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احلمد هلل رب العاملني ، محًدا كثرًيا طيبا مبارًًك فيه ، وأشهد أن  
وحده ال رشيك هل الرب الرحيم  ، وأشهد أن حممًدا عبده  ال هلإ إال اهلل  

 بعثه اهلل رمحة للعاملني ، أما بعد :     ورسوهل 
فإن تسهيل علوم الرشيعة وتقريبها لطالب العلم وللمسلمني  
مما يمتاز به بعض من وـهبه اهلل ذلك من العلماء فيوصلها إىل طابلها  

هلل به ىلع شيخنا املبارك  بأيرس طريقة وأسلوب ، ومن ـهذا ما منَّ ا
عثمان بن عبداهلل الساليم  اعفاه اهلل وسدده يف ـهذه الرسالة اليت  
احتوت ىلع كثري من مسائل الصيام والقيام ىلع رغم صغر حجمها  
إال أن الشيخ حفظه اهلل أحواـها ىلع املسائل املحتاج إيلها ، فجزاه  

 اهلل خرًيا وزاده اهلل من فضله .   
أحببنا طباعة ـهذه الرسالة وإخراجها  ري ونرشه ومشاركة يف ال 

للمسلمني حبلة مجيلة ، وتنسيق حسن ؛ لريغب القارئ وينشط يف  
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 قراءتها . 
 واهلل أسأل أن ينفع بها اإلسالم واملسلمني .... آمني 

 
 دار الراشد                                                                      
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احلمد هلل رب العاملني ، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك  
 أما بعد : وأشهد أن حممًدا عبده ورسوهل هل ، 

فالصيام مزنتله عظيمة يف اإلسالم وـهو أحد أرًكن اإلسالم كما  
ألفوا يف  ـهو معلوم، وقد اـهتم العلماء ببيان أحاكمه ومستحباته بل 

 ذلك مؤلفات مطوالت فجزاـهم اهلل خرًيا . 
فأحببنا أن نشارك يف نفع األمة بما تيرس نلا من ذكر ما تيرس  
من فقه أحاكم الصيام بشلك خمترص يلنتفع به املبتدئ وال يستغين  

 عنه املنتيه . 
وـهذا جهد املقل فإن أصبت فمن اهلل وحده ، وإن أخطأت فمن 

 .   كتاب فقه الصيامنفيس والشيطان ، وقد أسميته 
فأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن ينفع به ، وأن جيعله ذخًرا نلا 

 .  وللقارئني وانلارشين يف جنات انلعيم ، واحلمد هلل رب العاملني
 حبه أمجعني وصىل اهلل وسلم ىلع حممد وىلع آهل وص
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 كتبه أبو عبداهلل
 عثمان بن عبداهلل الساليم
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  مي  خي  حي  جي يه ىه ُّٱٹٱٹٱ
إىل    َّ  َّ  ٍّ    ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي

  َّ   حئخئ    جئ    يي    ىي    ني    ُّٱٱقوهل تعاىل :
 1٨٥ابلقرة: 

وـهو أحد أرًكن  . ومعىن كتب عليكم أي فرض عليكم 
 اإلسالم المسة  

ِ  َعِن ابِْن ُعَمَر، ف " بيُِنَ اإلِْساَلُم   قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَلَله
، َوإِقَاِم  ِ ًدا رَُسوُل اَلَله َنه حُمََمه

َ
ُ َوأ ْن اَل إِهَلَ إِاَله اَلَله

َ
ىلَعَ ََخٍْس: َشَهاَدِة أ

، وََصوْ  ََكِة، َواحلَِجه اَلِة، َوإِيتَاِء الَزه  رواه ابلخاري ومسلم  ِم َرَمَضاَن " الَصه
 والصيام لغة: ـهو اإلمساك 

واصطالحا ـهو اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر  
 الصادق إىل غروب الشمس بنية اتلعبد هلل تعاىل  

ىلع وجوب صوم شهر رمضان ومن َكن  وقد أمجعت االمة 
خر والوجب   مريضا أو ىلع سفر فله

ُ
أن يفطر وأن يقيض من أيام أ

 .   غري املسافر  ارضاحل عاقل الالغ ابلسلم يكون ىلع امل
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مسألة : لو استعملت املرأة دواء ملنع احليض جاز إذا َكن دواء  
ال يرضـها ، وروي ذلك عن اإلمام أمحد كما يف املغين البن قدتمة  

 ( ط: الرتيك. 1/4٥0)
ما استقبل من الشهر وال يلزمه    مسألة : إذا أسلم الاكفر فليصم

 قضاء األيام اليت فاتته قبل إسالمه . 

ِِب ـُهَريَْرَة 
َ
ِ  َعْن أ َنه رَُسوَل اَلَله

َ
يَاُم ُجنَهٌة   أ قَاَل: " الِصه

ْو َشاَتَمُه فَلْيَُقْل: إِِِنه َصائٌِم  
َ
فاََل يَْرفُْث َواَل جَيَْهْل، َوإِِن اْمُرٌؤ قَاتَلَُه أ

تنَْيِ "  إِاَله ( ويف رواية قال اهلل )11٥1(  ومسلم)1٨94رواه ابلخاري)  َمَره
ْجِزي بِهِ 

َ
نَا أ

َ
ْوَم، فَإِنَهُه ِِل َوأ  .(  1904خاري)ا ابل (أخرجهالَصه

أي وقاية من انلار كجنة أحدكم من  :  وقوهل الصيام جنة 
 القتال
ه  َعْن َسْهٍل و ِبِ

قَاَل: " إَِنه يِف اجلَنَهِة بَابًا ُيَقاُل   َعِن انلَه
َحٌد 

َ
ائُِموَن يَْوَم الِقيَاَمِة، اَل يَْدُخُل ِمنُْه أ َيهاُن، يَْدُخُل ِمنُْه الَصه هَلُ الَره

َحٌد َغرْيُـُهْم،  َغرْيُـُهمْ 
َ
ائُِموَن؟ َفيَُقوُموَن اَل يَْدُخُل ِمنُْه أ ْيَن الَصه

َ
، ُيَقاُل: أ
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َحٌد " 
َ
ْغِلَق فَلَْم يَْدُخْل ِمنُْه أ

ُ
( 1٨96رواه ابلخاري) فَإَِذا َدَخلُوا أ

 .(11٥2ومسلم)
وـهذه فضيلة عظيمة للصائمني فهنيئا ملن يكرث الصوم فاجلزاء   

ا ظعظيم  ائمون أنفسهم قربة هلل أرواـهم يوم يضمأ   الص أمفإنه لمَّ
 أكرث انلاس  

َتيُْت رَُسوَل اهلِل و
َ
َماَمَة، قَاَل: أ

ُ
ِِب أ

َ
ْمٍر   َعْن أ

َ
َفُقلُْت ُمْرِِن بِأ

ْوِم فَإِنَهُه اَل ِمثَْل هَلُ« رواه   آُخُذُه َعنَْك، قَاَل: »َعلَيَْك بِالَصه
 ( وـهو صحيح2٥41 ()4/16٥النسايئ)ج

ِِب َسِعيٍد الُْدرِِيه 
َ
َيُقوُل:   قَاَل: َسِمْعُت انلَهِبَه  َعْن أ

ُ وَْجَهُه َعِن انلَهاِر َسبِْعنَي َخِريًفا« َد اَلَله ، َبَعه ِ   »َمْن َصاَم يَْوًما يِف َسِبيِل اَلَله
 .(11٥3( ومسلم)2٨40رواه ابلخاري)
باعد   اهاد أمام العدو  مرابطً ا وـهو يف اجلمن صام يومً   ومعناه أن  

سنة ولكن يف  الفالريف أي ؛  سنة ني اهلل وجهه عن انلار سبع
ن ياملجاـهدفيرض  يضعف  إذا خيش أن  يفطر  أن  حال القتال الواجب  

. 
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  قَاَل: ُكنَها ُجلُوًسا ِعنَْد ُعَمَر      ُحَذْيَفةَ فعن 
 ِ يُهُكْم ََيَْفُظ قَْوَل رَُسوِل اَلَله

َ
نَا َكَما    َفَقاَل: أ

َ
يِف الِفتْنَِة، قُلُْت أ

ـْهِلِه  
َ
ْو َعلَيَْها جَلَِريٌء، قُلُْت: »فِتْنَُة الَرهُجِل يِف أ

َ
قَاهَلُ: قَاَل: إِنَهَك َعلَيِْه أ

ْمُر  
َ
َدقَُة، َواأل ْوُم َوالَصه اَلُة َوالَصه ُرـَها الَصه هِ وََجارِهِ، تَُكِفه َوَماهِلِ َوَوََلِ

»  .( 144( ومسلم)1٨9٥رواه ابلخاري) َوانلَهيْهُ

: "إذا دخل  قال: قال رسول اهلل     عن أِب ـهريرة
شهر رمضان فُِتهحت أبواُب الرمحة، وُغِلهَقْت أبواب جهنم،  

 .(  1079( ومسلم)1٨99رواه ابلخاري) وُسلِْسلَْت الشياطني".
 

