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 : الصَّالة  السَّالـ  لى القائ , {َ ُ   رَّبِّ زِْدِ  ِ ْلماً  }:احلمد هلل الذي أمر نبيَّو أف يستكثر من العلم فقاؿ   
.   سلَّم تسليماً كثَتاً مزيداً إىل يـو الدين ,    لى آلو  صحبو ()"بَػلُِّغوا َ ٍتِّ َ َلْو آيَة   " 

: ُُثّ أّما بعد 
منهج  ) ىي شرح ملنت , صفحات سطَّرُت فيها مسائ  فقهيَّة بشك  ميسَّر -  أخي القارئ-     أضع بُت يديك 

,  ن منت يسَت حيوي مسائ  مهمَّة يف الفقو :  ىو  بارة -  رمحو هللا - للشيخ  بد الرمحن السعدي  (السالكُت
 أضفُت إليو , بعرض مسائلو مع الدلي  -  ِ لِّة حيليت  بضا يت , معًتفاً لو بعجزي  نقصي , مستعيناً بريب -   مُت 

فأضفُتها -  تعمَّد حذفها بغيَّة االختصار - رمحو هللا -  اليت املُصنِّف - بعض املسائ  األخرى اليت مل تكن يف الباب 
يناسب املبتدئ يف طلب الفقو يف ,  ىو شرح خمتصر فيو بياف الراجح فقط ,  حرصُت  لى إحلاؽ الدلي  باملسألة , 

,  ليَّ بشرح بعضو - سبحانو- من أراد التوسع يف مسألة من مسائ  الشرح فهناؾ شرح أ سع منو منَّ هللا, الدين 
 مُت بعرض  ولُت ,  ىو شرح ملنت زاد املستقنع أحد أشهر متوف الفقو احلنبلي - نسأؿ هللا دتامو -  ال زلنا يف با يو 

يل دتاـ - تعاىل- يسَّر هللا,   وؿ آخر رمبا يكوف ىو الراجح يف املسألة , أحدمها  وؿ مذىب احلنابلة , يف املسألة 
.  بعدىا يتعرَّؼ طالب العلم أ واؿ بقية األئمة , العبادات منو 

. بعيدة  ن العشوائيَّة يف طلِبو , مرتَّبة , حوى الفقو بطريقة تأصيليَّة ,   يكوف هبذا التدرَّج 
 

إنو  يل , العاملُت العاملُت ,  جيعلنا من  باده املخلصُت ,  ينفعنا مبا نعلم ,     هللا أسأؿ أف يفقهٍت  إياؾ يف دينو 
. ذلك  القادر  ليو 

 
عبد اهلل به محىد الفسيح/ كتبه   

  زفحاء–احلدود الشماليت 
forih@hotmail.com 
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َياـ  : تعريف الصِّ
ياـ لُغة ِإّ ِ نََذْرُت لِلرَّمْحَِن  }: -تعاىل- صائم ؛ إلمساكو عن الكبلـ، كمنو قولو : ، ييقاؿ للسَّاكت   اإلمساؾ: الصِّ

. إمساكان عن الكبلـ: أم . [26 : مرمي] {َصْوًما فَػَلْن ُأَكلَِّم اْليَػْوـَ ِإنِسيِّا
فطًٌرات  األكل كالشرب كسائرباإلمساؾ عن- تعاىل -  التعبُّد هلل:  شر اً 

ي
إىل غركب ، من طلوع الفجر الثاين ،  اظت

. الشمس
 ُحكم صـو رمضاف : 

. كاإلرتاع ، كالسُّنَّة ، الكتاب : دؿَّ على كجوبو ، صـو شهر رمضاف أحد أركاف اإلسبلـ 
ـُ َكَما ُكِتَب َ َلى الَِّذيَن ِمن  َػْبِلُكْم َلَعلَُّكْم }:- تعاىل - قولو: فمن الكتاب َيا يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َ َلْيُكُم الصِّ

 [.183 : البقرة] {تَػتػَُّقوفَ 
ـُ َ َلى  : "يقوؿ - صلَّى هللا عليو كسلَّم-  شتعت رسوؿ هللا:  قاؿ -رضي هللا عنهما-   حديث ابن عمر: من السُّنَّة ْساَل ُبٍِتَ اْْلِ

ُ : ََخٍْس   َ َصْوـِ , َ احلَْجِّ , َ ِإيَتاِء الزََّكاِة , َ ِإ َاـِ الصَّاَلِة , َ َأفَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُؿ اَّللَِّ , َشَهاَدِة َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ اَّللَّ
 . ( )"رََمَضاَف 
 .(2) "كأرتع اظتسلموف على كجوب صـو شهر رمضاف : "  - رزتو هللا-  قاؿ اظترداكم : اْلمجاع

كمن تركو هتاكنان ككسبلن فإنو ال يكفر على الصحيح ؛  ، كعليو فمن ترؾ صـو رمضاف جاحدان لوجوبو فهو كافر إرتاعان 
يأت دليل يدؿ على كفر ، كمل  كذلك ألف األصل بقاء اإلنساف على إسبلمو حىت يقـو دليل على أنو خارج من اإلسبلـ

 .تارؾ صياـ رمضاف هتاكنان كتكاسبلن 
 ؟  مىت ُفِرض صـو رمضاف

 .(3)"تسع رمضانات إرتاعان - عليو الصَّبلة كالسَّبلـ - فيًرض رمضاف يف السَّنة الثانية إرتاعان، فصاـ : " - رزتو هللا - قاؿ اظترداكم
َلَة اْلَقْدِر : " قاؿ   -كسلميو صٌلى هللا عل- عن النَّيبَّ   -رضي هللا عنو- أيب ىريرة عن ،    كلصـو رمضاف فضل عظيم  ـَ لَيػْ َمْن  َا

ـَ ِمْن َذنِْبوِ  ـَ رََمَضاَف ِإديَانًا َ اْحِتَسابًا ُ ِفَر َلُو َما تَػَقدَّ ـَ ِمْن َذنِْبِو َ َمْن َصا . ( 3)"  ِإديَانًا َ اْحِتَسابًا ُ ِفَر َلُو َما تَػَقدَّ
-  عٌز كجل - ػتتسبان أجره على هللا: أم  " : اْحِتَسابًا" ك  ، بفرضيتو أم " : ِإديَانًا" كمعٌت 
  ياـ : احلكمة من مشر  ية الصِّ

                                 
( . 16)ركاه مسلم برقم ،  (8)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 7/324  )اإلنصاؼ: انظر  (2)
 .  (760) برقم كمسلم  ( 1901 ) برقمركاه البخارم( 3)
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كتطهَتان كتنقية عتا من األخبلط الرديئة كاألخبلؽ الرذيلة ؛ ألنو يضيق غتارم الشيطاف يف بدف ،    أف فيو تزكية للنفس 
فإذا أكل أك شرب انبسطت نفسو للشهوات كضعفت إرادهتا كقٌلت ، اإلنساف كألف الشيطاف جيرم من ابن آدـ غترل الدـ 
. رغبتها يف العبادات ، كالصـو على العكس من ذلك 

   كيف الصـو تزىيد يف الدنيا كشهواهتا ، كترغيب يف اآلخرة ، كفيو باعث على العطف على اظتساكُت كإحساس بآالمهم ؛ 
 .ظتا يذكقو الصائم من أمل اصتوع كالعطش 

 

ي رمضاف هبذا االسم؟     ملَ سُِّ
- حتيرؽ: أم - ألنو تيرمىض فيو الذنوب : فقيل ، ايختيًلف يف تسمية ىذا الشهر رمضاف"  :  - رزتو هللا-قاؿ اضتافظ بن حجر 

 .() "كافق ابتداء الصَّـو فيو زمنان حارا : كقيل ، ؛ ألفَّ الرمضاء ًشدَّة اضتىرٌ 
 

                                 
( . 4/146  )فتح البارم: انظر  (1)
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ـُ َكَما ُكِتَب يا }:  َػْولُُو تَػَعاىَل :  اأْلَْصُ  ِفيوِ  ]:  - رمحو هللا تعاىل-  اؿ املصنِّف َيا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َ َلْيُكُم الصِّ
ـُ رََمَضاَف َ َلى ُك ِّ ,  [183: اْلبَػَقَرة] اْْليَاِت {َ َلى الَِّذيَن ِمْن  َػْبِلُكْم  :  َ جيَُِب ِصَيا

. َأْ  ِإْكَماِؿ َشْعَباَف َثاَلِثَُت يَػْوًما ,    ِبُرْؤيَِة ِىاَلِلوِ  ,  َاِدٍر َ َلى اَلصَّْوـِ  , َ اِ  ٍ  ,بَاِل ٍ , ُمْسِلٍم 

ُ َ َلْيِو َ َسلَّمَ -  َاَؿ   ُمتػََّفٌق َ َلْيِو "ِإَذا رََأيْػُتُموُه َفُصوُموا, َ ِإَذا رََأيْػُتُموُه فََأْفِطُر ا, فَِإْف ُ مِّ َ َلْيُكْم فَاْ ُدُر ا َلُو " :   -َصلَّى اَّللَّ
َة َشْعَباَف َثاَلِثَُت ":  َ يف َلْف ٍ ," فَاْ ُدُر ا َلُو َثاَلِثَُت ": َ يف َلْف ٍ .   .[   َرَ اُه اَْلُبَخاِريُّ " فََأْكِمُلوا ِ دَّ
 

 زح ـــالش 
ـُ َكَما ُكِتَب َ َلى الَِّذيَن ِمن  َػْبِلُكْم }: األص  فيو  ولو تعاىل ]:  وؿ املصنف  َيا يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َ َلْيُكُم الصِّ
 .األصل يف االستدالؿ على فرضية صياـ رمضاف ىذه اآلية كما تقدَّـ بيانو : أم [ {َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوفَ 

 

   ُمِقيم ,  ادر ,  ا   , بال  ُمْسِلم: جيب صياـ رمضاف  لى ك ,  .
ياـ  :  كىي، كىذه تسمَّى شركط الصًٌ

. فبل يصٌح منو؛  ُنيٍرًج الكافر : مسلم. 1
ـُ }: - تعاىل- قولو  :  يدّؿ  لى ذلك َيا  . [البقرة (183]) {يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َ َلْيُكُم الصِّ

.  فاطتطاب للمؤمنُت فقط
. فبل جيب عليو ؛  ُنيٍرًج الصغَت : بال . 2

َ ِن الصَِّبِّ : رُِفَع اْلَقَلُم َ ْن َثالَثٍَة  ":   قاؿ-صلَّى هللا عليو كسلَّم -   أفَّ النَّيبٌ -رضي هللا عنو -   حديث علي:  يدّؿ  لى ذلك
ُل َ   .رفع التكليف : أم " رُِفَع اْلَقَلُم " كقولو ، ()..." َحىتَّ يَػبػْ

 

 : بالنسبة للذَّكر,  البلوغ حيص  بواحد من ثالثة أشياء - 
.  إنزاؿ اظتٍت بشهوة. ج   .   إنبات شعر العانة. ب .   إدتاـ ستس عشرة سىنىة. أ

  :  لألنثى أربعة أشياء- 
:   كىو، ، كرابع  ىذه الثبلثة السَّابقة

 . حىت كلو كانت يف ًسنًٌ العاشرة، فقد بلغت ، اضتيض، فإذا حاضت . د   
 

                                 
 من كضع الشارح كليست من كضع اظتاتن [ ] األبواب اليت بُت القوسُت اظتعقوفُت.  
  .كصححو اضتاكم( ، 4402)برقم كأبو داكد ،  (24694) برقم ركاه أزتد( 1)
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صلَّى هللا عليو  - أيضان أٌف النَّيبَّ - رضي هللا عنو  -  حديث علي: يدّؿ  لى ذلك. فبل جيب عليو؛  ُنيٍرًج اجملنوف :  ا  . 3   

()"   َ َ ِن اْلَمْجُنوِف َحىتَّ يُِفيقَ ...:رُِفَع اْلَقَلُم َ ْن َثالَثَةٍ " :  قاؿ-كسلَّم 
 . 

 

  . فبل جيب عليو صياـ كال إطعاـ ، لكرب ًسنًٌو؛ من فقد عقلىو :   يُػْلَحق باجملنوف- 
 ؛ كسقط دتييزه ال جيب عليو الصَّياـ كال اإلطعاـ عنو، كاعتـر الذم بلغ اعتذياف : " - رزتو هللا -   ابن عثيمُت شيخناقاؿ

كجب عليو الصـو يف ، كيهذرم أحيانان ، ، فأشبو الصَّيب قبل التمييز، فإف كاف مييًٌز أحيانان  لسقوط التكليف عنو بزكاؿ دتييزه
.  (2)"حاؿ دتييزه دكف حاؿ ىذيانو 

ياـ حاؿ عجزه؛ ُنيٍرًج العاجز عن الصَّياـ :   ادر. 4 .  فبل جيب عليو الصًٌ
ْن َأيَّاـٍ ُأَخرَ } :- تعاىل -  قولو:  يدّؿ  لى ذلك ٌة مِّ  [.184: البقرة] {َفَمن َكاَف ِمنُكم مَّرِيًضا َأْ  َ َلى َسَفٍر َفِعدَّ

:    العاجز  ن الصَّياـ ينقسم إىل  سمُت   
 الذم يػيٍرجىى زكالو، كىو اظتذكور يف اآلية السَّابقة ، فينتًظر ىذا العاجز حىت يزكؿ عجزه :كىو،  عجز طارئ :القسم األ ؿ 

ْن َأيَّاـٍ ُأَخرَ }: -  تعاىل- لقولو ؛ مث يقضي ،  ٌة مِّ  .  [184: البقرة  ]{َفِعدَّ
.  ، فييٍطًعم عن كل يـو مسكينان  الذم ال يػيٍرجى زكالو: كىو ،  عجز دائم :القسم الثا  

ـُ ِمْسِكُتٍ }:- تعاىل-  قولو :  يدّؿ  لى ذلك  حيث فسَّر ىذه اآلية   [184: البقرة  ]{َ َ َلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُو ِفْديٌَة طََعا
  إذا كانا ال يطيقاف الصـو فيطعماف عن كل يـو مسكينان :  بالشيخ كالشيخة: كما عند البخارم  -رضي هللا عنهما - ابن عباس 

(3). 
.  كيقضي فيما بعد، فبل جيب عليو الصـو باإلرتاع ،  ُنيٍرًج اظتسافر :ُمِقيم. 5

ْن َأيَّاـٍ ُأَخرَ }: - تعاىل-  قولو :  يدّؿ  لى ذلك ٌة مِّ  [.185: البقرة] {َ َمن َكاَف َمرِيًضا َأْ  َ َلى َسَفٍر َفِعدَّ
 للعلم بدخوِلو ثالث طرؽ جيب صـو رمضاف إذا ُ ِلم دخولو  , : 
 . رؤية ىالؿ رمضاف :الطريقة األ ىل    

 [.185: البقرة] {َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر فَػْلَيُصْموُ }: - تعاىل-  قاؿ 
 فمن رأل اعتبلؿ بنفسو كجب -رضي هللا عنهما  - من حديث ابن عمر ،(4) "ُصوُموا ِلُرْؤيَِتِو :" - صلَّى هللا عليو كسلَّم-  كقاؿ النَّيبُّ 
 . عليو الصـو

 .كسيأيت  -رضي هللا عنهما - ضتديث ابن عمر؛ كييستحب أف جيتهد اظتسلم يف رؤية اعتبلؿ بنفسو 
 

.  برؤية اعتبلؿ سواء كانت الرؤية بالعُت اجملردة أك باآلالت اضتديثة كاظتناظَت كآالت الرصد  :  العربة   
كال يصح االعتماد عليو بل البد من رؤية اعتبلؿ فهذا أمر ، أنو ال عربة باضتساب الفلكي " ُصوُموا ِلُرْؤيَِتوِ " : كعيلم من قولو 

فبل جيوز     ،  -صلَّى هللا عليو كسلَّم- فليس ألحد أف يثبتو بغَت ما أثبتو النَّيب ، - صلَّى هللا عليو كسلَّم - شرعي ىكذا ثبت عن النَّيب 

                                 
( . 4505)ركاه البخارم برقم  (3 .          )كصححو اضتاكم( ، 4400)برقم كأبو داكد ،  (24694) برقم ركاه أزتد( 1)
( . 1081)ركاه مسلم برقم ،  (1909)ركاه البخارم برقم  (4 .                                              )(28ص )غتالس شهر رمضاف : انظر ( 2)
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كعدـ اعتبار اضتساب الفلكي ىو قوؿ ، أك التقومي ، أك اظتراصد الفلكية ،    صياـ رمضاف اعتمادان على اضتساب الفلكي 
.  ()- رزتو هللا - بل نقل اإلرتاع على عدـ اعتباره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، - رزتهم هللا - رتهور العلماء 

 

 . , أ  اْلخبار  نها الشهادة  لى الرؤية : الطريقة الثانية   
فََأْخبَػْرُت , تَػَراَءى النَّاُس اْلِْاَلَؿ "  : -رضي هللا عنهما -  لقوؿ ابن عمر ؛كيكفي إخباره بذلك ، فييصاـ برؤية ثًقىة ميكىلَّف

.  (2 )"َ َأَمَر النَّاَس ِبِصَياِموِ , َأّ ِ رََأيْػُتُو َفَصاَمُو -  صّلى هللا  ليو  سّلم -َرُسوَؿ اَّللَِّ 
 

 . إكماؿ ِ دَّة شعباف ثالثُت يوماً :  الطريقة الثالثة   
َ : " - صلى هللا عليو كسٌلم - كلقوؿ النَّيب  ، ، فاألصل بقاء الشهر  كذلك حينما ال ييرل اعتبلؿ ليلة الثبلثُت من شعباف فَِإْف ُ بِّ

َة َشْعَباَف َثاَلِثُتَ   .-رضي هللا عنهما -  من حديث ابن عمر (3)"َ َلْيُكْم فََأْكِمُلوا ِ دَّ
 

  ؟  ما ُحكم صيامو, ما ىو يـو الشّك 
، فيكوف   أك غيبار مينع الرؤية ، يـو الثبلثُت من شعباف إذا كانت السَّماء ليلة الثبلثُت من شعباف فيها غيم :يـو الشٌك ىو

أك اليـو األكؿ من رمضاف؟ كأمَّا إذا كانت السماء ليلة الثبلثُت ، ، ىل ىو يـو الثبلثُت من شعباف  اليـو التايل مشكوكان فيو
.  فبل شٌك يف ىذه اضتالة، صحوان فيمكن رؤية اعتبلؿ 

.  إذا قصد بو االحتياط لرمضاف،  ُييىرَـّ صومو : ُحكمو   
:   يدّؿ  لى ذلك 

ـى اٍليػىٍوـى الًَّذم ييشىكُّ ًفيًو فػىقىٍد عىصىى أىبىا اٍلقىاًسًم " :  أنو قاؿ-رضي هللا عنهما -  حديث عمَّار بن ياسر. أ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو  -مىٍن صىا

رَـّ،  ، فسٌمى صيامىو معصية (4)"  -كىسىلَّمى  .  كاظتعصية ال تكوف إالَّ يف فعل ػتي
َلًة " :  قاؿ-صلَّى هللا عليو كسلَّم-  أفَّ النَّيبَّ : " -رضي هللا عنهما- حديث ابن عمر. ب َفاَل َتُصوُموا , الشَّْهُر ِتْسٌع َ ِ ْشُر َف لَيػْ

َة َثاَلِثَُت , َحىتَّ تَػَرْ ُه  . (5) "فَِإْف ُ مَّ َ َلْيُكْم فََأْكِمُلوا اْلِعدَّ
 .(6 )" التحرمي :كأصٌح ىذه األقواؿ ىو" : -رزتو هللا - قاؿ ابن عثيمُت 

    ياـ بتلك الرؤية ؟ , إذا رؤي اْلالؿ يف بلد د ف آخر  :مسألة  ى  يلـز املسلموف كلهم الصِّ
 يعتدُّ ا , فه  يلـز املسلموف يف العامل اْلسالمي أف يصوموا ، أك باكستاف ،  إذا رؤم اعتبلؿ مثبلن يف ببلد اظتغرب : مثالو

برؤيتهم ؟ 
.  فالعربة باختبلؼ اظتطالع ؛ أفَّ لكل أىل بلد رؤيتهم:الصحيح 

:   يدّؿ  لى ذلك
ـى فػىقىضىٍيتي :قىاؿى ،أىفَّ أيَـّ اٍلفىٍضًل بًٍنتى اضتٍىاًرًث بػىعىثىٍتوي ًإىلى ميعىاًكيىةى بًالشَّاـً : "   -رضي هللا عنو -  حديث كريب      فػىقىًدٍمتي الشَّا

                                 
( . 1907)ركاه البخارم برقم  (5( .                                                       )133 ، 3/132)غتموع الفتاكل : انظر  (1)
 ( .6/307)اظتمتع : انظر  (6           ).( 1/585 )كاضتاكم( ، 8/231 ) كصححو ابن حباف( ،2342) برقم ركاه أبو داكد( 2)
( . 1081)ركاه مسلم برقم ،  (1909)ركه البخارم برقم  (3)
لَّمى  عىلىٍيوً  اَّللَّي  صىلَّى-  النَّيبًٌ  قػىٍوؿً  بىاب ] يف ركاه البخارم تعليقان ( 4) ؿى  رىأىيٍػتيمٍ  ًإذىا  -كىسى ك  ،  (2334) أبو داكد برقم ككصلو...[ " ،  فىأىٍفًطريكا رىأىيٍػتيميوهي  كىًإذىا فىصيوميوا اعتًٍبلى

