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 الـمـقـدـمـة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة

ت اخلري والط   الذي فتح لعباده أبواباحلمد  هلل  اعة، ما زكت  به قلوهبم،  وعز 

هم نفوسهم،  واستنارت  صدورهم،  وطابت حياهتم وأنسهم ونعيمهم،  وبّص  

 العمل اليسري ، جيزي عىله، له احلمد كل  عادة هلم أسباب الس  احلق  ويّس   بطريق

يام وجعله رابع أركان اإلسالم، لعظيم  ،باألجر العظيم، افرتض عىل عباده الصِّ

ائمون،   وأعد  هلم من األجر  أمره، وعلوِّ  منزلته، فجعل للجن ة باًبا يدخل منه الص 

وم إال  »فقال: ما ال يعلمه إال هو  وجعل من أسباب  (1)«، فإنه يل وأنا أجزي بهالص 

د اهلل وجهه ا يف سبيل اهلل، بع  من صام يومً » :وم يف سبيل اهللار الص  الن  ن الُبعد ع

ا أم   ،ما عندها ملن أظمأ هناره طاعًة لربه، راجًيا فهنيئً  ،(2)«اار سبعني خريفً عن الن  

 بعد:

بإذن اهلل يف  ومفيد   نافع   جمموع  « يامفتاوى الصِّ كتاب »فبني يديك أخي القارئ 

، باالعتكاف والقنوت وصالة الوترمتعلقة بمسائل  ق  لح  ومُ  وآدابه يامأحكام الصِّ 

 300 من وهي مسائل ال يسع املؤمن جهلها، وقد مجع الكتاب بني دفتيه أكثر

جت أحاديثها وقد ، ُحلِّيت باآلثار واألدل ة مسألة رت وُخرِّ وُعِزيت إىل ُحرِّ

 الشيخطرح امتاز وني ما أشكل من العبارات يف احلاشية، بِّ ة، وُ مصادرها األصلي  

                                                 
 (.1151(، ومسلم )ح5927أخرجه البخاري )ح (1)

 (.1153(، ومسلم )ح2840أخرجه البخاري )ح (2)
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 الـمـقـدـمـة

العبارة،  هولتيب، وُس بحسن الرت   ثبته اهلل وسدده سليامن بن نارص العلوان

ة احلجة، وهذا مما شد  مع قو  سائل، املاجح من والوضوح، واالختصار، وذكر الر  

جوع إليها واالستفادة منها، عزمنا إىل مجع اختيار اته لتكون بني دفتني يمكن الر 

وقد  للباحث والقارئ الوصول إىل مراده.مقسمة إىل فصول ومباحث ليسهل 

ها، قر  ومل يُ  ،لع عليهاوكتبه ورسائله، ومل يط  وجمالسه  همُجعت وانتقيت من دروس

يكون  اقل أقرب من أن  أو سهو  أو نسيان فهو خطأ من الن   فيها من خطأ   د  وما ُوجِ 

 من املنقول عنه.

عيل يثبته ويرفع درجاته ويُ أن و ع بهينف أن  وشيخنا  حيفظ أن   وجل   سائلني املوىل عز  

 .ما جزى به حمسنًا عىل إحسانه ا خري  عن   جيزيه وأن   شأنه،

 يسددنا ويوفقنا وجيعل هذا الكتاب يف ميزان حساناتنا، عائذين به أن   نسأل اهلل أن  

ه ويل ذلك والقادر عليه وصىل اهلل وسلم صب، إن  عب والن  نا منه الت  بيكون نصي

 ..عىل نبينا حممد

 واحلمد هلل الذي بنعمته وهدايته تتم الصاحلات

 

 ـه 1439 صفر 23 األحدر يوم رِّ ُح 

 نسعد بمالحظاتكم واقرتاحاتكم:
ftawa.al3lwan@gmail.com 

 

mailto:ftawa.al3lwan@gmail.com
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  الصيام تعريفه وحكمه: األولالفصل 

تعريف الصيام:

 يُ  :لغةالصوم يف ال
 
، ومنه قوله قال عنه صائماإلمساك، فكل  من أمسك عن يشء

ًما}تعاىل:  و  مح  ِن ص  ُت لِلر  ر   أي: إمساًكا عن الكالم. [.26]مريم: {إِِّنِّ ن ذ 

عن أشياء خمصوصة، من  ،إمساك  بني ة عىل وجه الت عبد هلل ع:ّش  الصوم يف ال

 شخص خمصوص، يف زمن خمصوص.

 :فرضية الصيام

نة الث انية إمجاًعا، وصام الن بي  يام يف الس  ، وُمعظ م (1)رمضانات تسع ُفِرض  الصِّ

ت بعد اهلجرة، وما كان قبل اهلجرة فكانت مرحلة بناء  أصل شعائر اإلسالم ُفرض 

عت األحكام بالت درج، العقيدة،الت وحيد و ت العقيدة يف قلوهبم ُُشِ  وحني استقر 

 فاألذان، واهلجرة، واألمر باملعروف والن هي عن املنكر، هذه ُشعت يف املدينة،

كاة، قالت طائفة أهن   عت يف املدينة، وفيه خالفوكذلك الز  قال:  ألن  اهلل  ؛ا ُُشِ

اِدهِ } ص  م  ح  ُه ي و  ق  آُتوا  ح  ة، ولكن قيل أن  141عام:]األن{و  [ وهذه نزلت يف مك 

كاة كان يف مك    .ة، وبيان األنصبة كان يف املدينةفرض الز 

                                                 
 بي  الن  وتويفِّ  ،انية من اهلجرةالث  نة ض يف شعبان يف الس  رِ ه فُ ألن   ؛رمضان تسع سنني صام رسول اهلل  :ووي رمحه اهللقال الن   (1)

 ([.250/6]املجموع ) ل سنة إحدى عّشة من اهلجرة.يف شهر ربيع األو  
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  الصيام تعريفه وحكمه: األولالفصل 

 على من يجب الصيام:

يام عىل  فال جيب عىل املجنون،  والعاقل ،(1)الكافر من يصح  فال  املسلمجيب الصِّ

بي،  والبالغ ته-فال جيب عىل املسافر  واملقيمفال جيب عىل الص   -ولكن ه متعلق بذم 

والنفاس  والط هارة من دم احليضفال جيب عىل العاجز عنه ملرض أو كرب،  والقادر

 فال جيوز من احلائض والن فساء.

واخلطاب  ،جل واملرأةق بالر  تعلِّ كليف مُ الت   وال خيتلف العلامء رمحهم اهلل تعاىل أن  

ي امُ ي ا أ ُّي  ا }، قال تعاىل: واإلنس للجنِّ  ل ي ُكُم الصِّ نُوا ُكتِب  ع  : ]البقرة {ال ِذين  آ م 

: {ب  ُكتِ }قوله: [ 183  .انية من اهلجرةنة الث  ض رمضان يف الس  رِ ض، وقد فُ رِ فُ  أي 

ا يـام بغري عـذر وجب إلزامه بالص  من ترك الصِّ : فائدة ر إم  وم، وإن امتنع فإنه ُيعز 

  بحبس  أو رضب.

 صيام من قبلنا:

يامُ  ُفِرض   ابقة كام فُ  عىل األممِ  الصِّ ا أ ُّي  ا }، قال تعاىل:  حممد   ةِ ض عىل أم  رِ الس  ي 

ت ُقون ل ُكم  ت  ىل  ال ِذين  ِمن ق ب لُِكم  ل ع  ام  ُكتِب  ع  ي اُم ك  ل ي ُكُم الصِّ نُوا  ُكتِب  ع   {ال ِذين  آم 

 صيامهم. كان   كيف   ال نعلمُ  [ ولكن  183]البقرة:

                                                 
يعة، ولكن الكافر قال العالمة سليامن العلوان:( 1) ار خُماطبون بفروع الّش  ألنه مل يأِت باإلسالم، كام ، مل ُيقب ل منهلو صام  الكف 

ا }قال اهلل جل وعال:  م  ُسولِهِ و  بِر   و 
ِ
ُروا  بِاّلل  ف  ُم  ك  هن  اهُتُم  إاِل  أ  ق  ف  ب ل  ِمن ُهم  ن  ُهم  أ ن ُتق  ن ع  ويوم القيامة يعذبون عىل عدم فعلها،  {م 

 ولو فعلوها ما صحت منهم حتى يأتوا بّشط قبوهلا وهو اإلسالم.
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  الصيام تعريفه وحكمه: األولالفصل 

 شرط اإلسالم في الصيام:

يام، ومن أسلم يف هنارِ لصح   اإلسالم ُشط    ،اليومة بقي  مسك يُ إن ه رمضان، ف ة الصِّ

فيه قوالن ويصوم ما يستقبل إمجاًعا، وهل يقيض اليوم الذي أسلم فيه أم ال؟ 

 للعلامء:

يف  بن األكوع  لإلمام أمحد، حلديث سلمة   ه يقيض، وهي رواية  : أن  القول األول

أو  من أكل فليتم   إن  »نادي أمر رجاًل يوم عاشوراء أن  يُ  بي الن   أن   (1)حيحنيالص  

عن عبد الرمحن بن مسلمة،  (2)، وجاء عند أيب داود«فليصم، ومن مل يأكل فال يأكل

: ال، قال:  «صمتم يومكم هذا؟»، فقال: بي أسلم، أتت الن   ه، أن  عن عمِّ  قالوا

 «.يومكم واقضوه ةفأمتوا بقي  »

ئع تتبع العلم، وهذًبا، والّش  اط  ه مل يكن خُم  : أن ه ال يقيض ألن  القول الثاِّن رواية  ها

واب، وأم   رة، نك  فهي مُ « واقضوه»ا رواية أيب داود عن اإلمام أمحد، وهو الص 

بي إذا بلغ، وال واب ومل يأمر فيه بالقضاء، وكذلك الص  هو الص   وحديث سلمة 

 جل واملرأة.فرق بني الر  

 بماذا يجب الصيام:

يام برؤية اهلالل، ال باحلساب، هذا الذي دل ت عليه حاح  جيب الصِّ األحاديث الصِّ

فهذا دليل وعليه أمجع املسلمون،  (3)«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته: »لقوله 

                                                 
 (.1135( واللفظ له، ومسلم )ح1924أخرجه البخاري )ح (1)

 (. 2447برقم )ح (2)

 (.1081(، ومسلم )ح1909أخرجه البخاري )ح (3)
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  الصيام تعريفه وحكمه: األولالفصل 

صاهتم، وال  ل الفلكيني، وال بتخر  عىل أن ه ال عربة باحلساب، وال عربة بأقوا

ل يف هذا عىل الرؤية،  والقول بأن  احلساب أضبط من باجتهاداهتم، وأن  املعو 

ؤية  فينا به ؛ صحيحغري الر  حف وما يوا فينا به الص  ونحن نرى يف كل عّص وما توا

ًبا شديًدا، وال يكادون يتفقون، بينام أهل  اإلعالم أن  الفلكيون ُمضطربون اضطرا

الرؤية متفقون؛ ألن  املطالع ختتلف ولكل أهل مطلع رؤيتهم، وإن  كان يف هذا 

له طائفة من العلامء، والعمل عىل العّص لكل بلد حيكمه حاكم رؤيته فهذا جائز قا

لط، والقول اختالف املطالع هو األصح، أما الدعوة اآلن إىل توحيد الرؤية فهذا غ

د إال  عىل كتاب اهلل وعىل سن ة رسوهلا بأن  هذا يوحد األمة ، ال ! األمة ال تتوح 

ؤية واألهل ة، إن ام هذه دعوة إىل احلساب د الر  د عىل جُمر  ، ودعوة إىل خمالفة تتوح 

مل ا  ألن  ابن عب اس  يف الروية، فلكل بلد مطلعه وهذا الصواب؛ هدي النبي 

صوموا لرؤيته وأفطروا »: أي  « هكذا أمرنا رسول اهلل »قال:  خالف معاوية 

 «.لرؤيته
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  الصيام تعريفه وحكمه: األولالفصل 

 م متعمًدا:وحكم من ترك الص

وماختلف العلامء يف حكم من ترك   متعمًدا عىل قولني: الص 

ولو مل جيحد وجوبه، ذهب إليه سعيد بن جبري، وابن حبيب  كافرأن ه  ل:القول األو  

 املالكي ة، ورواية عن اإلمام أمحد. فقهاء من

يام مثل (1)أن ه ال يكفر، وهذا قول مجاهري العلامء اِّن:القول الث    تارك؛ ألن  تارك الصِّ

كاة ال يك كاة، وتارك الز  ما من صاحب »كاة: الز  تارك قال يف  ر؛ ألن  الن بي فالز 

ي زكاته، إال أمحي عليه يف نار جهنم، فيجعل صفائح فيكوى هبا جنباه، ؤدِّ ال يُ  كنز  

يرى  م  ثُ ى حيكم اهلل بني عباده، يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة، وجبينه حت  

وغريه، ولو كان كافًرا مل ي ِرح  (2)رواه مسلم «ارا إىل الن  ة، وإم   اجلن  ا إىلإم   سبيله،

 رائحة اجلن ة.

                                                 
القول  ة األربعة إىل قول ال يصح  فلو ذهب األئم   ،ة األربعةمذهب اجلمهور ليس هو مذهب األئم   قال العالمة سليامن العلوان: (1)

 املجتهدين، ةاألئم  و ،ابعنيالت  و ،حابةظر يف مذاهب الص  من الن  د  بُ  ال !األئمة األربعة أربعة فقطف ،هذا مذهب اجلمهور بأن  

د ال املقلِّ  وابن عبد الرب رمحه اهلل يقول أمجع العلامء عىل أن   ،دةلِّ ق  هم مُ فة األربعة األئم  ا أتباع أم   ،نيظر املستقلِّ أصحاب الفقه والن و

 ،حابةهو بأقاويل الص  يف ضبط مذهب اجلمهور  واملعترب ،د هؤالء فهو نسخة منهمقلِّ من يُ  فعىل هذا كل   .داد العلامءيف عِ  عد  يُ 

ب واب وما عداه غلط!! هذا غلط مرك  ل هو الص  ع  ه قول اجلمهور ثم جُي نقل عىل أن  ، وكم من قول اآلن يُ ة املتبوعنيألئم  وا ،ابعنيالت  و

الة ال يكفر ونسبة هذا القول جلامهري  ،لطعىل غ العلامء بناء عىل أن  هذا قول أيب حنيفة ومالك فمن ذلك القول بأن  تارك الص 

حابة عىل أن  تارك الصالة مرتد، حكى اإلمام عبد اهلل بن شقيق العقييل، واإلمام أيوب بن أيب  والشافعي!! نحن نحكي إمجاع الص 

حابة عىل الة كافر، فكيف  متيمة السختياِّن، واإلمام إسحاق بن راهويه، واإلمام حممد بن نّص املروزي، إمجاع الص  أن  تارك الص 

الة ال يكفر؟! هذا من اخلطأ يف تقرير مذهب اجلمهور، فمذهب اجلمهور ال  ى بعد ذلك أن  مذهب مجاهري العلامء أن  تارك الص  حُيك 

 يفهم من قول األئمة األربعة البتة.

 (. 987برقم )ح (2)



  

 
10 

  الصيام تعريفه وحكمه: األولالفصل 

 تدريب األطفال على الصوم:

وم أمر  حممود،  ولو مل يكن واجًبا عليهم، وإن ام من أجل تدريب األطفال عىل الص 

حابة تدريبهم وتعليمهم،  بيان  وقد كان الص  ياميأمرون الصِّ وحني رأى ، بالصِّ

ًنا اخلطاب عمر بن  ويلك، وصبياننا » رضبه وقال:ففطًرا يف رمضان مُ  (1)نشوا

يام وإن   ( 2)«صيام كانوا صغاًرا ما داموا  فينبغي لآلباء أن  حيث وا األبناء عىل الصِّ

 .دواى يتعو  ولو بعض الن هار شيًئا فشيًئا حت  مطيقني، 

 االسم:لماذا سمي رمضان بهذا 

يام   ة احلر، وكان الن اس يشتد  عليهم الصِّ مضاء؛ ألن ه ُفِرض يف شد  قيل من الر 

نوب، وقيل وغري ذلك، وهذا التامس لسبب  ي رمضان، وقيل ألن ه حيرق الذ  فسمِّ

 وإال   ،الت سمية
 
 من هذا. ال دليل عليها، فال ُيقط ع بشـيء

 )شهرا عيد ال ينقصان(: لماذا سمي رمضان عيدا في قوله 

طلق القريب يُ  ،نةوهذا كثري يف الس   ،ه شهر عيد لقربه من العيدق عىل رمضان أن  طلِ أُ 

نة عىل ما يؤول يء، وتارة يطلق احلكم يف الكتاب أو يف الس  ـيء عىل الشـمن الش

 :بي الن  ما شاء اهلل وشئت، فقال  للرجل الذي قال كقول النبي إليه، 

 ما شاء اهلل وشئتمعلوم أن  قول و. (3)«؟ قل: ما شاء اهلل وحدههلل عداًل  أجعلتني»

 النبي أطلق ف، فقد أُشك ُِشًكا أكرب ارك األصغر، ومن جعل هلل ند  ـمن الشِّ 

                                                 
ًنا.1)  ( أي: سكرا

 ذكره البخاري معلًقا يف كتاب الصوم، باب صوم الصبيان. (2)

 (.10759(. والنسائي يف الكربى )ح1839( أخرجه أمحد )ح3)
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  الصيام تعريفه وحكمه: األولالفصل 

ه قريب من ي رمضان بشهر العيد ألن  عىل ما يؤول إليه، وهذا كثري، فسم  احلكم 

أمجعت  وقد ،يف حتريم صيام أيام العيد وقد تواترت األحاديث عن النبي  العيد،

عىل حتريم صوم يومي عيد الفطر وعيد األضحى،  -حكاه ابن منذر وغريه-األمة 

لعيد مة اآلن جيعلون ثالثة أيام للعا اخالفً  ، يوم واحدوالفطر ليس له من العيد إال  

وهو  ،الفطر، وهذا غلط وليس له أصل، عيد الفطر ليس له إال يوم واحد فقط

ولذلك أمجعت األمة  ،ا ما يليه فليس من العيد يف يشءاليوم الذي ييل رمضان، وأم  

ز صيامه إذا أراد تطوعً  هلل باستثناء مذهب مالك رمحه ا ،ا أو غري ذلكعىل جوا

 .تتعاىل يف حكم صيام أيام السِّ 

 حكم قول رمضان دون كلمة شهر:

ال رمضان، وقد كره بعض الفقهاء أن   يقال هذا رمضان وُيعلِّل ال حرج أن ُيق 

 :النبي عن  بعضهم بأن  رمضان اسم من أسامء اهلل تعاىل ويذكرون يف ذلك خرًبا 

، (1)«ولكن قولوا شهر رمضان ،من أسامء اهلل رمضان اسم   ال تقولوا رمضان فإن  »

  من وجوه: باطلوهذا خرب موضوع ال قيمة له، وهذا 

، وأسامء اهلل توقيفية ال تثبت إال أن  رمضان ليس اساًم من أسامء اهلل الوجه األول:

  بخرب صحيح.

 أن  احلديث الوارد يف الن هي عن قول رمضان موضوع.  الوجه الثاِّن:

                                                 
 (.7904أخرجه البيهقي )ح  (1)
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 . (1)قد جاءت األحاديث الصحيحة مّصحة باجلواز األمر الثالث:

هور كام يقال: هذا رجب، هذا شعبان،  األمر الرابع: أن  هذا ينسحب عىل كل الش 

هور ال خيتلف  دون أن  يقال: هذا شهر رجب، هذا شهر شعبان، فرمضان كبقية الش 

ليل معدوم يف هذا الباب، واألحاديث  عنها، وال جيوز االستثناء إال بدليل، والد 

عيفة أو املوضوعة ال ُُتِدي يف هذا األمر، ال  (2)واألحكام التكليفية اخلمسة الض 

 حيح.جيدي فيها إال اخلرب الص  

 ستقبل رمضان:ي  كيف 

ور والعمل به، فليس هلل من مل يدع قول الز  »قال:  أن  النبي  (3)جاء يف البخاري

به عىل أهل الكذب، وعىل أهل  شديد   وهذا وعيد  « حاجة يف أن يدع طعامه وُشا

هر، وأن ُيولِيه م هذا الش  يعظِّ  ه جيب عىل املسلم أن  الغيبة، وعىل أهل املحرمات؛ ألن  

حابة وسرية الص   ، اشدين، وسرية اخللفاء الر  بي ينظر يف سرية الن   وأن   ،عنايةً 

انوا وينظر يف ِسري  األوائل كيف ك ،املهاجرين واألنصار حني كانوا يصومون

ون  رب شهر رمضان:يصومون، كانوا ُيسم  يام ،شهر الص   ،وشهر القرآن ،وشهر الصِّ

دقة ، بأن جيعله فعاًل شهر  ،وشهر الص  له إىل واقع عميل  وِّ فينبغي للمسلم أن  حُي 

دقة ءة القرآن ،الص  ءة املجالت، والتغريد  ،وشهر قرا ئد، وقرا ءة اجلرا ال شهر قرا

                                                 
ب البخاري  يف صحيحه قال: باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعً  (1) ا، ثم  ساق بإسناده حديث أيب بو 

 .«حت أبواب اجلنةتِّ إذا جاء رمضان فُ »، قال: ، أن  رسول اهلل هريرة 

 املحرم.واملكروه، واملباح، واملستحب، وة اخلمسة هي: الواجب، كليفي  ( األحكام الت  2)

 (.1903برقم )ح (3)
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  الصيام تعريفه وحكمه: األولالفصل 

ءة القرآنيف تويرت، واستخدام األ يطان عىل فهذا من تلبيس الش   ،جهزة أكثر من قرا

ون عد  ألن  الن اس يست ؛اعاتفينبغي للمسلم أن  جيتهد يف رمضان بالط   ،العبد

لع؛ فالت جار يستعدون لرمضان ولكن جللب السِّ  :لرمضان ولكن األهداف خمتلفة

وطبقة يستعدون لرمضان  ،لع تروج يف رمضان ما ال تروج يف غريهالسِّ  ألن  

فأصبح رمضان شهر املأكوالت،  ،ومستبّشون بقدومه ولكن لتنويع األكالت

من  وطبقة ،ت القلوبفلذلك ق س   ،فطر ويبتلع أكثر مم ا أمسك عنهيُ  ك ثم  مِس فيُ 

م أصحاب فسق وأصحاب تابعة يفرحون برمضان لكن مل الن اس املسلسالت ألهن 

 ،، ودعاة خبث، فيستعدون لرمضان باملسلسالتضالل، ودعاة هدم، ودعاة ُش

ئد، والص   حف، ويف كل مكان، عن املسلسالت يف وترى إعالنات يف اجلرا

ار لرمضان، يستقبلونه بصدِّ الناس عن اخلري،  رمضان، هذا هو استقبال الُفج 

وربط الن اس بالفساد واملحرمات ونحو ذلك، هذه قيمة رمضان عند هؤالء 

تكون قيمة رمضان  ما هي قيمة رمضان عند أهل اخلري؟ ينبغي أن  الفساق! لكن 

ونالحظ عىل  ،وتطويل القيام ،يلمن قيام الل   ،اعاتعند أهل اخلري استقباله بالط  

 !سليمة وجًها واحًداالت  يف كعة نصف وجه ويقرأ يف الر   أن ه ة املساجدبعض أئم  

قرأ وجهني يف  وإن   ،كعة وجًهاقرأ يف الر  تقدير ي عىل أقلِّ فيليق يف رمضان، فهذا ال 

وإذا قام القارئ  ،(1)طيلون القيامكانوا يُ  حابة الص  ف ،كعة كان هذا أفضلالر  

                                                 
الة طول القنوت.:»، قال: قال رسول اهلل ( عن جابر 756أخرج اإلمام مسلم )ح (1) : املراد وويالن قال  أفضل الص 

 فاق العلامء فيام علمت.بالقنوت هنا القيام باتِّ 
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  الصيام تعريفه وحكمه: األولالفصل 

ى خافوا فوات الفالحوكانوا يقومون حت   (1)ه قد خف فبالبقرة رأوا أن  
(2)

من طول  

ءة القرآن، كثِ يُ  ينبغي عىل املسلم أن   القيام، وكذلك سبيح، ويكثر من الت  ر من قرا

دقات.والت    هليل، ويكثر من الص 

 جنس العبادة في رمضان أفضل من جنس العبادة في غيره:

خاص  مل يثبت أجر   وإن   جنس العبادة يف غريه،العبادة يف رمضان أفضل من جنس 

دقة يف رمضان تعدل كذا، ظر عام  بغضِّ الن  و بكل عبادة،  جاء من األحاديث أن  الص 

 ما إال   ،افع  الة تعدل كذا، كل هذه األحاديث ِض يام يعدل كذا، وأن الص  الصِّ  أن  و

ه يل وأنا يام، فإن   الصِّ إال  »قال فيام يروي عن ربه:  أن  الن بي  (3)حيحنيجاء يف الص  

 «.أجزي به

 فضل الصيام في المباعدة عن النار:

د اهلل ا يف سبيل اهلل بع  من صام يومً »: قد قال النبي و ،ة ووقاية للعبدن  م ُج والص  

 ،قيل يف اجلهاد «:يف سبيل اهلل» ومعنى قوله  (4)«اار سبعني خريفً وجهه عن الن  

يريد بذلك هذا اليوم  يصوم   د أن  تقص   :أي   ،وقيل يف سبيل اهلل أي يف ذات اهلل

                                                 
ف. ه قد خف  ركعات. فإذا قام هبا يف ثنتي عّشة ركعة، رأى الن اس أن   ثامنِ وكان القارئ يقرأ سورة البقرة يف  قال األعرج:( 1)

 (.381أخرجه مالك )ح

قمنا مع »عامن بن بشري، عىل منرب محص يقول: طلحة، قال: سمعت الن  يم بن زياد أبوع  (، عن نُ 1606سائي )حجاء عند الن  (2)

قمنا  م  قمنا معه ليلة مخس وعّشين إىل نصف الليل، ثُ  م  ل، ثُ يف شهر رمضان ليلة ثالث وعّشين إىل ثلث الليل األو   رسول اهلل 

 ، وكانوا يسمونه السحور.«ال ندرك الفالح ا أن  ى ظنن معه ليلة سبع وعّشين حت  

 (.1151(، ومسلم )ح1904أخرجه البخاري )ح (3)

 (.2840 أخرجه البخاري )ح(4) 
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  الصيام تعريفه وحكمه: األولالفصل 

باعد وعال يُ  اهلل جل   فإن   ،ا يقصد به وجه اهللفمن صنع هذا وصام يومً  ،وجه اهلل

ل تلفون يف هذا منهم من ذهب إىل األو  العلامء خُم و، اار سبعني خريفً وجهه عن الن  

هو  هذا ولعل ،اخلرب حيتمل املعنيني اِّن ومنهم من قال أن  ومنهم من ذهب إىل الث  

 .واباألقرب إىل الص  

ن بعد اهلل وجهه ع في سبيل اهلل يوًمامن صامً )  معنى قوله

 :(االنار سبعين خريف  

ا يف سبيل اهلل، بعد اهلل وجهه من صام يومً » :اختلف أهل العلم يف معنى قوله

 عىل أقوال: (1)«اعن النار سبعني خريفً 

د بقوله: : قيل القول األول  يف اجلهاد.أي:  «يف سبيل اهلل»أن  املرا

د أن  : قيل القول الثاِّن وم الص   ألن   ؛يف ذات اهلل :أي «يف سبيل اهلل»بقوله: املرا

وم ام إذا كان الص  واب أنه ليس عىل اإلطالق وإن  والص   ،عنه يف اجلهاد منهي  

 .ع منهمن  ضعف املجاهد فإنه يُ يُ 

 ه شامل  لكال األمرين.أن   :واألقرب

 الصغائر والكبائر:صيام رمضان هل يكفر 

 اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني:

غائر فقط، وهذا مذهب  ل:األو  القول  ، وهو قول مجاهري العلامءأن  املغفرة للص 

ألنه أحياًنا قد توجد روايات أخرى يف -ة األربعة، وهي رواية واحدة عنهم األئم  

                                                 
 (.1153(، ومسلم )ح2840أخرجه البخاري )ح (1)
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ومن العلامء من  ،ة األربعةة رواية واحدة عن األئم  ففي هذه املسأل -مذاهبهم

حيح: أن ه ال يوجد اتفاق يف ،فاًقاحكاه اتِّ  بام ، ويستدل اجلمهور هذه املسألة والص 

الة اخلمس، واجلمعة إىل الص  »قال:  النبي  : أن  (1)جاء يف صحيح اإلمام مسلم

الة غري قادرة عىل فإذا كانت الص   «.اجلمعة، كفارة ملا بينهن، ما مل تغش الكبائر

اب أوىل، وقد أجاب شيخ اإلسالم عىل فالط اعات األخرى من بتكفري الكبائر 

 ائر، فإن  بر الككفِّ تُ  د بالفرائض وليس فيه منع الفضائل أن  قي  مُ  احلديث هذا أن  هذا ب

قال قائل إذا عجزت الفرائض فألن تعجر الفضائل من باب أوىل، فيجاب عليه 

بعض األعامل تكفر الذنوب من ذلك قوله تعاىل  عىل أن   ريح قد دل  ـص الص  الن   بأن  

يِّئ اِت } ِهب ن  الس  ن اِت ُيذ  فهذا نص رصيح عىل أن بعض  [. 114]هود: {إِن  احل  س 

 .ر السيئاتاحلسنات تكفِّ 

الة اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، كفارة ملا الص  » :قوله قال بأن  يُ  ا أن  ويمكن أيًض 

ن  } :قوله جل وعال نظريهذا  «بينهن، ما مل تغش الكبائر و  ا ُتن ه  ب آئِر  م  إِن ُت  ت نِبُوا  ك 

يِّئ اتُِكم   نُكم  س  ر  ع  فِّ ن ُه ُنك  ر إال  غائر ال تُ الص   فظاهر هذه اآلية أن   [31]النساء: {ع   كف 

يقولوا هبذا  ن  أفيلزم  ،احلة ما عملولو عمل من األعامل الص   باجتناب الكبائر

م من لِ عُ ف   .غائرر الص  كفِّ األحاديث تُ  م يقولون بأن  ألهن   ؛وهم ال يقولون به ،القول

 .ه ليس املقصود احلّصهذا أن  

                                                 
 (233برقم )ح (1)
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  الصيام تعريفه وحكمه: األولالفصل 

ولكن أصحاب هذا القول ال  ،غائر والكبائرأن  احلديث يشمل الص   القول الثاِّن:

ر الكبائر يقولون بأن   ة بقو  لكن يقولون: قد توجد طاعة  ،كل طاعة تستطيع أن ُتكفِّ

 ،متحها ر الكبرية وأن  غمُ هذه الطاعة أن ت   تستطيعة إخالصه، إيامن صاحبها، وقو  

واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل  ،وهذا الذي نصـره أبو حممد ابن حزم

ذي جاء عنه لكن ال ،يوافق قول اجلمهور ابن تيمية قول ثان   وقد جاء عن ،تعاىل

ر وهو خل احلديث عنه، بخالف رأيه اآلطِ يُ  ل عليه ومللِّ د  يُ  ملكونه يوافق اجلمهور 

 ،حهدل ل  عليه ووقف عنده ورج   القول ر الكبائر فهذاكفِّ اعات قد تُ بعض الط   أن  

ام ر الكبائر، إن  نفهم من كالمه أنه يقول: كل طاعة تكفِّ  وشيخ اإلسالم ال ينبغي أن  

ج حيت، وى عىل تكفري الكبائرو  ق  قد ت  ة وبعض املسائل التي يتكلم عىل بعض األدل  

 :من ذلك ،بأدلة كثرية عىل تكفري الكبائر

هلل فلم يرفث،  من حج  »قال:  بي الن   : أن  (1)حيحنيجاء يف الص  ما  الدليل األول:

قال ابن تيمية: والذي تلده أمه ليس عليه «. كيوم ولدته أمه (2)ومل يفسق، رجع

 ،ويقول: هذا ليس يف كل طاعة ،الكبائروغائر إًذا هذا يقتضـي تكفري الص   .يشء

اعات بام يصاحبها ى بعض الط  و  ق  لكن قد ت   ،ر الكبائروال نقول: أن كل طاعة ُتكفِّ 

 .ر الكبريةمن اإلخالص فُتكفِّ 

                                                 
 (.1350(، ومسلم )ح1521أخرجه البخاري )ح (1)

حيحني وال يف ليست يف الص  « من ذنوبه»ولفظة: « من ذنوبه»اس يذكر احلديث ويزيد بعض الن  العالمة سليامن العلوان:قال ( 2)

  .املعنى صحيح لكن   «رجع كيوم ولدته أمه»لفظ احلديث: وة، وهي لفظة شاذ   ،حيحنيام وردت خارج الص  أحدمها، إن  
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 ،ا تابتوأنه مل يرد يف احلديث أهن   ،(1)قصة املرأة التي سقت الكلب الدليل الثاِّن:

ه هو الذي وأن   ،احلكم مربوط بمجرد العمل وأن   ،ام يف احلديث أن  اهلل غفر هلاإن  

ر الكبرية  .هذا مرتبط بتوبة يقولون: إن  و ،لكن اجلمهور ينازعون يف هذا ،كف 

اكِرِ }:  قال اهلل الدليل الثالث: ى لِلذ  ر  لِك  ِذك  يِّئ اِت ذ  ِهب ن  الس  ن اِت ُيذ   {ين  إِن  احل  س 

 ،يئاتى عىل تكفري الس  و  ق  احلسنات قد ت   دليل عىل أن  فهذا [. 114]هود:

ومنهم من محل احلسنات عىل تكفري  ،غائريئات عىل الص  الس   وا اجلمهور هنا محلو

اإلسالم  أما علمت أن  »ويف صحيح اإلمام مسلم:  ،وبةيئات إذا كانت مع الت  الس  

«؟احلج ُّيدم ما كان قبله اهلجرة هتدم ما كان قبلها؟ وأن   ُّيدم ما كان قبله؟ وأن  
(2)

 

  .إًذا هذا دليل عىل أنه قابل عىل تكفري بعض الكبائر

 أ العبد املسلم أو املؤمنإذا توض  » (3)ما جاء يف صحيح اإلمام مسلمالدليل الرابع: 

آخر قطر أو مع يئة نظر إليها بعينيه مع املاء فغسل وجهه خرج من وجهه كل خط

املاء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع املاء أو مع آخر 

أو مع آخر  ت كل خطيئة مشتها رجاله مع املاءقطر املاء، فإذا غسل رجليه خرج

فإذا غسل يديه خرج من يديه كل » قوله:. «نوبا من الذ  ى خيرج نقي  قطر املاء حت  

                                                 
بينام كلب يطيف بركية، كاد يقتله : »، قال: قال النبي ( عن أيب هريرة 2245(، ومسلم )ح3467أخرجه البخاري )ح(1) 

ئيل، فنزعت موقها فسقته فغفر هلا به  «.العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إرسا

 (.121برقم )ح( 2)

 (244( برقم )ح3)
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 ،كاالعتداء عىل اآلخرين ،يرتتب عىل بطش اليد كبائر« خطيئة كان بطشتها يداه

 .غائرهذه ليست من الص  و ،ونحو ذلك ،بوالرض  

من قال: سبحان اهلل وبحمده، يف يوم مائة مرة، حطت » :قوله  الدليل اخلامس:

متفق عليه، واحلديث يشمل الصغائر  ( 1)«خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر

 والكبائر.

ام: ينفيان الفقر، تابعوا بني احلج والعمرة، فإهن  »: قوله  :السادسالدليل 

 (2).«نوب، كام ينفي الكري خبث احلديدوالذ  

يف املجلد ابن عبد الرب وقد ذكره  ،وهذا القول مل يقل به إال قلة من أهل العلم

بع من الت  الر   قال به بعض  هه لوال أن  وزعم أن   ،(3)اذةمهيد وجعله من األقوال الش  ا

هذا من أقوال أهل اإلرجاء  وزعم أن   ،ض له لشذوذهره ما ذكره وال تعر  ـأهل عص

 ، وفيه نظر من وجوه:الرب رمحه اهلل مبالغات ويف كالم ابن عبد

أهل اإلرجاء ال يقولون هبذا، ف ،هذا ليس من كالم أهل اإلرجاء أن   الوجه األول:

ف ق أهل اإلرجاء فيام أصابوا فيهويُ  لو قالوا فال مانع من أن   م  ثُ  هذا ليس  غري أن   ،ا

 ،اإليامن ر  ـاملعايص ال تض أهل اإلرجاء يقولون بأن   ألن   ؛من أقاويل أهل اإلرجاء

                                                 
 (.2691(، ومسلم )ح6405أخرجه البخاري )ح (1)

 (.2631)ح(، والنسائي 2887(، وابن ماجه )ح810(، والرتمذي )ح3669( أخرجه أمحد )ح2)

ليل، فكم من قول  مل يقل به إال  نوادر قال العالمة سليامن العلوان: ( 3) ة قائله، وإن ام ُيعت رب بضعف الد  اذ ال ُيعت رب  بقل  إن  القول الش 

القرآن  من أهل العلم واحلق معهم، فقد يقول اجلمهور بمسألة ويكون القول شاًذا، فاجلمهور مثاًل يمنعون احلائض من قراءة

اذ وإن قال به اجلمهور  اذة؛ ألن ه ال دليل عليه، إًذا نعترب القول الش  بضعف حفًظا، وأنا يف احلقيقة اعترب هذا القول من األقوال الش 

ليل ال بقلة القائلني به.  الد 
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 ،ر املعايصكفِّ تُ قد احلة األعامل الص  بعض  أن   يقوالنوابن حزم وشيخ اإلسالم 

 .فرق بني املسألتني

 .القائل هبذا القول يعتمد عىل أحاديث صحيحة أن   الوجه الثاِّن:

فيقال:  ،ومن أقوال أهل اإلرجاء ،اذةه جعل هذا من األقوال الش  أن   الوجه الثالث:

.ليل بضعف الد  رب  عت  ام يُ وإن   ،رب بقلة قائلهعت  اذ ال يُ القول الش   إن  

 

  



  

 

 

21 
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دخول الشهر وخروجه وصوم يوم الفصل الثاني: مسائل في 

 الشك
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 المبحث األول:

 مسائل في دخول الشهر وخروجه

 إذا رأى الهالل رجل واحد هل يعتد برؤيته:

 اختلف العلامء يف ذلك عىل قولني:

لالقول األول د  قال:  ، حلديث ابن عمر ( 1): أنه ُيعتد  برؤية رجل  واحد ع 

، أِّنِّ رأيته فصامه، وأمر الن اس  اهللاس اهلالل فأخربت رسول تراءى الن  »

حابةوغريه  (2)رواه أبو داود«. بصيامه ، وإىل هذا ذهب طائفة من الص   قويٍّ
 بسند 

 ، ،ة املتبوعني اإلمام أمحد، واختاره أبو حنيفة إذا  مذهبوهو والت ابعني، واألئم 

واب.  كان غياًم، وهو الص 

هر إال  القول الثاِّن ، حلديث عبد الرمحن بن زيد بشاهدي عدل: ال يثبت دخول الش 

، وأفطرو»قال:  أن  الن بي  بن اخلط اب  رواه « افإن  شهد شاهدان فصوموا

اج بن أرطأة وهو ضعيف احلديث، وهو معلول، (3)الن سائي ، (4)يف إسناده احلج 

اج ذا احلديث وكل  طريق  هل فهو معلول،؛ ألن ه قد جاء يف بعض طرقه بدون احلج 

لِط،  بدون ذكر احلجاج وهذه علة يف احلديث، ومن رواه بغري ذكر احلجاج فقد غ 

                                                 
دق. قال العالمة سليامن العلوان: (1)  العدالة هنا الصِّ

 (.2342برقم )ح (2)

 (.2116برقم )ح (3)

جال 13ُينظ ر: كتاب األمايل املكية عىل املنظومة البيقونية للعالمة سليامن العلوان )ص: (4)  لقوم  من الرِّ
( ذكر نامذًجا من أمثلة 

ديد وذكر منهم احلجاج بن أرطأة. عف الش  عف والض   أحاديثهم دائرة بني الض 
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وال يصح اخلرب إىل عن طريق احلجاج، واحلجاج ضعيف احلديث، فدل هذا عىل 

اكتفى  ، وأن  النبي ضعف اخلرب، والصواب ما دل  عليه خرب ابن عمر 

 بشاهد واحد. بدخول رمضان 

ال خيرج شهر رمضان إال بشاهدي عدل، فلو شهد واحد فال تقبل شهادته،  :فائدة

 ُبد  أن  يشهد رجالن. بل ال

أني  حديث ابن عمر )تراءى الناس الهالل فأخبرت النبي  حكم

 :رأيته فصام وأمر الناس بصيامه(

 (5)ارقطنيوالد   (4)والبيهقي(3)واحلاكم (2)وأبو داود (1)هذا احلديث رواه الدارمي

 ،عن أبيه ،قال حدثنا أبو بكر بن نافع ،اهلل بن سامل من طريق حييى بن عبد كلهم

 وصححه ابن حبان واحلاكم. ،به  عن ابن عمر

وقال عنه . صدوق ضعيف احلديث :اهلل قال عنه حييى بن معني وحييى بن عبد

وذكـر عنه احلافظان  .الدارقطني رمحه اهللووثقه اإلمام . مستقيم احلديث :سائيالن  

ه صدوق. وبقية رجاله ثقات. واحلديث الذهبي وابن حجر عليهام رمحة اهلل بأن  

 إسناده صحيح.

                                                 
 (1733( برقم )ح1)

 (.2342( برقم )ح2)

 (.1546( برقم )ح3)

 (.7978(برقم )ح4)

 (.2146( برقم )ح5)
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ذكر ذلك عنه احلافظ  ،اخلرب صحيح وقد ذكر اإلمام أبو حممد بن حزم رمحه اهلل بأن  

 يف التلخيص ومل يتعقبه بيشء.

حد ثم لما كان ليلة الثالثين من لو صام الناس برؤية رجل وا

 رمضان لم ي َر الهالل:

ل يوم  جل الواحد احتياًطا، ويعترب أو  يف هذه احلالة نصوم، ألن نا اعتربنا رؤية الر 

 ، ل ني  د  هر إال بشهادة ع  غلًطا، ونكون هبذا صمنا تسعة وعّشين يوًما، وال خيرج الش 

وإن ام تسعة وعّشين أو ثالثني يوًما، فال يمكن أن  نصوم ثامنية وعّشين يوًما، 

افعي ة ورواية عند أمحد، حلديث حاطب  عهد إلينا » :اختاره مالك وهو قول للش 

ؤية، فإن  مل نره، وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادهتام رسول اهلل  « أن  ننسك للر 

ا إن  صاموا بشهادة رجلني ومل ُير  اهلالل   (1)رواه أبو داود وغريه وهو صحيح، وأم 

م يفطرون ويعتربون هذا اليوم يوم عيد، وإن  صاموا بشهادة  هر فإهن  آخر الش 

هر ال يمكن أن    رجلني ثالثني يوًما ُثم  حال غيم دون هالل شوال أفطروا؛ ألن  الش 

 يكون أكثر من ثالثني يوًما.

 لهالل هل يلزمه الصيام:لو رأى رجل ا

 اختلف العلامء يف ذلك عىل أقوال:

                                                 
 (. 2338برقم )ح (1)
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يام ومن يثق به، حلديث القول األول  صوموا لرؤيته وأفطروا»: يلزمه الصِّ

 وهذا املشهور عند أمحد. (1)«لرؤيته

يام وإن ام يصوم مع الن اس، حلديثالقول الثاِّن وم يوم » :: ال يلزمه الصِّ الص 

وكالمها   (3)وأيب هريرة (2)روي عن عائشة« رونتصومون، والفطر يوم تفط

هرة  هر مأخوذ من الش  معلول، وهو رواية عن أمحد، واختاره ابن تيمية، وقال: الش 

 وال ُبد  أن  تقع.

ا القول الثالث : الت فصيل، فإن  كان يف حال غيم  ورآه رجل واحد  تقبل شهادته، أم 

اختاره أبو حنيفة، ويف هذه احلالة يمكن االستفادة إن  مل حيل دونه يشء فال ُتقب ل، 

جل الواحد.  من أهل الفلك يف تسليط األجهزة عىل املكان الذي قاله الر 

من رأى هالل رمضان وحده ثم  ُرد ت شهادته ُثم  صام عىل مذهب أمحد،  تنبيه:

ثِّم الن اس، وكذلك من أخذ برأي ابن حزم يف رؤية هالل  ال برجل  فإن ه ال ُيؤ  شو 

واحد ُثم  أفطر فال يرتاءى أمام الن اس بالفطر، وكذلك املسافر الذي قدم إىل بلده 

 فُيمسك أمام الن اس.

 هل يعتد برؤية هالل رمضان ليلة التاسع والعشرين:

برؤيته بالن هار، فإن  كان  الت اسع والعّشين فال اعتدادإذا رأى الن اس اهلالل يوم 

ضية فال يصح  صيام الت اسع والعّشين إمجاًعا، وإن  كان لل يلة املقبلة فال لل يلة املا

                                                 
 (.1081(،  ومسلم )ح1909أخرجه البخاري )ح  (1)

 (.802برقم )ح (2)

 (.697أخرجه الرتمذي )ح (3)
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م  يصح   اليوم؛ ألن ه  يقضون ذلكإال  برؤية اهلالل لياًل، وإن  ُرِؤي ليلة الث الثني فإهن 

 يكون قد دخل ليلته، خالًفا البن تيمي ة.

 هل يشترط في دخول رمضان شهادة رجلين:

 تراءى الن اس اهلالل»قال:  يف سننه من حديث ابن عمر  (1)ودجاء عند أيب دا

واحلديث يدل عىل  .«، أِّنِّ رأيته فصامه، وأمر الن اس بصيامهفأخربت رسول اهلل 

قبول شهادة رجل يف دخول رمضان، وُتزئ املرأة يف هذا، وهبذا قال أكثر العلامء، 

افعي يف أحد قوليه،   حنيفة، ومجاعة من أهل الفقه والنظر. وأيبكأمحد، والش 

بينام ذهب اإلمام مالك رمحه اهلل وطائفة من أهل العلم إىل أن ه ال بد  من شاهدين 

خول، كام أن ه ال بُ  د  من شاهدين يف اخلروج، واستدل رمحه اهلل بحديث ابن يف الد 

ئني (2)«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»: مر ع ا أن  يكونوا مجًعا،  وُيشرتط يف الر 

حيح القول األول،  ا الواحد فال ُيعتد  بُرؤيته والص  واجلمع عندهم اثنان فأكثر، أم 

 صوموا لرؤيته»رصيح، وهو ُمفّسِّ حلديث:  صحيح   عمر  وحديث ابن

 عىل خول مبني  به، والعمل بمقتضاه؛ ألن  الد   فيجب القول «وأفطروا لرؤيته

ط  ة، وال ُيشرت  ل دخوله بشاهد  واحد  ولو امرأ االحتياط، ومن االحتياط أن  نتعج 

د  هادة بلفظ اإلشهاد، أو قبول قول القائل بلفظ اإلشهاد، بل بمجر  قبول الش 

                                                 
 (.2342برقم )ح  (1)

 (.1081(، ومسلم )ح1909أخرجه البخاري )ح  (2)
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إخباره، فإذا كان ُمستقياًم ُمسلاًم فنقبل قوله، وال نقول له اشهد بأن ك رأيته، فإن  

 ل  صحيح.هذا ليس عليه دلي

 شهادة المرأة في دخول رمضان: تقبلهل 

 املسألة فيها قوالن:

 : ال تصح.القول األول

هر وثبتت عدالتها ُقبِل قوهلا، : تصح، القول الثاِّن فلو شهدت املرأة عىل دخول الش 

 وهو األقرب.

 هل تعتبر شهادة المرأة في خروج رمضان: 

 اختلف العلامء يف ذلك عىل ثالثة أقوال:

ل .القول األو   : ذهب اجلمهور إىل أن ه ال يصح إال  بشهادة رجلني عدل ني 

 : ذهبت طائفة إىل أن ه يصح  بشهادة رجل وامرأتني.القول الثاِّن

 شهادة امرأة واحدة.ولو ب: ذهب ابن حزم إىل أن ه يصح القول الثالث

 :حديث )أشراط الساعة: أن تروا الهالل تقولون: ابن ليلتين( حكم

اعة: أن  تروا اهلالل، تقولون: ابن ليلتني»حديث  رواه البخاري  يف « أُشاط الس 

ط  ،وهو معلول (2)والط رباِّن (1)الت اريخ وإن كان املعنى شبه صحيح، فإن من أُشا

                                                 
 (.3073يف ترمجته لطلحة بن أيب حدرد ) (1)

 (.877برقم )ح (2)
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 الساعة أن ُيرى الساعة ابن ليلة فيقال هذا ابن ليلتني، وهذا يف احلقيقة واقع  

ل.  للمتأمِّ

في بلد هل يلزم جميع المسلمين الصوم أم أنه  إذا رؤي الهالل

 لكل بلد رؤيته:

 اختلف أهل العلم يف هذه املسألة عىل مذاهب:

ذهب اإلمام أمحد، واملالكية يف املشهور عنهم إىل أن ه إذا رآه أهل  املذهب األول:

ِزم أهل البالد األخرى ما لرؤيته وأفطروا  صوموا : »لعموم قوله لزمهم،  بلد ل 

 .(1)«يتهلرؤ

بن  والقاسم ، وهذا مذهب ابن عباسأن  لكلِّ بلد  رؤيتهم  املذهب الثاِّن:

حممد، وإسحاق بن راهويه، ودليل هذا ما رواه مسلم يف صحيحه من طريق حممد 

ام،  بن أيب حرملة، عن كريب، أن  أم  الفضل بنت احلارث، بعثته إىل معاوية بالش 

يُت  ام، فرأ ام، فقضيت حاجتها، واسُتِهل  عيل  رمضان وأنا بالش  قال: فقدمت الش 

هر، فسألني عبد اهلل بن اهلالل ليلة اجلمعة، ُثم   عباس قدمت املدينة يف آخر الش 

  ذكر اهلالل فقال: متى رأيتم اهلالل؟ فقلت: رأيناه ليلة اجلمعة، فقال: أنت  ، ُثم

، فقال: لكن ا رأيناه ليلة  رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الن اس، وصاموا وصام معاوية

بت،  أو نراه، فقلت: أو ال تكتفي برؤية فال نزال نصوم حت ى ُنكِمل ثالثني، الس 

 .»(2)هكذا أمرنا رسول اهلل »معاوية وصيامه؟ فقال: ال، 

                                                 
 (.1081(، ومسلم )ح1909أخرجه البخاري )ح  (1)

 (.1087أخرجه مسلم )ح  (2)
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ام وكان حاكم  فابن عب اس  وال ُذكر  املسلمني واحًدا،مل يعمل برؤية أهل الش 

حابة  مذي يف جامعه:  خمالف البن عباس عن أحد من الص  ، قال الرت 

 العلم أن  لكل أهل بلد رؤيتهم.والعمل عىل احلديث عند أهل 

حفظ عن رسول اهلل  حُيت مل أن  ابن عباس  «.هكذا أمرنا رسول اهلل » وقوله:

   قواًل عىل أن ه ال يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل البالد األخرى، وحيتمل أن

 يكون قاله اجتهاًدا وفهاًم.

وم، وإال  فال، وهذا املشهور عند أن ه إذا اتفقت املطالع لزمهم الص   القول الثالث:

افعية، واختاره ابن تيمية.  فقهاء الش 

 رؤيتهم وال سي ام يف هذا العّص، حني صار  والراجح يف هذه املسألة:
أن  لكلِّ بلد 

ا الذين  ؤية، وأم  لكلِّ بلد حاكم  حيكمه، والكثري يعتمدون عىل احلساب دون الر 

ية فُيمِسكون مع أقرب بلد إسالمي، فإن  مل يكن يعيشون يف غري البالد اإلسالم

ُّيم ألجزأ ذلك  فيتبعون أهل مكة، ولو اجتهدوا يف رؤية اهلالل وصاموا عىل حترِّ

 واهلل أعلم.
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إذا أصبح النَّاس يوم الثالثين من شعبان مفطرين ثم جاء الخبر في 

اذا النَّهار أنَّ الهالل قد رؤي البارحة وأنَّ هذا اليوم من رمضان فم

 عليهم:

 -ملا كان صومه واجًبا-أمر الن اس يوم عاشوراء  يمسكون وجوًبا؛ ألن  الن بي 

: مِس أن  يُ  ، (1)متفق عليه« إن  من أكل فليتم  أو فليصم، ومن مل يأكل فال يأكل»كوا

 وهل يقضون أم ال؟ هذا موطن خالف:

هر القول األول م أفطروا يوًما من رمضان؛ وألن ه لو نقص الش  م يقضون؛ ألهن  : أهن 

هر تسع وعّشون » :قال يكون صيامهم ثامنية وعّشين يوًما، والن بي  الش 

ة األربعة.(2)«ليلة  ، وهذا مذهب اجلمهور ومنهم األئم 

م ال يقضون؛ حلديث سلمة بن األكوع أهن   القول الثاِّن:
بيع ، وحديث (3) الر 

حيحني أن  النبي   (4)بنت معوذ  :أمر الن اس يوم عاشوراء وكالمها يف الص 

ومل يأمرهم بالقضاء، والنِّية « إن  من أكل فليتم  أو فليصم، ومن مل يأكل فال يأكل»

 تتبع العلم، ومن ال يعلم فال قضاء عليه، وهذا اختيار ابن تيمية.

ل بني من كان عامًلا ولكن خفي عليه األمر، كرؤية  ق أصحاب القول األو  وفر 

م ما  اهلالل، وبني من ال يعلم كجاهل أسلم، وأجابوا عىل حديث سلمة  أهن 

لو كانوا عاملني ُثم  خفي  كانوا يعلمون الوجوب، واالستدالل بحديث سلمة 

                                                 
 (.1135( واللفظ له، ومسلم )ح1924أخرجه البخاري )ح (1)

 (.1080(، ومسلم )ح1907أخرجه البخاري )ح (2)

 (.1135(، ومسلم )ح1924أخرجه البخاري )ح  (3)

 (.1136(، ومسلم )ح1960أخرجه البخاري )ح  (4)
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ور ا هذه الص   ة فام كانوا عاملني ُثم  بني  هلم الن بي عليهم كانت الصورة مشاهبة، أم 

 ذلك، وقول اجلمهور أحوط وقول ابن تيمية أقوى دلياًل.

من علق َديًنا أو عتق ا أو طالق ا بدخول شهر شوال هل يقع برؤية 

 رجل واحد:

ينًا أو ِعتًقا أو طالًقا بدخول شوال فال تلزم برؤية رجل واحد، وإن ام  من عل ق د 

 ني.برؤية رجل

 حكم االعتداد بالحساب في دخول شهر رمضان وخروجه:

إذا رأيتموه »قال:  أن  النبي  من حديث ابن عمر  ( 1)الصحيحنيجاء يف 

، وإذا رأيتموه فأفطروا ال احلساب يف دخول ويف هذا دليل  عىل إبط« فصوموا

ة األربعة رمحهم اهلل عىل الشهور وخروجها ؤية، وقد ات فق األئم  ، وأن ه ال بد  من الر 

هور، ال يف  حتريم االعتداد باحلساب، واتفقوا عىل أن  احلساب ال ُيعتد  به يف الش 

ؤية، لقولـه  صوموا لرؤيته : »رمضان واليف غريه، وأن  املعترب يف هذا هو الر 

 .(2)«وأفطروا لرؤيته

                                                 
 (.1080(، ومسلم )ح1900أخرجه البخاري )ح  (1)

 (.1081(، ومسلم )ح1909أخرجه البخاري )ح  (2)
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 يعتد بالمكبرات والمناظير في رؤية هالل شهر رمضان:هل 

املكربات واملناظري آالت حادثة ومل يتكلم عنها األوائل رمحهم اهلل، ولكن من 

حيح أن ه ُيعتد  هبذه املكربات واملناظري واألشياء  ليل والت عليل: الص  حيث الد 

ب ة يف رؤية اهلالل.   املقرِّ

 يكمل في األجر: له الشهر حين ينقص في العدد

حيحني ،األجريف العدد يكمل يف حني ينقص هر لش  ا من حديث  (1)ملا جاء يف الص 

: «ال ينقصان شهرا عيد  »ال: ق  النبي ، أن   أيب بكرة ال ينقصان يف األجر  أي 

ئد:يف العدد نقصا وإن   ،وابوالث    . ويف هذا احلديث فوا

به ،وعال فضل اهلل جل  فيه داللة عىل سعة  الفائدة األوىل: وكثرة  ،وعىل عظيم ثوا

 .عطائه

 .إىل سبعامئة ضعف إىل أضعاف كثريةر أمثاهلا ـفيه معنى احلسنة بعش الفائدة الثانية:

ه ن  أكل مسلم ينوي  ألن   ؛(2)«اتام األعامل بالّنِّ إن  »فيه معنى حديث  الفائدة الثالثة:

هُر إذا كان  فحني  ،من املسلمني وال خيتلف يف ذلك أحد  يوًما سيصومه، ثالثني الش 

 .وإن مل يصمه ،عال له األجرو هر أكمل اهلل جل  ية ونقص الش  نوى هذه النِّ 

ة ني  » صحيحمعناه  لكن   اكان ضعيفً  معنى األثر املشهور وإن   هفي الفائدة الرابعة:

ئِ  قد يُ اإلنسان يعمل عماًل  ألن  ؛ (3)«املؤمن أبلغ من عمله ب به عج  قد يُ أو  ،هفيي را

                                                 
 (.1089(، ومسلم )ح1912( أخرجه البخاري )ح1)

 (.1907(، ومسلم )ح1أخرجه البخاري )ح  (2)

 (.6445أخرجه البيهقي )ح  (3)
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ته فتكون ني   رُ ـوينويه ويتحس   ،فيحبط هذا ه هبذا االعتبار أبلغ من عمله، وتُ عىل فوا

هذا عنه  ما أجزأ ط يف العمل ونوى أن يعمله العبد فر   لو أن  ف ،ليس عىل اإلطالق

 .نبا للذ  وكان مستحق  
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 الثاني:المبحث 

 مسائل في يوم الشك

 )الثالثين من شعبان(:حكم صوم يوم الشك 

ك عىل أقوال:  اختلف العلامء يف حكم صيام يوم الش 

إىل اإلمام أمحد ال : واجب، ُحِكي  عن اإلمام أمحد، ونسبة هذا القول القول األول

 ثابت، وإن ام ف  ن أصل له، وال يستطيع أحد أ
 
ه م  هِ يورد هذا عن اإلمام أمحد بيشء

ه، وهذا غلط عىل اإلمام أمحد، وكثرًيا ما خيطئ املتأخرون من أصحاب م  هِ ن ف  م  

أمحد عىل اإلمام أمحد يف ضبط املذهب، ويف ضبط أقاويله، وأحيانا يعتمدون عىل 

حكايات ضعيفة عن اإلمام أمحد، وال جيتهدون يف حترير الروايات وضبطها، 

 األخرى.ومقارنتها بالروايات 

 ب هذانس  ام يُ وإن   هذا غلط، واجب،أن صوم يوم الشك عن اإلمام أمحد ب فالقول 

طائفة من أصحاب اإلمام أمحد، وعىل هذا ينبغي التنبه أنه ال ُتوز نسبة هذا  إىل

لإلمام أمحد، وال يصح القول بأهنا رواية عنه، هذه ليست رواية، هذا غلط، الرواية 

هذا قول غلط عىل  ، إنامتنسب لصحاهبا إذا ثبتت، أما هذه ليست برواية أصاًل 

  اإلمام أمحد.

ي م، منظره إذا حال دون، : يستحب  القول الثاِّن  وأما إذا مل حيل دون منظره غيم غ 

حب، وهذا قول طائفة من فقهاء احلنابلة، وهو مروي ست  صوم هذا اليوم ال يُ  فإن  

فإن  » :ويفّسون قوله ، (1)يفعله ، وكان ابن عمر عن مجاعة من الصحابة 

                                                 
، ومل حيل دون ر  ي فذاك، وإن مل يُ ئِ رُ  ا وعّشين نظر له، فإن  ، إذا كان شعبان تسعً  (، كان ابن عمر2320)حأخرجه أبو داود ( 1)
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: ضيُِّقوا عليه، (2)«ي عليكمبِّ فإن غُ »ويف رواية:  (1)«عليكم فاقدروا له م  غُ  :  أي  أي 

حابة  يف صيامه  ُصوُموه، فيكون شعبان تسعًة وعّشين يوًما، واآلثار عن الص 

 بعضها صحيح وبعضها ضعيف، وما صح  منها إن ام كان احتياًطا وليس وجوًبا.

ءالقول الثالث ى عن صومه  : حيرم، سوا  هن  ي  تنزيه   سواءحال دونه غيم أم ال، وُين ه 

واب أو هن  ي  حتريم  عىل قول طائفة،  فالصواب  ،عىل قول طائفة أخرى وهو الص 

هنى عن  من مذاهب العلامء أنه حيرم صوم يوم الشك وال رخصة فيه، فإن النبي 

يس يف اإلسالم ، وال صوم إال  لرمضان، ولةذلك وبني ذلك يف أحاديث صحيح

، وقد جاء يف رواية أيب شك، هذا ال أصل له عن النبي اليشء اسمه صوم يوم 

 رواه البخاري« ة شعبان ثالثنيي عليكم فأكملوا عد  بِّ غُ فإن  »:  هريرة 

كوهذا رصيح يف منع صوم يوم   ، وأنه إذا حصل دون رؤية اهلالل غيم نكمل الش 

ال نصوم،  ألن النبي مل يقل فاجعلوه من رمضان بل العدة ثالثني، ومعنى هذا أننا 

فهذا دليل عىل أن هذا اليوم ال « ة شعبان ثالثنيي عليكم فأكملوا عد  بِّ غُ فإن  »قال: 

ر يصح صومه، ومما يدل  عىل هذا  من صام يوم الشك فقد » أنه قال: حديث عام 

ننا ووصله أهل المعلقً  (3)ذكره البخاري  « عىص أبا القاسم  س 
فهذا حيتمل ، (4)

                                                 
، فإن  منظره سحاب، وال قرتة أصبح مفطًر  فطر مع ، يُ  ، قال فكان ابن عمرحال دون منظره سحاب، أو قرتة أصبح صائاًم  ا

 الن اس، وال يأخذ هبذا احلساب.