ِ ِعنَْد ُُكِّ فِْطٍر    :  : قَاَل انلَهِبُه قَاَل   عن أِب أمامة »إِنَّ َلِلَّ
 . رواه أمحد ُعتََقاَء«
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ِ  :قَاَل   أِب سعيد الدري وعن : »إِنَّ   قَاَل رَُسوُل اَللَّ
ِ ُعتََقاَء يِف ُُكِّ يَْوٍم َويَلْلٍَة، ِللُكِّ َعبٍْد ِمنُْهْم َدْعَوٌة  .رواه   ُمْستََجابٌَة«َلِلَّ

 (.1002أمحد وـهو يف صحيح الرتغيب)

بُو   َيُقوُل: قَاَل انلَهِبُه    ـُهَريَْرَة  عن أِب 
َ
ْو قَاَل: قَاَل أ

َ
: أ

َ َعلَ الَقاِسِم  فِْطُروا لُِرْؤَيِتِه، فَإِْن ُغِبه
َ
يُْكْم  : »ُصوُموا لُِرْؤَيِتِه َوأ

َة َشْعبَاَن ثاََلثنَِي«  ْكِملُوا ِعَده
َ
 (10٨1( ومسلم) 1909رواه ابلخاري) فَأ
.   

فالرؤية تكون بالعني وباملكربات ال باحلسابات والظنون وإذا 
لم يروا اهلالل لغيم وقرت وحنوه فليعدوا شعبان ثالثني وـهذا  

ِ  احلديث يبني حديث ابن عمر    ، قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اَلَله
فِْطُروا، فَإِْن ُغَمه  

َ
ْيتُُموُه فَأ

َ
ْيتُُموُه فَُصوُموا، َوإَِذا َرأ

َ
َيُقوُل: »إَِذا َرأ

 .( 10٨0( ومسلم)1900رواه ابلخاري) َعلَيُْكْم فَاقُْدُروا هَلُ« 
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يف روايات أخرى فقوهل اقدروا هل  كما يعين هلالل رمضان  
كملوا عدة شعبان ثالثني ال كما فرسه بعضهم  َيمل ىلع قوهل فا

 ضيقوا عليه اجعلوا شعبان تسعا وعرشين.
اهلالل أـهل بدل لزم ابلدل األخرى الصوم إذا َكن   وإذا رأى

ألن الطاب للمسلمني وال ينبيغ أن تفرقهم    امطلعهم واحدً 
 السياسات فالعبادة تكون بعيدة عن اتلعصب الوطين واملذـهب. 

اِم،   مَّ الَْفْضِل بِنَْت احْلَارِِث، َبَعثَتُْه إىَِل ُمَعاِوَيَة بِالشَّ
ُ
نَّ أ

َ
َعْن ُكَريٍْب، أ

نَا  
َ
َّ َرَمَضاُن َوأ اَم، َفَقَضيُْت َحاَجتََها، َواْستُِهلَّ لََعَ قَاَل: َفَقِدْمُت الشَّ

يُْت الِْهاَلَل 
َ
اِم، فََرأ ْهِر،  بِالشَّ  يَلْلََة اجْلُُمَعِة، ُثمَّ قَِدْمُت الَْمِدينََة يِف آِخِر الشَّ

ليَِن َعبُْد اهلِل ْبُن َعبَّاٍس رَِِضَ اهلُل َعنُْهَما، ُثمَّ َذَكَر الِْهاَلَل َفَقاَل:  
َ
فََسأ

نَْت 
َ
ْينَاُه يَلْلََة اجْلُُمَعِة، َفَقاَل: أ

َ
ْيتُُم الِْهاَلَل؟ َفُقلُْت: َرأ

َ
ْيتَُه؟  َمََت َرأ

َ
 َرأ

ْينَاُه  
َ
َفُقلُْت: َنَعْم، َوَرآُه انلَّاُس، وََصاُموا وََصاَم ُمَعاِوَيُة، َفَقاَل: " لَِكنَّا َرأ

ْو نََراُه، َفُقلُْت:  
َ
بِْت، فاََل نََزاُل نَُصوُم َحَتَّ نُْكِمَل ثاََلثنَِي، أ يَلْلََة السَّ

َو اَل تَْكتَِِف بُِرْؤَيِة ُمَعاِوَيَة وَِصيَا
َ
َمَرنَا رَُسوُل أ

َ
ِمِه؟ َفَقاَل: اَل، ـَهَكَذا أ
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ْو تَْكتَِِف 
َ
  اهلِل َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم " وََشكَّ ََيََْي ْبُن ََيََْي يِف نَْكتَِِف أ

 (.10٨7. رواه مسلم )
فهذا يدل ىلع أن ابلالد إذا تباعدت مثل أندونيسيا ويه بالرشق  

 رؤيتهم للهالل واهلل أعلم . وأخرى بالغرب فلك بدل هلم 

ِِب ـُهَريَْرَة  عن 
َ
ه    أ ِبِ

َمَنه  َعِن انلَه قَاَل: »اَل َيتََقَده
ْن يَُكوَن رَُجٌل ََكَن  

َ
، إاَِله أ ْو يَْوَمنْيِ

َ
َحُدُكْم َرَمَضاَن بَِصْوِم يَْوٍم أ

َ
أ

( 1914رواه ابلخاري) ْوَم«يَُصوُم َصْوَمُه، فَلْيَُصْم َذلَِك ايلَ 
 ( 10٨2ومسلم)

فهذا ديلل ىلع كراـهة أن يتقدم الشخص رمضان بصوم أيام  
ار احتياطا بل قد قال بتحريم ذلك بعض العلماء فعن  َعَمه

بَا قال
َ
ي يَُشُكه ِفيِه انلَهاُس َفَقْد َعََص أ ِ : َمْن َصاَم ايلَْوَم اََله

( وعلقه ابلخاري بصيغة اجلزم 6٨6رواه الرتمذي) الَقاِسِم 
ْكرَثِ  وقال الرتمذي: 

َ
َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح, َوالَعَمُل ىلَعَ ـَهَذا ِعنَْد أ

ه  ِبِ
ْصَحاِب انلَه

َ
ـْهِل الِعلِْم ِمْن أ

َ
َبْعَدـُهْم ِمَن اتَلهابِِعنَي، َوبِِه  َوَمْن  أ

نٍَس، َوَعبُْد اهلِل ْبُن الُْمبَارَِك،  
َ
، َوَمالُِك ْبُن أ َيُقوُل ُسْفيَاُن اثلَهْورُِيه
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ي  ِ ْن يَُصوَم الَرهُجُل ايلَْوَم اََله
َ
مْحَُد، َوإِْسَحاُق، َكِرـُهوا أ

َ
، َوأ افِِعُه َوالَشه

ْكرَثُـُهْم إِ 
َ
ى أ

َ
ْن  يَُشُكه ِفيِه، َوَرأ

َ
ْن َصاَمُه فاََكَن ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن أ

 .  َيْقيِضَ يَْوًما َماَكنَهُ 
يعنون ألنه لم جيزم أنه من رمضان  ويوم الشك ـهو  قلت :  

ايلوم اَلي لم يظهر فيه اهلالل لغيم وقرت وحنوه أما ايلوم الصحو 
أنه من شعبان ألنهم لم يروا اهلالل مع أنه صحو  وافانلاس لم يشك

 ن رمضان لظهر هلم اهلالل. واهلل أعلمولو َك
وأما حديث إذا انتصف شعبان فال تصوموا رواه الرتمذي وغريه  

قال اإلمام أمحد ليس بمحفوظ كما يف املغين البن   فضعيف وقد 
 . قدامة 

( وًكن عبدالرمحن بن 1401ويف األحاديث اليت أعلها أمحد)
( إىل أن  2/172الكربى)جمهدي ال َيدث به وأشار النسايئ يف 

 العالء بن عبدالرمحن تفرد به. 
وـهو خمالف لألحاديث الصحيحة أن انلب َكن   :  قلت 

 يصوم شعبان إال قليال.
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- عن ابِن عمر، قال: تراءى انلاُس الِهالَل، فأخربُت رسوَل اهلل  
( 2342. رواه أبوداود)فََصاَم وأَمَر انلَهاَس بِِصيَاِمهِ أِن رأيتُه  - 

   .  وـهو حديث حسن
فهذا يدل ىلع أن شهادة الواحد قوي ابلرص تقبل يف صيام 
رمضان وأما اإلفطار فال تقبل  إال شهادة رجلني عدلني أنهما رأيا  

 مجهور العلماء.  كما ـهو قول ـهالل شوال 
ِب مالك األشجع  ( من طريق أ233٨فقد روى أبو داود )