( . 1645)ابن ماجو برقم ،  (2189)النَّسائي برقم ،  (686)الًتمذم برقم 
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تػىهىا      لىةى اصتٍيميعىًة مثيَّ قىًدٍمتي اٍلمىًدينىةى يف آًخًر الشٍَّهًر ،  رىمىضىافي كىأىنىا بًالشَّاـً مَّ كىاٍستيًهلَّ عىلى ، حىاجى فىسىأىلىًٍت عىٍبدي ، فػىرىأىٍيتي اعتًٍبلىؿى لىيػٍ
لىةى اصتٍيميعىةً : مىىتى رىأىيٍػتيمي اعتًٍبلىؿى فػىقيٍلتي : مثيَّ ذىكىرى اعتًٍبلىؿى فػىقىاؿى   - هللا عنهما مرض- اَّللًَّ ٍبني عىبَّاسو  ، أىٍنتى رىأىيٍػتىوي : فػىقىاؿى . رىأىيٍػنىاهي لىيػٍ

ـى ميعىاًكيىةي : فػىقيٍلتي  لىةى السٍَّبًت فىبلى نػىزىاؿي نىصيوـي حىىتَّ نيٍكًملى ثىبلىًثُتى أىٍك نػىرىاهي :فػىقىاؿى .  نػىعىٍم كىرىآهي النَّاسي كىصىاميوا كىصىا .   لىًكنَّا رىأىيٍػنىاهي لىيػٍ
ا أىمىرىنىا رىسيوؿي اَّللًَّ : فػىقىاؿى ،  ًبريٍؤيىًة ميعىاًكيىةى كىًصيىاًمًو م أىكىالى تىٍكتىفً  :فػىقيٍلتي   .( ) " -صلى هللا عليو كسلم -الى ىىكىذى
 مل يَر اْلالؿ يف تلك  ,  أأَّ ىو ثالثُت يوماً , ُث سافر لبلد آخر  د صاموا بعدىم بيـو , لو صاـ رج  برؤية بلد - 

 ؟ أ  يصـو معهم, فه  يُفِطر , البلد اليت سافر إليها 
 

 مث سافر لبلد آخر قد صاموا ،  فيما لو صاـ رجل برؤية بلد -رزتو هللا تعاىل - قاؿ شيخنا ابن عثيمُت :  فائدة 

الصحيح أنو يصـو معهم : " كمل يير اعتبلؿ يف تلك البلد اليت سافر إليها قاؿ شيخنا ، كأمتَّ ىو ثبلثُت يومان ، بعدىم بيـو 
 .  (2)"كلو صاـ كاحدان ك ثبلثُت يومان 

. أ  يومُت احتياطاً , لصياـ يـو ؛  النَّهي  ن تقّدـ رمضاف -
:   يدّؿ  لى ذلك
الَ تَػَقدَُّموا رََمَضاَف ِبَصْوـِ يَػْوـٍ َ الَ :"   قاؿ-صلَّى هللا عليو ك سلَّم - أفَّ النَّيبَّ ، يف الصحيحُت  -رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة 

 . (3) " ِإالَّ رَُجٌ  َكاَف َيُصوـُ َصْوًما فَػْلَيُصْموُ , يَػْوَمُْتِ 
كمن اعتاد صياـ ، إال من كاف لو صياـ معتاد عليو ، أك يومُت ، النَّهي عن تقدُّـ رمضاف بصياـ يوـو : ففي ىذا اضتديث    

من اعتاد صياـ  أك، ككافق ذلك ، ككافق إحدامها آخر الشهر، أك من اعتاد صياـ يـو ك إفطار يـو ، كاطتميس ، االثنُت 
.  كمل يبقى من أيامو إال آخر الشهر، أك من كاف عليو قضاء ، آخر الشهر 

  ؟ مىت يبدأ  جوب الصـو اليومي :مسألة 
 . ، كينتهي بغركب الشمس  البياض اظتعًتض يف األفق :كىو، يبتدئ كجوب الصـو اليومي بطلوع الفجر الثاين    
ـَ ِإىَل }:- تعاىل- قاؿ  َيا  َُكُلوْا َ اْشَربُوْا َحىتَّ يَػَتبَػُتََّ َلُكُم اْْلَْيُط األَبْػَيُض ِمَن اْْلَْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثَّ َأدتُّوْا الصِّ
.  حىت يتضح بياضي النَّهار من سواد الليل: أم.   [187 : البقرة] {الَّلْي ِ 

 

 
 
  
 

                                 
( . 1082)ركاه مسلم برقم ،  (1914)ركاه البخارم برقم  (3( .           )1087)ركاه مسلم برقم  (1)
( . 6/318)اظتمتع : انظر  (2)
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ـُ ِبُرْؤيَِة َ ْدٍؿ ْلِِاَلِلوِ  ]:   -رمحو هللا-   اؿ املصنِّف    َ جيَُِب تَػْبِييُت اَلنِّيَِّة  , َ اَل يُػْقَبُ  يف بَِقيَِّة اَلشُُّهوِر ِإالَّ َ ْداَلفِ  , َ ُيَصا
  ..[فَػَيُجوُز بِنَػيٍَّة ِمْن اَلنػََّهارِ : َ َأمَّا اَلنػَّْف ُ , ِلِصَياـِ اَْلَفْرِض 

 
زح  ـــالش

 ُيصاـ شهر رمضاف برؤية  دٍؿ  احد  .
ًهً ، أف يكوف أمينان  : املقصود بالعدؿ  ه  موثوقان ً ىربى أك ظتعرفتو بالكذب،  ، لتسرُّعو  إمَّا، ، فإف كاف ال ييوثىق ً ىربى
. فبل تيقبل شهادتو، أك لضعف بصره 

 

؟  أـ البد من التعدُّد,   ى  يكفي يف رؤية ىالؿ رمضاف خرب الواحد -
 . رجبلن كاف أك امرأة .  أنو يكفي يف رؤية ىبلؿ رمضاف خرب الواحد: الصحيح

:   يدّؿ  لى ذلك
" : إيٌنً رىأىٍيتي اعًتبلىؿى ، فىقاؿى :  فىقاؿى -صلى هللا عليو كسلم - جىاءى أٍعرىايبٌّ ًإىلى النَّيبًٌ : "  قاؿ-رضي هللا عنهما - حديث ابن عباس. أ

ْف " : نػىعىٍم ، قاؿى :  ، قاؿ ؟ أَتْشَهُد أفَّ ُُممَّداً َرُسوُؿ هللا" : نػىعىٍم ، قاؿى : ، قاؿ "  ؟ أَتْشَهُد أْف الَ إلَو إالَّ هللا يَا ِباَلُؿ أذِّ
 . () " يف النَّاِس فَػْلَيُصوُموا َ داً 

:  كىو،  لكن يقوًٌيو اضتديث اآلخر -رزتهم هللا -  كىذا اضتديث كإف ضعَّفىو بعض أىل العلم   
 رََأيْػُتوُ  َأّ ِ   -َ َسلَّمَ  َ َلْيوِ  اَّللَُّ  َصلَّى-  اَّللَِّ  َرُسوؿَ  فََأْخبَػْرتُ ,  اْلِْاَلؿَ  النَّاسُ  تَػَراَءى" :قاؿ- رضي هللا عنهما- حديث ابن عمر. ب

  .(2)" ِبِصَياِموِ  النَّاسَ  َ َأَمرَ ,  َفَصاَموُ 
 

ط ، كالرؤية  أفَّ رؤية اعتبلؿ من باب اطترب:   السبب،  كلو لوحدىا، كاظترأة تػيٍقبىل شهادهتا     ال من باب الشهادة اليت ييشًتى
. كشهادة زكر، ، كاليت قد يكوف فيها ميشاحَّة  أك رجل كامرأتاف، فيها رجبلف 

 

؟  أـ ال بد من التعدُّد,  خرب الواحد -  َت رمضاف -  ى  يكفي يف رؤية بقية الشهور -
 .-رزتهم هللا -   أنو ال بد من شاىدين يف بقية الشهور، كال يكفي خرب الواحد، كىو قوؿ رتهور العلماء: الصحيح

:   يدّؿ  لى ذلك
َنا َرُسوُؿ اَّللَِّ :" قاؿ -رضي هللا عنو - حديث اضتارث بن حاطب . أ ُ َ َلْيِو َ َسلَّمَ - َ ِهَد ِإلَيػْ َأْف نَػْنُسَك لِلرُّْؤيَِة فَِإْف مَلْ   -َصلَّى اَّللَّ

 . (3) "َنَسْكَنا ِبَشَهاَدِِتَِما , نَػَرُه َ َشِهَد َشاِىَدا َ ْدٍؿ 
َ اْنُسُكوا َْلَا فَِإْف ,َ َأْفِطُر ا ِلُرْؤيَِتِو , ُصوُموا ِلُرْؤيَِتِو : "  مرفوعان -رضي هللا عنو  - حديث عبد الرزتن بن زيد بن اطتطاب. ب

.  (4)"فَِإْف َشِهَد َشاِىَداِف َفُصوُموا َ َأْفِطُر ا, ُ مَّ َ َلْيُكْم فََأْكِمُلوا َثاَلِثَُت 
 

                                 
( . 2/167)ركاه الدارقطٍت ك صححو ،  (2338)ركاه أبو داكد برقم  (3( .          )685)ركاه الًتمذم برقم ،  (2341)ركاه أبو داكد برقم  (1)
. كصححو األلباين ،  (2117)ركاه النَّسائي برقم ،  (18895)ركاه أزتد برقم  (4( .                                         )2342)ركاه أبو داكد برقم  (2)
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 ُث مل ير ا ىالؿ شواؿ بعد الثالثُت,  لو صاـ الناس رمضاف ثالثُت يوماً بشهادة  احد  دؿ :مسألة. 

.  حىت لو مل يركا اعتبلؿ،  أهنم يفطركف بعد إدتاـ ثبلثُت يومان :الصحيح
كىذه حيجَّة شرعيَّة ثىػبيتى دخوؿ الشهر ، ا صيامهم برؤية عدؿ ككىم بدؤ،  ألفَّ الشهر ال يزيد على ثبلثُت يومان :  التعلي 

.  ، فيىثبت خركج الشهر بعد إكماؿ الًعدَّة ثبلثُت هبا
  ( شهر) بد ف لف  ,   (رمضاف: ) الصحيح أنو جيوز أف يُقاؿ : فائدة  .

:  يدّؿ  لى ذلك
ِإَذا َجاَء رََمَضاُف فُِتَحْت َأبْػَواُب :"   قاؿ-صلَّى هللا عليو كسلَّم -  يف الصحيحُت أفَّ النَّيبَّ -رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة . أ

. ()"اْاَنَّةِ 
 ,فَػُعْمَرٌة يف رََمَضاَف تَػْقِضي َحجَّةً : "  قاؿ-صلَّى هللا عليو ك سلَّم- أفَّ النَّيبَّ : عند مسلم -رضي هللا عنهما - كحديث ابن عباس. ب

 أفَّ النَّيبَّ -رضي هللا عنو - ، كأمَّا حديث أيب ىريرة  ( شهر)  كغَتىا من األحاديث اليت كردت بدكف لفظ ،(2)"َأْ  َحجًَّة َمِعي 
،  (3)"الَ تَػُقوُلوا رََمَضاَف فَِإفَّ رََمَضاَف اْسٌم ِمْن َأْسَاِء اَّللَِّ َ زَّ َ َج َّ , َ َلِكْن ُ وُلوا َشْهُر رََمَضاَف " : قاؿ-صلَّى هللا عليو ك سلَّم - 

. (أيب معشر)ػ كضعَّفو ابن عدم ب،  كالبيهقي ، أخرجو ابن عدم،فهو حديث ضعيف
 لك  صـو  اجب جيب تعيُت نيَّة الصَّـو  ب  الفجر .

فينوم بصيامو عن رمضاف، أك ، فبلبد من تعيينو قبل طلوع الفجر كلو بدقيقة كاحدة ، أفَّ من نول صومان كاجبان : كاظتقصود 
. ، أك عن نذر، أك ما أشبو ذلك عن كفَّارة

:   يدّؿ  لى ذلك
َا: " يقوؿ-صلَّى هللا عليو ك سلَّم - شتعت رسوؿ هللا :  قاؿ-رضي هللا عنهما -  حديث عمر. أ َا ِلُك ِّ , اأْلَْ َماُؿ بِالنِّيَّاِت  ِإَّنَّ َ ِإَّنَّ

 . (4)"اْمِرٍئ َما نَػَوى 
ـَ  َػْبَ  طُُلوِع اْلَفْجرِ : "  قاؿ-صلَّى هللا عليو كسلَّم -  أفَّ النَّيبَّ  -رضي هللا عنها- حديث عائشة . ب َيا ـَ , َمْن مَلْ يُػبَػيِِّت الصِّ َفالَ ِصَيا
ـَ َلُو :"  قاؿ-صلَّى هللا عليو ك سلَّم -   أفَّ النَّيبَّ  -رضي هللا عنها- كحديث حفصة ,  (5)"َلُو  ـَ ِمْن اللَّْيِ  َفاَل ِصَيا َيا َمْن مَلْ يُػبَػيِّْت الصِّ
"(6) . 
ياـ ,  رمضاف  بادة جتب يف , أ  كفارة القت  , إذا كاف الصـو متتابعاً كصـو رمضاف -  تكفي لو نيَّة  احدة أ ؿ الصِّ

.  فجاز أف تشملها نيَّة  احدة كالزكاة ,العاـ مرة  احدة
:  يدّؿ  لى ذلك 

َا: "مرفوعان  -رضي هللا عنو -  حديث عمر    َا ِلُك ِّ اْمِرٍئ َما نَػَوى, اأْلَْ َماُؿ بِالنِّيَّاِت   ِإَّنَّ  . (7) "َ ِإَّنَّ
.  ، فبلبدَّ من نيَّة جديدة أك مرض، كمن أفطر لسفر ،  أالَّ يقطع ىذه النيَّة بعذر  لكن بشرط

                                 
( . 4/203)ركاه البيهقي ،  (2/171)ركاه الدارقطٍت  (5( .           )1079)ركاه مسلم برقم ،  (1898)ركاه البخارم برقم  (1)
. كصححو األلباين ،  (2335)ركاه النسائي برقم ،  (730)ركاه الًتمذم برقم ،  (2454)ركاه أبو داكد برقم  (6(                                               )1256)ركاه مسلم برقم  (2)
( . 1907)ركاه مسلم برقم ،  (1)ركاه البخارم برقم  (7( .      )4/202)ركاه البيهقي ،  (7/53)أخرجو ابن عدم يف الكامل  (3)
( . 1907)ركاه مسلم برقم ،  (1)ركاه البخارم برقم  (4)
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 يصّح صـو النَّف  بنيَّة من النَّهار .
فطًٌرات،  رجل أصبح كمل يأكل شيئان :مثاؿ

ي
فصيامو  - عزَّ كجل-  فنول أف يصـو ىذا اليـو نفبلن هلل  ،كمل يأًت بشيء من اظت

.  صحيح
:  يدّؿ  لى ذلك

 " ؟َىْ  ِ ْندَُكْم َشْيءٌ "  :عىلىيَّ ذىاتى يػىٍوـو فػىقىاؿى   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -دىخىلى النَّيبُّ :"  قالت  - رضي هللا عنها- حديث عائشة    
 . () "فَِإّ ِ ِإًذا َصائِمٌ : " قىاؿى ،  الى  :قػيٍلنىا
 من ذلك صياـ النفل اظتعُتَّ فنيتو من  - رزتهم هللا - فيجوز صـو النَّفل يف أٌم ساعة من النهار، كاستثٌت أىل العلم     

، ألف من صاـ يـو عرفة من منتصفو ال يسمَّى صائمان ليـو عرفة  ؛ ، كيـو عرفة، كغَتىا الليل، كصياـ ًستَّة أياـ من شواؿ
. إال إذا نواه من الفجر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
( . 25731)ركاه أزتد برقم ،  (1701)ركاه ابن ماجو برقم ،  (2325)ركاه النَّسائي برقم ،  (734)ركاه الًتمذم برقم ،  (2455)ركاه أبو داكد برقم ،  (1154)ركاه مسلم برقم  (1)
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ـُ , َ اْلَمرِيُض اَلَِّذي يَػَتَضرَُّر بِالصَّْوـِ  ]:   -رمحو هللا-   اؿ املصنِّف َيا َ احْلَاِئُض َ النػَُّفَساُء , َ اْلُمَساِفُر َْلَُما اَْلِفْطُر َ الصِّ
ـُ  َيا  َأْفَطَرتَا َ َ َضَتا, َ َأْطَعَمَتا َ ْن ُك ِّ َ َلَدْيِهَماَ احْلَاِمُ  َ اْلُمْرِضُع ِإَذا َخافَػَتا َ َلى  , َ َ َلْيِهَما اَْلَقَضاءُ , حَيُْرـُ َ َلْيِهَما اَلصِّ

 .[ يَػْوـٍ ِمْسِكيًنا
 

زح ـــالش
 [ املسيض: أووًال ] 

 
 

ص لو بالفطر  كيدؿ على جواز الفطر ، كىذا من الرزتة اليت جعلها هللا تعاىل ألىل ىذه الشريعة ،    فاظتريض ؽتن ريخًٌ
ْن َأيَّاـٍ ُأَخرَ }: - تعاىل - قولوللمريض  ٌة مِّ  [.184: البقرة] {َفَمن َكاَف ِمنُكم مَّرِيًضا َأْ  َ َلى َسَفٍر َفِعدَّ

 

 ياـ ينقسم إىل أ ساـ :  املرض مع الصِّ
ألفَّ ؛ فهذا جيب عليو الصـو ، كاصترح يف اإلصبع ، كوجع الضرس ، ال يتأثَّر بو الصائم ،  أف يكوف اظترض يسَتان : األ ؿ

.  اليسَت ميٍلحىق بالعدـ
 

رَـّ عليو الصـو ، كأف يتأخر الربء أك يزيد مرضو أك رمبا يتلف معو عضو كحنو ذلك ،  أف يضرٌه الصـو : الثا  ؛ فهذا ُيي
صلَّى هللا عليو  -   كقوؿ النَّيبٌ ،{َ الَ تُػْلُقوْا بِأَْيِديُكْم ِإىَل التػَّْهُلَكةِ }:كقولو،  {َ الَ تَػْقتُػُلوْا َأنُفَسُكمْ }: - تعاىل - لقولو

  .() " الَ َضَرَر َ الَ ِضَرارَ " : - كسلَّم 
 

ألنو خركج عن رخصة ؛ كييٍكرىه لو الصـو ،   السَّابقةلآلية؛ فاألفضل لو الفطر ، كال يضرٌه ،  أف يشٌق عليو الصـو : الثالث
َ حيُِبُّ َأْف تُػْؤَتى رَُخُصُو َكَما َيْكَرُه َأْف "  : -صلَّى هللا عليو ك سلَّم -  كقد قاؿ النَّيبُّ ، كتعذيب لنفسو ،   -تعاىل – هللا ِإفَّ اَّللَّ

 . (2)"تُػْؤَتى َمْعِصَيُتوُ 
 

  [املسافس:  اوياًال ] 
 

ْن َأيَّاـٍ ُأَخرَ }:- تعاىل -  لقولو؛ مطلقان اظتسافر جيوز لو الفطر ٌة مِّ ،  [184: البقرة ]{َفَمن َكاَف ِمنُكم مَّرِيًضا َأْ  َ َلى َسَفٍر َفِعدَّ
.  مث يقضي ذلك اليـو

  ياـ ؟  أـ الفطر, أيُّهما أفض  يف حقِّ املسافر الصِّ
:   نقوؿ أف اظتسافر لو أحواؿ: ااواب
  .فييحرَـّ عليو الصـو–   يتضرَّر معها :أم  –ة أف يشٌق عليو الصـو مشقة شديدة غَت ػتتمل:األ ىل

                                 
( . 5866)ركاه أزتد برقم  (2.               )كصححو الباين ،  (2340)ركاه ابن ماجو برقم  (1)
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ـى  خىرىجى  -كسلم  عليو هللا  صلى- اَّللًَّ  رىسيوؿى  أفَّ  ":  -رضي هللا عنو - ر  حديث جاب: الدلي     ـى ، رىمىضىافى  يف  مىكَّةى  ًإىلى  اٍلفىٍتحً  عىا  فىصىا
ـى ،  اٍلغىًميمً  كيرىاعى  بػىلىغى  حىىتَّ   ًإفَّ :  ذىًلكى  بػىٍعدى  لىوي  فىًقيلى ،  شىًربى  مثيَّ  إًلىٍيوً  النَّاسي  نىظىرى  حىىتَّ  فػىرىفػىعىوي  مىاءو  ًمنٍ  بًقىدىحو  دىعىا مثيَّ  النَّاسي  فىصىا
ـى  قىدٍ  النَّاسً  بػىٍعضى   . ( )" اْلُعَصاةُ  ُأ لَِ كَ ,  اْلُعَصاةُ  ُأ لَِ كَ  " :فػىقىاؿى ،  صىا
   .كييكرىه الصـو، فاألفضل الفطر ، كلكن الفطر أرفق بو ، أف يشٌق عليو الصـو مشقة ػتتملة ال تضرٌه  :الثانية   

يف سىفىرو فػىرىأىل   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ " : -صلَّى هللا عليو ك سلَّم -  أفَّ النَّيبٌ  -رضي هللا عنو -  حديث جابر:  الدلي 
 . (2)" لَْيَس ِمْن اْلرِبِّ الصَّْوـُ يف السََّفرِ ":فػىقىاؿى ،  صىائًمه  :فػىقىاليوا " ؟ َما َىَذا" :فػىقىاؿى ، كىرىجيبلن قىٍد ظيلًٌلى عىلىٍيًو ، زًحىامنا 
ياـ ،  أف يتساكل األمراف : الثالثة    ياـ ، بأف ال يشٌق عليو الصًٌ   .-رزتهم هللا -  كىو قوؿ رتهور العلماء، فاألفضل لو الصًٌ