 (.1080(، ومسلم )ح1900ري )حأخرجه البخا (1)

 (.1909( أخرجه البخاري )ح2)

وم، باب قول النبي  (3) ، وإذا رأيتموه فأفطروا» كتاب الص   «.إذا رأيتم اهلالل فصوموا

 (.1645(، وابن ماجه )ح686(، والرتمذي )ح2188(، والنسائي )ح2334( أبو داود )ح4)
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بام فهمه من األدلة، وأن  األدلة تقتيض  أحد أمرين، حيتمل أنه اجتهاد من عامر 

، وهذا الفهم منع صوم يوم الشك، فمن صام يوم الشك فقد عىص أبا القاسم 

عليكم  م  فإن غُ » صحيح إن كان فهاًم؛ ألن  احلديث املتقدم رصيح يف املسألة:

 بأن النبي  يف ذلك نص  عند عامر  ، وحيتمل أن يكون«فأكملوا العدة ثالثني

 .هنى عن ذلك، وأن من صام يوم الشك فقد عىص أبا القاسم 

ًعا، وذهب طائفة من وعىل هذا  يام يعترب تطو  فمن صام هذا اليوم فإن هذا الصِّ

العلامء إىل أن  التطوع أيًضا حينئذ ال يصح وهذا قول قوي، بدليل ما جاء يف 

وهذا متفق  «موا رمضان بصوم يوم وال يومنيال تقد  »قال  الصحيحني أن النبي 

، فهذا دليل عىل حتريم تقدم رمضان بيوم أو يومني عىل نية أنه من (1)عىل صحته

 بصيامه اهلل رمضان، وهذا يعني أنه ال حيصل له تطوًعا ألنه قد عىص رسول 

م! وهو يتقد   «موا ال تقد  »ول يق النبي والنهي يف هذا املوضع يقتيض الفساد، 

ك بنية االحتياط وبنية وهذا الصواب، فمن صام يوم الش   فهذا يقتيض فساد صومه

ال » :قوله أنه من رمضان فصومه باطل وال يكتب له تطوعا وال غريه، بدليل 

، وإن أتى النهي عىل نفس العمل أو عاد « موا رمضان بصوم يوم وال يومنيتقد  

عىل ُشط من ُشوطه اقتىض الفساد عند مجاهري األصوليني، ويتأكد هذا بام تقدم: 

وهذا ما أكمل عدة شعبان ثالثني، هذا  (2)رواه البخاري  « ثنيفأكملوا العدة ثال»

نة من أكثر من وجه.   جعل الثالثني هو أول يوم من رمضان، وهذا قد خالف الس 

                                                 
 (.1082(، ومسلم )ح1914( أخرجه البخاري )ح1)

 (.1907برقم )ح (2)
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 حكم صيام يوم الشك تطوًعا:

 اختلف العلامء يف ذلك عىل قولني:

 أن ه يصح. القول األول:

موا »قال:  عن الن بي  أن ه ال يصح؛ حلديث أيب هريرة  القول الثاِّن: ال تقد 

والن هي  ( 1)«رمضان بصوم يوم وال يومني إال  رجل كان يصوم صوًما، فليصمه

ابق،  نة للحديث الس  واب، ومن صامه فقد خالف الس  يقتيض الفساد وهذا هو الص 

فإن ُغم  عليكم فأكملوا »قال:  رسول اهلل  أن   اهلل بن عمر  وحلديث عبد

هر، (2)رواه البخاري  « ثالثنيالعدة  والن هي ، وال حيسب له من رمضان لو ثبت الش 

واب.  يف هذا املوضع يقتيض الفساد، وهذا هو الص 

 من صام يوم الشك احتياط ا وبان من الغد أنه من رمضان:

حيح؛ ألن  قب  ال جيزئه وال يُ   يوم   ه عقد النِّية عىل صيامِ ل منه، وعليه القضاء عىل الص 

م  .حُمر 

 الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين:

م رمضان بصوم يوم أو يومني يف احلكمة من هذا،  اختلف الفقهاء املانعون من تقد 

فقال بعضهم لئال  ي ِصل شعبان برمضان فيخلط املستحب بالواجب، وقال 

م رم ضان بيوم أو يومني لئال  آخرون أن  احلكمة تعبدي ة، وقال آخرون هُنِي عن تقد 

                                                 
 ( واللفظ له.1082(، ومسلم )ح1914أخرجه البخاري )ح (1)

 (.1907برقم )ح (2)
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مه  ؤية فمن تقد  يام يف شعبان، وقيل ألن  احلُكم  ُعلِّق بالر  يظن  ظان  وجوب الصِّ

بيوم  أو يومني فقد حاول الط عن يف ذلك احلُكم، واختار هذا ابن حجر، واألقوال 

م رمضان بيوم أو يومني ال جيوز، باستثناء  يف ذلك كثرية، واملهم  أن  نعرف أن  تقد 

م رمضان بيوم أو يومني،  من كان عليه صيام  واجب  يريد قضاءه، فال مانع من تقد 

وكذلك من له عبادة يصوم يوًما ويفطر يوًما، أو كانت له عبادة يصوم معظم 

م رمضان بيوم أو يومني، إن ام   أن  يتقد 
شعبان لفضل شعبان، فال مانع حينئذ 

د صيام هذ  ين اليومني ومل يكن يصوم من قبل.املحذور أن  يتقص 

 )فإن غم عليكم فاقدروا له(: معنى قوله 

ذهب بعض فقهاء احلنابلة إىل أن  املعنى: ضيِّقوا عليه، ومن ث م  استحبوا صيام يوم 

ك حلديث عامر  اجح حتريم صيام يوم الش  ك، ويف هذا نظر، والر  من صام »: الش 

ك فقد عىص أبا القاسم ا تفسريهم  معلًقا، ( 1)رواه البخاري«  يوم الش  وأم 

حاح  فاقدروا له بمعنى ضيقوا عليه فهذا غلط أيًضا؛ ألن ه جاء يف األحاديث الصِّ

هكذا ذكره ابن   (2)«فأكملوا عدة شعبان ثالثني»ما ُيفّسِّ هذه الل فظة، وأن  املعنى 

ك، ، واحلديث يدل  عىل عن الن بي  عمر وأبو هريرة  الن هي عن صيام يوم الش 

ة، ومتام العد   ة أن  وأن  الواجب عندما حيول الغيم دون رؤية اهلالل أن  ُنتم  العد 

 كمل عدة شعبان ثالثني يوًما.نُ 

                                                 
، وإذا رأيتموه فأفطروا: »كتاب الصوم، باب قول النبي  (1)  «.إذا رأيتم اهلالل فصوموا

 (.1909أخرجه البخاري )ح (2)
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 اآلثار الواردة في صيام يوم الشك:

حابة  ك عن الص  لف عىل قسمني: قسم  اآلثار الواردة يف صيام يوم الش  والس 

م يوجبونه وإن ام كانوا ضعيف،  وقسم صحيح، وما صح  يف هذا ليس فيه أهن 

 يفعلون ذلك احتياًطا.

 حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين:

موا ال تقد  » :قال أن  الن بي  من حديث أيب هريرة  ( 1)جاء يف الصحيحني

اختلف وقد . «ا، فليصمه رجل كان يصوم صومً رمضان بصوم يوم وال يومني إال  

 ؟نزيهأم للت   ،حريمالعلامء رمحهم اهلل يف النهي هل هو للت  

 ،حريمهي هنا للت  الن   إىل أن  عنه وايتني الرِّ  ذهب اإلمام أمحد يف إحدى القول األول:

 ما ،حريمللت   يكون   هي أن  األصل يف الن   ألن   ؛قنيوهذا هو اختيار مجاعة من املحقِّ 

 .النهي للت نزيه قرينة عىل أن   ل  تد أو ،مل يّصف ذلك صارف

 نزيه.هي للت  الن   ذهب بعض العلامء إىل أن   القول الثاِّن:

 م رمضان بيوم  فقالوا جيوز تقد   ،فصيلإىل الت  من العلامء ذهبت طائفة  القول الثالث:

وعن مجاعة من فقهاء  ،))2 اهلل بن عمر عن عبد وهذا مروي   ،غيمهناك إذا كان 

                                                 
 (.1082(، ومسلم )ح1914أخرجه البخاري )ح (1)

ي فذاك، وإن مل ئِ إذا مىض من شعبان تسع وعّشون، يبعث من ينظر فإن رُ »قال نافع: فكان عبد اهلل (، 4488( أخرجه أمحد )ح2)

، وإن  حال دون منظره سحاب أو قرت أصبح صائاًم ر  يُ   .«، ومل حيل دون منظره سحاب، وال قرت أصبح مفطًرا
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وقد  ،(1)واألدلة عىل خالفه ،منه اجتهاد   وفعل ابن عمر  ،احلنابلة، وفيه نظر

 ،ك إذا كان هناك غيمبوجوب صيام يوم الش   وا ُتاوز بعض الفقهاء أمر اجلواز فقال

 بل األدلة عىل خالفه. ة،من سن   ال دليل عليه ال من كتاب وال ضعيف وهذا قول  

يام حيرم هأن   والراجح: ى عن  أمحال دونه غيم  ، سواءتقدم رمضان بالصِّ ال، وُين ه 

ر  صومه سواء ، حلديث عام   أو هن  ي  حتريم 
ك فقد من صام يوم الش  » هن  ي  تنزيه 

حلديث أيب و، ( 3)األربعةووصله  امعلقً  ( 2)رواه البخاري  « عىص أبا القاسم 

 .(4)رواه البخاري  « عليكم فأكملوا العدة ثالثني م  فإن غُ »: هريرة 

بين نهي النبي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين  نجمعكيف 

 وبين نهيه عن الصيام إذا انتصف شعبان:

بن عبدالرمحن بن يعقوب  ءومجاعة من طريق العال (6)والرتمذي (5)روى أبو داود

إذا انتصف »: قال بي الن   أن   عن أيب هريرة  ،عـن أبيه ،احلرقي موالهم

حيحني أيب هريرة  وظاهر حديث «شعبان، فال تصوموا  ال تقدموا » :(7)يف الص 

                                                 
(، ومن ذلك 1907رواه البخاري  )ح« إن ُغم  عليكم فأكملوا العدة ثالثنيف»: قال أن  النبي  من ذلك حديث أيب هريرة  (1)

ك فقد عىص أبا القاسم »حديث عامر  اهلالل  إذا رأيتم» قول النبي  البخاري يف كتاب الصوم، باب ذكره«. من صام يوم الش 

، وإذا رأيتموه فأفطروا  معلًقا، ووصله اخلمسة.«. فصوموا

، وإذا رأيتموه فأفطروا» كتاب الصوم، باب قول النبي  (2)  «.إذا رأيتم اهلالل فصوموا

 (.1645(، وابن ماجه )ح686(، والرتمذي )ح2188(، والنسائي )ح2334( وصله أبو داود )ح3)

 (.1907برقم )ح (4)

 (.2337برقم )ح (5)

 (738برقم )ح (6)

 (.1082(، ومسلم )ح1914أخرجه البخاري )ح (7)
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 ؛يعارض هذا «ا، فليصمهرمضان بصوم يوم وال يومني إال رجل كان يصوم صومً 

ل ديث يف احل ألن    يدل   ءوحديث العال ،م رمضان بيوم أو يومنيعن تقد   ي  هناألو 

 الص  ه عىل أن  
 !يامإذا انتصف شعبان فال جيوز حينئذ 

أحد فقهاء  وياِّنرفقال ال ،وقد اختلفت مسالك العلامء للجمع بني هذين اخلربين

 ،وفيه نظر، قدم من نصف شعبانكره الت  ويُ  ،قدم بيوم أو يومنيم الت  حيرُ  :افعيةالش  

حديث يف عن الط   ظر إىلبو حاتم ومجاعة من أهل الفقه والن  أوذهب اإلمام أمحد و

من  ءمجاعة من املحدثني ضعفوا العال ى إن  حت   ،بن عبدالرمحن وإنكاره ءالعال

 ،منهم أبو داود ،وذهبت طائفة أخرى إىل تصحيح احلديث ،أجل هذا احلديث

وقد روى اإلمام مسلم رمحه اهلل يف صحيحه  ،ثقة ءالعال ألن   ؛ومجاعة ،والرتمذي

وتلقى حديثه أكثر العلامء  ،امن مخسني حديثً  ا بن عبدالرمحن عن أبيه نحوً  ءللعال

من شعبان حلال  صف األخريِ د صيام النِّ ومحلوا حديثه عىل من يتقص   ،بالقبول

وقالوا عن  ،نزيههي للت  وقال آخرون الن   ،هي للتحريمقال بعضهم الن   م  ثُ  ،رمضان

وحديث  ،له ه ال مفهوم  بإن   «وال يومنيرمضان بصوم يوم  موا ال تقد  » :حديث

 .وفيه نظر ،م عىل املفهومقد  واملنطوق يُ  ،منطوق ءالعال
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من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصـى أبا حديث: ) حكم

 (:القاسم

أيب سعيد عبد اهلل بن رمحه اهلل عن  (1)هذا احلديث أخرجه أبو عيسى الرتمذي

خالد األمحر، عن عمرو بن قيس، عن أيب إسحاق، سعيد األشج قال: حدثنا أبو 

، فتنحى  عن صلة بن زفر، قال: كنا عند عامر بن يارس فأيت بشاة مصلي ة، فقال: كلوا

من صام اليوم الذي يشك فيه » : ربعض القوم، فقال: إِّن صائم، فقال عام

وهذا احلديث رواته ثقات وقد رواه ابن أيب  «القاسم الناس فقد عصـى أبا 

 (3)، ولكن رواه عبد الرزاق بنحوه من طريق منصور عن ربعي عن عامر (2)شيبة

رمحه  (4)قه البخاري، وهذا اخلرب عل   عن منصور عن ربعي عن رجل عن عامر

اهلل تعاىل يف صحيحه عن صلة جمزوًما بصحته، وفيه خالف يف سامع أيب إسحاق 

خلرب من صلة، ولكن البخاري حني عل قه إىل صلة وحذف من قبله فهذا يفيد هذا ا

أن ه يرى صحة اخلرب إىل صلة، وهذا الذي جزم به غري واحد، أن  أبا اسحاق سمع 

وابن حبان يف  ( 5)فاخلرب صحيح، وقد رواه أهل السننهذا اخلرب من صلة، 

                                                 
 (.686برقم )ح  (1)

ة يف اليوم الذي يشك ا معه أتوهم بمسلوخة مشوي  ، وناًس  عامر بن يارس (. من طريق ربعي، عن منصور، أن  9502برقم )ح (2)

:   صائم، فقال له عامرقال: فإِّنِّ « تعال فكل: » ه رمضان، أو ليس من رمضان، فاجتمعوا واعتزهلم رجل، فقال له عامرفيه أن  

 .«كنت تؤمن باهلل واليوم اآلخر فتعال فكل إن  »

يف اليوم الذي يشك فيه   (، من طريق  منصور، عن ربعي بن حراش، عن رجل قال: كنا عند عامر بن يارس7318برقم )ح (3)

أنت  أما»قال: إِّن صائم، وما هو إال صوم كنت أصومه، فقال: « ادن»قال: يف رمضان، فجيء بشاة مصلية فتنحى رجل من القوم 

 «تؤمن باهلل، واليوم اآلخر؟ فاطعم

، وإذا رأيتموه فأفطروا» كتاب الصوم، باب قول النبي  (4)   «.إذا رأيتم اهلالل فصوموا

 (.1645(، وابن ماجه )ح686(، والرتمذي )ح2188( أبو داود )ح(، والنسائي )ح5)
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املالئي به، وصححه  كلهم من طريق عمرو بن قيس( 2)وابن خزيمة (1)صحيحه

اإلمام الكبري الدارقطني رمحه اهلل، وصححه احلاكم عىل ُشط الشيخني، وسكت 

 عنه الذهبي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وغريهم كثري من احلفاظ.

ر  فائدة: يف، وفيه اإلذن هلم باألكل، قال غري : «كلوا » يف قول عام  م الض  فيه إكرا

ِز األكل، ولكن هذا من  ؛ ألن  تقديم الط عام ُمؤِذن  بجوا واحد بأن  هذا ليس بالزم 

ن له،  اآلداب، وال حرج منه، وال حرج يف أن  يتوق ف اإلنسان عن األكل حت ى ُيؤذ 

لن اس، وال سي ام أن ه مل يرد نص  رصيح  يف وال سي ام أن  هذه عادة لكثري من القبائل وا

ة  ة أن  تقديم األكل ُيِفيد اإلذن باألكل، كام يف قص  املسألة، إن ام ُفِهم من بعض األدل 

الم مع ضيوفه، وقيل أن  هذه كانت عادًة هلم وليس هذا كاحلكم  إبراهيم عليه الس 

م ال يأكلون حت ى يأذن  الشـ رعي املُل ِزم يف هذه املسألة، إذا كانت عادات القوم أهن 

 هلم رب املنزل، فال حرج من ذلك. 

من علَّق الطالق أو العتق في أول يوم من رمضان هل يقع في يوم 

 الشك:

ل يوم  من رمضان، فال  من عل ق الط الق، أو العتق، أو مات وكانت زكاته يف أو 

ك، وال حُيت اط   لذلك، إال  إن  اتفق الورثة فال بأس.يقع يشء من ذلك يف يوم الش 

                                                 
 (.3585( برقم )ح1)

 (.1914( برقم )ح2)
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 هل تصلى صالة التراويح في يوم الشك:

اويح، ومن قال يوم الش   ُتصىل  احتياًطا ال ك ليس من رمضان، فال ُتصىل  فيه الرت 

دليل معه.



 النِّية في مسائلالفصل الثالث: 
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 :في الصيام النِّية

يام من » :ة ال بني ة، حلديث ابن عمر عن حفصصيام  إ ال يصح   من مل يبيت الص 

 ( 2)«يام قبل الفجر، فال صيام لهمن مل يبيت الصِّ »و ( 1)«يل، فال صيام لهالل  

واب أن ه موقوف  وال حابة   عىل ابن عمرص   وذهب إليه اجلامهري من الص 

ة املتبوعني  .والت ابعني واألئم 

 التلفظ بالنية:

، فالذين يقولون نويت أن أصوم هذا ال دليل عليها بدعةيف الصيام التلفظ بالنية 

 ،طئونهؤالء خُم  مهللا إِّن نويت أن أصوم غًدا، أو أن أصوم شهر رمضان، اليوم أو

من »: ية بدعة لقوله لفظ بالنِّ والت   ،ية حملها القلبفإن النِّ  ؛وليس هلذا أصل

. متفق عىل صحته، ويف رواية عند مسلم (3)«يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردأحدث 

 .عىل صاحبه أي مردود   (4)« ليس عليه أمرنا فهو رد  ل عماًل مِ من ع  »

إحداث يف الدين بدون  وهي للبدعة: هذا تعريف   «من أحدث يف أمرنا»: وقوله 

 .  مّشوعيتهاعىل ت دليل  ى يثبُ طالن حت  واألصل يف العبادة البُ  ،دليل

                                                 
 (.2334أخرجه النسائي )ح (1)

 (.2331أخرجه النسائي )ح (2) 

 (.1718(، ومسلم )ح 2697أخرجه البخاري )ح  (3)

 (.1718رواه مسلم )ح  (4)
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 :عند فطره: اللهم إني أفطرت حكم قول الصائم

إذا أقبل الليل »قال:  النبي  من حمدثات األمور ألن  و وه ،األمر ال أصل لههذا 

وقد  اُشبً أو  فإذا وجد أكاًل  (1)«ائمأفطر الص  من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد 

ه إذا فإن   وال ُشب   وإذا مل يكن معه ال أكل   غربت الشمس فإنه ُيفطِر عىل ما عنده،

م، كاًم ه قد أفطر ُح د املواصلة عىل قول من جييزها فإن  رِ مل يُ   :ا قولأم   للحديث املتقدِّ

 .هذا أمر ليس له أصل . أفطرتِّنِّ إمهللا 

تكفي النية من أول يوم من رمضان أم أن كل ليلة تلزمها هل 

 نية مستقلة:

 اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل أقوال:

ذهب اإلمام أمحد واجلمهور إىل أن ه يلزم ُتديد النِّية كل  ليلة؛ ألن   القول األول:

ع مِ ال صيام ملن مل جُي » : وحفصةلكل ليلة  حكمها؛ وألن  لفظ أثر ابن عمر 

يام قبل الفجرال  ني ة ُمستقلِّة،  (3)«يبيِّت»ويف رواية  (2)«صِّ
فظاهر األثر أن  لكلِّ ليلة 

د قيامه يف ف النِّية فيقع ولكن ليس معنى هذا أن  اإلنسان يتكل   الوسوسة، فمجر 

يام.  يف ني ة الصِّ
حور كاف   للس 

                                                 
 (.1853رواه البخاري )ح  (1)

 (.2340(، والنسائي )ح2454أخرجه أبو داود )ح (2)

 (.2334أخرجها النسائي )ح  (3)
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ل ليلة ذهب اإلمام مالك، وطائفة من أهل العلم، إىل أن  النِّية يف أو   القول الثاِّن:

: إن  الن ية  هر، واختار هذا القول طائفة من املحققني، وقالوا تكفي عن سائر الش 

هر ُتزئ عن النِّية لكل ليلة. ل الش   من أو 

مس ولو ويظهر اخلالف يف هذه القضي ة فيام لو أن  شخًصا نام قبل غروب  الش 

ة فصياُم هذا  بدقائق، ومل يستيقظ إال  يف هنار الغد، فإذا قلنا أن  لكل ليلة ني ة  خاص 

هر تكفي فصيامه صحيح؛  ل الش  ال يصح، بل عليه قضاؤه، وإذا قلنا بأن  النِّية من أو 

هر كافية عن ني ة الغد. ل الش   ألن  النِّية من أو 

واب: الزمة للعبادة عند القيام هبا، ألن  النِّية تكون مُ  ؛ليلة النِّية لكلِّ  ال ُبد  من والص 

حور وُخ مً رِ فمن نوى احلج  يف بيته، فال ُيعترب حُم  النِّية عىل قلبه،  روطُ ا، ويكفي الس 

ل يوم، ُثم  ُسِئل أتصوم غًدا؟ لقال: نعم. هذه النِّية، فهو يف ف لو صام اإلنسان يف أو 

ل ليلة وال ينوي احلقيقة يريد  ر عن مسلم  أن ه ينوي يف أو  و  بني ته أن  يصوم إذ  ال ُيت ص 

يف الل يايل األخرى! إال  إذا ُأغِمي عليه، أو عرض له عارض زال به عقله، من إغامء 

ا إذا مل حيصل له إغامء فإن ه من األصل  ر معنى اخلالف، أم  و   ُيت ص 
ونحوه، فحينئذ 

ة جيوزون يقول غًدا سأصوم ، وينوي أن  يصوم، وهلذا الشافعي وغريه من األئم 

النية من أول ليلة، ومجاعة من العلامء يقولون ال ُبد  أن  ينوي كل ليلة، وليس معنى 

ينوي كل ليلة أن يتكلف، وأن  يبتدع، وأن  يتلفظ بالنية، فالنِّية حملها القلب، 

سة، فيجب االبتعاد عن هذا؛ ألن  النية وبعض الن اس ي ُؤول به هذا األمر إىل الوسو

 يف حصول نيته، أم  
يت حملها القلب فمن قصده أن  يصوم فهذا كاف  ا كونه يقول ن و 
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 أن  أصوم غًدا، فهذا بدعة، وال جيوز، فيجب االبتعاد عن هذا، ومل يكن الن بي 

حابة يفعلون هذا.   وال أحد من الص 

ليل، فهنا ال ُبد  أن  جيدد بهار فتبني له أن ه الن  يف يل ويعتقد أن ه من كان يف الل   :مسألة

يام.  النِّية، ألن ه إن  صام صام يوًما بال ني ة، ودخل عليه اليوم ومل ينِو الصِّ

ل الل   فائدة: د النِّية ألن ه نوى يل وآخره، وال يشرتط أن  جيدِّ ال فرق يف النِّية بني أو 

 بعدها. أتى بمفطر  قبل ذلك ولو 

 :في نية الصيام تعيين اليومهل يشترط 

ت من  وم فال يشرتط تعيني اليوم أن ه من رمضان، أو عرفة، أو السِّ من نوى الص 

يام وليست لليوم. شوال، أو عاشوراء،  أو االثنني، فالنِّية للصِّ

 حكم تعليق النِّية في الصيام:

 :فيه خالففمن رمضان فأنا صائم،  اكان غدً  إن   عل ق نيته كأن يقول:من 

ك  صومألن  عند احلنابلة أن   ؛عند أمحد : ال يصح، وهذا قول  القول األول يوم الش 

 ال جيزئ عن رمضان.

لم أن ه من رمضان وهذا تعليق فكيف جيزم وهو ال يع ،: يصح وجيزئالقول الثاِّن

وهي أصح من األوىل عند ، والنِّية تتبع العلم ،وهذا أصح عند الفقهاء ،ام سيعلمفي

 أمحد واختاره ابن تيمية.
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 هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان ونية النفل:

ال جيوز اجلمع بني ني ة قضاء رمضان ونية النفل، إن ام اجلمع بني تطوعني ال بأس به، 

وم يف  ب هلل، وبنية فضيلة الص  فال بأس للمسلم أن  يصوم يوم االثنني بني ة الت قر 

ذا اليوم، وبني ة أن ه من األيام البيض، فيجمع أكثر من عبادة بنية واحدة، وهذا ه

ع مطلًقا واآلخر ُمقي ًدا،  مّشوط عن الفقهاء إذا كان الت طوع ُمطلًقا، أو كان الت طو 

فيجوز حينئذ  اجلمع بني النِّيتني، وأما من نوى صيام فرض فال ينوي معه ني ًة 

فق يوم االثنني فإن ك أخرى، بل يقتّص عىل  الفرض، ويدخل غريه تبًعا، كأن يوا

ا أن   يام هو الفرض، وأم  حتوز فضيلة صيام هذا اليوم، ولكن املقصود بني ة الصِّ

تنوي مع الفرض ني ة االثنني، أو ني ة صيام األيام البيض، أو تنوي ني ة كفارة يمني، 

يام فهذا ال يصح فال ُتِّشك مع الفرض ني ًة أُ  خرى، وعىل هذا فتّشيك النية يف الصِّ

 عىل ثالث مراتب:

ك ني ًة ُأخرى معه. املرتبة األوىل: ، فال جيوز أن ُتّش   أن  يكون  صيام  فرض 

ك ني ًة ُأخرى معه، من  املرتبة الثانية: ، فيجوز أن  ُتّش  أن  يكون  صيام  نفل تطوع 

ع  مقي د. ع  ُمطل ق، أو تطو   تطو 

ك معه ني ة   الثالثة:املرتبة  أن  يكون  صيام  نفل مقي د، ففي هذه احلالة جيوز أن ُتّش 

 نفل  ُمطل ق.

ورة املنع. اجح يف هذه الص  ا أن خُيل ط مقيد مع مقيد، فالر   وأم 
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 :حكم من قلب نية صيام النذر إلى نفل

 قلُب ني ِة صياِم النذِر إىل نفل له حاالت:

 ُمعني  كقوله: إن  كان احلالة األوىل
 «هلل عيل  صوم يوم االثنني القادم» :صومه لنذر 

 «يطيع اهلل فليطعه من نذر أن  »: له نفاًل، حلديث عائشة فهنا ال جيوز له أن  حيوِّ 

 .(1)رواه البخاري

له نفاًل، وهو قول  لفقهاء عنيِّ طلق ومل يُ : إن  كان نذره مُ احلالة الثانية  يوًما فله أن  حُيوِّ

 احلنابلة ومجاعة.

: إن  كان نذره معصية كصوم يومي العيدين، فهنا ال جيوز له أن  احلالة الثالثة

ابق يصومه، حلديث عائشة  «.يعصيه فال يعصه ومن نذر أن  » :الس 

 حكم تبييت نية الصيام في النفل:

 النِّية يف الن فل املطلق إذا مل ي طع م، فيها خالف:

ة من الل يل، اختاره مالك، وهو رواية إال بني   كالفرض ال يصح  : الن فل القول األول

يل،  اليوم كاماًل من الفجر إىل الل  عن اإلمام أمحد، وابن حزم؛ ألن ه ال يصح  إال  

 وهذا أحوط.

وال فقط؛ ألن  القول الثاِّن وال مل يصم أكثر : يصح بني ة قبل الز  ه لو صام بعد الز 

 بله فيكون صام أكثر الن هار.ا قالن هار، وأم  

                                                 
 (.6696برقم )ح (1)
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وال وبعده، اختاره اإلمام أمحد وُرِوي عن مجاعة من  القول الثالث: يصح  قبل الز 

حابة وهو  (1) عباسكابن من النهار  ة  طوع بني  م يرخصون يف صيام الت  أهن    الص 

خرين من وآ ،(4) طلحة وأيب (3)وحذيفة ،(2)وأيب الدرداء ،حابةمن أكابر الص  

عائشة من حديث  (5)، وملا ثبت يف صحيح اإلمام مسلمة املتبوعنيالتابعني واألئم  

فقلنا: ال، قال: « هل عندكم يشء؟»ذات يوم فقال:  بي قالت: دخل عيل الن  

هار، لكن أحدث ني ًة من الن    النبي أن   فقال أصحاب هذا القول« فإِّنِّ إذن صائم»

يام، فربام عل   ،يام اآلنعقد الصِّ   النبي أن   ارصحيً ه ليس أن   مأجيب عنه ق الصِّ

وم، ومن أخذ به  ،ه ال ُبد  من اجلزم هباويرد عليه أن   فلو تردد مل جيزم ومل يصح الص 

واب أن ه ال يصح إال بني ة من الل يل. ا الفرض، والن فل املقي د فالص  فله وجه، أم 
(6) 

                                                 
( من 3188البخاري معلًقا يف كتاب الصوم، باب إذا نوى بالنهار صوًما، ووصله الطحاوي يف ُشح معاِّن اآلثار )ح  ذكره  (1)

، وم، وما أريد الص  يقول واهلل لقد أصبحت م  ، ثُ ى يظهره كان يصبح حت  أن    عن ابن عباس ،عن عكرمة ،طريق عمرو بن أيب عمرو

 ، وألصومن يومي هذا.اليومأكلت من طعام وال ُشاب منذ وما 

عندكم »يقول:  هار صوًما: وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء البخاري معلًقا يف كتاب الصوم، باب إذا نوى بالن  ذكره (2)

: ( من طريق أيب قالبة، عن أم الدرداء، قالت9109، ووصله ابن أيب شيبة )ح «فإِّن صائم يومي هذا»فإن قلنا: ال، قال: « طعام؟

فقه عندنا، فيقول: كان أبو الدرداء يغدو أحيانً   «.ا صائم إذً إِّنِّ »ا، فيجيء فيسأل الغداء، فربام مل يوا

( من طريق سعد بن عبيدة 7780هار صوًما، ووصله عبدالرزاق )حالبخاري معلًقا: يف كتاب الصوم، باب إذا نوى بالن  ذكره (3)

 .«مس، فليصمما تزول الش   يام بعدمن بدا له الصِّ : » قال: قال حذيفة

 ( من طريق قتادة، عن أنس7777هار صوًما،  ووصله عبدالرزاق )حالبخاري معلًقا: يف كتاب الصوم، باب إذا نوى بالن ذكره  (4)

  أبا طلحة  ، أن  :ال، صام يومه ذلك.«هل من غداء؟»كان يأيت أهله فيقول :  ، فإن قالوا

 (.1154برقم )ح (5)

وأما صيام النفل فقد ذهب مجهور العلامء ومنهم الشافعي وأمحد إىل أنه يصح بنية من النهار ثم  قال العالمة سليامن العلوان: (6)

ذهب أكثرهم إىل أن آخر مدة من النهار زوال الشمس فإن زالت الشمس فال يصح الصيام، وجوزه آخرون، بعد اتفاق املحققني 
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 :(الصيام من الليل فال صيام لهمن لم يبيت )حديث  حكم

من مل »ه قال: أن   عن النبي  جاء عند الن سائي من طريق ابن عمر عن حفصة 

يام من الل  يبيِّ  واب وهذا ورد مرفوًعا وموقوًفا، والص   (1)«يل، فال صيام لهت الصِّ

 .ابت هو املوقوف، والث  بي املرفوع ال يصح منه يشء عن الن   أن  

 نوى الفطر في نهار رمضان:حكم من 

ه أما لو ترددت نيته فإن   ،القضاءمن نوى الفطر يف هنار رمضان أفطر ووجب عليه 

ه فإن   ،مل يأكل م  ثُ  ،ا سوف آكلطعامً  وجدت   كأن يقول إن   ،حيحال يفطر عىل الص  

 .ال يفسد صومه

 حكم من نوى األكل والشرب في صوم القضاء ولم ينو الفطر:

ل ب ومل يفعل، حتو  نوى األكل والّش   م  ا عليه قضاء من رمضان ثُ شخًص لو أن  

ه لو نوى الفطر أفطر بمجرد النِّية، لكنه نوى الفطر، وألن   ه مل ينوِ صومه إىل نفل؛ ألن  

 ب ومل يفعل.األكل والّش  

 لماذا يبطل الصيام بالعزم على قطعه وال تبطل الصالة بذلك:

ة يام ني  الصِّ  يام وعزم عىل ذلك لزمه إعادة ذلك اليوم؛ ألن  من نوى قطع الصِّ 

ة قطعها ال د، ني  الة عمل جمر  الة، فالص  بخالف الص   ،ويفسد بإفساد هذه النِّية

ه لو أكل ومل ينِو الفطر وال يعني هذا أن   ،ى يفعل ما ينايف هيأهتا وُشوطهابطلها حت  يُ 

                                                 
مل يأكل  يكون إال من حني نوى والكل متفقون عىل أن هذا القول أعني صيام النفل بنية من النهار مامنهم عىل أن األجر والثواب ال 

 مل خيرق صومه بمفطر. أو يّشب أو جيامع وبلفظ أعم ما

 (.2334أخرجه النسائي )ح (1)
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ايس واجلاهل عىل أنه ر يف ذلك الن  عذ  ام يُ وإن   ،ًدا أفطره إذا أكل متعمِّ ألن   ؛مل يفطر

 زمة للعمل وإن  ال  النِّية هنا مُ  ألن   !ومل ينِو اإلفطار ار شخص يأكل متعمدً تصو   دُ بعُ ي  

ل.فهذا ينتج عن جه د  جِ وُ 



  الفصل الرابع: مسائل في السحور والفطور
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 المبحث األول:

السحور وأحكامه

 حكم السحور:

 عىل قولني:حكم السحور اختلف العلامء يف 

 اإلمجاع ( 1)وحكى ابن املنذراجلمهور وهو قول  ،دةة مؤك  ن  : أن ه ُس القول األول

 عليه.

فصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة » :حلديث ؛: أن ه واجبالقول الثاِّن

ب ه هبم، ( 2)رواه مسلم «السحر ، وهو دليل عىل املفارقة هلم وال جيوز أن  ُيت ش 

 ،(3)«يف السحور بركة روا فإن  تسح  »: قال: قال رسول اهلل  وحلديث أنس 

والقرينة  ؛ه ليس بواجبيقتيض الوجوب، واستدل اجلمهور بأن   ، واألمرأمرذا وه

ارفة عن الوجوب هي  ، فأي كم أراد أن  » :الوصال، لقوله الص  ال تواصلوا

                                                 
ابن املنذر حني أل ف كتاب اإلمجاع ال يعترب خالف الواحد وال خالف االثنني، ولذلك ابن املنذر  قال العالمة سليامن العلوان: (1)

الة، وأن  الت سليمة األوىل ُُتزئ حكى عليها اإلمجاع، فهو مل يعترب خالف أمح الم من الص  د خالًفا يف كتاب اإلمجاع مل ا تكل م عىل الس 

خالف الواحد واالثنني خالًفا، وهذا فيه إشكال، ألن ك إذا قلت: أمجع العلامء عىل هذه املسألة، فمعنى  يف هذه املسألة؛ ألن ه ال يعترب

واب قد يكون مع الواحد، والدليل عىل هذه املسألة: ما ذكره ابن املنذر رمحه  ذلك أهنم اتفقوا ومل خيالف يف ذلك أحد؛ وألن  الص 

سليمة الواحدة ُتزئ! ما هو الدليل عىل أن التسليمة الواحدة ُتزئ؟ كل األحاديث التي ُذكرت اهلل وحكى عليه اإلمجاع من أن  الت  

يف الباب معلولة، حت ى اتفق اإلمام حييى بن سعيد القطان، واإلمام حممد بن حييى الذهيل، واإلمام أمحد، والعقييل، والدارقطني، 

هذا كيف ُبني هذا اإلمجاع؟ ُثم  هل يصح اإلمجاع مع خمالفة اإلمام أمحد  عىل أن كل حديث يف التسليمة الواحدة فهو ضعيف، فعىل

 رمحه اهلل يف املسألة، وأن  التسليمتني واجبتان، وهلذا نظائر يف كتاب ابن املنذر، فاإلمجاع ال ُبد  أن  يت فق العلامء كلهم.

 (.1096برقم )ح (2)

 (.1095(، ومسلم )ح1923أخرجه البخاري )ح (3)



  

 

 

57 
  السحور والفطور: مسائل في الرابعالفصل 

حر فمن أجاز الوصال قال بأن  هذا احلديث قرينة  (1)«يواصل، فليواصل حت ى الس 

حر  .صارفة عن الوجوب، وبعض من يرى حتريم الوصال يرى وجوب أكلة الس 

ء كان صيام فرض أم نفل.فائدة:  يام، سوا  السحور مطلق ملن أراد الصِّ

)تسحروا فإن في السحور بركة(   النبي هل األمر في قول

 لإليجاب أم لالستحباب:

قال:  أن  الن بي  مالك نس بن أوغريمها من حديث  (2)حيحنيجاء يف الص  

ني وجيوز بفتح السِّ -حور س  بال منه  هذا أمرو. «حور بركةيف الس   روا فإن  تسح  »

ا، وقد نقل ا وخلفً سلفً ة األربعة ومجاهري العلامء لالستحباب عند األئم   -ضمها

ووي وكذا نقل هذا اإلمجاع اإلمام الن   ،حورابن املنذر اإلمجاع عىل استحباب الس  

 :هلذا األمر ارفوجعلوا الص   ،رمحه اهلل يف ُشحه عىل صحيح اإلمام مسلم

ام هني حتريم وإن   بي حابة ومل ينههم الن  فقد واصل الص   ،حابة مواصلة الص  

 .(3)ه فعلهمرِ ك  

 !افعية يرون حتريم الوصالفقهاء الش  من  اهاء خصوًص مجاعة من الفق والعجيب أن  

 يف قولهه ـد وأمر بأك   بي الن   ع أن  ـم ،حورون بوجوب الس  ـيقول ع ذلك الـوم

 .«رواتسح  »

                                                 
 (.1967أخرجه البخاري )ح (1)

 (.1095(، ومسلم )ح1923أخرجه البخاري )ح  (2)

: فإنك «عن الوصال هنى رسول اهلل »قال:  (، عن أيب هريرة 1103(، ومسلم )ح7242أخرجه البخاري )ح( 3) ، قالوا

، واصل هبم يومً «أيكم مثيل، إِّن أبيت يطعمني ريب ويسقني»تواصل، قال:  لو »ا، ثم رأوا اهلالل فقال: ا، ثم يومً ، فلام أبوا أن ينتهوا

 .«تأخر لزدتكم كاملنكل هلم
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، عن أبيه، عن أيب يل   من طريق موسى بن عُ  (1)يف صحيح اإلمام مسلم اوجاء أيًض 

ال: ق اهلل رسول  عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص، أن  قيس، موىل 

عىل  فهذا احلديث يدل  . «حرفصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة الس  »

 .ارعمقصودة للش   غاية   وخمالفتهم ،ألهل الكتاب حور فيه خمالفة  الس   أن  

اس يتساهل الن   وبعُض  ،الكتاب أهلِ ب ه  حور تشب  ترك الس   عىل أن   اويدل اخلرب أيًض 

حور  يدع الس  املسلم أال   واألوىل يف حقِّ  ،يشتهيه ه الحور بدعوى أن  ة الس  يف قضيِّ 

 .بي ة الن  لسن   اواتباعً  ،الكتاب ألهلِ  خمالفةً  ،ولو عىل جرعة لبن  

 بَم يحصل السحور:

من مأكول أو مّشوب، فاإلنسان إذا مل تكن له حاجة  قدر   حيصل السحور بأيِّ 

وإذا مل  ،عامه نوع من الط  ألن   ؛من كونه يّشب ُشبة لبن   عام من األكل فال أقل  للط  

 .(2)يّشب ُشبة ماء بن أيًضا فال حرج أن  ُيِرد الل  

 السحور: تأخير

تواترت يف وقد ال خيتلف العلامء يف استحباب تأخري السحور وتعجيل الفطر، 

 ،«لوا الفطرما عج   اس بخري  ال يزال الن  »: (3)حيحني، كام يف الص  ذلك األحاديث

                                                 
 (.1096برقم )ح (1)

السحور أكله بركة، فال تدعوه، ولو : »، قال: قال رسول اهلل (، عن أيب سعيد اخلدري 11086أخرج اإلمام أمحد )ح  (2)

 «.عىل املتسحرينأن  جيرع أحدكم جرعة من ماء، فإن  اهلل عز  وجل ومالئكته يصلون 

 (.1098(، ومسلم )ح1957أخرجه البخاري )ح (3)
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اليهود،  اس الفطر، ألن  ل الن  ين ظاهًرا ما عج  ال يزال الدِّ » :وغريه (1)وعند أيب داود

عجيل صارى، ومعنى الت  وفيه داللة عىل خمالفة اليهود والن   ،«رونؤخِّ صارى يُ والن  

اِّن، حور إىل قبل طلوع الفجر الث  سر المس مباُشة، ويؤخ  بعد غروب الش   :أي  

قام إىل  ، ثم  رنا مع النبي ، قال: تسح  عن زيد بن ثابت  ،أنس حلديث 

 .(2)متفق عليه .قال: قدر مخسني آيةت: كم كان بني األذان والسحور؟ الة، قلالص  

 الفطور:تعجيل السحور و تأخير بم تحصل فضيلة

الفطور تعجيل و ،يامحور عىل الصِّ ه يتقوى بالس  حور بأن  الس  تأخري حتصل فضيلة 

 ألهل الكتاب. خمالفةً 

 متى يبدأ وقت السحور:

 اختلف العلامء يف ذلك عىل أقوال:

 يل.: من منتصف الل  القول األول

 يل اآلخر.: من ثلث الل  القول الثاِّن

 ه.س  دُ يل ُس : حني يبقى من الل  القول الثالث

 .ا رً ح  ى س  سم  يف ذلك، واألقرب يرجع ملا يُ  يشء     بيومل ُيرو  عن الن  

                                                 
 (.2353برقم )ح (1)

 (.1097(، ومسلم )ح1921أخرجه البخاري )ح (2)
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 وقت اإلمساك:

بني الفجر  زونيِّ م  اس ال يُ إذا كان الن  واِّن، ائم من طلوع الفجر الث  يكون إمساك الص  

ادق والكاذب وال حرج أن  ،ناملؤذِّ  وا إذا سمع اإلمساك مفإن ه جيب عليه ،الص 

، اآلن يتفاوتون يف األذان املؤذننية أن  اإلشكالي   ألن   ؛نمع آخر مؤذِّ  وا ُيمسك

لفوأم  وقت يسري يؤذن اآلخر، بعد  م  ثُ  ،نيؤذِّ  فبعضهم   ا ما فعله بعض الس 

وجيب عليه قضاء  ،من اإلمساك مع اإلسفار فاجتهاد  خاطئ، ومن فعله فقد أفطر

بالاًل يؤذن  إن  » :قال بي ألن  الن   ؛ن من أهل العلم والت أويلمل يك هذا اليوم ما

، ويمسك حت ى ( 1)مت فق  عليه« ى ينادي ابن أم مكتومبليل، فكلوا واُشبوا حت  

مس، لقوله  إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، » :غروب الش 

 .(2)عليهمت فق « ائموغربت الشمس فقد أفطر الص  

 حكم الشرب حال األذان:

 ب حال األذان له حالتان:الّش  

م يف أذانه عىل الوقتاحلالة األوىل  ب.فال بأس بالّش   (3): إن  كان املؤذن يتقد 

                                                 
 (.1092(، ومسلم )ح617أخرجه البخاري )ح (1)

 (.1100(، ومسلم )ح1954أخرجه البخاري )ح (2)

م أذان الفجر عن وقته قدتقديم أذان الفجر عن وقته احتياًطا للصيام غري مّشوع، ألن   سليامن العلوان: العالمةقال  (3)   من قد 

 صيلِّ تُ  ن قد تريد املرأة أن  ه إذا أذ  وألن   ؛ياماالحتياط للصالة أوىل من االحتياط للصِّ فط للصالة وهذا غلط، حيت حتاط للصيام وملا

 حيتاطون هم خمطئون يف هذا الباب.والوقت مل يدخل! فهذا غلط والذين 
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ب، حلديث احلالة الثانية ن يف الوقت فيعجل وحيتاط وجيوز له الّش  : إن  كان ُيؤذِّ

ى يقيض واإلناء عىل يده، فال يضعه حت  داء إذا سمع أحدكم النِّ »:  أيب هريرة

 واب وقفه.جاء مرفوًعا وموقوًفا والص  وقد  ، (1)رواه أبو داود «حاجته منه

 حكم األكل بعد أذان الفجر:

حابة  (2)روى ابن حزم م يأكلون بعد األذان، وصح  هذا عن أهن   آثاًرا عن الص 

واب رصيح القرآن ، لكن فةأيب بكر وحذي ُبوا  } قال تعاىل:، الص  اُش   ُكُلوا  و  و 

رِ  ِد ِمن  ال ف ج  و  ت ب ني   ل ُكُم اخل  ي ُط األ ب ي ُض ِمن  اخل  ي ِط األ س  ت ى ي  ويف  .[187]البقرة: {ح 

حيحني  .(3)«ن ابن أم مكتومفكلوا واُشبوا حتى يؤذِّ »: الص 

 :أسباب اختالف الناس في طلوع الفجر

 وبعضهم يعترب االنتشار. ،ل البدوءيعترب أو  : البعض بب األولالس  

 : البعض ينظر بالعني املجردة، والبعض ينظر باألجهزة.بب الثاِّنالس  

واآلخر ينظر من مكان ، تالف املكان فبعضهم ينظر من مكاناخ :بب الثالثالس  

 آخر.

                                                 
 (.2350برقم )ح (1)

 (.369 /4( املحىل باآلثار )2)

 (.1092(، ومسلم )ح622أخرجه البخاري )ح (3)
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 :حكم من أكل شاك ا في بقاء الليل

: افعي يف األمولذلك قال الش   ،الليل ال حرج للمسلم أن  يأكل وإن  شك  يف بقاء

يكون الفجر طلع   بالسحور ما مل يكن يف وقت مقارب خياف أن  أِّنِّ الت   ب  حِ واستُ 

ر يف هذه احلالة صح  صومه .(1) أحب قطعه يف ذلك الوقتفإِّنِّ  ألن   ؛فإن  تسح 

 اب ما شككتأحل اهلل لك الّش   :وقد قال ابن عباس ،األصل بقاء الليل

وذكر النووي رمحه  (2)رواه اإلمام عبدالرزاق رمحه اهلل يف املصنف .حتى ال تشك

حت ى  ،اهلل يف املجموع  بأنه لو شك  يف طلوع الفجر جاز له األكل والّشب واجلامع

ت ب ني   ل ُكُم اخل  ي ُط األ ب ي ُض ِمن  اخل  ي ِط } :لقول اهلل تعاىل ؛يتحقق الفجر ت ى ي  ِد ح  و  األ س 

ي ام  إىِل  ال لي لِ  ِر ُثم  أ مِت وا  الصِّ ج  وكالم الن ووي ال ينايف كالم   ،[187]البقرة: {ِمن  ال ف 

افعي فإن ه حيكي اإلمجاع عىل اجلواز  ترك هذا فال افعي يرى أن  األوىلوالش   ،الش 

 .تنايف بني القولني

حور ستحب  أن ه يُ  القول:وملخص  كانوا يتسحرون  ألن  الصحابة  ؛تأخري الس 

مع رسول   قبل األذان وهذا هو املشهور عن أكابرهم وهذا الذي صنعه زيد

قدر مخسني   :قال ؟كم كان بني األذان والسحور : حني قال له أنس  اهلل

 بي الن   حيحني أن  وهذا الذي ذهب إليه اجلمهور بدليل ما جاء يف الص   .(3)آية

عىل  متفق «ن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فكلوا واُشبوا حتى يؤذِّ بالاًل  إن  » :قال

                                                 
 .(105 /2األم للشافعي ) (1)

 (.7367برقم )ح (2)

 (.1097(، ومسلم )ح1921( أخرجه البخاري )ح3)
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ب حني ينادي وقف عن الّش  وهذا حديث صحيح رصيح فيجب الت   (1)صحته

 املنادي.

 حكم من أكل أو شرب أو جامع ظاًنا بقاء الليل أو دخوله:

األصل بقاء الليل،  ألن   ؛يل مل يفسد صومهمن أكل أو ُشب أو جامع ظاًنا بقاء الل  

ي ليقطعه باليقني لكن إن شك  فعليه من أكل أو ُشب أو جامع ظاًنا ، والتحرِّ

كألن  األصل بقاء الن هار، فكيف يُ  ؛يل فسد صومهدخول الل   ن؟! ومل يتيق   فطر بالش 

 مس غربت فيصح.بخالف ما إذا رأى الش  

 بركة السحور:

روا فإن  يف »: قوله يف  حور بركةتسح  ينية، املصالح هذه الربكة تشمل  (2)«الس  الدِّ

نيوي ة.و  الد 

ينية: نة، وخمالفة أهل الكتاب، وامتثال أمر الن بي  فمن املصالح الدِّ  .اتِّباع الس 

نيوية: يام، وعدم إهناك البدن. ومن املصالح الد  حور عىل مواصلة الصِّ ي بالس   الت قوِّ

 إال  ومصلحته وهناك أيًضا مصالح 
 
ُب يف يشء ارع حكيم، ال ُيرغِّ أخرى، فإن  الش 

م  ذلك من 
لِ راجحة  عىل مفسدته، وربام تتعدد مصاحله، وتنتفي مفاسده مطلًقا، ع 

ِهل ه، فإن  الن اس تتفاوُت أفهامهم، وختتلف مداركهم،  ِهل  ذلك من ج  ه، وج  م 
لِ ع 

يعِة وغاي  تها وحكمها.يف قضي ِة إدراِك مصالِح الّش 

  
                                                 

 (.1092(، ومسلم )ح622أخرجه البخاري )ح (1)

 (.1095(، ومسلم )ح1923أخرجه البخاري )ح  (2)
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 المبحث الثاني:

 هــامــكــار وأحــطــاإلف

 :هل يفطر الناس على آذان المؤذنين

ومن بعدهم،  حابة والص   كام فعله النبي عىل أذان املؤذنني،  ، يفطر الن اسنعم

مس وال يُ كان يف فضاء فيتحر   ا من  أم   غروهبا، وقيل له  من قى يتحق  ر حت  فطِ ى الش 

يف    رسول اهلل  ، قال: كنا مععبد اهلل بن أيب أوىف  حلديث ؛نبغلبة الظ  الفطر 

 (1)يا فالن قم فاجدح»مس قال لبعض القوم: سفر وهو صائم، فلام غربت الش  

قال: يا رسول اهلل، « انزل فاجدح لنا»، فقال: يا رسول اهلل لو أمسيت؟ قال: «لنا

انزل فاجدح »ا، قال: قال: إن عليك هنارً ، «انزل، فاجدح لنا»فلو أمسيت؟ قال: 

يل قد أقبل من ها إذا رأيتم الل  »قال:  ثم   ، بي رب الن  ـ، فنزل فجدح هلم، فش«لنا

 ك.، وال جيوز الفطر مع الش  (2)«هنا، فقد أفطر الصائم

 حكم من أفطر عند الغروب ثم ركب الطائرة ورأى الشمس:

، احلكم املعترب عىل حسب رؤيته وعىل حسب مشاهدته ألن   ؛هذا األمره رضـال ي

ن قد أخطأ، فن املؤذن أذ  ومثله إذا  ائم، ُثم  بان أن  املؤذِّ ال للمغرب، وأفطر الص 

 ، وال يلزمه القضاء.يشء عليه

                                                 
ويق باملاء، وحتريكه حتى يستوي. (1)  اجلدح: خلط الس 

 (.1101(، ومسلم )ح1941أخرجه البخاري )ح (2)
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 :فطاراألحاديث الواردة عند اإل حكم

مهللا لك » :باب ال يصح وكل ما ورد فهو معلول، كحديثالحديث ورد يف  كل  

وال يصح،   اسوغريه عن ابن عب   (1)رباِّنرواه الط   «صمت وعىل رزقك أفطرت

عن معاذ بن زهرة وهو تابعي، فاحلديث مرسل، وحديث ابن  (2)ورواه أبو داود

رواه أبو  «مأ وابتلت العروق، وثبت األجر إن شاء اهللذهب الظ  » : عمر

ائم أن  (3)داود  «دعوهتم رد  ثالثة ال تُ : »يدعو بام شاء حلديث أيب هريرة  ، وللص 

ائم، رواه الرتمذي نه (4)وذكر منهم الص  حه ابن حب ان، وروي ،وحس  من  وصح 

ان عن ، وذكر ابن حب   عن أيب هريرةة ائي عن أيب املدلطريق أيب جماهد سعد الط  

ثقة، فإن كان الكالم من ابن  ةاملدله ثقة، وذكره ابن ماجه وقال: أبو أن   ةأيب املدل

إذا دعا لكن  الباب، ائي فهو ثقة، وهذا أصح يشء يفا الط  ماجه فهذا حجة، وأم  

هذا حسن  ائم دعوة مستجابة ويرى أن  للص   ه صائم وباعتبار أن  املسلم باعتبار أن  

ه باعتبار أن   اعام   األخبار ضعيفة وإذا دعا دعاءً  لكن يعتقد أن   ،فهذا ال إشكال فيه

 .هذا ال إشكال فيهفيف حاجة إىل الدعاء 

                                                 
 (.7549يف املعجم األوسط )ح ( 1)

 (.2358برقم )ح (2)

 (.2357برقم )ح (3)

 (.2526برقم )ح (4)
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 مشروعية تعجيل الفطور:

حيحني من حديث سهل بن سعد  ال يزال »قال:  ، أن  الن بي جاء يف الص 

أن   من حديث أيب هريرة  (2)وعند أيب داود  (1)«ما عجلوا الفطر اس بخري  الن  

صارى اليهود، والن   اس الفطر، ألن  ل الن  ا ما عج  ين ظاهرً ال يزال الدِّ »قال:  النبي 

وليس معنى  ،ة تعجيل اإلفطارعىل مّشوعي   نيدال   ن احلديثانوهذا «رونؤخِّ يُ 

التعجيل باإلفطار التعجيل باألكل، إن ام املقصود املسارعة إىل الفطر قبل أن 

ترة  أن  وقد ذكر ابن عبد الرب رمحه اهلل تعاىل بيستحكم دخول الليل،  األحاديث متوا

م وليس معنى تعجيل الفطر أهن   ،(3)حوريف استحباب تعجيل الفطر وتأخري الس  

وقد  هذا غلط.ف ،إلفطارباملنادي الذي هو عالمة عىل اإلذن يفطرون قبل نداء ا

ارف وجعلوا الص   ،ةغري واجب ةستحبمُ  املبادرة إىل اإلفطار ذهب اجلمهور إىل أن  

ز الوصال إىل الس  يف هذا احلديث  قال بوجوب املبادرة إىل اإلفطار وقد يُ ، حرجوا

 صارى.ه باليهود وال الن  يتشب   ى الحت   ةد املواصلرِ ملن مل يُ 

شبه هي عن الت  وعىل الن   ،صارىواحلديث يدل عىل مّشوعية خمالفة اليهود والن  

فقد جاء يف مسند اإلمام  ،اسا من اخلريية يف الن  ب شيئً ذهِ شبه هبم يُ وأن الت   ،هبم

قال حدثنا  ،جيد من طريق عبدالرمحن بن ثابت ابن ثوبان رمحه اهلل بسند   (4)أمحد

                                                 
 (.1098(، ومسلم )ح1957أخرجه البخاري )ح (1)

 (.2353برقم )ح  (2)

 (.345 /3االستذكار )( 3)

 (.5114برقم )ح (4)
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من » :قال بي الن   أن   ، عن ابن عمر ،عن أيب منيب اجلريش ،حسان بن عطية

 .«تشبه بقوم فهو منهم

له أن  و جيِّد،إسناده  :قتضاءقال شيخ اإلسالم يف اال شبه يقتيض حتريم الت   أقل أحوا

ِإن ُه }كام يف قوله:  ،كان ظاهره يقتيض كفر املتشبه هبم هبم، وإن   ُم  ِمن ُكم  ف  هل  ت و  ن  ي  م  و 

 (1).[51]املائدة:  {ِمن ُهم  

 :السحور وتأخيرالفطور  تعجيلاألحاديث الواردة في  حكم

األحاديث الواردة يف تقديم اإلفطار وتأخري  ذكر ابن عبد الرب رمحه اهلل تعاىل بأن  

ترة السحور صحيحة   حاديث الواردة بتعجيل الفطور األ ولكن يقال بأن   (2)متوا

منها غري  حور صحيحة وكثري  صحيحة رصحية، واألحاديث الواردة بتأخري الس  

  فهم منه هذا، وقد جاء يف البخاري عن سهل بن سعد الساعدي ام يُ رصيح إن  

أدرك صالة الفجر مع رسول  يكون رسعة يب، أن   م  ر يف أهيل، ثُ كنت أتسح  » :قال

رونحابة كانوا الص   إىل أن   هذه إشارة   »(3) اهلل حور ومل يكن بينهم وبني الس   ُيؤخِّ

 .(4)األذان إال القليل بقدر بخمسني آية

                                                 
ط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ) (1)  (.270 /1اقتضاء الّصا

 (.345 /3االستذكار )( 2)

 (.577أخرجه البخاري )ح(  3)

، ثم رنا مع النبي ، قال: تسح  ، عن زيد بن ثابت أنس  (، من حديث 1097(، ومسلم )ح1921أخرج البخاري )ح(  4)

 الة، قلت: كم كان بني األذان والسحور؟ قال: قدر مخسني آية.قام إىل الص  
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 ليدخل وقت اإلفطار: إمساك جزء من الل َّيلهل يجب 

 هذه املسألة عىل عىل قولني: اختلف العلامء يف

يام إمساك جزء من الل يلأنه ال جيب القول األول:  ، وهذا أصح الوجهني يف الصِّ

وقد عل ق ، (1)عند احلنابلة، وهو ظاهر تبويب اإلمام البخاري رمحه اهلل يف صحيحه

مس، وهذا أثر  حيح عن أيب سعيد أن ه أفطر حني غاب قرص الش  رواه سعيد يف الص 

ومجاعة من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه  ،(3)أيب شيبة وابن ،(2)بن منصور

مس مل تغرب قال: دخلنا عىل أيب سعيد فأفطر ونحن نرى أن   وظاهره أن  أبا  .الش 

يرى أن ه ال جيب إمساك جزء من الل يل، وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية  سعيد 

ائم، وال عربة  (4)رمحه اهلل تعاىل يف الفتاوى ص أفطر الص  أن ه إذا غاب مجيع الُقر 

د من املّشق.يف األفق ديدة الباقيةباحلمرة الش   وا ص ظهر الس   ، وإذا غاب مجيع الُقر 

 ،صوم من مل يفعل ذلك ال يصح  وأن ه جيب إمساك جزء من الل يل،  :القول الثاِّن

ص بمعنى الصائم،  أفطر ولعل  هذا هو معنى قول من قال: أن ه إذا غاب مجيع الُقر 

 أن ه ظهر الل يل. 

                                                 
ب اإلمام البخاري رمحه اهلل قال:  (1)  حني غاب قرص الشمس. باب: متى حيل فطر الصائم، وأفطر أبو سعيد اخلدري بو 

ه ابن حجر يف الفتح إىل سعيد بن منصور ومل أجده يف املطبوع.2)  ( عزا

دخلت عليه، فأفطر عىل عرق، وإِّن أرى الشمس »( عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن أيب سعيد، قال: 8949برقم )ح (3)

 «.مل تغرب

 (.215 /25جمموع الفتاوى ) (4)
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 على تمر فإن لم يجد فعلى ماء: إفطار الصائممشروعية 

ائم أن  ُيفطر عىل متر يُ  اّشع للص   
ِ
من طريق  (2)والرتمذي (1)جاء عند أيب داود مل

باب، عن سلامن بن عامر ال ر أحدكم فليفطر إذا أفط»قال:  عن النبي ضبي، الر 

واحلديث يدل عىل مّشوعية « عىل متر، فإن مل جيد فليفطر عىل ماء فإن ه طهور

من طريق  (4)وجامع الرتمذي( 3)اإلفطار عىل التمر، وقد جاء يف مسند اإلمام أمحد

: قال مالك عبد الرزاق قال: أخربنا جعفر بن سليامن، عن ثابت، عن أنس بن 

يفطر قبل أن يصيل عىل رطبات، فإن مل تكن رطبات فُتمريات، فإن  مل  النبي كان »

هو وقال الرتمذي هذا حديث حسن غريب.  «تكن مُتريات حسا حسوات  من ماء

منه حديث سلامن بن عامر، ودل حديث سلامن عىل  ال يصح، وأصح   معلول  

طب إن تيّس،  ،مر أي ا كان نوعهالفطر عىل الت   فهذا يدلنا عىل فضيلة الفطر عىل الر 

 :وإال  فعىل الت مر، فإن مل يتيّس  ال هذا وال هذا، فال أقل  من أن  ُيفطر عىل ماء، قال

ها من الط عام « فإن ه طهور» وهذا علم من أعالم الن بوة، فإن  املاء يف املعدة مع ُخلو 

ر ذلك ره وُشعه لنا  مفيد  ومنظف هلا، كام قر  الطِّب احلديث، وهو موافق ملا قر 

فقد جاء ديننا احلنيف بطبِّ القلوب، وطبِّ األبدان، كام أن ه جاء  ،نبي اهلدى 

يق  نيا واآلخرة مًعا، فقد ذكر العالمة ابن القيِّم رمحه اهلل أن  للت مر مع الرِّ بصالح الد 

                                                 
 (.2355برقم )ح  (1)

 (.695برقم )ح (2)

 (.12676برقم )ح (3)

 (.696برقم )ح  (4)
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دة ذكر منها رمحه  ، (1)اهيزيد يف الب  وبع،  للط  لنيِّ مُ وللكبد،  قوٍّ أنه مُ اهلل: مصالح  متعدِّ

يق يقتل وأكله عىل الرِّ ، امر تغذية للبدنئ من خشونة احللق، وهو من أكثر الثِّ ربِ ويُ 

ة ود، فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية، فإذا أديم استعامله عىل الريق، خفف ماد  الد  

 (2)وغذاء، ودواء وُشاب وحلوى.ود، وأضعفه وقلله، أو قتله، وهو فاكهة الد  

ئد التمر أيًضا: يام  للجسم أنه يعيد ومن فوا ر الطِّب احلديث أن  الصِّ ته، وقد قر  قو 

ته، وما فقد من ُيذِهب ُس  كري ات اجلسم، وبالفطر عىل الت مر يستعيد املرء قو 

كري ات، فحينئذ    ونشاط؛ ألن  يف الت مِر فيتامين حيظىالس 
ة  ات كثرية، وهو مقوٍّ بقو 

ام  يشتمل عليه من  خيص   فكون الن بي وللمعدة أيًضا،  ،للبّص
لِ الت مر لإلفطار ف 

 ِغذاء األبدان، ومن تقوية األفهام.

ِعي  املّشوباتاإلفطار عىل  تنبيه: ة ُتؤثِّر عىل املعدة، وبعض الن اس ال ُيرا احلار 

ار،  هي ًة ولكن  مغب تها مصلحة  جسمِه، فُيفطر عىل تلك احل و  التي ربام تكون ش 

نة مصلحة  ع ال يأيت إال بخري، وتطبيق الس  ة، ومصاحلها معدومة، واتباع الّش  ضار 

هِلا.  حمضة، فعلينا مراعاهتا، والسري عىل ِمنوا

 حكم اإلفطار على الوتر من التمرات:

كان بعض الفقهاء قال  وإن   ،اإلفطار عىل الوتر من الت مراتال أعلم حديًثا ثابًتا يف 

ائم أن  ُيفطر عىل وتريستحب   . وألن  (3)«الوتر ب  ، حُي اهلل وتر   إن  : »لقوله  ،للص 

                                                 
 ( اجلامع.1)

 (.268 /4( زاد املعاد يف هدي خري العباد )2)

 (.2677(، ومسلم )ح6410أخرجه البخاري )ح (3)
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هذا اخلرب  واب: أن  والص   ،ه يوترخرج يوم العيد وط ِعم فإن   ذار إوتِ كان يُ  النبي 

م  ،وإذا ُشب يوتر ،اإلنسان إذا أكل يوتر وعىل هذا يقال أن   ،يصعب تعميمه م  وُيع 

ُوِجد املقتيض للنقل  فنقول: األمر الذي انعقد سببه يف عّص النبي  ،هذا اخلرب و 

قع هذا احلال واألمر الذي مل ينعقد سببه ومل  ،نا ال نقول بالوترفإن   ،فلم ُينقل كوا

كان النبي كيف  ُنِقل  ، لكن «الوتر اهلل وتر، حيب   إن  »يقال:  يوجد مقتضاه ممكن أن  

 نُقل أحد   ،وكيف كان ُيفطر ،يصنع يف أكله ويف ُشبه  حابة بأنه من الص   ومل ي 

ه بب ومل ُينقل أن  فبالتايل ال نستحب اإليتار هنا لوجود انعقاد الس   ،كان يوتر يف أكله

قال:  ، من حديث أنس ا ما ورد عن النبي وأم   ،يوتر، واألصل عدمه كان 

فهذا  (1)«ال خيرج يوم الفطر حتى يأكل مترات ويأكلهن وتًرا »  اهلل كان رسول 

ا ما مل يرد فإذا مل ينعقد سببه وال ُوِجد مقتضاه فهذا ممكن وأم   ،ه يقال بهأن   ال شك  

خيرج للمصىل يوم العيد  كان قبل أن   فالنبي  ،أن يقال به وُينظر بحسب املقتيض

ا القياس يف غري هذا املوضع ال وأم   ،إشكال فيهص وهذا ال هذا ورد فيه الن   ،يوتر

قل وكان األمر يستدعي إىل الن   ،صفة أكله وُشبه بي ه جاء عن الن  ألن   ؛يقال به

 ألن   ؛تحباب اإليتار يف الفطر يف رمضانفبالتايل ال نقول باس ،يوتر لو كان النبي 

 ىل اإليتار. ه ال دليل عهذا ُوجد سببه وقام املقتيض بالنقل، وأن  

                                                 
 (.953أخرجه البخاري )ح (1)
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 أيهما أفضل الفطر على الرُّطب أم التَّمر:

طب أو عىل الت مر كان  سواءاإلفطار  مر حني ُيطلق يشمل الت   فإن   ،ةُسن   فهوعىل الر 

طب إن   ه أشارت إىل أن   وإن كانت بعض األحاديث ،طب وغريهالر   مل  يطعم الر 

 وحني التعميم يدخل هذا يف هذا. ،لفصيل ُنفصِّ فهذا حني الت   (1)رياتم  يكن فالتُ 

 إن لم يجد الصائم تمًرا وال رطًبا فعلى ماذا يفطر:

ربه لطهارة ـه طهور يتفاءل بشفإن   (2)ائم متًرا أو رطًبا فيفطر عىل ماءإذا مل جيد الص  

املاء ُيزيل ما عساه علق يف املعدة من أدواء فهو نافع  وألن   ؛اهر والباطنالظ  

 للمعدة ومنظف هلا.