ثنا حسنُي بُن احلارِث اجلََدُِل  َجديلة قيس أن أمرَي مكَة  من حَده
أن نَنُْسَك لِلرؤيِة، فإن لم      خطَب ثم قاَل: َعِهَد إيلنا رسوُل اهللِ 

 وـهو صحيح  نََره وَشِهَد شاـهدا َعْدٍل نََسْكنَا بَِشَهادتِِهَما
العبادة  واملقصود ننسك نصوم ألن النسك قد يراد به  

 والصوم منها. 
،  -- عن رجٍل من أصحاب انلَبه  (2339روى أبو داود )و 

قال: اختلف انلاُس يف آخر يوٍم من رمضاَن، فقدم أعرابياِن  
باهلل ألـهاَله الِهالل أمِس عشيًة، فأمَر   - فشهدا عنَد انلَبه  
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  انلاَس أن ُيْفِطُروا، زاد خلف يف حديثه: وأن َيْغُدوا رسوُل اهلل 
 وـهو صحيح إىل ُمَصاَلهـُهم

ِمه َسلََمَة 
ُ
َنه انلَهِبَه َعْن أ

َ
ا   ، أ آىَل ِمْن نَِسائِِه َشْهًرا، فَلََمه

ْن اَل  
َ
ْو َراَح فَِقيَل هَلُ: إِنَهَك َحلَْفَت أ

َ
وَن يَْوًما، َغَدا أ َمََض تِْسَعٌة وَِعرْشُ

يَن يَْوًما«تَْدُخَل َشْهرً  ْهَر يَُكوُن تِْسَعًة وَِعرْشِ رواه     ا، َفَقاَل: »إَِنه الَشه
 ( 10٨٥( ومسلم)1910ابلخاري)

ِِب بَْكَرةَ عن  
َ
ه      أ ِبِ

قَاَل: " َشْهَراِن اَل َينُْقَصاِن،    َعِن انلَه
ِة "  ( ومسلم 1912رواه ابلخاري) َشْهَرا ِعيٍد: َرَمَضاُن، وَُذو احلََجه

( ومعىن ال ينقصان قال الرتمذي: قال اإلمام أمحد: ال  10٨9)
ينقصان معا يف سنة واحدة شهر رمضان وذو احلجة إن نقص  

يقول وإن َكن   أحدـهما تم اآلخر وقال إسحاق: معناه ال ينقصان 
تسعا وعرشين فهو تمام غري نقصان وىلع مذـهب إسحاق ينقص  
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الشهران معا يف سنة واحدة . انتىه من سنن الرتمذي حتت  
 .( 962رقم)
َنه َمْعنَاُه اَل َينُْقُص  وقال اإلمام انلووي رمحه اهلل :  

َ
َصُحه أ

َ
اأْل

ْجُرـُهَما َواثلَهَواُب الُْمَرتَهُب َعلَيِْهَما َوإِنْ 
َ
انتىه املراد    َنَقَص َعَدُدـُهَماأ

 .( 4/11من رشح مسلم )ج
قول انلووي صواب ولكن تفسري اإلمام أمحد ليس  : قلت 

 ببعيد وـهو حمتمل واهلل أعلم. 

ِِب ـُهَريَْرةَ 
َ
َنه انلَهِبَه      َعْن أ

َ
ْوُم يَْوَم تَُصوُموَن،    أ قَاَل: »الَصه

وَن« ْضََح يَْوَم تَُضُحه
َ
( 697رواه الرتمذي )  َوالِفْطُر يَْوَم ُتْفِطُروَن، َواأل

ـْهِل الِعلِْم  وقال: »ـَهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب«،  وقال:
َ
َ َبْعُض أ َوفرََسه

َنه الَصه 
َ
َوالِفْطَر َمَع اجلََماَعِة   ْومَ ـَهَذا احلَِديَث، َفَقاَل: إَِنهَما َمْعىَن ـَهَذا أ

 . انتىه  َوُعْظِم انلَهاِس 
فاملسلم يكون مع مجاعة املسلمني وال ينفرد بعبادة  من ـهذه 

والطأ إىل الفرد  ، ا العبادات ألن احلق يكون مع اجلماعة اغبلً 
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ديث )ال جتتمع أميت ىلع ضاللة ( فليس ألحد أن  احل كما يف    بأقر
وانلاس  أنه رآه فيفطر رمضان فيخيل إيله   ينظر إىل اهلالل يف آخر

 ئمني . صا يصبحون 
مع جمموعة قليلة وخيالفون  اإلنسان وكذا يف احلج فال ينفرد 

 . يف يوم الرتوية  انلاس فيقفون بعرفة وما زال انلاس بمىن 

)إنما   قال : قال انلب   عن عمر بن الطاب 
 األعمال بانليات وإنما للك امرئ ما نوى ...( متفق عليه  

يمتنع عن فمع أول طلوع الفجر أو وانلية تكون من الليل 
 ىلع الصوم .   الطعام والرشاب وقد عزم

ه  وأما حديث حفصة   ِبِ
ِ  َزْوِج انلَه َنه رَُسوَل اَلَله

َ
قَاَل:   أ

يَاَم َقبَْل الَْفْجِر، فاََل ِصيَاَم هَلُ«  ( 730فرواه الرتمذي )  »َمْن لَْم جُيِْمِع الِصه
 َحِديُث َحْفَصَة َحِديٌث اَل َنْعِرفُُه َمْرفُواًع إِاَله ِمْن ـَهَذا الوَْجِه« وقال:

، »وَ  َصُحه
َ
يًْضا  َوقَْد ُروَِي َعْن نَافٍِع، َعْن ابِْن ُعَمَر قَْوهُلُ، َوـُهَو أ

َ
ـَهَكَذا أ

َحًدا َرَفَعُه إاَِله ََيََْي  
َ
ـْهِرِيه َمْوقُوفًا َواَل َنْعلَُم أ ُروَِي ـَهَذا احلَِديُث َعِن الُزه

يُهوَب«
َ
 ( 730انتىه املراد برقم ) ْبُن أ
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َيَي بن أيوب ـهو الغافيق هل أوـهام كثرية فالرتمذي  : قلت  
بهذا  ابن عمر واعئشة  يشري إىل أنه وـهم يف رفعه ولكن قد أفَت 

 رِض اهلل عنهم وبه قال اجلمهور. 
ومُجْلَتُه أنَهه ال يَِصُحه َصْوٌم إال بِنِيَهٍة.  قال اإلمام ابن قدامة: و 

إمْجَااًع، فَرًْضا َكن أو َتَطُوهاًع، ألنَهه ِعبَاَدٌة حَمَْضٌة، فاْفتََقَر إىل انِلهيَهِة،  
ِم رمضاَن يف أَدائِه أو قَضائِه،  كِصيَا لصالِة، ثم إْن َكن فَِريَضةً َك

اَرِة، اْشرُتَِط أن َينِْوَيه من اللَهيِْل عنَد إماِمنَا، ومالٍِك،   وانلَهْذِر والَكَفه
  ٍ . وقال أبو حنيفَة: جُيِْزُئ ِصياُم رمضاَن وُكُه َصْوٍم ُمتََعنِيه ه افِِعِ والَشه

 . (4/333) من املغينانتىه املراد   .  بِنِيَهٍة من انلَههارِ 
ألنه جيب استيعاب صوم  ؛  ـهو احلق : قول اجلمهور قلت  

 . ايلوم من أوهل بنية ختصه ألنه واجب 
 ى حدإن يأيت إىل  َك   وأما انلفل فيجوز من انلهار ألن انلب   

فيقول إذا أنا صائم  ،  ال    :قولتف  ؟نسائه فيقول ـهل عندكم من طعام
وـهو يف الصحيح فدل ىلع جواز انشاء انلية ولو من الضَح خبالف 

أيضا فتوى اجلمهور من الصحابة ويه رمضان والصوم الواجب 
 ومن بعدـهم. 
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مسألة: إذا نوى صوم رمضان من أوهل إىل آخره ولم يفصل بفطر  
من  أو سفر فيحتاج إىل نية جديدة جاز وإن فصل بفطر بمرض 

يبدأ  واحلمد هلل انلية تهجم ىلع القلب فالشخص حني يفطر  ،  الليل  
وانلاس  ،  ـهذا  جتديد للنية  و ويفكر بما يتسحر  يف صوم ايلوم اتلاِل  

حدـهم يعد كم أفطر  أيعزمون ىلع صومه من أول الشهر وإذا سافر  
نوى الصوم أو يصوم وـهو مسافر  والشكر هلل  عزم اإلقامة ثم إذا 

 ىلع توفيقه. 
أغيم عليه من قبل الفجر إىل غروب الشمس لم مسألة: من 

 (.   4/343يصح صومه ـهذا مذـهب أمحد والشافع . كما يف املغين )