 :  الدلي 
يف   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - لىقىٍد رىأىيٍػتػينىا مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ  :" -رضي هللا عنو -  قاؿ أبو الدرداء -صلَّى هللا عليو كسلَّم -  أفَّ ىذا فعل النَّيبٌ . أ 

كىمىا ًمنَّا أىحىده صىائًمه ًإالَّ رىسيوؿي اَّللًَّ ، حىىتَّ ًإفَّ الرَّجيلى لىيىضىعي يىدىهي عىلىى رىٍأًسًو ًمٍن ًشدًَّة اضتٍىرًٌ ، يف يػىٍوـو شىًديًد اضتٍىرًٌ ، بػىٍعًض أىٍسفىارًًه 
، ألنو يفعل األفضل ؛  ىنا  -صلَّى هللا عليو ك سلَّم -  كالصـو ال يشٌق على النَّيبًٌ . (3)"كىعىٍبدي اَّللًَّ ٍبني رىكىاحىةى   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - 

.  كاألرفق بو
. كألنو أسهل لئلنساف أف يصـو مع الناس، أنو أسرع يف إبراء الذًٌمَّة . ب
ياـ يف الزمن الفاضل . ج  .  رمضاف:كىو، أفَّ بو ييدرؾ الصًٌ

 

 ؟  ى  جيوز ملن  ـز  لى السَّفر أف يفطر يف بلدتو  ب  أف َيشرع يف سفره:  مسألة
 . كيفارؽ البنياف،  حىت يشرع يف السَّفر  ،ال جيوز ظتن عـز على السَّفر أف يفطر   

:   يدّؿ  لى ذلك
 .  [184:البقرة] {َفَمن َكاَف ِمنُكم مَّرِيًضا َأْ  َ َلى َسَفرٍ }:- تعاىل - قولو. أ

.  بل على نيَّة سىفىر ،كمن مل خيرج من بلده مل يكن على سىفىر   
، حيث مل يفطر حىت خرج من بلدتو ،  عند مسلم  -رضي هللا عنو -  كما يف حديث جابر -صلَّى هللا عليو كسلَّم -  فعل النَّيبٌ . ب

 .(ُكَراُع الَغِمْيمِ ): كبلغ موضع يقاؿ لو
- صلَّى هللا عليو كسلَّم - فالنَّيبٌ ، كالصَّبلة مثبلن ، يف العبادات األخرل - صلَّى هللا عليو ك سلَّم -   كأيضان ىذا ىو اظتأثور عن النَّيبًٌ .ج

 كمع ذلك ، فإنو صلَّى الظهر يف اظتدينة أربع ركعات مع أنو ناكو للسَّفر ضتجة الوداع ،عندما أراد اطتركج إىل مكة كىو باظتدينة
كشرع يف ،  ألنو فارؽ بنياف اظتدينة  ؛صلَّى العصر هبا ركعتُت قصران ،   (ذا اضتليفة) فلمَّا فارؽ بنياف اظتدينة كأتى ، مل يقصر 
 . السَّفر

 

ساء و, احلائض  :  اللاًال  ] 
َت
ف
ُّ
  [الى

كعليو فلو حاضت اظترأة أك نفست أثناء   ،  كجيب عليهما أف تقضيا ما أفطرتاه من رمضاف ،جيب عليهما أف تفطرا   
                                 

( . 1122)ركاه مسلم برقم ،  (1945)ركاه البخارم برقم  (3( .                                             )1114)ركاه مسلم  (1)
( . 1115)ركاه مسلم برقم ،  (1946)ركاه البخارم برقم  (2)
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كجيب عليها القضاء إف كاف صومها  ، كلو قبل الغركب بلحظة فسد صومها سواء كاف صياـ نفل أك فرض ،    النَّهار
 .كاجبان 

:    يدّؿ  لى ذلك
 فَػنُػْؤَمُر بَِقَضاِء الصَّْوـِ َ الَ نُػْؤَمُر بَِقَضاِء - أي احلَْيض - َكاَف ُيِصيبُػَنا َذِلكَ  " :قالت -رضي هللا عنها - حديث عائشة . أ

 . ()"الصَّاَلِة 
 .(2)"َ مَلْ َتُصْم  َألَْيَس ِإَذا َحاَضْت مَلْ ُتَص ِّ "..:قاؿ - صلَّى هللا عليو كسلَّم -  أفَّ النَّيبٌ - رضي هللا عنو -  كضتديث أيب سعيد. ب

.   اإلرتاع على ذلكمى كأيضان حيكً 
 

سضِكع و, احلامل : زابعاًال  ]
ُب
 [ امل

 

رًضع على رضيعها  أهنا إذا مل تأكل تضرَّر اصتنُت :مثبلن  ، إذا خافت اضتامل على جنينها    
ي
 أهنا إذا مل  ،، أك خافت اظت

 ى  جيب  ليهما أف يُطِعما  ن ك  يـو ،  ، فإهنما تػيٍفطرا، كعليهما قضاء ما أفطرتا تأكل فإنو يقٌل اللنب فيلحقو اصتوع
؟  مسكيناً 

.  بل جيب القضاء فقط، أنو ال جيب عليهما اإلطعاـ عن كل يـو مسكينان  :الصحيح 
:    يدّؿ  لى ذلك

َ تَػَباَرَؾ َ تَػَعاىَل َ َضَع َ ْن "  :قاؿ- صلَّى هللا عليو ك سلَّم -  أفَّ النَّيبٌ  -رضي هللا عنو - نس بن مالك الكعيب أحديث . أ ِإفَّ اَّللَّ
َلى  َ , َ َشْطَر الصَّاَلِة , اْلُمَساِفِر الصَّْوـَ    -عز كجل - ، فاهلل هنما مل تؤمرا باإلطعاـإحيث .  (3)"اْلُمْرِضعِ  َ َ ْن احْلُبػْ
رضع الصـو يف نفس اليـو أداءن ، كضع عن اضتيبلى 

ي
ياـ قضاء ن ، كاظت . لكن جيب عليهما الصًٌ

َفَمن َكاَف ِمنُكم مَّرِيًضا َأْ   }:- تعاىل - كالفطر للمرض فقد قاؿ، أهنما أفطرتا لعذر فلم جيب عليهما اإلطعاـ . ب
ْن َأيَّاـٍ ُأَخرَ  ٌة مِّ فبل خبلؼ أنو جيوز عتما ،  كأيضان إذا خافت اضتامل كاظترضع على نفسيهما ، [184: البقرة ]{َ َلى َسَفٍر َفِعدَّ

  لكن ى  جيب  ليهما اْلطعاـ مع القضاء؟،  كاظتريض اطتائف على نفسو لؤلدلة السَّابقة،اإلفطار 
 .- رزتهم هللا -  كىو قوؿ رتهور العلماء، بل عليهما القضاء فقط ،  أنو ال جيب عليهما اإلطعاـ  :الصحيح   

، كغاية ما يف كليس ىناؾ دليل قاطع ناقل عن ىذا األصل ،  أف األصل براءة الذمة كأنو اليلزمهما اإلطعاـ : تعلي  ذلك 
. فكما أنو ال جيب على اظتريض اإلطعاـ فكذلك ال جيب عليهما ، األمر كهللا أعلم أف تيلحق اضتامل كاظترضع باظتريض 

 

يلزمها القضاء فقط دكف اإلطعاـ ، كىذا القوؿ أرجح األقواؿ عندم ألف غاية ما : " - رزتو هللا - قاؿ شيخنا ابن عثيمُت- 
. (4)"يكوف أهنما كاظتريض ، كاظتسافر فيلزمهما القضاء فقط 

 

:  ْلما ثالث حاالت,  املرضع ,  احلام  :    بناء  لى ما سبق 
.  ككلديهما، أف ختافا على نفسيهما . 3. أف ختافا على كلديهما فقط . 2. أف ختافا على نفسيهما فقط . 1

                                 
( . 2408) برقم أبو داكدركاه ،  (20362)برقم ركاه أزتد ( 3( .                 )335)ركاه مسلم برقم ،  (321)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 6/349)اظتمتع : انظر  (4( .                   )79)ركاه مسلم برقم ،  (304)ركاه البخارم برقم  (2)
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.   كجيب عليهما القضاء فقط ،كيف ىذه اضتاالت جيوز عتما اإلفطار   
 

 فإهنا - ما متَّ لو كاحد كذتانوف يومان فأكثر :كىو، ، فإف كاف اصتنُت قد تبُتَّ فيو خلق إنساف  كإذا أسقطت اظترأة زتلها- 
فإهنا ال تعترب -  ما مل يتٌم لو كاحد كذتانوف يومان :كىو– كإف كاف مل يتبُتَّ فيو خلق إنساف ، تيعتىربى نػيفىساء تفطر كتقضي 

ياـ نيفساء ( )  ألف حكمها حيكيم الطاىرات ؛، كجيب عليها الصًٌ
 . 

.  (  باب اضتيض)الطهارة : كسبق توضيح اظتسألة يف آخر كتاب    
 ؟ فه  جيب اْلمساؾ إذا زاؿ مانع  جوب الصـو أثناء النهار 
، ككاف ميفًطران ، ، فهل جيب عليو اإلمساؾ ؟ أك مريض شيًفيى أثناء النهار  أثناء النهار قًدـ إىل أىلومث ،  مسافر أفطر : مثاؿ

 ؟ فه  جيب  ليهم اْلمساؾ، أك حائض كنػيفىساء طهرتا أثناء النهار 
.  ، كإمنا عليهم القضاء فقط أنو ال جيب عليهم اإلمساؾ :الصحيح 

:  يدّؿ  لى ذلك 
 أيبيح لو الفطر ،، فمن أيبيح لو الفطر أكؿ النهار (2) "من أكل أكؿ النهار فليأكل آخره : "  -رضي هللا عنو - قوؿ ابن مسعود 

.  على عباده صياـ نصف يـو- تعاىل -  كألنو أفطر بعذر شرعي كمل يوجب هللا ، إذ ال فائدة من إمساكو ؛آخره

 

 يَػْوـٍ ُك ِّ فَِإنَُّو ُيْطِعُم َ ْن :  َأْ  َمَرٍض اَل يُػْرَجى بُػْرُؤُه ِلِكرَبٍ  َ ْن الصَّْوـِ اْلَعاِجزُ  َ  ]:   -رزتو هللا-   اؿ املصنِّف
 .[ ِمْسِكيًنا

 زحـــالش
 ينقسم إىل  سمُتالعجز   :

 . ييرجى زكالو،  طارئ عجز :القسم الثا  .   ال ييرجى زكالو،  دائم عجز :القسم األ ؿ 
 

  . ال يُرجى ز الولعجز  ؛ من أفطر:القسم األ ؿ
: كيدخل يف ىذا ، - رزتو هللا -  كما ذكر اظتصنف فإنو ييطًعم عن كل يـو مسكينان    ك أيَّان كاف ىذا العجز من مرض أك غَته 

ياـ ؛ من أفطر  . فالرجوع إىل الشباب متعذًٌر، ألف الًكربى ال ييرجى زكالو ، لكرب ًسٌن ال يستطيع معو الصًٌ
:   يدّؿ  لى ذلك
ـُ ِمْسِكُتٍ }:- تعاىل - يف قولو-  رضي هللا عنهما - قوؿ ابن عباس ليست مبنسوخة ىي  {َ َ َلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُو ِفْديٌَة طََعا

 . (3) للكبَت الذم ال يستطيع الصـو
 

 لو طريقتاف ,كيفية اْلطعاـ  : 
 

 فيدعو ستسة ، فإف كاف أفطر ستسة أياـ ، فيدعو إليو اظتساكُت بعدد األياـ اليت عليو ،  أف يصنع عتم طعامان :األ ىل

                                 
( .       4505)ركاه البخارم برقم  (3 ( .              )9044) ركاه ابن أيب شيبة برقم  (2( .              )1/509)اظتمتع : انظر ( 1)
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. كىكذا،  كإف كاف شهران فيدعو ثبلثُت  ،مساكُت   
. لكل مسكُت فيملًٌكهم إيَّاه،  أك ًنصف صاع من غَته  ،ًمٌد من الربُّ ،  أف ييطعمهم طعامان غَت مطبوخ : الثانية

 

  .  يُرجى ز الو؛ لعجز من أفطر :القسم الثا  
. عجزه فإنو جيب عليو القضاء إذا زاؿ ،   ك أيَّان كاف ىذا العجز من مرض أك غَته 

ْن َأيَّاـٍ ُأَخَر  }: - تعاىل –  قولو: يدّؿ  لى ذلك  ٌة مِّ  [.184:البقرة] {َفَمن َكاَف ِمنُكم مَّرِيًضا َأْ  َ َلى َسَفٍر َفِعدَّ
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 َأْ  َ ْمًدا, ِإَذا َكاَف ِفْطُرُه بَِأْكٍ , َأْ  ِبُشْرٍب, َأْ  َ ْيٍء , فَػَقطْ  َأْفَطَر فَػَعَلْيِو اْلَقَضاُء َمنْ َ   ] :  -رمحو هللا-   اؿ املصنِّف
ـُ , فَِإنَُّو يَػْقِضي َ يَػْعِتُق رَ َػَبةً   ِ َِماعٍ َأْفَطرَ ِإالَّ َمْن  , ِحَجاَمٍة, َأْ  ِإْمَناٍء مبَُباَشَرةٍ  فَِإْف مَلْ ,  َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعُْتِ  فَِإْف مَلْ جيَِْد َفِصَيا

ـُ ِستَُِّت ِمْسِكيًنا ُ - َ  َاَؿ اَلنَِّبُّ .َيْسَتِطْع فَِإْطَعا ,  َمْن َنِسَي َ ُىَو َصائٌِم فََأَكَ  َأْ  َشِرَب فَػْليُِتمَّ َصْوَموُ :"  -  َ َسلَّمَ َ َلْيوِ َصلَّى اَّللَّ
ُ َ َسَقاهُ  َا َأْطَعَمُو َاَّللَّ   [ ُمتػََّفٌق َ َلْيوِ .  "فَِإَّنَّ

 زح ـــالش
ياـ -رزتو هللا -    يف ىذا الباب عرض اظتؤلف  كيلـز من كقع فيها قضاء ذلك اليـو الذم فسد فيو ،  األشياء اليت تبطل الصًٌ

. صيامو 
   ياـ : ىي , ُمفسدات الصِّ

 .  الشرب ,األك : أ الً  -
.  كاإلرتاع، كالسينَّة ،  بالكتاب اففطًٌرمكالشرب ، األكل 

  َُكُلوْا َ اْشَربُوْا َحىتَّ يَػَتبَػُتََّ َلُكُم اْْلَْيُط األَبْػَيُض ِمَن اْْلَْيِط اأَلْسَوِد ِمَن  }: - تعاىل -  فقولو: أمَّا الكتاب   
. كالشرب، طلوع الفجر عبلمة على اإلمساؾ عن األكل  - عزَّ كجل -  فجعل هللا. [187 : البقرة] {اْلَفْجرِ 
 َمْن َنِسَى َ ُىَو َصائٌِم فََأَكَ  َأْ   ":قاؿ -صلَّى هللا عليو ك سلَّم -  أفَّ رسوؿ هللا -رضي هللا عنو - ة فعن أيب ىرير:   أمَّا السُّنَّة   

ُ َ َسَقاُه , َشِرَب  َا َأْطَعَمُو اَّللَّ ( )"فَػْليُِتمَّ َصْوَمُو فَِإَّنَّ
 بطل  ،أك شرب كىو متعمًٌد، من أكل : دؿَّ ىذا اضتديث على أفَّ ،  

.  صومو
 .(2)اإلرتاع على أفَّ األكل ك الشرب مفطر - رزتو هللا - ك نقل ابن قدامة 

 . القيء : ثانياً  -
.  طريق الفىمٌ  عن، ما خيىٍريج من جوؼ اإلنساف من الفضبلت :  ىو  القيء   

كسواء كاف ، كحنو ذلك ، كمن ييدخل إصبعو يف حلقو ليقيء ، أخرىج القيء عمدان : أم ،  من استقاء : الذي يفطِّر ىو
.   فهذا ال يفطًٌر - كخرج بدكف اختياره،  غلبو القيء  : أم -فإنو يػيفىطًٌر، كأمَّا من ذرعو، ىذا القيء قليبلن أك كثَتان 

: للقيء حالتاف : إذف    
ريج القيء بدكف اختياره: احلاؿ األ ىل .   فهذا ال ييفطًٌر ، أف خيى
 فإنو حينئذو  ،، فيقيء ما يف بطنو  كذلك بإدخاؿ إصبع كحنوه من األفعاؿ اليت حتركو ، أف يستدعي القيء: احلاؿ الثانية
.   -رزتهم هللا -  كىو قوؿ عامَّة العلماء، يعترب ميفًطران 

                                 
( . 4/349)اظتغٍت : انظر  (2( .               )1155)ركاه مسلم برقم ،  (1933)ركاه البخارم برقم  (1)
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َمْن َذَرَ ُو اْلَقْيُء فَػَلْيَس َ َلْيِو : "قاؿ -صلَّى هللا عليو كسلَّم -   أفَّ النَّيبَّ -رضي هللا عنو -  حديث أيب ىريرة :  يدؿَّ  لى ذلك   
 . ( )"َ َضاٌء َ َمْن اْستَػَقاَء َ ْمًدا فَػْليَػْقضِ 

.   االتفاؽ على ىذا -رزتهما هللا - ر كابن اظتنذ، كقد نقل اطتطايب 
.   فإف صومو صحيح ،مل خيرج منو شيء: أم، كلكنو مل يستقيء ، أمَّا لو طلب إخراج القيء عمدان    

.  (2)"كلكنو مل يقيء فإف صومو ال يفسد،  فلو استدعى القيء ":  -رزتو هللا -  قاؿ ابن عثيمُت
 ُء , يْ اْلقَ . َثاَلٌث الَ يُػَفطِّْرَف الصَّائِمَ : "  قاؿ -صلَّى هللا عليو كسلَّم -   أفَّ النَّيبٌ -رضي هللا عنو -  حديث أيب سعيد : فائدة 

ـُ , َ احلَِْجاَمُة  .  ضعيف:كىو، عبد الرزتن بن زيد بن أسلم : كفيو ، ركاه البيهقي ،  حديث ضعيف (3)"َ ااِلْحِتاَل
 

  .احلجامة:ثالثاً  -
 ،  بأهنا من األدكية- صلَّى هللا عليو ك سلَّم - كقد ثبت عن النَّيبًٌ ،  من اصتراحات القدمية  :كىي، اضتجامة تكوف مبصًٌ الدـ    

َفاُء يف َثاَلثٍَة ": - صلَّى هللا عليو ك سلَّم -  فقاؿ النَّيبُّ   .(4)..." َ َشْرطَِة ُِمَْجمٍ ...الشِّ
 

أـ ال ؟ , ى  يفسد صومو , فيمن احتجم -  رمحهم هللا -  اختلف أى  العلم -
.   -رزتهم هللا -  كىو قوؿ رتهور العلماء،  أهنا ال تفطًٌر : القوؿ األ ؿ

اٍحتىجىمى كىىيوى  كى ، اٍحتىجىمى كىىيوى ػتيًٍرـه - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -  أىفَّ النَّيبَّ : " -رضي هللا عنهما -   حديث ابن عباس : بػ استدلوا   
 . (5)"صىائًمه 
 أنو احتجم  :الصواب:  كقالوا -رحم هللا اصتميع -   كأعلَّو رتاعة من األئمَّة ،ىذا اضتديث -رزتو هللا -  كقد أنكر اإلماـ أزتد   

. كلكن ىذا عيمدة أدلٌتهم، ، كىناؾ أدلَّة أخرل  فإهنا ال تثبت ( كىىيوى صىائًمه   ) :، أمَّا زيادة كىو ػترًـ
 

  ، كاختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيٌمية، كىو قوؿ كثَت من فقهاء اضتديث ،  أفَّ من احتجم فسد صومو :  القوؿ الثا 
.  -رحم هللا اصتميع -  كرجَّحو ابن عثيمُت

اد بن أكس: بػ  استدّلوا صلَّى هللا عليو ك سلَّم  - أفَّ رسوؿ هللا -رضي هللا عنو - كأيضان حديث ثوباف ،   -رضي هللا عنو -   حديث شدَّ

.  (6)"اْلَمْحُجوـُ    َأْفَطَر احْلَاِجُم  َ : "أتى على رجل ُيتجم يف رمضاف فقاؿ -
  "،  كما أرل اضتديثُت إال صحيحُت":  -رزتو هللا -   قاؿ علي بن اظتديٍت ،كلكن ىذا عيمدة أدلتهم،  كىناؾ أدلَّة أخرل 

.  ككذلك صحَّحو البخارم
كىذا قد يسبب لو  ، ألنو خرج منو الدـ؛ يٍفسيد صومو  - كىو من كقعت عليو اضتجامة - فاحملتجم على ىذا القوؿ   

 - كىذه طريقة قدمية - ألنو ميٌص ػتجمو؛ ، كأمَّا اضتاجم فسد صومو  عامدافهو أشبو مبن استقاء ، كعجزان ، ضىٍعفان 
فه  يفطر احلاجم   ، ، كلكن اآلالت اضتديثة اليـو منفصلة ال حتتاج إىل مىصٌ  كىذا مظنَّة أف يصل شيء من الدـ إىل حلقو