حديث )إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد  حكم

 فليفطر على ماء فإنه طهور(:

وابن  ( 5)والرتمذي ( 4)يف الكربى والنسائي ( 3)اإلمام أمحدرواه هذا احلديث 

قال حدثتني حفصة بنت  ،من طريق عاصم األحول كلهم ،(7)واحلاكم (6)خزيمة

                                                 
يفطر قبل أن يصيل عىل رطبات، فإن مل تكن رطبات فتمريات، فإن مل تكن متريات  كان النبي »قال:  عن أنس بن مالك   (1)

 (.696(، والرتمذي )ح2356أخرجه أبو داود )ح« حسا حسوات من ماء

 «ماء فإن ه طهورر أحدكم فليفطر عىل متر، فإن مل جيد فليفطر عىل إذا أفط»قال:  ، عن النبي  بيحلديث سلامن بن عامر الض    (2)

 (.695(، والنسائي )ح2355أخرجه أبو داود )ح

 (.16226( برقم )ح3)

 (3306( برقم )ح4)

 (.658( برقم )ح5)

 (.2067( برقم )ح6)

 (.1575( برقم )ح7)
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  (2)يف صحيحه وابن حبان (1)ورواه أمحد. عن سلامن بن عامر ،بابعن الر   ،سريين

وقال أبو عيسى هذا  عن حفصة بنت سريين به. ،من طريق هشام بن حسان

النسائي ورواه  ،حديث حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة وابن حبان واحلاكم

عن  ،عن خالد احلذاء ،من طريق شعبة وغريمها (4)وابن حبان (3)ىيف السنن الكرب

 ،وهذا إسناد منقطع بني حفصة وسلامن ،عن سلامن به ،حفصة بنت سريين

عنها غري  وِ ر  باب مل ي  والر   ،بابوالواسطة بينهام الر   ،ابقةويتضح هذا بالطرق الس  

وصف  فمثلها تستحق   ،هلا الرتمذي وغريه ولكن صحح   ،حفصة بنت سريين

 دق ويرمز حلديثها باحلسن.الصِّ 

إلى الحلوى دون التمر مع وجود األمرين هل  إن تاقت نفس الصائم

 :يقال أن الحلوى تقوم مقام التمر من كل وجه

 ه عىل أمر  نبِّ فحني يُ  ،ارع حكيمالش   من كل وجه، فإن  لوى ال تقوم مقام الت مر احل

ئد متعددة فالت   مر والفروق يف ذلك متعددة فالت   ،مر خيتلف عن احللوىففيه فوا

 زئة.وإن كانت احللوى جُم  (5)أفضل

                                                 
 (.16225( برقم )ح1)

 (.3515( برقم )ح2)

 (.3302( برقم )ح3)

 (.3514( برقم )ح4)

قوته بعدما فقد  دقوٍّ للبّص، وللمعدة، ويعيد للجسه ميق مصالح متعددة، منها: أن  مر عىل الرِّ للت   قال العالمة سليامن العلوان:( 5)

ة  ونشاط؛ ألن  يف الت مِر فيتامينات كثرية حيظىفحينئذ   ،يام،السكريات بالصِّ  بع، ، بقو  وقد ذكر ابن القيم أنه مقوٍّ للكبد، وملنيِّ للط 

اه، وُيربئ من خشون  .ودة احللق، وأكله عىل الريق يقتل الد  ويزيد الب 
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 ة عند اإلفطار:شرب المواد الحارَّ

د احلار   ائمني ُيفطرون عىل املوا فوس تتوق إليها وتشتهيها ألن  الن   ،ةكثري  من الص 

فإن  املعدة إذا  ،ر  ِطب اـُمِض باًحا لكنه كان مُ  مر واملاء وهذا وإن  وُيعرضون عن الت  

ة إال بالت مر أو فإهنا كانت خالية  بحاجة إىل ما ُيعيد قوهتا وال يمكن استعادة القو 

يق ،باملاء د احلارة  ،ه نافع للمعدةفإن   ،ولذلك األطباء ينصحون باملاء عىل الرِّ واملوا

يام قد ُتض ر ،ر باملعدةـعقب الصِّ فقون لو أن  األطباء يت  ولذلك  ،وال رضر وال رضا

د احلارةـ عىل وجود الض  ألن ه جيب عىل العبد أن   ،رر لقلنا: حيرم اإلفطار عىل املوا

 حيافظ عىل صحته.

إذا أذن المؤذن للمغرب ولم يجد الصائم ما يفطر به هل ينوي 

 ؟الفطر؟ وهل يتلفظ بالنِّية

ائم سواءمس إذا غربت الش   لقوله  ؛طعام أو مل يكن عنده هكان عند فقد أفطر الص 

: «  مس فقد أفطر هار من ها هنا، وغربت الش  يل من ها هنا، وأدبر الن  إذا أقبل الل

 ،أفطر اه لو وجد طعامً ألن   ؛اإلفطار ينوي . وليس بّشط أن  (1)مت فق عليه« ائمالص  

ا إذا كان يريد ه ال يريد الوصال، أم  ويف احلقيقة يعترب نفسه مفطًرا تلقائًيا ألن  

ز الوصال إىل الس   ز وِّ ومنهم من جُي  ،حرالوصال فهذا عىل قول من يقول بجوا

 يفطر إذا ال يواصل وأن   ولكن األفضل لإلنسان أن   ،حرالوصال إىل أكثر من الس  

                                                 
 (.1100(، ومسلم )ح1954أخرجه البخاري )ح (1)
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ه مل ينِو ألن   ؛ه قد أفطره يعترب أن  مل جيد شيًئا يفطر عليه فإن   إن  ، ف(1)مسغربت الش  

 .لذلكأصل ال  ألنه ،يتلفظ بالنِّيةال  ،الوهل يتلفظ بالنية أو ال؟  ،الوصال

 أيهما أفضل عند الفطر الحديث أم السكوت:

ريب  ألن  هذا مل يرد فيه يشء ولكن بال ؛مل يرد أُّيام أفضل أن  يسكت أو يتحدث

وحني ُسئل اإلمام أمحد رمحه  ،ُمثنًيا عليه له،ُمعظاًم  ،هلل أن  األفضل أن يكون ذاكًرا 

كر عام احلديث أم الس  اهلل تعاىل: أُّيام أفضل عىل الط   كوت؟ فقال رمحه اهلل: الذِّ

رط أن يكون الكالم ُمباًحا ـكوت. بشوالكالم أفضل من الس   ،أفضل من الكالم

ا الكالم احلرام ال شك   ،أو نحو ذلك أو تعليم   م  أو فيه تعل   م  ُمطلًقا أن ه حُمر   أم 

املؤذن  ال يغفل عن متابعة وينبغي للمفطر أن   ،والكالم الفضويل ال داعي له

كر بعد ذلك،  مهم ماذا علِّ يُ  أن   اإلنسان إذا كان عنده أوالد   أن   مجيل  وويقول الذِّ

م يرتبون عىل ألهن   ؛ياميف الصِّ   لفيقولون ويفهمهم وحيدثهم عن واقع الس  

يتحدثون عن  :اس اليوموهذا أفضل بكثري من واقع الن   ،هذا وينشؤون عليه

وعن  ،وعن روعة هذا األكل ،وعن مجال هذا األكل ،األكالت عوعن تنو   ،عامالط  

رق واملغرب ـوهلم إخوان يف املش ،نون يف األطعمةويتفن   ،تنويع هذا األكل

اس الن   مجيل أن   ،ال جيدون لقمة عيش ،امءويلتحفون الس   ،يفرتشون األرض

 يتذكرون واقع اآلخرين من إخواهنم وينارصوهنم ويعينوهم.

                                                 
لوا الفطر» لقوله  (1) ين : »(.وقوله 1098(، ومسلم )ح1957أخرجه البخاري )ح« ال يزال الن اس بخري  ما عج  ال يزال الدِّ

ل الن اس الفطر، ألن  اليهود، والن صارى  رونظاهًرا ما عج   (.2353أخرجه أبو داود )ح« ُيؤخِّ
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وهذا من الغلط،  ،ذنائمني وقت اإلفطار عن متابعة املؤيغفل كثري  من الص   تنبيه:

 فال يشغلك الفطر عن متابعة املؤذن.

 :ا منه أن الشمس قد غربتظنً  حكم من أفطر قبل الوقت

ائم إذا أكل   مس مل تغرب، وأن  الش    أن  مس قد غربت فتبني  الش   ظنًا منه أن  الص 

هذا بال ريب إذا كان و ،وجبون عليه القضاءة األربعة يُ األئم   فإن   ،نن مل يؤذِّ املؤذِّ 

 إذا ظن   ه ال يقيضد، وذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل إىل أن  غري متعمِّ 

ن عىل ن مؤذِّ أو أذ   ،داء قد نادى فأفطرالنِّ  أن   أو ظن   ،مس قد غربت فأفطرالش   أن  

ى نادى املنادي عىل ملا علم بخطئه أمسك حت   م  ثُ  ،طئه خُم  أن  وجه الغلط فتبني  

ه عىل رأي شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل ولعل   ه ال يقيضفإن   ،حيحالوجه الص  

ن ا ر  } :وعال لقول اهلل جل   ؛واباألقرب إىل الص   ط أ ن اب  ن ا إِن ن ِسين ا أ و  أ خ  اِخذ   {ال  ُتؤ 

 .[286]البقرة:

حكم من أفطر قبل دخول الليل خطأ  أو سهًوا أو ظن غروب 

 الشمس:

لِم بأن ه قد   ن  أفطر ظان ا دخول وقت الِفطر فال قضاء عليه، وإن  كان قد أفطر وع  م 

ق  ـرعي فإن ه يواصل وال يشء عليه، وإذا كان قد حتق  م عىل الوقت بالنِّداء الش  تقد 

أن ه قد أفطر قبل النِّداء فإن ه ُيمسك حت ى يدخل وقت اإلفطار، وهذا مذهب أمحد 

تار هذا القول اإلمام ابن ُخزيمة، ونصـره شيخ اإلسالم ابن تيمية، يف رواية، واخ

وذهب اجلمهور؛ منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد يف املشهور عنهم إىل 
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واب أن ه ال يقضـي، وأمثلة هذا متعددة: كأن  يسمع نداًء  -أن ه يقضـي مطلًقا، والص 

ديو ن طفل فيظن ه نداء يظن ه نداء بلده، فإذا هو ند -عرب الرا اء بلد آخر، أو كأن  ُيؤذِّ

رٍّ وليس عنده ما يستدل  مسجده، فتبني  أن ه أذان طفل قبل الوقت، أو أن يكون يف ب 

ي م، فأفطر، فتبني  له فيام بعد أن ه قد أخطأ، أو كأن   ق الغروب، وفيه غ  به عىل حتق 

ي ـلل يل قد دخل فأفطر، ومنه إذا نسيكون قد نام بعد العصـر، فلام استيقظ ظن  أن  ا

ل فأكل أو ُشب، كل هذا  ه  فأكل أو ُشب، أو إذا أخطأ فأكل أو ُشب، أو إذا ذ 

 ال ُيفطِّر، وال قضاء عليه، بل يواصل بقي ة يومه.

 :ذان أم بعدهمتى يفطر المؤذن قبل األ

ه ألن   ؛ لفة الس  اهر من صنيع أئم  وهذا لعله هو الظ   ،رفطِ يُ  ن قبل أن  ؤذِّ يُ املؤذن 

ن م  فطر ثُ فأا إذا دخل الوقت م اآلخرين بالفطر، أم  علِ يُ  هذا يشء من  يف فأرى أن   أذ 

نة وكون بعض االحتياط هو متابعة الس   ،ظر، وال داعي لالحتياط بتأخري األذانالن  

الليل من ها إذا أقبل » :، لقوله يقول احتياًطا فهذا غلطاألذان ور ؤخِّ املؤذنني يُ 

 .(1)مت فق عليه« هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم

 حكم تأخير اإلقامة في صالة المغرب مراعاة للمفطرين:

عاًة لكون اس يؤخِّ ر أن  الن  ـُيالحظ يف هذا العص رون اإلقامة يف صالة املغرب مرا

 !ون بني األذان واإلقامةن ُيفطرون ويتعش  اس اآلواحلقيقة أن  الن   ،اس ُيفطرونالن  

 الوضع يف ال يتغري   ة املساجد أن  ألئم  الة وهذا خطأ، فينبغي رون الص  ولذلك يؤخِّ 

                                                 
 (.1100(، ومسلم )ح1954أخرجه البخاري )ح (1)
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املغرب  صالة رونؤخِّ رنا يُ ـة املساجد يف عصفإن مجاعًة من أئم   ،رمضان عن غريه

ابتة عن رسول اهلل نة الث  وخالف الس   ،جوم وهذا غلطى تشتبك الن  يف رمضان حت  


رب املاء ـويش ،ويكفي من اإلفطار أن  يتناول اإلنسان مترة أو مترتني أو ثالًثا ،(1)

ا كونه جيلس أم   ،الة يذهب ويأكل ما طاب لهبعد الص   م  ثُ  ،الةثم يبادر إىل الص  

ر الص  ُيفطر ويتعش   ة الى بني األذان واإلقامة عىل حساب أن  اإلمام سوف ُيؤخِّ

 نة.الن اس عىل تعطيل الس   عنيُ فال نُ  ،نة فهذا غلط من اإلماموخيالف الس  

  :فأكل النَّاس هل يقضون خطأ  لو أذَّن المؤذن قبل دخول الوقت 

 اختلف العلامء يف ذلك عىل قولني:

م ال يقضون، : القول األول وهشام بن   عمر بن اخلطاب إىل هذا ذهبأهن 

واب.واختاره ابن تيمية ،عروة  ، وهو الص 

م يقضون، : القول الثاِّن بري  عن عمرهذا ُرِوي أهن   األهن   ؛أيًضا وعروة بن الز 

ئل عنها هشام، عروة فقال: يقضون، وُس  ئل عنهافُس    حصلت يف عّص الن بي

 فقال: ال يقضون.

 هل ثبت عن أحد من الصحابة أنه يقدم صالة المغرب على الفطر:

 من ذلكال يصح ف ،ون املغرب قبل الفطرصل  يُ كانوا م حابة أهن  كل ما ورد عن الص  

 يشء.

                                                 
كنا نصيل »(، من طريق أبو النجايش، قال: سمعت رافع بن خديج، يقول: 637(، ومسلم )ح559( ملا أخرج البخاري )ح1)

قال  ( عن أيب أيوب األنصاري 418)ح وأخرج أبو داود«. ، فينّصف أحدنا، وإنه ليبّص مواقع نبلهاملغرب مع رسول اهلل 

 ما مل يؤخروا املغرب إىل أن تشتبك النجوم. -أو قال: عىل الفطرة-« ال تزال أمتي بخري»يقول:  سمعت رسول اهلل 
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 :من ينام الفجر ويستيقظ عند اإلفطار

ال  م  ينامون بعد الفجر، ثُ  م  يل كله ثُ اس يف هذا العّص يسهرون الل  طائفة من الن  

جل يقول الر   م  يستيقظون عند اإلفطار، ثُ  م  ون العّص ثُ صل  هر، وقد ال يُ ون الظ  صل  يُ 

هيام الصِّ  بل حت ى ،الةالص    ُيؤدِ يام وملى الصِّ هذا قد أد   ! صائمبأِّنِّ  عىل الوجه  مل ُيؤدِّ

هر ون هذا الش  سم  يُ  لف وعال به، ولذلك كان الس   املطلوب الذي أمره اهلل جل  

ونه سم  يُ  ،دقةوشهر الص   ،ربهر الص  وش ،وشهر القرآن ،وشهر القيام ،يامشهر الصِّ 

م هذا الش   هبكل هذ  املعاِّن. ههذ هر لكلِّ األسامء الستلزا

 حديث: )أحب عبادي إلي أعجلهم فطًرأ(: حكم

مذي ة  (1)هذا احلديث رواه الرتِّ من طريق الوليد بن مسلم، عن األوزاعي، عن قر 

هري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة  ، عن الن بي بن عبدالرمحن املعافري، عن الز 

  :د هبذا احلديث . «أحب  عبادي إيل  أعجلهم فطًرا »قال: قال اهلل تعاىل وقد تفر 

تة. مذي عن السِّ  الرتِّ

ة: منكر احلديث جًدا. وهذا اإلسناد معلول، فقد قال اإل مام أمحد رمحه اهلل عن قر 

ا ابن  وقال حييى بن معني: ضعيف احلديث. وقال أبو زرعة: أحاديثه مناكري. أم 

 عدي رمحه اهلل فقال: ال بأس يف أحاديثه.

                                                 
 (.700برقم )ح  (1)
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: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها  معنى قول النبي

 هنا فقد أفطر الصائم:

إذا : »، قال: قال رسول اهلل  من حديث عمر بن اخلطاب جاء يف الصحيحني

مس فقد أفطر  أقبل الل يل من ها هنا، وأدبر الن هار من ها هنا، وغربت الش 

ائم  .(1)«الص 

ـرط، بخالف "إذ":  «إذا» قوله: من، وذلك بمعنى الش  إذا: ظرف ملا يستقبل من الز 

 فهي ظرف ملا مىض من الزمن. 

بمعنى: أقبل ظالمه من جهة املّشق، وهذا خيتلف من بلد إىل  «الل يل أقبل»قوله: 

 آخر. 

مس. قال شيخ اإلسالم ابن  «وأدبر الن هار»قوله:  أي: أدبر ضياؤه وغربت الش 

ائم، وال عربة باحلمرة  ص أفطر الص  تيمية رمحه اهلل تعاىل: إذا غاب مجيع الُقر 

د من املّشق. ص ظهر السوا ديدة الباقية يف األفق؛ ألن ه إذا غاب الُقر  الش 
(2) 

ائم فقد أفطر»قوله:  وقيل صار ُمفطًرا يف قيل: أي دخل يف وقت الِفطر،  «الص 

عي. وقد ذهب أكثر العلامء  يام الّش  احلُكم وإن  مل يطعم؛ ألن  الل يل ليس ظرًفا للصِّ

ل؛ ألن ه قد جاء يف بعض طرق احلديث:  إذا جاء الل يل من هاهنا، »إىل الت فسري األو 

وايات يفّسِّ بعضها بعًضا. (3)«فقد حل  اإلفطار  والرِّ

                                                 
 (.1100(، ومسلم )ح1954أخرجه البخاري )ح (1)

 (.215 /25جمموع الفتاوى ) (2)

 (.19413أخرجه أمحد )ح (3)
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ء وهذا عىل قول ال ال، فإن ه إذا أراد أن يواصل فله ذلك، سوا ذين ال يمنعون الِوص 

حر، أو واصل أكثر من ذلك. وقيل معنى اخلرب صار ُمفطًرا يف  واصل إىل الس 

ال  عي، وهذا قول الذين يمنعون الِوص  يام الّش  ن الل يل ليس ظرًفا للصِّ و  احلُكم، لك 

ُزونه أبًدا، ء ُمطلًقا، فال جُيوِّ حر أو كان أكثر من ذلك من باب أوىل. سوا  كان إىل الس 

ئد:  ويف احلديث فوا

ص. الفائدة األوىل:  ُيؤخذ من اخلرب املبادرة إىل اإلفطار إذا حتقق غياب الُقر 

ُيؤخذ من احلديث أن ه ال يلزم من التواطؤ الكيل عىل فهم اخلرب عىل الفائدة الثانية: 

فيه العلامء اختالًفا شديًدا، وقد كان االختالف  العمل به؛ فإن  هذا احلديث اختلف

حابة  ، فمنهم من يفهم من هذا احلديث أن ه ال بد  من إمساك جزء من عصـر الص 

من الل يل، ومنهم من يفهم أن ه ال جيب إمساك جزء من الل يل، وأن  الل يل إذا أقبل 

مس فإن ه ُيكت فى هب ذا. ولو كان األمر ظني ا عند طائفة، والن هار إذا أدبر وغابت الش 

فاالختالف املوجود أو الواقع بني العلامء يف هذه املسألة وغريها ال يمنع من 

ًبا، فإن  الناس ال يزالون خيتلفون يف مثل هذه املسائل.  ه العامل صوا  املصري إىل قول يرا

ـر الفائدة الثالثة: يات الش  عية قد تكون قطعي ة يف فيه داللة واضحة عىل أن  املسم 

ق بني ما يكون  ثبوهتا وال تكون قطعي ة يف داللتها، وهذا كثري جًدا، وينبغي أن نفرِّ

اللة  اللة أو الد  قطعي  الث بوت قطعي الداللة، وبني ما يكون قطعي الثبوت ظنِّي الدِّ

يف حديث عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن أيب ؛ ولذلك -وجهان صحيحان-

دخلت عليه، فأفطر عىل عرق، وإِّن أرى الشمس مل »، قال:  يد اخلدريسع
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ص، وهذا عىل ظنِّه، وعىل ظنِّ  سعيد  . فأبو( 1)«تغرب أفطر حني غاب الُقر 

مس مل تغرب، فأفطر ومل يفطروا، ومل ينكر بعضهم عىل بعض،  احلارضين أن  الش 

دلة عند أيمن قطعي ة يف واأل أو ي ِعب بعضهم عىل بعض؛ فاألدلة عند أيب سعيد 

مس، واالختالف ُوجد، هل غربت أم مل تغرب؟ وهذا  اإلفطار حني تغرب الش 

كثري يف االختالفات الواقعة بني الن اس، فهم يت فقون عىل األصل، ولكن خيتلفون 

يف ف هم األصل، وجيب أن ي عُذر بعضهم بعًضا ما داموا يبحثون عن احلق ويبحثون 

واب،  الحعن الص  لف الص  ،  وما دام املنطل ق هو الكتاب والُسن ة عىل فهم الس 

وكان الشافعي وغريه من العلامء يقولون فيام يوردون من مسائل االجتهاد: كالمنا 

 صواب حيتمل اخلطأ، وكالم غرينا خطأ حيتمل الصواب.

عي لغلبة الظن، ونظائر هذا  الفائدة الرابعة: ُيؤخذ من احلديث جواز احلُكم الّش 

ع.  كثرية يف الّش 

ـرعي قد حُيال يف تطبيقه والعمل به  الفائدة اخلامسة: ُيؤخذ من هذا أن  احلُكم الش 

ع يتعاملون مع هذا  ر  إىل واقع الناس ورؤيتهم، والن اس عىل حسب الت قوى والو 

مس أو عدم الن ص، فإن ه ال خيت لف العلامء أن  الناس يتفاوتون يف قضي ة غروب الش 

ذلك، ولكن  ينبغي التحقق من الغروب، والسي ام يف الذين يعيشون يف املدن؛ فإن 

ق الرؤية. ويف هذا العصـر الن اس يعتمدون يف  الُبنيان قد حيول بينهم وبني حتق 

ؤية، ويف إقبال الل يل، وإدبار النهار، نون  الر  ن، فاملؤذِّ مس، عىل املؤذِّ وغروب الش 

                                                 
(، وسعيد بن منصور عن 8949ائم، ووصله ابن أيب شيبة )ح( ذكره البخاري معلًقا، كتاب الصوم، باب متى حيل فطر الص  1)

ه ابن حجر يف الفتح ومل أجده يف املطبوع.عبد الواحد بن أيمن عن أبيه، عن أيب سعيد   . كام عزا
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ن جاز اإلفطار، وقد يكون يف نفس األمر  ن املؤذِّ نُون عىل هذا األمر، فإذا أذ  ُمؤمت 

ـرعي، وحينئذ  ال تثريب عىل من أفطر عىل أذانه،  ًما عىل الوقت الش  خُمطًئا أو متقدِّ

واب أن ه جي ا الذين يعيشون يف الرب  اري فالص  ب عليهم الت حقق من غياب مجيع وأم 

ط وأبرأ للذمة. و  ، وهو أح  ص، وإمساك جزء من الل يل مذهب قوي   الُقر 

ادسة: د األدلة والداللة يف املعنى الواحد، اهلل يقول الفائدة الس   ُيؤخذ من هذا تعد 

ت ب ني   ل ُكُم اخل  ي ُط األ ب ي ُض ِمن  } ت ى ي  ُبوا  ح  اُش   ُكُلوا  و  ِر ُثم  و  ج  ِد ِمن  ال ف  و  اخل  ي ِط األ س 

ي ام  إىِل  ال لي لِ  ، اختلف العلامء يف معنى هذه اآلية، فقيل: [187{]البقرة:أ مِت وا  الصِّ

أي: إىل دخول الل يل. وقيل: إىل وقت دخوله. فعىل املعنى األول: { إىِل  ال لي لِ }

لدخول، وهذا احلديث هو مفّس إذا دخل، وعىل املعنى الثاِّن: إذا أوشك عىل ا

مس.{ إىِل  ال لي لِ }ملعنى اآلية، وأن  معنى قوله:   بمعنى: إذا غابت الش 

 خيرية تعجيل الفطور:

حور  قال اإلمام ابن عبد الربِّ رمحه اهلل تعاىل: أحاديث تعجيل اإلفطار وتأخري الس 

ترة اإلفطار وتأخري  . وال خيتلف الفقهاء يف مشـروعي ة تعجيل( 1)ِصحاح ُمتوا

ل الناس اإلفطار ين ظاهًرا ما عج  ل الدِّ حور، وال يزا الس 
، وهذا دليل عىل بقاء (2)

                                                 
 (.345 /3االستذكار ) (1)

يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، ألن  ال»قال:  عن النبي  ( من حديث أيب هريرة،2353ملا جاء عند أيب داود )ح (2)

 «.اليهود، والنصارى يؤخرون
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، هذه عالمة عىل بقاء (1)اخلي ـري ة يف املجتمعات حني يكونون مط بِّقني هلذه الُسن ة

ر اإلفطار حت   ي ة، وما من جمتمع يؤخِّ الشـ ر ى تشتبك الن جوم إال وكان فيه من اخلري 

رون حت ى تشتبك الن جوم، وهم أكثر من اخلري، وهذا واقع الر  
م ال ُيفطِ ة؛ فإهن  ِفض  ا

رون اإلفطار حت ى  يف هذا يشاهبون اليهود والن صارى؛ فإن  اليهود والن صارى يؤخِّ

ن  تشب ه بقوم فهو منهم. وقد جاء يف مسند  اإلمام أمحد من تشتبك الن جوم، فم 

 ثوبان، عن حسان بن عطية، عن أيب منيب اجلريش، عن ابن عمر  حديث ابن

يف حت ى ُيعب د اهلل ال ُشيك له، وُجِعل رزقي : » قال: قال رسول اهلل بعثت بالس 

غار عىل من خالف أمري، ومن تشب ه بقوم فهو  لة، والص  حتت ظلِّ ُرحمي، وُجعل الذِّ

له أن  يقتيض حتريم  قال شيخ اإلسالم يف االقتضاء:« منهم إسناده جيِّد، وأقل أحوا

ُم  }الت شبه هبم، وإن  كان ظاهره يقتيض كفر املتشبه هبم، كام يف قوله:  هل  ت و  ن  ي  م  و 

ِإن ُه ِمن ُهم    (2).[51]املائدة:  {ِمن ُكم  ف 

ما ي ِصل ومسألة الت شب ه مسألة خالفي ة بني الفقهاء، فمنها ما ي ِصل إىل الُكفر، ومنها 

إىل الكبرية، وقد جزم غري واحد من العلامء بأن  أقل  أمر الت شب ه الت حريم، وذهب 

طائفة إىل أن  من الت شبه بالكفار ما يكون مكروًها، وهذا قول طائفة كبرية من 

الفقهاء، وهذا ما ُيعربِّ عنه أيًضا شيخ اإلسالم يف مواضع من كتبه، بينام جزمت 

                                                 
أخرجه البخاري « ال يزال الناس بخري ما عجلوا الفطر»قال:  ملا يف الصحيحني من حديث سهل بن سعد أن النبي  (1)

 (.1098)ح(، ومسلم 1957)ح

ط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ) (2)  (.270 /1اقتضاء الّصا



  

 

 

85 
  السحور والفطور: مسائل في الرابعالفصل 

م إال إذا دل ت طائفة من ال علامء أن ه ليس يف التشب ه ما هو مكروه، بل هو كله حرا

 قرينة صارفة هلذا، وإال  فاألصل التحريم.

أن  تعجيل الفطر ال خيتلف العلامء يف استحبابه، وقد جزم  وخالصة القول:

ِهي ة الت أخري، وقالت طائ فة بأن  الشافعي رمحه اهلل تعاىل بأن ه ال ي لزم من ذلك كرا

ح بالت حريم، إالالت أخري مكروه الل هم أن  هذا قد جيري عىل  ، وال أعلم أحًدا رص 

ال مطلًقا،  ن  يقول بمنع الِوص  قد أشار إىل مشـروعي ة  مع أن  الن بي أصول م 

رون؛ فنحن ُنخالفهم، وليس معنى  تعجيل الِفطر ألن  اليهود والن صارى يؤخِّ

ص، كام أن ه ليس معنى الت أخري أن ينتظر  الت عجيل أن  يفطر قبل ِغياب مجيع الُقر 

 حتى تشتبك النجوم، الُسن ة وسط بني نقيضني هذا وذاك. 

 تعجيل الفطر والصالة:

إلمام مسلم يف صحيحه عن أيب عطية، قال: دخلت أنا ومّسوق عىل أخرج ا

أحدمها يعجل  املؤمنني، رجالن من أصحاب الن بي ، فقلنا: يا أم  عائشة

الة، قالت: أُّيام  ر الص  ر اإلفطار، ويؤخِّ الة، واآلخر يؤخِّ اإلفطار، ويعجل الص 

الة؟ قلنا: عبد اهلل بن ل الص  ل اإلفطار ويعجِّ هكذا صنع »، قالت:  مسعود ُيعجِّ

جيل  (1) ، واآلخر أبو موسى«رسول اهلل  فُيؤخذ من هذا احلديث فضيلة تع 

رون اإلقامة يف  ظ يف هذا العّص أن  الن اس يؤخِّ الة، وُيالح  جيل الص  اإلفطار وتع 

عاًة لكون الن اس ُيفطِرون، ويف احلقيقة أن   الناس اآلن ُيفطِرون  صالة املغرب مرا

                                                 
 (.1099أخرجه مسلم )ح  (1)
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ة  الة، وهذا غلط، ينبغي ألئم  رون الص  ون بني األذان واإلقامة؛ فلذلك يؤخِّ ش  ويتع 

ة املساجد يف  املساجد أن  ال يتغري  الوضع يف رمضان عن غريه؛ فإن  مجاعة من أئم 

ت بك الن جوم، وهذا غلط، وخالف  رون املغرب حت ى تش  عّصنا يف رمضان يؤخِّ

ن ة الث ابتة عن ر ، ويكفي من اإلفطار أن  يتناول اإلنسان مترة أو سول اهلل الس 

الة، ثم بعد الصالة يذهب ويأكل  مترتني أو ثالًثا ويّشب املاء، ُثم  ُيبادر إىل الص 

ى بني األذان واإلقامة  ا كونه جيلس يفطر ويتعش  ما طاب له إىل صالة العشاء، أم 

ر الصالة  ام سوف ُيؤخِّ ن ة، فهذا غلط من اإلمام، عىل حساب أن  اإلم  وخُيالف الس 

ن ة أو الوقوع يف احلرام.  فال ُنعني الناس عىل تعطيل الس 

ئد:  ويف احلديث فوا

ِكل. الفائدة األوىل: ذ من هذا سؤال أهل العلم عام  ُيش   ُيؤخ 

 يف العلم.  ُيؤخذ من هذا منزلة عائشة الفائدة الثانية:

ن قال هبذا  الفائدة الثالثة: تي ي سأل عم  ُيؤخذ من هذا أن ه ال حرج من كون املف 

ل الصالة؟ فهي سألت  القول، فإن  عائشة  جِّ ل اإلفطار وُيع  جِّ ام ُيع  سألت: أُّي 

أل العامِل: ما تقولون يف كذا وكذا،  ن أصاب ومل تسأل عن اآلخر، فحني ُيس  عم 

ه آخر فقال كذا وكذا؟ فال حرج أن ي   ن قال بكذا وكذا الذي هو وعارض  سأل عم 

 أصاب؛ حتى ُيث ني عليه يف ذلك.

حابة  الفائدة الرابعة: ح وفيه نقاء قلوب الص  ، وحب  بعضهم بعًضا، ومد 

وابنة  ،عن بنت  قصة أيب موسى حني ُسِئل  املصيب والث ناء عليه، ومما يدل عىل ذلك 
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 ، ابن مسعود ِت أ  ف، و  صصف، ولألخت النِّ وأخت، فقال: للبنت النِّ ، ابن

فقال: لقد ضللت   بقول أيب موسى رِب  ِخ ، وأُ  ل ابن مسعودئِ فسيتابعني، فُس 

 صف، والبنة ابن  النِّ  لالبنةِ : بي الن  ا وما أنا من املهتدين، أقيض فيها بام قىض إذً 

فأتينا أبا موسى فأخربناه بقول ابن  .دس تكملة الثلثني، وما بقي فلألختالس  

ير  غضاضة أن ه حني أخطأ فلم  .(1)مسعود، فقال: ال تسألوِّن ما دام هذا احلرب فيكم

ائل:  قال ال تسألوِّن وهذا احل رب  فيكم، وأن ه قد أصاب، ومل يكرِتث من قول الس 

 تطيب نفوسهم بمثل هذا وال جيدون غضاضة يف سألت ابن مسعود. الصحابة 

 مثل هذا.

عن أمحد ابن أخي ابن وهب، قال  ومن ذلك ما ذكره الذهبي يف سري أعالم النبالء:

قال: كنت عند مالك، فسئل عن ختليل األصابع، فلم ير ذلك،  حدثني عمي

عندنا يف ذلك سنة: حدثنا الليث، وعمرو  املجلس، فقلت: إن   ى خف  فرتكت حت  

إذا توضأت خلل »قال:  النبي  بن احلارث، عن أيب عشانة، عن عقبة بن عامر: أن  

يته بعد ذلك ُيسأل عنه، فيأمر بتخليل األصابع، وقال يل:  (2)«أصابع رجليك فرأ

 (3)ما سمعت هبذا احلديث قط إىل اآلن.

                                                 
 (.6736أخرجه البخاري )ح( 1)

 (.39أخرجه الرتمذي )ح (2)

 (.234 /9سري أعالم النبالء ) (3)
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ثني خمتلفون يف أحاديث التخليل صحيحة أم ال، باستثناء حديث   مع أن  املحدِّ

أسبغ الوضوء، وخلل بني األصابع، وبالغ يف االستنشاق إال أن »لقيط بن صربة: 

 فإن ه حديث جيِّد.( 1)«.تكون صائاًم 

ن قبة لعبد اهلل بن مسعودالفائدة اخلامسة:  اهلل ؛ حيث وافق الُسن ة، وعبد  فيه م 

ومن أفاضلهم، وقد أثنى عليه  من أكابر أصحاب رسول اهلل  بن مسعود 

ا كام أنزل، فليقرأه عىل قراءة ابن أم من أحب أن يقرأ القرآن غض  »: وقال الن بي 

حابة من ِدق ة ساقيه قال:  ( 2)«.عبد ما »احلديث صحيح، وحني ضِحك الص 

ن قبة  (3)«يوم القيامة من أحد تضحكون؟ لِرجُل عبد اهلل أثقل يف امليزان وهذه م 

 . عظيمة لعبد اهلل بن مسعود

  

                                                 
 +(.142أخرجه أبو داود )ح (1)

 (.35(، وأمحد )ح138أخرجه ابن ماجه )ح (2)

 (.920أخرجه أمحد )ح (3)
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مسائل في المفطرات :الخامس الفصل
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 ال يفسد الصوم إال بيقين:

فمن صام بيقني فال  ، بدليل  الصيام أحد أركان اإلسالم فال جيوز تفطري أحد إال  

يف هذا  ىواليقني ال يتأت   ،م فال يفطر إال بيقنيك أو التوه  جيوز تفطريه بمجرد الش  

والقياس معترب بّشط أن يكون  ،صحيح أو إمجاع   ،ثابتة ة  أو سن   ،الباب إال بكتاب  

كاملغذي  ،ب ما كان يف معنامهاق باألكل والّش  لح  ه يُ فإن   ،اجلامع أقوى من الفارق

م يستغني به عن األكل وعن الّش   ه يأخذ فإن  ، بالذي يعيش معه اإلنسان أعوا

ا القياس الذي يكون الفارق فيه أقوى من وأم   ،بوحكم الّش   ،حكم األكل

 .اجلامع فال يعتد به

 جمع الريق وبلعه للصائم:

 لعه عىل قولني:ب م  من مجع ريقه ثُ اختلف العلامء في

 .يفطر أن  من مجع ريقه وبلعه فإن هالقول األول: 

واب؛  ال يفطر أن ه القول الثاِّن:  ، وهو مكروه.ألن ه مل يستقطبهوهو الص 

 إخراج الريق إلى ظاهر الشفتين ثم بلعه:

ائم ريقه بني شفتيه ثُ  إذا واب  بلعه فإن   م  أخرج الص  بعض الفقهاء يقول ُيفطر، والص 

 ه ال ُيفطر.أن  
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 أو شرب في نهار رمضان:من أكل 

 بّشطني: صومهمن أكل أو ُشب بطل 

 ج اجلاهل.، فيخرُ اعاملً يكون  : أن  ط األولالّش  

، فيخرُ يكون ذاكرً  : أن  ط الثاِّنالّش    ج الن ايس.ا

 حكم إفطار الصائم في نهار رمضان:

 ،ةُشعي   خصة ملن له رُ إال  يف هنار رمضان ه ال جيوز الفطر أن   عىل عونمِ املسلمون جُم 

وقال  ،ق بذلكفُس ه ي  خصة فإن  ا بدون رُ دً ا متعمِّ ومن أفطر يف هنار رمضان عاملً 

ل قت  قال اجلمهور يُ  ،( 1)مجاعة من األئمة بأنه يستتاب فإن تاب وإال وجب قتله

 ا.ل مرتدً قت  ومنهم من قال يُ  ،ا تعزيرً 

 :حكم من أكل أو شرب ناسًيا

إن  اهلل قد ُتاوز عن أمتي اخلطأ، » :حلديثصومه من أكل أو ُشب ناسًيا فإن ه ُيتم 

 ،وهذا احلديث معلول أنكره اإلمام أمحد، ( 2)«كرهوا عليهسيان، وما استُ والنِّ 

                                                 
ك يف سوق املسلمني وهو سكران ِس م  وأفتيت والة األمور يف شهر رمضان سنة أربع بقتل من أُ  بن تيمية:اقال شيخ اإلسالم ( 1)

وكنت أفتيتهم قبل هذا بأنه يعاقب عقوبتني:  ،ة حلم يذهب هبا إىل ندمائهق  تاز بُش وقد ُشب اخلمر مع بعض أهل الذمة وهو جُم 

 اس.وحال الن  ،وحال املذنب ،فقلت هذا خيتلف باختالف الذنب ؟فقالوا ما مقدار التعزير ،وعقوبة عىل الفطر ،عقوبة عىل الّشب

 ،تهاك املحارم يف هنار رمضاناس حتى خفت أنه إن مل يقتل ينحل نظام اإلسالم عىل انهذا عىل األمراء والن  رُب  ك  وتوقفت عن القتل ف  

 .[(532 /5الفتاوى الكربى البن تيمية )] .ه أظهر اإلسالما وأن  ه كان ُّيودي  ظهر فيام بعد أن   م  ثُ  ،فأفتيت بقتله فقتل

 (.2043أخرجه ابن ماجه )ح (2)
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ن ا إِن ن ِسين ا }ويؤيده قوله اهلل عز وجل:  ،ومعنى احلديث صحيح اِخذ  ن ا ال  ُتؤ  ب  ر 

ط أ ن ا  .«قد فعلت اهلل قال: أن  » (1)اء يف مسلم، ج[286]البقرة:{ أ و  أ خ 

فيقولون أن  اجلامع ال  ،عوبني اجلام ،بقون بني األكل والّش  احلنابلة يفرِّ  :فائدة

ى ىفطِّ هل يُ  نظري العلمي  الت  ويف هذا نظر؛ ألن   .ُينس  فإن   ،ر أم ال؟ فال يقال ال ُينس 

ىالواقع أن ه  من جامع ناسًيا فال يشء عليه، حلديث أيب هريرة بالت ايل ف، وقد ُينس 

 « ًمتفق  (2)«ام أطعمه اهلل وسقاه، وهو صائم، فليتم صومه، فإن  امن أكل ناسي

 ه ال فرق بينها.ألن   ؛ق مجاعة من العلامء اجلامع هبامعليه، فأحل

 وجب عليه أن  يلفظه، كمن ذكر وهو يأكل فإن   طعام   مهمن أصبح ويف ف مسألة:

 ر.فطِ يدفعه فبلعه مل يُ  عليه أن   بلعه أفطر، لكن لو شق  

 علك اللبان للصائم:

قاله ابن ، ه ال يتحل ل وليس له طعمألن   ؛رفطِّ ارين ال يُ الذي عند العط   باناللعلك 

 ه بالفم.لِ صن ع فإن ه ُيفطِّر لتحل  مُ ـا العلك الأم  وتيمي ة، 

 :شرب الدخان للصائم

 ا.بً ا ُشه ُيعد  ألن   وهو صائم، فإنه ُيفِطر؛ فّشبه ،خانالد   ببتيل بُّش ن ام

 ابتالع طعم السواك: 

 .رفطِ ه ال يُ واك فإن  من استاك وابتلع طعم السِّ 

                                                 
 (.126برقم )ح ( 1)

 (.1155(، ومسلم )ح6669أخرجه البخاري )ح (2)
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ائم بيتجن   تنبيه: د متحلِّ السِّ  الص  يمون ونكهات كطعم الل   ،لةواك املضاف إليه موا

  .ونحوه

 حكم االستياك للصائم بعد الزوال:

ة لألدل   ،وال وبعدهقبل الز   وهو مّشوع   ،ائم وغريهدة للص  ة مؤك  ن  واك ُس السِّ 

اس تي أو عىل الن  عىل أم   أشق   لوال أن  » :وقد قال  ،حيحة يف هذا البابالص  

وهذا ، من حديث أيب هريرة  (1)متفق عليه «واك مع كل صالةألمرهتم بالسِّ 

هر والعّص يف رمضان بام يف ذلك الظ   ،صالةواك عند كل رصيح يف استحباب السِّ 

 (2)وقد روى ابن أيب شيبة يف املصنفده، ما يقيِّ  طلق ومل يأِت احلديث مُ  وغريه، فإن  

ه مل أن   عن ابن عمر  ،عن نافع ،عن أيوب ،بسند صحيح من طريق ابن علية

ه ال واآلثار عىل أن  حاح ت األحاديث الصِّ وقد دل   .ائمواك للص  ا بالسِّ يكن يرى بأًس 

من يابس   رطًبايشء خيص   ه مل يأِت فإن   ،طب واليابسواك بني الر  فرق يف السِّ 

 . يته ُمطلًقانِّ فاقتىض األمر ُس 

قيل:  ،ال بأس بالسواك الرطب وقد قال الت ابعي املشهور حممد بن سريين رمحه اهلل:

خاري يف صحيحه البذكره . واملاء له طعم وأنت متضمض بهله طعم؟ قال: 

. وهذا مذهب أيب حنيفة والبخاري ومجاعة، وقد كرهه مالك وأمحد ( 3)معلًقا

  وغريمها.

                                                 
 (.252(، ومسلم )ح887أخرجه البخاري )ح  (1)

 (.9149برقم )ح  (2)

 ( ذكره البخاري معلًقا، يف كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم.3)
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 إليه ليس من أصله.  ضاف  مل يكن له طعم مُ  ما ،ه ال كراهة يف ذلكأن   :والصحيح

 استخدام معجون األسنان للصائم:

ائم معجون األسنان   :فيه تفصيلللص 

اِئمُ  نمِ إن  أ  احلالة األوىل:   .فهذا جائز ، يدخل إىل جوفهأال   الص 

 م أن ه سيدخل جلوفه فُيمن ُع منه.لِ ع   إن   احلالة الثانية:

 المضمضة واالغتسال لدفع العطش:

ال بأس باملضمضة واالغتسال لدفع العطش، واألصل جواز ذلك، واملضمضة 

ائم  ممنوع من األكل مّشوعة يف الوضوء ويف غريه، ولو كان يف صوم؛ ألن  الص 

ائم املاء عىل صدره، أو  ب وهي ليست يف معنامها، وكذلك لو رش  الص  والّش 

ه له ذلك، وال يرض صيامه، وقد جاء يف سنن أيب  اغتسل لتخفيف العطش مل ُيكر 

: قال ثه بعض أصحاب الن بي وغريه، عن أيب بكر بن عبدالرمحن أن ه حد   (1)داود

عىل رأسه املاء، وهو صائم من العطش،  بالعرج يصب    لقد رأيت رسول اهلل»

ائم أن  يكّس احلر وخيفِّ  وهذا دليل «أو من احلر ف العطش بصبِّ عىل أن ه جيوز للص 

زه  ،االغتسال قال احلنابلة يكرهاملاء عىل رأسه أو عىل بدنه، و واب جوا والص 

ابق. ليل الس   للد 

                                                 
 (.2365برقم )ح ( 1)
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 االستنشاق للصائم: 

فرق بني االستنشاق هناك و، ائمائم وغري الص  باإلمجاع للص  االستنشاق مّشوع 

هو وائم ائم وغري الص  فاالستنشاق ال خُيتلف فيه للص   ،وبني املبالغة يف االستنشاق

  لكن من بالغ يف االستنشاق وهو صائم فقد عىص النبي  ،مّشوع باإلمجاع

ودخل املاء إىل بالغ  فإذا، (1)«تكون صائاًم  وبالغ يف االستنشاق إال  أن  »حلديث: 

د إدخال املاء فإن ه ُيفطِر. د، وإن  تقص  ر؛ ألن ه مل يتقص 
 جوفه فإن ه ال ُيفطِ

 بلع النخامة:

 اختلف العلامء يف حكم بلع الن خامة عىل أقوال:

ء: ذهب احلنابلة إىل أهن  القول األول طِّر سوا ماغ ا ُتف  در ،كانت من الدِّ  ،أو من الص 

 اجلوف. من أو

ماغ.القول الثاِّن طِّر إذا كانت من الدِّ ا ُتف   : أهن 

ا إذا بلعها ومل تنفصل فال تُ  ،ر إذا انفصلتفطِّ ا تُ : أهن  القول الثالث  ر.فطِّ أم 

ءا : أهن  القول الرابع ماغ أ ال ُتفطِّر سوا در أو من اجلوف، كانت من الدِّ و من الص 

واب وسواء وقد قال اإلمام أمحد رمحه  ،انفصلت أم مل تنفصل، وهذا هو الص 

اهلل يف رواية املروزي: ليس عليك قضاء إذا ابتلعت الن خامة 

  وأنت صائم.

                                                 
 (.87أخرجه النسائي )ح (1)
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 هل يفطر الصائم ببلع الريق والنخامة:

يق من الفم فال يؤثِّر عىل  أمجع العلامء عىل أن  من بلع ريق نفسه ال ُيفطر؛ ألن  الرِّ

ه إذا مل يقصد مجع ريقه؛ ا حيح أن ه ال ُيكر  ائم بلعه، وهل يكره ذلك أم ال؟ الص  لص 

 ألن  االحرتاز منه ُمكلف وشاق، وال يكاد يسلم منه أحد.

در فال ُتفطِّر، وإذا كانت من  وأما الن خامة فقد قالت طائفة إذا كانت من الص 

حيح  ا ُتفطِّر، والص  ماغ فإهن  م  عىل اجلوف أو الدِّ د  بلِع الن خامة مكروه  أو حمر  أن  تقص 

ا ال ُتفطِّر ُمطلًقا، فليست أكاًل، وال ُُشًبا، وال يف معنامها.  قول طائفة، غري أهن 

ُة بحاجة  إىل معرفِة ُحكمها، فلو كانت ُتفطِّر  ُعم  هبا البلوى، واألم  والن خامة مم ا ت 

، فإذا انتفى ن قُل ذلك ُعلِم أن  القول بالت فِطري غرُي (1)بياًنا عاًما لبني  ذلك الن بي 

صحيح. وقد قال اإلمام أمحد رمحه اهلل يف رواية املروزي: ليس عليك قضاء إذا 

 ابتلعت الن خامة وأنت صائم. 

 من ابتلع حصاة ونحوها:

ائم  مِ يف ف  كان  إذا  ونحوه، فإن  استطاع دفعه فليدفعه، وإن   احصاة أو درمهً الص 

 ر.فال ُيفط األكل فُيفطِّر، وإن كان يسرًيا كدرهم  بمنزلة كان  ابتلعه فإن  

                                                 
ة أمجع، ومل يبينه الن بي قال العالمة سليامن العلوان:   (1) ا، ومل يأِت به دليل  واضح، فإن ه ليس من بياًنا  كل  أمر  حتتاجه األم  عام 

ا. عند اهلل، ولو كان من عند اهلل لبينه الن بي   بياًنا عام 
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 خروج الدم من فم الصائم:

م من فمِ  ائم، ففيه تفصيل: إن   إذا خرج الد  خرج من األسنان واللِّثة وكان  الص 

طِّر، وإن  كان يصب  صب  قلياًل فإن    فطر.ا فلم يدفعه وُشبه فإن ه يُ ه ال ُيف 

 :للصائم السعوط عن طريق األنف

طِّر، وإن   (1)السعوطكان  ذاإ طِّرللمريض فإن  ي كان باملغذِّ  للعالج فال ُيف  ه ألن   ؛ه ُيف 

 ب.بمنزلة األكل والّش  

 م:القيء للصائ

 ائم له حالتان:القيء للص  

 : أن  يغلبه فال يشء عليه.احلالة األوىل

د القيء احلالة الثانية:    وهذا رأي اجلامهري حلديث أيب هريرةفإنه يفطر  ،أن  يتعم 

ا من ذرعه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدً » :قال: قال رسول اهلل 

فيه  م  كلِّ وتُ  ط فيه عيسى بن يونسلِ غ   ،وهو معلول (2)رواه أهل السنن «فليقض

ارمي يف ، وهذا من أجل هذا احلديث ، وذكر الد  احلديث أعل ه أمحد والبخاري 

القيء ال ُيفطِّر ولو  يرى أن   وكان أبو هريرة مسنده أن أهل البّصة أعلوه، 

د تعم 
بخالف ما روى، وهو قول ابن عباس  فتي أبو هريرة يُ  أن   ميكن، وال (3)

                                                 
 (: السعوط: الدواء يصب يف األنف.1131 /3( قال اجلوهري يف الصحاح )1)

 (.1676(، وابن ماجه )ح720(، الرتمذي )ح2380أخرجه أبو داود )ح (2)

إذا قاء : »البخاري معلًقا، كتاب الصوم، باب احلجامة والقيء للصائم، أن عمر بن احلكم بن ثوبان: سمع أبا هريرة  ذكره  (3)

 واألول أصح.« أنه يفطر»، ويذكر عن أيب هريرة: «فال يفطر إنام خيرج وال يولج
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 واب؛ ألن   (1)وعكرمة ة املتبوعني وهو الص  ه مل يثبت وطائفة من التابعني واألئم 

جاء  (2)«قاء فأفطر»: يب ذر وأ ا حديث ثوبان، وأم  رفطِّ أن  القيء يُ  بي عن الن  

يكون  ح بعضهم هذا الوجه، وحيتمل أن  ، ورج  (3)«قاء فتوضأ» :فقيل ،فيه اختالف

 ة،فل أو أفطر لألولوي  ه يف الن  ل أن  فظ األو  عىل وجه االستحباب، وحيتمل يف الل  

، واخلالف قوي، ه أفطر من أجل القيءه ال داللة عىل أن  ى لو قيل بثبوهتا فإن  وحت  

م ذكره ال بام خرجبام دخل  يفتون  وكان أبو هريرة وابن عباس ، وهذا كام تقد 

 أصح.
حديث أبي هريرة )من ذرعه القيء فال قضاء عليه ومن  حكم

  استقاء فعليه القضاء(:

وغريهم من طريق عيسى بن يونس، عن هشام بن  (4)هذا احلديث رواه اخلمسة

من ذرعه القيء فال »قال:  ، عن الن بي حسان، عن ابن سريين، عن أيب هريرة 

 «.قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء

وقد صححه ابن خزيمة، وابن حبان، واحلاكم، وذلك باعتبار أن  رواته كلهم 

واة تصحيح اإلسناد، فقد أعل ه  ثقات، ولكن  اخلرب معلول، وال يلزم من توثيق الر 

ارمي  مذي، وقال اإلمام الد  أكابر املحدثني، منهم اإلمام أمحد، والبخاري، والرتِّ

                                                 
الصوم مما دخل وليس مما »باس، وعكرمة: البخاري معلًقا، كتاب الصوم، باب احلجامة والقيء للصائم:  وقال ابن ع ذكره (1)

 «.خرج

 (.2381أخرجه أبو داود )ح (2)

 (.87أخرجه الرتمذي )ح (3)

 (.10463(، وأمحد )ح1676(، وابن ماجه )ح720(، والرتمذي )ح3117(، والنسائي يف الكربى )ح2380أبو داود )ح (4)
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ِهم فيه. وهذا قول أكثر رمحه اهلل يف سننه: قال عيسى زع م أهل البّصة أن  هشاًما و 

فه البخاري يف صحيحه، بام رواه معلًقا بسند صحيح عن  (1)املحدثني، وقد ضع 

 .«إذا قاء فال يفطر إنام خيرج وال يولج»موقوًفا أنه قال:  أيب هريرة 

مل خيالفه، ومل ُيفِت بخالفه، والقاعدة عند   فلو كان اخلرب حمفوًظا عند أيب هريرة

 (2)أيب هريرة: أن  الفطر مما دخل ال مما خرج. وقد ذكر البخاري يف صحيحه معلًقا

وهذا مذهب . «الصوم مما دخل وليس مما خرج»أنه قال:  عن ابن عباس 

عكرمة، وسعيد، وهو قول  للاملكية، فعىل هذا القول يصبح القيء غري ُمفطِّر، 

، أو نسياًنا؛ ألن ه مل يثبت دليل  عن الن بي س ء كان عمًدا، أو سهًوا ُيبنيِّ أن  القيء  وا

ًرا لبي نه الن بي  ا، يعلمه العام قبل اخلاص؛  ُمفطِّر، ولو كان القيء ُمفطِّ بياًنا عام 

ة.  ألن  هذا احلكم مم ا حتتاجه األم 

وهذا ذهول  من قائله!  (3)ُيفطِّر باإلمجاعوقد ذكر بعض أهل العلم أن  القيء عمًدا 

فقد ذهب مجع من أكابر أهل العلم إىل أن  القيء ال ُيفطِّر ُمطلًقا: منهم أبو هريرة، 

وابن عباس، وعكرمة، وسعيد، والبخاري، ومجع من فقهاء املالكية، وهو 

حيح.  الص 

                                                 
 .كتاب الصوم، باب احلجامة والقيء للصائم  (1)

 .كتاب الصوم، باب احلجامة والقيء للصائم (2)

ائم فهذا غري دقيق، وكثري   قال العالمة سليامن العلوان: (3) وقول اخلطايب وغريه بأن  العلامء جممعون عىل أن  القيء عمًدا ُيفطِّر الص 

ى يف املسائل الفقهية ال تصح، فكيف ينعقد إمجاع وأبو هريرة، وابن عباس، وعكرمة، وسعيد،  من هذه اإلمجاعات التي حُتك 

 وطوائف من بعض فقهاء املذاهب قد خالفوا يف هذه املسألة!
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من ذرعه القيء » :ديث أيب هريرة والقائلون بأن  القيء ُمفطِّر يعتمدون عىل ح

ويعتمدون أيًضا عىل حديث أيب «. فال قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء

د جاء بلفظ وهذا احلديث فيه نظر، فق (1)«قاء فأفطر اهلل  أن  رسول: »الدرداء 

ولو فرضنا صحته فهذا جمرد فعل ال يدل  عىل  (2)«قاء فتوضأ أن  رسول اهلل »

ا حديث  فهو ضعيف. «من استقاء فعليه القضاء: »أيب هريرة  اإلجياب، وأم 

غ الط عام من البدن ُينِهك اجلسم وُيضِعفه فكان الفطر أوىل،  وقالوا أيًضا بأن  استفرا

ا كانت ُتضِعف البدن وتنهكه صارت ُمفطِّرة. ويف هذا نظر، فإن   فإن  احلجامة مل 

 الت عب ُينِهك البدن، هل يكون ُمفطًِّرا؟!

ائم كام هو قول أكثر العلامء من  ا ال ُتفطِّر الص  اجح أهن  ا قضية احلجامة فالر  وأم 

حابة، والت ابعني، ومن جاء بعدهم.  الص 

حكم حديث: )من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء 

 عمدا فليقض(:

من طريق هشام بن حسان، عن  ( 4)وأبو داود ( 3)الرتمذيهذا احلديث أخرجه 

من ذرعه القيء، فليس عليه »: قال الن بي د بن سريين، عن أيب هريرة، أن  حمم

هريرة  قال أبو عيسى الرتمذي: حديث أيب«. قضاء، ومن استقاء عمًدا فليقض

                                                 
 (.2381أخرجه أبو داود )ح (1)

 (.87أخرجه الرتمذي )ح (2)

 (.720برقم )ح (3)

 (.2380برقم )ح (4)
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حديث حسن غريب ال نعرفه من حديث هشام عن بن سريين عن أيب هريرة عن 

د رمحه اهلل تعاىل يف إال من حديث عيسى بن يونس. لكن أشار أبو داو الن بي 

سننه، قال: رواه أيًضا حفص بن غياث عن هشام مثله. ونقل الرتمذي عن اإلمام 

 -بضم اهلمزة-بخاري رمحه اهلل تعاىل أنه قال عن هذا احلديث: ال ُأراه حمفوًظا 

: ال أظن ه، وحيتمل ال أ راه  بمعنى ال أعلمه حمفوًظا، أي: ال  -بفتح اهلمزة-أي 

واب، فإن  هذا اخلرب معلول، وقد أعل ه مجاعة من أعلمه صحيًحا . وهذا الص 

ارمي رمحه اهلل تعاىل يف سننه اظ، وقد حكى اإلمام الد  عن عيسى بن يونس  (1)احلف 

من هشام يف هذا  زعم أهل البّصة أن هشاًما أوهم فيه، فهذا يفيد أن  الغلطل: قا

يعني بذلك  (2)ل: ليس من ذا يشءاخلرب، قال أبو داود: سمعت أمحد بن حنبل يقو

د ضعف اخلرب أن  أبا هريرة كان يفتي   أن  احلديث غري صحيح، ومم ا ُيؤكِّ

 عل قه« إذا قاء فال يفطر إنام خيرج وال يولج» بخالفه، وقد قال أبو هريرة 

، وهو ُيعل  املرفوع، وحينئذ  اتفق أهل البصـرة، واإلمام (3)البخاري يف صحيحه

أمحد، والبخاري، وأبو عيسى الرتمذي، وآخرون، عىل ضعف حديث الباب، 

الة عىل فطر من تقيأ عامًدا، ومتابعة  ة الد  وحينئذ  ال يصح يف الباب يشء من األدل 

كثِر من عل ة، حفص بن غياث لعيسى غري مقوية للخرب؛ ألن  اخلرب معلول  بأ

د عيسى، ومتابعة  فمعلول بوهم هشام عىل ما قاله أهل البّصة، ومعلول بتفر 

                                                 
 (.1079 /2بسنن الدارمي )  (1)

 (371 /4السنن الكربى للبيهقي ) (2)

 كتاب الصوم، باب احلجامة والقيء.  (3)
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حفص غري جمدية ونافعة، ومعلول  بأن  فتوى أيب هريرة بخالف ما روى، وال يقال 

ى ال بام رأى، ألن ا نقول إن  ما رواه مل يثبت أصاًل، وأنه غري حمفوظ،  و  بأن  العربة بام ر 

حايب بخالف ما رواه، فإن  هذا وهذا ك ة الكبار، إذا أفتى الص  ثري ما ُيعلُِّل به األئم 

أن  ما رواه ُيعترب ضعيًفا ومل يصح، وعل ل اإلمام  -ليس عىل اإلطالق-قد يفيد 

أمحد بأشياء كثرية من هذا القبيل، وأشار إىل هذا املعنى احلافظ بن رجب رمحه اهلل 

 ذي.تعاىل يف ُشح علل الرتم

 )قاء فأفطر( على أن القيء يفطر الصائم: يدل حديثهل 

 أبا الدرداء معدان بن طلحة، أن  من طريق  (1)هذا احلديث أخرجه أبو داود يف سننه

 ،رسول اهلل أن  »، حدثه  (2)«قاء فتوضأ»املحفوظ يف هذا اخلرب و «قاء فأفطر، 

ه ال يفيد فإن   «قاء فأفطر»: هذا اخلرب بأنه  ضعيف، ولو ثبت (3)وحديث فضالة

دب وليس عىل وقد يكون فعله عىل وجه الن   ،فلقد يكون فعله يف الن   ،الوجوب

 فإذا دخله ،حد أركان اإلسالمأوهو  ،يام من دين املسلمنيالصِّ  وجه اإلجياب، فإن  

رات ال تثبت إال بأدلة صحيحة فطر إال بيقني، وهذه املفطِّ بيقني فال يُ  املسلم

وتكون  ،اه قد يكون اإلسناد صحيحً ألن   ؛ةقوي  فيها اللة ة تكون الد  جلي  واضحة 

ويعتمد  ،اولكن يكون اإلسناد ضعيفً  ،اللة رصحيةاللة ضعيفة وقد تكون الد  الد  

 . وعىل كون الداللة قوية ،ايف هذا الباب عىل كون اإلسناد صحيحً 

                                                 
 (.2381برقم )ح  (1)

 (.87أخرجه الرتمذي )ح (2)

 «. فقاء فأفطرأنه كان صائاًم » (. عن فضالة بن عبيد األنصاري، عن النبي 23966( أخرجه أمحد )ح3)
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واألصل  ،ة عىل اإلجيابداللة قوي  ه ليس فيه فإن   «قاء فأفطر»: النبي  أن  ولو صح 

بن عباس ا، وهلذا كان أبو هريرة وى يثبت دليل بالوجوبحت   ،عدم الوجوب

ال مما مما دخل  الصوم ر وأن  فطِّ القيء غري مُ  فتون بأن  ة يُ وعكرمة وطائفة من األئم  

 . (1)خرج

 حكم حديث )ثالث ال يفطرن الصائم الحجامة والقيء واالحتالم(:

طريق حممد بن عبيد املحاريب قال: حدثنا عبد من  (2)احلديث أخرجه الرتمذيهذا 

 اخلدري الرمحن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد 

ائم: احلجامة، والقيء، واالحتالم»: قال: قال رسول اهلل  « ثالث ال ُيفطرن  الص 

غري حمفوظ. ألن ه قد رواه عبد الرمحن   قال أبو عيسى حديث أيب سعيد اخلدري

قال ابن معني: ليس  بن زيد بن أسلم وقد ضعفه اإلمام أمحد والبخاري ومجاعة،

ر رمحه اهلل: أمجع أهل العلم بالنقل عىل تضعيف  .حديثه بيشء وقال احلافظ البزا

 .أمجعوا عىل ضعفه :وقال ابن اجلوزي .أخباره وليس هو بحجة فيام ينفرد به

اظ االتفاق عىل ضعف عبد الرمحن بن زيد بن أسلم،  وحكى غري واحد من احلف 

وقد قال أبو عيسى وقد روى عبدالله بن زيد بن أسلم، وعبد العزيز بن حممد 

، أي مل يذكر واحد الدراوردي، وغري واحد، هذا احلديث عن زيد بن أسلم مرساًل 

ا داود السجزي يقول من هؤالء فيه عن أيب سعيد، وقد قال الرتمذي: سمعت أب

                                                 
إذا قاء : »ذكره البخاري معلًقا: كتاب الصوم، باب احلجامة والقيء للصائم، أن عمر بن احلكم بن ثوبان: سمع أبا هريرة  (1)

 .«الصوم مما دخل وليس مما خرج»وقال ابن عباس، وعكرمة: « فال يفطر إنام خيرج وال يولج

 (.719برقم )ح (2)
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سألت أمحد بن حنبل عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم فقال: أخوه عبد اهلل بن 

: وهو الذي رواه مرساًل  .زيد ال بأس به ، ثم  قال أبو عيسى: سمعت حممًدا أي 

 .البخاري، يذكر عن عيل بن عبد اهلل أي املديني قال: عبد اهلل بن زيد بن أسلم ثقة

اهلل وأيب طالب، وذهب ابن معني  عيسى، وأمحد يف رواية عبدوهذا قول معن بن 

ونحوه عن  .إىل أنه ضعيف وقال رمحه اهلل: بنو زيد ثالثتهم حديثهم ليس بشئ

 :وقال ابن عدي .ليس بالقوي: أيب داود واجلوزجاِّن، وقال الن سائي رمحه اهلل تعاىل

ن  أوالد زيد بن أسلم وهذا الذي ذهب إليه األكثر فإ. وهو مع ضعفه يكتب حديثه

وهم: عبد اهلل، وعبد الرمحن، وأسامة، ضعاف. وأمثلهم عبد اهلل، وأضعفهم عبد 

اظ ُمت فقون عىل ضعف عبد الرمحن ومل يتفقوا عىل ضعف  الرمحن، غري أن  احلف 

 البقي ة. 