نٍَس 
َ
ُروا، فَإَِنه يِف قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلِل  َعْن أ : »تََسَحه

ُحوِر بََرَكًة«  ( 109٥( ومسلم )1922رواه ابلخاري ) الُسه
َنه رَُسوَل اهلِل   َعْن َعْمِرو بِْن الَْعاِص و

َ
قَاَل: »فَْصُل   أ

َحِر« ْكلَُة الَسه
َ
ـْهِل الِْكتَاِب، أ

َ
رواه مسلم  َما بنَْيَ ِصيَاِمنَا وَِصيَاِم أ

(1096 ). 
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فأكلة السحر تقوي الصائم فيبىق طوال نهاره وـهو قوي وأخالقه 
قية ويؤدي عبادته من صالة وذكر وـهو منبسط فرح فتظهر  حسنة با

سحر  خبالف اَلي ال يتسحر فقد َيصل هل ضعف  تبركة العليه 
َعْن نَافٍِع، َعْن َعبِْد عن الوصال ف  أخالقه وهلذا نىه انلب    ءوتيس
 ِ َنه انلَهِبَه  اَلَله

َ
َواَصَل، فََواَصَل انلَهاُس، فََشَقه َعلَيِْهْم   أ

ْطَعُم 
ُ
َظُله أ

َ
َفنََهاـُهْم، قَالُوا: إِنَهَك تَُواِصُل، قَاَل: »لَْسُت َكَهيْئَِتُكْم إِِِنه أ

ْسىَق«
ُ
   . (1102( ومسلم )1932رواه ابلخاري) َوأ

ه  ِبِ
ْصَحاِب انلَه

َ
ه قَاَل: َدَخلُْت ىلَعَ انلَه  َعْن رَُجٍل ِمْن أ   ِبِ

ْعَطاُكُم اهلُل إِيَهاـَها، فاََل تََدُعوُه« 
َ
ُر َفَقاَل: »إَِنهَها بََرَكٌة أ رواه    َوـُهَو يَتََسَحه

 . ( وـهو صحيح رجاهل رجال الشيخني 4/14٥النسايئ )ج

ـْهِِل، ُثَمه    َعْن َسْهِل بِْن َسْعٍد  
َ
ُر يِف أ تََسَحه

َ
قَاَل: »ُكنُْت أ

  ِ ُجوَد َمَع رَُسوِل اَلَله ْدرَِك الُسه
ُ
ْن أ

َ
رواه   «تَُكوُن ُُسَْعيِت أ

 . (  1920ابلخاري)
فهو يدل ىلع أنهم َكنوا يتأخرون بالسحور ولعل بيت سهل َكن  

 .  بعيدا قليال عن املسجد انلبوي
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نٍَس  َعنْ  و
َ
ْرنَا   ثَابٍِت َعْن َزيِْد بِْن   أ قَاَل: »تََسَحه
ه  ِبِ

َذاِن   َمَع انلَه
َ
اَلِة«، قُلُْت: َكْم ََكَن بنَْيَ األ ُثَمه قَاَم إىَِل الَصه

ُحوِر؟ " قَاَل: »قَْدُر ََخِْسنَي آيًَة« ( ومسلم 1921واه ابلخاري).رَوالَسه
(1097 ). 

َكن قدر  الفرق بني األذان وسحور انلب أن فهذا يدل ىلع 
ساعة أو    بقدر نصف مكن يف زماننا  ما يقرأ القارئ َخسني آية فم 

ىلع عدم اتلبكري بالسحور قبل الفجر  مما يدل  ثلث ساعة وحنو ذلك  
 بثالث سااعت أو ساعتني وحنو ذلك. 

أن اجلسم يبىق غذاؤه أطول   :  ويف تأخري السحور فوائد منها
طوال انلهار وأيضا يبىق اإلنسان بعد السحور  اقويً  فيبىق اجلسد

  يك  ىك  ُّٱقال تعاىل :    مستيقظا يذكر اهلل ويستغفره ويدعوه  
 1٨اَلاريات:  َّ  مل

وأيضا َيرض صالة الفجر مع اجلماعة ويصِل الصالة يف    
وقتها املختار فبعض من يتسحر يف الليل الطويل قد ينام وربما ال  

يصِل الفجر مع اجلماعة وربما فاتته صالة الفجر وغري ذلك من  
 املضار اليت تقع بلعض انلاس. 
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ه   اَعئَِشةَ  ابن عمر و َعنْ  ِبِ
نَهُه قَاَل: »إَِنه  ، َعِن انلَه

َ
أ

ِمه َمْكتُوٍم«
ُ
ُبوا َحََته يُؤَِذهَن اْبُن أ رواه   باَِلاًل يُؤَِذهُن بِلَيٍْل، فَُُكُوا َوارْشَ

( فالشخص يأكل ويرشب  حَت  1092( ومسلم )191٨ابلخاري)
  أن سفأن، و  يتضح الفجر أو يسمع من يؤذن عند طلوع الفجر

   .املؤذنني يقدمون قليالً بعض 

ِِب ـُهَريَْرةَ 
َ
ه      َعْن أ ِبِ

قَاَل: »نِْعَم َسُحوُر الُْمْؤِمِن   َعِن انلَه
 .( 234٥رواه أبو داود) اتَلهْمُر«

ألنه حلو ؛ فإن وجد اتلمر مع السحور فهو من أنفع األغذية 
ة فيأكل اَلموية ومنافعه كثريالكبد واَلورة ىلع تغذية ويساعد 
   .  اولو ثالث تمرات أو يأكلهن وترً  الشخص

ا فممكن يرشب اإلنسان عصائر وأشياء حلوة فإن لم جيد تمرً 
 إن تيرس فيه أيضا تساعد ىلع راحة ابلدن. 

يأكل فليرشب قليال من املاء حَت  أن  وإذا َكن الشخص ال يريد  
 يتسحرون. يفصل صيامه عن صوم ايلهود فإنهم ال  
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َنه رَُسوَل اهلِل  
َ
قَاَل: »اَل  َعْن َسْهِل بِْن َسْعٍد رَِِضَ اهلُل َعنُْه، أ

لُوا الِْفْطَر«  .( 109٨رواه مسلم ) يََزاُل انلَهاُس خِبَرْيٍ َما َعَجه
ِِب ـُهَريَْرةَ و

َ
ه      َعْن أ ِبِ

يُن  قَاَل: »اَل  َعِن انلَه يََزاُل اَِله
ُروَن« َنه ايْلَُهوَد، َوانلَهَصارَى يُؤَِخه

َ
َل انلَهاُس الِْفْطَر، أِل   َظاـِهًرا َما َعَجه

 . ( وـهو حديث حسن  23٥3رواه أبو داود)
ِق ُغُروِب :  وقال اإلمام انلووي ِفيِه احْلَُثه ىلَعَ َتْعِجيِلِه َبْعَد حَتَُقه

 
َ
ْمِس َوَمْعنَاُه اَل يََزاُل أ ِة ُمنْتَِظًما َوـُهْم خِبَرْيٍ َما َداُموا حُمَافِِظنَي  الَشه َمه

ُ
ْمُر اأْل

ُروُه ََكَن َذلَِك َعاَلَمًة ىلَعَ فََساٍد َيَقُعوَن فيه  َخه
َ
نَهِة َوإَِذا أ .  ىلَعَ ـَهِذهِ الُسه

 ( 4/220انتىه من رشح مسلم )ج

ِ  عن عمر بن الطاب  : »إَِذا قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَلَله
ْمُس َفَقْد  ْدبََر انلَهَهاُر ِمْن ـَها ـُهنَا، وََغَرَبِت الَشه

َ
ْقبََل اللَهيُْل ِمْن ـَها ـُهنَا، َوأ

َ
أ

ائُِم« ْفَطَر الَصه
َ
 .( 1100( ومسلم)19٥4رواه ابلخاري) أ
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َتَمه َواَل  َمْعنَاُه اْنَقََض َصْوُمُه وَ  قال اإلمام انلووي رمحه اهلل:  
ْمِس َخَرَج انلَهَهاُر وََدَخَل   نَهُه َصائٌِم فَإَِنه بُِغُروِب الَشه

َ
يُوَصُف اآْلَن بِأ

ْومِ   . اـه  اللَهيُْل َواللَهيُْل لَيَْس حَمِاًله لِلَصه
 . أن يبادر عند غروب الشمس إىل اإلفطار  لصائمفينبيغ ل

ب قرص  وقال اإلمام ابلخاري: أفطر أبو سعيد الدري حني غر
 الشمس وـهذا تعليق بصيغة اجلزم. 

