﺗ اﻟﺘ ﻟﻢ أﺗﻤﻦ ﻣﻦ ﻗﻀﺎء وﻗﺖ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻌﻬﺎ ؟ وأﻳﻀﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة زوﺟﺘ ﻓ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻴﺖ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﺐ ﺟﺪّاً وﻻ ﻳﻤﻨﻬﺎ أداء
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدة  ،ﻫﻞ اﻷﻓﻀﻞ ﻟ اﻻﻋﺘﺎف أم ﻗﻀﺎء اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ أﺳﺮﺗ واﻟﺘﻌﺒﺪ ﻣﻌﺎً ؟
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
أوﻻ: 
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ أن ﻳﻔﻄﺮ ﻓ رﻣﻀﺎن  ،ﻟﻘﻮل اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ) : ﻓَﻤﻦ ﺷَﻬِﺪَ ﻣﻨْﻢ اﻟﺸﱠﻬﺮ ﻓَﻠْﻴﺼﻤﻪ وﻣﻦ ﻛﺎنَ ﻣﺮِﻳﻀﺎ او ﻋﻠَ ﺳﻔَﺮٍ ﻓَﻌﺪﱠةٌ
ﻣﻦ اﻳﺎم اﺧَﺮ ﻳﺮِﻳﺪُ اﻟﻪ ﺑِﻢ اﻟْﻴﺴﺮ وﻻ ﻳﺮِﻳﺪُ ﺑِﻢ اﻟْﻌﺴﺮ ( اﻟﺒﻘﺮة ، 185/وﻻ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ أن ﻳﻮن اﻟﺴﻔﺮ ﺷﺎﻗﺎً أو ﺳﻬﻼ. 
وﻫﻞ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻪ أن ﻳﺼﻮم أو ﻳﻔﻄﺮ ؟
اﻟﺠﻮاب :
اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻪ اﻟﺼﻴﺎم إﻻ إذا وﺟﺪ ﻣﺸﻘﺔ ﻓﺎﻷﻓﻀﻞ اﻟﻔﻄﺮ .
وﺗﺠﺪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬا ﻓ ﺟﻮاب اﻟﺴﺆال رﻗﻢ )  ( 65629و ) . ( 20156
ﺛﺎﻧﻴﺎً :
واﻷﻓﻀﻞ ﻟﻚ أﻳﻬﺎ اﻷخ أن ﺗﺮﺟﻊ ﻷﻫﻞ ﺑﻴﺘﻚ وﺗﻘﻴﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة زوﺟﺘﻚ ﻋﻠ ﺷﺌﻮن اﻟﺒﻴﺖ ؛ وﻹﻋﺎﻧﺘﻬﺎ ﻋﻠ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ
واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﺸﺮ اﻷواﺧﺮ  ،وﺑﻘﺎؤك ﺑﻴﻦ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻚ ﻟﺤﺜﻬﻢ ﻋﻠ اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻟﻌﺒﺎدة ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻋﺘﺎﻓﻚ وﺣﺪك ﻣﻊ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ
ﺑﻌﺪك  ،وﻗﺪ أﺧﺒﺮت ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﺣﺎل اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓ اﻟﻌﺸﺮ اﻷواﺧﺮ وﻣﻨﻪ  " :أﻳﻘﻆ أﻫﻠﻪ " أي :
أﻳﻘﻈﻬﻢ ﻟﻠﻄﺎﻋﺔ واﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺼﻼة واﻟﺪﻋﺎء  ،وﻟﻢ ﻳﻦ اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻴﻌﺘﻒ وﻳﺘﺮك أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ دون ﻋﻨﺎﻳﺔ ورﻋﺎﻳﺔ ،
وﻗﺪ ﺛﺒﺖ أن ﺻﻔﻴﺔ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ زارﺗﻪ وﻫﻮ ﻣﻌﺘﻒ  ،وﺛﺒﺖ أﻧﻬﻦ اﻋﺘﻔﻦ ﻣﻌﻪ  ،واﻻﻋﺘﺎف ﻋﺒﺎدة ﺧﺎﺻﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺪﻳﺔ ،
وﺑﻘﺎؤك ﻣﻊ أﻫﻠﻚ وﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠ اﻟﻌﺒﺎدة وﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﻬﻢ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺘﻌﺪﻳﺔ ﻓ ﻧﻔﻌﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮك  ،وﻟﻦ ﺗُﺤﺮم أﺟﺮ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ  ،وﻟﻦ
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ﺗَﺤﺮم ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدة  ،إذ ﻳﻤﻨﻚ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻚ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﻠﻴﻞ ﻓ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ  ،وﻳﻤﻨﻚ إﻳﻘﺎﻇﻬﻢ آﺧﺮ اﻟﻠﻴﻞ ﻟﻠﺪﻋﺎء
وﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن  ،وﻫﺬا ﺧﻴﺮ ﻳﻌﻤﻚ وﻳﻌﻢ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻚ  ،ﻓﻨﻨﺼﺤﻚ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟ أﻫﻠﻚ واﻟﺒﻘﺎء ﻓ اﻟﻌﺸﺮ اﻷواﺧﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ  ،وﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠ
اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻟﻌﺒﺎدة  ،وﻳﻤﻨﻚ إذا رأﻳﺖ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺣﺎل أﻫﻠﻚ  ،واﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺎت أن ﺗﻌﺘﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻴﺎﻟ ﻓ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻴﻚ ،
ﻓﺘﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ أﻧﻮاع اﻟﻄﺎﻋﺎت  ،وﺗﺼﻴﺐ ﺧﻴﺮاً ﻋﻈﻴﻤﺎً إن ﺷﺎء اﻟﻪ  ،وﻧﺴﺄل اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ أن ﻳﻮﻓﻘﻚ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺐ وﻳﺮﺿ ، وأن ﻳﺘﻘﺒﻞ
ﻣﻨﻚ وﻣﻦ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻚ .
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ
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