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Asy Syaikh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah berkata:
Ada seorang yang menceritakan kepadaku, dahulu di negerinya ada seorang yang buta yang
mengetahui terbitnya fajar dengan aromanya, ya, dengan aroma fajar, tanpa
menyaksikannya. Maka jika ia mencium aroma fajar, maka ia bangkit mengumandangkan
adzan, lalu jika manusia memperhatikan fajar, mereka mendapatinya memang sudah terbit.
Maka engkau mengetahui bahwasanya fajar itu memiliki aroma. Saya pernah mendengar
atau membaca dari beberapa kitab-kitab kedokteran, bahwasanya pada waktu terbitnya
fajar, akan muncul gas atau sesuatu yang serupa dengan gas. Oleh karena itu mereka
menganjurkan untuk membuka jendela-jendela rumah tatkala terbit fajar, agar masuk gas ini
yang akan mendukung kehidupan. Syarh Umdah Al-Ahkam 1/575
Sumber: Channel Telegram Syaikh Fawwaz haﬁzhahullah
————
✍-  – ﻗـﺎل اﻟـﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ ﻋـﺜﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ:
• – ”  ﻓﺈذا ﺷﻢ،  ﺑﺪون أن ﻳﺸﺎﻫﺪ،  ﻧﻌﻢ ﺑﺮاﺋﺤﺘﻪ، ﺣﺪﺛﻨﻲ رﺟﻞ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻫـﻢ أﻋﻤﻰ ﻳﻌﺮف ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ ﺑﺮاﺋﺤﺘﻪ
 ﻓﻘﺪ ﺳﻤﻌﺖ أو ﻗﺮأت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ،  ﻓﺄﻧﺖ ﺗﻌﺮف ﻟﻠﻔﺠﺮ راﺋﺤﺔ،  ﻓﺈذا ﻃﺎﻟﻊ اﻟﻨﺎس اﻟﻔﺠﺮ وﺟﺪوه ﻗﺪ ﻃﻠﻊ، راﺋﺤﺘﻪ ﻗﺎم ﻓﺄذن
 وﻟﻬﺬا ﺣﺜﻮا ﻋﻠﻰ أن ﺗﻔﺘﺢ ﻧﻮاﻓﺬ اﻟﻤﻨﺎزل ﻋﻨﺪ، اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻄﺒﻴﺔ أﻧﻪ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﻣﻊ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ ﻏﺎزات أو ﺷﻲء ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻐﺎزات
 ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﻫﺬه اﻟﻐﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺐ اﻟﺤﻴﺎة.. ” .
【 ٥٧٥/١ )】) ﺷـﺮح ﻋـﻤﺪة اﻷﺣﻜـﺎم
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