ِ ْبنُ  بل قال  ْوََف  َعبِْد اَلَله
َ
ِِب أ

َ
ِ   أ قَاَل: ُكنَها َمَع رَُسوِل اَلَله

ْمُس قَاَل بِلَْعِض الَقْوِم: »يَا    ا َغَرَبِت الَشه يِف َسَفٍر َوـُهَو َصائٌِم، فَلََمه
 ِ ْمَسيَْت؟ قَاَل: »انِْزْل  فاَُلُن ُقْم فَاْجَدْح نَلَا«، َفَقاَل: يَا رَُسوَل اَلَله

َ
 لَْو أ

ْمَسيَْت؟ قَاَل: »انِْزْل، فَاْجَدْح 
َ
، فَلَْو أ ِ فَاْجَدْح نَلَا« قَاَل: يَا رَُسوَل اَلَله

َل فََجَدَح لَُهْم،   نَلَا«، قَاَل: إَِنه َعلَيَْك َنَهاًرا، قَاَل: »انِْزْل فَاْجَدْح نَلَا«، فَزَنَ
رَشَِب انلَهِبُه  

ْقبََل ِمْن ـَها ـُهنَا، َفَقْد   فَ
َ
ْيتُُم اللَهيَْل قَْد أ

َ
ُثَمه قَاَل: »إَِذا َرأ

ائُِم« ْفَطَر الَصه
َ
 . ( 19٥٥رواه ابلخاري) أ

 نلا : اخلط نلا سويًقا مع املاء حَت يستوي .  حومعىن اجد
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ِ قال ـُهَريَْرَة عن أِب  : ُُكُّ   : قَاَل رَُسوُل اَللَّ ُ " قَاَل اَللَّ
يَاُم ُجنٌَّة،   ْجِزي بِِه، َوالصِّ

َ
نَا أ

َ
يَاَم، فَإِنَُّه ِِل َوأ َعَمِل ابِْن آَدَم هَلُ، إِالَّ الصِّ

َحٌد 
َ
َحِدُكْم فاََل يَْرفُْث َواَل يَْصَخْب، فَإِْن َسابَُّه أ

َ
َوإَِذا ََكَن يَْوُم َصْوِم أ

ْو قَاتَلَ 
َ
ٍد بِيَِدهِ، َلُلُوُف   ،    ُه، فَلْيَُقْل إِِنِّ اْمُرٌؤ َصائٌِم " أ ي َنْفُس حُمَمَّ ِ »َواَلَّ

ِ ِمْن ِريِح الِمْسِك  ْطيَُب ِعنَْد اَللَّ
َ
ائِِم أ ائِِم فَرَْحتَاِن   ، فَِم الصَّ لِلصَّ

ْفَطَر فَِرَح، َوإَِذا ليَِقَ َربَُّه فَِرَح بَِصْوِمِه 
َ
 .متفق عليه . " َيْفرَُحُهَما: إَِذا أ

فالفرحة األوىل عند أن يفطر الصائم ، واألخرى آخر يوم من 
رمضان فيفرح بالعيد والصوم ، والفرحة الكربى يوم جيد أجر 

 صومه يوم القيامة . 

نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: »ََكَن انلَهِبُه  
َ
َ ىلَعَ    َعْن أ ْن يَُصِِله

َ
ُيْفِطُر َقبَْل أ

ُرَطبَاٍت، فَإِْن لَْم تَُكْن ُرَطبَاٌت َفتَُمرْيَاٌت، فَإِْن لَْم تَُكْن ُتَمرْيَاٌت َحَسا 
( وـهو حديث حسن ىلع رشط  696رواه الرتمذي)  َحَسَواٍت ِمْن َماٍء« 
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 . مسلم 
اتلمر  ا ويه أجود من مرً : يه قبل أن تصري تالرطب  : وقوهل 

ألنه صغرـها واإلفطار  ؛  ةوقوهل أو ىلع تمريات يدل ىلع أنها قليل
م ىلع اجلهاز اهلضيم  ضعليها ينفع الكبد ويريح املعدة وأسهل لله

 ويه حلو أيضا وغري ذلك من الفوائد  
فإن لم يتيرس حىس حسوات من ماء أي رشبات قليلة يمكن 

للجسم عند احلر ويطفئ  ثالث رشبات من املاء فاملاء مطهر ومربد  
 وللشخص أن يفطر  ىلع أي يشء نافع  أالظم

وأنصح الصائم أن ال يكرث من رشب املاء وخاصة إذا َكن باردا 
  الكثري  حَت يرتوي   أفإنه يرض ولكن يرشب قليال  قليال عند الظم

.   

ِِب َسِعيدٍ 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم: قَاَل: قَاَل رَُسوُل  َعْن أ ِ َصىلَّ اَللَّ اَللَّ

ِ َتبَارََك َوَتَعاىَل ُعتََقاَء يِف ُُكِّ يَْوٍم َويَلْلٍَة َيْعيِن: يِف َرَمَضاَن َوإِنَّ   " إِنَّ َلِلَّ
رواه الزبار وـهو يف  ِللُكِّ ُمْسِلٍم يِف ُُكِّ يَْوٍم َويَلْلٍَة َدْعَوًة ُمْستََجابًَة ".

 (.1002صحيح الرتغيب)
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لكن يدعو بها مَت تيرس ال يلزم أن يدعو بها عند اإلفطار 
مة اَلاعء قبل اإلفطار ال أعلم هل ديلال  زفاحلديث اعم ومالفقط 

 .  صحيحا رصَيا واهلل أعلم

َماَمَة ابْلَاـِهِِلُه عن أِب 
ُ
ِ  أ   قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اَلَله

َتيَا ِِب َجباًَل 
َ
َخَذا بَِضبِْع، فَأ

َ
تَاِِن رَُجاَلِن، فَأ

َ
نَا نَائٌِم، إِْذ أ

َ
َيُقوُل: " بَيْنَا أ

لُُه لََك،   ِطيُق. َفَقااَل: إِنَها َسنَُسِهه
ُ
وَْعًرا، َفَقااَل ِِل: اْصَعْد. َفُقلُْت: إِِِنه اَل أ

ْصَواٍت َشِديَدٍة، قُلُْت:  فََصِعْدُت َحََته ُكنُْت يِف َسَواِء اجْلَبَِل، إَِذا 
َ
نَا بِأ

َ
أ

ـْهِل انلَهاِر، ُثَمه اْنَطلََق ِِب، فَإَِذا  
َ
ْصَواُت؟ قَالُوا: ـَهَذا ـُهَو ُعَواُء أ

َ
َما ـَهِذهِ اأْل

ْشَداُقُهْم َدًما،  
َ
ْشَداُقُهْم، تَِسيُل أ

َ
َقًة أ بَِقْوٍم ُمَعلَهِقنَي بَِعَراِقيِبِهْم، ُمَشَقه

لَهِة َصْوِمِهمْ   َفُقلُْت: َما ـَهُؤاَلِء؟ يَن ُيْفِطُروَن َقبَْل حَتِ ِ رواه    قَاَل: ـَهُؤاَلِء اََله
 . (  وقال صحيح ىلع رشط مسلم1/430احلاكم)ج

فهذا احلديث فيه وعيد شديد ملن يتجرأ ىلع إفطار رمضان أو 
بعضه بغري عذر رشيع أو يتساـهل يف تقديم اإلفطار قبل غروب  

 الشمس . 
خ اَلي يوسع جماري انلفس ال بأس  مسألة : عالج الربو بابلخا
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به للصائم عند الرضورة ويستعمله بقدر احلاجة ، وقد أفَت بهذا  
 مجع من علماء عرصنا رمحهم اهلل . 

َوَباِلْغ يِف   قال قال الرسول عن لقيط بن صربة 
ْن تَُكوَن َصائًِما«

َ
( 142أبو داود)رواه  ااِلْسِتنَْشاِق، إِاَله أ

   .  ( وـهو صحيح7٨٨والرتمذي)
فالشخص ال يستنشق بقوة حَت ال يدخل املاء من أنفه فيزنل  

يغرغر يف  ال إىل حلقه وجوفه ألن األنف جمرى إىل املعدة وكذلك 
 . ما دام صائًما   املضمضة وإنما بالراحة

ه  ِبِ
ِِب ـُهَريَْرَة، َعِن انلَه

َ
يِت   َعْن أ َمه

ُ
ُشَقه ىلَعَ أ

َ
ْن أ

َ
قَاَل: »لَْواَل أ

ه وُُضوٍء«
َواِك ِعنَْد ُُكِ َمْرُت بِالِسه

َ
رواه ابلخاري معلقا يف الصوم   أَل

  ( بالسواك عند ُك صالة46)  ورواه أبو داود ( ،  992٨ووصله أمحد )
قال لوال    ن خاَل اجلهين عن رسول اهلل  ورواه من حديث زيد ب  .
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أن أشق ىلع أميت ألمرتهم بالسواك عند ُك صالة وـهو حسن بما  
َكن السواك رطبا جاز إذا و  (23(و)22قبله ورواـها الرتمذي )