بو وال خيتلف العلامء بأن  هذا احلديث مل يثبت متصاًل، وقد قال اإلمام أبو حاتم وأ

هذا خطأ رواه سفيان : زرعة يف حديث عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه

 الثوري عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي 

وهذا مغاير لرتجيح أيب عيسى ومجاعة من  .قال وهذا الصحيح عن النبي 

راوردي، عن زيد روايته عن عبد اهلل بن زيد بن أسلم، وعبد العزيز بن حممد الد

: ومل يذكر فيه عن أيب سعيد. وقد رواه الث وري وهو أوثق من بن أسلم مرساًل  ، أي 

، رواه عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي 

 وعلة هذا اخلرب اإلهبام.
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 استعادة القيء بعد خروجه:

ًدا ما دام ائم أال  يبتلع القيء متعمِّ صائاًم، فإذا عجز عن دفعه فال  جيب عىل الص 

ه، وإن  استطاع دفعه فبلعه حرم عليه ذلك وأفطر؛ ألن ه بمنزلة من أكل طعاًما،  يرض 

العائد يف هبته، كالكلب يقيء، »قال:  بي الن   ألن   ؛أصاًل  لقيء منهي  عنها ةإعادو

«يعود يف قيئه م  ثُ 
(1)

كان يف صالة وذرعه  لووى بل يدفعه حت   ،عيد القيءاملسلم ال يُ ف 

وإذا  ،ف نفسهوهذه رخصة له لُيصلح حاله وينظِّ  ،الةيقطع الص   أن   القيء بإمكانه

كان يف  فإن   ،وال رخصة له يف ابتالعه ،تلقاه يف مناديل ونحو ذلك فال بأس به

 .هابتلعه بطلت صالته وبطل صوم صالة وكان صائاًم وأخرجه وظهر إىل الفم ثم  

  الحموضة للصائم:

 احلقائق وال ُتزيل ا ُتلحق به، واألسامء ال ُتغريِّ احلموضة إذا كانت بمنزلة القيء فإهن  

يق أو نحو ذلك، فهذا ليس من عم أو الرِّ د إحساس بالط  ر  جُم  تا إذا كانأم   ،املعاِّن

، س دون القيءوالقل   ،ون شيًئا قيًئا وشيًئا قلًساسم  لفقهاء يُ او ،القيء يف يشء

 ى قلًسا.فهذا يسم   .: ما ال يمأل الفمبأن ه عنه الفقهاء عربِّ القلس يُ ف

 األدوية التي توضع في القبل أو الدبر للصائم:

واب يف الت حاميل التي تُ  بر أهن  الص  وم؛ الص   فطِّر وال ترض  ا ال تُ وضع عن طريق الد 

روهو -وكذلك اإلحليل:  ،با ليست بمنزلة األكل والّش  ألهن   ك  دخل فإذا أُ  -الذ 

                                                 
 (.1622أخرجه البخاري )ح( 1)
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ة إذا أخذت حتلياًل فال ُيفطِّ  يشء  فيه  عن طريق الفرج بمنظار فال  ر، وكذلك املرأ

 .رفطِ تُ 

 :من لطَّخ قدمه بشيء فوجد طعمه في حلقه

 
 
ا، بً ألن ه ليس أكاًل وال ُُش  ه فإن ه ال ُيفِطر؛فوجد طعمه يف حلق من لط خ قدمه بيشء

عام يف طرف اللِّسان للن ظر يف طعمه ال وضع الط   أن   يرى وكان ابن عباس 

 فكيف هبذا. (1)رفطِّ يُ 

 حكم الكحل للصائم:

ائم ءالكحل ال ُيفطِّر الص  يام، سوا حت ى  فرًضا، كان نفاًل أو ، وليس به بأس يف الصِّ

ي ، فإن  الّش  ًرا لو أحس  بطعم الكحل يف حلقه فهذا ال يلزم من كونه ُمفطِّ
(2)

لو  

خص بقدمه أحس بمرارته، والكحل كان عىل عهد النبي  ، ويستعمله وطئه الش 

ًرا لبي نه النبي  واب، وهو الذي نّصه ، كثري  من الن اس ولو كان ُمفطِّ وهذا هو الص 

من أصحابنا  ما رأيت أحًداوقد قال اإلمام األعمش:  بن تيمية،اشيخ اإلسالم 

ائم. ، وقد ذهب بعض الفقهاء إىل ( 3)رواه أبو داود يف سننه يكره الكحل للص 

ائم حلديث عبد الرمحن بن الن عامن بن معبد بن هوذة، عن أبيه، عن  كراهيته للص 

                                                 
ائم قال:  ذكره )1(   «.ال بأس أن يتطعم القدر أو اليشء»وقال ابن عباس: البخاري معلًقا، كتاب الصوم، باب: اغتسال الص 

ائم عن القدر»( عن ُشيك، عن سليامن، عن عكرمة، عن ابن عب اس، قال: 9278ووصله ابن أيب شيبة )ح  «.ال بأس أن يتطاعم الص 

 احلنظل. ( 2)

 (.2379برقم )ح (3)
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ه، عن الن بي  ائم»أن ه أمر باإلثمد املروح عند النوم، وقال:  جدِّ  (1)«ليتقه الص 

وهذا احلديث منكر، قال أبو داود: قال يل حييى بن معني هو حديث منكر. وحينئذ  

ائم من الكحل.ال يصح هذا احلديث حجة عىل   منع الص 

ة أمجع، ومل يبيِّنه الن بي  قاعدة: ا، ومل يأِت به دليل   كل  أمر  حتتاجه األم  بياًنا عام 

ا ن عند اهلل لبي نه الن بي واضح، فإن ه ليس من عند اهلل، ولو كان م  .بياًنا عام 

 حديث عائشة: )أن النبي أكتحل في رمضان وهو صائم(: حكم

رمحه اهلل من طريق بقية بن الوليد قال: حدثنا  (2)هذا اخلرب رواه اإلمام ابن ماجه

اكتحل رسول اهلل »، قالت: الزبيدي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة 

 وهذا خرب منكر، الزبيدي قال عنه عيل  بن املديني: ليس بيشء،  «.وهو صائم

مه وقال اإلمام الن سائي: ضعيف احلديث، وكان جرير  ُبه، وكذلك اهت  يكذِّ

د ابن ماجه، احلاكم أبو أمحدبالكذب  د ابن ماجه فيها ، وهذا اخلرب من أفرا وأفرا

  مقال يف الغالب.

مذي قال: جاء رجل  ، عن أنس بن مالك من طريق أيب عاتكة (3)وروى الرتِّ

 «.نعم»فقال: اشتكت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال:  إىل الن بي 

مذي من أجل أيب عاتكة، وقال رمحه اهلل تعاىل وال يصح يف الباب  :وقد ضعفه الرتِّ

 يشء. وكذا قال اإلمام أمحد والبخاري وغريمها.

                                                 
 (.2377أخرجه أبو داود )ح (1)

 (.1678برقم )ح  (2)

 (.726برقم )ح (3)
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ح عند الن وم، وقال: أمر  الن بي أن   (1)وجاء عند أيب داود ليتقه »باإلثمد املُرو 

ائم  هذا خرب منكر. :قال يل حييى بن معني :قال أبو داود رمحه اهلل. «الص 

ائم: فذهب إىل منعه اإلمام سفيان  وقد اختلف الفقهاء رمحهم اهلل يف الكحل للص 

ب، وإسحاق وأمحد رمحهم اهلل، ولكنهم مل يذكروا دلياًل صحيًحا يف هذا البا

ر والعني ليست منفًذا للمعدة، ولذلك ذهب أكثر أهل العلم إىل أن  الكحل ال ُيفطِّ 

ء ائم مطلًقا، سوا ءاكتحل حلاجة  أو لغرِي ح الص  اكتحل يف صيام الن فل،  اجة، وسوا

ة  أو يف صيام الفرض، وهبذا قال اإلمام أمحد يف رواية عنه، وهو مذهب عام 

 الت ابعني وأكابر العلامء.

ا من أصحابنا يكره ما رأيت أحدً يف سننه عن األعمش قال:  (2)فقد روى أبو داود

. وهذا نقل لقول أكابر أهل العلم من الت ابعني ومن بعدهم ممن الكحل للصائم

ائم، وهذا لعدة أمور:  م ال يكرهون الكحل للص   أدرك األعمش بأهن 

ائم.يشء يف  أن ه مل يثبت عن الن بي  األمر األول:  منع الكحل للص 

ئع أهل اإلسالم  األمر الثاِّن: يام من ُشا أن  األصل الرباءة األصلية، والصِّ

ًرا لبي نه  ا يعلمه العام فضاًل عن ب الن بي الظ اهرة، فلو كان الكحل ُمفطِّ ياًنا عام 

 اخلاص.

ا كون اإلنسان إذا اكتحل  األمر الثالث: أن  العني ليست منفًذا للمعدة كاألنف، أم 

طِئ  يشعر بالط عم يف احللق فهذا ال يدل  عىل أن  العني منفذ للمعدة، فلو أن  امرًءا و 

                                                 
 (.2377برقم )ح  (1)

 (.2379برقم )ح  (2)
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بقدمه حنظاًل وتركه بقدمه لشعر بالطعم يف حلقه، وهل يدل  هذا عىل أن  وطء 

، فوجود ، الذي ُيفطِّر هو األكل  احلنظل ُيفطِّر؟! كال  ًرا الط عم باحللق ليس ُمفطِّ

ائم؛  ا الكحل، والطِّيب، وما شاهبهام، فال ُتفطِّر الص  ب وما يقوم مقامهام، أم  والّش 

، واألصل الرباءة األصلي ة، فال حيق لنا أن  نقول ألن ه ال ُبد  من دليل  عن الن بي 

ا بالكحل، بل بكل ما يمر  بنا مم ا يذكره بأن  هذا ُيفطِّر بدون دليل، ولي س هذا خاص 

ته أيًضا، فربام كان  ليل وننظر يف صح  ، علينا أن  نبحث عن الد  ًرا بعض الفقهاء ُمفطِّ

ة غري مستقيمة. ليل ضعيًفا أو موضوًعا، أو كانت احلج   الد 

 أن  الكحل ال ُيفطِّر ُمطلًقا واهلل أعلم. واخلالصة:

 للصائم: يبالطِّالبخور و

بل  ،ر، بل وال كراهة يف ذلكفطِّ ه مُ أن  بمن العلامء  ومل يقل أحد   ،ا رً فطِّ مُ ليس الطِّيب 

ر ثيابه أو مالبسه فال  فإن   ،يام، واخلالف يف البخورى حال الصِّ حت   هو حممود   بخ 

املبالغة يف  من ائممنع الص  كام يُ  ،حرج من ذلك، واملمنوع هو استنشاق البخور

ام فقط وإن   ،له ب  ب  ك  وت   ا البخور من دون استنشاق  ، أم  (1)االستنشاق حال الوضوء

 هار عىل نار  الن   يفكانوا يطبخون  حابة ياب واملالبس فال حرج، والص  لتبخري الثِّ 

 .د االستنشاققص  خان، فاملمنوع هو ت  ذات دُ 

                                                 
(، والنسائي 142أخرجه أبو داود )ح «وبالغ يف االستنشاق إال  أن تكون صائاًم »قال:  النبي  حلديث لقيط بن صربة أن  (1) 

 (.87)ح
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  :يبطل الصيام بالمعاصيهل 

أو  ،اجلامع، أو بالّش   وأ ،يام باألكلام يبطل الصِّ إن   باملعصية، يامبطل الصِّ يال 

ا املعصية أم   ،مختلف فيهفوما عدا ذلك احليض للمرأة، هذا الذي جاء به الن ص، 

ور والعمل من مل يدع قول الز  » :واب لقوله ص الث  نقِ يام ولكن تُ بطل الصِّ فال تُ 

به حاجة أن   واجلهل فليس هلل»  :ويف رواية «به  (1).«يدع طعامه وُشا

 حكم الغيبة للصائم:

يام هو:  عن أشياء خمصوصة، من شخص عىل وجه التعبد هلل، إمساك بني ة الصِّ

توجد حمرمات جيب اإلمساك عنها يف رمضان ويف ف خمصوص، يف زمن خمصوص،

د اجتناهبا يف رمضان أكثر من غريه، كالغيبة والنميمة ونحو ذلك،  غريه، ولكن يتأك 

وقد قيل لإلمام أمحد رمحه اهلل أتُفطِّر الغيبة؟ فقال: لو كانت ُتفطِّر مل ُتدنا صائمني. 

لف  قال ذلك تواضًعا، وقد ُعِرف عنه رمحه اهلل تعاىل حفظ ة الس  اللِّسان، وكان أئم 

  جيلسون يف املساجد، يقولون: نحفظ صيامنا ويسلم الن اس من ُشنا، ولكن

من العلامء من قال بأن  الغيبة ُتفطِّر وأن  من اغتاب أحًدا يف رمضان يقضـي يوًما 

 مكان اليوم الذي اغتاب فيه، وهذا فيه نظر. 

ا غري   صحيح رصيحاملحرمة التي مل يرد فيها نص  : أن  الغيبة واألمور والصواب أهن 

ق ببعض املفطرات ما كان  ُمفطِّرة، فاملفطرات توقيفي ة فال نتجاوز هذا، وقد ُيلح 

ة كان  إنيف معناها،  اجلامع أقوى من الفارق، وهذا قول اجلمهور منهم األئم 

                                                 
 (.6057أخرجه البخاري )ح ( 1)
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 األربعة رمحهم اهلل.

 فطرات الصائم:هل اللعن والسب ومتابعة التلفاز من م

ائم إال  ما ثبت دليله، من األكل،  ائم؛ ألن ه ال ُيفطِّر الص  هذه األمور غري ُمفطِّرة للص 

ـرب، واجلامع،  ولكن جيب عىل كل مسلم أن  حيفظ صومه مم ا ُينقص واحليض، والش 

به، وقد قال  ور والعمل به، فليس هلل حاجة يف أن  يدع»: ثوا  من مل يدع قول الز 

به كر، والت سبيح، (1)«طعامه وُشا ءة القرآن، والذِّ يام، وكثرة قرا ، فيجب حفظ الص 

دقة، وما يتعلق بذلك، فإن  الن اس يتفاوتون يف رمضان، فمنهم من قد ال  والص 

جيلس وال يعتكف عىل آالت املالهي وعىل املحرمات، وال يكون عنده غيبة وال 

الفجر وال يستيقظ إال  عند الغروب! فاحلقيقة أن   نميمة، ولكن ه ينام من بعد صالة

لف ة الس  وم املطلوب، الذي  هذا ليس هو صوم أئم  ، وليس هذا هو الص 

ءة القران، وكثرة الذِّ تصحب الصائم فيه خشية، ورق ة، ودمعة ع كر ني عىل قرا

وغري ذلك، فبعض الناس يسهر كل الل يل ُثم  ينام من بعد الفجر، وقد جيمع الظهر 

ب لكنه مل يصم عن فعل  والعصـر، فهذا يف احلقيقة صام عن األكل والّش 

املحرمات، واملوبقات، وكبائر الذنوب، كتفويته لصالة الظهر، واآلخر أيًضا قد 

ت صالة الظ هر ولكن يعُكف عن د آالت املالهي، وسامع األغاِّن، والغيبة ال ُيفوِّ

ائم  عىلوالنميمة، وما يتعلق بذلك، فيجب  ـرب واجلامع ت كامالص  رك األكل والش 

عية، أن  ُيفارق املحرمات لرسوله  هلل، وحمبةً  حمبةً  ة الّش  ، وعماًل بمقتىض األدل 

                                                 
 (.1903أخرجه البخاري )ح (1)
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احًبا هلل، وحًبا لرسول اهلل  ض املرء ملقت اهلل  ، وبغًضا هلذه املنكرات؛ ألهن  ُتعرِّ

والبطن  ،أس وما وعىالر  حيفظ وسخطه، فيجب عىل كلِّ مسلم أنه إذا صام أن  

ب، والت قرب إىل اهلل  ،وما حوى وأن يبادر إىل اجللوس يف املساجد، وإىل أداء الُقر 

له  من صام رمضان، إيامًنا واحتساًبا، ُغِفر»قال:  جل  وعال بام أمكن، فإن  الن بي 

م من ذنبه  «من صام رمضان» :، فقوله (1)وهذا خرب متفق عىل صحته« ما تقد 

ن  » ـرعي، ليس املعنى أن ه صام « صام رمضان» .صيغة عموم« م  وم الش  : الص  أي 

ـرب ُثم  نام ومل يستيقظ إال عند الغروب، فإن  هذا غري داخل يف  عن األكل والش 

به، « امًناإي»هذا األجر ويف هذا الثواب.  : ت صديًقا بوعد اهلل، وتصديًقا بثوا أي 

: طلًبا لألجر من اهلل، والذي يبحث عن األجر حقيقة هو الذي « واحتساًبا» أي 

 ُيسارع يف أداء الواجبات وترك املحرمات. 

 حكم اإلبر للصائم:

ائم عىل أنواع:  اإلبر للص 

واب  النوع األول: ـرب، فالص  أن  تكون اإلبرة ُمغذيِّة، حيث تقوم مقام األكل والش 

ي قد  ـرب، ومعلوم  أن  املغذِّ ا ُتغنِي عن األكل والش  أن  هذه اإلبرة ُمفطِّرة؛ ألهن 

ر، وبالت ايل هو قائم  مقام   ، أو سنًة، أو سنتني، وال يترض  يكون عىل اإلنسان شهًرا

ِب، وب . األكِل والّش  ًرا  التايل يكون ُمفطِّ

                                                 
 (.760(، ومسلم )ح38أخرجه البخاري )ح  (1)
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ـرر ال غري، كاإلبر التي تكون ملرىض  النوع الثاِّن: اإلبر التي تكون لدفع الض 

ـرر،  ية وإن ام هي لدفع الض  م وشبهه، حيث ال تكون ُمغذِّ ر، أو لدفع الت سم  ك  الس 

واب أن  هذه اإلبر غرُي ُمفطِّرة.  فالص 

ـرر يف وقت  اإلبر التي قد تكون  النوع الثالث: ية يف نفس الوقت، ولدفع الض  مقوِّ

آخر، وُتعطِي العبد قوًة ولكن ها تلج إىل املعدة، فهذه حمل خالف بني أهل العلم: 

منهم من يرى الت فطري، ومنهم من ال يرى الت فطري، والورع ترك هذا، ولكن إذا مل 

ا ال ُتفطِّ  واب أهن  ية وتلُج إىل املعدة فالص  ر، ولكن ننصح اإلخوة باالبتعاد تكن ُمغذِّ

 عن ذلك، وال حرج أن  يعمل اإلنسان باألحوط، بحيث يقضـي إذا فعل هذا.

 لين لمرضى السكر:وحكم إبرة األنس

ة  -ملرىض السكر–لني وإبرة األنس ية للبدن، وغري خمتص  ا غري مغذِّ ال ُتفطِّر؛ ألهن 

  بتقوية املعدة، فهي بمنزلة املضاد.

  ائم:الحجامة للص

ائم عىل قولني:  اختلف العلامء يف احلجامة للص 

ا تفطِّر؛ لقوله القول األول:  وذهب إىل هذا  ،(1)«أفطر احلاجم واملحجوم»: أهن 

ونّصه ابن تيمية وابن القيم، وحكى ابن تيمية هذا القول عن ، إسحاق بن راهويه

 مجهور أهل احلديث.

                                                 
(، 3162، والنسائي يف الكربى )ح(2370أبو داود )حوصله ائم، وذكره البخاري معلًقا، يف باب احلجامة والقيء للص   ( 1)

 (.1679(، وابن ماجه )ح774والرتمذي )ح
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فون أحاديث الفطر  القول الثاِّن: ا ال ُتفطِّر، وأصحاب هذا القول ُيضعِّ أهن 

افعي، ويقولون جاءت أحاديث  باحلجامة، ومنهم من قال هي منسوخة كالش 

 ومن ذلك: أن  احلجامة ال ُتفطِّر، كثرية عن النبي 

ص رُ » :موقوًفا عن أيب سعيد   ( 1)ما جاء عند ابن خزيمة األول: الدليل خ 

ائم  ص هو النبي ، «بلةيف احلجامة والقُ للص  ، وهذا األثر ومعلوم أن  الذي ُيرخِّ

 .سنده صحيح

احتجم  بي الن   أن  » :من حديث ابن عباس  (2)ما رواه البخاري ل الثاِّن:الدلي

 .«م، واحتجم وهو صائمرِ وهو حُم 

 أن  »بسند صحيح عن عبدالرمحن بن أيب ليىل:  (3)ما رواه أبو داود الثالث:الدليل 

 .«عىل أصحابه هنى عن احلجامة واملواصلة ومل حيرمهام إبقاءً  رسول اهلل 

 : سئل أنس بن مالكعن ثابت البناِّن قال:  (4)ما رواه البخاري الدليل الرابع:

 ائم؟ قال: ال، إال من أجل الضعف.أكنتم تكرهون احلجامة للص  

                                                 
 (.1969برقم )ح (1)

 (.1938برقم )ح (2)

 (.2374برقم )ح (3)

 (.1940برقم )ح (4)
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واإلسناد إليه صحيح حيتجم هناًرا فلام  ضعف   عمركان ابن  اخلامس:الدليل 

 وهذا يدل عىل أن ه ال يرى الفطر باحلجامة. ،(1)احتجم لياًل 

واب ، ه يتجنبهاضعفه فإن  ر ولكن من كانت تُ فطِّ : أن  احلجامة ال تُ وهذا هو الص 

ائم،م ربع بالد  فالت   :عليهو ر، وهذا هو فطِّ ال يُ  ،وأخذ التحليل ونحوه للص 

 .األحاديثوحيح، والذي دلت عليه أكثر األخبار الص  

 حكم الحجامة للصائم: 

 يف حكم احلجامة للصائم: اختلف العلامء 

ائم، القول األول:  ذهب اإلمام أمحد ومجاعة من العلامء إىل أن احلجامة ُتفطِّر الص 

النبي بن تيمية، وتلميذه ابن القيم، بدليل ما ُروِي عن اوهذا اختيار شيخ اإلسالم 

  :شـرع ةبضعرواية  وقد جاء هذا اخلرب من (2)«أفطر احلاجم واملحجوم»أنه قال 

ح بعضها عيل ، صحابي ا بن املديني، ابعضها صحيح، وبعضها ضعيف، وقد صح 

ة يذهبون إىل أن  احلجامة ُتفطِّر  ء كانت ومجاعة، وهؤالء األئم  ائم ُمطلًقا، سوا الص 

ء ُمضِعفة له يف هنار يام نفاًل أم فرًضا،  رمضان، أو مل تكن ُمضعفة، وسوا كان الصِّ

م يف هنار رمضان، فإن ه ُمفطِّر عىل هذا املذهب، وهؤالء خمتلفون  ومنه سحب الد 

م فإن ه يُ  فِطر، يف احلاجم دون املحجوم، فمنهم من قال إذا دخل جوفه يشء من الد 

                                                 
، حيتجم وهو صائم، ثم تركه، فكان وكان ابن عمر »باب: احلجامة والقيء للصائم: البخاري معلًقا، كتاب الصوم،  ذكره )1(

ثم ترك »قال: «. حيتجم وهو صائم»أنه كان   ( عن نافع، عن عبد اهلل بن عمر30ووصله مالك يف املوطأ )ح« حيتجم بالليل

 «.ذلك بعد. فكان إذا صام مل حيتجم حتى يفطر

 (.1680(، وابن ماجه )ح774(، والرتمذي )ح2367أخرجه أبو داود )ح  (2)
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ومنهم من قال بأن  احلاجم ُيفطر مطلًقا، عىل خالف بينهم يف العل ة التي من أجلها 

ة إىل أن  يقول بأن   قيل عن احلاجم بأن ه ُمفطر، وهذا هو الذي حدا بجامعة من األئم 

يكون املعنى أي  «أفطر احلاجم واملحجوم»قال:  املحجوم ال ُيفطِر؛ ألن  الن بي 

إىل الِفطر، ومل ُيفطِرا حقيقًة؛ ألن  الذين يقولون بأن  املحجوم ُيفطِر،  آل أمرمها

خيتلفون يف فطر احلاجم، وخيتلفون يف الت عليل لسبب فطره، وقد اقتصـر مجاعة من 

أفطر احلاجم » :هؤالء عىل أن  املحجوم ُيفطر دون احلاجم، ولفظ احلديث

يقولون بأن  الفطر يكون مم ا دخل،  الءوهؤ( 1)«أفطر هذان» :ويف رواية« واملحجوم

ون عىل من يقول بأن  الفطر مم ا دخل دون مما خرج،  ويكون مم ا خرج، ويرد 

ويستدل ون عىل ذلك باحليض، فإن ه خيرج وتفطر به املرأة، ويستدلون عىل ذلك 

ًدا باستثناء االحتالم   عندهم. باملني، فإن ه خيرج وُيفطِّر إذا كان صاحبه متعمِّ

ائم عىل خالف بني هؤالء، هل ُتكره يف هنار  القول الثاِّن: أن  احلجامة ال ُتفطِّر الص 

كانت ُمضِعفًة  ىل أن  احلجامة ال ُتفطِّر سواءرمضان أم ال تكره؟ ولكن هم ُمت فقون ع

افعي رمحه اهلل تعاىل، وقال  ائم، أو مل تكن ُمضِعفة، وهذا مذهب اإلمام الش  للص 

ر أحد  
حابة، والت ابعني، وعامة أهل العلم، أن ه ال ُيفطِ والذي أحفظ عن الص 

ث عن ا جامة، واختار هذا القول أبو حممدباحل بن حزم رمحه اهلل تعاىل، وحني حتد 

وأن ه صحيح، قال إن  هذا اخلرب منسوخ  «احلاجم واملحجوم أفطر» :حديث

ائم يف احلجامة والُقبلة» : بحديث أيب سعيد ص للص  خصة   (2)«ُرخِّ وقال إن  الر 

                                                 
 (. 1967أخرجه ابن خزيمة )ح (1)

 (.1967أخرجه ابن خزيمة )ح (2)



  

 

 

117 
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ائم، ولعل   ِقب عزيمة، فكان هذا دلياًل عىل  أن  احلجامة ال ُتفطِّر الص  ال تكون إال ع 

ل وذ  لك من وجوه: هذا القول أقوى من القول األو 

 أن النبي » س جاء يف البخاري من رواية عكرمة عن بن عبا الوجه األول:

وهذا اخلرب وإن كان يف صحيح   ( 1)«احتجم وهو حمرم، واحتجم وهو صائم

اظ، وقد أورده الب خاري يف صحيحه  البخاري، إال  أن ه قد طعن فيه مجع  من احلف 

ة.  عىل أن ه صحيح عنده، ووافقه عىل ذلك كثري من األئم 

ائم يف احلجامة والُقبلة»حديث أيب سعيد  الوجه الثاِّن: ص للص  جاء هذا اخلرب « ُرخِّ

اجح وقفه، رواه ابن خزيمةموقوًفا، ومرفو ًعا، والر 
وغريه، ولكن يأخذ حكم  (2)

حايب  أو « هُنِينا»، أو «ُأِمرنا»املرفوع؛ ألن ه ال جمال لالجتهاد يف هذا؛ ألن  قول الص 

ص لنا» نة كذا وكذا»أو « ُرخِّ حابة عن « من الس  يأخذ حكم املرفوع، كإخبار الص 

 ل العراقي:األمور الغيبي ة ونحو ذلك وقد قا

ُث ال   ـــــ  ي حــ  ب  بــِ
احـــــِ ن  صــــــــــــــ  ى عــ  تــ  ا أ  مـــــ   و 

ت ى ن  أ  ُو م  ح  وِل ن  صــــــــــُ ال  يِف املح  ا قـــــ   مـــــ 
   

اُل   قـــــ  ـــــُ ىل   ي ُع عـــــ  فـــــ  ُه الـــــر  مـــــُ كـــــ  ا حـــــُ يـــــً أ   ر 

ا تـــــــ  بـــــــ  ثـــــــ  ا أ  ذ   
ع  هلـــــــِ فـــــــ  ُم الـــــــر 

اكـــــــِ احلـــــــ   فـــــــ 
 

 وقال:

ِة أ و    نــــــ  ن  الســـــــــــــــ 
ايِب  مــــــِ حــــــ  ُل الصـــــــــــــــ  و   قــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــر      صـــــــــــــــُ أ ع  ُه بــــــِ الــــــ  يِّ قــــــ  بــــــِ د الــــــنــــــ  عــــــ   بــــــ 
 

ل و    ف ُع و  ُمُه الر  ن ا ُحك  ُو ُأِمر   ن ح 

ث ِر   ِل األ ك  و  ق و  ه  ِحي ِح و  ىل  الص   ع 
 

                                                 
 (.1938أخرجه البخاري )ح  (1)

 (.1967برقم )ح (2)
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جاء يف البخاري من رواية شعبة، قال: سمعت ثابًتا الُبناِّن، قال:  الدليل الثالث:

ائم؟ قال: : أكنتم تكرهون احلجامة سئل أنس بن مالك  ال، إال من أجل »للص 

عف  .، وزاد شبابة، قال حدثنا شعبة، عىل عهد النبي (1)«الض 

رمحن بن أيب يف سننه بسند صحيح من طريق عبد ال (2)روى أبو داود الوجه الرابع:

هنى عن احلجامة  رسول اهلل  أن  » :من أصحاب النبي  ليىل، قال حدثني رجل

 «.إبقاء عىل أصحابهواملواصلة ومل حيرمهام 

، (3)بأن  الفطر مما دخل ال مما خرج  عب اسأفتى أبو هريرة وابن  الوجه اخلامس:

ِرُد عىل هذا  ومها ينفيان هبذا أن تكون احلجامة والقيء من املفطِّرات، وال ي 

يف األمور   احليض؛ ألن  احليض جُممع  عليه، فيكون قول أيب هريرة وابن عب اس

د من أورد عليهام املني هذا أيضا فيه ةاملختلف فيها بأهنا غري ُمفطِّر ا إيرا ، وأم 

 خالف معروف. 

ة إىل أن ه ال ُيفطِّر، فليس يف املسألة إمجاع،  ذهب أيب حممد بن حزم ومجاعة من األئم 

ي ب من قول اجل ل يف كل مسألة خمتلف فيها، فال هت  يص  ليل هو الف  مهور، والد 

ًرا، وأن   ة، املهم يف هذا أن يكون البحث حُمر  الت هي ب ينبغي أن  يكون ملخالفة األدل 

يكون  الذي يتبن ى قواًل حيفظ أدلته وترجيحاته، وال سي ام حني يريد أن  خُيالِف 

                                                 
 (.1940أخرجه البخاري )ح (1)

 (.2374برقم )ح (2)

إذا قاء : »ذكره البخاري معلًقا: كتاب الصوم، باب احلجامة والقيء للصائم، أن عمر بن احلكم بن ثوبان: سمع أبا هريرة  (3)

 .«الصوم مما دخل وليس مما خرج»، وعكرمة:  وقال ابن عباس« فال يفطر إنام خيرج وال يولج
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حًة لقوله عىل القول اآلخر، ويف  ة ما تُكون مرجِّ ة القوي  األكثر حت ى حيفظ من األدل 

ة ومن ِداللتها عىل املطلوب، وال يلزم من  د من صحة هذه األدل  نفس الوقت يتأك 

ا، فكم من قول ذهب  عيًفا وال من قول الكثرة أن يكوًن قوي  قول القل ة أن  يكون ض 

إليه اجلمهور وال دليل عليه، وكم من قول يعترب مهجوًرا عند طائفة من الن اس 

اجح، وقد يكون القو ل مهجوًرا يف وقت دون وقت، فمن ذلك جعل وهو الر 

به يف  ُيفِت  ملمهجوًرا يف قرون  كثرية، الث الث يف الطالق واحدة، هذا القول ُيعترب 

بع، واخلامس، واالثنانكل عصـر  إال  الواحد  ا ، وهذا األمر يف القرن الث الث، والر 

ابع، حت ى خرج شيخ اإلسالم  ادس، وبداية الس  تيمية رمحه اهلل تعاىل بن اوالس 

وتبنى القول بأن الث الث تقع واحدة، فصار هذا القول مشهوًرا يف عصـره، وتبناه 

عدد كثري  فصار مشهوًرا، وكان الذي ُيفتي من قبل بأن  الثالث واحدة ُيؤد ب 

ى عليه، فقد سجن شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل بسبب هذا القول،  ر وُيعتد  وُيعز 

ًبا، وراجًحا، وإن كان جيب عليه  ولكن هذا ه صوا ال يثني العامل عن املضـي فيام يرا

أ املفاسد؛ ألن  الفقيه كل الفقيه الذي يعرف خري  ِعي املصالح، وأن  ي در  أن  ُيرا

ين، وُيميِّز بني هذه األمور، ولكن هذا ال يمنعه من قول احلق،  اخلريين، وُش الّش 

ًبا،  ليل؛ ألن  بعض املسائل التي ُتطرح اآلن ومن الفتوى بام يراه صوا ودل  عليه الد 

يف كتب الفقهاء قد تكون مبني ة عىل دليل ضعيف، ككون احلائض مثاًل ال تقرأ 

ليل عىل هذا؟ قد ذهب اجلمهور إىل أن  احلائض ال تقرأ القران  القران، ما هو الد 

ليل عىل هذا: خرب  مت ليل عىل هذا؟! الد  ال تقرأ »فق  عىل ضعفه: وما هو الد 
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قال عنه اإلمام أمحد باطل، وحكى ابن  (1)«احلائض، وال اجلنب شيئًا من القرآن

تيمية وابن القيم اإلمجاع عىل ضعفه؛ ألنه جاء من رواية إسامعيل بن عياش، عن 

موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر. وإسامعيل بن عياش إذا روى عن غري 

ام فإن ه ض عيف. وقد روى هذا اخلرب عن موسى وهو حجازي مدِّن، وال أهل الش 

ثون بأن  إسامعيل إذا روى عن غري أهل بلده فإن ه ضعيف، وإذا روى  خيتلف املحدِّ

عن أهل بلده فمختلف  فيه أيًضا، فهذه إحدى املسائل التي يذهب إليها اجلمهور 

ة الو ة ضعيفة، ال تقوى أمام األدل  اضحة القوي ة، كون ويستدلون عليها بأدل 

ل عنه إال بيقني،  احلائض ال مُتن ع من عبادة ُُشعت باإلمجاع، واليقني ال ُينتق 

مات ال ُتبن ى إال  عىل  عية من واجبات ومندوبات ومكروهات وحمر  واألحكام الّش 

أدل ة صحيحة ثابتة واضحة، وإن  كان العلامء قد خيتلفون يف تصحيح بعض األدل ة، 

، وحينئذ  ال تثريب عىل املخالف يف مثل هل عامل بام وصل إليه اجتهادفيذهب ك

ب  هذا، ولكن جيب الت حرير؛ ألن  بعض الناس يتبن ى قواًل دون أن  يبحثه، ُثم  يتعص 

ته وعن مذهبه ال حيفظ  له، وحياول أن  ُيصاِدر أدل ة اآلخرين! وحني تسأله عن أدل 

ة، وعدوان عىل اآلخرين. شيًئا من هذا! وُيعترب هذا يف  احلقيقة جناية عىل األدل 

أن  الفقهاء خُمتلفون يف الفطر باحلجامة، ولعل األقرب من هذه  وحاصل هذا:

ائم إىل تركها يف الن هار سبياًل  د  الص  ج  ائم، وإذا و  األقوال أن  احلجامة ال ُتفطِّر الص 

                                                 
 (.131أخرجه الرتمذي )ح (1)
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ليل يف الن هار، أو إخراج دم، أو فهذا أفضل، وأبعد عن اخلالف، وإذا احتاج إىل حت

 حجامة، فال حرج من ذلك. 

)احتجم وهو محرم واحتجم  أن النبي  حديث ابن عباس  حكم

 (:وهو صائم

د اإلمام البخاري رمحه اهلل عن اإلمام مسلم. قال اإلمام  هذا احلديث من أفرا

يب، عن أيوب، عن عكرمة،  (1)البخاري ثنا ُوه  رمحه اهلل حدثنا معىل  بن أسد، حد 

عبد الوارث بن سعيد ورواه البخاري يف صحيحه من طريق  .عن ابن عب اس 

ورواه النسائي يف السنن  )2(«وهو صائم احتجم النبي » :عن أيوب بلفظ

احلسن بن زيد، طريق ابن وهب، قال: حدثني ابن أيب ذئب، عن من  (3)الكربى

طريق عبد اهلل بن رجاء، عن مـن  (4)أيًضابه. ورواه  عن عكرمة، عن ابن عباس

من طريق محاد بن زيد، عن أيوب، عن  ( 5)أيضاهشام، عن عكرمة به. ورواه 

واختلف فيه عىل محاد بن زيد، فرواه أيًضا عن أيوب عكرمة، عن ابن عباس به. 

وإسامعيل بن  (6)معمر كام عند النسائي عن عكرمة مرساًل، وتابعه عىل إرساله

                                                 
 (.1938( برقم )ح1)

 (.1939( برقم )ح2)

 (.3202( برقم )ح3)

 (.3203( برقم )ح4)

 (.3206( برقم )ح5)

 (.3208( برقم )ح6)
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. ومن وصله أوثق مم ن أرسله، ومن ث م  قال اإلمام (1)ُعلي ة كام عند النسائي أيًضا

بن حجر رمحه اهلل وهذا احلديث صحيح ال ِمري ة فيه. وقد أعل ه اإلمام ااحلافظ 

ا  ح بعضهم إرساله، وقال بعضهم: الر  جح عدم أمحد وطائفة من املحدثني فرج 

ل. وم، نص  عليه اإلمام أمحد رمحه اهلل يف رواية اخلال   ذكر الص 

حيح: وم حمفوظة يف  والص  ما ذهب إليه البخاري رمحه اهلل من أن  لفظة الص 

يب بن خالد، وهو ثقة  حيح يف اخلرب ترجيح رفعه، فقد رفعه ُوه  احلديث، وأن  الص 

معمر، وقد توبع وهيب عىل رفعه، تابعه عبد ثبت، أوثق مم ن أرسله كابن ُعلي ة و

الوارث، ومحاد بن زيد يف رواية، وكذلك ُتوبع أيوب يف روايته عن عكرمة، تابعه 

ائم،  هشام وغريه، فاحلديث صحيح. وهو دليل عىل أن  احلجامة ال تفطِّر الص 

م للتحليل، وهبذا قال مجهور العلامء وهو مذهب أكابر أصح اب ونظريها أخذ الد 

 .رسول اهلل 

عبد الرمحن بن أيب ليىل، قال بسند صحيح من طريق  (2)يف سننه وقد روى أبو داود

هنى عن احلجامة  اهلل  أن  رسول: »الن بي حدثني رجل من أصحاب 

فهذا احلديث فيه دليل عىل أن  احلجامة . «واملواصلة ومل حيرمهام إبقاًء عىل أصحابه

ائم.  غري حمرمة للص 

                                                 
 (.3209( برقم )ح1)

 (.2374برقم )ح (2)
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أيًضا من طريق شعبة، عن ثابت البناِّن، قال ُسئل أنس بن مالك  (1)البخاري ويف

 .عف ائم؟ قال: ال، إال من أجل الض   أكنتم تكرهون احلجامة للص 

ا ُتضعفه ترك هذا واحتجم لياًل. رواه عبد  وكان ابن عمر حيتجم فلام  رأى أهن 

، وسنده صحيح. وقال ( 3)وغريه، وجاء بنحوه عند البخاري معلًقا ( 2)الرزاق

ري، عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة  رواه البخاري يف صحيحه  «فال تنهى»ُبك 

 (4)معلًقا.

حديث: )أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به  حكم

النبي وقال: )أفطر هذان( ثم رخص بعد في الحجامة للصائم وكان 

 أنس يحتجم وهو صائم:

ارقطني هذا اخلرب رواه اإلمام رمحه اهلل من طريق عثامن بن أيب شيبة، قال  (5)الد 

حدثنا خالد بن خملد، قال أخربنا عبد اهلل بن املثنى، عن ثابت الُبن اِّن، عن أنس بن 

ائم أن  جعفر بن أيب طالب احتجم مالك  ل ما كرهت احلجامة للص  ، قال: أو 

ص الن بي ثُ « أفطر هذان»، فقال: وهو صائم، فمر به الن بي  بعد يف  م  رخ 

ائم، وكان أنس  ارقطني رمحه  احلجامة للص  حيتجم وهو صائم. قال اإلمام الد 

 اهلل يف سننه: رجاله ثقات وال أعلم له علة.

                                                 
 (.1940( برقم )ح1)

 (.7531( برقم )ح2)

 وهو صائم، ثم تركه، فكان حيتجم بالليل. ، حيتجمعمر ( كتاب الصوم، باب احلجامة والقيء للصائم، وكان ابن 3)

 ( كتاب الصوم، باب احلجامة والقيء للصائم.4)

 (.2260برقم )ح  (5)
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وتعقبه اإلمام ابن عبداهلادي رمحه اهلل فقال: هذا خرب منكر ال يصح االحتجاج 

ف يف دواوين به، وقال عن هذا اإلسناد بأن ه شاذ، والس   بب يف ذلك أن ه ما ُيعر 

نن األربعة، وموطأ  حيحني، والس  اإلسالم املعروفة، كمسند اإلمام أمحد، والص 

ارقطني رمحه اهلل، ُثم  إن ه  د به اإلمام الد  مالك، ومصن ف ابن أيب شيبة، وإن ام تفر 

رد عن الثِّقات، وكذلك أيًضا قد ُتكلِّم يف خالد بن خملد القطواِّن وذلك أن ه يتف

ِم،  حيحني إال  أن ه قد ُّي  ُتكلِّم يف عبدالله بن املثنى، فإن ه وإن كان من رجال الص 

وأصحاب ثابت البناِّن الكبار مل يذكروا هذا اخلرب، وأيًضا ُيقال لو كان مثل هذا 

ة حتتاج إليه، جلاء من غري وجه.  اخلرب ثابًتا واألم 

ائم منسوخة، األخبار  خالصة القول: الواردة يف كون احلجامة تفطر الص 

م يف هنا ء كان كثرًيا، أو قلياًل، وسواءواستخراج الد   ر رمضان ال ُيفطِّر مطلًقا، سوا

 كان عمًدا أو سهًوا احلكم واحد واهلل أعلم. 

 :من فّكر أو نظر فأمنى أو أمذى

، وبني من (1)ويقولون عليه القضاء ،قون بني من نظر فأمنى أو أمذىفرِّ احلنابلة يُ 

هوة   د الش  ر فأمنى فال قضاء عليه، والفرق أن  الن ظر من فعله، فول  اإلمناء،  م  ثُ  فك 

 حدثت به أنفسها، تي عام  وجل ُتاوز ألم   اهلل عز   إن  » :والفكر ليس ِفعاًل، حلديث

ث نفسه بالن ظر ومل ينظر مل يأثم،  ،(2)متفق عليه «ما مل تعمل، أو تكلم به فمن حد 

                                                 
 ويف رواية عند أمحد أنه ال يفطر. سليامن العلوان: العالمة قال ( 1)

 ( واللفظ له.127(، ومسلم )ح6664أخرجه البخاري )ح (2)
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ق كابن عقيل احلنبيل  ثِ نظر أ   لكن إن    ألن   ؛م، وهذا الفرق بينهام، وهناك من مل ُيفرِّ

 غض صاحبه بّصه. ما زنى فرج  : لقول عيسى عليه السالم الفكر عمل،

 :من أمذى وهو صائم

 ىل قولني:من أمذى وهو صائم عاختلف العلامء في

 أمحد. وذهب إىل هذا ،رُيفطِ  أنه :األولالقول 

ليل عىل ذلك وهذا أصح. ،ر: أنه ال ُيفطِ القول الثاِّن  وهو قول  عند أمحد، لعدم الد 

 من احتلم وهو صائم:

 من احتلم وهو صائم، فصيامه صحيح.

 للصائم:االستمناء 

ائم عىل قولني:  اختلف العلامء يف االستمناء للص 

ء ،ُيفطِّرأن ه : األولالقول   ،وهذا قول اجلامهري ،كان بيده أو بالن ظر أو بغريه سوا

 ديث أيب هريرة بحا خرج مم وليسا دخل مم الصومون به عىل من قال أن  ويرد  

به وشهوته من » قال: أن  رسول اهلل  هوة  (1)«أجيليرتك طعامه وُشا د بالش  فاملرا

 اجلامع وإخراج املني.

                                                 
 (.1894أخرجه البخاري )ح (1)
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طِّر؛ ألن ه ال دليل عليه، ولقول أيب هريرة وابن عباس القول الثاِّن : : أن ه ال ُيف 

وم مما دخل وليس مما خرج هوة يف(1)الص  د بالش  ه ألن  ؛ احلديث اجلامع ، وألن  املرا

ظر املحرم ونحوه، وقول اجلمهور كالن   ،لو أريد به ما ذكروه لدخلت كل شهوة

 .ر بالقضاء لكن ال كفارة عليهؤم  ه يُ وعليه من استفتى فإن   ،أحوط

تان بسحاق وجب  -مقطوع الذكر-أنزل جمبوب  إذامسألة:  عليهم أو امرأ

 أيب هريرة  حلديثة األربعة وغريهم األئم   همهذا رأي اجلامهري منو ،القضاء

ابق:  به وشهوته من أجيل»الس  د بالش   «يرتك طعامه وُشا هوة هنا اجلامع، قاله واملرا

 خزيمة وابن حزم.ابن 

 ا على الجماع:هل االستمناء يفسد الصوم قياًس

د  ة األربعة رمحهم اهلل تعاىل إىل أن  االستمناء املتعم  ذهب اجلمهور منهم األئم 

وم قياًسا عىل اجلامع بالفطر دون الكفارة، ولقوله  يرتك طعامه »: ُيِفسد الص 

به وشهوته من أجيل ة  (2)«وُشا هوة باملني، وذهب آخرون من األئم  ـرون الش  ُيفسِّ

منهم اإلمام ابن حزم رمحه اهلل ومجاعة إىل أن ه غري ُمفطِّر؛ ألن ه مل يثبت دليل  عىل 

هذا، وقياس هذا عىل اجلامع يف احلقيقة أن ه ُيعت رب قياس  ضعيف؛ ألن ه وإن  ُوِجد يف 

اِمعة إال  أن   الفارق أقوى من العل ة؛ ألن  البعض قد ينظر إىل بعض ذلك ِعل ًة ج 

بعض الِعلل اجلامعة وينسى الفارق، فإذا كان الفارق أقوى من الِعل ة اجلامعة فال 

                                                 
إذا قاء : »ذكره البخاري معلًقا: كتاب الصوم، باب احلجامة والقيء للصائم، أن عمر بن احلكم بن ثوبان: سمع أبا هريرة  (1)

 .«الصوم مما دخل وليس مما خرج»وقال ابن عباس، وعكرمة: « فال يفطر إنام خيرج وال يولج

 (.1894أخرجه البخاري )ح (2)



  

 

 

127 
  المفطراتفي  : مسائلالخامسالفصل 

ا حديث به وشهوته من أجيل» :يصح حينئذ  القياس، وأم  « يرتك طعامه وُشا

واب أن  امل هوة هنا اجلامع، وُيف  فالص  ـر هذا باألحاديث األخرى؛ ألن  قصود بالش  س 

: عام  وقد سأل حكيم بن عقال عائشة  ،(1)«يباُش وهو صائم» :كان الن بي 

ا وي يف ُشح معاِّن رواه الطحا ئم من امرأته؟ فقالت: اتق الفرج.حيل  للص 

رج، وهذا اإلسناد صحيح إىل عائشة  (2)اآلثار  إال  الف 
 
: افعل كل  يشء  . أي 

 لة للصائم:القب

 ائم فيها خالف:بلة للص  القُ 

ا سبيل لإلنزال والِفطر. القول األول: مة مطلًقا، ألهن   حمر 

اب والش  القول الثاِّن:  ، وهو (3)عند أيب داود يخ، حلديث أيب هريرة فرق بني الش 

يف   حديث  وغريه، وال يصح    اسمعلول ال يصح، وهو موقوف عىل ابن عب  

يخفريق الت   اب والش   سأل ابن عب اسأن  رجاًل  :ى املوقوف فيه كالم، حت  بني الش 

 بلة وكان حديث عهد بزواج، فقال له ابن عب اسن القُ ع  تأمن عىل :

 (4).لبِّ : ق   نفسك؟ قال: نعم، قال ابن عب اس

                                                 
 (.1106(، ومسلم )ح1927أخرجه البخاري )ح (1)

 (.4385برقم )ح (2)

، فإذا الذي رخص «فنهاه»، وأتاه آخر، فسأله، «ص لهفرخ  »ائم، عن املباُشة للص   ، أن رجاًل سأل النبي  عن أيب هريرة (3)

 (.2387 له شيخ، والذي هناه شاب. أخرجه أبو داود )ح

: إِّنِّ تزوجت ابنة عم  أخرجه ابن حزم يف املحىل من طريق داود بن أيب هند عن سعيد بن جبري: أن  رجاًل قال البن عب اس  (4)

يل مجيلة، فبنيت هبا يف رمضان: فهل يل بأيب أنت وأمي إىل قبلتها من سبيل؟ فقال له ابن عباس: هل متلك نفسك؟ قال: نعم، قال: 

وأمي: هل إىل مباُشهتا من سبيل؟ قال: هل متلك نفسك؟ قال: نعم، قال: فباُشها، قال: فهل يل إىل أن  قبِّل، قال: فبأيب أنت
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 : فرق  بني من يأمن عىل نفسه وبني من ال يأمن، حلديث عائشة القول الثالث

 .(2)«(1)إلربهباُش وهو صائم، وكان أملككم ل ويُ قبِّ يُ »  كان النبي

 ا مستحبة، وهذا قاله ابن حزم.: أهن  القول الرابع

ل د ما مل يكن مجاًعا.مُ  : جائزة  القول اخلامس و  د منها ما ت  ل  و   طلًقا ولو ت 

ا فإن ه ال ُيفطِر إال  لو قب ل الص   :فائدة .ائم فأنزل مذي   باملني 

 حكم مداعبة الرجل لزوجته حال صومهما:

حيحنيجاء يف  ُيقبِّل ويباُش : »، قالت: كان النبي من حديث عائشة  (3)الص 

م من هذا  «وهو صائم، وكان أملككم إلربه فاملباُشة قطًعا بام دون اجلامع، وُيفه 

جُل زوجته وهو صائم، أو وهي صائمة، أو كالمها  أن ه ال حرج أن  يلمس الر 

ة  صائامن، واختلف الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل فيام لو أنزل، فإذا أنزل مني ا فاألئم 

واب أن  املذي ال األربعة يرون القضاء، وإذا أنزل مذًيا فاخلالف مشهور والص  

هوة فيبتعد عن  ُيفطِّر، لذلك بعض الفقهاء يقولون إذا كان الرجل رسيع ثوران الش 

جل الكبري،  ق بني الر  املرأة، وإن كان بطيء الث وران ال حرج، ومنهم من فر 

جل أن  ُيداِعب زوجته، ولكن إذا علم  واب أن ه ال بأس للر  غري، والص  اب الص  والش 

                                                 
أرضب بيدي عىل فرجها من سبيل؟ قال: وهل متلك نفسك؟ قال: نعم، قال: ارضب. قال ابن حزم: وهذه أصح طريق عن ابن 

 عباس.

د باإلرب هنا ال قال العالمة سليامن العلوان: (1) ر، وقيل املراد احلاجة.املرا ك   ذ 

ويل فيها }أي: حلاجته. ومنه قول اهلل عز وجل « إلربه» قال ابن حجر:(. 1106(، ومسلم )ح 1927أخرجه البخاري )ح  (2)

 قال ابن عباس: حاجة أخرى. {مآرب أخرى

 (.1106(، ومسلم )ح1927أخرجه البخاري )ح (3)
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فسه أن ه قد ال يملك نفسه، وقد جيامع، فهذا جيب عليه االبتعاد حلديث احلسن من ن

الشبهات استربأ  فمن اتقى: »ولقوله  (1)«دع ما يريبك إىل ما ال يريبك»بن عيل: 

. لكن لو العب ال نقول أن ه حيرم، ألن نا ال نملُك دلياًل عىل ( 2)«وعرضهلدينه، 

ا قوله  به وشهوته من أجيليرت: »الت حريم، وأم  هوة  (3)«ك طعامه وُشا فهذه الش 

واب أن  املقصود هبا اجلامع.  الص 

 ا في نهار رمضان:حكم من جامع ناسيً 

ـرب، فيعذر به الن ايس كام يعذر باألكل  ق باألكل والش  واب أن  اجلامع ُيلح  الص 

ـرب؛ وألن  النِّسيان قد يوجد فيه كام قد يوجد فيهام،  ر فأن ه جيب والش  ولكن إذا تذك 

ارة املغلظة.  عليه أن  ينزع، وإذا واصل لزمته الكف 

 من جامع في نهار رمضان فما حكمه؟ وماذا عليه:

نة  م بالكتاب والس  اجلامع يف هنار رمضان من االعتداء عىل حرمات اهلل، وهو حُمر 

 واإلمجاع. 

يستطع فصيام شهرين متتابعني، كفارة وهي: عتق رقبة، فإن  مل وُتب عىل املجامع 

من  ( 5)ومسلم ( 4)فإن  مل يستطع فإطعام ستني مسكينًا، بدليل ما رواه البخاري

                                                 
 (.5711(، والنسائي )ح2518أخرجه الرتمذي )ح  (1)

 (.1599أخرجه مسلم )ح (2)

 (.1151(، ومسلم )ح1894أخرجه البخاري )ح (3)

 (.1936برقم )ح  (4)

 (.1111برقم )ح (5)
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قال: بينام نحن  طريق الزهري قال أخربِّن محيد بن عبد الرمحن أن  أبا هريرة 

« ما لك؟»، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول اهلل هلكت. قال: جلوس عند الن بي 

« هل ُتد رقبة تعتقها؟: » امرأيت وأنا صائم، فقال رسول اهلل قال: وقعت عىل

فهل ُتد »، قال: ال، فقال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني»قال: ال، قال: 

، فبينا نحن عىل ذلك أيت قال: ال، قال: فمكث الن بي «. إطعام ستني مسكينًا

ائل؟أي»قال:  -والعرق املكتل-بعرق فيها متر  الن بي  فقال: أنا، قال: « ن الس 

جل: أعىل أفقر مني يا رسول اهلل؟ فواهلل ما بني « خذها، فتصدق به» فقال الر 

تني-البتيها  حت ى بدت  أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك الن بي  -يريد احلر 

حي«. أطعمه أهلك»أنيابه، ثم  قال:  ح وهذا احلكم بالنِّسبة للعامد العامل عىل الص 

 من أقوال أهل العلم.

فإن  الن ايس واجلاهل باحلكم واملكره ال قضاء  عليهم وال كفارة، فقد رفع اهلل 

ة، وعفا عن اخلطأ والنِّسيان، قال تعاىل:  ن ا إِن }احلرج عن هذه األم  اِخذ  ن ا ال  ُتؤ  ب  ر 

ط أ ن ا عن عبد اهلل بن عباس عن  ( 1)ويف صحيح مسلم[ 286]البقرة:{ن ِسين ا أ و  أ خ 

حنيفة والشافعي يف  أيبوهذا مذهب «. قد فعلُت » :قال اهلل تعاىل :قال النبي 

الن ايس واجلاهل، واختاره شيخ  الن ايس، وقال إسحاق وأمحد يف رواية بعذر

 اإلسالم ابن تيمية وابن القيم.

                                                 
 (.126برقم )ح  (1)
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وقال أمحد بن  وقال مالك والل يث بن سعد ومجاعة: عليه القضاء دون الكفارة،

وطئ ناسًيا، أو جاهاًل،  ذهبه عليه القضاء والكفارة، سواءحنبل يف املشهور من م

 واختاره أهل الظ اهر. وفيه نظر.

ب، وقد قال النبي  من نيس وهو صائم، فأكل » :فإن  اجلامع بمنـزلة األكل والّش 

من  (2)ومسلم (1)رواه البخاري «أو ُشب، فليتم صومه، فإن ام أطعمه اهلل وسقاه

زاق يف ، طريق هشام عن حممد بن سريين عن أيب هريرة  وروى عبد الر 

ته، وهو صائم ناسيً  :بسند صحيح عن جماهد قال(3)املصنف ا لو وطئ رجل امرأ

. وروى عبد (4)ورواه البخاري يف صحيحه معلًقا .يف رمضان مل يكن عليه فيه يشء

احلسن، قال: هو بمنزلة من أكل، وُشب ث وري، عن رجل، عن عن ال (5)الرزاق

 يف صحيحه واهلل أعلم. (6)وعل قه البخاري. ناسًيا

 حكم من جامع في نهار رمضان عالًما عامًدا:

من جامع يف هنار رمضان فتجب عليه الكفارة املغلظة وهي: عتق رقبة، فإن مل 

يام فيطعم ستني م ملا سكينًا يستطع، فصيام شهرين متتابعني، وإن  عجز عن الصِّ

                                                 
 (.1933برقم )ح (1)

 (.1155برقم )ح (2)

 (.7375برقم )ح (3)

 «إن  جامع ناسًيا فال يشء عليه»باب الصائم إذا أكل أو ُشب ناسًيا، وقال جماهد:   (4)

 (.7377برقم )ح  (5)

 «إن  جامع ناسًيا فال يشء عليه»باب الصائم إذا أكل أو ُشب ناسًيا، وقال احلسن:  (6)
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حيحني ، ، قال: بينام نحن جلوس عند النبي يب هريرة من حديث أ( 1)يف الص 

قال: وقعت عىل امرأيت « ما لك؟»اهلل هلكت. قال: إذ جاءه رجل فقال: يا رسول 

فهل »قال: ال، قال: « هل ُتد رقبة تعتقها؟» :رسول اهلل وأنا صائم، فقال 

فهل ُتد إطعام ستني »قال: ال، فقال: ، «تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني

بعرق  ، فبينا نحن عىل ذلك أيت النبي قال: ال، قال: فمكث النبي «. مسكينًا

خذها، فتصدق »فقال: أنا، قال: « أين السائل؟»قال:  -والعرق املكتل-فيها متر 

يريد -ي يا رسول اهلل؟ فواهلل ما بني البتيها فقال الرجل: أعىل أفقر من« به

حت ى بدت أنيابه، ثم قال: أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك الن بي  -احلرتني

ومقدار اإلطعام: لكل مسكني  ما ُيشبعه، وإذا عجز وليس عنده «. أطعمه أهلك»

مة،  ا والص  قدرة عىل اإلطعام قيل تسقط عنه الكفارة، وقيل تتعلق بالذِّ واب أهن 

دقة مع أن  أهله ليسوا ستني   تسقط عنه؛ ألن  الن بي  أمر األعرايب أن  يأخذ الص 

ا تسقط، لكن إن  خرج من  شخًصا، فإن  ق ِدر مستقباًل ففيه خالف، واألصح  أهن 

 اخلالف فله ذلك.

 ما الحكم في رجل جامع أهله في صيام واجب غير رمضان:

ء أنزل املاء، أو مل  ات فق العلامء عىل أن  الكفارة ُتب باجلامع يف هنار رمضان، سوا

ُينـِزل، وال ُيستثن ى من ذلك إال املكره، واجلاهل، والن ايس، يف أصحِّ قويل العلامء. 

وإذا أنزل ومل يولج لزمه القضاء عند أكثر أهل العلم، وإذا أولج ومل ينـزل لزمته 

                                                 
 (.1111(، ومسلم )ح1936أخرجه البخاري )ح (1)
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اء، فالكفارة مرتبطة باإليالج، وليس باإلنزال. وال ُتب الكفارة الكفارة والقض

إال  يف اجلامع بنهار رمضان، فلو جامع يف قضاء واجب، أو نذر، أو نحو ذلك، مل 

ارة، وبه قال اجلمهور وهذا ظاهر األدلة. وقد قال غرُي  واحد من ُتب عليه الكف 

ضان فتبني  له أن ه من شوال مل وطئ يف آخر يوم من رم أهل العلم: لو أن  رجاًل 

تلزمه كفارة؛ ألن ه تبني  أن  صومه مل يكن فرًضا عليه.



 
 الفصل السادس: مسائل في الفطر والقضاء
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 المبحث األول:

مسائل في الفطر

  الفطر أربعة: أسباب

واخلوف عىل  ،واحليض ،واملرض ،فرالس   أن  أسباب الفطر أربعة: مابن القيِّ  ذكر

ومثله  ،كاملرضع واحلامل إذا خافتا عىل ولدُّيام ،هالك من خيشى عليه بصوم

 (1).مسألة الغريق

 الصيام:حاالت المريض في قضاء 

 لتان:ااملريض له ح

ى بُ احلالة األوىل يام، فهذا ال رؤُ : أن  يكون مريًضا ال ُيرج  ه وغري قادر عىل الصِّ

م عن كل يوم طعِ ر ويُ فطِ يُ  ،خالف أن ه ال قضاء عليه، ويكون بمنزلة الكبري

 (2)مسكينًا.

ى بُ احلالة الثانية ر عىل دمتى ما ق  م، بل يقيض طعِ ر وال يُ فطِ ه، فهذا يُ رؤُ : أن  ُيرج 

يام.  (3)الصِّ

  

                                                 
ئد )( 1)  .(45 /4بدائع الفوا

معلًقا، كتاب تفسري القرآن، باب قوله: }أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو عىل سفر فعدة من أيام ذكره البخاري ( ملا 2)

فقد أطعم أنس بعد ما كرب عاًما أو عامني، كل يوم مسكينًا، خبًزا »أخر، وعىل الذين يطيقونه فدية طعام مسكني، فمن تطوع خرًيا{: 

 .«وحلاًم، وأفطر

ر  }تعاىل: ( لقوله 3) ي ام  ُأخ  ن  أ  ة  مِّ ِعد  ر  ف  ف  ىل  س  ِريًضا أ و  ع  ان  ِمنُكم م  ن ك   .[184]البقرة: {ف م 
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 المرض المسوغ للفطر:

غ للفطر:  اختلف أهل العلم يف املرض املسوِّ

داع غ الفطر، وعىل هذا لو أصابه ُص سوِّ : قالت طائفة أن  كل  مرض يُ القول األول

 وهذا فيه نظر. أو زكام أفطر

 : قيل املرض الذي يلحق به الرضر.القول الثاِّن

قيل املرض الذي يتلف بعض أعضائه أو يضاعف مرضه، فهذا : القول الثالث

وم، وجزم البعض أن ه حي  ّش  قيل أن ه ال يُ  ُتُلوا  } :ُرم عليه، قال تعاىلع له الص  ال  ت ق  و 

ُكم   ةِ } [.29]النساء:{أ نُفس  ُلك  ال  ُتل ُقوا  بِأ ي ِديُكم  إىِل  الت ه   .[195]البقرة: {و 

 برؤه:الكبير الذي ال يرجى 

طعم عن كل يوم مسكينًا، وهذا ثابت عن الكبري الذي ال يرجى برؤه يفطر ويُ 

حابة، فعله أنس  ، وأفتى (1)ملا كرب كان يطعم عن كل يوم مسكينًا مجاعة من الص 

ي ة  } :واإلسناد إليه صحيح، وقال عن آية به ابن عباس  ىل  ال ِذين  ُيطِيُقون ُه فِد  ع  و 

ِكني   اُم ِمس  ة  [.184]البقرة: {ط ع  ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبري، واملرأ

 ،(2)رواه البخاري .اوما، فيطعامن مكان كل يوم مسكينً الكبرية ال يستطيعان أن يص

 واختلف العلامء يف كيفية اإلطعام:

                                                 
معلًقا، كتاب تفسري القرآن، باب قوله: ﴿أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو عىل سفر فعدة من أيام ( ذكره البخاري 1)

فقد أطعم أنس بعد ما كرب عاًما أو عامني، كل يوم مسكينًا، »فمن تطوع خرًيا﴾: أخر، وعىل الذين يطيقونه فدية طعام مسكني، 

 .«خبًزا وحلاًم، وأفطر

 (.4505برقم )ح (2)
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 أو دفعات   واحدةً  : قالت طائفة ال ُبد  أن  ُيطِعم ثالثني مسكينًا، دفعةً القول األول

 متفرقة.

يف يوم مسكينًا، قالت طائفة لو أطعم مسكينًا واحًدا طعام ثالثني  القول الثاِّن:

 أبو حنيفة ومجاعة. اختارهجاز له ذلك،  واحد  

، أجزأ  : قالت طائفة لو أطعم مسكينًا واحًدا عىل مدار ثالثني يوًماالقول الثالث

ل، والقدر املجزئ هو اإلشبا ع، إن  أعطاه وال جيزئ دفعة واحدة، واألحوط األو 

وإن دعاه إىل طعام وضع له قدر ما يشبعه، وال يلزم أن   ،يابًسا يعطيه قدر ما يشبعه

 يشبع.