؟  هبذه اْللة

                                 
( ،  5680)ركاه البخارم برقم  (4( .            )720)ركاه الًتمذم برقم ،  (2380)ركاه أبو داكد برقم ،  (10463)ركاه أزتد برقم  (1)
( . 1938)ركاه البخارم برقم  (5( .                                                                                )371 /6)اظتمتع : انظر (2)
( . 2370)ركاه أبو داكد برقم ،  (17112)ركاه أزتد برقم  (6( .                                                                                )4/220)ركاه البيهقي  (3)
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 كصوؿ الدـ إىل حلقو  :كىي،، فلمَّا انتفت ًعلَّة الفطر  ألف اضتكم يدكر مع علتو؛  ال يفطر اضتاجم هبذه اآللة :ااواب   
و انتفى حيكيم القوؿ بفطر اضتاجم . بعد مىصًٌ

حان القوؿ الثاين  -رزتو هللا -  قاؿ ابن عثيمُت أفَّ ما ذىب إليو شيخ اإلسبلـ  - كالعلم عند هللا- كالذم يظهر يل " :  مرجًٌ
 ألف األحكاـ الشرعية يينظر فيها  ؛كال ُيتاج إىل مٌص فبل معٌت للقوؿ بالفطر، ، فإذا حجم بطريق غَت مباشر  ىو األكىل

. () "إىل العلل الشرعية
 .(االستمناء)اْلمناء مبباشرة : رابعاً  -

أك ، ، أك بيد زكجتو، أك أمىتو  ، أك بيده ، كأف يتقلَّب يف فراشو أف يستدعي خركج اظتٍت بأم شيء كاف:  ىو  ،االستمناء
كعليو القضاء ،  فسد صومو  ،أك يف أٌم صياـ، فإذا فعل ذلك يف هنار رمضاف  ، بغَت ذلك ؽتا يستدعي خركج اظتٍت مبباشرة

. -  رزتهم هللا -  كىذا قوؿ األئمة األربعة، 
ُرُؾ طََعاَمُو َ َشَرابَُو َ َشْهَوتَُو :  َاَؿ هللاُ َ زَّ َ َج  ": كفيو ، القدسي - رضي هللا عنو -   حديث أيب ىريرة:  يدّؿ  لى ذلك يَػتػْ

.  ففسد بذلك صومو- تبارؾ كتعاىل- مل يدع شهوتو من أجل هللا ،كال شٌك أف من تعمَّد االستمناء ،  (2)"ِمْن َأْجِلي
  ؟  ى  تعترب ىذه األمور من املُفطرات أ  احتلم ,, أ  أمذى ,  من باشر فأمٌت :مسألة

  فهذا فسد صومو، ضتديث أيب ىريرة، فنزؿ منو اظتٍت  ، استمتع بزكجتو من دكف أف جيامعها :  أم: فأمٌت،  من باشر/ 1
.  القدسي السَّابق  -رضي هللا عنو - 

ككجب عليو ،  فسد صومو  ، كاتفقوا على أف من أنزؿ يف يـو رمضاف مبباشرة دكف الفرج":  -رزتو هللا -  قاؿ ابن ىبَتة
. (3)"القضاء 

، فنزؿ منو اظتذم ، فهذا مل يفسد صومو باإلمذاء على   استمتع بزكجتو من دكف أف جيامعها:أم:  فأمذى, من باشر / 2
كتاب  :"كالفرؽ بينهما يف، كاظتٍت ، كسبقت عبلمات اظتذم  ).  -رزتهم هللا -  كىو قوؿ رتهور العلماء، القوؿ الصحيح 

  "( .الطهارة
 :  يدّؿ  لى ذلك

كىلىًكنَّوي أىٍملىكيكيٍم ، كىيػيبىاًشري كىىيوى صىائًمه ، يػيقىبًٌلي كىىيوى صىائًمه   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أفَّ النَّيبَّ " :  -رضي هللا عنها -  حديث عائشة. أ
  .فهو مىظنَّة أف يقع منو اظتذم،  كال شٌك أف اإلنساف إذا فعل ىذا .(4) "إًلٍربًوً 

كعليو ، يفسد صومو : ، إال أزتد فإنو قاؿ  كأرتعوا على أفَّ من ظتس فأمذل أف صومو صحيح" : -رزتو هللا -  قاؿ ابن ىبَتة
.  فبل يفسد صومو بذلك،  فأمذل ،كيدخل يف ىذا من كرر النظر،  (5) "القضاء
 ، لكن إذا كاف خيشى أف فصومو صحيح، لو ترتَّب عليو خركج اظتذم ،  مباشرة الصائم فيما دكف الفرج :  نقوؿ :إذف

؛  فيجتنب ذلك ، ، أك خيشى من خركج اظتٍت   يتمادل بو األمر إىل اصتماع
.  الصـو أك خركج اظتٍت مبباشرة ييفسداف، ألف اصًتماع    

                                 
 .العضو ، كاظتعنياف متقارباف: اضتاجة ، كقيل :  اإلرب ( .1106)ركاه مسلم برقم ،  (1927)ركاه البخارم برقم  (4( .                                         )6/382)اظتمتع : انظر  (1)
( .  1/244)اإلفصاح : انظر  (5( .        )1151)ركاه مسلم برقم ،  (1894)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 1/239)اإلفصاح : انظر  (3)
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ٌرًؾ شهوتو فينزؿ معو اظتٍت:    االحتالـ , من احتلم/3  -زتهم هللار - ، كقد أرتع العلماء أف يرل اإلنساف كىو نائم ما ُيي
 . ألنو أنزؿ بغَت اختياره؛ ال يفسد صومو ، على أف من ناـ فاحتلم 

َ ِن النَّائِِم َحىتَّ :   رُِفَع اْلَقَلُم َ ْن َثالَثَةٍ :"قاؿ -صلَّى هللا عليو ك سلَّم -  أفَّ النَّيبَّ  -رضي هللا عنو -   حديث علي: يدّؿ  لى ذلك
 . ()..."َيْستَػْيِقَ  

 . اِاماع: خامساً  -
. كاإلرتاع، كالسُّنَّة ، الكتاب : ػكإفساده للصـو ثابت ب، اصًتماع أعظم مفسدات الصـو    

َياـِ الرََّفُث ِإىَل ِنَسآِئُكْم ُىنَّ لَِباٌس لَُّكْم َ َأنُتْم لَِباٌس ْلَُّنَّ َ ِلَم اَّلّلُ }:- تعاىل -  فقولو: أمَّا الكتاب َلَة الصِّ ُأِح َّ َلُكْم لَيػْ
.  [187:البقرة] {َأنَُّكْم ُكنُتْم خَتْتانُوَف َأنُفَسُكْم فَػَتاَب َ َلْيُكْم َ َ َفا َ نُكْم فَاْلَف بَاِشُر ُىنَّ 

ياـ اظتأمور بو ترؾ الوطء . كالشرب،  كاألكل  ،فدلَّت اآلية على أفَّ الصًٌ
  كسيأيت، يف الرجل الذم جامع أىلو يف هنار رمضاف ،  يف الصحيحُت -رضي هللا عنو -   فحديث أيب ىريرة:  أمَّا السُّنَّة

.  - بإذف هللا- 
. كابن تيمية يف غتموع الفتاكل، فقد نقلو غَت كاحد من أىل العلم كابن حـز يف مراتب اإلرتاع :   أمَّا اْلمجاع

 

، كلكن ال نوجب الكفَّارة إال  كجتب عليو الكفَّارة، فمن جامع يف هنار رمضاف فعليو قضاء ذلك اليـو الذم جامع فيو - 
.  - كستأيت بإذف هللا - بشركط
. فإف مل يستطع فإطعاـ ستُت مسكينان ، فإف مل جيد فصياـ شهرين متتابعُت ، عتق رقبة  :ىي  الكفَّارة

ىىلىٍكتي يىا : فػىقىاؿى   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - جىاءى رىجيله ًإىلى النَّيبًٌ " :  قاؿ- رضي هللا عنو -   حديث أيب ىريرة:  يدّؿ  لى ذلك
 :"قىاؿى . الى : قىاؿى ،"؟ َىْ  جتَُِد َما تُػْعِتُق رَ َػَبةً  :" قىاؿى ،كىقػىٍعتي عىلىى اٍمرىأىيت يف رىمىضىافى :  قىاؿى "،  ؟َ َما َأْىَلَككَ  :"قىاؿى . رىسيوؿى اَّللًَّ 

- النَّيبُّ  فىأييتى ...الى :قىاؿى . "؟فَػَهْ  جتَُِد َما ُتْطِعُم ِستَُِّت ِمْسِكيًنا:" قىاؿى ،الى :قىاؿى . " ؟فَػَهْ  َتْسَتِطيُع َأْف َتُصوـَ َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعُْتِ 

ٍره  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى   ...  ،فىمىا بػىٍُتى الىبػىتػىيػٍهىا أىٍىلي بػىٍيتو أىٍحوىجي إًلىٍيًو ًمنَّا،  أىفٍػقىرى ًمنَّا :قىاؿى . " َتَصدَّْؽ هِبََذا :" فػىقىاؿى ، بًعىرىؽو ًفيًو دتى
 .(2)" اْذَىْب فََأْطِعْمُو َأْىَلكَ  :"مثيَّ قىاؿى 

 

 رتَّب حُت عرض الكفَّارة على -صلَّى هللا عليو ك سلَّم -  النَّيبٌ  ألفَّ ؛ مث الصَّدقة  ، مث الصـو ،  الًعتق : الكفَّارة  لى الًتتيب- 
. "فَػَهْ  جتَُِد " ، " فَػَهْ  َتْسَتِطيُع : " األعرايب بقولو 

 

ياـ ييشًتط التتابع -  ، فلو قطع التتابع  -رزتهم هللا -  ، كىذا باتفاؽ العلماء "َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعُْتِ " كما يف نصًٌ اضتديث ،يف الصًٌ
،  كسفر  ، ، أمَّا إف كاف بعذر كمرض حىت لو صاـ أكثر الشهرين، بفطر يـو بدكف عذر لزمو أف ييعيد اضتساب من جديد 

 . فييكًمل على ما سبق، كغَته من األعذار ، أك أضحى ، كعيد فطر 
 ( 59)أك ، يومان  (58)فقد يكوف غتموع الشهرين ، كإذا كاف الشهر ناقصه فيكفي ىذا الشهر ، الشهراف ًسًتُت يومان - 

                                 
( . 1111)ركاه مسلم برقم ،  (1936)ركاه البخارم برقم  (2 .                        )(4402)برقم كأبو داكد ،  (24694) برقم ركاه أزتد( 1)
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يٌَّة اَل َنْكُتُب َ اَل ََنُْسُب  "ضتديث ؛ كيكفي ذلك ، على حسب دتاـ الشهر كنقصانو ، يومان  (60)أك ، يومان     ِإنَّا أُمٌَّة أُمِّ
.  كيكوف تسعان كعشرين يومان ، يكوف ثبلثُت يومان :  أم () " الشَّْهُر َىَكَذا َ َىَكَذا

 

 : إالَّ بشرطُت, الكفَّارة ال جتب  لى من جامع  ىو صائم - 
 . أف يكوف صومو يف رمضاف/ 1
، كقضاء رمضاف  ، ككفَّارة اليمُت كصياـ النذر، مث جامع كىو صائم ،  فنيٍخرًج ما لو صاـ صيامان كاجبان يف غَت رمضاف    

. - رزتهم هللا -  كىذا ىو قوؿ رتهور العلماء، كغَتىا، فبل جتب الكفَّارة 
 . أف يكوف صومو يف رمضاف  اجباً / 2
ألنو ال ؛ فبل جتب الكفَّارة ، مث جامع  ككاف صائمان ،  أك مريض  ،فنيخرج ما لو جامع يف هنار رمضاف كىو على سفر   

ياـ .  جيب عليو الصًٌ
 كىي   ما كاف بإيبلج القيبيل كالعربة باضتشفة:كالكفَّارة ىو،  اظتقصود باصًتمىاع الذم يوجب القضاء :فائدة ،: 

كسواءن كاف رًتىاعو يف -  كالعياذ باهلل -أك رًتىاعان ػتيىرَّمان كالزنا ، كىذا اصًتمىاع سواءن كاف رًتىاعان مشركعان حبلالن ، رأس الذَّكر  
.  أك دبر على الصحيح، قيػبيل 

 

الرجاؿ  ألف األصل تساكم؛  -  غَت ميٍكرىىة على اصتماع: أم - كالكفَّارة إذا كانت مطاكعة ، اظترأة جيب عليها القضاء - 
صص أحدمها عن اآلخر، كالنساء يف األحكاـ ،  . إال بدليل خيي

 شر ط بطالف الصـو باملُفطرات.  
ياـ ػمي اؿ :  إالَّ بثبلثة شركط، فطًٌرات السَّابقة ال تفيسد الصًٌ
، فمن جهل اضتكم الشرعي كمن يظٌن أفَّ االستمناء  ميفطًٌرات السَّابقةػفبل يفسد صومو باؿ، اصتاىل :  فنيٍخرًج : العلم: أ ال
.  كال يفطر بذلك، فصومو صحيح ، كالشرب غَت ميفىطًٌر ، أك األكل ، مثبلن 

:   يدّؿ  لى ذلك
 يف اضتديث القدسي  - سبحانو كتعاىل -  قاؿ[.286 : البقرة]{رَبػََّنا الَ تُػَؤاِخْذنَا ِإف نَِّسيَنا َأْ  َأْخطَْأنَا}: - تعاىل - قولو

. (2)" نعم : "كيف ركاية ،  "  د فعلت ": الذم أخرجو مسلم
 .كال يفطر هبذا، فصومو صحيح ، أك شرب ناسيان ، ، كمن أكل   فنيٍخرًج الناسي:الذِّكر: ثانيا

:   يدّؿ  لى ذلك
 َ ُىَو يَ َمْن َنسِ  : " -صلَّى هللا عليو ك سلَّم -  قاؿ رسوؿ هللا: قاؿ -رضي هللا عنو -  ما جاء يف الصحيحُت من حديث أيب ىريرة   

ُ َ َسَقاُه , فََأَكَ  َأْ  َشِرَب فَػْليُِتمَّ َصْوَموُ , َصائِمٌ  َا َأْطَعَمُو اَّللَّ ، (4)" َفاَل َ َضاَء َ َلْيِو َ اَل َكفَّارَةَ :"  كيف ركاية للحاكم،(3)"فَِإَّنَّ
- كىذا من فضل هللا ، أك شرب فإنو يتمُّ صومو ، لبياف أف النَّاسي إذا أكل - رزتو هللا تعاىل - كىذا اضتديث  استدؿ بو اظتؤلف 

- . تعاىل

                                 
( . 1155)ركاه مسلم برقم ،  (1933)ركاه البخارم برقم  (3( .          )1080)ركاه مسلم برقم ،  (1913)ركاه البخارم برقم  (1)
(. 1/595)ركاه اضتاكم  (4( .                                     )125، 126)ركاه مسلم برقم  (2)
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كال يفطر ، ، فصومو صحيح  كمن أيٍدًخلى الطعاـ يف فمو بالقوَّة رغمان عن أنفو،فنيٍخرًج من كاف ميكرىان :  االختيار:   ثالثا 
.  هبذا

:   يدّؿ  لى ذلك
.  [106 : النحل] {َمن َكَفَر بِاَّللِّ ِمن بَػْعِد إديَانِِو ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َ  َػْلُبُو ُمْطَمِ نّّ بِاِْلديَافِ }:  - تعاىل - قولو   

كمن أيٍكرًهى ، فما كاف دكنو من باب أكىل ،  رفع حكم الكيفير عمن أيٍكرًهى عليو  -عزَّ كجل - فدلَّت ىذه اآلية على أٌف هللا
. ميفطًٌراتػعلى أحد اؿ

 شاؾّّ يف طلوع الفجر من أك   ىو:  مسألة .
:  ال خيلو من حالُت

فهذا صومو صحيح باتفاؽ ،  مث يتبُتَّ لو بعد ذلك أفَّ الفجرمل يطلع  ، أف يأكل كىو شاؾٌّ يف طلوع الفجر:احلاؿ األ ىل
.  -رزتهم هللا -  األئمة األربعة
، فهذا صومو صحيح  مث يتبُتَّ لو بعد ذلك أف الفجر طالع أثناء أكلو،  أف يأكل كىو شاؾٌّ يف طلوع الفجر : احلاؿ الثانية

.  كال جيب عليو القضاء على القوؿ الصحيح، أيضان 
:   يدّؿ  لى ذلك

 [.187 : البقرة ]{ َُكُلوْا َ اْشَربُوْا َحىتَّ يَػَتبَػُتََّ َلُكُم اْْلَْيُط األَبْػَيُض ِمَن اْْلَْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ } : - تعاىل - قولو. أ
كىو اليقُت، ، كمل ييعلًٌق اضتيكيم بالشٌك بل بالتبُتُّ ، حىت يتبُتَّ لنا طلوع الفجر ، كالشرب ،  باألكل  -عز كجل - فأًذفى هللا

. كىو يف ىذه اضتالة شٌك كمل يتيقَّن أثناء أكلو
   أفَّ ابن عباس، كصححو ابن حجر  ، كما عند البيهقي، كابن عباس  -رضي هللا عنهم -  ما كرد عن بعض الصحابة. ب
ى لىكى  : " قاؿ -رضي هللا عنهما-  .  كألف األصل بقاء الليل ،() " كيٍل مىا شىكىٍكتى حىىتَّ يػىتىبػىُتَّ

  من أك   ىو شاؾّّ يف  ر ب الشمس:مسألة   .
:  ال خيلو من ثالثة أحواؿ

 ، أك شرب بعد غركب الشمس، مث تبُتَّ لو بعد ذلك أنو أكل ،  أف يأكل كىو شاؾٌّ يف غركب الشَّمس : احلاؿ األ ىل
.  -رزتهم هللا -  فهذا صومو صحيح باتفاؽ األئمة األربعة

  ،مث تبُتَّ لو بعد ذلك أف الشمس مل تغرب أثناء أكلو،  أف يأكل كقد غلب على ظنًٌو أفَّ الشَّمس غربت : احلاؿ الثانية
  .-رزتو هللا -   كرجَّحو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،أنو ال قضاء عليو :فالصحيح 

:   يدّؿ  لى ذلك
يػىٍوـى غىٍيمو مثيَّ طىلىعىٍت   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أىٍفطىٍرنىا عىلىى عىٍهًد النَّيبًٌ : " قالت  -رضي هللا عنهما-  حديث أشتاء بنت أيب بكر

  .(2)"الشٍَّمسي 
 .(3 )" كإفطارىم بناءن على ظنٌو قطعان ":  مرجحان ىذا القوؿ- رزتو هللا -  قاؿ ابن عثيمُت

                                 
( . 6/397)اظتمتع : انظر  (3( .         )1959)ركاه البخارم برقم  (2( .               )4/221)ركاه البيهقي  (1)
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فهذا عليو ، مث تبُتَّ لو بعد ذلك أف الشمس مل تغرب أثناء أكلو،  أف يأكل كمل يغلب على ظنًٌو أهنا غربت : احلاؿ الثالثة   
. - رزتهم هللا  - كىذا قوؿ األئمة األربعة، القضاء مع اإلمث 

، أك يغلب على ظنًٌو غركب الشمس، كال جيوز لو أف يفطر إالَّ بعد ما يتيقَّن من ذلك ،  ألف األصل بقاء النهار : التعلي 
 .فعوقب بتقصَته، كألنو قصَّر يف التأكُّد من الوقت 
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فطًٌرات اظتعاصرة 
ي
ياـ اليت استجدت يف عصرنا : ىي ، اظتقصود باظت : منها، كىي كثَتة ، مفسدات الصًٌ

 : خبَّاخ الرَّبو. 1
. كمواد كيميائية، كاألكسجُت ، اظتاء : ُيتوم على ثبلثة عناصر، علبة فيها دكاء سائل : كىو 
  كاللجنة الدائمة ، -رزتهم هللا -  كابن جربين،  كابن عثيمُت  ، ابن باز :كرجَّح ىذا القوؿ، أنو ال ييفطًٌر  : الصحيح    
.  - حفظها هللا -
ياـ ؟ ىل دخل أـ ال ،  ألف ىذا الداخل من البخَّاخ مشكوكان فيو : التعلي     كاليقُت ال ، كصحتو ، كاألصل بقاء الصًٌ

 . األنفاخبىخَّ :  كمثلو أيضان ،كألنو عبارة عن غاز ال يثبت كال يبقى  ، يزكؿ بالشكًٌ 
 .كأما الكبسوالت اليت تعطى ظترضى الربو كحتتوم على دقيق ينتشر يف الفم فهذه تفطر كما سيأيت يف بياف غاز األكسجُت 

:  طرة األنف. 2
 .-رزتهما هللا -  كابن عثيمُت، ابن باز : ، كرجَّح ىذا القوؿ  بشرط كصوعتا إىل اظتعدة،  أهنا تيفطًٌر  : الصحيح
كما يف حديث لقيط بن ،ك االستنشاؽ ،  هنى الصائم عن اظتبالغة يف اظتضمضة -صلَّى هللا عليو ك سلَّم -   أفَّ النَّيبَّ : التعلي 
 . كىذا يدٌؿ على أفَّ األنف لو منفىذ إىل اظتعدة، () -رضي هللا عنو - صربة 

 :  از األكسجُت. 3
:  ىو  لى نو ُت 

. إما أف يكوف  ن طريق أنابيب الغاز األسطوانية د ف إضافة مواد : النوع األ ؿ 
. كيذىب معظمو يف اصتهاز التنٌفسي،  ىواء ييعطىى للمريض :كىو   
 .ألنو كاعتواء الطبيعي؛ أنو ال ييفطًٌر  :الصحيح ؼ

.  إما أف يكوف معو كبسولة فيها د يق تضغط بآلة لتنفجر داخ  الفم : النوع الثا  
. ألف ىذا الدقيق إذا اختلط بالريق كصل إىل اظتعدة ،    فهذا ييفطر 