 . التسوك به لكن يبصق املاء 
ْطِب َوايلَابِِس   بَاُب ( : 27)وقال اإلمام ابلخاري   ِسَواِك الَره
ائِمِ  يُْت انلَهِبَه  لِلَصه

َ
»يَْستَاُك  َوُيْذَكُر َعْن اَعِمِر بِْن َربِيَعَة، قَاَل: َرأ

ه  ِبِ
بُو ـُهَريَْرَة َعِن انلَه

َ
ُعُده َوقَاَل أ

َ
ْو أ

َ
ْحِِص أ

ُ
: " َوـُهَو َصائٌِم« َما اَل أ

َواِك ِعنَْد ُُكِه  َمْرُتُهْم بِالِسه
َ
يِت أَل َمه

ُ
ُشَقه ىلَعَ أ

َ
ْن أ

َ
 وُُضوٍء َوُيْروَى حَنُْوُه  لَْواَل أ

ه  ِبِ
ائَِم ِمْن َغرْيِهِ    َعْن َجابٍِر، َوَزيِْد بِْن َخاَِلٍ َعِن انلَه َولَْم خَيَُصه الَصه

ه  ِبِ
«   َوقَالَْت اَعئَِشُة: َعِن انلَه َواُك َمْطَهَرٌة لِلَْفِم َمرَْضاٌة لِلَرهِبه »الِسه

   .  انتىه  ُع ِريَقُه«َوقَاَل َعَطاٌء، َوَقتَاَدُة: »يَبْتَلِ 

  ِ ِِب ـُهَريَْرَة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَلَله
َ
: »رَُبه َصائٍِم لَيَْس هَلُ ِمْن َعْن أ

َهُر«  رواه   ِصيَاِمِه إِاَله اجْلُوُع، َورَُبه قَائٍِم لَيَْس هَلُ ِمْن ِقيَاِمِه إِاَله الَسه
 .( 11/429( وأبو يعىل )2/343أمحد)
ِِب ـُهَريَْرَة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلِل و

َ
: " قَاَل اهلُل َتبَارََك  َعْن أ

رْشََك ِفيِه َمِع  
َ
ِْك، َمْن َعِمَل َعَماًل أ ًَكِء َعِن الرِشه َ ْغىَن الرُشه

َ
نَا أ

َ
َوَتَعاىَل: أ
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َكُه "  ا  يوـهذا يدل ىلع حتريم الر  (29٨٥رواه مسلم)  َغرْيِي، تََرْكتُُه َورِشْ
. 

ِ  ـُهَريَْرَة وعن أِب  :   َيُقوُل: قَاَل رَُسوُل اَللَّ ُ : " قَاَل اَللَّ
يَاُم ُجنٌَّة،   ْجِزي بِِه، َوالصِّ

َ
نَا أ

َ
يَاَم، فَإِنَُّه ِِل َوأ ُُكُّ َعَمِل ابِْن آَدَم هَلُ، إاِلَّ الصِّ

َحِدُكْم فاَلَ 
َ
َحٌد َوإَِذا ََكَن يَْوُم َصْوِم أ

َ
 يَْرفُْث َواَل يَْصَخْب، فَإِْن َسابَُّه أ

ْو قَاتَلَُه، فَلْيَُقْل إِِنِّ اْمُرٌؤ َصائٌِم" 
َ
 . متفق عليه . أ

 األكل والرشب عمًدا .  (1

 اجلماع يف نهار رمضان.  (2

 اإلبر املغذية واملقوية .  (3

فعليها  احليض وانلفاس ، فلو حاضت املرأة قبل املغرب بقليل   (4
 قضاء ذلك ايلوم . 

 االستمناء بايلد وحنوه حَت خيرج املين . (٥

استدامة انلظر إىل النساء حَت يمين وعليه اتلوبة   (6
 والقضاء . 

 اليقء عمًدا .  (7
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 غسيل الىلك بنوعيه .  (٨

مسألة: من املفطرات اإلبر املقوية أو املغذية فإنها تقوم مقام   
 األكل. 

مقوي فال تفطر ومن  أما االبر اليت يه للحىم وليس فيها 
 استطاع يؤخرـها إىل الليل فهو األحسن . 

أنِس بِن مسألة: البأس للصائم أن يكتحل ويتطيب فعن    
صائٌِم رواه أبو داود  ـهوو ْكتَِحُل يأنه َكن   مالك

 (وـهو حسن موقوف عليه.23٨7)

: ما رأيُت أحداً ِمْن أصحابِنَا يكره الكحَل  وقال األعمش   
رِب  ُص أن يْكتَِحَل الصائُم بالصَّ رواه    لِلَصائِِم، وًكن إبراـهيُم يُرَخِّ

 ( .23٨9أبو داود)

 مسألة : وللصائم أن يدـهن وأن يغتسل إن احتاج.   
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ه  ـُهَريَْرَة عن أِب  ِبِ
  قَاَل: بَيْنََما حَنُْن ُجلُوٌس ِعنَْد انلَه

ِ ـَهلَْكُت. قَاَل: »َما لََك؟« قَاَل: َوَقْعُت   إِْذ َجاَءُه رَُجٌل َفَقاَل: يَا رَُسوَل اَلَله
  ِ نَا َصائٌِم، َفَقاَل رَُسوُل اَلَله

َ
يِت َوأ

َ
ُد َرَقبًَة ُتْعِتُقَها؟«  ىلَعَ اْمَرأ : »ـَهْل جَتِ

«، قَاَل: اَل،  قَاَل: اَل،  ْن تَُصوَم َشْهَريِْن ُمتَتَابَِعنْيِ
َ
قَاَل: »َفَهْل تَْستَِطيُع أ

ُد إِْطَعاَم ِسِتهنَي ِمْسِكينًا«. قَاَل: اَل، قَاَل: َفَمَكَث انلَهِبُه   َفَقاَل: »َفَهْل جَتِ
يِتَ انلَهِبُه  

ُ
لَعَرُق  َوا  -بَِعَرٍق ِفيَها َتْمٌر  َفبَيْنَا حَنُْن ىلَعَ َذلَِك أ

ْق بِِه«   - الِمْكتَُل  نَا، قَاَل: »ُخْذـَها، َفتََصَده
َ
ائُِل؟« َفَقاَل: أ ْيَن الَسه

َ
قَاَل: »أ

ِ َما بنَْيَ اَلبَتَيَْها  ؟ فََواَلَله ِ ْفَقَر ِميِنه يَا رَُسوَل اَلَله
َ
ىلَعَ أ

َ
  - َفَقاَل الَرهُجُل: أ
تنَْيِ    -يُِريُد احلََره

َ
ْفَقُر ِمْن أ

َ
ـْهُل َبيٍْت أ

َ
  ـْهِل َبييِْت، فََضِحَك انلَهِبُه أ

ـْهلََك«
َ
ْطِعْمُه أ

َ
ْنيَابُُه، ُثَمه قَاَل: »أ

َ
( 1936رواه ابلخاري) َحََته بََدْت أ

 .( 1111ومسلم )
ىلع عظم  يدل حنوه متفق عليه فهذا  وجاء عن اعئشة 

هذا الرتتيب ويلتب ويستغفر  املعصية فمن وقع فيها فليكفر بـهذه  
مطاوعة أو متسببة فعليها كفارة ىلع قول مجاعة  واملرأة إذا َكنت 

  النساء شقائق الرجال: من العلماء ألنها مُكفة وكما يف احلديث 
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.   
وال يشء عليه   أن يزنعإذا طلع الفجر وـهو جيامع وجب    مسألة :

 . وإن استمر ولم يكف فعليه الكفارة  
العينني  مسألة القطر للعني واألذن ال يفطران ألن األصل يف 

 أنها ليست جمرى إىل اجلوف وكذا قطرة األذن ال تفطر. 

مسألة : جيوز للشخص أن يغتسل للتربيد أو يتمضمض إذا 
 يبس ريقه . 

مسألة : جيوز استعمال احلقنة الرشجية العالجية للصائم عند 
 احلاجة .

 مسألة : مداوات اجلراحات جائزة للصائم . 

مسألة : جواز بلع الريق وال يتُكف بصقه ، وقد رأيت بعض 
 الصائمني يتُكف ابلصق وال ينبيغ جتميعه .  