 والمريض الذي ال يرجى برؤه: كم الكبير الذي ال يستطيع الصيامح

حديث عمرو بن دينار، عن عطاء، سمع ابن من  ( 1)جاء يف صحيح البخاري

ىل  ال ِذين  }:، يقرأ  عباس ع  ِكني  و  اُم ِمس  ي ة  ط ع  : قال .[184]البقرة:{ُيطِيُقون ُه فِد 

يخ الكبري، واملرأة الكبرية ال يستطيعان أن  يصوما ، ليست بمنسوخة هو الش 

وم، ويف حكمه . فُيطِعامن مكان كل يوم مسكينًا فالكبري الذي ال يستطيع الص 

يوم  مسكينًا، ولو أطعم املريض الذي ال ُيرجئ برؤه، ُيفطِران وُيطِعامن عن كلٍّ 

ارقطني ثالثني مسكينًا يف جفنة أجزأ، وقد فعله أنس  . وقد ذكر ابن (2)رواه الد 

ا  ار إىل اإلطعام إال  عند اليأس من القضاء، وأم  القيم رمحه اهلل وغريه أن ه ال ُيص 

                                                 
 (.4505برقم )ح (1)

وم عاًما فصنع جفنة من ثريد ودعا ثالثني مسكينًا فأشبعهم» (، عن أنس بن مالك 2390برقم )ح  (2)  «.أن ه ضعف عن الص 
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وم لزمه وجوبً  ا، لقوله املريض الذي ُيرجى ُبرؤه فال فدية عليه، فإذا ق ِدر عىل الص 

ن  أ ي ام  }تعاىل:  ة  مِّ  [.185]البقرة: {ف ِعد 

 الحامل والمرضع:

 :اختلف العلامء يف مسألة احلامل واملرضع عىل أقوال

أو عىل ولدُّيام، أو  خوًفا عىل نفسيهاماحلامل واملرضع  طر: أن  تفُ األوىل القول

ام ، عليهام مًعا ن وال تقضيانفإهن  وم، ولو قدرتا بعد ُتطِعام  ، ويسقط عنهام الص 

وذهب إليه طائفة من العلامء،  وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر رمضان، 

 وجل   اهلل عز   إن  » :قال أن  الن بي   (1)أنس بن مالك الكعبيحديث دليله و

« ياموم أو الصِّ الة، وعن املسافر واحلامل واملرضع الص  وضع عن املسافر شطر الص  

: الوضع هو اإلسقاط، وقالوا ، ق(2)رواه أمحد اهلل ذكر املسافر واملريض ومل  ن  إالوا

وألن اهلل ذكر يف كتابه القضاء عن  بىل واملرضع، فتكونا مستثنيتني،يذكر احلُ 

  املسافر وعن املريض ومل يذكر احلبىل ومل يذكر املرضع.

فإهنام يفطران لدُّيام، وونفسيهام  : أن  تفطرا خوًفا عىل نفسيهام، أو عىلالثاِّن القول

 ويقضيان وال يطعامن، وهذا مذهب مجاهري العلامء.

                                                 
مذي: وال نعرف ألنس بن مالك هذا عن النبي  أنس بن مالك الكعبي  (1) حايب املعروف، قال أبو عيسى الرت   ليس هو الص 

وم »غري هذا احلديث الواحد. يعني حديث:  الة، وعن احلامل أو املرضع الص  وم، وشطر الص  إن  اهلل تعاىل وضع عن املسافر الص 

يام  «.أو الصِّ

 (.19047برقم )ح (2)
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: أن  تفطرا خوًفا عىل ولدُّيام، فإهنام تقضيان عىل قول اجلمهور، الثالث القول

 . وتطعامن عىل قول ابن عباس وابن عمر

بع القول ا عىل ف: ذهبــت طــائفــة إىل اجلمع بني األقوال، الرا : إن  أفطرتــا خوفــً قــالوا

نفســــــــــيهام أو ولدُّيام فال تطعامن، ألن  اإلطعام ال دليل عليه، وتقضــــــــــيان، ألن  اهلل 

يام فال يســــقط عن أحد،  وهذا هو الصــــواب، أن احلامل واملرضــــع جيب أمر بالصــــِّ

 عليهام القضاء مهام كان وال يسقط عنهام الصيام بحال، وأما حديث أنس الكعبي

 :«  الة، وعن املســــــافر واحلامل وضــــــع عن املســــــافر شــــــطر الصــــــ   وجل   اهلل عز   إن

الوجوب ومل يضـــع عنهام القضـــاء،  أي: وضـــع عنهام «ياموم أو الصـــِّ واملرضـــع الصـــ  

رخصــــة هلام بالفطر،   هذهاملســــافر، بمعنى أن   عنالة وم وشــــطر الصــــ  كوضــــع الصــــ  

ِذين  }  جــل وعال:ام ال يقضــــــــــيــان، وبــدليــل قول اهللوليس معنى هــذا أهن   ا الــ  اأ ُّيـ   يــ 

ت ُقون ُكم  ت  ل  ع  ِلُكم  ل  ب  ِذين  ِمن ق  ـــــ  ىل  ال ب  ع 
ـــــِ ام  ُكت اُم ك  يـــــ  ي ُكُم الصــــــــــِّ ل  ب  ع 

ـــــِ نُوا  ُكت  {آم 

د  }. وقولــــه جــــل وعال: [183]البقرة: هــــِ ن شــــــــــ  هُ  ف م  مــــ  ر  ف ل ي صــــــــــُ ه   {ِمنُكُم الشــــــــــ 

صـــيامه، وإذا كان له عذر مانع  هر وجب عليهفكل من شـــهد الشـــ   .[185]البقرة:

ر  } :وعـــال يـــقـــول اهلل جـــــل   وم فـــــإن  يـــمـــنـــعـــــه مـــن الصـــــــــــــ   ام  ُأخـــ  ـــــ  ي ن  أ  ة  مـــِّ د 
عـــــِ  {فـــ 

وما ثبت بدليل قطعي ال يســـــــــقط إال بدليل قطعي، وال يمكن أن  .[185]البقرة:

 ،حابة أو أثرين عن مجاعة من الصــــ   ،ســــقطه بأثر  نُ  م  يثبت الصــــوم بدليل قطعي ثُ 

إىل ما  ،ة األربعة وال رواية واحدة عن احد منهمث م  مل يذهب أحد من األئم  ومن 

ل  ذهب إليه ابن عمر وابن عباس ، بل ذهب بعض العلامء إىل أن هذا من األقوا
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قال:  وم، والنبي وعال فرض الصــ   اهلل جل   ألن   ؛الشــاذة التي ال جيوز األخذ هبا

فالصــوم ال يســقط  (1)«وصــوم رمضــان» :وذكر من ذلك «ي اإلســالم عىل مخسنِ بُ »

وال يوجد دليل عىل ســــــــــقوطه، وأجيب عن أثر ابن عمر وابن عباس  ،إال بدليل

 ،ألن  مثل هذا ال  ؛حكم املرفوعومن قال أن  قوهلام له ، بأن هذا اجتهاد منهام

 بقوة االستنباط، وُعِرف ابن عمر  ف ابن عباس رِ يقال عن اجتهاد، وقد عُ 

د  عليـه بـأنـه ليس لـه حكم املرفوع؛، بقوة االتبـاع، وهـذا فيـه نظر ه ُير  ام ربام ألهن   فـإنـ 

 .أسقطه مطلًقا :أي (2)«وضع عن احلبىل واملرضع الصوم»:  من قوله ام  هِ ف  

أن ه ال بد من القضاء؛ ألن هذا شهر رمضان، وفرضه اهلل عىل  :والراجح من ذلك

اجلميع، نعم يفطران حلديث أنس الكعبي للحاجة، فإذا زالت احلاجة وجب 

: إذا وجب القضاء عىل  القضاء، ولذلك ذهب طائفة من العلامء إىل القياس فقالوا

ن جيب القضاء عىل احلامل واملرضع من باب أوىل، وهذ ا من أمجل املريض، فأل 

 أنواع القياس، ومن أحسن أنواع القياس، ويسمى القياس األولوي.

 :وجوب قضاء الحامل والمرضع ما أفطرتاه حال عذرهما

إن  »، قال: ، عن الن بي من حديث أنس بن مالك الكعبي  (3)جاء عند األربعة

الة، وعن احلامل أو ا وم، وشطر الص  وم اهلل تعاىل وضع عن املسافر الص  ملرضع الص 

                                                 
 (.16(، ومسلم )ح8أخرجه البخاري )ح (1)

 (.19047أخرجه أمحد )ح (2)

 

 (.1667(، وابن ماجه )ح715(، والرتمذي )ح2408(، وأبو داود )ح2274أخرجه النسائي )ح (3)
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يام يام، وقد قال اجلمهور  «أو الصِّ وم أو الصِّ أي ووضع عن احلامل واملرضع الص 

ص للحامل إذا خافت عىل اجلنني، واملرضع إذا  أن الوضع هنا بمعنى أن ه رخ 

ة األربعة رمحهم اهلل،  ، وهذا الذي أفتى به األئم  خافت عىل الرضيع، أن  ُتفطرا

 جيب عليهام القضاء ألمور:وحني يذهب ُعذرمها 

الن منزلة املريض، واهلل جل  وعال قال:  األمر األول: أن  احلامل واملرضع ُين ز 

ر  } ن  أ ي ام  ُأخ  ة  مِّ ر  ف ِعد  ف  ىل  س  ِريًضا أ و  ع  ان  ِمنُكم م  ن ك   [.184]البقرة: {ف م 

أن  من العلامء من حكى اإلمجاع عىل هذا، وهذا اإلمجاع ال يصح،  األمر الثاِّن:

واب أن  اخلالف حمفوظ، منهم من قال بالقضاء ومنهم من مل يقل بالقضاء،  والص 

ة كبار، كابن عب اس، وابن عمر  ، ومجاعة والذين يقولون بعدم القضاء هم أئم 

ة واحلفاظ.  من األئم 

ا أن  يكون   (1)«هر تسع وعّشونالش  »قال:  ي أن  الن ب األمر الثالث: هر إم  إذن الش 

ا يكون تسًعا وعّشين، وال جيوز النقص عن هذا العدد، وإذا مل تقض  ثالثني، وإم 

 احلامل أو املرضع، فال تكون قد صامت شهًرا كاماًل.

يام من دين املسلمني، وقد أوجبه اهلل وفرضه عىل ااألمر الرابع:  لعباد، أن  الصِّ

هر، وهذا حاصل بيقني يف  وجعله أحد مباِّن اإلسالم، واألصل يف ذلك إكامل الش 

ترة، كتاًبا وسن ًة، فال ننتقل عن اليقني إال بيقني مثله، وهذا احلديث  ة املتوا األدل 

ليس بصـريح عىل أن  احلامل أو املرضع ال تقضـي، اخلرب حيتمل أحد أمرين، وإذا 

                                                 
 (.1083(، ومسلم )ح5201أخرجه البخاري )ح  (1)
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ة اليقيني ة القطعي ة، ومن ذلك أن ه لو كانت ُوِجد االحتامل بط ل االستدالل أمام األدل 

ا، يعلمه العام واخلاص. احلامل أو املرضع ال تقضـي، لبني  الن بي   ذلك بياًنا عام 

الجواب عمن ذهب إلى إسقاط القضاء عن الحامل والمرضع إن 

 أفطرتا:

عباس،  سعيد بن جبري، عن ابنأخرج الدارقطني يف سننه من طريق أيوب، عن 

، وهذا ثابت  عنهام  (1).قال: احلامل واملرضع تفطر وال تقيض ، أو ابن عمر

ته ،عن ابن عمر  ،عن نافعمن طريق أيوب وروى أيًضا  سألته وهي  ،أن  امرأ

وقال ابن حزم  (2)طعمي عن كل يوم مسكينًا وال تقيضأفطري وأ، فقال:  حبىل

فإن  خافت املرضع عىل املرضع قلة الل بن وضيعته لذلك ومل : رمحه اهلل يف املحىل  

يكن له غريها، أو مل يقبل ثدي غريها، أو خافت احلامل عىل اجلنني، أو عجز الشيخ 

عن الصوم لكربه: أفطروا وال قضاء عليهم وال إطعام، فإن أفطروا ملرض هبم 

ا قضاؤهم ملرض فلقول اهلل ت ان  ِمنُكم }عاىل: عارض فعليهم القضاء. أم  ن ك  ف م 

ر   ن  أ ي ام  ُأخ  ة  مِّ ر  ف ِعد  ف  ىل  س  ِريًضا أ و  ع  وأما وجوب الفطر عليهام يف . [184]البقرة: {م 

ضيع فلقول اهلل تعاىل: ُهم  } اخلوف عىل اجلنني، والر  ال د  ِّس  ال ِذين  ق ت ُلوا  أ و  ق د  خ 

ِ ِعل م   ري  ًها بِغ  ف   (3)«من ال ي رحم ال ُيرحم» :اهلل وقال رسول . [140]األنعام:{ س 

                                                 
 (.2385أخرجه الدارقطني )ح (1)

 (، وصححه.2388أخرجه الدارقطني )ح (2)

 (.1808(، ومسلم )ح5997أخرجه البخاري )ح (3)
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ضيع: فرض، وال وصول إليها إال بالفطر: فالفطر فرض؛  فإذ رمحة اجلنني، والر 

وم فإجياب القضاء عليهام  وم، وإذا سقط الص  وإذ هو فرض فقد سقط عنهام الص 

إال عىل املريض، واملسافر،  ُشع مل يأذن اهلل تعاىل به، ومل يوجب اهلل تعاىل القضاء

واجلمهور ينازعون يف هذا األمر  ( 1).واحلائض، والنفساء، ومتعمد القيء فقط

ام ُيلحقان باملريض، وكون هذا مل ُيذكر يف  فيقولون عن احلامل واملرضع بأهن 

ة، فالقضاء حينئذ  واجب  القرآن، فهو مذكور يف األدل ة األخرى، والن صوص العام 

كل من أفطر فإن ه واجب عليه بيقني، وهذا هو األصل، فال ننتقل عن بيقني، و

وم، وشطر » :األصل إال بدليل، وحديث إن  اهلل تعاىل وضع عن املسافر الص 

يام وم أو الصِّ الة، وعن احلامل أو املرضع الص  ام ال  ( 2)«.الص  ليس بّصيح  أهن 

د االحتامل سقط االستدالل، جِ يقضيان، واليقني حاصل  بوجوُب القضاء، فإذا وُ 

حابة كابن عمر، وابن عباس ، أفهم للن صوص من غريهم،  فإن  قال قائل: الص 

أن  احلامل واملرضع ُتفطران وال ت قضيان، فحني ي فهم ابن عب اس وابن عمر 

م  عىل فهم أيب حنيفة، ومالك، وأمحد، والشافعي، ومها ُيدركان معنى  ففهمهام مقد 

ىل  ال ِذين  }فّس  قول اهلل تعاىل:  وال سي ام أن  ابن عباس  اآلية، ع  و 

ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبري، واملرأة الكبرية ال قال:  [184]البقرة:{ُيطِيُقون هُ 

                                                 
 (.410 /4املحىل باآلثار ) (1)

 (.1667(، وابن ماجه )ح715(، والرتمذي )ح2408(، وأبو داود )ح2274أخرجه النسائي )ح (2)
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ا ( 1).يستطيعان أن يصوما، فيطعامن مكان كل يوم مسكينًا د  وهذا هو الذي ح 

ة هذا الق ة إىل ُنّص   ول.بجامعة من األئم 

أن  املسألة ُمتعلِّقة بصيام شهر، وقد تكون داللة اآلية  لكن قد جياب عن هذا فيقال:

ة  قوي ة عىل عدم القضاء ولكن تبقى الن صوص األخرى، وهي التي حيتج  هبا األئم 

هر تسع وعّشون»: األربعة وغريهم، كقوله  ُبنِي اإلسالم »: وكقوله  (2)«.الش 

لِد املرأة دائاًم يف رمضان، فحينئذ  ُترِضع، وعىل هذا يمكن  (3)«.عىل مخس فقد ت 

المرأة أن  ال ت صوم عّشين عاًما، أو ثالثني عاًما! إذن أين هذا الفرض الذي فرضه 

بع عىل قول، أو اخلامس عىل القول األخر من أركان  ا كن الر  اهلل عليها؟! أين الر 

ا الركن عّشين عاًما، أو ثالثني عاًما، فنكون ، فهذه املرأة ما أد ت هذ(4)اإلسالم

حابة   أو اثنني من الص 
، وتوجد أدل ة أخرى رصحية قد أسقطنا ركنًا، بقول واحد 

هر فرضه اهلل، فحينئذ  ليس املقصود تقديُم قول  يف هذا الباب، يف أن  هذا الش 

ة األربعة، عىل قول ابن عمر وابن عباس  ااألئم  ا مُه  يف العلم واملنزلة، إن ام  ، ومُه 

ًة يف هذا الباب،  ًة قوي  ة يستصحبون أدل  املقصود األخذ باألدلة األخرى، وأن  األئم 

                                                 
 (.4505أخرجه البخاري )ح  (1)

 (.1083(، ومسلم )ح5201أخرجه البخاري )ح  (2)

 (.16(، ومسلم )ح8أخرجه البخاري )ح  (3)

وايات  (4) ابع، وجاءت بعض الرِّ كن الر  وم يف أركان اإلسالم، فجاءت بعض الروايات بجعله الر  وايات يف ترتيب الص  اختلفت الرِّ

كن اخلامس، قال رجل البن عمر من رسول  سمعتههكذا « ال، صيام رمضان، واحلج»رمضان قال: : احلج وصيام  بجعله الر 

 (.16أخرجه مسلم )ح .اهلل 
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د  وإال  فاألصل يف ذلك القضاء بمنزلة املريض، وبمنزلة املسافر، وبمنزلة املتعمِّ

ص هلام حيح، وبمنزلة املجاهد إذا أفطر يف احلرض، وإن ام ُرخِّ  يف الفطر، وأن  عىل الص 

ص  : يف هذا شهر رمضان باعتبار أن  اهلل رخ  يام، أي  اهلل جل وعال وضع عنهام الصِّ

ة أخرى،  ام ال تقضيان؛ ألن  القضاء ُيؤخذ من األدل  هلام يف الفطر، وليس بمعنى أهن 

ة ت ظل  عّشي ن عاًما، وهذا القول أحوط، وأدلته قوي ة، وال سي ام فيه احتامل أن  املرأ

 أو ثالثني عاًما، ال تصوم.

 المرأة التي ترضع بأجرة هل لها أن تفطر:

ة التي تُ   ع بأجرة هلا حالتان:رِض املرأ

ل هلا إال   عفافُترِضع إل: إن  كانت احلالة األوىل خ   فطر. من اإلرضاع فتُ نفسها وال د 

واب املنع، وال د من ام تتزو  : إن  كانت عندها ما يكفيها وإن  احلالة الثانية املال، فالص 

 تفطر حلاجِة غريها.

ضيعُ بِ إذا ق   فائدة: ه أن  تُ ا غري ثدي أمِّ ثديً  ل الر  ر، فطِ ه وكان باِل مقابل فال حاجة ألمِّ

ا إن  كان بمقابل ء وأم   غري قادرة. وكانت قادرة  أ فال يلزم األم أن  تستأجر، سوا

اإلفطار إذا كان ال يأخذ هل يجوز للمرضع التي تخاف على طفلها 

 الحليب الصناعي:

ته، وتقضـي فيام بعد،  ر حفاًظا عىل صح 
جيوز للمرضع إذا خافت عىل طفلها أن  ُتفطِ

وقال مجاعة من الفقهاء تقضـي وُتطعم عن كل يوم مسكينًا، وقال مجاعة ُتفطر 

واب أن القضاءوُتطعم وال تقضـي، وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر  ، والص 
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واجب، وهو قول اجلمهور، وحينئذ  ال حرج من كون هذه املرضع التي ختاف عىل 

ر القضاء إىل قبل رمضان  طفلها أن  ُتفطِر، وتقضـي فيام بعد، وهلا رخصة أن  ُتؤخِّ

القادم، واملسارعة إىل القضاء أفضل؛ ألن  اإلنسان ال يدري ماذا يعرض له، واهلل 

ت بُِقوا  اخل  ري    }يقول:   .[148]البقرة:{اِت ف اس 

هل يوجد فرق بين من ترضع ولدها وبين من تؤجر نفسها للرضاع 

 في جواز الفطر لهما: 

ة  ـرر، فإذا كانت املرأ يلحقها العل ة اجلامعة يف هذا الباب هي: وجود وحلوق الض 

ا ُتفطِر، سواء كانت سرُتضع ابنها، أو ابن غريها؛ ألن ه قد يكون هذا  رضر فإهن 

عيشها، فإذا مل تفعل هذا حلقها رضر من حيث الن فقة، فحينئذ  هلا أن  تأخذ  مكسب

ا تقضـي فيام بعد. واب أهن  خصة. والص   هبذه الر 

من محلت سفاًحا هلا أن ُتفطِر، وهذا بمنزلة من سافر ملعصية فال حرج أن   فائدة:

فر. ص الس  ص بُرخ   يرتخ 
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 :يال  ُثمَّ لم ي ِفق إال اليوم الثَّانيمْن أغمي عليه أو ج نَّ لحكم صيام 

يام من  أغمي عليه أو ُجن  لياًل ُثم  مل ُيِفق إال   ب له ولو نوى الصِّ  اليوم الث اِّن فال حُيس 

ُقون بني املفِ يل، وال ُبد  أن  يُ من الل   جنون يق جزًءا من الن هار، وأهل العلم ُيفرِّ

ه باختياره، وقالت طائفة أن ه يصح صومه ألن   الن ائم ألن ؛واملغمى عليه وبني الن ائم

يام من الل   واملجنون يقيض  ،ل أحوط، والنائم يصح  صومهيل، واألو  نوى الصِّ

هر، األيام التي ُجن  فيها إذا عاد إليه عقله، كمن كان جمنوًنا ُثم  عقل نصف الش  

بي إذا بلغ والكافر إذا أسل ،فيصوم ما أدرك  م وال يقضون.كالص 

 صوم من غلب على ظنه أنه يصل إلى بلده غًدا:

 بلده غًدا عىل أقوال: إىل ه يصلاختلف العلامء فيمن غلب عىل ظنه أن  

 : ذهب احلنابلة إىل أن ه يصوم.القول األول

، ألن  احلكم متعلق : أن  له الفطر ما دام مل يدخل بلده، وهذا أصح  القول الثاِّن

فر.  بالس 

 المسافر ومراتبه:صيام 

ر  }ر ولو مل تلحقه مشقة، قال تعاىل: فطِ املسافر يُ  ف  ىل  س  ِريًضا أ و  ع  ان  ِمنُكم م  ن ك  ف م 

ر   ن  أ ي ام  ُأخ  ة  مِّ فر املطلق، وقال [184]البقرة: {ف ِعد  ب تُم  يِف } :فذكر الس  ا رض   إِذ  و 

ُّصُ  ل ي ُكم  ُجن اح  أ ن ت ق  ِض ف ل ي س  ع  ال ةِ األ ر  . فذكر مطلق [101]النساء:{وا  ِمن  الص 

 فر له مراتب:وم يف الس  والص   ،ب يف األرضالرض  
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واب أن ه ُيستحب  له املرتبة األوىل فر دون رضر، فالص  وم يف الس  : أن  يشق  عليه الص 

ب  أن ُتؤت ى رخصه
 .(1)الفطر؛ ألن  اهلل تعاىل حُيِ

 .(2)ومرضر  فهذا حيرم عليه الص   : أن  يلحقهلثانيةا املرتبة

وم يف اجلهاد بحيث يُ : أن  يكون الرض  املرتبة الثالثة وم ه فُ ضعِ ر عىل غريه، كالص  الص 

أوئلك  ،أوئلك العصاة» : بيلقول الن   ومحاية الث غور فهذا يكون آثاًم  أمام العدو

 .(5)«الصوم يف السفر (4)ليس من الرب: »وقال  (3)«العصاة

يام، ففي هذا خالف، فقالت : أن  يستوي عنده الط رفان الفطر والصِّ املرتبة الرابعة

طائفة أن  الفطر أفضل ألن  اهلل حيب أن  ُتؤت ى رخصه، وقالت طائفة: هذا يرجع 

خص إن  كان يف املستقبل يشق   وم أفضل، وقالت عليه القضاء فإن  الص   حلال الش 

ا حديث وم أفضل لفعل الن بي فالص  عليه  إن  مل يشق   :طائفة  :وأصحابه، أم 

خصة التي تتعلق باملشقة، وفرقوا قالوا هي الر   (6)«اهلل حيب أن تؤتى رخصه إن  »

                                                 
إن  اهلل حيب أن ُتؤت ى رخصه، كام يكره : »رسول اهلل  قال: قال  عن ابن عمر( من طريق نافع، 5866( ملا أخرجه أمحد )ح1)

 «.أن ُتؤت ى معصيته

﴾ ]النساء:2) ُكم  نُفس  ُتُلوا  أ  ق  ال  ت  ُقوا  29( لقوله جل وعال: ﴿و  ال  ُتل  ِة﴾ ]البقرة: [. ﴿و  ُلك  ي ِديُكم  إىِل  الت ه   [.195بِأ 

 (.1114أخرجه مسلم )ح (3)

« ليس من أمرب أمصيام يف أمسفر»جاء يف مسند اإلمام أمحد من حديث كعب بن عاصم األشعري  سليامن العلوان: العالمةقال  (4)

وهذه الرواية شاذة، وقد قيل أن هذه لغة لبعض أهل اليمن جيعلون الم التعريف مياًم فغري ذلك كعب بن مالك عىل لغته، وقيل أن 

ألن الرواية شاذة وعىل فرض صحتها حيتمل أن يكون كعب بن  هبذا وعىل كل سواء قيل هذا أو ذاك فاخلرب ضعيف نطق النبي 

 .عاصم نطق هبا عىل ما يعرفه من لغتة فتلقى ذلك الراوي عنه ونقل ما سمع

 (.1115(، ومسلم )ح1946أخرجه البخاري )ح (5)

 (.5866أخرجه أمحد )ح (6)
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 : فر وأيًض بني الفطر والقّص فقالوا ُيتم   مل يرد أن  الن بي  اإن  القّص أصل يف الس 

ة فر، وهذه األدلة كام هي ظاهرة قوي  فر لكنه ورد أن ه يفطر يف الس   .يف الس 

 حكم من سافر في نهار رمضان ليفطر:

 اختلف العلامء يف حكم من سافر يف هنار رمضان ليفطر عىل أقوال:

 بيح ذلك وال ينظر لنيته وقصده.فر يُ ه جيوز له الفطر، ألن  الس  : أن  القول األول

 بنقيضِ  ُل عام  ب، ويُ تالعِ فر للحاجة وهذا مُ الس   ألن   ؛: ال جيوز له الفطرالقول الثاِّن

ُرم، ولو تزوجها  للِّ ح  مُ ـه، كالقصدِ  إذا تزوج امرأة ُطلِّقت بالثالث بقصد حتليلها ح 

ت احلكم ل، إًذا النِّية غري  وهذا  ،بني ة االستمتاع هبا ُثم  مل ُتعجبه فطل قها، جازت لألو 

 ار اإلمام أمحد وغريه.ياختفيعامل بنقيض قصده وهو ، الراجح

معاملة الرجل بنقيض قصده له أصل ثابت يف الّشع وله نظائر كثرية يف  :فائدة

الّشع كالرجل لو طلق امرأته يف مرض املوت حتى ال ترثه فإنه يعامل بنقيض 

فإنه يعامل عنه وكالرجل لو قتل أباه لريثه ويعلم أن  الورثة سيعفون  ،قصده

ث، وهذا له نظائر، ومن هذا القبيل مسألة مهمة وكبرية  بنقيض قصده وال يور 

وهي مسألة عظيمة وواقعية وهي من أكرب املسائل يف باب الصيام، مسألة رجل 

ظة امع فتجب عيل  كفارة مغل  جأُ   من أن  أراد أن جيامع يف هنار رمضان فقال بداًل 

يوم قضاء  ام جيب عيل  جامع فال ُتب عيل  كفارة، إن  أُ  م  ثُ  ،أو ُشب   ،فأفطر بأكل  

واحد، فقد اختلف العلامء يف هذه املسألة العظيمة الكبرية، وسيأيت بيان اخلالف 

 إن  شاء اهلل تعاىل:
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 حكم من احتال على كفارة الجماع فأكل ثم جامع:

 عىل أقوال: من احتال عىل كفارة اجلامع فأكل ُثم  جامعأهل العلم فياختلف 

ن مكِ قالت طائفة هذا رجل خبيث وفاسق ال يُ القول األول:  من نيل ن أن ُيمك 

ح الباب تِ ك هذا لفُ رِ تُ ؛ وألن ه لو من غري عقوبة تردعه، فتجب عليه الكفارةغرضه 

ة بأن  ، فأفتى غري واحد من األئم  فيحتالون ويصومون يوًما واحًدا فقط ،اسللن  

 وهذا الذي ذهب إليه اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل. ،لكفارةتلزمه اهذا 

من العلامء إىل أن ه ال كفارة عليه، وال يعني هذا الت خفيف : ذهبت طائفة القول الثاِّن

أفطر باألكل  من أمره، وإن ام الكفارة إذا أفطر باجلامع، وهو مل يفطر باجلامع، إن ام

اقب عىل ِفطره،  ر عىل احتياله، وُيع  ب، قد احتال، فيأثم عىل احتياله، ويعز  والّش 

ارة؛ ألن  الكفارة منوطة بحكم ُشعي، وهذا الذي مال إليه  ولكن ال تلزمه الكف 

شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى، فقد ُعرضت عليه هذه املسألة، فامل إىل أن ه ال 

ر، ولكن كفارة عل يه، وأن  هذا ال يعني الت خفيف، فيبقى هذا فاسًقا وعاصًيا ويعز 

 ال يوجد موجب من الن احية الّشعية للكفارة.

 متى يشرع الفطر للمسافر:

 فر فال جيوز له الفطر حت ى يفارق العمران، وهذا أصح  من كان مقياًم وعزم عىل الس  

فر، واآلثار  القولني يف املسألة، وال يوجد دليل عىل ز الفطر قبل الس  الواردة جوا

 عن أنس

وغريه ضعيفة، وهي مضطربة ال تثبت ال مرفوعة وال موقوفة، وال (1)

                                                 
، وقد رحلت له  أخرج الرتمذي يف اجلامع عن حممد بن كعب، أنه قال: أتيت أنس بن مالك  )1( يف رمضان وهو يريد سفًرا

فر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال:   ثم ركب.« سنة»راحلته، ولبس ثياب الس 
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 منها، ألن ه قد يبدو له أال  
 
غ للرتخ  حُي ت ج  بيشء فر هو املسوِّ ص، فكيف  يسافر، والس 

سافًرا وال باحلاجة، فقد يكون مُ  ع فألن  اجلمع مرتبط  م  ه جي   ا أن  يفطر ومل يسافر؟ وأم  

 حيتاج اجلمع فيجمع كام يف حديث معاذ  يف منى، وقد كام فعل النبي جيمع 

قال: ،  من حديث عامر بن واثلة أبو الطفيل، عن معاذ بن جبل (1)عند مسلم

هر والعّص، وبني املغرب والعشاء قال: يف غزوة تبوك بني الظ   مجع رسول اهلل 

 .«ال حيرج أمته أراد أن  »محله عىل ذلك؟ قال: فقال: فقلت: ما 

 من سافر لمعصية هل يقصر ويفطر:

اختلف أهل العلم يف املسافر إذا كان سفره ملعصية هل يقّص ويفطر أم ال؟ قوالن 

 للعلامء:

ر  وال بفطر  لقول اهلل ـص بقصمن كان عاصًيا يف سفره فال يرتخ   أن   القول األول:

 :{   ري اد  غ  ال ع   .مذهب أمحدوهذا   .[173]البقرة: {ب اغ  و 

ص القول الثاِّن:  ،وهذا قول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل ،أن ه يرتخ 

قد ال ، فيه وينوي اإلقامة سنة أو سنتني واستقر   وجلس يف مكان   من سافرولكن 

 ،بالفطر لهص فبالتايل ال ُيرخ   ،هذا جالس ومستقر ألن   ؛سافره مُ يقال عن هذا بأن  

رتاكمت عليه ف القضاء يف املستقبل يستطع ملص بالفطر وخ  وقد ُوجد من تر

اهرة ص هلم بالفطر لوجود املفسدة الظ  فمثل هؤالء ال ُيرخ   ،قضِ ي ملهور والش  

 واهلل أعلم. ،بفطرهم

                                                 
 (.706برقم )ح (1)
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 حكم إفطار من أراد السفر في نهار رمضان:

ع يف  فر يف هنار رمضان ما مل يفارق العمران وي شـر  ال جيوز الفطر ملن عزم عىل الس 

فر، كام أن ه  الذي رواه الرتمذي   ا حديث أنسأم  كذلك،  رـيقص ليس له أن  الس 

ر فطِ يُ  ه ال جيوز له أن  واب أن  ولذلك الص   ،(1)وغريه فهو حديث مضطرب ال يصح  

 ،فيكون قد أفطر يف احلرض ،افرس  يبقى وال يُ  وحينئذ   ،يةينقض النِّ ه قد ألن   ؛يف بلده

ئم.  بِم  لف ام كام قيل لبعض الس  والسي    عرفت ربك؟ قال بنقضه للعزا

 حكم صيام المجاهد:

وم ُيضعفه فإذا كان الص   ،ومال ُيضعفه الص   ُيشرتط يف صيام املجاهد عند العلامء أن  

ومن  ،رهذا يأيت عىل املجاهدين بالرض   ألن   ؛وم مطلًقاالص  ه ُيمنع من يف اجلهاد فإن  

وحني بلغه أن   ،أمرهم بالفطر ،ومالناس يشتكون الص   ملا قيل له: أن   بي ث م  الن  

 .(2)«فروم يف الس   الص  ليس من الربِّ »قال:  ،قوًما صاموا وما أفطروا

 ،لسبب بي فقاله الن   (3)«العصاةأوئلك العصاة أوئلك : »حديث آخر قال يف و

فه يف هذا املوطن ضعِ وم يُ فإذا كان الص   ،د هذا احلكمجِ بب وُ فمتى ُوِجد هذا الس  

 يام.ه ُينهى عن الصِّ فإن  

                                                 
ا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا هو يريد سفًر يف رمضان و  أتيت أنس بن مالك :عن حممد بن كعب أنه قال (1)

 (.799. رواه الرتمذي )ح سنة ثم ركب :قال ؟سنة: بطعام فأكل فقلت له

 (.1115(، ومسلم )ح1946أخرجه البخاري )ح (2)

 (.1114أخرجه مسلم )ح (3)
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 حكم من جامع في نهار رمضان لشهوة شديدة به "شبق":

رب عن اجلامع ويلحقه رضر لو مل يفعل هذا، وقد  يؤدي من به شهوة ال يستطيع الص 

 ويسميها الفقهاء "شبق" فيه حاالت: -وهذا نادر يف الن اس-به إىل اهلالك، 

، ألن عامِ فيستمني وال جُي  : إن  كان يكفيه يف دفع شهوته االستمناءاحلالة األوىل

الرضر ُيدفع باألخف فاألخف، فال تنتقل لألعىل وأنت قادر عىل دفع الرضر 

 .الّشيعةباألخف؛ ألن  هذا خمالف ألصول وفقه 

فإنه  ،كانت ال تزول شهوته إال باجلامع ويلحقه رضر بدونه : إن  احلالة الثانية

وأكرر أن هذا نادر يف الناس، فال يرتخص به اإلنسان إذا قويت ص له فيه، رخ  يُ 

شهوته ويتصور أن هذا هو املقصود، إنام املقصود هو الذي يلحقه رضر ومرض 

شبق، فإن هذا يستمني إن  كان هذا السبيل إىل وتنتفخ خصيتيه لو مل جيامع من ال

، ويقول الفقهاء ال كفارة فيهفريخص له وإن مل يندفع إال باجلامع ر، دفع هذا الرض  

عليه يف ذلك، ألنه فعل هذا من باب دفع الرضر عن نفسه، وأكرر إذا كان يستطيع 

ع، بمعنى لو كان بغري اجلامع فهذا هو املتعني عليه وال حيق له اجلام ردفع الرض  

يستطيع دفع الرضر عن طريق االستمناء ثم جلأ إىل اجلامع، فنقول يف هذه احلالة 

ُتب عليه الكفارة املغلظة، وذلك بأن يعتق رقبة، فإن مل يستطع فإنه يصوم شهرين 

 متتابعني، فإن مل يستطع فإنه يطعم ستني مسكينًا، وهذه الكفارة عىل الرتتيب.
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معنى  (1)«وجيوز وطء ملن به مرض ينتفع به فيه وال كفارة فيه»قول الفقهاء:  :تنبيه

وم، وأما أن  جيامع امرأة وجب عليها الصوم هذا أنه جيامع امرأة مل جيب عليها الص  

فهذا ال يمكن أبًدا، حتى لو كان به شبق، ألنه ال يمكن أن نجعل املرأة تفطر 

باء بأنه لو مل يفعل هذا هللك، فيكون يف هذا لصالح هذا الرجل، إال إذا قرر األط

 إنقاذ حياة مسلم، ويكون من باب الرضورة.

 حد السفر المبيح للفطر:

فر هو ما  فر ال حُيد  باملسافة، بل يرجع يف ذلك إىل الُعرف، فالس  واب أن  الس  الص 

ء بلغ  ثامنني كيلومرًتا، أو أقل، أو أكثر،  ، سوا وهذا اختيار شيخ يعتربه الن اس سفًرا

ة املحققني، فإذا كان املسلم يعترب املسافر التي  اإلسالم ابن تيمية ومجاعة من األئم 

ص بالفطر، وإذا كان ال يعترب هذا سفًرا كأن يذهب يف يومه  خ  قطعها سفًرا فله الرت 

ص  واب أن ه ال يرتخ  ويرجع ويعترب نفسه أن ه ذهب لقضاء حاجة وسريجع فالص 

فر بأربعة ُبُرد وهذا قول اجلمهور،  بُرخص فر، وطائفة  من العلامء يعتربون الس  الس 

تهًدا من الذين م أو من أهل االجتهاد أو قل د جُم فإذا كان املسلم من أهل العل

يأخذون بتحديد املسافة  بأربعة ُبُرد وهي تبلغ ثامنني كيلومرًتا، فهذا ال تثريب 

ا إذا كان ليس من أ هل االجتهاد وُيِريد أن  ُيقلِّد فننصحه بأن  يأخذ بقول عليه، أم 

فر ال حُيد  باملسافة، وأن  مرجعه يف ذلك إىل الُعرف.  من يقول بأن  الس 

                                                 
 .(228الروض املربع شرح زاد املستقنع )ص:  (1)
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 حكم من أفطر يوًما من رمضان:

 اختلف الفقهاء يف هذه املسألة:

ة األربعة إىل وجوب القضاء، لقول اهلل:  القول األول: ن  أ ي ام  }ذهب األئم  ة  مِّ  {ف ِعد 

جل أن ه صام شهًرا إال بقضاء ما أفطر فيه.[. 185]البقرة:  وأن ه ال يصُدق عىل هذا الر 

ًدا فال قضاء عليه،  القول الثاِّن: ذهب ابن حزم إىل عدم القضاء، فمن أفطر متعمِّ

جر وليس من باب الت خفيف، وهذا اختيار شيخ  وهذا من باب الت غليظ والز 

اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل، وقد رد هذا القول اإلمام ابن عبد الرب رمحه اهلل، 

ة، وانتّص لوجوب القضاء، وهذا أحوط والعلم عند  اذ  وجعله من األقوال الش 

 اهلل.
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 :المبحث الثاني

 والكفارات مسائل في القضاء

 الصيام:كالشرع  منوجب عليه  هل يقضى عن الميت ما

 العلامء يف ذلك عىل أقوال:اختلف 

ال يصوم أحد  : قال ابن عباس ،قىض عنهه ال يُ : ذهب اجلامهري بأن  القول األول

 .(1)عن أحد

 ع.ذر دون ما وجب يف أصل الّش  ه جيوز يف الن  : ذهبت طائفة إىل أن  القول الثاِّن

مات من »: لقوله  عنه؛ ماصعنه، لكن يُ  قالت طائفة ال يصىل: القول الثالث

 ، وهذا عىل االستحباب ال عىل اإلجياب.(2)متفق عليه «وعليه صيام صام عنه وليه

 :نذر من مات وعليه صومحكم 

لوليه قضاؤه  حب  استُ  ،أو اعتكاف نذر   ،أو حج نذر   ،من مات وعليه صوم نذر  

اقضوا اهلل فاهلل أحق » : ولقوله  (3)«من نذر أن يطيع اهلل فليطعه»: لقوله 

العباد  اهلل مبني  عىل املساحمة، وحق   وهذا فيه إبطال قاعدة: أن  حق   (4)«بالوفاء

 ا ليست عىل اإلطالق.وأهن   ،ةعىل املشاح   مبني  

                                                 
ال يصيل أحد عن أحد، وال يصوم أحد عن أحد ولكن »، قال:  (،  عن ابن عباس2930أخرجه النسائي يف الكربى )ح  (1)

 .«ا من حنطةد  يطعم عنه مكان كل يوم مُ 

 (.1147(، ومسلم )ح1952أخرجه البخاري )ح (2)

 (.6696أخرجه البخاري )ح (3)

 (.6696حأخرجه البخاري ) (4)
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حكم من مات وعليه قضاء ثالثين يوًما فصام عنه ثالثون رجل ا 

 في يوم واحد:

 فيه هذه املسألة تفصيل:

كان عليه قضاء من رمضان كأن يكون عليه ثالثون يوًما فتواطأ  إن  احلالة األوىل: 

، فحينئذ  جُيزئ عنه، وتربئ ذمته، وهذا  ثالثون شخًصا أن  يصوموا يف يوم واحد 

ة، وذكره البخاري يف صحيحه  الذي أفتى به احلسن البّصي، ومجاعة من األئم 

 .(1)معلًقا

ا إن  كانت الكفارة من  احلالة الثانية: الكفارات التي جيب عليه التتابع فاإلمام وأم 

 يمتنع الت تابع، فحينئذ  جيب عليه 
ابن حزم ومجاعة يمنعون من هذا ألن ه حينئذ 

الت تابع ولكن ال يلزم الت تابع أن  يكون من شخص  واحد، فلو تواطأ مثاًل: زيد، 

 ذلك عنه. أ زيف صيام هذه األيام أج يتناوبوا وعمرو، وخالد، وصالح، وأمحد، أن  

 قضاء شهر رمضان ال جيب فيه التتابع. فائدة:

 قضاء عمن مات وعليه صوم:الحكم 

واب يف هذه املسألة ما ذهب إليه اجلمهور أن القضاء عن امليت مستحب غري  الص 

 وهو عىل حالني:واجب، 

                                                 
وم، با1)  ب من مات وعليه صوم، وقال احلسن: إن  صام عنه ثالثون رجاًل يوًما واحًدا جاز.( كتاب الص 
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كه ُمفرطً احلالة األوىل:  ر  ًدا، كأن ُيؤمر أن  يكون عىل امليت صوم ت  بالصيام ا ومتعمِّ

يام، فالصواب أنه إذا مات ال يصام عنه؛  يام، فهو ممتنع عن الصِّ فيقول ال أريد الصِّ

 ألنه كان ممتنًعا يف حياته.

كه تسويًفا، كأن يقول سأصوم يف الشتاء،  أن   احلالة الثانية: ر  يكون عىل امليت صوم ت 

يف، وإذا جاء الص   تاء قال لعل ه إذا جاء الصِّ يف قال لعله إذا جاء فإذا جاء الشِّ

ف حت ى ُتويفِّ وعليه هذا الصيام، فال حرج أن ُيقىض  عنه، ألنه مل  الشتاء، فهو ُيسوِّ

د الرتك. د ويتعم  ًدا للرتك، وإن كان يف احلقيقة هو مفرط لكنه مل يتقص   يكن متعمِّ

 يوم مسكني. دفع عنه لكلِّ ه يُ فإن   ،إذا مل يصم عن امليت أحد: مسألة

 أن يصوم شهًرا كامل ا فنقص الشهر:من نذر 

ا الذي نذر وأم   ،وأوىف بنذره صومه صح  هر نقص الش   فإن   ا يصوم شهرً  من نذر أن  

ق يف هذا تعلِّ الفعل مُ  ألن   ؛يستويف العدد فيجب عليه أن   ايصوم ثالثني يومً  أن  

ا األصل يف هذه األلفاظ وألن   ؛فظفيجب إحصاء الل   ،فظالباب بالل   عىل  أهن 

  .غليبحقيقتها وليست عىل وجه الت  

 :من دخل عليه رمضان ولم يقض ما عليه من رمضان األول

 اختلف العلامء يف ذلك عىل أقوال:



  

 

 

159 
  الفطر والقضاء: مسائل في السادسالفصل 

وُيطعم عن كل يوم  مسكينًا، وهو املشهور عن أمحد،  ،أن  عليه كفارة القول األول:

وروي عن ابن  ،( 1)بسند صحيحعبدالرزاق أخرجه  وهو قول أليب هريرة 

 وفيه نظر.   (2)عباس

رالقول الثاِّن حنيفة  أبوه ال دليل عىل ذلك، وهذا اختيار ألن   ؛: يقيض وال يكفِّ

ر  } والبخاري لقوله تعاىل: ن  أ ي ام  ُأخ  ة  مِّ ومل يذكر كفارة، وهذا  .[184]البقرة: {ف ِعد 

ر اح ،أقرب  فقد أحسن. اتياطً ومن كف 

 .، وهذا ال دليل عليهكان بعذر أم بغري عذر سواءيطعم  فإن ه فاته: لو القول الثالث

ة سنوات يامِص ر قضاء من أخ   مسألة: فتلزمه كفارة واحدة عن اجلميع  رمضان عد 

يام لعذر فا ال تلزمهأهن  واب عىل رأي احلنابلة، والص   ر الصِّ ال ، ومن مات وقد أخ 

 .يلزمه اإلطعام

  

                                                 
، »عن ابن جريج قال: أخربِّن عطاء، عن أيب هريرة قال: (، 7621( أخرجه عبدالرزاق )ح1) إن  إنساًنا مرض يف رمضان، ُثم  صح 

 .«اآلخر، ويطعم مع كل يوم مسكينًافلم يقضه حت ى أدركه شهر رمضان آخر، فليصم الذي أحدث ُثم  يقيض 

(، من طريق ميمون بن مهران قال: سئل ابن عباس عن رجل، دخل يف رمضان، وعليه رمضان 235( أخرجه ابن أيب اجلعد )ح2)

 «.يصوم هذا الذي أدركه، ويصوم الذي عليه، ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع»آخر مل يصمه قال: 
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 يجب فيه التتابع:قضاء صيام رمضان هل 

 اختلف العلامء يف ذلك عىل أقوال:

ت بُِقوا  } لقوله تعاىل: ؛تابع يف قضاء صيام رمضانالت   ستحب  : يُ القول األول ف اس 

 فكذلك القضاء. ااألداء كان متتابعً  ألن  و ؛[148]البقرة: {اخل  ري  اِت 

 : جيب التتابع.القول الثاِّن

ر القول الثالث القضاء ما مل يصل رمضان اآلخر، وله أن  يفرقه، وهذا : له أن  يؤخِّ

واب مع استحباب الفور والتتابع حلديث عائشة كان يكون » قالت:  هو الص 

 .(1)« يف شعبانأقيض إال   وم من رمضان، فام أستطيع أن  عيل الص  

 التطوع قبل قضاء رمضان:

 طوع قبل قضاء رمضان فيه خالف:الت  

 افلة قبل الفريضة.وجل ال يقبل الن   اهلل عز   ألن   ؛طوعال جيوز الت   القول األول:

ع وقد يعرض له صوم مقي   ألن   ؛: جائزالقول الثاِّن  د كعرفة وعاشوراء.الوقت موس 

 من جامع في نهار رمضان ولم يستطع عتق رقبة:

يام، فيصوم  شهرين من جامع يف هنار رمضان ومل يستطع عتق رقبة، لزمه الصِّ

متتابعني، ال يفطر بينهام إال لعذر، كمرض وغريه، فإن  أفطر لغري عذر  لزمه اإلعادة 

افعية، واملالكية، وقد  من جديد عند أكثر أهل العلم، كام هو قول احلنابلة، والش 

 ذكره بعض أهل العلم إمجاًعا.

                                                 
 (.1146سلم )ح(، وم1950( أخرجه البخاري )ح1)
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 الجماع في صوم قضاء رمضان: حكم

إذا كان عليه  ،يف شهر رمضان ال غري الكفارة تلزم ملن جامع يف صيام رمضان

قضاء فجامع يف صيام القضاء فال كفارة عليه ولكن حيرم عليه أن يفطر يف الصيام 

فإذا أفطر وجب عليه قضاؤه وال  ،الواجب وجيب عليه اإلمتام يف قول اجلمهور

 كفارة عليه.

إذا طاوعت المرأة زوجها على الجماع في نهار رمضان فهل تلزمها 

 ة:الكفار

الراجح يف هذه املسألة أن املرأة كالرجل، إذا كانت عاملة باحلكم، ومل تكن مكرهة 

جال إال بدليل، وهذا قول  فعليها الكفارة، ككفارة الرجل؛ ألن  النساء شقائق الرِّ

افعي، ومالك، وأكثر العلامء، وهو احلق.  اإلمام أمحد، والش 

جل الذي جاء إىل الن بفإن قال قائل:  ته يف هنار رمضان  ي الر  وقد جامع امرأ

ته، فهل يفيد هذا سقوط الكفارة  أرشده الن بي  إىل الكفارة، وسكت عن امرأ

 عنها؟

ا ُمكرهة، وقيل ال كفارة عليها أصاًل كام هو مروي  عن األوزاعي اجلواب:  قيل إهن 

ا مل تسأل واحل كم ومجاعة، ويف هذا نظر، فقد سكت احلديث عن حكمها؛ ألهن 

ائل.  متعلق بالس 

 من عجز عن كفارة الجماع فهل تسقط عنه أم تتعلق بذمته:

 اختلف أهل العلم يف هذه املسألة عىل قولني:
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ته، القول األول:  أن  الكفار ال تسقط مطلًقا عمن عجز عنها، بل تبقى معلقًة بذم 

 وهبذا قال بعض أهل العلم.

تسقط مطلًقا عمن عجز عنها، إذا مل جيد يف احلال؛ ألن   أن  الكفارةالقول الثاِّن: 

جل الذي جامع يف هنار رمضان وعجز عنها الن بي  أسقطها عن الر 
ومل ُيبنيِّ  ،(1)

ا متعلقًة بذمته، وتأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز.  له أهن 

 من جامع في صيام واجب كنذر أو قضاء هل تلزمه الكفارة:

ة، فلو أن  ال تلزم الك واقع يف قضاء رمضان  أمرأ فارة إال  ملن واقع يف رمضان خاص 

فال تلزمه كفارة، وكذلك لو واقع يف صيام نفل  أو نذر  أو غري ذلك، فال تلزم 

ط يف إجياب  هر، وُيشرت  ارة إال  ملن واقع يف هنار رمضان، وذلك حلرمة الش  الكف 

نا الكفارة أن  يطأ يف الفرج، ولو وطأ ع  -أعاذنا اهلل وإياكم من ذلك-ن طريق الز 

ارة أيًضا.  لوجبت عليه الكف 

 هل كفارة الجماع على الترتيب أم على التخيير:

تيب عند أكثر أهل العلم، وهو اختيار ابن القيم رمحه اهلل،  كفارة اجلامع عىل الرت 

ا عىل الت خيري، والقول األو    ل أظهر.وذهبت طائفة من أهل العلم إىل أهن 

                                                 
، قال: جاء رجل إىل رسول اهلل (. عن أيب هريرة 1111(، ومسلم )ح2600احلديث يف الصحيحني، أخرجه البخاري )ح (1)

 :فهل تستطيع أن تصوم »، قال: ال، قال: «ُتد رقبة؟»، قال: وقعت بأهيل يف رمضان، قال: «وما ذاك؟»، فقال: هلكت، فقال

قال: ال، قال: فجاء رجل من األنصار بعرق، والعرق « فتستطيع أن تطعم ستني مسكينا؟»قال: ، قال: ال، «شهرين متتابعني؟

، قال: عىل أحوج منا يا رسول اهلل، والذي بعثك باحلق ما بني البتيها أهل بيت أحوج «اذهب هبذا فتصدق به»املكتل فيه متر، فقال: 

 «.اذهب فأطعمه أهلك»منا، قال: 
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 هل يشترط في كفارة المجامع أن يعتق رقبة مؤمنة:

 اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني:

ذهب اإلمام أبو حنيفة رمحه اهلل إىل أنه  ال يشرتط اإليامن يف هذه  القول األول:

قبة؛ ألن  النبي  هل ُتد ما تعتق »قال للذي واقع امرأته يف هنار رمضان:  الر 

 ومل يقل مؤمنة، فلام أطلق اسُتِفيد من إطالقه العموم. (1)«رقبة

ذهب اجلمهور إىل أن ه ال ُتزئ إال املؤمنة، واختار هذا ابن القيم رمحه  القول الثاِّن:

اهلل، وقد أحلق اجلمهور رقبة املجامع يف رمضان، ورقبة املظاهر برقبة القاتل، 

 وهذا مبني  عىل قاعدة محل املطلق عىل املقيد.

حيح يف هذه القضية: أن  املطلق ال حُيمل عىل املقيد إال  مع احتاِد احلُكم  والص 

بب، وإىل هذا أشار يف املراقي فقال:  والس 

 ومحـــــــُل مـــــــطـــــــلـــــــق  عـــــــىل ذاك  وجـــــــب
 

بـــــب   إن  فــــيــــهــــام احتـــــد حــــكــــم والســـــــــــــ 
 

 زيادة )وصم يوما( في حديث الرجل الذي جامع في نهار: حكم

، قال اإلمام البخاري رمحه اهلل: حدثنا أبو اليامن، (2)ههذا احلديث متفق عىل صحت

 قال حدثنا شعيب، عن الزهري، عن محيد بن عبد الرمحن، عن أيب هريرة به.

                                                 
 (.1111(، ومسلم )ح2600أخرجه البخاري )ح (1)

، فقال: هلكت، فقال: ، قال: جاء رجل إىل رسول اهلل (، عن أيب هريرة 1111(، ومسلم )ح2600أخرجه البخاري )ح (2)

، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني؟»، قال: ال، قال: «ُتد رقبة؟»، قال: وقعت بأهيل يف رمضان، قال: «وما ذاك؟»

اذهب »قال: ال، قال: فجاء رجل من األنصار بعرق، والعرق املكتل فيه متر، فقال: « أن تطعم ستني مسكينا؟ فتستطيع»ال، قال: 

اذهب فأطعمه »، قال: عىل أحوج منا يا رسول اهلل، والذي بعثك باحلق ما بني البتيها أهل بيت أحوج منا، قال: «هبذا فتصدق به

 «.أهلك
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بن أيب شيبة، وزهري : حدثنا حييى بن حييى، وأبو بكر وقال اإلمام مسلم رمحه اهلل

 بن حرب، وابن نمري، كلهم عن ابن عيينة.

 ن عيينة عن الزهري به.بقال حييى أخربنا سفيان 

واحلديث رواه عن الزهري مجع كثري يتجاوزون أربعني نفًسا كام أشار إىل هذا ابن 

القيم رمحه اهلل يف هتذيب السنن، كلهم رواه عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن 

 بنحو ما ذكر.

فرواه عن الزهري، عن أيب سلمة بن  (1)كام عند أيب داود خالفهم هشام بن سعد

: مكان ما أفطرت، وهذه « وصم يوًما»، وزاد: عبد الرمحن، عن أيب هريرة  أي 

اظ وهو احلق، فال يرتاب طالب علم فضاًل عن عامل  يادة طعن  فيها أكابر احلف  الزِّ

هري الكبار منهم مالك، وا بن عيينة، وابن بشذوذها ونكارهتا، فأصحاب الز 

جريج، وشعيب، ومعمر، والل يث، وعقيل بن خالد، هؤالء حفاظ احلديث 

هري بدون ما ذكره هشام بن سعد، ولو كان ابن سعد ثقة  يروون هذا اخلرب عن الز 

واية بالن كارة فكيف وهو يسء احلفظ أيًضا! فقد طعن فيه اإلمام أمحد  حلُِكم عىل الرِّ

تابعه عىل هذه الرواية مـن ال يعتد به.ومجاعة من احلفاظ، وقد 

                                                 
 (.2393برقم )ح (1)



   الفصل السابع: مسائل في صيام النوافل
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 :بين صوم الواجب وصوم النفل الفرق

 من الفروق بني صوم الواجب، وصوم الن فل: 

طوع يل، بخالف صوم الت  من الل   ة   بني  صوم الفرض ال يصح إال   أن   :األولالفرق 

يقولون بجواز صوم من العلامء من  بل ،واليصح بنية قبل الز  ه ن  فإام املطلق والسي  

 التطوع ولو بنية بعد الزوال. 

عىل فل جيوز قطعه بخالف صوم الن   ،صوم الفرض حيرم قطعه أن   :اِّنالث   الفرق

 قول اجلمهور. 

 ،ه جيب القضاءبخالف الفرض فإن   ،طوعه ال جيب قضاء قطع الت  أن   :الثالث الفرق

ء كان من رمضان  أو يف غري ذلك من الواجبات. ،أو يف كفارة ،أو يف نذر ،سوا

 حكم تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان:

 واب أن  ت من شوال قبل قضاء رمضان، والص  اختلف العلامء يف حكم صيام السِّ 

،  حلديث أيب أيوب األنصاري   ،ى يستكمل رمضاناملسلم ال يصوم شوال حت  

أتبعه سًتا من شوال، كان كصيام  من صام رمضان ثم  »قال:  رسول اهلل  أن  

 ،«من صام رمضان»قال:  ه وألن   ؛لباع يكون بعد استيفاء األو  ت، واإل(1)«هرالد  

صام بعض رمضان ه صام رمضان، بل ة  من رمضان ال يقال عنه أن  والذي عليه بقي  

 ؛«هرأتبعه ستًا من شوال، كان كصيام الد  ثم » :وقوله ، أو صام معظم رمضان

                                                 
 (.1164أخرجه مسلم )ح (1)
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ه يستكمل أن  عىل ذلك  فدل   ،ت عن شهرينرة أشهر والسِّ ـألن  رمضان عن عش

 .رمضان فعليه أن يستكمل رمضان يصم ملرمضان، فإذا 

ًة نفساء يف رمضان، ثُ  قضت رمضان يف شوال واستوفت كل شوال  م  ولو أن  امرأ

ت أم ال؟ القعدة يشهر ذوانتهت يف  ،ياميف الصِّ   :قوالن يف املسألة هل تصوم السِّ

مان قد فات.ا ُمعي  ألهن   ؛ت قد فاتتأن  السِّ  القول األول:  نة يف زمن والز 

جل إذا وكذلك الر   ،قوي   وهذا قول   ،ه ال مانع أن  تصومأن   القول الثاِّن:

ِرض وفاته شوال وصام يف ذي القعدة فال مانع،  ا ت فاتنيكعتني اللتالر  بمنزلة م 

ى إذا فات ـواتب ُتقض  الر   أن  عىل دل  ذلك  ،رـالعص بعد اهر فقضامهبعد الظ   بي الن  

د أو تساهل وترك ذلك فإن  أم   ،وقتها لعذر  فعن أم سلمة ، يـه ال يقضا لو تعم 

بنت يا » قالت: يا رسول اهلل، سمعتك تنهى عن هاتني، وأراك تصليهام، فقال: 

ه أتاِّن ناس من عبد القيس، فشغلوِّن ر، وإن  ـكعتني بعد العصعن الر   ة، سألِت أيب أمي  

وهذا متفق عىل صحته فام دام جاز  (1)«هر فهام هاتانتني بعد الظ  كعتني الل  عن الر  

اإلنسان  ر فال مانع أن  ـبعد العص -ومها راتبة-ني اللتني بعد الظهر قضاء الركعت

يام ت من شوال يف ذي القعدة إذا فاتهي السِّ ـيقض لكن من ليس له عذر  ،لعذر الصِّ

ه يستكمل من رمضان فإن   ة  وكذلك من عليه بقي   ،ط وأمهلي إذا فر  ـه ال يقضفإن  

 ت بعد ذلك.يصوم السِّ  م  رمضان ثُ 

                                                 
 (.834(، وأخرجه مسلم )ح4370أخرجه البخاري )ح(  1)
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 مراتب صيام عاشوراء:

د عاشوراءابت عن النبي الث   يام : إفرا ومنذ أن  قدم من مكة إىل املدينة وهو  ،بالصِّ

يام يفرد عاشوراء لئن بقيت إىل قابل » :وُقبيل وفاته قال ،توفاه اهلل  إىل أن   بالصِّ

 ومل يبق إىل قابل. (1)مسلمأخرجه « اسعالت   ألصومن  

، يقول يف يوم  عن ابن عباسبسند صحيح  (2)وروى عبد الرزاق يف املصنف

 ،وهذا إسناده صحيح «اسع والعاُشاليهود وصوموا الت  خالفوا » عاشوراء:

 ومراتب صوم يوم عاشوراء مرتبتان:

 ، وهذا أفضل املراتب.اسع والعاُشالت   صيام املرتبة األوىل:

 صيام العاُش وحده، بدون كراهة. املرتبة الثانية:

 ؛عليه ر فال دليلـمراتب عاشوراء ثالث وذكر احلادي عش قول من قال: بأن   تنبيه:

صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا » :قال رسول اهلل : (3)اخلرب الوارد يف املُسند ألن  

د ب ،منكر هذا خرب   «فيه اليهود، صوموا قبله يوًما، أو بعده يوًما ه حممد بن عبد تفر 

وقد قال عنه شعبة: ما رأيت أحًدا أسوء حفًظا منه. ويكاد  ،الرمحن بن أيب ليىل

 .اظ عىل ضعفهفق احلف  يت  

                                                 
 (.1134برقم )ح (1)

 (.7839برقم )ح (2)

 (.2154برقم )ح (3)
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 يصوم شعبان كله:  النبيكان هل 

يصوم شعبان   كان رسول اهلل»: قالت  حيحني من حديث عائشةجاء يف الص  

«هكل  
(1)

« قلياًل إال  »لكن جاء يف رواية أخرى:  ،
(2)

أهل اللغة  مع أن   ،استثناءهذا و 

تأيت باالستثناء بعده؟ قوالن للنحاة أصحهام  م  خمتلفون هل يمكن تأيت بالتأكيد ثُ 

ز ُة ُكل ُهم  أ مج  ُعون }وال مانع من ذلك كام يف قوله تعاىل:  ،اجلوا د  امل  آلئِك  ج  إاِل   *ف س 

اِجِدين ع  الس   يف الكتاب وثابت   ، وهذا ثابت  [31-30]احلجر:{إِب لِيس  أ ب ى أ ن ي ُكون  م 

واية ، فبالتايل هذه الرِّ هأكيد واإلتيان باالستثناء بعدمن الت  ه ال مانع نة وأن  يف الس  

 «هيصوم شعبان كل  »:  ما جاء من حديث عائشة ،واية األخرىحُتمل عىل الرِّ 

واية عىل الرِّ   ا أطلقت عائشة، إذً « قلياًل إال  » :ة األخرىد بام جاء يف األدل  ُيقي  

 ،ا تريد البعض؟ من الدليل اآلخروكيف علمنا أهن   ،األخرى الكل تريد البعض

ة إًذا ما كان يصوم شعبان كله، وكام جاءت أدل   ،« قلياًل إال  : » ا قالت عائشةمل  

«شهًرا كاماًل قط غري رمضان  ما صام النبي » :وعن غريها عن عائشة 
(3)

. 