كإمنا  ، ألنو حسبما بلغنا ال يصل إىل اظتعدة ، ال بأس أف تستعمل ىذا األكسجُت : " - رزتو هللا - قاؿ شيخنا ابن عثيمُت 
لكن ىناؾ نوعان من اضتبوب يعطى  ، كإذا كاف كذلك فبل حرج فيو ، يصل إىل أفواه العركؽ اليت تتفتح ليسهل النفس 

كخيتلط ىذا الدقيق بالريق     ، كعتا تضغط مث تنفجر يف نفس الفم ، كىي عبارة عن كبسولة فيها دقيق ، ألصحاب الربو 
ياـ الواجب  كحينئذ يكوف مفطران فإذا كاف  ، ألنو إذا اختلط بالريق كصل إىل اظتعدة ،    فهذا ال جيوز استعمالو يف الصًٌ

                                 
(. 788)ركاه الًتمذم برقم  (1)
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فإف كاف مضطراي إليو يف رتيع الوقت فإنو يفطر كيفدم فيطعم ، اإلنساف مضطران إىل استعمالو فإنو يفطر كيقضي بعد ذلك 
 . ()" كهللا أعلم  ، عن كل يـو مسكينان 

:   طرة األذف. 4
.  أهنا ال تفطًٌر :الصحيح

ما إذا حصل خرؽ يف : كىي ، إال يف حالة كاحدة ، كما بُتَّ الطب اضتديث ،ألنو ليس ىناؾ منفىذ بُت األذف كاصتوؼ    
فعلى ىذا غسوؿ األذف ييفطًٌر إذا كاف يف األذف خرؽ ، فإنو يدخل يف اصتوؼ شيء ، طبلة األذف، فإذا كاف يف األذف خرؽ 

.  ألف السائل الداخل كثَت؛ للطبلة 
:   طرة العُت. 5

. - رزتهما هللا -   كابن عثيمُت ،ابن باز: ك رجَّح ىذا القوؿ ،  أهنا ال تيفطًٌر  :الصحيح
ان لؤلكل ك الشرب . ألف العُت ليست مىنػٍفىذى

:  (احلَُقن  )اْلبر . 6
: كىذه اإلبر تنقسم إىل قسمُت

،  كحنوىا،  كإبر السكر كالضغط كاإلبر اليت تؤخذ طتفض اضترارة:   العضليَّة  َت املغذيَّة,  اْلبر االديَّة :القسم األ ؿ 
. - رزتهما هللا -  كابن عثيمُت، أهنا ال تيفطًٌر، كرجَّح ىذا القوؿ ابن باز :  فالصحيح
. كال مبعنامها، كال شربان ، كىذه اإلبر ليست أكبلن ،  ألف األصل صٌحة الصـو حىت يقـو دليل على فساده : التعلي 

 كىو من -رزتهما هللا-  كابن عثيمُت، الصحيح أهنا تيفطًٌر، كرجَّح ىذا القوؿ ابن باز  :  اْلبر الوريدية املغذية:القسم الثا  
يجىمَّعقرارات 
.  الفقهياظت
. كالشرب، فالذم يتناكعتا يستغٍت عن األكل ، كالشرب ،  ألهنا يف معٌت األكل : التعلي 

: التربُّع بالدـ. 7
 أفَّ اضتجامة -رزتو هللا -  كسبق اطتبلؼ فيها، كسبق ترجيح شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، كمسألة التربُّع بالدَّـ كمسألة اضتجامة    

 .  -رزتو هللا -  ، كرجَّح ىذا القوؿ ابن عثيمُت كعليو فالتربُّع بالدـ يفطًٌر، تفطًٌر 
كعلى ىذا فبل جيوز للصائم صومان كاجبان أف يتربَّع بإخراج دمو الكثَت الذم يؤثًٌر على البدف : "-رزتو هللا -  قاؿ ابن عثيمُت
. (2)"تأثَت اضتجامة

:  للتحلي  ؛أخذ دـ. 8
فعلى ىذا أخذ دـ للتحليل ،  فاضتجامة تضًعف البدف  ،ألنو قليل ليس كاضتجامة؛ أخذ الدـ للتحليل ال ييفًسد الصـو    

. ال ييفطًٌر
 

:  معجوف األسناف. 9    

                                 
( . 101ص)غتالس رمضاف : انظر  (2 .   ) (163) سؤاؿ رقم  ( 212 / 19 )غتموع فتاكل شيخنا : انظر ( 1)
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. ألفَّ لو نفوذ قوم؛ ، كلكن األفضل أالَّ يستخدمو الصائم إالَّ بعد اإلفطار   ألفَّ الفم يف حيكيم الظاىر ؛ال ييفطًٌر   
: البخور:  منو , استعماؿ الطيب . 10
 ؛ كتكبَّبىو، ، كأمَّا البخور فقد ييفًطري بو الصائم إذا استنشقو   ألنو استعماؿ خارجي ؛ال ييفطًٌر (الطًٌيب  )الركائح العطرية    

 .-رزتو هللا -  ألف لو جيـر يىدخل اصتوؼ، كرجَّح ىذا القوؿ ابن عثيمُت
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 فَِإفَّ يف َتَسحَُّر ا,":  َ  َاؿَ  ,ُمتػََّفٌق َ َلْيوِ " .  اَل يَػَزاُؿ اَلنَّاُس خبََْتٍ َما َ جَُّلوا اَْلِفْطرَ  ":َ  َاؿَ  :]   -رمحو هللا-   اؿ املصنِّف
َرَ اُه ". فَِإنَُّو َطُهورٌ , فَِإْف مَلْ جيَِْد فَػْليُػْفِطْر َ َلى َماٍء , ِإَذا َأْفَطَر َأَحدُُكْم فَػْليُػْفِطْر َ َلى دَتْرٍ  ":َ  َاؿَ  ,  َ َلْيوِ ُمتػََّفقٌ ". السَُّحوِر بَػرََكةً 

ُ َ َلْيِو َ َسلََّم - َ  َاَؿ  , َاْْلَْمَسةُ  َمْن مَلْ يَدَْع  َػْوَؿ اَلزُّ ِر َ اْلَعَمَ  بِِو َ اْاَْهَ  فَػَلْيَس َّلِلَِّ َحاَجٌة يف َأْف يَدََع طََعاَمُو   ":- َصلَّى اَّللَّ
ـَ َ ْنُو َ لِيُّوُ  ":َ  َاؿَ  , َرَ اُه اَْلُبَخاِريُّ ". َ َشَرابَوُ  ـٌ َصا  .[   ُمتػََّفٌق َ َلْيوِ ".َمْن َماَت َ َ َلْيِو ِصَيا
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 ياـ  : ما ُيَسّن فعلو أثناء الصِّ
  .اْلكثار من  راءة القرآف. 1
ـ - كىكىافى ًجرٍبًيلي :"  -رضي هللا عنهما -  عن ابن عباس    لىةو ًمٍن رىمىضىافى  - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  أم النَّيبُّ -يػىٍلقىاهي  -عىلىٍيًو السَّبلى يف كيلًٌ لىيػٍ

ارًسيوي اٍلقيٍرآفى   . () " فػىييدى
، ككردت أخبار  كبعضهم يف كل عشر، ، كبعضهم يف كل سبع  ككاف بعض السَّلىف خيتمو يف قياـ رمضاف يف كل ثبلث   

.  بقراءة القرآف يف رمضاف كغَتىم من السلف، كالتابعُت ،  - رضي هللا عنهم -  كثَتة تدٌؿ على اجتهاد الصحابة
  .اْلكثار من الصَّد ة. 2
كىكىافى أىٍجوىدي مىا يىكيوفي يف رىمىضىافى ، أىٍجوىدى النَّاًس بًاطتٍىٍَتً  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى النَّيبُّ : "  - رضي هللا عنهما-  عن ابن عباس   

ـ - كىكىافى ًجرٍبًيلي ، ًحُتى يػىٍلقىاهي ًجرٍبًيلي  لىةو يف رىمىضىافى حىىتَّ يػىٍنسىًلخى - عىلىٍيًو السَّبلى  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - يػىٍعًرضي عىلىٍيًو النَّيبُّ ، يػىٍلقىاهي كيلَّ لىيػٍ
ـ - اٍلقيٍرآفى فىًإذىا لىًقيىوي ًجرٍبًيلي   .(2)"كىافى أىٍجوىدى بًاطتٍىٍَتً ًمٍن الرًٌيًح اٍلميٍرسىلىةً - عىلىٍيًو السَّبلى

  .إ  صائم:   وؿ الصائم ملن شتمو. 3
. (3 )" ِإّ ِ اْمُرٌؤ َصائٌِم :فَِإْف َسابَُّو َأَحٌد َأْ   َاتَػَلُو فَػْليَػُق ْ  :"قاؿ -صلَّى هللا عليو ك سلَّم -  أفَّ النَّيبَّ  -رضي هللا عنو -  عن أيب ىريرة 

ياـ؛ كاظتعاصي ، كغَتىا من آفات اللساف  ، كالغيبة ، كالكذب،  ينبغي للصائم أف يتجنب الشتم   ، ألهنا تينقص أجر الصًٌ
رَّمة على الصائم كغَته . رمضاف: كىو ، كشرؼ الزماف ، لشرؼ العبادة ؛ ، كلكنها على الصائم آكد  كىذه األشياء ػتي

:   يدّؿ  لى ذلك
فَػَلْيَس , َ  اْاَْه َ َمْن مَلْ يَدَْع  َػْوَؿ الزُّ ِر َ اْلَعَمَ  بِِو  : "قاؿ -صلَّى هللا عليو كسلَّم -  أٌف النَّيبَّ  -رضي هللا عنو -  حديث أيب ىريرة   

 .(4)" َّلِلَِّ َحاَجٌة يف َأْف يَدََع طََعاَمُو َ َشَرابَُو 
. تعجي  الفطور. 4

                                 
، ك العمل بو: قوؿ الزكر ( .6057)ركاه البخارم برقم  (4( .      )2308)ركاه مسلم برقم ،  (3220)ركاه البخارم برقم  (1)  كل : كىو ، أم العمل بالزكر : الكذب ككل قوؿ ػتـر
 . كعدـ اضتلم، السفاىة  : اصتهلك ،  فعل ػتـر( .            2308)ركاه مسلم برقم ، (1902)ركاه البخارم برقم  (2)
( .                                                                    1904)ركاه البخارم برقم  (3)
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الَ يَػَزاُؿ النَّاُس خبََْتٍ َما َ جَُّلوا : "  السَّابق-رضي هللا عنو -   ضتديث سهل ؛فمىت غاب قرص الشمس ييسىٌن تعجيل الفطر   
ركف الفطر حىت يظهر النجم ، كيف تعجيل الفطر ؼتالىفة ألىل الكتاب أيضان ،  ()"اْلِفْطَر   كىو فعل الرافضة اليـو، الذين يؤخًٌ

 .كتأخَت السحور، ، كحيكي اإلرتاع على استحباب تعجيل الًفطر 
. ، كال يدخل يف ىذا من أكلو أكؿ الليل أكل الطعاـ آخر الليل يف كقت السحر: كاظتقصود    .تأخَت السحور. 5

:  يدّؿ  لى استحباب تأخَت السحور
جاء ك " الَ يَػَزاُؿ النَّاُس خبََْتٍ َما َ جَُّلوا اْلِفْطرَ : " قاؿ -صلَّى هللا عليو ك سلَّم -  أفَّ النَّيبَّ  -رضي هللا عنو -  حديث سهل بن سعد. أ

. (2)"َ َأخَُّر ا السُُّحوَر  ": عند أزتد  -رضي هللا عنو  - عن أيب ذر
كىٍم : قػيٍلتي ،مثيَّ قيٍمنىا ًإىلى الصَّبلىةً -  صٌلى هللا عليو كسٌلم -تىسىحٍَّرنىا مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ " : اؿؽ- رضي هللا عنو - ت حديث زيد بن ثاب. ب

نػىهيمىا  .  دخوؿ كقت الفجر عند اآلذاف: اظتقصود بو " مث قمنا إىل الصبلة: "كقولو، (3)" قىاؿى ستىًٍسُتى آيىةن ؟ كىافى قىٍدري مىا بػىيػٍ
. كىذا يدؿ على أهنم يؤخركف السحور إىل قبيل الفجر لقرب كقت الصبلة كما يف اضتديث السَّابق 

كما جاء يف الصحيحُت من حديث ، ، كيف السحور بركة  حصلت بو فضيلة السحور، كشرب ، ككل ما حصل من أكل - 
 : فمن بركتو ما يلي،  (4)"َتَسحَُّر ا فَِإفَّ يف السَُّحوِر بَػرََكًة : " قاؿ- صلَّى هللا عليو ك سلَّم -  أنس أفَّ النَّيبَّ 

. كحتصيل السُّنَّة، كما يف ىذا اضتديث  -صلَّى هللا عليو ك سلَّم -  االمتثاؿ ألمر النَّيبَّ . 1
. كغَتىا، ك قراءة ،  ذكر  :من، التقوًٌم على العبادة هناران . 2
. ا فيو من إجابة للدعاءـى ؿً ؛ الثلث اآلخر من الليل  : كىو، إدراؾ كقت النزكؿ اإلعتي . 3
 [.18 : الذاريات] {َ بِاأْلَْسَحاِر ُىْم َيْستَػْغِفُر فَ } : - تعاىل - دخل يف قولو، كمن أٍكثىر من االستغفار يف السحر . 4
َفْصُ  َما :" قاؿ- صلَّى هللا عليو ك سلَّم-  أفَّ النَّيبَّ  - رضي هللا عنو-  ضتديث عمرك بن العاص؛ ؼتالفة أىل الكتاب كىذه فضيلة . 5

 .(5) "َأْكَلُة السََّحرِ : َ ِصَياـِ َأْىِ  اْلِكَتاِب , بَػُْتَ ِصَياِمَنا 
.  كغَتىا من الفضائل اليت تدٌؿ على بركتو .ييعًُت على إدراؾ صبلة الفجر. 6

 

 .فإف مل جيد فعلى ماء, فإف مل جيد فعلى دتر ,  أف يفطر  لى ُرَطب /6
فىًإٍف ،  مى  يػيٍفًطري عىلىى ريطىبىاتو قػىٍبلى أىٍف ييصىلًٌ - صلَّى هللا عليو كسلَّم -كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ  : " قاؿ –رضي هللا عنو -  ضتديث أنس بن مالك   

.  (6 )" فىًإٍف ملىٍ تىكيٍن حىسىا حىسىوىاتو ًمٍن مىاءو ، ملىٍ تىكيٍن ريطىبىاته فػىعىلىى دتىىرىاتو 
 , فَِإْف مَلْ جيَِْد فَػْليُػْفِطْر َ َلى َماءٍ , ِإَذا َأْفَطَر َأَحدُُكْم فَػْليُػْفِطْر َ َلى دَتْرٍ " - صلى هللا عليو كسلم - كظتا استدؿ بو اظتؤلف كىو قوؿ 

 . اليابس :الفرؽ بُت الرطب ك التمر، أفَّ الرُّطب لُتًٌ مل ييبس، كالتمر ىوك  .(7) "فَِإنَُّو َطُهورٌ 
 .أف يقوؿ الد اء الوارد إذا أفطر. 7

                                 
( . 1069)ركاه مسلم برقم  (5( .              )1098)ركاه مسلم برقم ،  (1957)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 696)ركاه الًتمذم برقم ،  (2356)ركاه أبو داكد برقم  (6( .                                             )21312)ركاه أزتد برقم  (2)
 ، كصححو، (659، 658)، كالًتمذم (255)، كأبو داكد (214، 4/17)ركاه أزتد ( 7( .              )1097)ركاه مسلم برقم ،  (1921)ركاه البخارم برقم  (3)
 . صحيح على شرط البخارم: ، كقاؿ(1/432)كاضتاكم  ، (2067)، كابن خزمية (1699)كابن ماجو ( .                  1095)ركاه مسلم برقم ،  (1923)ركاه البخارم برقم  (4)
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 َذَىَب الظََّمأُ َ ابْػتَػلَِّت ":  َاَؿ ًإذىا أىٍفطىرى -  صلى هللا عليو كسلم -كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ " : قاؿ - رضي هللا عنهما-  كىو ما ركاه ابن عمر   
 ُ  . () "اْلُعُر ُؽ َ ثَػَبَت اأَلْجُر ِإْف َشاَء اَّللَّ

َ َ َلى ِرْزِ َك , َلَك ُصْمُت :ًإذىا أىٍفطىرى قىاؿى  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -  كىافى النَّيبُّ " :- رضي هللا عنهما  - كأمَّا حديث ابن عباس   
 .فهو حديث ضعيف  (2 )"فَػتَػَقبَّْ  ِمٍتِّ ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم , َأْفَطْرُت 
 أحكاـ يف  ضاء رمضاف : 
.  ُتستحب املبادرة ِلَمن كاف  ليو  ضاء من رمضاف بعد يـو العيد- 
ر قضاء رمضاف ألف اظتبادرة يف القضاء أسرع يف إبراء الذًٌمَّة   . كلو إىل ما قبل رمضاف اآلخر ، ، كجيوز الًتاخي بأف ييؤخًٌ

:   يدّؿ  لى ذلك
ْن َأيَّاـٍ ُأَخرَ }:- تعاىل - قولو. أ ٌة مِّ   فلم تيقيَّد  ، أكجب القضاء يف أٌم أياـ أيخر-عزَّ كجل -  فاهلل[.184: البقرة]{َفِعدَّ

  . بزمن
ًإالَّ يف شىٍعبىافى ، كىافى يىكيوفي عىلىىَّ الصٍَّوـي ًمٍن رىمىضىافى فىمىا أىٍستىًطيعي أىٍف أىٍقًضيىوي "  :أهنا قالت -رضي هللا عنها -  حديث عائشة. 2

.  (3)"- صلى هللا عليو كسلم - كىذىًلكى ًلمىكىاًف رىسيوًؿ اَّللًَّ 
فكذلك القضاء إذا ، فكما أنو يؤدًٌم صياـ رمضاف متتابعان ، (  القضاء حيكي األداء )ألفَّ ؛ كييستحب أف يقضيو متتابعان    

.  -رضي هللا عنهم -  كلوركده عن كثَت من الصحابة، كألنو أسرع يف إبراء الذًٌمَّة ، كاف عليو ًعدَّة أياـ 
؟  اْلطعاـ: ى  جيب  ليو مع القضاء ,  من أخَّر القضاء إىل رمضاف اْلخر -

. كال جيب عليو إالَّ القضاء فقط، أنو يأمث إف كاف من غَت عذر  :الصحيح 
:   يدّؿ  لى ذلك

ْن َأيَّاـٍ ُأَخرَ } :- تعاىل - قولو    ٌة مِّ اإلطعاـ ظتن أخَّر القضاء بعد  - عزَّ كجل -  حيث مل يذكر هللا[.184 : البقرة] {َفِعدَّ
.  ، كىذه اآلية مطلقة ًلمىا قبل رمضاف اآلخر كما بعده كإمنا أكجب القضاء فقط، رمضاف 

أفَّ  -رضي هللا عنو -  ، كأمَّا ما كرد عن أيب ىريرة كإجياب اإلطعاـ حيكيم شرعي ُيتاج إىل دليل شرعي، كاألصل إبراء الذًٌمَّة   
-  كالدارقطٍت ،ركاه البيهقي  فحديثه ضعيف ،أمر باإلطعاـ ًلمىن أخَّر القضاء بعد رمضاف اآلخر -صلَّى هللا عليو كسلَّم -  النَّيبَّ 

نهمرضي هللا -  ، ككردت آثار عن الصحابة -رزتهما هللا  كلكنها حتيٍمىل  ، كأيب ىريرة يف األمر باإلطعاـ مع القضاء، كابن عباس  -ع
 .- رزتو هللا -  ، كرجح ىذا القوؿ ابن عثيمُت ألف اآلية فيها إجياب القضاء فقط؛على االستحباب 

  ألف قضاء رمضاف جيوز ؛ جيوز ظتن كاف عليو قضاء من رمضاف أف يصـو التطوع قبل قضاء رمضاف:فائدة  
 ، لكن من كمعلـو أهنا كانت تصـو تطوعا،  أخَّرت القضاء  -رضي هللا عنها -  كألف عائشة،  على الًتاخي كما سبق 

 حىت ُيصل على، فبلبد أف يصـو القضاء مث يصـو ًستَّ من شواؿ ،  أراد صياـ ًسٌت من شواؿ كعليو قضاء رمضاف 
.  - كما سيأيت يف باب صـو التَّطوع بإذف هللا تعاىل- ثواهبا للداللة على ذلك     

                                 
( . 1146)ركاه مسلم برقم ،  (1950)ركاه البخارم برقم  (3( .                                                                )2357)ركاه أبو داكد برقم  (1)
 .        كضٌعفو ابن حجر(، 12/146/12720)الطرباين ركاه ،  (1/185)ركاه الدارقطٍت ( 2)
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  .صاـ  نو  ليُّو,  من مات   ليو صـو -
، فيصـو عنو كليُّو  كمات بعد ذلك كمل يصم، مث أخَّر قضاءىا   رجل كاف عليو ًعدَّة أياـ من رمضاف أفطرىا : مثالو   

ياـ الواجب ، أك صـو قضاء من رمضاف، سواء كاف ىذا الصـو صـو نذر ، استحبابان   ضتديث عائشة؛  أك غَت ذلك من الصًٌ
ـَ َ ْنُو َ لِيُُّو  " :قاؿ -صلَّى هللا عليو كسلَّم -   أفَّ النَّيبَّ   -رضي هللا عنها-  ـٌ َصا ()"َمْن َماَت َ َ َلْيِو ِصَيا

  .
.  كىو األرجح كهللا أعلم ؛ ألنو أقرب قريب لو ، ىو الوارث : ىو القريب ،  كقيل : قيل :  الويّل 

 

  كلكنو أخَّره ، تلك األياـ اليت دتكَّن معها القضاء : ، ىي  اظتقصود باألياـ اليت يقضيها الويٌل عن اظتيت : تنبيو 
أك ، كمن مات بعد رمضاف مباشرة ، ىينا يصـو عنو كليُّو، أمَّا إذا مل يتمكَّن حىت مات ،  مث مات قبل أف يقضي، دكف عذر 

ياـ ، دَّة ميعيَّنة مث مات ـكمن مرض بعد رمضاف ؿً    ؛ ألنو ال جيب عليو القضاء ؛فبل يصـو عنو الويل، أك أم عذر مينع الصًٌ
ْن َأيَّاـٍ ُأَخرَ } : يقوؿ - عز كجل - ألف هللا ٌة مِّ .   كىذا مل ييدرًؾ أيامان أيخر يقضي فيها ،[184 : البقرة ]{َفِعدَّ

 

  مجع الريق  بلعو حكم: فائدة : 
. لعدـ الدليل على كراىتها ،  أنو ال يفطر كليس مبكركه :الصحيح 
، كال بعد شرب اظتاء عند أذاف الفجر ، كعليو فبل جيب التفل بعد اظتضمضة : " بعدما رجح ىذا القوؿ - رزتو هللا - قاؿ شيخنا 

 . (2)"كال عند جتمع الريق بسبب القراءة 
كىذا أمره تعم بو البلول عند رتيع الناس كلو كاف ميفطًٌران لبيَّنو ،  لعدـ الدليل ،  أف بلع النخامة ال ييفطًٌر : الصحيح أيضاً 

 .  -صلَّى هللا عليو كسلَّم - النَّيب 
 حكم ذ ؽ الطعاـ  : فائدة أخرى .