لُْت اَعئَِشَة َفُقلُْت: َما بَاُل احْلَائِِض َتْقيِض  
َ
َعْن ُمَعاَذَة، قَالَْت: َسأ
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َ
اَلَة. َفَقالَْت: أ ْوَم، َواَل َتْقيِض الَصه نِْت؟ قُلُْت: لَْسُت الَصه

َ
َحُروِرَيهٌة أ

ُل. قَالَْت: »ََكَن يُِصيبُنَا َذلَِك، َفنُْؤَمُر بَِقَضاِء  
َ
ْسأ

َ
حِبَُروِرَيهٍة، َولَِكيِنه أ

اَلِة« ْوِم، َواَل نُْؤَمُر بَِقَضاِء الَصه  ( 33٥رواه مسلم) الَصه
ِِب َسِعيٍد و 

َ
لَيَْس إَِذا  :  قَاَل: قَاَل انلَهِبُه  َعْن أ

َ
»أ

رواه   َحاَضْت لَْم تَُصِله َولَْم تَُصْم، فََذلَِك ُنْقَصاُن ِديِنَها« 
 .( ٨0( ومسلم )19٥1ابلخاري)

ان الصوم  ا تقضيفاحلائض وكذا انلفساء ال يصومان وإذا طهرت
 ا.لم يأمر بذلك ختفيفً   ألن انلب  ؛ ها انأما الصالة فال تقضي 

رَْسَل انلَهِبُه  
َ
َبِيهِع بِنِْت ُمَعِوهٍذ، قَالَْت: أ َغَداَة اَعُشوَراَء إىَِل   َعِن الُره

ْصبََح  
َ
ْصبََح ُمْفِطًرا، فَلْيُِتَمه بَِقيَهَة يَْوِمِه َوَمْن أ

َ
نَْصاِر: »َمْن أ

َ
قَُرى األ

ُم  ِصبْيَاَننَا، َوََنَْعُل َصائًِما، فَليَُصْم«، قَالَْت: فَُكنَها نَُصوُمُه َبْعُد، َونَُصِوه
ْعَطيْنَاُه َذاَك  

َ
َعاِم أ َحُدـُهْم ىلَعَ الَطه

َ
لَُهُم اللُهْعبََة ِمَن الِعْهِن، فَإَِذا بََكى أ

 (1136( ومسلم)1960رواه ابلخاري)  َحََته يَُكوَن ِعنَْد اإِلْفَطارِ 
فالصحابة رِض اهلل عنهم َكنوا يهتمون بتدريب أبنائهم ىلع  
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ىلع الصوم يؤمر   ةلصب اَلي عنده حتمل وقدرالصوم والري فا
أن ويشجع وأما الصب اَلي إذا صام يمرض أو يهزل فممكن 

 يصوم بعض األيام أو يفطر. 

 يل ىل مل خل ٱُّٱ

 َّخم حم جم

ولقد َكن يف أول اإلسالم ممنواع ثم تفضل    ـهذه رخصة للجماع ،
اِء  اهلل عزوجل بإباحته وكذا األكل َكن بعد انلوم ممنواع ف َعِن الرَبَ

  ٍد ْصَحاُب حُمََمه
َ
إَِذا ََكَن الَرهُجُل َصائًِما،   قَاَل: " ََكَن أ

ُكْل يَلْلَتَُه َواَل يَْوَمُه َحََته  
ْ
ْن ُيْفِطَر لَْم يَأ

َ
فََحرَضَ اإِلْفَطاُر، َفنَاَم َقبَْل أ

ا َحرَضَ   نَْصارَِيه ََكَن َصائًِما، فَلََمه
َ
َمَة األ ، َوإَِنه قَيَْس ْبَن رِصْ ُيْميِسَ

تَُه، َفَقاَل  
َ
ََت اْمَرأ

َ
ْنَطِلُق اإِلْفَطاُر أ

َ
ِعنَْدِك َطَعاٌم؟ قَالَْت: اَل َولَِكْن أ

َ
لََها: أ

ا   تُُه، فَلََمه
َ
ْطلُُب لََك، َوًَكَن يَْوَمُه َيْعَمُل، َفَغلَبَتُْه َعيْنَاُه، فََجاَءتُْه اْمَرأ

َ
فَأ

ا اْنتََصَف انلَهَهاُر ُغيِشَ َعلَيِْه، فَُذِكَر َذلَِك  تُْه قَالَْت: َخيْبًَة لََك، فَلََمه
َ
  َرأ

ه  ِبِ
فَُث إىَِل  لِلنَه يَاِم الَره ِحَله لَُكْم يَلْلََة الِصه

ُ
لَْت ـَهِذهِ اآليَُة: }أ فَزَنَ

ُبوا َحََته   نَِسائُِكْم{ َفَفرُِحوا بَِها فَرًَحا َشِديًدا، َونََزلَْت: }َوُُكُوا َوارْشَ
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ْسوَِد{ 
َ
ْبيَُض ِمَن الَيِْط األ

َ
َ لَُكُم الَيُْط األ بلخاري  رواه ا  يَتَبَنَيه

(191٥) 
عزوجل وجعل اهلل فخفف  فانظر َكن يف ـهذا يشء من اثلقل 

  ّٰ  ٹٱٹٱُّٱ لألكل والرشب واجلماع كما  االليل لكه وقتً 

  مب  زب رب  يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ

 .  َّ ىتيت  نت  مت زت  رت ىبيب نب
نع العبد من املفطرات إال  تفهذا وقت واسع الليل لكه وال يم 

ىلع بعض انلاس كما   عند طلوع الفجر الصادق وإال َكن َيصل 
 حصل لقيس بن رصمة  

ِ عن  َنه رَُسوَل اَلَله
َ
تَاُه : أ ْخرَبَ

َ
َمه َسلََمَة أ

ُ
ََكَن »يُْدِرُكُه  اَعئَِشَة، َوأ

ـْهِلِه، ُثَمه َيْغتَِسُل، َوَيُصوُم« 
َ
رواه   الَفْجُر َوـُهَو ُجنٌُب ِمْن أ

 (1109( ومسلم )192٥ابلخاري)
وـهذا يدل ىلع أنه ال تشرتط الطهارة للصوم ويلحق بهذا لو أن 

وي  حيضتها ولم تتمكن من الغسل فنقول تن املرأة طهرت من
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 . الصوم وتصوم وتغتسل بعد الفجر
 هئ ٹٱٹٱُّٱ ه لعبادهري يستواحلمد هلل ىلع سعة فضله و

 7٨احلج:   َّجت هب مب  خب حب   جب

»ُيَقِبهُل َوُيبَارِشُ َوـُهَو  ، قَالَْت: ََكَن انلَهِبُه َعْن اَعئَِشَة 
ْربِِه«  ْملََكُكْم إِلِ

َ
 ( 1106( ومسلم)1927رواه ابلخاري) َصائٌِم، َوًَكَن أ

  ُيَقِبهلَُها َوـُهَو َصائِمٌ  انلب  ََكَن   َقالت: وعن أم سلمة 
(  فهذا ديلل واضح يف جواز 110٨( ومسلم)19٨9رواه ابلخاري)

القبلة للصائم ولكن من خاف ىلع أن جتره القبلة وكذا املبارشة  
إىل خروج الشهوة أو اجلماع فليبتعد عن املرأة وَيافظ ىلع صومه  

ْربِهِ َك تقول َ   وهلذا اعئشة  ْملََكُكْم إِلِ
َ
أي حاجته   َن أ

 . وشهوته 
 إلخراج الشهوة َيرم عليه ذلك ومن فعل ذلك  من يستمين   ذاوك

 .فليتب ويقيض يوما ماكنه إذا خرج املين  
وكذا اتلفكر يف النساء ال يستمر فيه الشخص فربما خرج املين  
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 باتلفكر وـهذا حرام . 

ِِب ـُهَريَْرَة 
َ
ه  َعْن أ ِبِ

َكَل   َعِن انلَه
َ
قَاَل: »إَِذا نيَِسَ فَأ

ُ وََسَقاُه« ْطَعَمُه اَلَله
َ
( 1933رواه ابلخاري)  َورَشَِب، فَلْيُِتَمه َصْوَمُه، فَإَِنهَما أ

 (11٥٥ومسلم )
وـهذا من رمحة اهلل بالعبد أنه ال يؤاخذه  بنسيانه وإنما أطعمه 

ذكر والطعام أو الرشاب يف فمه فليخرجه   وسقاه ولكن إذااهلل 
 ويللفظه 

   جت هب مب خب  حب  جب هئ مئ  ٹٱٹٱُّٱ

   َّخت حت
ِ َعِن ابِْن َعبَهاٍس و  ِمَن   ، قَاَل: َخَرَج رَُسوُل اَلَله

َة، فََصاَم َحََته بَلََغ ُعْسَفاَن، ُثَمه َداَع بَِماٍء فََرَفَعُه إىَِل   الَمِدينَِة إىَِل َمَكه
َة، وََذلَِك يِف َرَمَضاَن "، فاََكَن   ْفَطَر َحََته قَِدَم َمَكه

َ
َيُه انلَهاَس، فَأ يََديِْه لرُِيِ
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 ِ ْفَطَر، َفَمْن َشاَء َصاَم  وَ  اْبُن َعبَهاٍس َيُقوُل: »قَْد َصاَم رَُسوُل اَلَله
َ
أ

ْفَطَر«
َ
 . (1113( ومسلم)194٨رواه ابلخاري) َوَمْن َشاَء أ

َكن يصوم يف السفر ولو  يصوم ألن انلب هل أن األفضل 
برأ لذلمة والوقت يف رمضان أفضل  أحصلت بعض املشقة وـهو أيضا  