 الحكمة من الحث على صوم شعبان:

منهم ف احلثِّ عىل صوم شعبان،اختلف الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل يف احلكمة من 

، اسهر يغفل فيه الن  هذا الش   ، ومنهم من قال أن  ى به عىل رمضانيتقو  لمن قال 

ي هذا للتقوِّ  ، ومنهم من قال إن  ذكري بقرب رمضانهذا للت   ومنهم من قال إن  

                                                 
 (.1970أخرجه البخاري )ح( 1)

 (.1156أخرجه مسلم )ح( 2)

 (.1971(  أخرجه البخاري )ح3)
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بصيام  ،عباداتالرمضان باستقبال  منهذا  من قال إن  ، ومنهم هرن عىل الش  مر  والت  

 . ومنهم من ذكر غري هذا املعنى ،ونحو ذلك

 االستكثار من صيام شعبان:

، فننصح باالستكثار من صيام االستكثار من صيام شعبان هو هدي الن بي 

«يصوم شعبان كل ه  كان رسول اهلل: »شعبان، وقد قالت عائشة 
(1)

ويف رواية  

«إال  قلياًل »أخرى: 
(2)

 روعي ة االستكثار من صيام شعبان.ـوهذا دليل عىل مش 

 فضل صوم شعبان:

وال يفضل  ،هوروم يف رجب وغريه من الش  لص  ا وم يف شعبان أفضل منالص  

يام أفضل بعد الصِّ  ل أي  ئِ حني ُس  م لقوله  شهر اهلل املحر  وم إال  شعبان يف الص  

مِ » :قال ؟رمضان  املُحر 
ِ
كان يستكثر يف  بي ، لكن من فعل الن  (3)«صياُم شهِر اهلل

يصوم   كان رسول اهلل: »قالت عائشة  حت ى ،شعبان ما ال يستكثر يف غريه

«شعبان كل ه
(4 )

«إال  قلياًل »ويف رواية أخرى:  
(5 )

وهذا دليل عىل مّشوعي ة  

وم االستكثار   عنه  وقد نقل، االستكثار من صيام شعبان شعبان ما يف من الص 

ه أفضل أن   م قوله جاء يف شهر اهلل املحر   امم، وإن  ل عنه يف شهر اهلل املحر  نق  مل يُ 

                                                 
 (.1970أخرجه البخاري )ح( 1)

 (.1156أخرجه مسلم )ح( 2)

 (.1163أخرجه مسلم )ح ( 3)

 (.1970أخرجه البخاري )ح( 4)

 (.1156أخرجه مسلم )ح( 5)
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يستكثر من  كونه  ن  أل ،م القول عىل الفعلقد  يُ  وحينئذ   يام بعد رمضان،الصِّ 

 .م املحر  منه يف شهر اهلليام يف شعبان أفضل الصِّ  ال يعني أن   ،يام يف شعبانالصِّ 

 أم صيام يوم وإفطار يوم: أيهما أفضل صوم شهر شعبان كامل ا

كان يصوم شعبان كله إال  النبي  ألن   ؛األفضل يف صيام شعبان أن يصوم أكثره

املرأة تصوم كل شعبان ف ،( 1)واخلرب متفق عىل صحتههكذا قالت عائشة  قلياًل 

 ألن   ؛أو يومني ايدع يومً كله و هجل يصوموالر   ،ورة الشهريةباستثناء أيام الد  

قد فا وأفطر يومً  اوإذا صام يومً  ، رمضانإال   ا كاماًل مل يكن يصوم شهرً  سول الر  

  .أحسن وإذا صام األكثر فهذا األفضل

 :حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان حكم

 بن زائدة طريق ، من(4)، والطرباِّن(3)، والبزار(2)هذا احلديث رواه أمحد يف مسنده

قاد، أيب  دخل إذا  الن بي كان قال:،  مالك نب أنس عن، النُمريي زياد عن الر 

وهذا احلديث يكثر «. اللهـم  بارك لنا يف رجب وشعبان وبلغنا رمضان»: قال رجب

ته دون تثب ت،  ذكره عىل ألسنة اخلطباء عند قدوم شهر رمضان، ويقطعون بصح 

واحلديث ضعيف، يف إسناده زائدة بن أيب الرقاد ال يصح حديثه. قال البخاري: 

منكر احلديث. وقال الن سائي: منكر احلديث. وقال مرة: ليس بثقة. وقال أبو داود: 

                                                 
 .«إال قلياًل »(. وزاد 1156(، ومسلم )ح1970أخرجه البخاري )ح( 1)

 (.2346برقم )ح (2)

 (.6496برقم )ح  (3)

 (.911برقم )ح (4)
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ل ابن حبان: يروي املناكري عن املشاهري، ال حيتج به وال يكتب ال أعرف خربه. وقا

ن  هذا احلديث لتفرد زائدة يف  ه  إال لالعتبار. وقد بني  احلافظ ابن حجر رمحه اهلل و 

"تبيني العجب بام ورد يف فضل رجب"؛ وذكر احلافظ ابن رجب يف "لطائف 

 هذا احلديث وقال: هذا اإلسناد فيه ضعف. ( 1)املعارف"

 من العبادات، ال دعاء، وال صيام، وال صدقة، وال يصح  ختصي
 
ص رجب بيشء

ر الن بي   حيح، فإن ُعم   كانت يف ذي القعدة، حلديث أنس  وال ُعمرة عىل الص 

ل ليلة من رجب  . وقد زعم بعض الن اس أن  الن بي (2)يف الصحيحني ُولِد يف أو 

ء بالن بي وهذا ليس بيشء. وقالت طائفة بأن  ا ابع والعّشين  إلرسا كان يف الس 

 من شهر رجب. وال يصح يف ذلك يشء واهلل أعلم.

من  فحكم الحديث الوارد في أن اهلل ينظر إلى عباده ليلة النص

 شعبان ويغفر لهم إال مشاحن:

يف الباب يشء، ال يف األحاديث الواردة بأن  اهلل هذا حديث ضعيف، وال يصح 

اهلل ينزل ليلة النصف من شعبان،  ليلة النِّصف من شعبان، وال إن   ينظر إىل عباده

وال أن  اهلل يغفر ليلة النصف من شعبان لكل من يشهد أن ال إهل إال اهلل وأن  حممًدا 

ضعيفة،  رسول اهلل، إال لرجلني متشاحنني أو مشـرك، هذه األحاديث كلها

تر عن الن بي  ينزل ربنا تبارك » :قال أن النبي  والثابت واملحفوظ واملتوا

وتعاىل كل ليلة إىل السامء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر يقول: من يدعوِّن، 

                                                 
 (.121)ص  (1)

 (.1253(، ومسلم )ح4148أخرجه البخاري )ح« أربع عمر، كلهن يف ذي القعدة اعتمر رسول اهلل »قال:  عن أنس   (2)
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وهذا قول أكثر  ( 1)«فأستجيب له من يسألني فأعطيه، من يستغفرِّن فأغفر له

: أن  هذه األحاديث ضعيفة، ومن العلامء من ذهب إىل حتسني هذه  ة، أي  األئم 

ا ضعيفة، ومعلولة، وهذا قول األكثر من األحادي واب أهن  ث وتقويتها، ولكن الص 

أن.  أئمة الش 

 األحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان: حكم

األحاديث الواردة يف ليلة النصف من شعبان ضعيفة، وال يصح من ذلك خرب، 

ا وهذا الذي ذهب إليه األكابر، كالبخاري، وأمحد، ظ، وبعض ومجاعة من احلف 

العلامء ذهب إىل تصحيح بعض األحاديث الواردة يف الباب، ولكن أكثر العلامء 

فون كل  األحاديث الواردة يف ليلة النصف من شعبان،  أن ُيضعِّ ة هذا الش  وأئم 

ِرد فضل  أو  ع إحياء هذه الل يلة، وال ُيشـرع زيادة عبادة فيها، ومل ي  فحينئذ ال ُيشـر 

يام زيادة أجر  يف شع ص  شعبان بمزيد من  كان فإن  الن بي بان، باستثناء الصِّ خي 

يام، ملا أخرجه اإلمام مسلم ، من حديث أيب سلمة، قال: سألت عائشة  (2)الصِّ

: كان يصوم حت ى نقول: قد صام ويفطر حتى ، فقالتم رسول اهلل عن صيا

صيامه من شعبان كان يصوم نقول: قد أفطر، ومل أره صائاًم من شهر قط، أكثر من 

 .شعبان كله، كان يصوم شعبان إال قلياًل 

                                                 
 (.758(، ومسلم )ح1145أخرجه البخاري )ح (1)

 (.1156برقم )ح (2)
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 حكم صيام ليلة النصف من شعبان:

 ،ةفها أكثر األئم  جاء يف فضلها أحاديث كثرية وقد ضع  ليلة النِّصف من شعبان 

يلة وجيتهدون فيها ون هذه الل  مُ عظِّ ة يُ وكان بعض األئم   ،انبعضها ابن حب   وصحح  

ى ذلك عنهم وتلق   ،ومجاعة ،ومكحول ،ي هذا عن خالد بن معدانكِ ُح ، بالعبادة

ه وا عىل هذا العمل بأن  ة وحكمُ وأنكر ذلك أكثر األئم   ،رةـاد أهل البصب  مجاعة من عُ 

 .ة وعلامء أهل املدينة كاملك وأصحابهمنهم فقهاء أهل مك   ،بدعة

د  والصواب: أن ه ال يصح  يف فضل ليلة النِّصف من شعبان حديث، فال ُيشـرع تقص 

 بعمل من بني الليايل. هاإحياء

 حكم صيام شهر محرم:

وذهب أكثر  ، رمضانهور إال  ه ال جيب صيام شهر من الش  أن  يف خيتلف العلامء ال 

ل ئِ حني ُس  لقوله  مهور بعد رمضان هو شهر اهلل املحرأفضل الش   العلامء إىل أن  

مِ » :قال ؟يام أفضل بعد رمضانالصِّ  أي    املُحر 
ِ
 .(1)«صياُم شهِر اهلل

 :إفراد يوم الجمعة بالصيامحكم 

 فيه تفصيل:صيام يوم اجلمعة منفرًدا 

                                                 
 (.1163أخرجه مسلم )ح ( 1)
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وا ليلة ال ختتص  »: لقول النبي  ؛يام فهذا ال جيوزه بالصِّ كان خيص   إن   احلالة األوىل:

 أن يايل، وال ختصوا يوم اجلمعة بصيام من بني األيام، إال  بني الل  اجلمعة بقيام من 

 .(1)أخرجه مسلم «أحدكم يصومهيكون يف صوم 

إشكال فيه إذا وافق يوم إذا كان يصوم يوًما ويفطر يوًما، فهذا ال  احلالة الثانية:

فطر ا، ويُ يومً  يام إىل اهلل صيام داود، كان يصومالصِّ  أحب  » :قال   النبي ألن   ؛عةمُج 

ويفطر يوم  ،يصوم يوم اجلمعةس ،يوم اخلميس ه إذا أفطرومعلوم أن   ( 2)«ايومً 

 بت. الس  

دهيُ  أن   احلالة الثالثة: ه ولكن ألن   ،ال لفضل يوم اجلمعة فرد يوم اجلمعة ويقصد إفرا

 ؛واألظهر والعلم عند اهلل اجلواز وقت فراغه، وهذه املسألة اختلف فيها الفقهاء

 يام إال  وال يتهيأ له الصِّ  ،ه وقت الفراغ ونحو ذلكام ألن  إن   ،ه مل يقصد ذات اليومألن  

 إن  »أنه قال:  بي عن الن   يف هذا اليوم ال لذات اليوم، وقد جاء عن ابن عباس 

كان طيب  هذا يوم عيد، جعله اهلل للمسلمني، فمن جاء إىل اجلمعة فليغتسل، وإن  

ًزا، وليس و  فهنا أطلق عىل اجلمعة يوم عيد ُت   (3)«واكيكم بالسِّ فليمس منه، وعل

ه ليس للمسلمني أعياد سوى عيدين عيد ألن   ؛ومالص   ه عيد باعتبار حتريمألن  

 وعيد األضحى. ،الفطر

                                                 
 (.1144برقم )ح ( 1)

 (.1159(، ومسلم )ح1131أخرجه البخاري )ح (2)

 (.1098أخرجه ابن ماجه )ح(  3)
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وحكم الحديث الوارد في النهي حكم إفراد يوم السبت بالصيام 

 :عن صومه

بت إال ال تصوموا يوم الس  » :بت ولفظهالس   احلديث الوارد يف النهي عن صيام يوم

وغريه، وهو حديث ُمنكر، وقد قال اإلمام  (1)رواه أبو داود «ام افرتض عليكمفي

، وأعل ه اإلمام أمحد ( 2)رواه عنه أبو داود يف سننه «هذا كذب»مالك عنه 

ث عنه ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف  ل ومجاعة، وحتد  باالضطراب، وأعل ه اخلال 

ع، واخلرب ُمضطرب إسناًدا، منكر متنًا، فقد قال  نن بتوس  أحب  »: هتذيب الس 

يام إىل اهلل صيام داود، كان يصوم يوًما ويُ  طر معلوم  أن ه إذا أفو (3)«فطر يوًماالصِّ

بت   قد أفرد الس 
بت، وُيفطر يوم األحد، فيكون حينئذ  يوم اجلمعة، سيصوم يوم الس 

وم، ومن ذلك قوله  من صام رمضان ثم  أتبعه ست ا من شوال، كان كصيام »: بالص 

هر فق سبًتا، ومل يستثن الن بي  (4)«الد  حلاجة ، وتأخري البيان عن وقت افإن ه قد يوا

دخل عليها  ،، أن  الن بي حديث جويرية بنت احلارث ك ال جيوز، ومن ذل

تريدين أن  »، قالت: ال، قال: «أصمت أمس؟»يوم اجلمعة وهي صائمة، فقال: 

واألدلة عىل هذا كثرية، وهي مفيدة  (5)«فأفطري»قالت: ال، قال: « تصومي غدا؟

                                                 
 (.2421برقم )ح (1)

(. عن األوزاعي، قال: ما زلت له كامتًا حتى رأيته انتّش يعني حديث عبد اهلل بن بّس هذا يف صوم يوم السبت، 2424برقم )ح (2)

 «هذا كذب»قال أبو داود: قال مالك: 

 (.1159(، ومسلم )ح3420أخرجه البخاري )ح (3)

 (.1164أخرجه مسلم )ح (4)

 (.1986أخرجه البخاري )ح (5)
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ء كان ُمفرًدا أو غري ُمفرد، بل جاءت  بت سوا أحاديث أخرى جلواز صيام يوم الس 

بت واألحد ُتِفيد أفضلي ة صوم الس 
(1). 

 حديث )ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم(:  حكم

ذكره عنه أبو داود « هذا كذب»هذا اخلرب منكر سنًدا ومتنًا، قال عنه اإلمام مالك 

د . وقال األوزاعي: ما زلت له كامتًا حت ى رأيته انتّش يعني حديث عب(2)يف سننه

بت ال يصومن أحدكم يوم : »وقد قال النبي  (3)اهلل بن بّس هذا يف صوم يوم الس 

، وهو دليل من حديث أيب هريرة  (4)متفق عليه«. اجلمعة، إال يوًما قبله أو بعده

بت واألحاديث يف ذلك كثرية.   عىل صوم يوم الس 

 :يام المنهي عنهاحكم صيام الدهر عدا األ

عدا األيام املنهي عنها مسألة خالفية،  وبعض طلبة العلم هر مسألة صيام الد  

فإذا رأوا بعض العامة أو رأوا بعض طلبة العلم  ،دون يف هذه املسألةشدِّ واملشايخ يُ 

وال ينبغي  ،ةون العام  ؤُ هر أنكروا أو أغلظوا القول، وأحياًنا جيرِّ يصومون الد  

مسائل اخلالف، يعني مسألة فيها قوالن ئ العامة عىل هذا العلم يف رِّ لإلنسان أن جُي 

 ،عىل هذا العامل، يعني إذا كنت ترى رأيًا ئ هذا العاميِّ رِّ ُُت  للعلامء فال داعي أن  

                                                 
بت، ويوم األحد، أكثر مما يصوم من األيام،  ، قالت: كان رسول اهلل ( منها حديث أم سلمة 1) ام »ويقول: يصوم يوم الس  إهن 

 (.26750أخرجه أمحد )ح. «يوما عيد املّشكني، فأنا أحب  أن  ُأخالفهم

 (.2424برقم )ح  (2)

 (.2424ذكره عنه اإلمام أبو داود يف سننه )ح (3)

 (.1144(، ومسلم )ح1985أخرجه البخاري )ح (4)
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ددون عىل وم يشاس حني يرى من يّسد الص  فبعض الن   ،غريك يرى رأيًا غريه

 نه ثبت عمع أن   !ليسوا عىل يشء -أي من يصوم الدهر-العامة ويقولون هؤالء 

م   :(1)وم ولكن بعض الناس كام قال الشاعركانوا يّسدون الص  مجع من الصحابة أهن 

 العلم فلســــــــــفـــةً  يف عيقــــل للــــذي يــــد  
 

ياءُ فظـت شــــــــــيئً ح     ا وغـابت عنك أشــــــــــ
 

هر قالأن ه   حفظ دلياًل عن النبي  ظن   ثم   (2)«ال صام وال أفطر»: فيمن صام الد 

عىل منع صيام  فيه داللةال ى هذا احلديث أصاًل حت   !ليله يف هذا الد  ين كل  الدِّ  أن  

املعنى بيان للحكم  ة يف هذا احلديث أن  غري واحد من األئم   هنّصوالذي  ،هرالد  

ال » :املعنى من احلديث وأن   ،ال غري، يعني بيان واقع كوِّن ال بيان واقع ُشعي

يام بمنزلة الذي ما صام وال وم سهل عليه الصِّ ه ملا رسد الص  ألن   «صام وال أفطر

ا وهذا قول طائفة من وال ُشب يعني ما أعطى حكاًم ُشعي  ه ما أكل ألن   ؛أفطر

قت عليه جهنم يِّ هر ُض من صام الد  » :ا احلديث اآلخرة يف هذا اخلرب، أم  ئم  األ

«هكذا
(3)

 ة  أن  ومجاعة من األئم   ابن خزيمة هنّصالذي و ،فيه لف  ت  فهذا أيًضا خُم  

ق عليه ضي  تُ  وهذا الذي نّصه ابن خزيمة وقال معاذ اهلل أن   ،قت عنهيِّ املقصود ُض 

 وعموًما مسألة .عنهاهي وقد أفطر األيام املن ،هر جمتهًداه قد صام الد  ألن   ؛مجهن  

األيام املنهي عنها  واب أن  ة، والص  خالفي   صيام الدهر إذا أفطر األيام املنهي عنها

 ،حر، فيكون املجموع مخسة أياميوم العيدين، وثالثة أيام بعد يوم الن   مخسة أيام:

                                                 
 أبو نواس. (1)

 (.1162أخرجه مسلم )ح ( 2)

 (.3584أخرجه ابن حبان )ح ( 3)
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للعلامء منهم  نقوال اة فيهه فاملسألة خالفي  هر كل  صام الد   م  إذا أفطر هذه األيام ثُ ف

من  ةً ل  ثُ  ورد أن  واختلفوا فيها،   حابةى الص  حت   ،ومنهم من منع ،من أجاز

كان   أبو طلحة :م منهملقوا رهب   هر كله إىل أن  الد  كانوا يصومون  حابة الص  

هر ومنهم عائشة كانت تصوم الد   ( 1)واحلديث يف البخاري   ،هر كلهيصوم الد  

هر كله ملا قال: كيف بمن يصوم كان يصوم الد   (3)ومنهم عمر يف مسلم ،(2)كله

وهذا احلديث يف مسلم، إذن  ،هره كان يصوم الد  الدهر كله؟ وكان يعني نفسه  أن  

هر كله يف حابة من كان يصوم الد  هر ومن الص  هؤالء األئمة كانوا يصومون الد  

 أنكر عليهم  وال ،وغريهم (4)األسلميحمزة ك ،وال أنكر عليه  عّص النبي 

ك تفطر بعض هر، وأن  حابة من ال يرى صيام الد  الص   فِمنة، املسألة خالفي   أن   مع

هر لسبب، كاإلمام ة، وأحياًنا يصوم اإلنسان الد  األيام وعىل كل  فاملسألة خالفي  

ه ال مذهب اإلمام أمحد واملشهور عنه أن   مع أن   ،أمحد ملا اعتقل صام ثالثني شهًرا 

أن  يام، مع الوضع يناسب الصِّ  هر، لكنه ملا اعتقل رأى أن  يستحب صيام الد  

هر أي ابن حزم يقول املقصود بالد   :هرعنى من صام الد  م يفا أيًض  اخلالف قوي  

ى مسألة ما ة حت  ر فهذه مسألة خالفي  مُ هر كل العُ الد   من يرى أن   يوجدالعام، لكن 

                                                 
مل أره مفطرا إال يوم فطر أو  من أجل الغزو، فلام قبض النبي  كان أبو طلحة ال يصوم عىل عهد النبي »قال  عن أنس  (1)

 (.2828أخرجه البخاري )ح« أضحى

 تصوم الدهر يف السفر واحلرض كانت عائشة ( عن عروة أن 8483أخرجه البيهقي )ح  (2)

 (.1162برقم )ح(  3)

فقال: يا  ، أن محزة بن عمرو األسلمي، سأل رسول اهلل عائشة(، عن 1121ح(، ومسلم )1943أخرجه البخاري )ح (4)

 «.صم إن شئت، وأفطر إن شئت»رسول اهلل، إِّن رجل أرسد الصوم، أفأصوم يف السفر؟ قال: 
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جيح يف هر فيه خالف، ولذلك عموًما بغض النظر عن الرت  معنى من صام الد  

ز أقوى أدل   أرى أن   القضية وإن كنُت  ه ال تثريب عىل  أن  إال   ،ةالقائلني باجلوا

أو بعض طلبة العلم يف مسائل  ،وال داعي لتهييج العامة عىل غريه ،املخالف

 ة.خالفي  

 حكم الوصال في الصوم:

حيحني عن   هنى رسول اهلل»: ، قالهريرة من حديث أيب  (1)جاء يف الص 

اهلل، قال:  فقال له رجل من املسلمني: إن ك تواصل يا رسول« الوصال يف الصوم

، فلام أبوا أن  ينتهوا عن الوصال، «وأيكم مثيل، إِّن أبيت يطعمني ريب ويسقني»

ر لزدتكم»واصل هبم يوًما، ُثم  يوًما، ثم  رأوا اهلالل، فقال:  كالتنكيل هلم « لو تأخ 

 . حني أبوا أن  ينتهوا 

وم عن اهلل  هنى رسول»يف قوله:  األصل يف الن هي أن  يكون  «الوصال يف الص 

للت حريم ما مل يمنع من ذلك مانع، وقد ذهب إىل حتريم الوصال اإلمام أبو حنيفة، 

افعي، وكرهه كراه تنزيه طائفة أخرى منهم عبد الرمحن بن أيب  ةومالك، والش 

 ليىل، وأبو اجلوزاء، وآخرون. 

: املواصلة إىل الس   ل فيه فقهاء احلنابلة، فقالوا يادة عىل وفص  حر ال بأس هبا، والزِّ

 ذلك مكروهة، وقال بعضهم بالت حريم.

                                                 
 (.1103(، ومسلم )ح1965أخرجه البخاري )ح (1)
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طريق عبد الرمحن بن أيب ليىل، قال بسند صحيح من  (1)وقد روى اإلمام أبو داود

 هنى عن احلجامة هلل أن  رسول ا» :ي حدثني رجل من أصحاب الن ب

يد أن  الن هي عن الوصال فهذا اخلرب يف «واملواصلة ومل حيرمهام إبقاًء عىل أصحابه

بأصحابه  للت نزيه، وليس للت حريم، إذ لو كان الن هي للت حريم ملا واصل الن بي 

 يوًما، ُثم  يوًما، حتى رأوا اهلالل.

ل هبم،  وأيًضا لو كان األمر للت حريم حلسم الن بي  ـام  نك  األمر باإلنكار عليهم، ول 

حابة  بري  ولذلك جاء عن مجاعة من الص  م يواصلون حت ى أن  عبد اهلل بن الز  أهن 

يف املصنف ورواته  (2)كان يواصل مخسة عّش يوًما. رواه عنه أبو بكر بن أيب شيبة

 كلهم ثقات.

ن  الصحابة كانوا يواصلون ظاهر هذا أ «يا رسول اهلل إن ك تواصل»ويف قوهلم: 

ن ة  }، لقـول اهلل جل  وعـال: اقتداًء بالن بي  س  ة  ح  و   ُأس 
ِ
ُسوِل اّلل  ان  ل ُكم  يِف ر  د  ك  ق  ل 

ثرًِيا  ر  اّلل   ك  ك  ذ  م  اآلِخر  و  ي و  ال  ُجو اّلل   و  ان  ي ر   .[21]األحزاب:{ملِّ ن ك 

، فُيّشع لنا االقتداء به ما مل يرد دليل  يف  أن  ما عمله الن بي ويستفاد من احلديث:

 اخلصوصي ة. وقد قال يف املراقي:

ـــــبـــــي ـــــن  ومـــــا بـــــه قـــــد خـــــوطـــــب ال
 

 تــــعــــمــــيــــمـــــه يف املـــــذهـــــب الســـــــــــــنــــي 
 

                                                 
 (.2374برقم )ح  (1)

سة دخلت عىل ابن الزبري صبيحة مخ»(، عن وكيع، عن األسود بن شيبان، عن أيب نوفل بن أيب عقرب، قال: 9599برقم )ح (2)

 «.عّش من الشهر وهو مواصل
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فيه إثبات  «.إِّن لست كهيئتكم، إِّن أبيت يطعمني ريب، ويسقيني»: ويف قوله 

يطعمني ريب، إِّن أبيت »: يدل عىل ذلك قوله  خصوصي ة الوصال للن بي 

ده  وهذا« ويسقيني لِط، وإن ام مرا اب ليس حسي ا ومن فهم هذا فقد غ  الطعام والّش 

 إن  الذي حيصل يل من املعرفة بريب واالشتغال بذكره واملداومة عىل عبادته ،

اب.  يغنيني عن الط عام وعن الّش 

الن هي عن املواصلة  وقد قيل إن ظواهر األحاديث وال سي ام حديث عائشة ُتفيد أن  

ة، ومن ال يشق عليه ال ُيمن ع من الوصال، وهذا قول طائفة من  من أجل املشق 

فقهاء احلنابلة وغريهم، وجُي اب عن هذا بأن ه قد ثبت الن هي عن املواصلة؛ ألن  من 

ة وامللل يف العبادة، فوقع الن هي عن ذلك ملا يرتتب عليه من  شأن الوصال املشق 

 املضار واهلل أعلم.هذه 

ة حيث هناهم عن الوصال لئال  يشق  ونستفيد من احلديث رأفة الن بي  باألم 

ِزيز  } :عليهم، وهذا معنى قول اهلل جل وعال ن  أ نُفِسُكم  ع  ُسول  مِّ اءُكم  ر  د  ج  ق  ل 

ِحيم ُؤوف  ر  ِمننِي  ر  ُؤ  ل ي ُكم بِامل  ِريص  ع  نِت م  ح  ا ع  ي ِه م  ل   .[128وبة:]الت{ع 

هذه الل فظة قرينة عىل أن  الن هي  «واصل هبم يوًما، ثم يوًما، ثم  رأوا اهلالل»وقوله: 

ل الن بي  ل احلديث ليس للت حريم، إذ لو كان الن هي للت حريم ملا نك  هبم يف  يف أو 

مات، بل لنهاُهم فوجب عليهم حينئذ  االمتثال.   املحر 



  

 

 

183 
 صيام النوافل: مسائل في السابعالفصل 

  

بي عن الوصال في الصوم وبين وصال كيف نجمع بين نهي الن

 بعض الصحابة:

ال، وحني امتنع بعض الصحابة  كان الن بي  عن ذلك قال:  ينهى عن الِوص 

حر» ، فأي كم إذا أراد أن  يواصل، فليواصل حت ى الس  ويف حديث  (1)«ال تواصلوا

 رسول اهللأن  »: ي ل حدثني رجل، من أصحاب الن بعبد الرمحن بن أيب ليىل، قا

 أبو داود  . رواه(2)«هنى عن احلجامة واملواصلة ومل حيرمهام إبقاء عىل أصحابه

 وغريه بسند صحيح.

هذا دليل عىل أن  ترك املواصلة أفضل من  «هنى عن احلجامة واملواصلة»قوله: 

حر، واحلديث فيه داللة واضحة أن  الن بي  م  املواصلة، ولو كانت إىل الس  مل حُيرِّ

حابة كان يواصل. ـر يف كون بعض الص   ذلك، ولعل هذا هو السِّ

ا الذين ال يرون املواصلة مطلًقا فيحتجون بام  حيحني من حديث وأم  جاء يف الص 

إذا أقبل الل يل من ها هنا، وأدبر : »، قال: قال رسول اهلل عمر بن اخلطاب 

ائ مس فقد أفطر الص  أي: صار ُمفطًرا يف احلُكم  .(3)«مالن هار من ها هنا، وغربت الش 

ـ رعي. يام الش   وإن  مل يطعم؛ ألن  الل يل ليس ظرًفا للصِّ

ل؛ ألن ه قد جاء يف  بعض ُطُرق احلديث: وقد ذهب أكثر العلامء إىل الت فسري األو 

وايات يفّسِّ بعضها بعًضا. (4)«إذا جاء الل يل من هاهنا، فقد حل  اإلفطار»  والرِّ

                                                 
 (1963أخرجه البخاري )ح (1)

 (.2374أخرجه أبو داود )ح (2)

 (.1100(، ومسلم )ح1954أخرجه البخاري )ح (3)

 (.19413أخرجه أمحد )ح (4)
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 :نذر أن يصوم أحد يومي العيد حكم من

قال:  بي الن   ألن  من نذر أن يصوم أحد يومي العيد، فال جيوز له الوفاء بنذره، 

معصية.  رُ ذ  وهذا ن   (1)«يعصيه فال يعصه يطيع اهلل فليطعه، ومن نذر أن   أن   من نذر  »

 قوالن للعلامء:؟ ال أو وهل ُيكفر عن يمينه

ره ال أن   القول األول:  وهذا مذهب ، وايتني عن أمحدالرِّ  ىحدإ هوهذ ،ُيكفِّ

 رمحه اهلل تعاىل. الشافعي  

رأن   القول الثاِّن: ذر كفارة كفارة الن  »: ( 2)لعموم حديث عقبة يف مسلم ،ه ُيكفِّ

 .«اليمني

 من شرع في صوم نفل هل له أن يقطعه:

من حديث عائشة أم املؤمنني، قالت: دخل عيل   (3)جاء يف صحيح اإلمام مسلم

ُثم  « فإِّنِّ إذن صائم»فقلنا: ال، قال: « هل عندكم يشء؟»ذات يوم فقال:   الن بي

ي س أرينيه، فلقد »فقال:  ( 4)أتانا يوًما آخر فقلنا: يا رسول اهلل، ُأهِدي لن ا ح 

 فأكل.« أصبحت صائاًم 

                                                 
 (.6696أخرجه البخاري )ح (1)

 (.1645برقم )ح (2)

 (.1154برقم )ح  (3)

قيق أو الفتيت، واألقط: لبن جامد مستحجر ُيطبخ  (4) من، وقد جُيعل مكان األقط الد  احل يس: طعام ُيصنع من الت مر واألقط والس 

 به. 
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واحلديث دليل عىل جواز اإلفطار يف صوم الت طوع ولو بدون ُعذر، وعند  

ائم املتطوع أمني نفسه، إن  شاء صام، »هانئ وغريه من حيث أمِّ  (1)الرتمذي الص 

نه احلافظ العراقي، وفيه وهو حديث  « وإن  شاء أفطر  خمتلف  يف صحته، وقد حس 

 نظر.

مذي، وهو فه البخاري، والرتِّ حيح، وقد ذهب أكثر أهل العلم منهم  فقد ضع  الص 

ائم املتطوع إذا أفطر فال قضاء عليه. افعي وغريهم إىل أن  الص   أمحد وإسحاق والش 

وذهب اإلمامان أبو حنيفة، ومالك، إىل أن ه ال جيوز اإلفطار يف صوم الت طوع إال  

 وهو مالكي: (2)من ُعذر، وقد قال صاحب املراقي
  

روِع جيُب والن فـــــــــــــــــــــــــــــــــُل  ـــــــــــُ   ليس بالش 

 ِقف  واســــــــتمع مســــــــائاًل قد حكُموا 

ـــــــــــــــا نـ ـــــــــــــــا وحج  ـــــــــــــــا وصـــــوُمنـ  صـــــالُتنـ
 

ُب   رِّ ُه ُمق  ـــــــــــــــــــر مــا ن ظ مـ  ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــي غيـ  فـ

ــــــــــــزُم  ـــــــــــــ  تلـ
ِ
ــــــــــــداء ـــــــــــــ ــــــــــــا باالبتـ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـ  بأهن 

نــــــا  وعــــــمــــــرة  لــــــنــــــا كــــــذا اعــــــتــــــكــــــافــــــُ
 

 

اهد يف قوله:  ا وصومناالش  وع وإن  كان نفاًل، أم  وم عند املالكية يلزم بالّش  . فالص 

وع إال احلج والعمرة، فقد أمجع  احلنابلة فال يرون شيًئا من الن وافل يلزم بالّش 

                                                 
 (.732برقم )ح  (1)

عود، نظم العالمة عبد اهلل بن احلاج إبراهيم الشنقيطــي، تقع يف  (2) تقى بيت، وقد ان 1001مراقي السعود ملبتغي الرقي والص 

ها بـ م  س  استجابة منه لبعض « املنتقى من مراقي السعود يف أصول الفقه»منها العالمة سليامن العلوان ثبته اهلل أبياًتا يف ورقات و 

 .248طالبه، وليسهل حفظها واالنتفاع هبا، وعدد أبيات ما انتقاه 



  

 

 

186 
 صيام النوافل: مسائل في السابعالفصل 

  

وع ة  }، لقوله تعاىل: العلامء عىل أن  احلج والعمرة يلزمان بالّش  ر  ال ُعم  أ مِت وا  احل  ج  و  و 

 
ِ
 
ِ
 .[196]البقرة: {ّلل

وم  فائدة:  ،ونحو ذلك ،والكفارة ،ذروالن   ،كالقضاء ،الواجب يف غري رمضانالص 

 ،من دخل يف الواجب وجب عليه إمتامه ألن   ؛طر فيه يف قول اجلمهورال جيوز الفِ 

 ه ال يأخذ حكم الذي يفطر يف هنار رمضان. ولكن من أفطر فإن  

 حكم إفطار الصائم المتطوع:

وم أفضل والص   ،شاء أفطر وإن   أتم صومه،شاء  املتطوع أمري نفسه إن   ن  الصواب أ

 ومن أفطر فال جيب عليه القضاء. ،له

 صيام المرأة للنفل بغير إذن زوجها:

حيحنيملا  حيرم عىل املرأة أن  تصوم الن فل إال  بإذن زوجها من حديث  (1)يف الص 

 إال   تصوم وزوجها شاهد   للمرأة أن   حيل  ال »قال:  رسول اهلل  : أن  أيب هريرة 

وج واجب، وصيام الن  و. «بإذنه فل مستحب، ومن الفقه تقديم ألن  حق  الز 

وج عىل فعل املستحبات كالصيام  الواجبات عىل املستحبات، ومن ذلك طاعة الز 

ة أن تص ت من شوال، وأن  تصوم اإلونحوه، وكذلك حيرم عىل املرأ ثنني وم السِّ

ءواخلم كان اإلذن رصحًيا أو تلوحًيا، فلو صامت وأمرها  يس إال  بإذن الزوج، سوا

 زوجها بالفطر فيجب عليها حينئذ  الفطر، فإن أبت فقد عصت اهلل ورسوله 

                                                 
 .(1026(، ومسلم )ح5195البخاري )حأخرجه  (1)
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ًما، واحلاصل أن   ا تعمل سن ة وترتكب حمر  وهذا يدل أيًضا عىل قلة فقهها؛ ألهن 

مة عىل صيام الن   ة.طاعة الزوج مقد   وافل وفعل املستحبات العام 

وم الواجب، سواءال ُيشرتط إذن  فائدة: وج يف الص  صوم كان صوم رمضان، أو  الز 

م  عىل حق الزوج، وال طاعة ملخلوق يف قضاء ، أو صوم نذر؛ ألن  حق  اهلل مقد 

 معصية اخلالق.

 صوم يوم عرفة للحاج:

ب بن عقيل، عن مهدي إال الرتمذي كلهم من طريق حوش ( 1)روى اخلمسة

هنى عن صوم يوم عرفة : »أن  النبي  ، هريرةاهلجري، عن عكرمة، عن أيب 

واخلرب صححه ابن خزيمة، واحلاكم، ولكن قال: العقييل رمحه اهلل يف «. بعرفة

كتابه الضعفاء يف ترمجة حوشب بن عقيل: ال يتابع عليه. وحوشب وث قه وكيع، 

ئي، واحلديث ضعفه غري واحد وأعلوا اخلرب بمهدي وأمحد، وابن معني، والن سا

ده هبذا اخلرب، وإن  ذكره ابن حبان يف  ف، فمثله ال حيتمل تفر  اهلجري، وأنه ال ُيعر 

اهلل يف صوم يوم عرفة بعرفة بعد اتفاق أهل ثقاته، ومن ث م  اختلف الفقهاء رمحهم 

عرفة، أحتسب  يام يومص: »العلم عىل فضيلة صيام يوم عرفة لغري احلاج لقوله 

 .(2)«عىل اهلل أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده

                                                 
 (. 8031(، وأمحد )ح1732(، وابن ماجه )ح2843(، والنسائي يف الكربى )2440( أخرجه أبو داود )ح1)

 (.1162( أخرجه مسلم )ح2)
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أن صيام يوم عرفة مّشوع للحاج وغري احلاج، وأصحاب هذا  القول األول:

هنى عن صوم : »أن  النبي  القول ملا ضعفوا وتيقنوا ضعف حديث أيب هريرة 

ة حديث أيب قتادة « يوم عرفة بعرفة عرفة، أحتسب عىل اهلل  صيام يوم: »وصح 

 . قتادةأخذوا بعموم حديث أيب  «أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده

يام أفضل،  القول الثاِّن: من كان مطيًقا للصيام، وال يكلِّفه وال يشق  عليه، فالصِّ

عاء يف يوم عرفة، فإنه ُيكره حينئذ  صومه،  ه عن الد  ا إن  كان يشق  عليه أو ُيضعف  وأم 

 وهذه رواية عن اإلمام أمحد رمحه اهلل. 

م  وإن  كان ُمطيًقا له، وهذا مرو القول الثالث: يام حمر  ي  عن حييى بن سعيد، أن  الصِّ

النبي  أن   هريرة وهو قول طائفة من أهل الظ اهر، وهذا ما يدل عليه حديث أيب 

« :فإن  صح  هذا احلديث فإن  األصل يف الن هي « هنى عن صوم يوم عرفة بعرفة

مل يصم يوم عرفات ففي  النبي أن  يكون  للت حريم، وُيست دل  هلذا القول بأن  

حيحني وغريمها من حديث أم الفضل بنت احلارث أن  ناًسا اختلفوا عندها  الص 

: ليس بصائم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم يوم عرفة يف صوم النبي 

فهذا اخلرب يفيد أن  النبي  (1)«فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف عىل بعريه، فّشبه»

ة  }يقول: واهلل  مل يصم يوم عرفة، و   ُأس 
ِ
ُسوِل اّلل  ان  ل ُكم  يِف ر  د  ك  ق  ل 

ن ة   س   .[21]األحزاب:{ح 

                                                 
 (.1123(، ومسلم )ح1661( أخرجه البخاري )ح1)
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عن عبيد بن عمري، قال:  (1)ومم ا يشهد هلذا ما رواه النسائي رمحه اهلل يف الكربى

عن (2)وجاء أيًضا عند النسائي يف الكربى .ينهى عن صوم يوم عرفة كان عمر 

وداء، قال: سأ . وروى النسائي فنهاِّنفة عن صوم يوم عر لت ابن عمر أيب الس 

ر عن صوم يوم عرفة بعرفة، فقال: عن نافع، قال: سئل ابن عم (3)أيًضا يف الكربى

أن ك  يقصد ابن عمر  وال أبو بكر وال عمر وال عثامن. مل يصمه رسول اهلل 

ال تصمه، فهل أنت أعلم من هؤالء؟ أو أفقه منهم؟ أو أحرص عىل اخلري منهم؟! 

ة وسادهتا وعظامئها.  وهؤالء مل يصوموا وهم خيار األم 

يام والفطر. القول الرابع: ء األمرين الصِّ  استوا

يام، وهذا مروي عن عبد اهلل بن الزبري، وعن  القول اخلامس: استحباب الصِّ

 .مجاعة من األفاضل عائشة، وعن 

يام يف يوم عرفة للحاج غري مّشوع، وال مستحب،  والقول الصحيح: أن  الصِّ

عاء والعبادة واهلل أعلم.  ى عىل الد   والفطر أفضل، ليتقو 

  

                                                 
 (. 2845برقم )ح( 1)

 (، 2836( برقم )ح2)

 (2838( برقم )ح3)
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 حكم صيام أيام التشريق للحاج وغيره:

 اختلف العلامء يف ذلك عىل ثالثة أقوال:

ء مطلًقا ىل حتريم صيام أيام التّشيق،ذهب طائفة من العلامء إ القول األول:  سوا

د احلاج اهلدي أم مل جيده؛ حلديث ُنب يشة اهلذيل أخرجه مسلم يف صحيحه من  ج  و 

يم، عن خالد عن أيب املليح، عن نبيشة اهلذيل، ويسمى نبيشة اخلري   طريق ُهش 

قويل  ، ولكن  (1)«وجل   هلل عز   ، وذكر  وُشب   ّشيق أيام أكل  أيام الت  »  :قال: قال 

ز  عائشة وابن عمر  ِة أ ي ام  يِف } :ظاهر اآليةأخص  منه، ويؤيد اجلوا ف ِصي اُم ث الث 

 .[196البقرة:]{احل  جِّ 

مروي  عن عيل ومجاعة، جواز صيام أي ام الت ّشيق ُمطلًقا، وهذا القول  القول الثاِّن:

وهو ظاهر  يف منع صيام أي ام  ولعل  أصحاب هذا القول مل يبلغهم خرب ُنب يشة اهلذيل

 الت ّشيق.

وهذا قول اإلمام أمحد جواز صيام أي ام الت ّشيق ملن مل جيد اهلدي،  القول الثالث:

يف رواية، واختاره شيخ اإلسالم، وابن القيِّم، وهو قول احلافظ ابن كثري، وهو 

معت عبد الراجح ودليل هذا ما رواه البخاري من طريق غندر، عن شعبة، قال س

اهلل بن عيسى بن أيب ليىل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وعن سامل، عن 

ن، إال  ملن مل جيد اهلدي»، قاال: ابن عمر  م  ص يف أي ام الت ّشيق أن  ُيص  «. مل يرخ 

                                                 
 (.1141( أخرجه مسلم )ح1)
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ص: »وقول عائشة وابن عمر  وهذه  بذلك سنة رسول اهلل  يقصدان »مل ُيرخ 

يغة ُتشِعر بأن  هل  وقد قال العراقي:ذا اخلرب حكُم املرفوع، الصِّ

ُث ال   ـــــ  ي حــ  ب  بــِ
احـــــِ ن  صــــــــــــــ  ى عــ  تــ  ا أ  مـــــ   و 

ت ى ن  أ  ُو م  ح  وِل ن  صــــــــــُ ال  يِف املح  ا قـــــ   مـــــ 
   

اُل   قـــــ  ـــــُ ىل   ي ُع عـــــ  فـــــ  ُه الـــــر  مـــــُ كـــــ  ا حـــــُ يـــــً أ   ر 

ا تـــــــ  بـــــــ  ثـــــــ  ا أ  ذ   
ع  هلـــــــِ فـــــــ  ُم الـــــــر 

اكـــــــِ احلـــــــ   فـــــــ 
 

 وقال:

ِة أ و    نــــــ  ن  الســـــــــــــــ 
ايِب  مــــــِ حــــــ  ُل الصـــــــــــــــ  و   قــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــر      صـــــــــــــــُ أ ع  ُه بــــــِ الــــــ  يِّ قــــــ  بــــــِ د الــــــنــــــ  عــــــ   بــــــ 
 

و    لــــ  ُع و  فــــ  ُه الــــر  مـــــُ كــــ  ا حــــُ نـــــ  ر 
ُو ُأمــــِ حــــ   نــــ 

ِر   ثــ  ِل األ كــ  و  و  قــ  هــ  ِح و  يــ 
حــِ ىل  الصـــــــــــ   عــ 

 

يام، كيومي العيد ليست  وحديث ُنبيشة يدل  عىل أن  أي ام الت ّشيق ليست حمال  للصِّ

يام حينئذ  غري صحيح؛ يام، فالصِّ كان  ألن ه ُوِضع يف غري حمله، سواء حمال  للصِّ

يام فرًضا كالقضاء، أو نفاًل، إال  أن ه ُيستثن ى من ذلك صيام ثالثة أيام ملن مل جيد  الصِّ

اهلدي.



 

 الفصل الثامن: مسائل متفرقة في الصيام

  



  

 

 

193 
 متفرقة في الصيام: مسائل الثامنالفصل 

  

 حكم صيام الحائض:

وم وال جيزئ عن الفرض، وال جيوز هلا أن تصوم؛ ألن ه  احلائض ال يصح منها الص 

 .ين ما ليس منهابتداع وإحداث يف الدِّ 

 حكم تناول حبوب منع الحيض، وما هو األفضل:

ر بأكِل  ة تترض  ر الط بيب أن  املرأ ة، فإذا قر  ـرعي  مربوط  بوجود املضـر  احلكم الش 

ء كان ملعنى رمضان، أو كان  ة أكل احلبوب، سوا مت نِع عىل املرأ احلبوب فنقول ي 

بيبة بأن  هذه احلبوب ملعنى منع احلمل، أو ملنع احليض، فإذا قر   ر الط بيب أو الط 

ـرع يقول ا نقول بأن  الش  ة هلذه املرأة، فإن  ر»: مضـر  فنمنع هذه  ،(1)«ال رضر وال رضا

واب  ة فالص  ر الط بيب بأن  هذه احلبوب غري ُمضـر  املرأة من أكل احلبوب، وإذا قر 

ص يمنع من كون املرأة تأكل أن ه جيوز للمرأة أن  تأكل احلبوب، وال يوجد ن

ر فثم  احلكم املنع، وإذا  ـرر، إذا ُوِجد الرض  احلبوب؛ ألن  احلكم مربوط بوجود الض 

ر فثم  احلكم اجلواز.  مل يوجد الرض 

ولكن هذا اجلواز هل يعني أنه أفضل؟ ال، نقول أن  األفضل للمرأة أال  تأكل  

نع احليض كانت موجودة احلبوب؛ ألن  هذا األمر كتبه اهلل عىل  بنات آدم، وموا

حابة  ة، وما كانت النِّساء تتعاطى مانًعا، حت ى يف عصـر الص  ، ويف عصـر األئم 

ة  نع يف عصـرهم ُمضـر  ورة املوجودة اآلن، وقد تكون املوا نعم قد ال تكون بالص 

                                                 
ر»حديث:  وقال العالمة سليامن العلوان:(، 2340( أخرجه ابن ماجه )ح1) ال يصح إال مرساًل، قاله ابن عبد « ال رضر وال رضا

 الرب وغريه، وقد عده أبو داود من األحاديث التي يدور الفقه عليها.
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لكن لو أكلت ال أكثر، هذا ممكن، ولكن أقول أن  األفضل للمرأة أال  تأكل حبوًبا، 

 أقول أن ه حيرم وال أن ه يكره، ولكن احليض أمر كتبه اهلل عىل بنات آدم.

 الواجب على المرأة إذا طهرت في نهار رمضان:

عليه بال  مع  إذا كانت املرأة بالغة وطهرت يف هنار رمضان فإن  قضاء هذا اليوم جُم 

ال يقىض هذا  فهي بمنزلة الكافر إذا أسلم ،نهارنزاع، وإذا كانت بلغت يف أثناء ال

 ة هذا اليوم ففيه خالف:ا اإلمساك بقي  اليوم، وأم  

اس باإلمساك يف عاشوراء واحلديث أمر الن   بي : أن ه ُيمِسك؛ ألن  الن  القول األول

 ، وهو املشهور يف مذهب اإلمام أمحد.(1)متفق عليه

ل الن هار فليأكل آخره، وألن ه مل يتعني  : أنه ال ُيمِسك؛ ألن  القول الثاِّن من أكل أو 

عليه هذا اليوم، وكذلك املريض إذا طاب واملسافر إذا قدم بلده، وال يصح 

أن أذن » من أسلم: رجاًل  قال: أمر النبي  االستدالل بحديث سلمة بن األكوع

أما األول فقد ألهنم علموا اآلن،  (2)«يف الناس: أن من كان أكل فليصم بقية يومه

أفطر بعلم وبحكم الّشع، وفرق بينهام، والصواب أن احلائض إذا طهرت أثناء 

 النهار أهنا ال جيب عليها اإلمساك بقية يومها.

                                                 
إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن مل يأكل فال »بعث رجاًل ينادي يف الناس يوم عاشوراء  : أن  النبي عن سلمة بن األكوع  (1)

 (.1135(، ومسلم )ح7265أخرجه البخاري )ح« يأكل

 (.2007أخرجه البخاري )ح (2)
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امرأة طهرت من الحيض في صيام رمضان فهل يجب عليها 

 اإلمساك بقية يومها:

ال مُتِسك إذا  قال بذلك اإلمام أبو حنيفة وأمحد بن حنبل يف رواية، وقال مالك:

ته مفطرة حني طهرت من  طهرت، وقال يف الذي يقدم من سفره وهو مفطر وامرأ

حيضها يف رمضان أن لزوجها أن يصيبها إن شاء، وهذا قول اإلمام أمحد رمحه اهلل 

حيح، وقد قال عبد اهلل بن مسعود  واية الث انية عنه، وهو الص  من أكل : »يف الرِّ

عن وكيع عن ابن عون  (1)رواه ابن أيب شيبة يف املصنف«. هأول النهار فليأكل آخر

رِييز قال: قال: ابن   . واهلل أعلم مسعود عن ابن حُم 

وم إذا بلغت المرأة بالحيض في أول شهر رمضان وطهرت في الي

 اء:ضالسابع هل يجب عليها الق

ابع  ل شهر رمضان وطهرت يف اليوم الس  فال خيتلف إذا بلغت املرأة باحليض يف أو 

وم لكن هل جيب عليها قضاء ما حاضت فيه أم ال؟  نعم  ا تواصل الص  العلامء يف أهن 

ليل حديث عائشة يف  تقضـي هذه األيام، وُحِكي يف ذلك اإلمجاع، والد 

ة  ( 2)الصحيحني فقالت:  أُتزي إحدانا صالهتا إذا طهرت؟حني سألتها امرأ

ولعموم األدلة، وكالكافر  «يأمرنا به فال  كنا نحيض مع النبي»أحرورية أنت؟ 

ل يوم  من رمضان وهو مكل ف  ُثم  مرض، فإن ه يعفى عنه بالفطر،  إذا أسلم يف أو 

 وإذا ُشِفي فإن ه يقيض األيام التي أفطرها حال مرضه باالتفاق.

                                                 
 (.9343برقم )ح (1)

 (.335(، ومسلم )ح321أخرجه البخاري )ح (2)
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 لماذا تؤمر الحائض بقضاء الصوم وال تؤمر بقضاء الصالة:

، وال يمكن القول بأن ه يوجد نص  يف هذا املوضوع، احلكمة اجتهادية ليست نصي ة

وم، وال نؤمر بقضاء »: تقول عائشة  كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الص 

ال إشكال فيه، لكن الفقهاء دائاًم يلتمسون العل ة،  (1)واخلرب يف الصحيحني« الصالة

س كثري  من العلامء  احلكمة، فقيل أن  قد يصيبون وقد ال يصيبون، ولكن هنا الت م 

ر يف اليوم مخس مرات، وبالتايل لو كان حيضها  الة تتكر  العل ة املشقة؛ ألن  الص 

عشـرة أيام، ورضبنا عشـرة يف مخسة كان املجموع مخسون صالة، ويف قضائها 

وم فإن ه ال جيب يف العام إال شهًرا واحًدا، وبالت ايل ال يشق قضاء  مشقة، بخالف الص 

 يام من كل ثالث مائة وستني يوًما.سبعة أ

ما الحكم إذا لم تقِض الفتاة ما أفطرته حال حيضها جهال منها 

 للحكم أو حياًء من أن تخبر أهلها ببلوغها:

ا ت قضـي األيام التي حاضت  املرأة إذا بلغت أو إذا حاضت يف هنار رمضان فإهن 

الة، فيها، وهو وقت بداية البلوغ، وإذا طهرت فإهنا تقضـي  وم وال تقضـي الص  الص 

 وهذا ال خيتلف فيه الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل. فإذا مل تقِض، فلها حالتان:

ـرعي، وفاهتا ِعدة  احلالة األوىل: إن  كان املانع من القضاء جهلها باحلُكم الش 

ن ة املاضية الت ي مل تدخل  ا ال تقضـي إال  ما كان يف الس  واب أهن  رمضانات، فالص 

ن ة التي بعدها.  الس 

                                                 
 (.335(، ومسلم )ح321أخرجه البخاري )ح  (1)
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، أو عن تفريط، وليس عن جهل،  احلالة الثانية:
 
إن  كان هذا ناًُتا عن حياء

ا ت واب أهن  نوات املاضية. فالص   قضـي كل ما مىض من الس 

 المراد بالمباشرة في لغة العرب:

 املباُشة يف لغة العرب تطلق عىل معنيني:

وُهن  }:وعال  معنى اجلامع كقول اهلل جل  طلق عىلتُ  املعنى األول:  {ف اآلن  ب اُِشُ

 [187]البقرة:

كان رسول »: بام دون الفرج، ومنه قول عائشة ق عىل املباُشة طل  تُ  املعنى الثاِّن:

 .(1)«ل ويباُش وهو صائميقبِّ  اهلل 

 صحة صيام من أصبح جنبا:

حيحني كان »: أن  رسول اهلل  من حديث عائشة وأم سلمة  (2)جاء يف الص 

ة صيام من  .«يصبح جنبًا من مجاع ثم  يغتسل ويصوم واحلديث يدل عىل صح 

أصبح ُجنًبا، ولو مل يغتسل، إال  بعد طلوع الفجر، فليس هناك ارتباط بني الغسل 

يام، وبمنزلة اجلنب احلائض إذا ط ُهرت قبل طلوع  قبل طلوع الفجر، وبني الصِّ

الفجر، فيصح صومها ولو مل تغتسل إال بعد طلوع الفجر، وكذلك الن فساء فهي 

ة األول،  بمنزلة احلائض واجلنب، وهذه املسألة وقع فيها خالف يف صدر األم 

                                                 
 (.1106أخرجه مسلم )ح  (1)

 (.1109(، ومسلم )ح1930أخرجه البخاري )ح (2)
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عبي  (1).من أدركه الفجر جنًبا فال يصم:  قال وذلك أن  أبا هريرة  وبه قال الش 

حني ُسئل عن هذا احلديث هل  وطائفة قليلة من الفقهاء، ُثم  إن  أبا هريرة 

بن العباس. واحلديث ترك العمل به ؟ قال سمعته من الفضل سمعته من الن بي 

ة األربعة، فقالت طائفة بأن ه منسوخ  حابة والت ابعني واألئم  أكابر العلامء من الص 

يوًما استحبابًا ال  يقيض، وقالت طائفة أخرى بأن ه  بحديث عائشة وأم سلمة

 إجياًبا.

حديث  وقال البخاري رمحه اهلل يف صحيحه حني ذكر حديث أيب هريرة وقبله

ل أسند. كأن ه:  عائشة وأم سلمة رمحه اهلل ُيِشري إىل تقديم حديث عائشة  واألو 

 . وهذا هو احلق.  وأم سلمة

وقد اندرس اخلالف األول واستقر إمجاع املسلمني عىل أن  من أصبح جنًبا وقد 

يام قبل الفجر أن  صومه صحيح، ولو مل يغتسل إال بعد طلوع الفجر،  نوى الصِّ

 احلائض والنفساء بمنزلة اجلنب.و

ل بالتفريق بني من أصبح جنًبا، فهذا من  ة األو  وقد قالت طائفة قليلة يف صدر األم 

فعله، وبني من أصبح حمتلاًم، واحلق أن ه ال فرق بني من أصبح جنًبا وبني من أصبح 

اجح حمتلاًم، فيتم صومه وال قضاء عليه وال كفارة بل وال يستحب عىل القول ال ر 

 قضاء هذا اليوم إذا مل يغتسل إال بعد طلوع الصبح.

                                                 
 (.1109مسلم )ح أخرجه  (1)
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يطان، والن بي  : الن بي فائدة معصوم من  ال حيتلم؛ ألن  االحتالم من الش 

يطان فال يأمره إال بخري.   الش 

 حكم من أصبح جنبا وهو صائم:

  االحتالم غري ُمفطِّر ومن ذلك من أدركه الفجر وهو جنب؛ ألن  رسول  اهلل 

من  ( 1)متفق عليه« يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ُثم  يغتسل، ويصوم»كان 

، ومن هذا احلائض إذا طهرت قبل الفجر فلم تغتسل حديث عائشة وأم سلمه 

صومها، وهذا قول اجلمهور من  إال  بعد طلوع الفجر، فإن  هذا ال ُيؤثِّر عىل

حابة، والت ابعني، وعامة أهل العلم، وذهب أبو هريرة وطائفة يسرية من أهل  الص 

، وهذا قد قال  العلم إىل أن  من أدركه الفجر وهو جنب مل يغتسل فإنه ُيصبح ُمفطًرا

ل، ثم اندرس اخلالف يف العصور املتأخرة، فأصبح  به طائفة يف العصـر األو 

مجاع بأن  من أصبح ُجنًبا من احتالم، أو غري ذلك، أو مل تغتسل احلائض إال كاإل

ة يف هذا الباب، كحديث  ة األدل  وم لقو  بعد طلوع الفجر، أن  هذا ال ُيؤثِّر عىل الص 

 عائشة وأم سلمه الوارد يف الصحيحني.

 الصبي والجارية إذا بلغا في نهار رمضان:

بي إذا بلغ  ، وكذلك يف هنار رمضان أن يصوم ما بعد هذا اليومجيب عىل الص 

يعة، وجيب عليها صيام ما  تكونفإهنا  اجلارية إذا حاضت خماطبة بنصوص الّش 

 ابتداء من اليوم التايل. تبقى من الشهر وقضاء ما أفطرته حال حيضها

                                                 
 (.1109(، ومسلم )ح1926أخرجه البخاري )ح (1)
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 من زال عذره أثناء النهار:

، ومسافر وصل حمل ط ُهرتهار، كمريض ُشِفي، وحائض من زال عذره أثناء الن  

واب من قويل أهل العلم أهن   م ال يلزمهم اإلمساك بعد زوال العذر، إقامته، الص 

 .ورواية عن أمحد (1)وهو املشهور عن ابن مسعود

من سقط عنه وجوب صيام الفرض هل له أن يصوم صيام 

 تطوع:

ص  له الفطر حلاجته   يف هذا فال يصح  له صوم نفل   -كسفر أو مرض–من ُرخِّ

خصة فإن ه يصوم الواجب اليوم، وإن   بيح له ذلك ام أُ ألن ه إن   ؛كان ال يريد أخذ الر 

 فإن   ،رخصة اهلل ى بالفطر عىل مرضه، وإن  كان مسافًرا ليأخذإن  كان مريًضا ليتقو  

 اهلل حيب أن  ُتؤت ى رخصه.

 ور:أسصيام الم

ى شهر رمضان  ه، وإن  املأسور ومن يف حكمه إذا حتر  ع يف صيام ه ُش   علم أن   أجزأ

ه من رمضان ثم علم بعد ذلك، ا منه أن  ظن   دخل، وصام يوم عيد   رمضان بعد أن  

ئع تتبع العلم، والنِّية الّش   ألن  و ؛ألن ه ليس موطن صيام ؛ليومفيقىض مكان هذه ا ا

ًسا إاِل  وُ }تتبع العلم، لقوله تعاىل:  ُ ن ف  لُِّف اّلل  اال  ُيك  ه  ع   :وقال .[286]البقرة: {س 

 .(2)متفق عليه« إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»

                                                 
من أكل أول النهار »(، من طريق وكيع، عن ابن عون، عن ابن سريين، قال: قال عبد اهلل: 9044( أخرجه ابن أيب شيبة )ح1)

 «.فليأكل آخره

 (.1337(، ومسلم )ح7288أخرجه البخاري )ح (2)
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 مراتب الجنون مع الصيام:

 يام مراتب:للجنون مع الصِّ 

 .له، فهذا ال صيام عليه باإلمجاع ا: أن  يكون اجلنون الزمً املرتبة األوىل

مه، فهذا بمنزلة املرتبة األوىل ا: أن  يكون اجلنون طارئً املرتبة الثانية  .ُثم  الز 

تارة،  ن  ام يفيق تارة وجُي : أن  يكون اجلنون طرأ عليه ومل يالِزمه، وإن  املرتبة الثالثة

ا إذا كان جين  ؤم  فهذا إذا أفاق يف مجيع اليوم يف رمضان فإن ه يُ  يف بعض  ر بصيامه، وأم 

 أو مريض   ،ر، وعليه من كان له أب  ؤم  ال يُ ر، وقيل ؤم  اليوم ويفيق يف بعضه فقيل: يُ 

ف ه مل ل أرجح مادام أن  فإن ه يأمره حال إفاقته ويرتكه إن أكل، ولعل األو   ،قد خر 

 .اليوم فال صيام عليه ق كل  فِ يُ 

معنى حديث )من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه 

 فإنما أطعمه اهلل وسقاه(:

قال:  أن  رسول اهلل  :من حديث أيب هريرة  (1)هذا احلديث متفق عىل صحته

 «.من نيس وهو صائم، فأكل أو ُشب، فليتم صومه، فإنام أطعمه اهلل وسقاه»

ب  «.من نيس وهو صائم، فأكل أو ُشب»قوله:  احلديث دليل عىل أن  األكل والّش 

يف هنار رمضان نسياًنا ال ُيفطِّر، وهبذا قال مجهور العلامء، منهم أبو حنيفة، 

وايتني عنه  افعي، وأمحد، خالًفا ملالك، وقد أحلق اإلمام أمحد يف إحدى الرِّ والش 

ب، فمن جامع ناسًيا فال قضاء عليه، وال كفارة،  ُيؤيِّد مذهب اجلامع باألكل والّش 

                                                 
 (1155(، ومسلم )ح1933أخرجه البخاري )ح (1)
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فلفظة ( 1)«من أفطر يف رمضان ناسيا فال قضاء عليه وال كفارة» :اإلمام أمحد رواية

ب، واجلامع، وسائر املفطرات، وهذا اختيار شيخ « أفطر» تشمل: األكل، والّش 

ن ا إِن ن ِسين ا أ و  }اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل وقد قال تعاىل:  اِخذ  ن ا ال  ُتؤ  ب  ر 

ط أ ن ا : من حديث ابن عباس  (2)وجاء يف صحيح اإلمام مسلم [.286]البقرة:{أ خ 

فمن رمحة اهلل جل  وعال عىل عباده أن  من أكل ناسًيا،  «.قد فعلُت »قال اهلل تعاىل: 

: أو ُشب، أو جامع، أن ه ال كفارة عليه وال قضاء، بل صومه صحيح لقوله 

 «.سقاهفليتم صومه، فإنام أطعمه اهلل و»

 من رأى صائما يأكل في نهار رمضان ناسيا هل ينكر عليه:

 يف هذه املسألة خالف بني أهل العلم:

جيب تنبيهه؛ ألن  هذا من األمر باملعروف والن هي عن املنكر، واهلل  :القول األول

ىل  اإِلث ِم }يقول:  ُنوا  ع  او  ال  ت ع  ى و  و  الت ق  ىل  ال ربِّ و  ُنوا  ع  او  ت ع  ات ُقوا  اّلل   إِن  و  اِن و  و  ال ُعد  و 

اب ِعق  ِديُد ال  من حديث أيب  ( 3)ويف صحيح اإلمام مسلم .[2]املائدة:{ اّلل   ش 

من رأى منكم منكًرا »يقول:  ، قال سمعت رسول اهلل سعيد اخلدري 

«. فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليامن

ل ِزم اإلنكار عليه.نكًرا بالنِّ قد فعل مُ  اارب ناسيً آلكل أو الش  او  سبة لنا، ف 

                                                 
 (. 1569(، واحلاكم )ح1990أخرجه ابن خزيمة )ح  (1)

 (.126برقم )ح (2)

 (.49برقم )ح (3)
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ب  :القول الثاِّن ِ ، ومل ناسًياإن ه ال جيب تنبيهه؛ ألن ك تعلم علم اليقني أن ه أكل أو ُش 

ا إذا لـم تعلم صيامـه فلك حينئذ   يرتكب حينئذ   ، وإنام أطعمه اهلل وسقاه، أم  ُمنكًرا

 .حـق  اإلنكار

ر عليه، لئال  ُيظ ن  به نك  رب أمام الن اس فيُ ـــــــــــــــــــــإن  كان يأكل أو يشــــــــــ القول الثالث:

 ، وء، وإن  كان  لوحده فيدعه، وهذا قول قوي  واب؛ ألن  اهلل أطعمه الســـ  وهو الصـــ 

 .وسقاه

 الخالف في لفظة )فإنما أطعمه اهلل وسقاه(: بيان

لنبي ، عن اجاء يف الصحيحني من طريق هشام، عن ابن سريين، عن أيب هريرة 

ام أطعمه اهلل من نيس وهو صائم، فأكل أو ُشب، فليتم صومه، فإن  »: ، قال

ورواه البخاري من طريق  أيب أسامة، قال: حدثني عوف، عن خالس، ( 1)«وسقاه

من أكل ناسيًا، وهو صائم، فليتم » :ي ، قال: قال النبوحممد، عن أيب هريرة 

 ،ي بلفظ: جاء رجل إىل النب. ورواه أبو داود (2)«صومه، فإنام أطعمه اهلل وسقاه

اهلل أطعمك »صائم؟ فقال: فقال: يا رسول اهلل، إِّن أكلت وُشبت ناسًيا، وأنا 

وهذه  (4)«وال قضاء عليه»حيتمل الشذوذ، ويف رواية عند الدارقطني:  (3)«وسقاك

                                                 
 ( واللفظ له.1155(، ومسلم )ح1933أخرجه البخاري )ح  (1)

 (.6669أخرجه البخاري )ح  (2)

 (.2398أخرجه أبو داود )ح (3)

 (.2242أخرجه الدارقطني )ح (4)
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واية ة، ولفظ أيب عيسى الرتمذي:  الرِّ فيه نظر،  (1)«فإنام هو رزق رزقه اهلل»شاذ 

واب واملحفوظ عن  ،وهذا الذي رواه أبو أسامة «فإن ام أطعمه اهلل وسقاه» :والص 

 .عن النبي  عن أيب هريرة  ،وخالس ،عن ابن سريين ،عوف

 حكم من أكل أو شرب وهو صائم جاهل ا أو ناسًيا:

ِد ِمن  }قال تعاىل:  و  ت ب ني   ل ُكُم اخل  ي ُط األ  ب ي ُض ِمن  اخل  ي ِط األ  س  ت ى ي  ُبوا ح  اُش   ُكُلوا و  و 

ي ام  إىِل  الل ي   ِر ُثم  أ مِت وا الصِّ ج  من: من طلوع الفجر الث اِّن  [187]البقرة:  {لِ ال ف  وهذا الز 

مس، وقال  إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، »: إىل غروب الش 

ائم مس فقد أفطر الص  ، ويستثنى من هذا احلكم (2)متفق عىل صحته «وغربت الش 

ر، لقوله تعاىل:  من ط أ ن ا}أفطر ناسًيا أو جاهاًل فُيعذ  ن ا إِن  ن ِسين ا أ و  أ خ  اِخذ  ن ا ال  ُتؤ  ب   {ر 

من نيس وهو صائم، فأكل أو ُشب، فليتم صومه، فإن ام »:  وقال   [286]البقرة: 

 .(3)متفق عىل صحته «أطعمه اهلل وسقاه

صالة في رمضان تعدل سبعين صالة حديث الوارد في أن الالحكم 

 :في غيره

حديث  (4)«فيام سواه ى سبعني فريضةً كان كمن أد   ،فريضةى فيه ومن أد  » :حديث

 منكر.
                                                 

 (.921أخرجه الرتمذي )ح (1)

 (.1100(، ومسلم )ح1954أخرجه البخاري )ح  (2)

 (.1155(، ومسلم )ح1933أخرجه البخاري )ح (3)

 (.1887أخرجه ابن خزيمة )ح( 4)
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 :العمرة في رمضان مسألة

: ، قال: قال رسول اهلل  ابن عباسأخرج البخاري ومسلم من حديث 

 (1)قالت: مل يكن لنا إال ناضحان« ما منعك أن حتجي معنا؟» :المرأة من األنصار

فإذا جاء : » ا ننضح عليه، قالفحج أبو ولدها وابنها عىل ناضح وترك لنا ناضحً 

«( 2)رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة
(3 )

وبالتايل اختلف العلامء يف  ،

 عىل أقوال: حكم العمرة يف رمضان

 لعموم احلديث. اطلقً ّشع مُ تُ أن  العمرة يف رمضان : القول األول

 .افعيوالش   ،باملرأة، اختاره سعيد بن جبري خاص    احلديث: أن  القول الثاِّن

، فيكون ملن وقع بمثل حالة  آخرمن وجه   من وجه، عام   ه خاص  ن  أ :القول الثالث

 :موراألقرب ألة، وهذا هو اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمي   ،املرأة

ة، ببي  للس   والفاء «فإن  » :بلفظألفاظ احلديث فكلها جاءت  كل   ُت تتب ع :األمر األول

 .أي بسبب ذلك

 ه اعتمر  ن  قط أ ظ عن صحايب  ف  ، وال حُي  حابةالص   فعلهل  هذا: لو صح  األمر الثاِّن

ائف طيلة عمره ومل وهو راوي احلديث كان يف الط    اسرمضان، وابن عب  يف 

 ه اعتمر يف رمضان.ر أن  ذك  يُ 

                                                 
ل عليه املاء ليسقي الزرع، ثم ُأطلق عىل كل بعري وإن مل حيمل املاء. (1)  الن اضح: البعري الذي حُيم 

فإن عمرة فيه تعدل » ، والصواب يف لفظ احلديث شاذة وغري حمفوظة عن النبي « معي»زيادة   قال العالمة سليامن العلوان: (2)

 «.حجة

 (.1256ح(، وأخرجه مسلم )1863أخرجه البخاري )ح (3)
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عبد الرمحن  بي أرادت العمرة أمر الن   حني عائشة حديث  : أن  األمر الثالث

ألهنم فهموا  ؛حابةمن الص   نعيم، ومل يفعله أحد  أن يذهب هبا إىل الت   بن أيب بكر 

 . ه خاص بعائشةأن  

اعتمر  بي األفضل، والن   إال   يهلنباهلل سبحانه وتعاىل ال خيتار  : أن  األمر الرابع

 .اومل يعتمر يف رمضان مطلقً  ،(1)ر كلها يف ذي القعدةأربع ُعم  

 :حكم ختم القرآن في رمضان

حلديث عبد  ،ختم القرآن يف رمضان وغريه، ويكون ختمه يف ثالثة أيام ستحب  يُ 

فإن   (2)«مل يفقه من قرأ القرآن يف أقل من ثالث»: قال بي الن   أن    اهلل بن عمرو

حابة كام فعل  ،عقل ما يقرأ يف أقل من ثالث فال بأس ، (3)والسلف بعض الص 

ألن  عمر  ؛لعلمويستحب أيًضا عدم االنشغال عن القرآن بغريه ولو كان تعليم ا

  كان ينهى عن كثرة الكالم عن القرآن، وكان يقول أليب هريرة :« لترتكن

  .(4)رواه ابن عساكر« أو ألحلقنك بأرض دوس احلديث عن رسول اهلل 

                                                 
ر،  اعتمر رسول اهلل »، أخربه قال: (، من طريق قتادة، أن أنًسا 1253(، ومسلم )ح4148( أخرج البخاري )ح1) أربع ُعم 

كلهن يف ذي القعدة، إال  التي كانت مع حجته: عمرة من احلديبية يف ذي القعدة، وعمرة من العام املقبل يف ذي القعدة، وعمرة من 

م غنائم حنني يف ذي القعدة، وعمرة مع حجته نة، حيث قس   «.اجلعرا

 (.2949(، والرتمذي )ح 1390أخرجه أبو داود )ح  (2)

اري، وسعيد بن جبري  :قال النووي(3)  وأما الذين ختموا القرآن يف ركعة، فال حُيصون لكثرهتم، فمنهم عثامن بن عفان، ومتيم الد 

ـها. وكان حييى بن سعيد القطان وأبو بكر بن عياش والبخاري خيتمون كل يوم ختمة، وللشافعي يف رمضان ستون ختمة يقرؤها 

 يف غري الصالة.