: ذ ؽ الطعاـ لو حالتاف 
 أف يكوف ضتاجة فبل يكره ، كطباخ ُيتاج إىل معرفة حبلكة طعامو كملوحتو كحنو ذلك ، كركل البخارم عن ابن :األ ىل 
". ال بأس أف يذكؽ الشيء يريد اشًتاءه : "  قاؿ -رضي هللا عنهما - عباس 
.  أف يكوف ببل حاجة فيكره ، ألنو ال يأمن أف ينزؿ إىل جوفو فيفطره :الثانية 

. (3)"كذكؽ الطعاـ يكره لغَت حاجة لكن ال ييفطًٌره ، كأما للحاجة فهو كاظتضمضة : "  -رزتو هللا - قاؿ شيخ اإلسبلـ 

 
              

 

                                 
( . 1147)ركاه مسلم برقم ،  (1952)ركاه البخارم برقم  (1)
 ( . 6/423) اظتمتع : انظر  (2)
( . 266/ 25)غتموع الفتاكل : انظر  (3)
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َ ُسِ َ  َ ْن  ,  "َ اْلَباِ َيةَ ,  يَُكفُِّر اَلسََّنَة اَْلَماِضَيةَ ":فَػَقاؿَ ؟ َ ُسِ َ  َ ْن َصْوـِ يَػْوـِ َ َرَفَة ] :   -رمحو هللا-   اؿ املصنِّف 
َ بُِعْثُت ,  َذاَؾ يَػْوـٌ ُ ِلْدُت ِفيوِ  ":فَػَقاؿَ ؟  َ ُسِ َ  َ ْن َصْوـِ يَػْوـِ َااِلثْػنَػُْتِ ",يَُكفُِّر اَلسََّنَة اَْلَماِضَيةَ  ":فَػَقاؿَ ؟ ِصَياـِ َ اُشورَاَء 

ـَ رََمَضاَف ُثَّ َأتْػبَػَعُو ِستِّا ِمْن َشوَّاٍؿ َمنْ ": َ  َاؿَ  ,  َرَ اُه ُمْسِلمٌ ".َأْ  أُْنِزَؿ َ َليَّ ِفيوِ , ِفيوِ  ـِ َكاَف ؛ َصا َرَ اُه "  الدَّْىرِ َكِصَيا
, َ َأْرَبَع َ ْشَرةَ , َأْف َنُصوـَ ِمْن اَلشَّْهِر َثاَلثََة َأيَّاـٍ َثاَلَث َ ْشَرةَ  - َ َلْيِو َ َسلَّمَ  اَّللَُّ  َصلَّى-   َأَمَرنَا َرُسوُؿ َاَّللَِّ ":َ  َاَؿ َأبُو َذرٍّ , ُمْسِلمٌ 

ِْمِذيُّ . "َ ََخَْس َ ْشَرةَ   ":َ  َاؿَ  ,  ُمتػََّفٌق َ َلْيوِ ".َ يَػْوـِ اَلنَّْحرِ , يَػْوـِ اَْلِفْطرِ : نَػَهى َ ْن ِصَياـِ يَػْوَمُْتِ  " َ ,  َرَ اُه النََّساِئيُّ َ اَلًتِّ
ـُ اَلتَّْشرِيقِ  ـُ َأْكٍ  َ ُشْرٍب َ ِذْكٌر َّلِلَِّ : َأيَّا ِإالَّ َأْف َيُصوـَ يَػْوًما , اَل َيُصوَمنَّ َأَحدُُكْم يَػْوـَ َاْاُْمَعةِ  ":َ  َاؿَ ,  َرَ اُه ُمْسِلٌم ". َأيَّا

َلُو َأْ  يَػْوًما بَػْعَدهُ   . [  ُمتػََّفٌق َ َلْيوِ " َػبػْ
 

زح  ـــالش
 فض  الصـو.  
: منها, جاءت أحاديث يف فض  الصـو    
-  يف الصحيحُت أفَّ النَّيبَّ  -رضي هللا عنو-  اختصو من بُت العبادات، كما يف حديث أيب ىريرة - سبحانو كتعاىل - أفَّ هللا. أ

ـَ فَِإنَُّو يل َ َأنَا َأْجِزي بِوِ  ": - تعاىل -  اؿ هللا" : قاؿ -صلَّى هللا عليو كسلَّم  َيا ـَ َلُو ِإالَّ الصِّ   .( )" ُك ُّ َ َمِ  اْبِن آَد
ـَ فَِإنَُّو يل َ َأنَا َأْجِزي بِوِ ): كاختلف العلماء يف معٌت     َيا ( 2)أقواالن يف فتح البارم -رزتو هللا - كذكر ابن حجر، ( ِإالَّ الصِّ

،  كمل يطلع الناس عليو، اظتقصود مقدار الثواب ال يعلمو إال هللا :   ي ،   أف الصـو ال يقع فيو الرياء كما يقع يف غَته:منها
. لئلضافة إىل هللا إضافة تشريف كتعظيم :    ي 
ُ َ ْجَهُو َ ْن  : "قاؿ -صلَّى هللا عليو كسلَّم -  أفَّ النَّيبَّ  -رضي هللا عنو -  حديث أيب سعيد. 2 ـَ يَػْوًما يف َسِبيِ  اَّللَِّ بَػعََّد اَّللَّ َمْن َصا

 . (3)"النَّاِر َسْبِعَُت َخرِيًفا 
ِإفَّ يف اْاَنَِّة بَابًا يُػَقاُؿ َلُو الرَّيَّاُف يَْدُخُ  ِمْنُو الصَّائُِموَف " : قاؿ -صلَّى هللا عليو كسلَّم -  أفَّ النَّيبَّ  -رضي هللا عنو -  حديث سهل. 3

ُرُىْم , يَػْوـَ اْلِقَياَمِة  .  (4)"فَِإَذا َدَخَ  آِخُرُىْم ُأْ ِلَق فَػَلْم يَْدُخْ  ِمْنُو َأَحٌد ..., الَ يَْدُخُ  َمَعُهْم َأَحٌد َ يػْ
 

 ما ُيسَّّن صيامو : 
  .يـو َ َرفة. 1
ياـ، اليـو التاسع من ذم اضتجة : ىو ، كيـو عرفة      ، فييسٌَّن صيامو لغَت اضتاٌج، كىو آكد أياـ تسع ذم اضتجة يف الصًٌ
.  أنو يكفًٌر سنتُت  : ثوابو     

                                 
( .                   1153)ركاه مسلم برقم ،  (2840)ركاه البخارم برقم  (3( .                  )1151)ركاه مسلم برقم ،  (1904)ركاه البخارم برقم  (1)
( .                   1152)ركاه مسلم برقم ،  (1869)ركاه البخارم برقم  (4( .                                             )107/ 4)فتح البارم : انظر  (2)
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 :سئل عن صـو يـو عرفة فقاؿ: " -صلَّى هللا عليو كسلَّم -  أفَّ النَّيبَّ  -رضي هللا عنو -   حديث أيب قتادة:  يدّؿ  لى ذلك      
َلُو "   ()"َ السََّنَة الَّيِت بَػْعَدُه , َأْحَتِسُب َ َلى اَّللَِّ َأْف يَُكفَِّر السََّنَة الَّيِت  َػبػْ

 . 
 ؛ ليتقول على العبادة من دعاء كذكر هلل بل السُّنَّة يف حقًٌو أف يفطر ذلك اليـو، كأمَّا اضتاٌج فبل ييسىٌن لو صياـ يـو عرفة    

صلَّى هللا عليو كسلَّم - أهنا بعثت للنيب :" -رضي هللا عنها -  ثبت يف الصحيحُت من حديث أـ الفضلكيدؿ على ذلك ما ، تعاىل 

. (2" ) لبنان يف ذلك اليـو ك ىو حاج فشربو  -
.  (3)"إفطار يـو عرفة بعرفة  -صلَّى هللا عليو كسلَّم - ق  ككاف من ىدم":  -رزتو هللا -  قاؿ ابن القيم   
  .يـو  اشوراء. 2
، فييسٌن  مث نيًسخى كبقي استحبابو، ، ككاف صيامو كاجبان أكؿ اإلسبلـ  حرَـّػي  امل-تعاىل  - اليـو العاشر من شهر هللا: كىو    

كما جاء يف اضتديث  ، كقومو، كأىلك فرعوف ،  كقومو  ،-عليو السبلـ -   فيو موسى-تعاىل  -  هللالألنو يوـه ننَّ ؛ صيامو 
.  -رضي هللا عنو -  عن أيب موسى، (4)اظتتفق عليو 

  .أنو يكفًٌر السَّنة اليت قبلو  : ثوابو   
: ؟ فقاؿ عن صـو يـو عاشوراء سئل : " -صلَّى هللا عليو كسلَّم -  أفَّ النَّيبَّ  -رضي هللا عنو -   حديث أيب قتادة:  يدّؿ  لى ذلك

َلُو  "  . (5 )"َأْحَتِسُب َ َلى اَّللَِّ َأْف يَُكفَِّر السََّنَة الَّيِت  َػبػْ
  .ُيستحب صياـ اليـو التاسع مع العاشر- 
 لَِ ْن بَِقيُت ِإىَل  َاِبٍ  : "قاؿ -صلَّى هللا عليو كسلَّم -  أفَّ النَّيبَّ  -رضي هللا عنهما -   حديث ابن عباس:  يدّؿ  لى ذلك   

 . (6) " أَلُصوَمنَّ التَّاِسعَ 
ياـ-  . لثبوت النٌَّص بو؛ كبإفراده ييناؿ الثواب اظتًتتًٌب على صيامو ،   ال يُكره إفراد اليـو العاشر بالصِّ

. (7)"كال ييكرىه إفراده بالصـو ،  كصياـ يـو عاشوراء كفَّارة سنىة "-رزتو هللا -  قاؿ شيخ اإلسبلـ
  فائدتاف: 

َ َخاِلُفوا اْليَػُهود , ُصوُموا يَػْوًما : " قاؿ -صلَّى هللا عليو ك سلَّم -  أفَّ النَّيبَّ  -رضي هللا عنو -  حديث ابن عباس:  الفائدة األ ىل
َلُو َأْ  يَػْوًما بَػْعَدُه   كىو، يف سنده ابن أيب ليلى ، كىو حديث ضعيف  (9)"يوماً بعده   يوما  بلو: "  ، كعند البيهقي(8)" َػبػْ

  ."التعليق على ابن خزمية " كضعَّف اضتديث األلباين يف ،  ، سيء اضتفظ
 ؟ ةأ  يـو َ َرؼ, يف يـو  اشوراء  -رضي هللا  نو -  ما املراد بالتكفَت يف حديث أيب  تادة:  الفائدة الثانية
َهْوَف َ ْنُو نَُكفِّرْ }:- تعاىل- كىي قولو ، لآلية ؛  الصغائر  : اظتراد":  -رزتو هللا -  قاؿ النوكم  ِإف جَتَْتِنُبوْا َكَبآئَِر َما تُػنػْ

(10)"، فإف مل تكن رفعت لو بو الدرجات ، ريجي التخفيف من الكبائر فإف مل تكن،  { َ نُكْم َسيَِّ اِتُكمْ 
  .

                                 
( .  1134)ركاه مسلم برقم  (6( .                                                   )1162)ركاه مسلم برقم  (1)
  .(110) االختيارات ص:انظر  (7( .                 )1123)ركاه مسلم برقم ،  (1661)ركاه البخارم برقم  (2)
 ( .2095)ركاه ابن خزمية برقم ،  (2154)ركاه أزتد برقم  (8)( .                                                       2/77) ماعتد: انظر  (3)
. ركاه البيهقي موقوفا  (9( .                 )1130)ركاه مسلم برقم ،  (2004)ركاه البخارم برقم  (4)
 ( .8/51)شرح النوكم : انظر  (10) .                إىل عاـ قابل: أم ،  (قابل)  ك( .1162)ركاه مسلم برقم  (5)
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  .اْلميس االثنُت  . 3
. كاطتميس، ييستحب صياـ االثنُت    

 : ذلك لى  يدّؿ 
َذاَؾ يَػْوـٌ ُ ِلْدُت ِفيِو  :"فقاؿ،  سيًئل عن صياـ يـو االثنُت -صلَّى هللا عليو كسلَّم - أفَّ النَّيبَّ  -رضي هللا عنو -  حديث أيب قتادة. أ

 . () "َ يَػْوـٌ بُِعْثُت َأْ  أُْنِزَؿ َ َلىَّ ِفيوِ 
َذاِنَك  " :كاطتميس قاؿ،  سيًئل عن يومي االثنُت -صلَّى هللا عليو كسلَّم -  أفَّ النَّيبَّ  -رضي هللا عنو -  حديث أسامة بن زيد. ب

. (2)"فَُأِحبُّ َأْف يُػْعَرَض َ َمِلي َ َأنَا َصائِمٌ , يَػْوَماِف تُػْعَرُض ِفيِهَما اأْلَْ َماُؿ َ َلى َربِّ اْلَعاَلِمَُت 
يرتفع مبجموعهما ، كابن ماجو  ،  كالنَّسائي ،كالًتمذم، كىذا اضتديث اختيًلفى يف صحَّتو إال أف لو شواىد عند أيب داكد    
.  - كهللا اعلم- 
.  -رزتهم هللا -  كاطتميس ػتل اتفاؽ عند العلماء، كاستحباب صياـ االثنُت    
:  ِستَّة أياـ من شواؿ. 4
. أف يصـو ًستَّة أيَّاـ من شواؿ، ييستحب ظتن صاـ رمضاف    

:    يدّؿ  لى استحباهبا
ـَ رََمَضاَف ُثَّ َأتْػبَػَعُو ِستِّا ِمْن  : " قاؿ-صلَّى هللا عليو ك سلَّم -  أفَّ النَّيبَّ -رضي هللا عنو - حديث أيب أيوب األنصارم     َمْن َصا

.  أم كصياـ السنة كاملة كىذا من فضل هللا تعاىل الواسع .(3)" َكاَف َكِصَياـِ الدَّْىرِ  ,َشوَّاؿٍ 
 

تَّة يف أٌم أياـ شواؿ -  ، كييستحب أف تيصاـ بعد يـو العيد  أك متفرًٌقة، سواء كانت متتابعة ، جيوز صياـ ىذه األياـ السًٌ
 . ًلمىا يف ذلك من اظتسارعة إىل اطتَتات؛ مباشرة 

 

  فائدة: 
  ؛ من شواؿا مث يصـو ًستَّ  ،فبلبد أف يبدأ بالقضاء أكالن ، كأراد أف يصـو ًستَّان من شواؿ ، من كاف عليو قضاء من رمضاف    

. ليناؿ ثواب ذلك
، فلو كاف عليو قضاء مث صاـ   مث إفَّ السينَّة أف يصومها بعد انتهاء قضاء رمضاف ال قبلو": -رزتو هللا -  قاؿ ابن عثيمُت   

تة قبل القضاء  كمن بقي عليو " من صاـ رمضاف" : قاؿ-صلَّى هللا عليو ك سلَّم -  ألفَّ النَّيبَّ  ؛فإنو ال ُيصل على ثواهبا، السًٌ
.  (4)"أف ييقاؿ إنو صاـ رمضاف بل صاـ بعضو  شيء منو فإنو ال يصحٌ 

 .صياـ ثالثة أياـ من ك  شهر. 5
ياـ اليت كاف ُيافظ عليها النَّيبُّ  ،ُيصل لو أجر صـو الدىر، من صاـ ثبلثة أياـ من كل شهر     صلَّى هللا عليو -  كىو سينَّة الصًٌ

. -ك سلَّم 

:   يدّؿ  لى ذلك

                                 
( . 1146)ركاه مسلم برقم  (3( .                     )1162)ركاه مسلم برقم  (1)
( . 6/466)اظتمتع : انظر  (4( .                   )2359)ركاه النَّسائي برقم  (2)
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ـٍ  : "قاؿ -صلَّى هللا عليو ك سلَّم - قاؿ رسوؿ هللا : قاؿ -رضي هللا عنو - حديث عبد هللا بن عمرك. أ    من ك   - َصْوـُ َثاَلثَِة َأيَّا
() " َصْوـُ الدَّْىِر ُكلِِّو -شهر 

 . 
، كملىٍ يىكيٍن يػيبىايل ًمٍن  كاف يىصيوـي ًمٍن كيلًٌ شىٍهرو ثىبلىثىةى أىيَّاـو  : -صلَّى هللا عليو ك سلَّم -   أفَّ النَّيبَّ -رضي هللا عنها - حديث عائشة . ب
 . (2)"  أىيَّاـً الشٍَّهًر يىصيوـي مًٌ أى 
، كأبا الدرداء كما يف (3) بصياـ ثبلثة أياـ من كل شهر أبا ىريرة كما يف الصحيحُت-صلَّى هللا عليو ك سلَّم - أكصى النَّيبُّ . ج

.  -رضي هللا عنهم -  (5)، كأبا ذر كما يف النَّسائي(4) مسلم
عل ىذه األياـ الثبلثة ىي األياـ البيض -  كاطتامس ، كالرابع عشر ، اليـو الثالث عشر من الشهر :  كىي، كاألفضل أف جيى

.  عشر
ِإَذا ُصْمَت ِمْن الشَّْهِر َثاَلثََة :"  قاؿ لو-صلَّى هللا عليو كسلَّم - أفَّ النَّيٌب  -رضي هللا عنو -  حديث أيب ذر:  يدّؿ  لى مشر  يتها

 .    (6 )"َ ََخَْس َ ْشَرَة , َ َأْرَبَع َ ْشَرَة , َفُصْم َثاَلَث َ ْشَرَة , َأيَّاـٍ 
كقد ركل البخارم ، كيناؿ فضل صياـ الدىر ، فإنو يصـو أم ثبلثة أياـ من الشهر ، كإذا مل يستطع صياـ األياـ البيض    

كما : ؟ فقاؿ أال تنتظر إىل األياـ البيض:  ، فقيل لو كاف يصـو ثبلثة األياـ من أكؿ الشهر  -رضي هللا عنهما- أفَّ ابن عمر 
نْػَيا َكأَنََّك َ رِيٌب َأْ  َ اِبُر َسِبي ٍ : "  أكصاه بقولو-صلَّى هللا عليو كسلَّم -  ألف النيب  ،يدريٍت أين أدركها ككاف ابن ، " ُكْن يف الدُّ

 .(7)"ًإذىا أىٍمسىٍيتى فىبلى تػىٍنتىًظٍر الصَّبىاحى كىًإذىا أىٍصبىٍحتى فىبلى تػىٍنتىًظٍر اٍلمىسىاءى : "  يقوؿ أيضان  -رضي هللا عنو - عمر
 البيضاض لياليها بنور القمر؛ شتيًٌيت األياـ البيض هبذا االسم :  فائدة  .

 :  أيضاً مما ُيستحب صياَمو
  . إفطار يـو, صياـ يـو . 6
ياـ     .  -عليو السبلـ - كىو صياـ داكد ، كىذا أفضل الصًٌ

 بلغو أفَّ عبدهللا بن -صلَّى هللا عليو كسلَّم - أفَّ النَّيٌب  -رضي هللا عنهما -  حديث عبد هللا بن عمرك بن العاص :  يدّؿ  لى ذلك
صلَّى هللا عليو - إىل أف قاؿ لو النَّيبُّ " َفُصْم َ َأْفِطرْ : " -صلَّى هللا عليو كسلَّم -  فقاؿ لو النَّيبُّ  ،فيصـو كل يـو، عمرك يسرد الصـو 

َياـِ  " : -كسلَّم  ـُ َداُ َد َ ُىَو َأْ َدُؿ الصِّ  ":ًإيٌنً أيًطيقي أىٍفضىلى ًمٍنوي يىا رىسيوؿى اَّللًَّ قىاؿى : قػيٍلتي  "َفُصْم يَػْوًما َ َأْفِطْر يَػْوًما َ َذِلَك ِصَيا
  .(8 )" اَل َأْفَضَ  ِمْن َذِلكَ 

 .احملرَّـ - تعاىل- شهر هللا. 7
ياـ بعد رمضاف     َياـِ بَػْعَد َشْهِر " :  قاؿ -صلَّى هللا عليو ك سلَّم- ضتديث أيب ىريرة أفَّ النَّيٌب ؛ كصومو أفضل الصًٌ َأْفَضُ  الصِّ

ـُ : رََمَضاَف  . (9)"َشْهُر اَّللَِّ اْلُمَحرَّ

                                 
 .(2431) برقم كالنَّسائي، ( 21350)برقم كركاه أزتد ، (761)برقم ركاه الًتمذم كحسنو ( 6( .         )1159)ركاه مسلم برقم ،  (1979)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 1646)ركاه البخارم برقم  (7( .                                           )1160)ركاه مسلم برقم  (2)
( . 1159)ركاه مسلم برقم ،  (3481)ركاه البخارم برقم  (8( .           )721)ركاه مسلم برقم ،  (1178)ركاه البخارم برقم  (3)
( . 1163)ركاه مسلم برقم  (9( .                                             )722)ركاه مسلم برقم  (4)
( . 2405)ركاه النَّسائي برقم  (5)
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  .شهر شعباف. 8
 - رضي هللا عنها -  يفعل، عن عائشة-صلَّى هللا عليو كسلَّم - كما كاف النَّيٌب ، كاظتقصود اإلكثار من الصـو يف شهر شعباف    

ـى شىٍهرو ًإالَّ رىمىضىافى   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - فىمىا رىأىٍيتي رىسيوؿى اَّللًَّ  : " قالت  كىمىا رىأىيٍػتيوي أىٍكثػىرى ًصيىامنا ًمٍنوي يف ، اٍستىٍكمىلى ًصيىا
 . () "شىٍعبىافى 
 فائدة  : 

. كال غَته، ، كأمَّا الفرض فبل تستأذف فيو زكجان  ال جيوز للمرأة أف تصـو التطوع حىت تستأذف زكجها
الَ َتُصوـُ اْلَمْرَأُة , َ بَػْعُلَها َشاِىٌد ":  قاؿ-صلَّى هللا عليو ك سلَّم - أفَّ النَّيٌب -  رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة :  يدّؿ  لى ذلك

 .(2)"ِإالَّ بِِإْذنِِو 
 

 صيامو ما ُنَُِي  ن : 
  .صياـ يومي العيد. 1

 رضي هللا عنو -، منها حديث أيب ىريرة  كقد دلَّت كثَت من األحاديث على ذلك،  ػترَـّ :األضحى كالفطر، صياـ يومي العيد 

كمل يأًت صارؼه يصًرؼ ،  (3)" كىيػىٍوـً اٍلًفٍطرً ، يػىٍوـً اأٍلىٍضحىى : نػىهىى عىن ًصيىاـً يػىٍومىٍُتً  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  ": -
.  -رزتهم هللا -  فدٌؿ على حترمي صومهما بإرتاع أىل العلم ، ىذا النَّهي

  .أياـ التشريق. 2
 . ثبلثة أياـ تىًلي عيد النحر :ىي  , أياـ التشريق

َيت بذلك  :   سُِّ
 . لتجف؛ كبسطها ، نشرىا  : أم،  من تشريق ضتـو األضاحي : ي 
.  كالضحايا ال تػيٍنحر حىت تشرؽ الشمس،  ألف اعتدم :  ي 

ـُ  :" قاؿ-صلَّى هللا عليو ك سلَّم -  أفَّ النَّيٌب - رضي هللا عنو -   حديث نبيشة اعتذيل:  يدّؿ  لى حترمي صوِمها ـُ التَّْشرِيِق َأيَّا َأيَّا
 . (4 )"َ ِذْكٍر َّلِلَِّ , َ ُشْرٍب , َأْكٍ  
، ألنو البد أف يصـو ثبلثة أياـ يف اضتن ؛ أك متمتًٌعان ، سواءن حن قارنان ، كجيوز صياـ أياـ التشريق ظتن مل جيد اعتدم    

ملىٍ يػيرىخٍَّص يف " :قاال -رضي هللا عنهما -  ضتديث عائشة كابن عمر؛ فإذا صاـ من أياـ التشريق جاز لو ذلك ، كسبعة إذا رجع 
ٍد اعٍتىٍدمى   . (5)"أىيَّاـً التٍَّشرًيًق أىٍف ييصىٍمنى ًإالَّ ًلمىٍن ملىٍ جيًى

  .إفراد اامعة. 3
.  أك بعده يـو، إال أف ييصاـ قبلو يـو ، ييكره صياـ يـو اصتمعة لوحده مفردان    

 :   يدّؿ  لى ذلك

                                 
( . 1141)ركاه مسلم برقم  (4( .              )1156)ركاه مسلم برقم ،  (1969)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 1997,1998)ركاه البخارم برقم  (5( .              )1126)ركاه مسلم برقم ،  (5192)ركاه البخارم برقم  (2)
 ( .1138)ركاه مسلم برقم ،  (1990)ركاه البخارم برقم ( 3)



 

   
 

ع 
ُّ
طى

َّ
ياـ -بداية املتفقِّهُت صىا الت  كتاب الصِّ

34 

َلُو  :"-صلَّى هللا عليو كسلَّم - رسوؿ هللا   قاؿ-رضي هللا عنو - يث أيب ىريرة دح    َأْ  ,اَل َيُصوَمنَّ َأَحدُُكْم يَػْوـَ اْاُُمَعِة ِإالَّ يَػْوًما  َػبػْ
 . ()" بَػْعَدهُ 
أك كاف ،  أك كافق صومو بأف كاف يصـو يومان كيفطر يومان ككافق ذلك اصتمعة،  أك يومان بعده، فإف صاـ يومان قبل اصتمعة - 

ٌص اصتمعة ؛  - كهللا أعلم-  فإف الكراىة تزكؿ  ،أك عاشوراء كما أشبهو، أك كافق عرفة ، لصيامو سبب كالقضاء ألنو مل خيى
.  كإمنا كافقت سببان عنده، بذلك 

َلَة اْاُُمَعِة : " -صلَّى هللا عليو كسلَّم - قاؿ رسوؿ هللا :  قاؿ-رضي هللا عنو -  حديث أيب ىريرة :  يدّؿ  لى ذلك اَل خَتَْتصُّوا لَيػْ
كألف ،  (2)"ِإالَّ َأْف َيُكوَف يف َصْوـٍ َيُصوُمُو َأَحدُُكْم , َ اَل خَتُصُّوا يَػْوـَ اْاُُمَعِة ِبِصَياـٍ ِمْن بَػُْتِ اأْلَيَّاـِ , بِِقَياـٍ ِمْن بَػُْتِ اللََّيايل 

ياـ يؤدم إىل الغيلو فيو . ختصيص يـو اصتمعة بالصًٌ
إذ أنو لو كاف للتحرمي ظتا ، كليس للتحرمي ،  دليل على أفَّ النهي للكراىة "ِإالَّ َأْف َيُكوَف يف َصْوـٍ َيُصوُمُو َأَحدُُكْم  : "كقولو 
.  - كهللا أعلم - استثٌت
ي عن صيامها -  ـى اٍليػىٍوـى الًَّذم  : " – رضي هللا عنو -ضتديث عمار بن ياسر ؛ يـو الشك : سبق أف من األياـ اليت هني مىٍن صىا

  (3)"  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -ييشىكُّ ًفيًو فػىقىٍد عىصىى أىبىا اٍلقىاًسًم 
كاستدلوا حبديث ، ألف اليهود كانت تعظًٌمو ؛  إىل كراىة إفراد يـو السبت بالصـو  -رزتهم هللا -  كذىب بعض أىل العلم   

ِإالَّ ِفيَما افْػًُتَِض َ َلْيُكْم , الَ َتُصوُموا يَػْوـَ السَّْبِت " :  قاؿ-صلَّى هللا عليو ك سلَّم -   أفَّ النَّيٌب -رضي هللا عنها - الصَّماء بنت بسر
 . (4)" َأْ  ُ وَد َشَجَرٍة فَػْلَيْمُضْغوُ , َ ِإْف مَلْ جيَِْد َأَحدُُكْم ِإالَّ حِلَاَء ِ َنَبٍة 

كىو الصواب إف شاء هللا فاضتديث فيو نكارة يف متنو  ،  أك منسوخ ، كذىب بعض أىل العلم إىل أف اضتديث شاذ   
.  كلذا أعلَّو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، كاضطراب يف سنده 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                 
( . 1144)ركاه مسلم برقم ،  (1985)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 1144)ركاه مسلم برقم  (2)
لَّمى  عىلىٍيوً  اَّللَّي  صىلَّى-  النَّيبًٌ  قػىٍوؿً  بىاب ] يف ركاه البخارم تعليقان ( 3) ؿى  رىأىيٍػتيمٍ  ًإذىا  -كىسى ك  ،  (2334) أبو داكد برقم ككصلو ...[ " ،  فىأىٍفًطريكا رىأىيٍػتيميوهي  كىًإذىا فىصيوميوا اعتًٍبلى

( . 1645)ابن ماجو برقم ،  (2189)النَّسائي برقم ،  (686)     الًتمذم برقم 
( . 2421)ركاه أبو داكد برقم ،  (17690)ركاه أزتد برقم  (4)
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ـَ رََمَضاَف ِإديَانًا َ اْحِتَسابًا ُ ِفَر َلُو َما َمنْ  " :َ  َاؿَ ] :   -رمحو هللا-   اؿ املصنِّف ـَ  َصا َلَة تَػَقدَّ ـَ لَيػْ  ِمْن َذنِْبِو, َ َمْن  َا
ـَ ِمْن َذنِْبوِ ُ ِفرَ اْلَقْدِر ِإديَانًا َ اْحِتَسابًا  ُ َ َلْيِو َ َسلَّمَ -   ََكافَ , "ُمتػََّفٌق َ َلْيوِ .  " َلُو َما تَػَقدَّ يَػْعَتِكُف اَْلَعْشَر َاأْلََ اِخَر ِمْن   - َصلَّى اَّللَّ
:  اَل ُتَشدُّ اَلّرَِحاُؿ ِإالَّ ِإىَل َثاَلثَِة َمَساِجدَ  ":َ  َاؿَ  ,  ُمتػََّفٌق َ َلْيوِ "َ اْ َتَكَف َأْزَ اُجُو ِمْن بَػْعِدهِ , رََمَضاَف َحىتَّ تَػَوفَّاُه َاَّللَُّ 

ـِ   [. ُمتػََّفٌق َ َلْيوِ "َ اْلَمْسِجِد َاأْلَْ َصى, َ َمْسِجِدي َىَذا, اَْلَمْسِجِد َاحْلََرا
 

: زحـــالش
لىوي  كى ، ًإذىا دىخىلى اٍلعىٍشري شىدَّ ًمئػٍزىرىهي   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى النَّيبُّ "  :قالت- رضي هللا عنها  - عن عائشة     كىأىيٍػقىظى  ،أىٍحيىا لىيػٍ
 . ()"أىٍىلىوي 
  ُحْكمو, تعريف اال تكاؼ :   

ُمْ }: - تعاىل - ، كمنو قولو كىو لزـك الشيء، مأخوذ من عىكىفى  : لغة اال تكاؼ  {يَػْعُكُفوَف َ َلى َأْصَناـٍ ْلَّ
. كُيبسوف أنفسهم عليها، يبلزموهنا : أم[.138 :األعراؼ]

. فيو - تعاىل - لزـك مسجد لطاعة هللا:   شر اً 
كما يف الصحيحُت ، اعتكف يف العشر األكاخر من رمضاف -صلَّى هللا عليو ك سلَّم - فقد ثبت أفَّ النَّيٌب ،   اال تكاؼ ُسنَّة   

، (4)- رضي هللا عنها - كحديث عائشة ،(3)- رضي هللا عنو - كحديث أيب سعيد ، (2) –رضي هللا عنهما - من حديث ابن عمر 
. (5)- رضي هللا عنها - كما ثبت عند البخارم من حديث عائشة ،كأزكاجو أيضان ، كاعتكف أصحابو بعده 

: قاؿ -صلَّى هللا عليو ك سلَّم -  أفَّ النَّيٌب -رضي هللا عنها - ضتديث عائشة ؛ فاالعتكاؼ كاجب يف حقًٌو  :  من نذر أف يعتكف- 
َ فَػْلُيِطْعوُ "  قاؿ  -صلَّى هللا عليو ك سلَّم - أف عمر سأؿ النيب " - رضي هللا عنهما - ابن عمر كضتديث  ، (6)"َمْن نََذَر َأْف يُِطيَع اَّللَّ
  .(7) "أ ؼ بنذرؾ: " كنت نذرت يف اصتاىلية أف اعتكف ليلة يف اظتسجد اضتراـ ، قاؿ :
إال أف يوجبو اظترء على نفسو ، ال جيب على الناس فرضان ، كأرتعوا على أفَّ االعتكاؼ سينَّة : "  -رزتو هللا -  قاؿ ابن اظتنذر- 

 .(8)" فيجب عليو، نذران 
 

 شر ط ِصحَّة اال تكاؼ. 
 . التمييز,  العق  , اْلسالـ . 1
. فيصٌح من غَت اظتميًٌز، كالعمرة ، ما عدا اضتن ، كىذه شركط لصحة كل عبادة    

                                 
( . 2033)ركاه البخارم برقم  (5                )( .1174)ركاه مسلم برقم ،  (2024)ركاه البخارم برقم ( 1)
( . 6696)ركاه البخارم برقم  (6                )( .1171)ركاه مسلم برقم ،  (2025)ركاه البخارم برقم ( 2)
 ( .1656)ركاه مسلم برقم ،  (2032)ركاه البخارم برقم ( 7)( .                                              2027) ركاه البخارم برقم (3)
( . 53ص)اإلرتاع : انظر  (8               )( .1172)ركاه مسلم برقم ،  (2026) ركاه البخارم برقم (4)
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  .النيَّة. 2
َا اأَلْ َماُؿ بِالنِّيَّات ,  َإَّنَا لك  : "قاؿ -صلَّى هللا عليو ك سلَّم -   يف الصحيحُت أفَّ النَّيٌب –رضي هللا عنو - ضتديث عمر      ِإَّنَّ

.  كىو مل ينًو االعتكاؼ ال ييسمَّى معتًكفان ، ، فمن جلس يف اظتسجد   فبل بد من نيَّةو لبلعتكاؼ ،()"اْمِرٍئ َما نَػَوى
 .أف يكوف طاىراً من احلدث األكرب. 3

رَـّ عليهم اللبث يف اظتسجد  .  ( - كتاب الطهارة: ) كقد تقدَّمت اظتسألة يف - فاصتنب ُيي
 .أف يكوف يف مسجد. 4

. [187 : البقرة]{َ الَ تُػَباِشُر ُىنَّ َ َأنُتْم َ اِكُفوَف يف اْلَمَساِجدِ }:، قاؿ تعاىل الذم تيقاـ فيو الصلوات اطتمس:ىو  املسجد
، ككذلك ال  أك ميصلَّى عتا يف بيتها،  من اعتكف يف بيتو كما تفعل بعض النساء بأف تتخذ مسجدان  ( معتًكفان ) فبل ييسمَّى 

يصىلىيَّات اليت ال تيقاـ فيها الصَّلىوات اطتمس ( معتكفان ) ييسمَّى 
.   من اعتكف يف اظت

  .الز جة ال بد أف تستأذف ز جها يف اال تكاؼ. 5
ككذلك ،  أف تعتكف فأًذف عتا -صلَّى هللا عليو ك سلَّم - أهنا استأذنت النَّيبَّ ، (2)اظتتفق عليو - رضي هللا عنها - ضتديث عائشة    

، كىذا بإرتاع  ا يف ذلك من تفويت ضتق الزكجـ، كؿً   ، كألفَّ االعتكاؼ سينَّة كطاعة الزكج كاجبة-رضي هللا عنها -  حفصة
 .- رزتهم هللا -  أىل العلم

؟  ى  يصّح اال تكاؼ يف  َت مسجد مُجَعة -
َ َأنُتْم َ اِكُفوَف يف }: - تعاىل - لقولو؛ أف االعتكاؼ يصٌح يف كل مسجد تيقاـ فيو صبلة اصتماعة  :الصحيح 
، كؽتا ال  ، كجيب عليو أف خيرج لصىبلة اصتيمعة فهو شامل لكل مسجد تيقاـ فيو صبلة اصتماعة، [187 : البقرة] {اْلَمَساِجدِ 

. شٌك فيو أفَّ االعتكاؼ يف مسجد تيقاـ فيو اصتيمعة أفضل
. (3)"كأرتعوا على أنو جيب على اظتعتًكف اطتركج إىل اصتمعة : "-رزتو هللا -  قاؿ ابن ىبَتة- 
ًلما فيها من ؛ أك اظتسجد األقصى أفضل  ، أك اظتسجد النبوم، اظتسجد اضتراـ :  كاالعتكاؼ يف أحد اظتساجد الثبلثة- 

:  قاؿ- صلَّى هللا عليو كسلَّم-  أفَّ النَّيبٌ -رضي هللا عنو - ضتديث أيب ىريرة ؛ كجواز شد الرحاؿ إليها ، كالصَّلوات ، مضاعفة األجور 
 . (4 )" َ َمْسِجِدي َىَذا, َ َمْسِجِد اأْلَْ َصى , َمْسِجِد احْلََراـِ : َ اَل ُتَشدُّ الّرَِحاُؿ ِإالَّ ِإىَل َثاَلثَِة َمَساِجَد " 

 

 احِلكمة من مشر  ية اال تكاؼ.  
اقتضت رزتة العزيز الرحيم بعباده أف شرع عتم من الصـو ما ييذىب فضوؿ الطعاـ : "... - رزتو هللا -  قاؿ ابن القيم   

كشرع عتم االعتكاؼ الذم  ...  - تعاىل- كيستفرغ من القلب أخبلط الشهوات اظتعوًٌقة لو عن سَته إىل هللا ، كالشراب 
كاالنقطاع عن االشتغاؿ باطتلق، ، كاطتلوة بو ،  كرتعيتو عليو  - تعاىل - عكوؼ القلب على هللا: كركحو ، مقصوده 

. (5)" كاالشتغاؿ بو كحده سبحانو

                                 
( . 1995)ركاه البخارم برقم  (4( .              )1907)ركاه مسلم برقم ،  (1)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 2/86)اعتدم : انظر  (5( .        )1173)ركاه مسلم برقم ،  (2033)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 1/256)اإلفصاح : انظر  (3)
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  ؟  مىت خيرج من معتَكفو إذا أراد أف يعتكف العشر األ اخر من رمضاف, مىت يدخ  املعتِكف 
-  كذلك ألفَّ النَّيٌب ؛- رزتهم هللا -  ، كىذا قوؿ رتهور العلماء  غركب الشمس ليلة اضتادم كالعشركفقبليدخل اظتعتًكف    

كما يف ، مث اعتكىف العشر األكاخر ، مث اعتكىف العشر األكاسط ،  اعتكىف العشر األيكىؿ من رمضاف -صلَّى هللا عليو كسلَّم 
كمنها ليلة اضتادم ، اظتتفق عليو طلبان لليلة القدر، كليلة القدر تيرجى يف أكتار العشر األكاخر - رضي هللا عنو - حديث أيب سعيد 

.  ، كىذا القوؿ ىو األحوط فلو تأخر عنها بدخولو رمبا تفوتو، كالعشركف 
ِإَذا َأرَاَد َأْف يَػْعَتِكَف َصلَّى اْلَفْجَر -  صّلى هللا  ليو  سّلم -َكاَف َرُسوُؿ اَّللَِّ " : عند مسلم  -رضي هللا عنو - كأمَّا حديث عائشة 
  ،ينقطع يف معتكىًفو- صلَّى هللا عليو كسلَّم - كما قاؿ رتهور العلماء أنو  - كهللا أعلم-  فاظتقصود بو ,() "ُثَّ َدَخَ  ُمْعَتَكَفوُ 

.  ، ال أف ذلك كاف كقت ابتداء اعتكافو كخيتلي بنفسو بعد صبلة الصبح
 

كالشهر يزكؿ بغركب الشمس ليلة ، كذلك ألفَّ العشر تزكؿ بزكاؿ الشهر ؛  غركب مشس ليلة العيدكخيرج اظتعتًكف بعد - 
 . -رزتهم هللا -   كبو قاؿ رتهور العلماء ،عيد الفطر

 

 خر ج املعتِكف أثناء ُمدَّة اال تكاؼ  لى ثالثة أنواع  :
  .أك ًحسَّان ، ا البد منو شرعان ـ أف خيرج ؿً : النوع األ ؿ

. كمن يتوضأ حيث أفَّ اظتواضئ خارج اظتسجد أك، كمن خيرج من اظتسجد لييصلي اصتمعة يف اصتامع : شر اً 
كأمَّا اليسَت ، كاظترض الذم ال يػيعىدُّ يسَتان ، كاألكل كالشرب إذا مل جيد أحدان جيلب لو ذلك ،  كقضاء اضتاجة : ِحسَّاً 

أك ًحسَّان سواء اشًتط ، ا البد منو شرعان ـفيجوز اطتركج ؿً  ، -رزتهم هللا -   باتفاؽ العلماء ،كالصداع كحنوه فهذا ال خيرج
.  ذلك أـ ال

. (2)"كأرتعوا على أنو جيوز للمعتًكف اطتركج ًلما البٌد منو" : -رزتو هللا -  قاؿ ابن ىبَتة
  .أف خيرج لطا ة ال جتب  ليو:  النوع الثا 

إال إذا كاف مشًتطان قبل أف يدخل معتكفو أف خيرج ظتثل ،  فهذا ال خيرج من معتكىفو  ، جنازةو إتًٌباعأك ، كعيادة مريض    
 .، كاألفضل لو أال خيرج  ىذا