 (.343 /67تاريخ دمشق )( 4)



  

 

 

207 
 متفرقة في الصيام: مسائل الثامنالفصل 

  

 وهو صائم:كيف يصنع من د عي لطعام 

إذا »ال: ق أن  الن بي  حديث أيب هريرة من  (1)جاء يف صحيح اإلمام مسلم

م ، وإن  كان ُمفطًرا، فلي ط ع  لِّ وهذا يف  «ُدِعي أحدكم، فليجب، فإن  كان صائاًم، فليُص 

الة يف الل غة  «فإن  كان صائاًم، فليصلِّ » قوله:وصيام النفل،  أي: فليدُع؛ ألن  الص 

عاء ُتطلق ُم  } :كقول اهلل جل  وعال، عىل الد  ن  هل  ك  ال ت ك  س  ل ي ِهم  إِن  ص  لِّ ع  ص  و 

لِيم ِميع  ع  ُ س  اّلل   : (2)وكام قال الشاعر [103]التوبة:{و 

اِرس   هلا هر   يربُح  ما ح   بيت ها الد 
 

ت    إذا  ا   عليها   صىل    ُذبِح  م  ز  م   وز 
3. 

ي ماء زمزم، وزمزما: أي دعا هلا، صىل عليها ت، ولذلك ُسمِّ : هنا أي بمعنى صو 

وقيل من الت صويت صوت الن بع، وقيل غري ذلك يف تسمية ماء زمزم هبذا االسم. 

، فليطعم»قوله: و اعي «وإن  كان ُمفطًرا عوة وتطييًبا لقلب الد  وجاء ، وقد إجابًة للد 

، أن ه أتى إىل رسول اهلل   مالك الكعبيأنس بن حديث من   (3)عند األربعة

  إِّنِّ صائم.، فقال: «ادُن فُكل: »رسول اهلل ى، فقال له يتغد   فوجده

ُدِعي إىل أمر   منإخبار املرء عام  هو عليه، ويستفاد أيًضا أن   يستفاد من احلديث:

ر هذا لئال  يقع يف قلب اآلخر شيئً  يوال حيب  أن  جُييب أن  ُيربِّ طان ينزغ ا؛ ألن  الش 

 بني العباد.

 

                                                 
 (.1431برقم )ح (1)

 .األعشى  (2)

 (.1667(، وابن ماجه )ح715(، والرتمذي )ح2408(، وأبو داود )ح2274أخرجه النسائي )ح (3)



  

 

 

208 
 متفرقة في الصيام: مسائل الثامنالفصل 

  

 تصفيد الشياطين في رمضان:

د  ل ليلة من لياليه، فال تصف  ياطني يف أو  من فضائل شهر رمضان تصفيد الش 

دت الشياطني أي:  ياطني يف شهر من الشهور عدا شهر رمضان، ومعنى ُصفِّ الش 

وفيه ُغل ت وُسلسلت، وهذا دليل عىل فضل رمضان، وعظيم منزلته، وكبري قدره، 

 ليلة خري من ألف شهر.

 هل التصفيد في رمضان خاص بالمردة أم عام لجميع الشياطين:

: (1)«ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطني، ومردة اجلن إذا كان أول: »يف قوله 

حيتمل أحد أمرين، حيتمل أن  هذا من باب عطف اخلاص عىل العام، فالعام 

ه عطف تفسري وبيان، كالتوضيح والتتميم الشياطني واخلاص املردة، وحيتمل أن  

ـر يف وجود ووقوع  للحكم، فحني يقال أن  الت صفيد يقع للمردة فهذا هو السِّ

د وحني ُيقال بأن   ياطني مل ُتصف  نوب من العباد يف شهر رمضان، ألن  بقي ة الش  الذ 

ياطني وليس للمردة فحسب، ـر، املارد هو املتجرو الت صفيد جلنس الش  د للش 

عر، وفيه معنى قول جل وعال:  أ ن ا }ولذلك يقال للرجل األمرد لتجرده من الش  و 

اِسُطون   ِمن ا ال ق  لُِمون  و  ُس  ففي اجلن مسلمون وفيهم كفرة كاإلنس،  [14]اجلن:{ِمن ا امل 

عىل التغاير ألن  « صفدت الشياطني، ومردة اجلن»لذلك جاء يف احلديث: 

، الشياطني مغاي ارين للجن، فالشيطان ال يكون إال كافًرا اجلن ففيهم الصالح  وأم 

د حينئذ  ويغل  املارد دون غريه.   وفيهم الطالح، فيصف 

                                                 
 (.682أخرجه الرتمذي )ح  (1)
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ما هو السبب في وقوع كثير من العباد في الذنوب في شهر 

 رمضان مع تصفيد الشياطين:

ـر يف هذا ارة بالس   السِّ نوب تقع بسبب الن فس األم  وء، وتقع بسبب شياطني أن  الذ 

نوب يف رمضان أقل  اإلنس الذين هم أخبث من شياطني اجلن، لكن باعتبار أن  الذ 

منها يف غري رمضان ونحن نلحظ أن  طوائف من البشـر ممن قد ال يرتادون أبواب 

يام فهم يصومون  املساجد ال يف رمضان وال يف غريه، ال يتخلفون عن الصِّ

و حيحنيويبادرون إىل الص  إذا » (1)م، وعىل كل  نحن نأخذ بالن ص واحلديث يف الص 

ونحن  «جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطني

نوب تقل يف رمضان أقل ء نرى أن  الذ  هور سوا كان الت صفيد  منها يف بقية الش 

نوب تقع بسبب الن فس األمارة  ياطني، فإن  الذ  للمردة، أو كان الت صفيد جلنس الش 

وء، وبسبب شياطني اإلنس.   بالس 

)وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب( هل النار  في قوله 

 في الحديث هي نار العصاة من الموحدين أم جنس النار:

الن ار هي نار عصاة املوحدين، وحيتمل أن  احلديث عن جنس الن ار حُيت مل أن  هذه 

ء كانت نار املوحدين يام، وشهر الت وبة،  (2)سوا أو غري ذلك، باعتبار أن ه شهر الصِّ

هر، فهذا أحد  وشهر اإلقبال عىل اهلل، لذا يكثر إسالم كثري من الكفار يف هذا الش 

                                                 
 ( واللفظ له.1079(، ومسلم )ح3277أخرجه البخاري )ح  (1)

األحاديث الواردة أن النار ليس فيها أحد وتصفد أبواهبا محلت عىل نار املوحدين، هذا قول طائفة  قال العالمة سليامن العلوان:( 2)

املقصود نار املوحدين، واألحاديث الواردة يف لفظ الفناء هي يف نار املوحدين، أما نار الكفار فال تفنى  يرون أن السلف من 

 أبًدا.
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ي هذا أن ال يدخلها أحد، فهذا يشء واإلغالق املؤيِّدات للقول بالعموم، وال يعن

إن  » (1)فيم يروي عن ربه، واحلديث متفق عليه :يشء آخر، وفيه معنى قوله 

 وفيه سعة فضل اهلل. «رمحتي سبقت غضبي

)وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي  ما المقصود في قوله 

 :الشر أقصر(

لك،  وحيتمل أن  هذا ُيلقى يف قلوب بعض العباد، حيتمل أن يكون املنادي هو م 

ل ال يزال من ذلك سامع هذا  مم ن أراد اهلل له الت وفيق واهلداية، فعىل القول األو 

ون من نفوسهم إقبااًل عىل اخلري يف  األمر، وعىل القول الث اِّن فإن  الن اس حُيس 

دقة، الة، وإقباال عىل الص  وإقبااًل عىل الت قوى، وُبعًدا عن  رمضان، وإقبااًل عىل الص 

ـر»أي: يا طالب،  «يا باغي» :كثري  من املحرمات، وقوله ء كان  «الش  أي: اإلثم، سوا

: أمسك عن املعايص وارجع إىل اهلل، : «أ قصـر»كبريًة أو صغرية،  بفتح اهلمزة، أي 

تعاىل: فإن  اهلل يتوب عىل من تاب، واهلل جل وعال ُيمِهل وال ُُّيِمل، قال 

ِديد } ُه أ لِيم  ش  ذ   ة  إِن  أ خ 
ِ
ِهي  ظ امل ى و  ذ  ال ُقر  ا أ خ  بِّك  إِذ  ُذ ر  لِك  أ خ  ذ  ك  لِك    *و  إِن  يِف ذ 

م   لِك  ي و  ذ  ُه الن اُس و  م  جم  ُموع  ل  لِك  ي و  ِة ذ  اب  اآلِخر  ذ  اف  ع  ًة ملِّ ن  خ  آلي 

ُهود ش   .[103 - 102]هود:{م 

                                                 
 (.2751(، ومسلم )ح7422أخرجه البخاري )ح  (1)
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 )من صام رمضان إيماًنا واحتساًبا(: معنى قوله 

ل و  ُكن ا }الت صديق، قال اهلل عز  وجل:  اإليامن يف الل غة: ن ا و  ِمن  لِّ ا أ نت  بُِمؤ  م  و 

اِدقنِي ق لنا[17]يوسف: {ص   .، أي بمصدِّ

ـرع:واإليامن  القلب واللِّسان، وعمل  بالقلب واللِّسان  هو قول  وعمل، قوُل  يف الش 

  (1)واجلوارح.

فمن قام رمضان إيامًنا بكل ما حتمله هذه الكلمة، من اإليامن، ومن الت صديق، 

وطلب االحتساب، واإليامن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واإليامن هبذا الث واب 

 واألجر، غفر له ما تقدم من ذنبه. 

: بحًثا عن األجر وعن ومنهم من محل هذا اخل رب عىل اإليامن تصديًقا واحتساًبا، أي 

الثواب، والقول بالعموم أوىل، بحيث أن ه يطلب كل ما حتمله هذه الكلمة من 

يام ويتطلبه هذا القيام، واحتساًبا ألن  اإلخالص  معاِّن اإليامن وما يتطلبه هذا الصِّ

ا ُأِمُروا }ُشط للعمل، قال اهلل جل وعال:  م  ين  و  ُه الدِّ بُُدوا اّلل   خُم لِِصني  ل  إاِل  لِي ع 

ة يِّم  لِك  ِديُن ال ق  ذ  اة  و  ك  ُتوا الز  ُيؤ  ال ة  و  ُيِقيُموا الص  اء و  واإلخالص هو  [5]البينة:{ُحن ف 

                                                 
التعريف املشهور بني الناس يف اإليامن بأنه: "قول باللسان، واعتقاد باجلنان، وعمل باألركان"  سليامن العلوان: العالمةقال ( 1)

هذا التعريف اآلن هو السائد عند الكثري، وهذا التعريف غلط وناقص؛ ألنه مل يذكر أعامل القلوب، التي هي: احلب، والبغض، 

شيًئا من ذلك، فرتك أصاًل من أصول اإليامن، فمن ثم التعريف والصدق، واإلخالص، واملحبة، والوالء، والرباء، مل يذكر 

الصحيح: "اإليامن قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واجلوارح" أو تقول التعريف السابق وتزيد: "قول باللسان، 

يستقيم حينئذ  التعريف واعتقاد باجلنان، وعمل بالقلب واألركان" فأضفت عمل القلب مع عمل اجلوارح التي هي األركان، ف

 ويكون صحيًحا.
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 وال جيتمع ُحب  الث ناء واإلخالص يف قلب عبد  أبًدا إال كام جيتمع .إرادة وجه اهلل

ب، و اِت } :قال تعاىل، (1)املاء والناراحلوت والض  ض  ر  اء م  ت غ  لِك  اب  ل  ذ  ع  ن ي ف  م  و 

ظِياًم  ًرا ع  تِيِه أ ج  ف  ُنؤ  و   ف س 
ِ
فاهلل جل  وعال ال يقبل من العمل إال  [114]النساء:{اّلل 

ياء فال يقبله اهلل جل  وعال فيرتكه  ا الرِّ ما كان خالًصا، وابُتِغي  به وجهه، أم 

من حديث العالء عن أبيه عن أيب هريرة  (2)وصاحبه، ويف صحيح اإلمام مسلم

  أن النبي ك، من » :قال: قال اهلل تعاىل كاء عن الّشِّ عمل عماًل أنا أغنى الّش 

 .«أُشك فيه معي غريي، تركته وُشكه

 العتق من النار:

إشارًة إىل أن  العتقاء كثريون،  (3)«وهلل عتقاء من النار، وذلك كل ليلة: »قوله يف 

، والُبعد عن األمور املوجبة لدخول الن ار، ( 4)فيجب البحث عن أسباب العتق

يف أسانيدها نظر، ولكن  «كل ليلة وذلك»واألحاديث الواردة يف العتق من الن ار: 

ل عىل العباد يف شهر رمضان فجعل هلم ليلًة هي خري من ألف  اهلل جل  وعال تفض 

                                                 
ئد البن القيم )ص: 1)  (149( الفوا

 (.2985برقم )ح (2)

 (.682أخرجه الرتمذي )ح (3)

 ومن أسباب العتق من النار:( 4)

م اهلل عليه النار: »ص، قال اإلخال أخرجه البخاري « لن يوايف عبد يوم القيامة يقول: ال إهل إال اهلل يبتغي هبا وجه اهلل إال حر 

 (.6423)ح

يعني الفجر والعّص « لن يلج النار أحد صىل قبل طلوع الشمس، وقبل غروهبا» قال  املحافظة عىل صاليت الفجر والعّص،

 (.634أخرجه مسلم )ح
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ر}قال تعاىل: شهر، ه  ن  أ ل ِف ش  ري   مِّ ِر خ  د  ي ل ُة ال ق  من قام » : ، وقال[3]القدر:{ل 

خذ من هذا ما دل ت عليه ويؤ (1)«ليلة القدر إيامًنا واحتساًبا، ُغفر له ما تقدم من ذنبه

نة ال خيتلفون أن   ر ملن استوجب الن ار، وأهل الس  األحاديث األخرى أن ه ُيغف 

أصحاب الكبائر ال خُيل ُدون يف الن ار، فال خُيل د يف الن ار إال من حبسه القرآن وهو 

ا أصحاب الكبائر فمنهم من يدخل الن ار ولكن ال خُيل د  الكافر أو املّشك. وأم 

افعني، أو باستيفاء العذاب، أو بغري ذلك، وفيهم من  ا بشفاعة الش  فيها، فيخرج إم 

 املوحدين من يستوجب دخول الن ار وال يدخلها بشفاعة أو بغري ذلك. 

من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس ) معنى قوله 

 :(هلل حاجة أن يدع طعامه وشرابه

يف صحيحه فقال حدثنا آدم ابن أيب إياس،  (2)اإلمام البخاريهذا احلديث رواه 

، قال: قال قال حدثنا ابن أيب ذئب، عن سعيد املقربي، عن أبيه، عن أيب هريرة 

من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل، فليس هلل حاجة أن يدع » :اهلل رسول 

به  «.طعامه وُشا

بن يونس، قال حدثنا ابن أيب ذئب،  يف سننه عن شيخه أمحد (3)ورواه أبو داود

 «.واجلهل»فذكره دون قوله: 

                                                 
 (.760(، ومسلم )ح1901أخرجه البخاري )ح (1)

 (.6057برقم )ح (2)

 (.2362برقم )ح (3)
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ور: ُيطل ق عىل  «من مل يدع قول الزور» قوله: ور، والز  : من مل يرتك قول الز  أي 

الكذب، ويطلق عىل ما هو أعم  من الكذب، كقول الباطل، والعمل بمقتضاه، 

ور  }وقوله جل وعال:  ُدون  الز  ه  ال ِذين  ال  ي ش  قيل ال يشهدون  .[72]الفرقان:{و 

 ، واحلق أن  اآلية أعم  من هذا.)1(شعانني املّشكني وال أعيادهم

حيح يف معنى الزور : أن ه يشمل كل  باطل  خيالف كتاب اهلل، وسنة رسوله والص 

 هادات أخص منه يف غريه، فمن يشهد شهادة كذب فهذا يدخل ، إال  أن ه يف الش 

ور  لي ا.يف الز   دخواًل أو 

ه، ويف دعاء اخلروج من املنـزل «واجلهل» قوله: ف  اللهـم أعوذ بك أن » :أي: الس 

 (2)«ل عيل  ه  هل، أو جُي ج  م، أو أ  ظل  م، أو أُ ظلِ ل، أو أ  ز  ل، أو أُ زِ ل، أو أ  ض  ، أو أُ ل  ِض أ  

ض حلرمات املؤمنني، وليس  د ومن اجلهل: اإلساءة إىل اآلخرين، والت عر  املرا

د  يف  باجلهل هنا الذي هو ِضد  العلم، فهذا وإن كان مذموًما إال  أن ه غري ُمرا

ه، والوقوع يف اخلطأ بحق األخرين. ف  د باجلهل هنا الس   احلديث، فاملرا

به»قوله:  هذا ال مفهوم له، فال يقال يف  «فليس هلل حاجة أن يدع طعامه وُشا

م منه أن ه إذا ترك  ور والعمل به واجلهل فلله فيه حاجة؛ ألن  احلديث ُيفه  قول الز 

ا}اهلل غني  عن العباد، قال تعاىل:  نِي   ي  ُ ُهو  ال غ  اّلل   و 
ِ
ء إىِل  اّلل  ا ر  ُفق  أ ُّي  ا الن اُس أ نُتُم ال 

ُمطلق من مجيع الوجوه، فال حيتاج ربنا جل  وعال إىل  غنًى .[15]فاطر: {احل  ِميد

                                                 
والذين } :يقول يف قوله ،ابن سريين قال: سمعت طريق أبو قتيبة البّصي، من( قاله ابن سريين، أخرجه ابن أيب حاتم يف تفسريه 1)

 قال: هو الشعانني. {ال يشهدون الزور

 (.5539(، والنسائي )ح5094أخرجه أبو داود )ح  (2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1793&idto=1793&bk_no=218&ID=1806#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1793&idto=1793&bk_no=218&ID=1806#docu
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، وإنام خلقهم ليعبدوه، مل خيلقهم من قل ة  فيستكثر هبم، وال من أحد  من عباده

ضعف  فيستنّص هبم، وال من وحشة  فيستأنس هبم، فمن ظن  هذا فقد ظن  بربِّه 

 ظن  السوء، وهذا من أقبح أنواعه وهو كفر  باتِّفاق أهل العلم.

واجلهل فاهلل جل  أن  من مل يدع قول الزور والعمل به  فاملعنى إًذا من احلديث:

وم: اإلعراض عن  اب؛ ألن  حقيقة الص  وعال غني  عن إمساكه عن الط عام والّش 

د إمساك  عن الط عام  وم جمر  حرمات اآلخرين، وحفظ اللِّسان والفرج. وليس الص 

اىل الذين يسهرون معظم الل يل، وربام صل وا  اب، كام هو صوم الُكس  وعن الّش 

، فينامون إىل صالة الظ هر هذا الكيُِّس منهم، وإال  فبعضهم الفجر، وربام  مل يصل وا

مس، وهذا يف احلقيقة ليس صياًما،  ال ُيصل ون، وال يستيقظون، إال  مع غروب الش 

، ولعب، وكسل، ومثُل   وهؤالء ليس ،مأجورينهؤالء مأزورون غري إن ام هو نوم 

 هلل فيهم حاجة.

ور يدخل يف ذلك: الغيبة، والن ميمة، وتتب ع عورات  واحلديث يدل عىل أن   قول الز 

يام وال ُتبطله باتِّفاق أهل العلم،  املسلمني، فكل هذه األعامل ُتنِقص ثواب الصِّ

ور، واجلهل، وسائر املعايص: من  خالًفا البن حزم رمحه اهلل، فإن ه يرى أن  قول الز 

با، ُتبط يام  الغيبة، والنميمة، وأكل الرِّ ُل الصِّ
يام، وهذا قول مرجوح فال ُيب طِ ل الصِّ

ب، واجلامع، وما  إال  أشياء حسي ة خمصوصة جاء الن ص هبا، وهي: األكل، والّش 

 عداها فمختلف فيه.
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شرح حديث جابر في الذين صاموا في السفر فقال النبي عنهم 

 )أولئك العصاة أولئك العصاة(:

يف صحيحه فقال: حدثني حممد بن املثنى، قال  (1)هذا احلديث رواه اإلمام مسلم

حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد املجيد، قال حدثنا جعفر، عن أبيه، عن جابر بن 

ج عام الفتح إىل مكة يف رمضان، فصام حت ى خر اهلل ، أن  رسول عبد اهلل 

اع الغميم، فصام الن اس، ُثم  دعا بقدح  من ماء فرفعه، حت   ى نظر الن اس إليه، بلغ ُكر 

أوئلك العصاة، »ُثم  ُشب، فقيل له بعد ذلك: إن  بعض الن اس قد صام، فقال: 

 .«أوئلك العصاة

اع الغميم»قوله:  ء، والغميم  «ُكر  ء، وهو طرف اليش  ع بضم الكاف، وفتح الرا ُكرا

 وادي بني مكة واملدينة، يطل طرفه عىل البحر األمحر. 

فر؛ ألن  الن بي وهذا احلديث قد احتج   يام يف الس  قد صام   به من يرى منع الصِّ

اع الغميم وذلك بعد العّص، قيل له يا رسول هلل  وصام معه أصحابه فلام بلغ ُكر 

يام فدعا بقدح ورفعه حت ى ينظر الن اس إليه، ويقتدوا  إن  الن اس قد شق  عليهم الصِّ

ب معه ُثل ة  من  ِ ب وُش  ِ أصحابـه، فقيل له بعد هذا إن  بعض الن اس قد بفعله، فّش 

 ثم  قال:  صام، فغضب الن بي 
ويف هذا «. أوئلك العصاة، أوئلك العصاة»حينئذ 

فر مطلًقا، إن ام يمنع  يام يف الس  االحتجاج نظر، فإن  هذا اخلرب ال يدل  عىل منع الصِّ

ا كـون الن بي  يام ملن يشق  عليه وُينِهكـه، وأم  أوئلك العصاة، »قال:  من الصِّ

يام قد أرهقهم، «. أوئلك العصاة م مل ُيباِدروا باالمتثال، مع كون الصِّ فألهن 

                                                 
 (.1114برقم )ح  (1)
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فر ملن ال وأت يام يف الس  ز الصِّ عبهم، ولذلك يصح  االحتجاج هبذا اخلرب عىل جوا

قد صام إىل وقت العّص وصام معه أصحابه، وقد جاء  يشق عليه؛ ألن  الن بي 

، قال: من طريق قتادة، عن أيب نرضة، عن أيب سعيد اخلدري  ( 1)يف مسلم

فمنا من صام ومنا من  لست عّشة مضت من رمضان، غزونا مع رسول اهلل »

ائم ائم عىل املفطر، وال املفطر عىل الص   «.أفطر، فلم ي ِعب الص 

ُرم  فر وجب عليه الفطر، وح  يام يف الس  ويف احلديث دليل  عىل أن  من شق  عليه الصِّ

حيح  يام مع اإلثم، أم ال؟ الص  يام. ولو صام هل يصح  منه الصِّ  يف حقه الصِّ
حينئذ 

 يام صحيح ويأثم بذلك.أن  الصِّ 

بأمته، ورمحته هبم، وشفقته عليهم، حيث  ويف احلديث دليل عىل رفق الن بي 

يام قد شق  عليهم. أفطر   بعد العّص لكون الصِّ

الكتاب الذي ي نصح به أئمة المساجد للقراءة على المصلين في 

 شهر رمضان:

ءة يف هذا أو ذاك الكتب كثرية يف  هذا الباب وإذا رأى اإلمام املصلحة  يف القرا

فعليه أن يبادر هبذا املقصود أن ال يتخىل عن توجيه املصلني واحلارضين وإن كان 

م وأحاديث  طالب علم ويستطيع أن يقرأ يف بعض األحاديث كأحاديث بلوغ املرا

أن البخاري أو مسلم ويشـرح ويعلق فهذا مجيل إذا كان ال يستطيع هذا فأرى 

 كتاب جيِّد، ونافع،« أحكام وآداب للحديث يف شهر رمضاناملختار »كتاب: 

                                                 
 (.1116برقم )ح (1)
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واحلقيقة أن ه شامل لكل ليايل رمضان، وهو ملجموعة من طلبة العلم يف القصيم، 

ر أسامؤهم، وهو كتاب جيد ونافع بحدود أربعامئة ورقة، ننصح اإلخوة  مل ُتذك 

ءة هذا الكتاب؛ ألن ه جيِّد، ووعظه قيِّم، واألحكام املت علقة هبذا جيِّدة  ونافعة، بقرا

فُيستفاد من هذا الكتاب، وُيستفاد أيًضا من الكتب األخرى املتعلقة بالوعظ يف 

ة املساجد عىل  ء كان الوعظ بعد العصـر، أو يف الل يل، وحيرص أئم  رمضان، سوا

األحكام واألمور املتعلِّقة بحاجات الن اس، وتلبية رغباهتم، ويمكن أن  يستضيف 

يوم أحد طلبة العلم، يتحدث وُيعلِّق عىل بعض األحاديث املتعلقة بام يف كل 

 حيتاجون إليه.

 حكم صيام يوم العيد:

بن حييى، عن أبيه، عن أيب سعيد اخلدري  من حديث عمرو (1)جاء يف الصحيحني

 أن رسول اهلل ،« :واألصل «هنى عن صيام يومني: يوم الفطر ويوم النحر ،

تحريم وهو يف هذا املوضع للتحريم باتفاق أهل العلم، فقد يف النهي أن يكون لل

يام لنذر  أو غريه. ء كان الصِّ  اتفق العلامء رمحهم اهلل عىل حتريم صوم يومي العيد سوا

 الحكمة من تحريم صيام يوم العيد:

يام  ع الصِّ احلكمة من حتريم صوم يومي العيد أن  هذين عيدا أهل اإلسالم، فال ُيّش 

 (2)«أيام الت ّشيق أيام أكل وُشب وذكر هلل عز وجل»: ومن ث م  قال  يف العيد،

                                                 
 (.1138(، ومسلم )ح1991( أخرجه البخاري )ح1)

 (.1141( أخرجه مسلم )ح2)
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ب وللذكر، وليست ل يام، أي: فال تصوموا؛ ألن  هذه األيام لألكل والّش  لص 

يقتيض وصل يوم برمضان ليس منه، ويقتيض أيًضا يف  وأيًضا صيام يومي العيد

ألكل فيه، وبعض العلامء يرى يوم النحر عدم األكل يف يوم عظ مه اهلل، وأمر با

ء  وجوب األكل من اهلدي واألضحية وهذا اختيار الشنقيطي رمحه اهلل يف أضوا

يام يف يومي العيد.  منع الصِّ
يام يتناىف مع األكل فتعني حينئذ   البيان، والصِّ

 حكم من نذر صيام يوم العيد:

من نذر أن يصوم يوم العيد فنذره نذر معصية  ال جيوز الوفاء به؛ حلديث عائشة 

  يف البخاري أن  النبي :من نذر أن  ُيطيع اهلل فليطعه، ومن نذر أن  يعصيه » قال

وهل يقيض يوًما ِعوًضا عنه؟ فيه خالف بني أهل العلم، وقد قال  (1)«فال يعصه

ر حينئذ  بعض أهل العلم إن  الن ذر املق ، فُيكفِّ ي د يفوت بفوات وقته، وهذا قول قوي 

 عن يمينه.

شباب يتواصون عبر وسائل التواصل ويتواطؤون على صيام يوم 

 :معين فما الحكم

 هذا فيه تفصيل فإن  كان حيث  بعضهم بعًضا ويقولون مثاًل: يوم االثنني يوم  

  هذا من احلث  عىل الربِّ ألن   ؛فاضل، نحث  اإلخوة عىل صيامه فهذا أمر حممود

يام  وقد كان الن بي  ،والت قوى ويرشدهم إىل فضله حيث  أصحابه عىل الصِّ

                                                 
 (.6696( أخرجه البخاري )ح1)
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بهم فيه حيحني: أن  الن بي  ،ويرغِّ يام ُجن ة، وكام يف الص  ام  »قال:  وألن  الصِّ ن  ص  م 

ِن الن اِر  ُه ع  ه  ج  د  اهلُل و  ، ب اع 
ِ
بِيِل اهلل ًما يِف س  ِريًفاي و  ب ِعني  خ    .(1)«س 

ا  م  ثُ  ،بحيث يقول الواحد منهم: غًدا سنصوم ،عني  عىل صوم يوم مُ  واطؤالت  وأم 

ن  عنه ألن ه ال أصل له وهذا فيه  يتواطؤون و   :نظر لعدة أمورعىل يوم ُمعني  فهذا ُين ه 

ياءاألولاألمر  جل لو مل ي ُصم ما استطاع أن  يقول عند  ،: أن  هذا ُيكسبهم الرِّ فإن  الر 

م قد  ؛املجموعة: أنا ما صمت يام تواطؤواألهن  فيقول: أنا صائم ولو مل  ،عىل الصِّ

ومن هذا ما يفعله اآلن اإلخوة أخرًيا بعد خروج األجهزة احلديثة من  ،ي ُصم

ومن قرأ الوجه ن، من القرآ وجًها يقرأ املجموعات وغريها يقولون: غًدا كل واحد 

فالعاُش ال  ،تسعة قالوا كلهم: قرأت ،فإذا كانوا عّشة ،يضع عالمة عىل أن ه قد قرأ 

ة قلب !يقول أنا ما قرأت  ،وإىل إخالص ،وإىل صدق ،وإىل علم ،فهذا حيتاج إىل قو 

يقول: أنا قرأت  ،قرأ  ،قرأ  ،حني يرى التِّسعة كلهم قبله قرأ  ،حينئذ  يضعف إيامن العبد

ِئيً  ،و ما قرأ وه لِ  ،ويقع يف حمذور آخر اُثم  يكون ُمرا لعبد أو لب فُينهى عن كل يشء جي  

معة أو غري ذلك ياء أو الس  ل. ،ُيكِسُبه الرِّ  هذا األمر األو 

فالقائم  ،: أن  مثل هذه األشياء تكون عن طريق اإلخالص أفضل وأوىلاألمر الثاِّن

بُ  ث هم ويرغِّ ُ ثنني يوم فضيل صامه النبي هم ويقول: غًدا يوم اإلعىل هذه املجموعة حي 

 ُبهم يف ذلك غِّ حابة من بعده فلعلكم تصومونه وُير  وال يقول: سوف  ،وصامه الص 

 من الذي صام ومن الذي مل ي ُصم. ،نصوم ُثم  بعد ذلك حياسبهم

                                                 
 (.1153(، ومسلم )ح2840أخرجه البخاري )ح )1(
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ص وقًتا مُ األمر الثالث ص  ًء كان يوم الثالثاء أو األربعاء عي  : أن ه إذا خ  نًا للعبادة سوا

ين ما ليس  ورأى أن  هذا الوقت هو مّشوع لذات العبادة، فهذا قد أحدث يف الدِّ

ُصون الوقت لذات وإن كانوا اإلخوة يف احلقيقة م ،منه ا يفعلون هذا يعني ما خُي صِّ

من إن ام ينظرون لذات الفراغ ال لذات  ،الوقت من، لكن لو قصدوا الز  الوقت والز 

ًثا ودخل يف حديث عائشة: أن  النبي  د  من أحدث يف أمرنا هذا »قال:  لصار هذا حُم 

.(1)«، فهو ردمنهما ليس 

                                                 
 (.1718(. ومسلم )ح 2697)ح أخرجه البخاري ( 1)
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 المبحث األول:

 فمسائل في االعتكا

 :تعريف االعتكاف
ومنه قوله تعاىل:  ،وام عليهأو الد  ، ءبث ومالزمة اليش  لل  ا االعتكاف يف اللغة:

ُم  ي ع   } ن ام  هل  ىل  أ ص   .[138]األعراف:{ُكُفون  ع 

، من شخص خمصوصة عىل صفة   زوم املسجد لطاعة اهلل،لُ  ع:االعتكاف يف الّش  

 خمصوص.

 مشروعية االعتكاف: 

ة. نة، وإمجاع سلف األم  ع االعتكاف بالكتاب، والس   ُُشِ

اِم }قوله تعاىل:  من الكتاب: ق  ُذوا  ِمن م 
ِ اخت  نًا و  أ م  ًة لِّلن اِس و  ث اب  ب ي ت  م  ل ن ا ال  ع  إِذ  ج  و 

ن ا إىِل   ِهد  ع  ىل  و  ِهيم  ُمص  ا اكِِفني  إِب ر  ال ع  ي تِي  لِلط ائِِفني  و  ا ب  ر  ِعيل  أ ن ط هِّ ام  إِس  ِهيم  و  ا إِب ر 

ُجود ِع الس  ك  الر   .[125]البقرة: {و 

ا الس   يعتكف العّش األواخر من  كان» :النبي ، أن  حديث عائشة  نة:وأم 

 .(1)«رمضان، حت ى توفاه اهلل عز وجل
ا اإلمجاع:و فقد أمجع العلامء كام نقل إمجاعهم النووي، وابن قدامة، وسبقهام ابن  أم 

املنذر، وابن عبد الرب، كل هؤالء نقلوا اإلمجاع عىل مّشوعية االعتكاف، وقد قال 

 اإلمام أمحد رمحه اهلل: ال أعلم خالًفا  يف ُسنِّيته. 
                                                 

 (.1172(، ومسلم )ح2026( أخرجه البخاري )ح1)



  

 

 

224 
 وصالة الوترفي االعتكاف : مسائل التاسعالفصل 

  

أن   شة االعتكاف سن ة وليس بواجب، ولكن جيب بالن ذر حلديث عائفائدة: 

 .(1)«من نذر أن  ُيطيع اهلل فليطعه، ومن نذر أن  يعصيه فال يعصه»قال:  الرسول 

 حكم االعتكاف:

ترة عن الن بي   .االعتكاف ُسنة ثابتة ومتوا

 متى يدخل المعتكف معتكفه:

 اختلف العلامء يف وقت دخول املعتكف إىل معتكفه:

يف الصحيحني من طريق ملا أن ه يدخل فجر اليوم احلادي والعشـرين،  القول األول:

، إذا أراد أن  يعتكف صىل الفجر، كان رسول اهلل »قالت:  عمرة عن عائشة 

ه حني (2)«ُثم  دخل معتكفه ف  . وظاهر احلديث يدل  عىل أن  املعتكف يدخل معتك 

 .قالت طائفة قليلة من الفقهاءُيصيلِّ الفجر من اليوم احلادي والعّشين، وهبذا 

ة األربعة ومجاهري العلامء سلًفا وخلًفا إىل أن  املعتكف  القول الثاِّن: قد ذهب األئم 

يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي ُيريد أن  يعتكف فيها، فيدخل 

 :بغروب شمس يوم عّشين وهذا القول أرجح من القول األول وذلك لوجوه

أن  ليلة إحدى وعّشين من ليايل التي ترجى فيها القدر، فُّشع  األول:الوجه 

اعتكافها، بينام إذا قلنا أن ه يدخل بعد صالة الفجر من يوم إحدى وعّشين يكون 

ت ليلًة ترجى أن تكون ليلة القدر.  قد فو 

                                                 
 (.6696( أخرجه البخاري )ح1)

 (.1172(، ومسلم )ح2033( أخرجه البخاري )ح2)
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أن ه إذا دخل ليلة إحدى وعّشين فيصدق عليه أن ه اعتكف العّش،  الوجه الثاِّن:

هر يكون حينئذ  قد اعتكف ثامنية  بينام إذا دخل فجر إحدى وعّشين ونقص الش 

 أيام، واالعتكاف عّشة أيام، وإن نقص الشهر فتسعة.

: املكان الذي ُأِعد  «. دخل معتكفه» :إن  معنى قول عائشة  الوجه الثالث: أي 

ع للن بي  ح هذا خيمة يعتكف فيها،  جللوس املعتكف فيه، وقد كان ُيوض  يوضِّ

فلو كانت « إذا أراد أن  يعتكف صىل الفجر، ُثم  دخل معتكفه»قالت:  أن  عائشة 

ملاذا ال « صىل الفجر، ُثم  دخل معتكفه»تقصد باملعتكف املسجد فلامذا تقول: 

تقول دخل معتكفه عندما أراد أن يصيل الفجر؛ ألن ه دخل املسجد ونوى 

حني قالت دخل معتكفه أي  املكان الذي  ائشة االعتكاف؟ فُعلِم حينئذ  أن  ع

ُأِعد  لالعتكاف، وليس املعنى أن ه منذ هذه اللحظة نوى االعتكاف، فهذا القول 

ضعيف، ومجاهري العلامء عىل خالفه، ومن زعم أن  هذا احلديث رصيح هبذا فقد 

إال   مل يدخل املسجد وينو االعتكاف أن  النبي  غلط، إذ لو أرادت عائشة 

يدخل معتكفه وينوي  وأيًضا ملاذا الن بي « معتكفه»بعد صالة الفجر ملا قالت: 

عتكاف بعد صالة الفجر؟ ملاذا مل ينو حني دخل املسجد؟ كل هذا يبنيِّ أن  النبي اال

  الة، والعبادة، قد اعتكف من قبل، ولكنه حييي معظم الل يل أوكله بالص 

د لالعتكاف ليخلو بربِّه جل  وعال.والت هجد، فإذا صىل    الفجر دخل املكان املُع 

ا، ليخلو بربه، ولكيال  فائدة: ع للمعتكف أن  يت خذ لنفسه مكاًنا خاص  يتعوره ُيّش 

 أحد حني استبدال الثياب، أو استقبال من يريد زيارته من أهله. 
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 حكم االعتكاف خارج المسجد:

ء ال يصح   جل، لقوله  االعتكاف إال  يف املسجد، سوا ة، أو للر  كان االعتكاف للمرأ

اِجدِ }تعاىل:  اكُِفون  يِف امل  س  أ نتُم  ع  ويصح  االعتكاف يف أيِّ  [.187]البقرة:{ و 

 أن ه ال اعتكاف إال يف املساجد الثالث فال يصح.، وأما ما جاء مسجد

نهي عن المنكر ولمعروف اإلنسان أعمال من أمر باإذا كان عند 

 :أيهما أفضل له االستمرار على عمله أم االعتكاف

إذا ُوِجد من يقوم باألمر باملعروف والن هي عن املنكر فإن ه يعتكف، ويتقرب إىل 

حيفظ العباد والبالد بالُعب اد وبطاعاهتم  بام يمكنه من العبادات، واهلل  اهلل 

ا إذا كان  ة ُعب اد، أم  وصدقهم وإخالصهم ودعائهم، وال ُبد  أن يكون يف األم 

باعتكافه يتعط ل هذا اجلانب فبقاؤه فيه وأمره باملعروف وهنيه عن املنكر آكد من 

املنكر قد يكون  االعتكاف؛ ألن  االعتكاف ُسن ة، واألمر باملعروف والن هي عن

ي، واالعتكاف من  واجًبا عليه أحياًنا، وقد يكون مستحًبا، وهذا من الن فع املتعدِّ

ا إذا كان غريه يقوم به فإن ه  الن فع القارص، وهو أيًضا يف عباده إذا أمر وهنى، أم 

 يعتكف.

 حكم اشتراط المعتكف للخروج من معتكفه إلنكار المنكرات:

جل يق ول: أنا سأشرتط أن  أخرج لألمر باملعروف والنهي عن املنكر إذا كان الر 

حابة وال  فنقول: هذا غلط وال أصل له؛ ألن  الن بي  مل يفعله، ومل فعله الص 
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، وعىل هذا من لزم الت ابعون؛ وألن  هذا الشـ رط باطل  وال دليل عليه عن الن بي 

 االعتكاف فال خيرج إال  ملا ال ُبد  منه.

 االشتراط في االعتكاف:

ال أصل لالشرتاط يف االعتكاف، وكل ما يذكره الفقهاء من االشرتاط يف 

من قال  ومل يثبت عن صحايبٍّ قط، إن ام االعتكاف ال أصل له، ومل يفعله الن بي 

قال بالقياس عىل احلج، ومنهم من أخذ بكالم طائفة من  ،منهمباالشرتاط 

ا اإلمام مال ك رمحه اهلل تعاىل فال يرى االشرتاط يف االعتكاف ورصح الفقهاء، أم 

وهذا هو  ،ه ال أصل لهمالك يف أكثر من موضع وتبعه يف ذلك أصحابه بأن  

ط ألن ه ال ينبني عىل أصل، إن ام جاء االشرتاط  الصواب، وعىل هذا ُيلغى هذا الّش 

ولو مل  عارض فيخرج لمعتكفإذا عرض لو ،يف احلج ومل يأِت يف االعتكاف

 يشرتط.

 حكم الخروج من المعتكف للصالة على الجنائز:

حابة يف اخلروج ملا  ص الص  من لزم االعتكاف فال خيرج إال  ملا ال ُبد  منه، نعم رخ 

؛ ألن ه كان يمر  باملريض ويسأل عنه، وأفتى عيل ال ُبد  منه بأدلة كثرية عن الن بي 

 الة عىل اجلنازة للمعتكف الة عىل اجلنازة (1)بالص  ، ولكن هذا فيه تفصيل: الص 

ليس لكل شخص، بمعنى: ال يذهب للمسجد ويصيل عىل كل جنازة، إن ام إذا 

                                                 
(: من طريق سعيد بن منصور: عن أبو األحوص عن أيب إسحاق السبيعي عن 424 /3أخرجه ابن حزم يف املحىل باآلثار ) (1) 

عاصم بن ضمرة قال: قال عيل بن أيب طالب: إذا اعتكف الرجل فليشهد اجلمعة وليحرض اجلنازة وليعد املريض وليأت أهله 

 يأمرهم بحاجته وهو قائم. 
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مات من يعز عليه فقده، كأب، أو أم، أو أخ، أو أخت، أو ابن أخ، أو ابن أخت، 

أو من يعز عليه فقده من علامء املسلمني، فذهب يصيل عليه ورجع فهذا جائز، 

املعتكف ليصيل عىل كل جنازة ، أما أن  خيرج فتى بذلك عيل بن أيب طالب وأ

 عز  عليه املفقود أو مل يعز عليه فهذا ُيمنع منه.  سواء

 به:يأتيه جد من حكم خروج المعتكف للطعام إن لم ي

ص للمعتكف أن  خيرج من معتكفه  لقضاء احلاجة، ولألشياء التي ال ُبد  منها، ُيرخ 

ـراب إذا ما وجد من يأتيه به، فيذهب لبيته ليطعم ويّشب ُثم  بعد كالط عا م والش 

 ذلك يرجع.

 حكم اعتكاف المرأة:

ة االعتكاف كام يُ  جل، ملا يف الص  ّش  يّشع للمرأ حيحني من حديث عائشة ع للر 

  النبي ، أن « كان يعتكف العّش األواخر من رمضان، حتى توفاه اهلل عز

ففي هذا دليل عىل صحة اعتكاف املرأة،  (1)«أزواجه من بعدهوجل، ثم اعتكف 

ز بعض أهل العلم اعتكاف املرأة يف بيتها دون املسجد، وهذا ال دليل  وقد جو 

حيح أن ه ال يصح اعتكاف املرأة إال  يف املسجد  ، وبّشوط:عليه، والص 

جيوز هلا أن  تعتكف ال يف أن  يـأذن هلا وليهـا، إذا مل يأذن هلا وليها فال  الّشط األول:

 املسجد حرام وال يف غريه؛ ألن  من ُشوط اعتكاف املرأة: أن  يأذن هلا وليها.

                                                 
 (.1172(، ومسلم )ح2026ح( أخرجه البخاري )1)
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أن  تأمن الفتنة، فلو أذن هلا وليها وال تأمن الفتنة فإن ه ال جيوز هلا أن   رط الثاِّن:ـالش

 تعتكف.

نعون املرأة من أن  تكون طاهرة عىل قول مجاهري العلامء الذين يم الشـرط الثالث:

دخول املسجد إال  أن  تكون طاهرة، ألن  اجلمهور يمنعون احلائض من دخول 

 املسجد وهذه مسألة خالف بني العلامء.

 حكم السفر من أجل االعتكاف:

 فيه تفصيل وذلك عىل حاالت:

حيحني من حديث  احلالة األوىل: حال إىل املساجد الثالثة، فهذا جاء يف الص  شد  الرِّ

 أيب هريرة

حيحني من حديث أيب سعيد  اخلدري (1)  ويف الص 


 أن  النبي  (2)

سول »قال:  حال إال  إىل ثالثة مساجد: املسجد احلرام، ومسجد الر  ، ال ُتشد  الرِّ

 «.ومسجد األقىص

حل إىل غري هذه املساجد لبقعة معينة مقصود لذاهتا، فيشد   شد   احلالة الثانية: الر 

ء، أو لغار ثور، أو ملسجد ُمعني  لالعتكاف يف غري املساجد الثالثة  حل لغار حرا الر 

حال إال  إىل »وهو يقصد ذات املسجد فهذا ُينهى عنه واحلديث يشمله:  ال تشد  الرِّ

ـر؛ وألن املقصود هنا بقعة  معينة مقصودة  هنا أداة حص« إال  »و«. ثالثة مساجد

 لذاهتا.

                                                 
 (.1397(، ومسلم )ح1189أخرجه البخاري )ح (1)

 (.827ح(، ومسلم )1197أخرجه البخاري )ح (2)
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حل ال يقصد ذات  احلالة الثالثة: وهي التي يسأل عنها الكثري: يريد أن  يشد  الر 

حل من أجل صوت القارئ الذي سيعتكف عنده، فيذهب  البقعة إن ام يريد يشد  الر 

ارئ ال ألجل البقعة، من القصيم إىل الرياض، أو من الرياض إىل مكة، من أجل الق

ء، أينام كان القارئ سيذهب إليه،  حرا ء كان القارئ يف هذا املسجد أو يف الص  فسوا

ا حادثة لكن هلا  حل لبقعة معينة، وهذه املسألة يف احلقيقة أهن  ومل يقصد شد  الر 

لف ال تشد »؛ ألن  ابن تيمية ملا تكلم عىل احلديث:  أصول يف عصور الس 

حل لبقعة معينة مقصودة  لذاهتا، والذي يشد  « الرحال ح أن  املقصود شد  الر  وض 

ء، أو ألحد املساجد ليعتكف فيها هو ما قصد بقعة معينة  ا حل ألحد القر  الر 

ورة، وأدخلها ضمن  مقصودة لذاهتا، ولذلك بعض املعارصين منع من هذه الص 

حال إال  إىل ثالثة مساجد» ذا فيه نظر وهذا القول ضعيف، وه« ال تشد  الرِّ

واب: قول من قال: أن  هذا جيوز، وأن  هذا غري داخل يف احلديث أصاًل؛ ألن   والص 

حال إال  إىل ثالثة مساجد»قال:  الن بي  ، إًذا املقصود البقعة، «ال ُتشد  الرِّ

نزلة من واملعتكف ما قصد البقعة أصاًل، وهذا بمنزلة أن  يسافر لطلب العلم، وبم

ء أو يف البيت  مريض، فاملريض أين ما ُوِجد سواءيسافر لزيارة  يف أو يف الصحرا

املستشفى أينام كان، وبمنزلة أن يسافر لزيارة أرحام وأقارب ونحو ذلك ال فرق 

 بني هذا وهذا، إًذا ما قصد بقعة معينة قصد القارئ، وأينام وجد القارئ توجه إليه.

حال»م يف احلديث: وعىل هذا يقول شيخ اإلسال يقول املقصود: بقعة « ال تشد  الرِّ

حل لقرب الن بي  الم عىل  معينة، يعني يقصد البقعة لذاهتا، كأن يشد  الر  أو للس 
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م وال جيوز، وهذا هو الذي وجد فيه  قربه، فهذا قصد بقعة معينة فلذلك هذا حُمر 

ا إذا ما قصد بقعة معينة نزاع بني شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل وبني خصومه ، أم 

 وال قصد بقعة مقصودة لذاهتا فهذا ال حرج فيه واحلديث ال يدل عليه وال يمنعه.

هل المعتكف في مسجد يستحب له التبكير أم التأخير في الذهاب 

 إلى الجامع يوم الجمعة:

ص للمعتكف أن  خيرج من معتكفه إذا كان قد اعتكف يف مسجد ال تقام فيه  ُيرخ 

اجلمعة ُثم  يرجع، لكن اختلف الفقهاء هل يستحب له  ليصيلاجلمعة، فيخرج 

 قوالن للفقهاء:الت بكري أم الت أخري؟ 

، فينتقل من مسجد إىل  القول األول: ًرا هاب ُمبكِّ أن ه يستحب له التبكري والذ 

 مسجد ويواصل االعتكاف يف املسجد الث اِّن.

ر حت ى ال يكثر  القول الثاِّن: ة: أن  هذا غري مشـروع بل يتأخ  قال مجاعة من األئم 

 خروجه، واملسألة اجتهادية واهلل أعلم.

)ومن قام ليلة القدر إيماًنا واحتساًبا غفر له ما  معنى قوله 

 تقدم من ذنبه(:

ء :«ومن قام» : يف قوله الة مع اإلمام  سوا قام مع اإلمام أو صىل وحده، والص 

ة ، ولكن هذا احلديث فضله فيمن قام ليل(1)فيها فضل مستقل يف أحاديث أخرى

ء نة يف رمضان أو يف  القدر إيامًنا واحتساًبا، سوا قام وحده أو قام مع اإلمام، والس 

                                                 
(، والنسائي 1375أبو داود )ح أخرجه« من قام مع اإلمام حتى ينّصف، كتب اهلل له قيام ليلة»قال:  أن الن بي  عن أيب ذر  (1)

 (.1605)ح
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يزيد  ما كان رسول اهلل » :عائشة غريه أن  يقوم بإحدى عشـرة ركعة، حلديث 

يف رمضان وال يف غريه عىل إحدى عّشة ركعة، يصيل أربًعا، فال تسل عن حسنهن 

، ُثم  يصيل ثالًثا ، ُثم  يصيل أربًعا، فال تسل عن حسنهن وطوهلن  وإن  (1)«وطوهلن 

أو  ( 3)فال حرج من ذلك، وإن زاد  وصىل بعّشين ( 2)صىل ثالث عشـرة ركعة

أو بأكثر من ذلك  (6)أو ست وثالثني (5)أو ثالث وعّشين (4)بإحدى وعّشين

 فال حرج. 

االختالف اختالف أفضلية وليس اختالف حتليل وحتريم، وقد حكى ابن عبد الرب 

ز كل هذه األمور، لكن األفضل هو ما  رمحه اهلل يف االستذكار اإلمجاع عىل جوا

حابة من بعده وذثابر عليه النبي  لك باالقتصار عىل إحدى ، وثابر عليه الص 

ز أن  رجاًل سأل النبي  : كيف صالة الليل؟ فقال  عّشة ركعة، ودليل اجلوا

                                                 
 (.738(، ومسلم )ح1147أخرجه البخاري )ح (1)

فتوضأ، ثم قام يصيل، »عندها تلك الليلة  : نمت عند ميمونة والنبي ، قالباس ملا يف الصحيحني من حديث ابن ع  (2)

 (.763(، ومسلم )ح698أخرجه البخاري )ح« فقمت عىل يساره، فأخذِّن، فجعلني عن يمينه، فصىل ثالث عّشة ركعة

 (: وأكثر أهل العلم عىل ما روي عن عمر، وعيل، وغريمها من أصحاب النبي 3/161قال أبو عيسى الرتمذي يف جامعه ) (3)

 «.وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عّشين ركعة»عّشين ركعة، وهو قول الثوري، وابن املبارك، والشافعي، وقال الشافعي: 

، من طريق  السائب بن يزيد،  أن عمر: مجع الناس يف رمضان عىل أيب بن كعب، (7730ملا رواه عبدالرزاق يف املصنف )ح (4)

 وعىل متيم الداري عىل إحدى وعّشين ركعة يقرؤون باملئني وينّصفون عند فروع الفجر.

رمضان،  (، عن يزيد بن رومان؛ أنه قال: كان الناس يقومون يف زمان عمر بن اخلطاب، يف380ملا رواه مالك يف املوطأ  )ح  (5)

 بثالث وعّشين ركعة.

(: وقال مالك الرتاويح تسع تروحيات وهى ستة وثالثون ركعة غري الوتر، 4/32) قال النووي يف املجموع ُشح املهذب (6)

 واحتج بأن  أهل املدينة يفعلوهنا هكذا، وعن نافع قال أدركت الناس وهم يقومون رمضان بتسع وثالثني ركعة يوترون منها بثالث 
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أي: صلِّ ما شئت، فإذا خشيت  (1)«مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة»

بح فأوتر بواحدة، فهذا أعرايب ال يعرف املطلق من املقي د، وال يفهم  الص 

: األحاديث الواردة األخرى، ولو كان يعرفها ويفهمها ما سأل، فقال له الن بي 

ز، وذاك دليل « مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة» هذا دليل اجلوا

 ولوي ة. األفضلي ة واأل

 قيام الليل في رمضان:

قيام رمضان كله مّشوع وفاضل، واإلمجاع منعقد عىل استحباب قيام الل يل يف كل 

ليلة، ال خيتص برمضان فقط، بل من العلامء من قال بأن  قيام الل يل واجب  عىل 

ئفة أهل القرآن، ومن العلامء من قال بأن  الوتر واجب  مطلًقا كقول أيب حنيفة وطا

من العلامء، إًذا ُهم مت فقون وال خيتلفون يف االستحباب، إن ام خيتلفون يف اإلجياب، 

نة القيام بإحدى عّشة ركعة، وقيام  وصالة الليل أفضل من صالة الن هار، والس 

له أو أوسطِه، لقول عائشة  حيحني آخر الل يل أفضل من قيام أو   ( 2)يف الص 

ل ال ليل، وأوسطه، لل يل قد أوتر رسول اهلل من كل ا»واللفظ ملسلم:  ، من أو 

ر ح   .«وآخره، فانتهى وتره إىل الس 

                                                 
 (.749(، ومسلم )ح473أخرجه البخاري )ح  (1)

 (.745(، ومسلم )ح996أخرجه البخاري )ح (2)
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 لماذا سميت ليلة القدر بهذا االسم:

ر فيها أقدار العباد:  ر  }قيل لعظيم قدرها، وقيل ألن  اهلل ُيقدِّ ُق ُكل  أ م  ر  ا ُيف  فِيه 

ِكيم  .[4]الدخان:{ح 

 هنالك أكثر من ليلة للقدر: هل اختالف المطالع يعني أن

بت، ويف  د يف بلد دون بلد، فقد نرى اهلالل يف بالدنا ليلة الس  ال، ليلة القدر ال تتعد 

البالد املجاورة ُيرى ليلة األحد، إذا كانت ليلة القدر عندنا ليلة سبعة وعّشين 

د فعىل حسب اليوم الذي عندهم تكون هي ليلة القدر؛ ألن  ليلة القدر ال تت عد 

ر}تكون ليلة واحدة  ه  ن  أ ل ِف ش  ري   مِّ ِر خ  د  ي ل ُة ال ق  ليلة واحدة يف  [.3]القدر:{ ل 

د ليلة القدر، ُثم  إن  املطالع هذه أمور ظني ه  هر، فاختالف املطالع ال يعني تعد  الش 

ؤية وقلت  ليست أموًرا قطعي ة قد يصيبون وقد خيطئون يف ذلك، فلذلك نعتمد الر 

 .أن  الرؤية ختتلف من بلد إىل بلد آخر واخلالف مشهور يف كالم العلامء

 أيهما أفضل في رمضان االعتكاف أم العمرة:

اعتكاف العّش األواخر من رمضان آكُد من العمرة، واجلمع بينهام أكمل، فإن  كان 

 ال ُبد  ألحدمها دون اآلخر فاالعتكاف أفضل لوجهني: 

يعتكف العّش األواخر من رمضان، حت ى توفاه  كان» :ي النبأن   الوجه األول:

 إال  األكمل واألفضل. . ومل يكن يعتمر، وال يفعل الن بي (1)«اهلل عز وجل

                                                 
 (.1172(، ومسلم )ح2026( أخرجه البخاري )ح1)
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نن املهجورة، فكان  الوجه الثاِّن: أن  االعتكاف يعترب يف بعض البالد من الس 

مان،  إحياؤه أوىل من العمرة يف رمضان التي يتنافس عليها معظم العباد يف هذا الز 

وألن  االعتكاف يف العّش يفوت وقته، بخالف العمرة يمكن أداؤها يف غري 

 رمضان، وإن كانت يف رمضان أفضل عند أكثر أهل العلم.

 حال كثير من الناس في االعتكاف:

ينبغي عىل املعتكف أن  يلزم معتكفه ليتعبد اهلل فيه، ليس كحال كثري من الن اس 

ام احللق واالجتامعات  ئد يف املعتكف، وُتق  له، ويقرأ اجلرا ه يعبث بجوا اليوم، ترا

ف، ما صار هذا معتكًفا! صار هذا حمل  زيارات، وما  هي للزيارات داخل املعتك 

غ عن الن اس، وإذا كان  الفائدة من االعتكاف؟ هي لزوم املكان للط اعة والت فر 

 اإلنسان يضع اجتامعات فيضعها يف غري هذا املكان.
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 المبحث الثاني:

 مسائل في القنوت وصالة الوتر

 حكم القنوت في رمضان:

 اختلف العلامء يف قنوت الوتر عىل مذاهب كثرية:

 قنت كل العام، وهذه رواية عن اإلمام أمحد.أن ت القول األول:

ع تارة، وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه  القول الثاِّن: أن  تقنت تارة وت د 

 اهلل.

ع تارة، ويكون الرتك أكثر.القول الثالث:   أن تقنت تارة، وت د 

 ال قنوت إال  يف النِّصف األخري من رمضان.القوال الرابع: 

ع النصف األول وتقنت يف القول اخلامس:  د  أن تقنت كل العام إال يف رمضان ت 

 النِّصف الث اِّن.

ة رمحهم اهلل تعاىل، وسبب االختالف هذا هو الختالفهم  وهذه كلها أقوال لألئم 

أحاديث كثرية يف  يف صحة األحاديث الواردة يف الباب؛ ألن ه قد ورد عن النبي 

وهو معلول، والث اِّن حديث احلسن:  (1)ث عيل عند أيب داودالقنوت، أشهرها حدي

علمه القنوت أن النبي 
(2)

علمه  وهو معلول، إن ام صح  من هذا اخلرب أن النبي  

                                                 
مهللا إِّن أعوذ برضاك من سخطك، »كان يقول يف آخر وتره:   ، أن  رسول عن عيل بن أيب طالب (، 1427برقم )ح (1)

 .«وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، ال أحيص ثناء عليك أنت كام أثنيت عىل نفسك

مهللا اهدِّن فيمن »كلامت أقوهلن يف الوتر يف القنوت:   (، عن احلسن قال: علمني رسول اهلل 1745أخرجه النسائي )ح( 2)

فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك يل فيام أعطيت، وقني ُش ما قضيت، إنك تقيض وال يقىض عليك،  هديت، وعافني

 «.وإنه ال يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت
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ة ال تثبت عن الن بي « يف القنوت»الدعاء، أما لفظة:  ، وعىل هذا فهي لفظة شاذ 

 يف هذه املسألة. صحابة اختلف العلامء يف هذه األحاديث، واختلف قبلهم ال

ولذلك قال اإلمام ابن أن  القنوت يف الن صف األخري من رمضان،  وأصح  األقوال:

سريين رمحه اهلل تعاىل: مل يكن القنوت إال يف النصف األخري من رمضان، وكذلك 

وهذا ثبت  ،يقنتون يف النِّصف األخري من رمضان قال األعرج: كان الصحابة 

ة بأن  القنوت يف الن صف األخري من رمضان، لكن ال تثريب  عن مجاعة من األئم 

افعي  ا مسألة خالفي ة واجتهادية، واألمر كام قال الش  عىل من قال بغري ذلك؛ ألهن 

رمحه اهلل تعاىل: كالمنا صواب حيتمل اخلطأ، وكالم غرينا خطأ حيتمل الصواب. 