  فقاؿ عتا النَّيبُّ  ، عندما أرادت اضتن كىي شاكية - رضي هللا عنها -  حديث ضباعة بنت الزبَت:  يدؿ  لى جواز االشًتاط
ي َ اْشًَتِِطي َ ُ ويل " : -صلَّى هللا عليو كسلَّم -  . (3)"اللَُّهمَّ ُمَِلِّي َحْيُث َحَبْسَتٍِت  :َْلَا ُحجِّ

  .-رزتو هللا -  كرجَّح ذلك ابن عثيمُت،ينايف العبادة فبل بأس ال كاشًتط ما،فدؿ ىذا على أفَّ اإلنساف إذا دخل يف عبادة 
 .أف خيرج ألمر ينايف اال تكاؼ: النوع الثالث

ألنو يف أمر ؛ ، كيبطل بو االعتكاؼ  ، فهذا ال جيوز سواءن اشًتط أـ ال ، كرتاع أىلو كمباشرهتم كمن خيرج للبيع كالشراء   
.  ينايف االعتكاؼ

 كأفَّ ،  كاضتديث الوارد يف االشًتاط إمنا كرد يف اضتن، كمنهم من قاؿ أفَّ االشًتاط ليس لو أصل يف االعتكاؼ    

                                 
( . 1207)ركاه مسلم برقم ،  (5089)ركاه البخارم برقم  (3( .                        )1172)ركاه مسلم برقم  (1)
( . 1/259)اإلفصاح : انظر  (2)
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 اظتتفق عليو  -رضي هللا عنها - لعمـو حديث عائشة ؛ كإال فبل ، اظتعتًكف إذا كانت لو حاجة خرج ضتاجتو كرجع    
 .  - كهللا أعلم -  كىو القوؿ األظهر()" ََكاَف اَل يَْدُخُ  اْلبَػْيَت ِإالَّ حِلَاَجٍة ِإَذا َكاَف ُمْعَتِكًفا  " 

 كإمنا اظتقصود خركج البدف كلو، فإفًٌ ىذا ال ييعد خركجان ، كيده ،  إذا أخرج اظتعتًكف رأسو : فائدة  .
لو- صٌلى هللا عليو كسٌلم - أف النيب  -رضي هللا عنها -   حديث عائشة:  يدّؿ  لى ذلك رج إليها رأسو كىو معتكف فًتجًٌ  كاف خيي

(2)  .
 ُمبِطالت اال تكاؼ  :

:  اْلر ج من املسجد لغَت حاجة. 1
. بطل اعتكافيو، كأنو إذا خرج من اظتسجد لغَت حاجة ، كسبق توضيح اظتسألة    
:  ااماع. 2

.  [187 :البقرة]{َ الَ تُػَباِشُر ُىنَّ َ َأنُتْم َ اِكُفوَف يف اْلَمَساِجدِ }:  - تعاىل - قولو:   يدّؿ  لى ذلك
.  بطل اعتكافو، اإلرتاع على أفَّ من جامع زكجتو عامدان كىو معتكف  -رزتو هللا -  كنقل ابن اظتنذر    

.   لآلية السَّابقة-رزتهم هللا -  باتفاؽ األئمَّة، بطل اعتكافو ،  فأنزؿ منػىيَّان - أم من غَت رتاع -كمن باشر زكجتو    
-  أفَّ النَّيبٌ  -رضي هللا عنو -  ، كضتديث علي ألنو بغَت اختياره باتفاؽ األئمَّة؛ فبل يفسد اعتكافو ، كمن أنزؿ منػىيَّان باحتبلـ     

 . (3)"...َ ِن النَّائِِم َحىتَّ َيْستَػْيِقَ  :   رُِفَع اْلَقَلُم َ ْن َثالَثَةٍ : "قاؿ -صلَّى هللا عليو ك سلَّم 
.  أف اعتكافو يفسد-رزتهم هللا -  فقوؿ رتهور العلماء - تعمَّد خركج اظتٍت: أم - كأمَّا من استمٌت    

 كجيب عليهما ، كالنفاس أثناء االعتكاؼ ،  كالنػُّفىساء ال يبطل اعتكافهما إذا طرأ عليهما اضتيض  ، اضتائض: فائدة
. ا ال بد منوـألنو خركج ؿً ؛ مث إذا طهرتا رجعتا إىل معتكىًفهما ، اطتركج من اظتسجد إىل البيت 

: الّرِدَّة. 3
لَِ ْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ } : لقولو تعاىل؛   -رزتهم هللا -   بطل اعتكافو باتفاؽ األئمة -كالعياذ باهلل - فإذا ارتد اظتعتًكف   

 .[سورة الزمر: 65]{َ َمُلكَ 
كحنوه، كأف ، كذكر ، كقراءة للقرآف ، صبلة : ًمن ،  العبادات اطتاصَّة :كىي، ييستحب للمعتًكف أف يشتغل بالقيريبات - 

كالًتجُّل ضتديث ، كالطيب ، ، كييباح لو لبس الثياب اضتسنة  كغَته، ككثرة كبلـو ، كًمراء ، جيتنب ما ال يعنيو من ًجداؿ 
.  (4)"أثناء اعتكافو -صلَّى هللا عليو ك سلَّم - أهنا كانت ترجل النيب : -رضي هللا عنها - ة عائش

 -رضي هللا عنها -  كما كانت تفعل صفيَّة بنت حيي،كيتحدثوف معو ، ، كييباح لو أف يزكره أىلو   تسريح الشَّعىر:ىو,  الًتجُّ  
 .(5)ق يف اضتديث اظتتفق علي -صلَّى هللا عليو ك سلَّم -  مع النَّيبٌ 

 

                                 
( .     297)ركاه مسلم برقم ،  (2029)ركاه البخارم برقم  (4( .    )297)ركاه مسلم برقم ،  (2029)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 2175)ركاه مسلم برقم ،  (2038)ركاه البخارم برقم  (5( .    )297)ركاه مسلم برقم ،  (2029)ركاه البخارم برقم  (2)
 . (4402)برقم كأبو داكد ،  (24694) برقم ركاه أزتد( 3)
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 أحكاـ ليلة القدر  :
مىت تكوف ليلة القدر؟ 

 :  ليلة القدر يف العشر األ اخر من رمضاف-
َلَة اْلَقْدِر يف اْلَعْشِر اأْلََ اِخِر ِمْن :" قاؿ -صلَّى هللا عليو كسلَّم -  أفَّ النَّيبَّ  -رضي هللا عنها -  ضتديث عائشة     حَتَرَّْ ا لَيػْ

() "رََمَضاَف 
 . 

. كالتاسعة كالعشركف،  كالسابعة،  كاطتامسة،  كالثالثة،  اضتادية: كىي، كأكتار العشر األكاخر آكدىا    
َلَة اْلَقْدِر يف اْلِوْتِر ِمْن اْلَعْشِر اأْلََ اِخِر ِمْن : " قاؿ -صلَّى هللا عليو كسلَّم - أفَّ رسوؿ هللا  -رضي هللا عنها -  ضتديث عائشة حَتَرَّْ ا لَيػْ

ٍعتي أييبىَّ ٍبنى :قاؿ -رضي هللا عنو-  ضتديث زر بن حبيش ؛ ليلة سبع كعشرين :ىي،  كأرجى ليلة من األكتار ،( 2) "رََمَضاَف  شتًى
لىةى اٍلقىٍدًر :  يػىقيوؿي -رضي هللا عنو- ًإفَّ عىٍبدى اَّللًَّ ٍبنى مىٍسعيودو : كىًقيلى لىوي - كىٍعبو يػىقيوؿي  ـى السَّنىةى أىصىابى لىيػٍ أييبىٌّ كىاَّللًَّ : فػىقىاؿى - مىٍن قىا

لىةو قً مي كىاَّللًَّ ًإيٌنً ألىٍعلىمي أى  كى - ُيىًٍلفي مىا يىٍستىٍثًٌت -  رىمىضىافى م الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى ًإنػَّهىا لىفً مالَّذً  لىةي الَّيًت أىمىرىنىا هًبىا رىسيوؿي مى  قً ،مى  لىيػٍ  اللَّيػٍ
لىةي صىًبيحىًة سىٍبعو كىًعٍشرًينى مى بًًقيىاًمهىا قً -  صلى هللا عليو كسلم -اَّللًَّ  يػىٍوًمهىا بػىٍيضىاءى الى  كىأىمىارىتػيهىا أىٍف تىٍطليعى الشٍَّمسي يف صىًبيحىةً ،  لىيػٍ

كلكن ليلة ، أهنا تتنقَّل بُت أكتار العشر  :الصحيح بل ، كال يعٍت ذلك أهنا ال تكوف إال يف سبع كعشرين ، (3)" شيعىاعى عتىىا 
.  سبع كعشرين أرجاىا

كعامان ليلة ، ، كعامان ليلة تسع كعشرين  كالصحيح أهنا تنتقَّل فتكوف عامان ليلة إحدل كعشرين: "- رزتو هللا -  قاؿ ابن عثيمُت
 أف جيتهد  :، كال تتعُتَّ فيها كما يظنُّو الناس فيبٍت على ظنو ىذا لكن أرجى الليايل ليلة سبع كعشرين... ستس كعشرين

 .(4)"كيفًت فيما سواىا من الليايل، فيها كثَتان 
 

 احِلْكمة من إخفاء ليلة القدر.  
.  ، كاسم هللا األعظم ليجتهد اظتسلم يف طلبها كما أيخفيت ساعة اصتمعة

َيت ليلة القدر هبذا االسم ؟  - ملَ سُِّ
  ، التقدير اطتاص، كأمَّا التقدير العاـ :كاظتراد بو،  ألنو ييقدَّر فيها ما يكوف يف تلك السَّنىة إىل مثلها من السَّنىة القادمة : ي 
.  -رزتو هللا -  ، كرجح ىذا ابن القيم  متقدًٌـ على خلق السماكات كاألرض:فهو
 . ، كال مانع من رتع السببُت- تعاىل -  لعظم قدرىا عند هللا:  ي 

 

 المات ليلة القدر   :
.  السَّابق  -رضي هللا عنو-  من حديث أييبىٌ بن كعب، أفَّ الشمس تطلع صبيحتها ال شعاع عتا ،كما يف صحيح مسلم / 1
صلَّى هللا -  أف النَّب عند ابن خزمية،  -رضي هللا عنهما -  ، كما ثبت يف حديث ابن عباس أهنا ليلة طلقة ال حارة كال باردة/ 2

َلة اْلَقْدر " :  اؿ  -عليو كسلَّم  َلٌة لَيػْ  (5)"طَْلَقٌة اَل َحارٌَّة َ اَل بَارَِدٌة , ُتْصِبح الشَّْمس يَػْومَها مَحَْراَء َضِعيَفٌة لَيػْ

                                 
( . 6/492)اظتمتع : انظر  (4( .               )1169)ركاه مسلم برقم ،  (2020)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 2192)ركاه ابن خزمية برقم  (5( .                                              )2017)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 21197)ركاه ازتد برقم ،  (762)ركاه مسلم برقم  (3)
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صلَّى هللا عليو -  أف النب .عند الطرباين ، -رضي هللا عنو- ، كما ثبت يف حديث كاثلة بن األسقع  أنو ال ييرمى فيها بنجم/ 3

 .()"ليلة القدر ليلة بلجة ال حارة  ال باردة ,  ال يرمى فيها بنجم : "  اؿ  -كسلَّم 
َ َأرَاِ   :"... -صلَّى هللا عليو ك سلَّم -  قاؿ النَّيبُّ  ، -رضي هللا عنو- من حديث عبد هللا بن أينيس، ما جاء يف صحيح مسلم / 4

لىةى ثىبلىثو كىًعٍشرًينى : قىاؿى . "ُصْبَحَها َأْسُجُد يف َماٍء َ ِطٍُت  . (2)... "فىميًطٍرنىا لىيػٍ
 فض  ليلة القدر  :
َلِة اْلَقْدِر }: - تعاىل - قاؿ هللا، ىي أفضل الليايل     َلُة اْلَقْدِر ِإنَّا َأنَزْلَناُه يف لَيػْ ٌر  َ َما َأْدرَاَؾ َما لَيػْ َلُة اْلَقْدِر َخيػْ  لَيػْ

ْن َأْلِف َشْهٍر  ـٌ ِىَي َحىتَّ َمْطَلِع اْلَفْجِر  تَػنَػزَُّؿ اْلَماَلِئَكُة َ الرُّ ُح ِفيَها بِِإْذِف َرهبِِّم مِّن ُك ِّ َأْمٍر مِّ .  [سورة القدر]{ َساَل
:  فمن فضائلها يف ىذه السورة

 . كتابالذم ىو أفضل ،  أينزؿ فيها القرآف الكرمي /1
.  كأربعة أشهر، ، كقدَّرىا أىل العلم بثبلث كذتانُت سىنىة   خَت من ألف شهر/2
.   نزكؿ اظتبلئكة فيها/3
.  ال شر فيها  ،كخَت كلها، كصفها بأهنا سبلـ كلها  / 4
. أنزؿ يف فضلها سورة كاملة تػيٍتلى إىل يـو القيامة - تعاىل  -  أفَّ هللا /5

:    أمَّا السُّنَّة
ـَ " :قاؿ -صلَّى هللا عليو ك سلَّم -  عن النَّيبًٌ  -رضي هللا عنو -  فعن أيب ىريرة    َلَة اْلَقْدِر ِإديَانًا َ اْحِتَسابًا ُ ِفَر َلُو َما تَػَقدَّ ـَ لَيػْ َمْن  َا

   .(3)"ِمْن َذنِْبوِ 
. كالدعاء، كالذًٌكر ، كالقرآف ، بالصَّبلة :  أم ،قاـ ليلة القدر

لؤلجر : أم ، ، كاحتسابان   من الثواب للقائمُت يف ىذه الليلة العظيمة- تعاىل  - إميانان مبا أعده هللا:  كاحتسابان ، إميانان 
عىة، كالثواب  . ال رياءن كال شتي

 ماذا يقوؿ من أدرؾ ليلة القدر ؟ -
لىةى اٍلقىٍدًر فىًبمى أىٍدعيو : قالت  -رضي هللا عنها-  عن عائشة ُ ويل اللَُّهمَّ ِإنََّك َ ُفوّّ حتُِبُّ : " قىاؿى ؟ يىا رىسيوؿى اَّللًَّ ًإٍف كىافػىٍقتي لىيػٍ

 . (4)"اْلَعْفَو فَاْ ُف َ ٍتِّ 

 
ياا : مت حبمد اهلل اووتهاء مه 

ِّ
شسح كتاا الل

-بإذن اهلل تعاىل -كتاا احلج : ويليه 
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الفهسس 

 ص املىضىع ص املىضىع
 14إذا زاؿ مانع كجوب الصـو أثناء النهار فهل جيب اإلمساؾ  1اظتقدمة  

ياـ  14 أقساـ العجز  عن الصـو  2 كتاب الصِّ
 14 كيفية اإلطعاـ لو طريقتاف  2تعريفو ، حكمو ، مىت فرض 
ياـ ياـ  ]باب  3 اضتكمة من مشركعية الصًٌ  16 [مفسدات الصًٌ
 16 األكل كالشرب : أكال  3 مل شتي رمضاف هبذا االسم ؟

 16 القيء: ثانيا  4  [شركط صياـ رمضاف كرؤية ىبللو] باب 
 17 اضتجامة : ثالثا  4كعبلمات البلوغ ، على من جيب الصـو 

 17 اختبلؼ العلماء فيمن احتجم ىل يفسد صومو ؟ 4 كاألنثى،  بالنسبة للذكر عبلمات البلوغ
ياـ ينقسم إىل قسمُت  18 اإلمناء مبباشرة : رابعا  5  العاجز عن الصًٌ

أك احتلم ، ىل تعترب ىذه األمور ، أك أمذل ، من باشر فأمٌت : مسألة  5ثبلث طرؽ  جيب صـو رمضاف إذا علم دخولو كللعلم بدخولو
فطرات ؟ 

ي
من اظت

18 

 19 ككفارتو، اصتماع : خامسا  6 ما ىو يـو الشك ؟ كما حكم صيامو ؟
 20إالَّ بشرطُت  ، الكفَّارة ال جتب على من جامع كىو صائم  6إذا رؤم اعتبلؿ يف بلد دكف آخر : مسألة 
 20 شركط بطبلف الصـو باظتفطرات 7لو صاـ رجل برؤية بلد مث سافر لبلد آخر : مسألة 

 21. من أكل كىو شاؾٌّ يف طلوع الفجر: مسألة  7احتياطاى  النهي عن تقدـ رمضاف بصياـ يـو أك يومُت
 21. من أكل كىو شاؾٌّ يف غركب الشمس: مسألة  7مىت يبدأ كجوب الصـو اليومي : مسألة 

فطًٌرات اظتعاصرة  8يصاـ شهر رمضاف برؤية عدؿ كاحد 
ي
 22 اظت

 22  اخ الربو. 1 8أـ البد من التعدُّد ؟ ، ىل يكفي يف رؤية ىبلؿ رمضاف خرب الواحد 
 22 قطرة األنف. 2 8أـ ال بد من التعدُّد ؟ ، خرب الواحد  ،ىل يكفي يف رؤية بقية الشهور

مث مل ، لو صاـ الناس رمضاف ثبلثُت يومان بشهادة كاحد عدؿ :  مسألة
يركا ىبلؿ شواؿ بعد الثبلثُت 

 22 غاز األكسجُت. 3 9

 23 قطرة األذف . 4 9بدكف لفظ شهر  (رمضاف  )جواز قوؿ 
 23 قطرة العُت. 5 9كجوب تعيُت نية الصـو قبل الفجر لكل صـو كاجب 

ياـ ...إذا كاف الصـو متتابعان   23 (اضتقن  )اإلبر . 6 9تكفي لو نية كاحدة أكؿ الصًٌ
 23 التربع بالدـ. 7 10يصٌح صـو النَّفل بنيَّة من النَّهار 

 23 أخذ دـ للتحليل . 8 11 [صـو أىل األعذار  ]باب 
 24 معجوف األسناف. 9 11 اظتريض: أكال 

ياـ  23 كمنو البخور ، استعماؿ الطيب . 10 11 أقساـ اظترض مع الصًٌ
ياـ أـ الفطر ، اظتسافر : ثانيا   25 [كحكم قضاء رمضاف ، فيما يسن للصائم فعلو  ]باب  11 كأيهما أفضل يف حقو الصًٌ

ىل جيوز ظتن عـز على السَّفر أف يفطر يف بلدتو قبل أف يىشرع يف : مسألة 
؟ سفره

ياـ 12  25 ما يسن فعلو أثناء الصًٌ

 25الصدقة  ك، اإلكثار من قراءة القرآف  12 ك النُّفساء ، اضتائض : ثالثا 
 25إين صائم : قوؿ الصائم ظتن شتمو  13 كاظترضع، اضتامل : رابعا 

 25 تعجيل الفطور  13 كاظترضع ، حاالت اضتامل 
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 ص املىضىع ص املىضىع
 33 صياـ يومي العيد. 1 26تأخَت السحور  

 33 أياـ التشريق. 2 26فإف مل جيد فعلى ماء ، فإف مل جيد فعلى دتر ، أف يفطر على ريطىب 
 33 إفراد اصتمعة. 3 26. أف يقوؿ الدعاء الوارد إذا أفطر

 35 [ك ليلة القدر ، االعتكاؼ  ]باب  27 أحكاـ يف قضاء رمضاف
 35 تعريف االعتكاؼ كحكمو  27. تيستحب اظتبادرة ًلمىن كاف عليو قضاء من رمضاف بعد يـو العيد 

 35 شركط صحة االعتكاؼ 27اإلطعاـ ؟ :ىل جيب عليو مع القضاء، من أخَّر القضاء إىل رمضاف اآلخر
عىة 27جيوز ظتن كاف عليو قضاء من رمضاف أف يصـو التطوع قبل قضاء رمضاف   36؟  ىل يصٌح االعتكاؼ يف غَت مسجد رتي

 36 اضتكمة من مشركعية االعتكاؼ 28. صاـ عنو كليُّو ، من مات كعليو صـو 
كمىت خيرج من معتكىفو إذا أراد أف يعتكف العشر ، مىت يدخل اظتعتًكف  28حكم رتع الريق كبلعو  

 ؟ األكاخر من رمضاف
37 

 37خركج اظتعتًكف أثناء ميدَّة االعتكاؼ على ثبلثة أنواع   28 حكم ذكؽ الطعاـ
 38 مبطبلت االعتكاؼ 29 [صـو التطوع  ]باب 

 38 اطتركج من اظتسجد لغَت حاجة. 1 29 فضل الصـو 
 38 اصتماع. 2 29 ما يسن صيامو

 38 الردة. 3 29 كثوابو، يـو عرفو . 1
 39 أحكاـ ليلة القدر 30 كثوابو، يـو عاشوراء . 2

ياـ ،ييستحب صياـ اليـو التاسع مع العاشر  39 مىت تكوف ليلة القدر 30كال ييكره إفراد اليـو العاشر بالصًٌ
 39 اضتكمة من إخفاء ليلة القدر  31 االثنُت ك اطتميس. 3
 39 مل شتيت ليلة القدر هبذا االسم 31 ستة من شواؿ. 4
 39 عبلمات ليلة القدر 31 صياـ ثبلثة أياـ من كل شهر. 5
 40 فضل ليلة القدر  32 كإفطار يـو، صياـ يـو . 6
 40 ماذا يقوؿ من أدرؾ ليلة القدر  32 شهر هللا احملـر. 7
 41 فهرس موضوعات الكتاب  33 شهر شعباف. 8

   33 ما هني عن صيامو 



 

 