ا القدر من الد   عاء فهذا ينُظر اإلمام قدر احلاجة إىل ذلك، ويراعي أحوال أم 

م  (1)يطيل القنوت واإلسناد إىل عمر صحيح املأمومني، فقد كان عمر  ، ومن ث 

لف  يأخذون هبذا ويطيلون القنوت حلاجتهم إىل اإلطالة،  كان مجاعة من الس 

ملأمومني، فهو ينظر حال وأحياًنا يرى اإلمام أن  الت قصري أفضل مراعاًة ألحوال ا

املأمومني، إن  كانوا ُيؤثِرون الت طويل أطال، وإن  كانوا ُيؤثِرون الت قصري قّص هبم 

 فال يطيل، فهي مسألة مرتبطة بمراعاة أحوال املأمومني.

 صور الوتر بثالث ركعات:

 (2)بسالمني.: أن  تكون الصورة األوىل

                                                 
 .من طريق أيب عثامن النهدي، أن  عمر كان يقنت يف الصبح قدر مائة آية من القرآن(، 4971)حأخرجه عبدالرزاق يف املصنف ( 1)

قال ابن حجر يف الفتح:  «. كان يفصل بني الشفع والوتر أن رسول اهلل »  (، عن ابن عمر2433( أخرج ابن حبان )ح2)

  إسناده قوي.
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 .(1)شهد واحد: أن  تكون بسالم واحد وتالصورة الثانية

ل؛ ألن ه ورد عن أيب الصورة الثالثة : أن  تكون مثل املغرب، وهذه ال ينبغي أن  ُتفع 

ال توتروا بثالث، وال تشبهوا » :مرفوًعا وموقوًفا، واملوقوف أصح   هريرة 

 .(2)«بصالة املغرب

 حكم الشفع بعد الوتر:

فع بعد الوتر؛ ألن  الن بي  : ويكون قوله  (3)ركعتنيأوتر، ثم  صىل   جيوز الش 

 باب.عىل االستح (4)«اجعلوا آخر صالتكم بالليل وتًرا »

إن ) :قوله  من صلى في بيته منفرًدا هل ينال األجر الوارد في

 :(الرجل إذا صلى مع اإلمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة

جل إذا صىل  : »ال ينال ذلك إال  إذا صىل  مع اإلمام حت ى ينّصف لقوله  إن  الر 

ِرد عليه  (5)رواه أبو داود «ب له قيام ليلةِس مع اإلمام حت ى ينّصف حُ  ، وي   قويٍّ
بسند 

اجلواب عىل هذا هذا ومل يكن يصيل هبم القيام؟  إشكال وهو كيف يقول الن بي 

 من وجوه:

                                                 
 «كان ال يسلم يف ركعتي الوتر أن رسول اهلل »(، عن عائشة 1698( أخرج النسائي )ح1)

 (.782(، والبيهقي )ح1138(، واحلاكم )ح1651أخرجه الدارقطني )ح (2)

كان يصيل ثالث »، فقالت: (، من حديث أيب سلمة، قال: سألت عائشة، عن صالة رسول اهلل 738ملا رواه مسلم )ح( 3)

فركع، ُثم  يصيل ركعتني بني النِّداء عّشة ركعة، يصيل ثامن ركعات، ُثم  يوتر، ُثم  يصيل ركعتني وهو جالس، فإذا أراد أن  يركع قام 

بح  «.واإلقامة من صالة الص 

 (.751(، ومسلم )ح998أخرجه البخاري )ح (4)

 (.1375برقم )ح(  5)
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ما يعلم أن ه سيكون يف  : أن  اهلل سبحانه وتعاىل يعطي الن بي األولالوجه 

 املستقبل.

 وهذا أقوى. (1)قام هبم بعض الل يايل : أن  النبي الوجه الثاِّن

واألفضل أن  يصيل مع اإلمام حت ى ينّصف، ولو شفع وأوتر آخر الل يل صح، وقد 

حابة.  فعله بعض الص 

اويح مع إمام، والقيام مع إمام آخر، نال الفضل الوارد يف هذا من صىل  الرت  فائدة: 

 احلديث، فال خيتص بمن قام مع إمام واحد فقط.

 حكم أحاديث القنوت في الوتر:

يف الوتر فهو ضعيف، كحديث احلسن عند أهل  كل حديث ورد يف قنوت الن بي 

نن الس 
اللـهم  »كلامت أقوهلن يف الوتر يف القنوت:   قال: علمني رسول اهلل  ،(2)

اهدِّن فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتول ني فيمن توليت، وبارك يل فيام 

أعطيت، وقني ُش ما قضيت، إن ك تقيض وال ُيقىض  عليك، وإن ه ال يذل  من واليت، 

وثبت عن . «يف الوتر يف القنوت»فإن ه يصح بدون لفظة « تباركت ربنا وتعاليت

حابة م يقنتون بعد النصف من رمضان.  الص   أهن 

                                                 
اختذ حجرة يف املسجد من حصري،  (، من حديث زيد بن ثابت: أن النبي 781(، ومسلم )ح7290( أخرجه البخاري )ح1)

اجتمع إليه ناس، ثم فقدوا صوته ليلة، فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم،  فيها ليايل حتى فصىل رسول اهلل 

ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم، حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أُّيا الناس يف »فقال: 

 «بيوتكم، فإن أفضل صالة املرء يف بيته إال الصالة املكتوبة

 (.1178، وابن ماجه )ح(464(، والرتمذي )ح1425(، وأبو داود )ح1745أخرجه النسائي )ح  ( 2)
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في دعاء  هل يستحب للداعي أن يحمد اهلل ويصلى على النبي 

 القنوت:

اعي يف قنوت الوتر أن  حيمد اهلل عز  وجل  ثم  ُيصىلِّ عىل الن بي   يستحب للد 

ا يف قنوت الن وازل ، وخيتار يف دعاءه جوامع الكلم عاء مباُشة وأم  فإن ه يبدأ بالد 

، يقول يف صالة الفجر أنه سمع النبي يف صحيح البخاري   حلديث ابن عمر

اللـهم  »، ُثم  قال: «اللـهم ربنا، ولك احلمد يف األخرية»ورفع رأسه من الركوع قال: 

 (1).«العن فالًنا وفالًنا

ي أيهما أفضل ليالي العشر من رمضان أم ليالي العشر من ذ

 الحجة:

اختلف العلامء أُّيام أفضل ليايل العّش من رمضان، أم ليايل العّش من شهر ذي 

 احلجة عىل أقوال:

ل من شهر ذي  القول األول: أن  العّش األواخر من رمضان أفضل من العّش األُو 

ة.  احلج 

أن  عّش ذي احلجة أفضل من العّش األواخر من رمضان، وحيتجون  القول الثاِّن:

ما العمل »قال:  أن  الن بي  (2)يف صحيح اإلمام البخاري   بحديث ابن عباس 

: وال اجلهاد؟ قال:  «يف أيام أفضل منها يف هذه وال اجلهاد، إال  رجل خرج »قالوا

 «.خياطر بنفسه وماله، فلم يرجع بيشء

                                                 
 (.7346أخرجه البخاري )ح(1)

 (.969برقم )ح (2)
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أن  ليايل العشـر من رمضان أفضل من ليايل العشـر من شهر ذي  ث:القول الثال

: هنار–احلجة، وأيام  عّش ذي احلجة أفضل من هنار العّش األواخر من  -أي 

 رمضان، وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية.

ل  القول الرابع: بُعد أن  يكون أصح  األقوا وإن مل يكن مشهوًرا بقوة ولكن ال ي 

ها: وهو أن  عّش ذي احلجة أفضل من العّش األواخر من رمضان إال ليلة  وأقوا

ن  أ ل ِف }قال:  القدر، فمن وافقها فهي األفضل؛ ألن  اهلل  ري   مِّ ِر خ  د  ي ل ُة ال ق  ل 

ر ه  ل ت هبذه الل يلة العظيمة، فمن وافقها فهي ، فعىل هذا العّش فُ [3]القدر: {ش  ضِّ

عىل عمومه واحلديث  أفضل من غريها، وما عدا ذلك يبقى حديث ابن عباس 

: وال اجلهاد؟ قال: «ما العمل يف أيام أفضل منها يف هذه»يف البخاري:  وال » قالوا

حابة فهموا  «اجلهاد، إال  رجل  خرج خياطر بنفسه وماله، فلم يرجع بيشء فالص 

: وال اجلهاد يف سبيل اهلل؟ قال  وال اجلهاد، إال رجل خرج »: العموم، قالوا

 .«خياطر بنفسه وماله، فلم يرجع بيشء

 فضل الذِّكر في العشر األواخر من رمضان:

كر وغريه  من العبادات، فقد كان ينبغي عىل املسلم أن يغتنم العشـر، وجيتهد يف الذِّ

ري بن هانئ هذا ال يشغله  ، وكان(1)رمحه اهلل ُيسبِّح يف اليوم مائة ألف تسبيحة ُعم 

عن القرآن، ولكن طريقة تنظيم الوقت هي التي حتفظ لك تنويع العبادات مع 

ا املتخبِّط قد ال يصنُع شيًئا؛ ألن ه مل ُينظِّم وقته، لكن إذا  استكامل ما تريد فعله، أم 

                                                 
 (.217 /13( سري أعالم النبالء )1)
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وم عشـرة أجزاء، وخيتم كل ثالثة أيام، ويستطيع نظ م وقته استطاع أن  يقرأ يف الي

ئج أهله، وأن   أن ُيسبِّح شيًئا عظياًم بعشـرات األلوف، ويستطيع أن  يقضـي حوا

ل يف سرية الن بي  ءة، وأن  يتصدق، وتأم  يتأمل يف القرآن ويتدب ر يف القرآن غري القرا

  حابة عبادات، ومن مل ينظم ، فتنظيم الوقت من أساس ضبط الويف ِسري  الص 

لف ،  وقته قد ال يستطيع أن  ُينظِّم هذه العبادات، وقد يستكثر ما ُينقل عن الس 

أو يرى أن  هناك مبالغات فيام ُينقل عنهم، كام يوجد اآلن يف تعليقات املعارصين 

جل وُذكِر أن ه كان ُيصيلِّ يف اليوم مخسني تسليمة، أو  وا بالر  عىل ُكتب األولني إذا مر 

قائق!  اعات والد  : كيف ذلك؟ ُثم  حيسبون بالس  مائة تسليمة، استكثروا ذلك وقالوا

يف أعامهلم من الربكة، حت ى أن  عز وجل لقضية الربكة، وما جعله اهلل  وال ينظرون

اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل قبل سجنه كان ُيصيلِّ يف اليوم ثالثامئة ركعة، وحني 

رُضب وآمله ظهره كان يصيل إىل أن لقي ربه يف اليوم مائة ومخسني ركعة، يعني 

 فرائض.يصيل أكثر من سبعني تسليمة، هذا دون ال

وما ُنقل عن غريه من األئمة أكثر وأكثر، وهبذا يتقرب اإلنسان لربه ويتحب ُب لربه 

ب عز  وجل، وإذا أردت  أن  تستجلب حمب ة اهلل  وهذا من األسباب اجلالبة ملحبة الر 

ِجل ُت }عن موسى:  عز  وجل  فعليك بطاعته، وعليك باملسارعة كام قال اهلل  ع  و 

بِّ  ي ك  ر  : عجلت إليك بامتثال األمر وباملسارعة إىل  [84]طه: { لرِت  ىض  إِل  أي 

 : ت بُِقوا  اخل  ري  اِت }طاعتك، وكام قال اهلل عز  وجل  ، وكام يف [148]البقرة: {ف اس 
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خالد بن خملد، عن سليامن بن بالل، عن ُشيك بن عبد من حديث  (1)البخاري

: إن  اهلل ، قال: قال رسول اهلل اهلل بن أيب نمر، عن عطاء، عن أيب هريرة 

 أحب  إيل  مم ا »قال: 
 
ب إيل  عبدي بيشء من عادى يل ولي ا فقد آذنته باحلرب، وما تقر 

ُب إيل  بالن وافل حت ى أحب ه، فإذا أحببته: كنُت  افرتضُت عليه، وما يزال عبدي يتقر 

لتي يبطش هبا، ورجله التي سمعه الذي يسمع به، وبّصه الذي ُيبِّص به، ويده ا

ملاذا؟ ألن ه قد سارع إىل « يميش هبا، وإن  سألني ألعطين ه، ولئن استعاذِّن ألعيذن ه

 ولذلكطاعة اهلل عز وجل واهلل شكور جيزي عىل العمل القليل اليشء الكثري، 

ك أو يف الكفر أو فيام دونه  ترا العبد يعيص اهلل عز وجل طول عمره يتقلب يف الّشِّ

من الكبائر ُثم  يتوب فيتوب اهلل عليه، ولذلك حني ذكر اهلل عز وجل عن قوم: 

{... ر  ال ِذين  ق اُلوا إِن  اّلل   ث الُِث ث الث ة  ف  د  ك  ق  أ ف ال }، قال بعدها: [73]املائدة: {ل 

ِفُرون هُ  ت غ  ي س   و 
ِ
م يقولون ، فتح اهلل هلم باب الت  [74]املائدة: {ي تُوُبون  إىِل  اّلل  وبة مع أهن 

أن  اهلل ثالث ثالثة! فاإلنسان قد يعبد غري اهلل طول عمره ُثم  يشهد أن ال إهل إال 

ًقا من قلبه، فيموت فيدخل اجلنة، كاألصريم كام  اهلل، وأن  حممًدا رسول اهلل ِصد 

حابة ُثم  أسلم وجاهد مع  الذي كان ُيعاِدي الن بي  ( 2)يف املسند ويعادي الص 

 عز  وجل   ومل يركع هلل ركعًة قط، فأتاه سهم  غرب  فُقتل فدخل اجلنة. فاهلل الن بي 

 جيزي عىل العمل القليل الث واب الكثري.

                                                 
 (.6502برقم )ح (1)

 (.23634برقم )ح (2)
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 أعمال السلف في العشر األواخر من رمضان:

لف  الة،  كان الس  جيتهدون يف العبادة اجتهاًدا عظياًم، جيتهدون يف الص 

ءة القرآن، وجيتهدون يف حفظ اللسان،  دقة، وجيتهدون يف قرا وجيتهدون يف الص 

كر والت سبيح والتهليل والتعظيم، وكانت ال تفرت ألسنتهم عن  وجيتهدون يف الذِّ

ءة انتقلوا إىل ، إذا سئموا من القرا كر، وإذا سئموا من الذكر ذكر اهلل عز  وجل   الذِّ

الة، وإذا سئموا من ذلك انتقلوا إىل عبادة أخرى، فيتنقلون ما بني  انتقلوا إىل الص 

د للعبادة، وشهر  م يرونه شهر ت زو  هر؛ ألهن  عبادة إىل عبادة، حت ى يقضون هذا الش 

ءة القرآن، وشهر صيام، وشهر صدقة، ويرون فيه من الفض ل كام فتح، وشهر قرا

ما ليست يف غريه، ويعملون حني يعلمون  تواترت يف ذلك األحاديث عن الن بي 

هر، وأن ه ال يمكن تداركه وقد تبغت اإلنسان مني ته وهو مل يدرك ما  فضل هذا الش 

جل منهم سيموت غًدا خشية  دون كأن  الر  هور، فلذلك كانوا يتزو  سيأيت من الش 

 ظيم والثواب الكبري.أن  يفوته هذا األجر الع

 ماذا يقول المأموم إذا شرع اإلمام في تمجيد الرب في دعاء القنوت:

 عليه فللمأموم أن  ُيسبِّح اهلل أو حيمده لقوله 
ِ
ب والث ناء إذا ُشع اإلمام يف متجيد الر 

ل ًدا}تعاىل:    ي ت ِخذ  و 
 ال ِذي مل 

ِ
 
ِ
ُد ّلل ُقِل احل  م  ِ  و    ي ُكن  ل ُه ُش 

مل    ي ُكن  ل ُه و 
مل  ُل ِك و  يك  يِف امل 

لِّ  يِل  ِمن  الذ  ه لقوله تعاىل:  {و  برًِيا }أو يكربِّ ُه ت ك  ربِّ  ك  ء:{و   . كلها حسن. [111]اإلرسا
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 صالة التراويح هل تصلى في البيت أم تصلى في المسجد:

صالها ليلة ُثم  قام بصالته رجال، ُثم  صىل  من الغد ثم  قام بصالته رجال،  الن بي 

ض ُثم  بعد ذلك مل خيرج النبي  عليهم خشية أن ُتفر 
، وال خيتلف العلامء يف أن  (1)

كان يف رمضان أو يف غري رمضان،  قيام مّشوعة وهذا حمل إمجاع سواءصالة ال

فعلوا ذلك وأمجعوا عليه،  وأما مسألة صالهتا مجاعًة يف رمضان فإن  الصحابة 

اري أن  يقوما للن اس  ففي عّص عمر بن اخلطاب  أمر ُأيب  بن كعب ومتياًم الد 

 (2)بإحدى عّشة ركعة.

اويح ثالث وعّش ا اآلثار املروية يف أن  صالة الرت  ين ركعة فكلها معلولة ومل وأم 

الة يصح من ذلك يشء  عن رسول اهلل  حابة قد صلوا هذه الص  ، وما دام أن  الص 

نة، والقول بأن  األفضل صالهتا يف  مجاعة فصالة اجلامعة هي املستحبة، وهي الس 

. ففهم (3)من قوله: والتي ينامون عنها أفضل البيت هذا بناء عىل ما ذكر عمر 

الة يف البيت أفضل، وهذا فيه نظر؛ ألن  عمر  من هذا طائفة من أهل العلم: أن  الص 

                                                 
اختذ حجرة يف املسجد من حصري،  (، من حديث زيد بن ثابت: أن النبي 781(، ومسلم )ح7290( أخرجه البخاري )ح1)

فيها ليايل حتى اجتمع إليه ناس، ثم فقدوا صوته ليلة، فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم،  فصىل رسول اهلل 

حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أُّيا الناس يف ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم، »فقال: 

 «بيوتكم، فإن أفضل صالة املرء يف بيته إال الصالة املكتوبة

(، عن حممد بن يوسف، عن السائب بن يزيد؛ أنه قال: أمر عمر بن اخلطاب أيب بن كعب ومتياًم الداري 379( أخرجه مالك )ح2)

 إحدى عّشة ركعة.أن  يقوما للناس ب

، ليلة يف (، من طريق عبد الرمحن بن عبد القاري، أنه قال: خرجت مع عمر بن اخلطاب 2010( أخرجه البخاري )ح3)

إِّن أرى »رمضان إىل املسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصيل الرجل لنفسه، ويصيل الرجل فيصيل بصالته الرهط، فقال عمر: 

ثم عزم، فجمعهم عىل أيب بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون « احد، لكان أمثللو مجعت هؤالء عىل قارئ و

 يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله.« نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون»بصالة قارئهم، قال عمر: 
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أن  صالة اجلامعة أفضل، ولكن صالهتا يف  ما قصد هذا املعنى، إن ام يقصد عمر 

ما قال: . «لوالتي ينامون عنها أفض»قال:  آخر الليل هو املطلوب؛ ألن  عمر 

يعني أن  «. والتي ينامون عنها أفضل»ام قال: والتي يصلوهنا يف البيت أفضل، إن  

ا هل ُتصىل  يف املسجد؟  صالهتا يف آخر الل يل أفضل من صالهتا يف أول الل يل، وأم 

، وكان نعم ُتصىل  يف املسجد؛ ألن  هذا الذي أمجع عليه املسلمون يف عّص عمر 

حابة كعيل وعثامن وأكابر املهاجري ومل ُينِكر  ن واألنصار آنذاك يوجد أكابر الص 

 ذلك أحد  منهم.

 هل دعاء النوازل يختص بالفرائض أم هو عام في النوافل والفرائض:

ث عنه قي دُه بالفراِئض؛  ال أعلم أحًدا من العلامء أجازه يف الن وافل، وكل  من حتد 

صالته ، بل اختلف العلامء هل ُيّشع للمنفرد ولو كانت ألن  هذا فعل الن بي 

 فريضة أم ال؟ قوالن للفقهاء أصحهام اجلواز.

ا تقنت إذا نزلت باملسلمني نازلة، ما دامت  فائدة: املرأة إذا صل ت يف بيتها فإهن 

ي فريضًة من الفرائض.  تؤدِّ

 يقوم الليل كله في العشر األواخر من رمضان:  هل كان النبي

وهذا متفق « ليله، وأيقظ أهلهإذا دخل العشـر شد مئزره، وأحيا   كان النبي »

اوي:  (1)عىل صحته هل كان النبي « وأحيا ليله»واختلف العلامء يف معنى قول الر 

                                                 
 (.1174(، ومسلم )ح2024أخرجه البخاري )ح (1)
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  حييي الل يل كله من بعد العشاء إىل الفجر؟ أم أن  هذا خرج خمرج الت غليب؟

 قوالن للعلامء:وأن ه هنا ُأطلق الكل بمعنى البعض؟ 

كان حييي الل يل كله، ولكن مل يثبت أن ه كان حيييه يف  : أن  الن بي القول األول

 «.وأحيا ليله»صالة، بل كان حيييه ما بني صالة وعبادة وهذا ظاهر الل فظ 

: أن  املقصود هنا إطالق الكل عىل البعض، يعني حييي معظم الل يل، القول الثاِّن

ما قام ليلة كاملة قط، كام أن ه ما صام شهًرا كاماًل قط  لألدلة األخرى: أن  الن بي 

حيح إذا قيل أن  املقصود (1)عدا رمضان ، وإنام ُأطلق الكل عىل البعض، وهذا الص 

أن ه قام ليلًة كاملة من بعد العشاء  أن ُيصيل الليل كله، فنعم مل يثبت عن الن بي 

ل بم عنى أن ه يقيم الليل كله، ولكن ما بني إىل الفجر، ولكن ال يمنع املعنى األو 

اموات  ءة قرآن، وتأمل يف ملكوت الس  صالة وما بني عبادة أخرى، من قرا

واألرض، ونحو ذلك، فهذا ال يمنع الل فظ وال يوجد ما يمنع اللفظ من هذا، 

: بمطلق العبادات، فاإلنسان جيتهد « وأحيا ليله»وهذا قد يدل عليه الظاهر  أي 

د   من العبادات يف هذا الشهر أكثر من غريه خاصًة يف العّش.ويتزو 

                                                 
قام  وما رأيت رسول اهلل » (، من طريق زرارة، عن سعد بن هشام األنصاري، عن عائشة، قالت:746م )ح( أخرجه مسل1)

باح، وما صام شهًرا متتابًعا إال  رمضان  «ليلة حت ى الص 
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هل يقضيه بين األذان واإلقامة لصالة  من الليل فاته وترهمن 

 الفجر:

ينتهي وقت الوتر بطلوع الفجر الث اِّن، فمن فاته الوتر أو نام عنه فإن ه يقضيه بني 

حابة ا(1)األذان واإلقامة، وهذا قد فعله مجع  من الص  د تركه حت ى  ، أم  إذا كان تقص 

د تركها فال  واتب القبلي ة من تعم  نن الر  طلع الفجر الث اِّن فيكون بمنزلة الس 

د تركها فالت عمد غري النِّسيان وغلبة الن وم ونحو  الة؛ ألن ه تقص  يقضيها بعد الص 

 ذلك.

 مذاهب العلماء في حكم صالة الوتر:

 لوتر:اختلف العلامء يف حكم صالة ا

دة، وهو قول اجلمهور لقوله  القول األول: ا سن ة مؤك  إن  اهلل وتر  حيب : »أهن 

 .(2)«الوتر

ا واجبة، وهو قول أيب حنيفة. القول الثاِّن:  أهن 

ا واجبة عىل أهل القرآن، وهو قول ابن تيمي ة القول الثالث:  .أهن 

                                                 
ومنهم عبدالله بن  (.255مالك )ح أخرجه«. ما أبايل لو أقيمت الصبح، وأنا أوتر»كان يقول: ،  منهم عبدالله بن مسعود( 1)

قد انّصف »وقد ذهب بّصه، فذهب ثم رجع، فقال:  ،«انظر ماذا صنع الناس»، رقد يوًما فلام استيقظ قال خلادمه:  عباس

يؤم يوًما، »كان   ومنهم عبادة بن الصامت (.256فقام ابن عباس، فأوتر، ثم صىل الصبح. أخرجه مالك )ح ،«الناس من الصبح

الة، فأسكته حت ى أوتر ُثم  صىل  هبم بح، فأقام املؤذن الص   (.257أخرجه مالك )ح« فخرج يوًما للص 

 ( واللفظ له.2677(، وأخرجه مسلم )ح6410أخرجه البخاري )ح (2)
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كصالة من أوتر بثالث ركعات بسالم واحد هل له أن يصليها 

 المغرب بتشهدين:

من أراد أن ُيوتر بثالث ركعات فإنه ال يوتر عىل هيئة املغرب، فُيسقط الت شهد 

؛ ألن  أبا هريرة  ، وتشهد  واحد  ل، وُيوتِر بسالم  واحد  هنى عن ذلك، قال:  األو 

وقد جاء هذا اخلرب مرفوًعا إىل  .(1)«ال توتروا بثالث، وال تشبهوا بصالة املغرب»

واب: وقفه. ن بي ال  لكنه معلول، والص 

 الفرق بين التراويح والقيام:

لف اويح هي القيام، واألصل عند الس  ُطلِح عىل   الرت  ى القيام ُثم  اص  ا تسم  أهن 

اويح، ومل يرد عن النبي  اويح، ولذلك يف تصانيف  الرت  أهنا ُتسمى: صالة الرت 

ة كاإلمام حممد بن نّص قال:  واألصل أن ه قيام،  ( 2)«أحكام قيام الليل»األئم 

اويح هبذا: من املراوحة باألقدام من طول القيام. فنحن أخذنا  يت الرت  وُسمِّ

ي ت: تراو يح، وال مانع من االسم ومل نأخذ املعنى، وإال  فهو قيام ليل، لكن ُسمِّ

 الت سمية.

                                                 
 (.782(، والبيهقي )ح1138(، واحلاكم )ح1651أخرجه الدارقطني )ح (1)

 وللعالمة سليامن العلوان ثبته اهلل رسالة هبذا العنوان: أحكام قيام الليل. (2)
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 ما الذكر الذي يقال بعد الوتر:

ثالًثا، هذا هو  (1)«سبحان امللك القدوس» يقول بعد الوتر كان رسول اهلل 

وح»، واختلف العلامء يف زيادة: الث ابت عن الن بي  «. رب املالئكة والر 

ة ومل تثبت عن الن بي  ا شاذ  واب أهن   .والص 

 يقرأ الرسول في صالة الوتر:ماذا كان 

كان يوتر بثالث » أن  رسول اهلل من حديث أيب بن كعب  (2)جاء عند الن سائي

ركعات، كان يقرأ يف األوىل بسبِّح اسم ربك األعىل، ويف الثانية بقل يا أُّيا 

قرأ بعد  ووردت رواية ُمنكرة بأن  الن بي  «الكافرون، ويف الثالثة بقل هو اهلل أحد

ل ق﴿بـإلخالص ا بِّ ال ف  بِّ الن اس﴿و، [1]الفلق:﴾ ُقل  أ ُعوُذ بِر   ﴾ُقل  أ ُعوُذ بِر 

واية جاءت من حديث [1]الناس: ، وهي ُمنكرة فيها ثالث علل، (3)عائشة، وهذه الرِّ

 .ومل يثبت يف هذا حديث عن الن بي 

المأمومين إذا أراد اإلمام أن يجمع بين الشفع والوتر هل يشترط أن يخبر 

 لَيْنو وا:

إذا أراد اإلمام أن جيمع بني الشفع والوتر فال يشرتط أن خيرب املأمومني لينووا، 

فقًة لني ة  هذا ال أصل له فاملأموم ُيتابع اإلمام، وال يلزم أن  تكون ني ة املأموم موا

                                                 
 .(1699(، والنسائي )ح1430اخرجه ابو داود )ح( 1)

 (.1699برقم )ح (2)

كان يقرأ يف األوىل: بسبح اسم »؟ قالت: يشء كان يوتر رسول اهلل  سئلت بأي أن عائشة (، 463أخرجه الرتمذي )ح( 3)

 «.ويف الثانية بقل يا أُّيا الكافرون، ويف الثالثة بقل هو اهلل أحد، واملعوذتني ربك األعىل،
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ابعه فإذا سل م اإلمام، فالنِّية املعتربة ني ة اإلمام وهي التي عليها العمل، واملأموم ُيت

ُيسلِّم معه، وإذا واصل وصىل ثالث ركعات بسالم  واحد فإنه ُيتابعه، وال يقول: 

فقة ني ة اإلمام لني ة املأموم، وبعض الفقهاء  أنا ما نويت؛ ألن ه ال أصل الشرتاط موا

د يف النِّية، ويقول: ال ُبد  أن  يعلم املأموم، وهذا قول ليس بجديد يف احلقي قة ُيشدِّ

 .بل قول قديم لبعض الفقهاء ولكن ال أصل له عن الن بي 

 حكم دعاء ختم القرآن في الصالة:

الة الذي يعمل به الن اس منذ قرون يف املساجد بدعة،  دعاء ختم القرآن يف الص 

حابة، ومن ذلك  والن اس يعملون أشياء ما فعلها الن بي  وال فعلها أحد من الص 

ا بدعة،  الة، هذا بدعة تواردها الن اس قرًنا بعد قرن مع أهن  دعاء ختم القرآن يف الص 

؟ يقول: بدعة، ملاذا؟  وحني ُيسأل البعض عن حكم االحتفال بمولد الن بي

ما الفرق بني ؟! ما فعله. ودعاء ختم القرآن هل فعله الن بي  يقول: ألن الن بي 

بدعة املولد وبني بدعة دعاء ختم القرآن يف الصالة؟! ال فرق، كلها بدع، هذه 

ما فعل هذا والنبي ما فعل هذا، وإذا كنت تقول: أن   بدعة وهذه بدعة، الن بي 

دعاء ختم القرآن فعله بعض العلامء، فاالحتفال باملولد فعله بعض العلامء، لكن 

نة، القضية ليست قضي ة اح تجاج بأقاويل العلامء، القضية قضي ة احتجاج بالس 

ل من الفتاوى:  فالعبادات مبناها عىل الت وقيف، يقول شيخ اإلسالم يف املجلد األو 

ومن تعبد بعبادة ليست واجبة وال مستحبة؛ وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو 
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ة الدِّ  . فعىل هذا الذين ( 1)ينضال مبتدع بدعة سيِّئة ال بدعة حسنة باتفاق أئم 

ا أن  يأتوا بدليل  عن الن بي  لوات إم  أو عن  يدعون دعاء ختم القرآن يف الص 

حابة م كانوا يفعلون ذلك وإال  فهم مبتدعة ابتدعوا يف دين اهلل ما ليس   الص  أهن 

حيحني من حديث عائشة أن  الن بي   من أحدث يف أمرنا هذا»قال:  منه، ويف الص 

ين بام ليس  ،. وهذا متفق عليه(2)«ما ليس منه فهو رد والبدعة هي اإلحداث يف الدِّ

ء كانت هذه البدعة يف الغايات أو يف العبادات أو بدعة يف الوسائل، مع  منه، سوا

بِّ } :يقرأ أن  هذه بدعة يف العبادات، هو اآلن يف الركعة األخرية  ُقل  أ ُعوُذ بِر 

نُون خلفه، هذه عبادة، والعبادات  [1]الناس: {الن اس مِّ ُثم  يرفع يديه ويدعو ُثم  ُيؤ 

مبناها عىل الت وقيف، أيًضا يكون بفعله هذا قد أتى بعبادة يف صلب عبادة، وهذا 

الة ما فعله الن بي  ع البدع، فدعاء ختم القرآن يف الص  يعترب عند العلامء من أعظم أنوا

 حابة نة، إن ام فعله وال فعله أحد  من الص  ، وال أصل له ال يف الكتاب وال يف الس 

الة أنس  الة، ومل يفعله داخل الص  ، وفرق  بني ما كان داخل )3(خارج الص 

ل أنس  الة، ومع ذلك ِفع  الة يف ُصلِب عبادة، وما كان خارج الص  هو من  الص 

د فعله مل يفعله غريه، فبالتايل دعاء ختم القرآن يف  الة هذا من البدع، أفرا الص 

 .ولذلك إذا ُشع اإلمام يف ذلك فاملأموم يفارقه عىل هذه احلالة

                                                 
 (.160 /1( جمموع الفتاوى )1)

 (.1718(. ومسلم )ح 2697أخرجه البخاري )ح  (2)

 .«كان أنس إذا ختم القرآن، مجع ولده وأهل بيته فدعا هلم»، عن ثابت البناِّن، قال: (3517( أخرجه الدارمي )ح3)
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 رفع اليدين في دعاء القنوت:

 اختلف العلامء يف ذلك عىل قولني:

فع هو املشـروع، وهذا قول عمر بن اخلطاب واإلسناد إليه  القول األول: أن  الر 

افعي وأمحد.  صحيح، وهذا مذهب مالك والش 

وكل حديث   أن  هذا غري مشـروع؛ ألن ه مل يثبت فيه نص  عن الن بي  القول الثاِّن:

 (1)ورد يف هذا فهو ضعيف، وهذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة، وروى عبد الرزاق

مل تكن ترفع األيدي يف الوتر يف : »عن معمر عن الزهري بسند صحيح، قال

هري «.رمضان نة مخسني، وهذا إسناده صحيح إىل الز  ليد س  ، والزهري من موا

حابة  كأنس بن مالك، وسهل بن سعد  وهو أدرك مجاعًة وطائفًة من الص 

اعدي، وابن عمر، وآخرين، وكان يقول:  مل تكن ترفع األيدي يف الوتر يف »الس 

 فدل  هذا عىل أن  األيدي ال ُترفع. «رمضان

وهو خليفة راشد  فهذان قوالن للعلامء، وعىل هذا من رفع أخًذا بقول عمر 

وُأمر املسلمون باالقتداء به، وقد جعل اهلل احلق عىل لسانه فإن ه ال تثريب عليه، 

رفع اليدين، وهذه  ومن مل يرفع فإن ه أيًضا له أصل وهو أن ه ما ورد عن النبي 

فال ُتفعل، مع استصحاب قول  ترد عن الن بي عبادة، وما دام أن  العبادة مل 

هري، حابة و الز  ن أدرك ولقي من الص  ة  هو حيكي عم  والت ابعني وأكابر األئم 

                                                 
 (.4998رقم ) (1)
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فكأن ه حيكي إمجاًعا قد عارصه  «مل تكن ترفع األيدي يف الوتر يف رمضان»ويقول: 

 ولقيه فهذا واضح أن  فيه قوة يف االجتهاد.

ك تارة.أهن   القول الثالث:  ا ُترف ع تارًة، وُترت 

 حكم صالة الليل مثنى مثنى:

 ؟ عىل قولني: صالة الليل مثنى مثنىاختلف الفقهاء هل جيب أن  ُتصيلِّ 

 ذهب أبو حنيفة إىل عدم وجوب ذلك، ويستدل  بحديث عائشة  ول األول:الق

حيحني غريه عىل يزيد يف رمضان وال يف  ما كان رسول اهلل »قالت:  (1)يف الص 

إحدى عشـرة ركعة يصيل أربًعا، فال تسل عن حسنهن وطوهلن، ثم  يصيل أربًعا، 

استدل به أبو حنيفة عىل جواز «. فال تسل عن حسنهن وطوهلن، ثم  يصيل ثالًثا

كان ُيوتِر  صالة أربع من الليل بسالم  واحد، واستدل  أيًضا بأن  الن بي 

، وهذا دليل  عىل ( 5)ويوتر بتسع   ،( 4)ويوتر بسبع  ، ( 3)، ويوتر بخمس  ( 2)بثالث  

ل ص   .أكثر من ركعتني بسالم  واحد جواز و 

                                                 
 (.738(. ومسلم )ح1147أخرجه البخاري )ح (1)

من أحب :  »قال: قال رسول اهلل  (، من حديث أيب أيوب األنصاري 1712(، والنسائي )ح1422( أخرجه أبو داود )ح2)

 «.أن يوتر بثالث فليفعل

يصيل من الليل ثالث عّشة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، ال  كان رسول اهلل »(، أن عائشة، قالت: 737( أخرجه مسلم )ح3)

 «.جيلس يف يشء إال يف آخرها

 «.، وأخذه اللحم أوتر بسبعملا أسن نبي اهلل »: قالت عائشة (، أن 746( أخرجه مسلم )ح4)

 إال يف الثامنة.، فقالت: يصيل تسع ركعات ال جيلس فيها (. أن عائشة سئلت عن وتر رسول اهلل 746( أخرجه مسلم )ح5)
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افعي وأمحد ذهب  القول الثاِّن: صالة الليل ُتصيل  مثنى مثنى،  إىل أن  مالك والش 

وا بحديث ابن عمر   .(1)«صالة الليل مثنى مثنى»: واستدل 

ا حديث:  ، أم  . فهذا عىل «صالة الليل مثنى مثنى»وما قاله أبو حنيفة مذهب قوي 

 االستحباب ال عىل اإلجياب.

أنه قام بثالث وعشرين ركعة في صالة   هل ثبت عن النبي

 التراويح:

حابة عىل ُأيب بن كعب  عمر مجع  ، وأمره أن ُيصيل هبم فقام هبم بإحدى الص 

اري عّشة ركعة، وكذلك متي حابة  م بن أوس الد  بإحدى عّشة  قام بالص 

ا اآلثار امل(2)ركعة وعّشين ركعة فكلها  روية يف أن  صالة الرتاويح ثالث، وأم 

 .معلولة ومل يصح من ذلك يشء  عن رسول اهلل 

 حكم من صلى التراويح مع إمام وصلى القيام مع إمام آخر:

ل حت ى انّصف ُكتب له قيام ليلة؛ ألن ه صىل  بإحدى  إذا صىل املسلم مع اإلمام األو 

وغريه بسند  (3)الذي رواه أبو داود عّشة ركعة، وقد جاء يف حديث أيب ذر 

جل إذا صىل مع اإلمام حت ى ينّصف ُحِسب له قيام »قال:  قوي: أن  الن بي  إن  الر 

والذي يصيل مع إمامني يصدق عليه أن ه قام مع اإلمام حت ى ينّصف، وقام  «ليلة

                                                 
 (.990أخرجه البخاري )ح (1)

(، عن حممد بن يوسف، عن السائب بن يزيد؛ أنه قال: أمر عمر بن اخلطاب أيب بن كعب ومتياًم الداري 379( أخرجه مالك )ح2)

 .ناس بإحدى عّشة ركعةأن  يقوما لل

 (.1375برقم )ح (3)
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أيًضا بإحدى عّشة ركعة، لكنه جاء بالوتر يف آخر الل يل، قام بخمس تسليامت، 

يزيد يف رمضان  ما كان رسول اهلل »: قالت:(1)ة يف الصحيحنيويف حديث عائش

وال يف غريه عىل إحدى عّشة ركعة يصيل أربًعا، فال تسل عن حسنهن وطوهلن، 

فإذا صىل  مع إمام  «ثم يصيل أربًعا، فال تسل عن حسنهن وطوهلن، ثم يصيل ثالًثا

خر ُيكتب له األجر والث واب؛ حت ى ينّصف ُكتِب  له قيام ليلة، وإذا صىل  مع إمام  آ

واب: أن ه ال جيب الت قيد بإحدى عّشة ركعة؛ وإذا صىل  بأكثر من ذلك  ألن  الص 

ثالث عّشة  كانت صالة النبي »:  جاز؛ ألن ه جاء يف حديث ابن عب اس

ُر وابن تيمية حكى االتفاق يف الفتاوى أن  قيام الل يل ال ُيقد   يعني بالليل. (2)«ركعة

. ولكن األفضل ما فعله النبي  ، وال جيب عىل اإلنسان أن  يتقي د بإحدى ب قدر 

حيحني  (3)عّشة ركعة، فلو صىل  أكثر من ذلك جاز، ودل عىل ذلك ما جاء يف الص 

صالة الليل مثنى مثنى، فإن  خفت »قال:  أن  الن بي  ن حديث ابن عمر م

بح فأوتر بواحدة «.الص 

                                                 
 (.738(. ومسلم )ح1147أخرجه البخاري )ح (1)

 (.1138أخرجه البخاري )ح (2)

 (..749(. ومسلم )ح990أخرجه البخاري )ح (3)
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 11 ................................................. حكم قول رمضان دون كلمة شهر:

 12 .............................................................. كيف ُيستقبل رمضان:

 14 ............................ العبادة يف رمضان أفضل من جنس العبادة يف غريه:جنس 

 14 ................................................... فضل الصيام يف املباعدة عن النار:
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 15 .... :«اهلل وجهه عن النار سبعني خريًفايوًما يف سبيل اهلل بعد من صام » معنى قوله 

 15 ........................................... هل يكفر صيام رمضان الصغائر والكبائر:

 21 ..................... الفصل الثاِّن: مسائل يف دخول الشهر وخروجه وصوم يوم الشك

 22 .................................... :: مسائل يف دخول الشهر وخروجهاملبحث األول

 22 ......................................... إذا رأى اهلالل رجل واحد هل يعتد برؤيته:

 23 ......... (:... أِّن رأيته تراءى الناس اهلالل فأخربت النبي »حكم حديث ابن عمر 

 24 ...... لو صام الناس برؤية رجل واحد ثم ملا كان ليلة الثالثني من رمضان مل ُير  اهلالل:

 24 .............................................. لو رأى رجل اهلالل هل يلزمه الصيام:

 25 ................................. هل يعتد برؤية هالل رمضان ليلة التاسع والعّشين:

 26 ........................................ هل يشرتط يف دخول رمضان شهادة رجلني:

 27 ............................................ هل تقبل شهادة املرأة يف دخول رمضان:

 27 ............................................ هل تعترب شهادة املرأة يف خروج رمضان:

ط الساعة: أن تروا اهلالل تقولون: ابن ليلتني»حديث  حكم  27 ................... :«أُشا

 28 ........... إذا رؤي اهلالل يف بلد هل يلزم مجيع املسلمني الصوم أم أنه لكل بلد رؤيته:

 30 ........... :أنه إذا أصبح الن اس يوم الثالثني من شعبان مفطرين ثم جاء اخلرب يف الن هار

ينًا أو عتًقا أو طالًقا بدخول شهر شوال هل يقع برؤية رجل واحد:  31 ......... من علق د 

 31 ........................... حكم االعتداد باحلساب يف دخول شهر رمضان وخروجه:

 32 ............................ هل يعتد باملكربات واملناظري يف رؤية هالل شهر رمضان:



  

 

 

259 
 الفهرس

  

 32 ..................................... الشهر حني ينقص يف العدد هل يكمل يف األجر:

 34 ...................................................املبحث الثاِّن: مسائل يف يوم الشك

 34 ........................................ :«الثالثني من شعبان»حكم صوم يوم الشك 

 37 ...................................................... حكم صيام يوم الشك تطوًعا:

 37 ........................... من صام يوم الشك احتياًطا وبان من الغد أنه من رمضان:

 37 ............................. احلكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومني:

 38 .......................................... :«فإن غم عليكم فاقدروا له» معنى قوله 

 39 ................................................... اآلثار الواردة يف صيام يوم الشك:

 39 ............................................. حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومني:

 40 ... إذا انتصف شعبان: الصومهنيه عن وصوم المع بني هني النبي عن تقدم رمضان باجل

 42 .......... :«من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصـى أبا القاسم»حكم حديث: 

 43 .............. من عل ق الطالق أو العتق يف أول يوم من رمضان هل يقع يف يوم الشك:

 44 ............................................. هل تصىل صالة الرتاويح يف يوم الشك:

 45 ........................................................ الفصل الثالث: مسائل يف النِّية

 46 ..................................................................... النِّية يف الصيام:

 46 ....................................................................... التلفظ بالنية:

 47 ..................................... :حكم قول الصائم عند فطره: مهللا إِّن أفطرت

 47 ............. هل تكفي النية من أول يوم من رمضان أم أن كل ليلة تلزمها نية مستقلة:
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 49 ............................................... الصيام:هل يشرتط تعيني اليوم يف نية 

 49 ......................................................... حكم تعليق النِّية يف الصيام:

 50 .................................... هل جيوز اجلمع بني نية قضاء رمضان ونية النفل:

 51 .............................................. حكم من قلب نية صيام النذر إىل نفل:

 51 .................................................... حكم تبييت نية الصيام يف النفل:

 53 ............................ حكم حديث )من مل يبيت الصيام من الليل فال صيام له(:

 53 ................................................ حكم من نوى الفطر يف هنار رمضان:

 53 ........................ حكم من نوى األكل والّشب يف صوم القضاء ومل ينو الفطر:

 53 ......................... الصالة بذلك: ملاذا يبطل الصيام بالعزم عىل قطعه وال تبطل

 55 ........................................... الفصل الرابع: مسائل يف السحور والفطور

 56 .................................................... املبحث األول: السحور وأحكامه

 56 ..................................................................... حكم السحور:

 57 .. لإلجياب أم لالستحباب: «حور بركةتسحروا فإن يف الس» هل األمر يف قول النبي 

 58 ................................................................. بم  حيصل السحور:

 58 .................................................................... السحور:تأخري 

 59 ................................... بم حتصل فضيلة تأخري السحور وتعجيل الفطور:

 59 ............................................................ متى يبدأ وقت السحور:

 60 ..................................................................... وقت اإلمساك:
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 60 .......................................................... حكم الّشب حال األذان:

 61 ........................................................ األكل بعد أذان الفجر:حكم 

 61 ............................................. أسباب اختالف الناس يف طلوع الفجر:

 62 ................................................... حكم من أكل شاًكا يف بقاء الليل:

 63 ........................... حكم من أكل أو ُشب أو جامع ظاًنا بقاء الليل أو دخوله:

 63 ...................................................................... بركة السحور:

 64 ..................................................... اإلفطار وأحكامهاملبحث الثاِّن: 

 64 .................................................. هل يفطر الناس عىل آذان املؤذنني:

 64 ........................ حكم من أفطر عند الغروب ثم ركب الطائرة ورأى الشمس:

 65 ............................................... حكم األحاديث الواردة عند اإلفطار:

 66 ........................................................... مّشوعية تعجيل الفطور:

 67 ......................... األحاديث الواردة يف تعجيل الفطور وتأخري السحور:حكم 

 68 ................................ هل جيب إمساك جزء من الل يل ليدخل وقت اإلفطار:

 69 .................................. مّشوعية إفطار الصائم عىل متر فإن مل جيد فعىل ماء:

 70 ............................................... حكم اإلفطار عىل الوتر من التمرات:

طب أم الت مر:  72 .............................................. أُّيام أفضل الفطر عىل الر 

 72 ....................................... إن مل جيد الصائم متًرا وال رطًبا فعىل ماذا يفطر:

 72 ....... :...« متر فإن مل جيد فليفطر عىل ماء إذا أفطر أحدكم فليفطر عىل» :حكم حديث
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 73 ......................:لوى دون التمر مع وجود األمرينإن تاقت نفس الصائم إىل احل

ة عند اإلفطار:  74 .................................................... ُشب املواد احلار 

 74 .................................. إذا أذن املؤذن للمغرب ومل جيد الصائم ما يفطر به ه

 75 ......................................... أُّيام أفضل عند الفطر احلديث أم السكوت:

 76 ............................ حكم من أفطر قبل الوقت ظنًا منه أن الشمس قد غربت:

 76 ............... حكم من أفطر قبل دخول الليل خطًأ أو سهًوا أو ظن غروب الشمس:

 77 ................................................ متى يفطر املؤذن قبل األذان أم بعده:

 77 .............................. حكم تأخري اإلقامة يف صالة املغرب مراعاة للمفطرين:

ن املؤذن قبل دخول الوقت خطًأ فأكل الن اس هل يقضون:  78 ...................... لو أذ 

 78 .................... هل ثبت عن أحد من الصحابة أنه يقدم صالة املغرب عىل الفطر:

 79 ............................................... من ينام الفجر ويستيقظ عند اإلفطار:

:)  79 .................................... حكم حديث: )أحب عبادي إيل أعجلهم فطًرأ

 80 ..................... :...« إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار»: معنى قول النبي 

 83 .............................................................. خريية تعجيل الفطور:

 85 ............................................................. تعجيل الفطر والصالة:

 89 ................................................. مسائل يف املفطرات الفصل اخلامس:

 90 ........................................................... ال يفسد الصوم إال بيقني:

 90 ........................................................... الريق وبلعه للصائم:مجع 
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 90 ............................................. إخراج الريق إىل ظاهر الشفتني ثم بلعه:

 91 ................................................... من أكل أو ُشب يف هنار رمضان:

 91 ................................................. حكم إفطار الصائم يف هنار رمضان:

 91 ....................................................... حكم من أكل أو ُشب ناسًيا:

 92 ................................................................علك اللبان للصائم:

 92 ............................................................. ُشب الدخان للصائم:

 92 ................................................................ ابتالع طعم السواك:

 93 ................................................. حكم االستياك للصائم بعد الزوال:

 94 ................................................. استخدام معجون األسنان للصائم:

 94 ................................................ املضمضة واالغتسال لدفع العطش:

 95 ................................................................ االستنشاق للصائم:

 95 ....................................................................... بلع النخامة:

 96 .............................................. هل يفطر الصائم ببلع الريق والنخامة:

 96 ........................................................... من ابتلع حصاة ونحوها:

 97 ......................................................... الدم من فم الصائم:خروج 

 97 .................................................. السعوط عن طريق األنف للصائم:

 97 ..................................................................... القيء للصائم:

 98 ........... :«من ذرعه القيء فال قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء»: حديث حكم
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 100 ....... حكم حديث: )من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض(:

 102 ............................ هل يدل حديث )قاء فأفطر( عىل أن القيء يفطر الصائم:

 103 ................ حكم حديث )ثالث ال يفطرن الصائم احلجامة والقيء واالحتالم(:

 105 ....................................................... استعادة القيء بعد خروجه:

 105 ................................................................. احلموضة للصائم:

 105 ...................................... األدوية التي توضع يف القبل أو الدبر للصائم:

 106 ......................................... من لط خ قدمه بيشء فوجد طعمه يف حلقه:

 106 ............................................................. حكم الكحل للصائم:

 107 ..................... حديث عائشة: )أن النبي أكتحل يف رمضان وهو صائم(: حكم

 109 .......................................................... البخور والطِّيب للصائم:

 110 ........................................................ يبطل الصيام باملعايص:هل 

 110 ............................................................... حكم الغيبة للصائم:

 111 ............................. هل اللعن والسب ومتابعة التلفاز من مفطرات الصائم:

 112 ............................................................... حكم اإلبر للصائم:

 113 ................................................ حكم إبرة األنسولني ملرىض السكر:

 113 .................................................................. احلجامة للصائم:

 115 ............................................................ حكم احلجامة للصائم:

 121 ... :«احتجم وهو حمرم واحتجم وهو صائم» أن النبي  حديث ابن عباس  حكم
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 123 ................................. :يف احلاجم واملحجوم« أفطر هذان» حديث: حكم

ر أو نظر فأمنى أو أمذى:  124 .................................................... من فك 

 125 ............................................................. من أمذى وهو صائم:

 125 ............................................................. من احتلم وهو صائم:

 125 ................................................................ االستمناء للصائم:

 126 ....................................... هل االستمناء يفسد الصوم قياًسا عىل اجلامع:

 127 .................................................................... القبلة للصائم:

 128 ......................................... حكم مداعبة الرجل لزوجته حال صومهام:

 129 .............................................. حكم من جامع ناسًيا يف هنار رمضان:

 129 ................................... من جامع يف هنار رمضان فام حكمه؟ وماذا عليه:

 131 ........................................ حكم من جامع يف هنار رمضان عامًلا عامًدا:

 132 .......................... ما احلكم يف رجل جامع أهله يف صيام واجب غري رمضان:

 134 .......................................... الفصل السادس: مسائل يف الفطر والقضاء

 135 ..................................................... املبحث األول: مسائل يف الفطر

 135 ............................................................... أسباب الفطر أربعة:

 135 .................................................. حاالت املريض يف قضاء الصيام:

 136 ............................................................. املرض املسوغ للفطر:

 136 ........................................................ الذي ال يرجى برؤه:الكبري 
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 137 ................. حكم الكبري الذي ال يستطيع الصيام واملريض الذي ال يرجى برؤه:

 138 .................................................................. احلامل واملرضع:

 140 ............................ وجوب قضاء احلامل واملرضع ما أفطرتاه حال عذرمها:

 142 .............. اجلواب عمن ذهب إىل إسقاط القضاء عن احلامل واملرضع إن أفطرتا:

ة التي ترضع بأجرة هل هلا أن تفطر:  145 ............................................ املرأ

 145 .. هل جيوز للمرضع التي ختاف عىل طفلها اإلفطار إذا كان ال يأخذ احلليب الصناعي:

 146 ....... الفطر هلام: حكمفرق بني من ترضع ولدها وبني من تؤجر نفسها للرضاع يف ال

 147 ..................... حكم صيام من  أغمي عليه أو ُجن  لياًل ُثم  مل ُيِفق إال اليوم الث اِّن:

 147 ...................................... صوم من غلب عىل ظنه أنه يصل إىل بلده غًدا:

تبه:  147 ............................................................. صيام املسافر ومرا

 149 .............................................. سافر يف هنار رمضان ليفطر: حكم من

 150 ................................... حكم من احتال عىل كفارة اجلامع فأكل ثم جامع:

 150 ......................................................... متى يّشع الفطر للمسافر:

 151 ................................................. من سافر ملعصية هل يقّص ويفطر:

 152 ......................................... حكم إفطار من أراد السفر يف هنار رمضان:

 152 .............................................................. حكم صيام املجاهد:

 153 ........................... حكم من جامع يف هنار رمضان لشهوة شديدة به "شبق":

 154 ........................................................... حد السفر املبيح للفطر:
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 155 ................................................... حكم من أفطر يوًما من رمضان:

 156 ......................................... املبحث الثاِّن: مسائل يف القضاء والكفارات

 156 ............................. هل يقىض عن امليت ما وجب عليه من الّشع كالصيام:

 156 ................................................... حكم من مات وعليه صوم نذر:

 157 ........حكم من مات وعليه قضاء ثالثني يوًما فصام عنه ثالثون رجاًل يف يوم واحد:

 157 .............................................. حكم القضاء عمن مات وعليه صوم:

 158 ........................................ من نذر أن يصوم شهًرا كاماًل فنقص الشهر:

 158 ......................... من دخل عليه رمضان ومل يقض ما عليه من رمضان األول:

 160 ........................................... قضاء صيام رمضان هل جيب فيه التتابع:

 160 ......................................................... التطوع قبل قضاء رمضان:

 160 ..................................... من جامع يف هنار رمضان ومل يستطع عتق رقبة:

 161 ................................................ حكم اجلامع يف صوم قضاء رمضان:

 161 ............ إذا طاوعت املرأة زوجها عىل اجلامع يف هنار رمضان فهل تلزمها الكفارة:

 161 ........................... من عجز عن كفارة اجلامع فهل تسقط عنه أم تتعلق بذمته:

 162 ......................... من جامع يف صيام واجب كنذر أو قضاء هل تلزمه الكفارة:

 162 ....................................... هل كفارة اجلامع عىل الرتتيب أم عىل التخيري:

 163 ................................... هل يشرتط يف كفارة املجامع أن يعتق رقبة مؤمنة:

 163 ..................... يف حديث الرجل الذي جامع يف هنار: «اوصم يومً »زيادة  حكم
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 165 .............................................. الفصل السابع: مسائل يف صيام النوافل

 166 ............................................. :الفرق بني صوم الواجب وصوم النفل

 166 ............................. حكم تقديم صيام الست من شوال عىل قضاء رمضان:

 168 ............................................................ مراتب صيام عاشوراء:

 169 ................................................ يصوم شعبان كله: هل كان النبي 

 169 ................................................ احلكمة من احلث عىل صوم شعبان:

 170 ....................................................... االستكثار من صيام شعبان:

 170 ................................................................ فضل صوم شعبان:

 171 ....................... أُّيام أفضل صوم شهر شعبان كاماًل أم صيام يوم وإفطار يوم:

 171 ....................... حديث مهللا بارك لنا يف رجب وشعبان وبلغنا رمضان: حكم

 172 ............... :نه ليلة النصف من شعباظر إىل عبادحكم احلديث الوارد يف أن اهلل ين

 173 ................................. األحاديث الواردة يف ليلة النصف من شعبان: حكم

 174 ................................................ حكم صيام ليلة النصف من شعبان:

 174 ............................................................ حكم صيام شهر حمرم:

د يوم اجلمعة بالصيام:  174 .................................................... حكم إفرا

د يوم السبت بالصيام وحكم احلديث الوارد يف النهي عن صومه:  176 .......... حكم إفرا

 177 ...................... :«يوم السبت إال فيام افرتض عليكم ال تصوموا »حديث  حكم

 177 .......................................... حكم صيام الدهر عدا األيام املنهي عنها:
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 180 .......................................................... حكم الوصال يف الصوم:

 183 ....... نجمع بني هني النبي عن الوصال يف الصوم وبني وصال بعض الصحابة:كيف 

 184 ........................................... حكم من نذر أن يصوم أحد يومي العيد:

 184 ............................................. من ُشع يف صوم نفل هل له أن يقطعه:

 186 ....................................................... حكم إفطار الصائم املتطوع:

ة للنفل بغري إذن زوجها:  186 ................................................. صيام املرأ

 187 ............................................................ صوم يوم عرفة للحاج:

 190 ............................................ حكم صيام أيام التّشيق للحاج وغريه:

 192 ............................................. الفصل الثامن: مسائل متفرقة يف الصيام

 193 .............................................................. حكم صيام احلائض:

 193 .................................. حكم تناول حبوب منع احليض، وما هو األفضل:

 194 ...................................... الواجب عىل املرأة إذا طهرت يف هنار رمضان:

 195 ...... امرأة طهرت من احليض يف صيام رمضان فهل جيب عليها اإلمساك بقية يومها:

 195 ............... هر رمضان وطهرت يف اليوم السابعإذا بلغت املرأة باحليض يف أول ش

 196 .......................... ملاذا تؤمر احلائض بقضاء الصوم وال تؤمر بقضاء الصالة:

 196 .................................. :هاحال حيضما احلكم إذا مل تقِض الفتاة ما أفطرته 

د باملباُشة يف لغة العرب:  197 ...................................................... املرا

 197 ....................................................... صحة صيام من أصبح جنبا:
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 199 .................................................. حكم من أصبح جنبا وهو صائم:

 199 ............................................ الصبي واجلارية إذا بلغا يف هنار رمضان:

 200 .......................................................... من زال عذره أثناء النهار:

 200 ................... من سقط عنه وجوب صيام الفرض هل له أن يصوم صيام تطوع:

 200 .................................................................... صيام املأسور:

 201 ......................................................... مراتب اجلنون مع الصيام:

 201 ..................... «من نيس وهو صائم فأكل أو ُشب فليتم صومه»معنى حديث 

 202 ............................  يأكل يف هنار رمضان ناسيا هل ينكر عليه:من رأى صائاًم 

 203 ..................................... :«فإنام أطعمه اهلل وسقاه»بيان اخلالف يف لفظة 

 204 ................................. حكم من أكل أو ُشب وهو صائم جاهاًل أو ناسًيا:

 204 ........... حكم احلديث الوارد يف أن الصالة يف رمضان تعدل سبعني صالة يف غريه:

 205 .......................................................... مسألة العمرة يف رمضان:

 206 ...................................................... حكم ختم القرآن يف رمضان:

 207 ............................................ كيف يصنع من ُدعي لطعام وهو صائم:

 208 ....................................................... تصفيد الشياطني يف رمضان:

 208 ...................... التصفيد يف رمضان خاص باملردة أم عام جلميع الشياطني: هل

 209 .... السبب يف وقوع كثري من العباد يف الذنوب يف شهر رمضان مع تصفيد الشياطني: 

 209 ..... نار العصاة من املوحدين أم جنس النار:هل  «وغلقت أبواب النريان» يف قوله 
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 210 ........ :«ي اخلري أقبل ويا باغي الّش أقّصوينادي مناد يا باغ» ما املقصود يف قوله 

 211 ................................... :«من صام رمضان إيامًنا واحتساًبا» معنى قوله 

 212 .................................................................... العتق من النار:

 213 ........................... :«يدع قول الزور والعمل به واجلهلمن مل » معنى قوله 

 216 .................................... :«أوئلك العصاة أوئلك العصاة» :ُشح حديث

ءة عىل املصلني يف شهر رمضان:  217 .......... الكتاب الذي ُينصح به أئمة املساجد للقرا

 218 ............................................................. حكم صيام يوم العيد:

 218 ................................................. من حتريم صيام يوم العيد:احلكمة 

 219 ..................................................... حكم من نذر صيام يوم العيد:

 219 .... شباب يتواصون عرب وسائل التواصل ويتواطؤون عىل صيام يوم معني فام احلكم:

 222 .......................... لفصل التاسع: مسائل يف االعتكاف والقنوت وصالة الوترا

 223 ................................................. ملبحث األول: مسائل يف االعتكافا

 223 ................................................................ تعريف االعتكاف:

 223 .............................................................. االعتكاف:مّشوعية 

 224 .................................................................. حكم االعتكاف:

 224 ...................................................... متى يدخل املعتكف معتكفه:

 226 ................................................... حكم االعتكاف خارج املسجد:

 226 ........ أم االعتكاف:عليه أُّيام أفضل له االستمرار من كان عنده عمل نفعها متعدي 
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 226 ...................... حكم اشرتاط املعتكف للخروج من معتكفه إلنكار املنكرات:

 227 ........................................................... االشرتاط يف االعتكاف:

 227 ..................................... حكم اخلروج من املعتكف للصالة عىل اجلنائز:

 228 ................................. حكم خروج املعتكف للطعام إن مل جيد من يأتيه به:

 228 .............................................................. حكم اعتكاف املرأة:

 229 ................................................... حكم السفر من أجل االعتكاف:

 231 ............ هل املعتكف يف مسجد يستحب له التبكري أم التأخري يف الذهاب اجلمعة:

 231 .......... :«احتساًبا غفر له ما تقدم من ذنبهومن قام ليلة القدر إيامًنا و» معنى قوله 

 233 .............................................................. قيام الليل يف رمضان:

 234 ................................................. ملاذا سميت ليلة القدر هبذا االسم:

 234 ............................ هل اختالف املطالع يعني أن هنالك أكثر من ليلة للقدر:

 234 ........................................ أُّيام أفضل يف رمضان االعتكاف أم العمرة:

 235 ................................................. حال كثري من الناس يف االعتكاف:

 236 ....................................... املبحث الثاِّن: مسائل يف القنوت وصالة الوتر

 236 .......................................................... حكم القنوت يف رمضان:

 237 ........................................................ صور الوتر بثالث ركعات:

 238 ............................................................ حكم الشفع بعد الوتر:

 238 :فضل القيام مع اإلمام حتى ينّصفمن صىل يف بيته منفرًدا هل ينال األجر الوارد يف 
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 239 .................................................... حكم أحاديث القنوت يف الوتر:

 240 ............. يف دعاء القنوت: هل يستحب للداعي أن حيمد اهلل ويصىل عىل النبي 

 240 .................... أُّيام أفضل ليايل العّش من رمضان أم ليايل العّش من ذي احلجة:

كر يف العّش األواخر من رمضان:  241 ......................................... فضل الذِّ

 244 ....................................... أعامل السلف يف العّش األواخر من رمضان:

 244 ................... ماذا يقول املأموم إذا ُشع اإلمام يف متجيد الرب يف دعاء القنوت:

 245 ............................. صالة الرتاويح هل تصىل يف البيت أم تصىل يف املسجد:

 246 ................. هل دعاء النوازل خيتص بالفرائض أم هو عام يف النوافل والفرائض:

 246 ..................... يقوم الليل كله يف العّش األواخر من رمضان: هل كان النبي 

 248 ................. األذان واإلقامة لصالة الفجر: من فاته وتره من الليل هل يقضيه بني

 248 ............................................... مذاهب العلامء يف حكم صالة الوتر:

 249 .... من أوتر بثالث ركعات بسالم واحد هل له أن يصليها كصالة املغرب بتشهدين:

 249 ........................................................ الفرق بني الرتاويح والقيام:

 250 ..................................................... ما الذكر الذي يقال بعد الوتر:

 250 .............................................. ماذا كان يقرأ الرسول يف صالة الوتر:

 250 ....... املأمومني لي ن ُووا:إذا أراد اإلمام أن جيمع بني الشفع والوتر هل يشرتط أن خيرب 

 251 ................................................. حكم دعاء ختم القرآن يف الصالة:

 253 ....................................................... رفع اليدين يف دعاء القنوت:
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 254 ...................................................... حكم صالة الليل مثنى مثنى:

 255 ............... أنه قام بثالث وعّشين ركعة يف صالة الرتاويح: هل ثبت عن النبي 

 255 .......................... حكم من صىل الرتاويح مع إمام وصىل القيام مع إمام آخر:

 257 ........................................................................... الفهرس
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