 . من غريه  
رَْداِء ف ِِب اََله

َ
ه  َعْن أ ِبِ

يِف َبْعِض  قَاَل: »َخرَْجنَا َمَع انلَه
  ، ِة احلَِره ِسِه ِمْن ِشَده

ْ
ْسَفارِهِ يِف يَْوٍم َحاٍره َحََته يََضَع الَرهُجُل يََدُه ىلَعَ َرأ

َ
أ

ه  ِبِ
رواه   َوابِْن َرَواَحَة«  َوَما ِفينَا َصائٌِم إاَِله َما ََكَن ِمَن انلَه

 (1122( ومسلم)194٥ابلخاري)
بُو حَ  وقال انلووي :

َ
ْكرَثُوَن  َفَقاَل َمالٌِك َوأ

َ
افِِعُه َواأْل ِنيَفَة َوالَشه

ٍة َظاـِهَرٍة  َطاقَُه باَِل َمَشَقه
َ
فَْضُل لَِمْن أ

َ
ْوُم أ  انتىه من رشح مسلم. الَصه

ِ ر  ِ  َعْن َجابِِر بِْن َعبِْد اَلَله يِف  قَاَل: ََكَن رَُسوُل اَلَله
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ى زَِحاًما َورَُجاًل قَْد ُظِلهَل َعلَيِْه، َفَقاَل: »َما ـَهَذا؟«، َفَقالُوا: 
َ
َسَفٍر، فََرأ

َفِر« ْوُم يِف الَسه ( 1946رواه ابلخاري) َصائٌِم، َفَقاَل: »لَيَْس ِمَن الرِبِه الَصه
 (111٥ومسلم)

الصوم مع ـهذه املشقة اليت    فمعناه ليس الرب املطلوب أو الفاضل
 . قد تؤدي إىل املرض  

  - - عن بعِض أصحاِب انلَبه  عن أِب بكِر بِن عبِد الرمحن
أمَر انلَهاَس يف سفِره اعَم الفتِح بالِفْطِر،    -- قال: رأيُت رسوَل اهلل  

ْوا  قال أبو بكر: قال   -ِلعُدوُكم" وصاَم رسوُل اهلل وقال: "َتَقَوه
ثين: لقد رأيُت رسوَل اهلل  بالَعْرِج يُصُبه ىلع رأِسه   --اَلي حَده

( وـهو 236٥ود)ارواه أبو د املاَء وـهو َصائٌِم ِمن العطش، أو ِمن احلَِره 
   . صحيح ىلع رشط الشيخني

 . والعرج اسم موضع بني مكة واملدينة  
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ِِب َسِعيٍد 
َ
يِف   قَاَل: »ُكنَها نَُسافُِر َمَع رَُسوِل اهلِل  َعْن أ

ائِِم َصْوُمُه، َواَل ىلَعَ الُْمْفِطِر إِْفَطارُُه« رواه    َرَمَضاَن، َفَما ُيَعاُب ىلَعَ الَصه
 ( 1116مسلم)

فما دام أن األمر    نلب  وـهذا ـهو األدب والفقه عند صحابة ا 
 فيه سعة فيوسع ىلع انلاس . 

نٍَس ف
َ
ه  َعْن أ ِبِ

ِي  قَاَل: ُكنَها َمَع انلَه نَا ِظاًله اََله ْكرَثُ
َ
أ

يَن  ِ ا اََله َمه
َ
يَن َصاُموا فَلَْم َيْعَملُوا َشيْئًا، َوأ ِ ا اََله َمه

َ
يَْستَِظُله بِِكَسائِِه، َوأ

ََكَب َواْمتََهنُوا واََعجَلُوا، َفَقاَل انلَهِبُه  ْفَطُروا َفبََعثُوا الِره
َ
: »َذـَهَب  أ

ْجِر«
َ
( وفيه 1119( ومسلم)2٨90ابلخاري)رواه  الُمْفِطُروَن ايلَْوَم بِاأل

وسقط الصوم وقام املفطرون فرضبوا األبنية وسقوا الرًكب فقال  
ْجِر«  الرسول 

َ
   : »َذـَهَب الُمْفِطُروَن ايلَْوَم بِاأل

م تعبوا من احلر فلم يعملوا واملفطرون نالوا أجر الدمة  فالصوُّ 
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 .  وللصائمني فرِض اهلل عن اجلميع للنب 

  قَاَل: َسافَْرنَا َمَع رَُسوِل اهلِل   د الدري  يفعن أِب سع
اًل، َفَقاَل رَُسوُل اهلِل  نْلَا َمزْنِ َة َوحَنُْن ِصيَاٌم، قَاَل: فزََنَ :  إىَِل َمَكه
قَْوى لَُكْم« فَ 

َ
ُكْم، َوالِْفْطُر أ اَكنَْت  »إِنَهُكْم قَْد َدنَْوُتْم ِمْن َعُدِوه

اًل آَخَر، َفَقاَل:   ْفَطَر، ُثَمه نََزنْلَا َمزْنِ
َ
رُْخَصًة، فَِمنَها َمْن َصاَم، َوِمنَها َمْن أ

فِْطُروا« َوًَكنَْت  
َ
قْوَى لَُكْم، فَأ

َ
ُكْم، َوالِْفْطُر أ »إِنَهُكْم ُمَصِبهُحو َعُدِوه

يْتُنَا نَُصومُ ه َعْزمَ 
َ
ْفَطْرنَا، ُثَمه قَاَل: لََقْد َرأ

َ
َبْعَد   ، َمَع رَُسوِل اهلِل ، فَأ

َفرِ   .( 1120رواه مسلم). َذلَِك، يِف الَسه
ملا َكن ايلوم اثلاِن فيه قتال  عزيمة فقوهل فاكنت عزمه أي 

ومواجهة العدو أمرـهم أمر إجياب وعزم عليهم أن يفطروا ألنهم لو  
قَض  أن الصوم يُ  أمام العدو فستحصل مصيبة كبرية معضعفوا 

 واحلمد هلل ىلع فضله وتيسريه. 
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نَِس بِْن َمالٍِك 
َ
ِ بِْن َكْعٍب    رَُجاًل أن      َعْن أ ِمْن بيَِن َعبِْد اَلَله

 ِ اَغرَْت َعلَيْنَا َخيُْل رَُسوِل اَلَله
َ
ِ  قَاَل: أ َتيُْت رَُسوَل اَلَله

َ
  فَأ

«، َفُقلُْت: إِِِنه َصائٌِم، َفَقاَل: اْدُن   ى، َفَقاَل: »اْدُن فَلُكْ فَوََجْدتُُه َيتََغَده
َ َتَعاىَل وََضَع َعِن الُمَسافِِر   يَاِم، إَِنه اَلَله ِو الِصه

َ
ْوِم، أ ثَْك َعِن الَصه َحِده

ُ
أ

وْ  ِو الُمرِْضِع الَصه
َ
اَلِة، وََعِن احلَاِمِل أ ْوَم، وََشْطَر الَصه يَاَم " الَصه ِو الِصه

َ
 َم أ

َوالَعَمُل ىلَعَ    ( وقال الرتمذي : 1667)ماجه( وابن  71٥رواه الرتمذي )
ـْهِل الِعلِْم: احلَاِمُل،  

َ
ـْهِل الِعلِْم، وقَاَل َبْعُض أ

َ
ـَهَذا ِعنَْد َبْعِض أ

،  َوالُمرِْضُع، ُتْفِطَراِن َوَتْقِضيَاِن َوُتْطِعَماِن، َوبِِه َيُقوُل ُسْفيَاُن، َوَمالٌِك 
مْحَُد »،« وقَاَل َبْعُضُهْم: ُتْفِطَراِن، َوُتْطِعَماِن، َواَل قََضاَء  

َ
، َوأ افِِعُه َوالَشه

  َعلَيِْهَما، َوإِْن َشاَءتَا قََضتَا، َواَل إِْطَعاَم َعلَيِْهَما، َوبِِه َيُقوُل إِْسَحاُق 
 . انتىه 

فإذا َكنتا تترضران من الصوم فتفطران ويقضيان فحكمهما  
 خب   حب  جب  هئ  مئ ٹٱٹٱُّٱ  ريض وقدحكم امل

 1٨٥ابلقرة:  َّخت حت   جت  هب  مب
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ـْهُل الِْعلِْم يََرْوَن َعلَيَْها الَْقَضاَء َكَما قَاَل    وقال اإلمام مالك :   
َ
َوأ

يَهاٍم  
َ
ٌة ِمْن أ ْو ىلَعَ َسَفٍر فَِعَده

َ
ُ َعَزه وََجَله }َفَمْن ََكَن ِمنُْكْم َمِريًضا أ اَلَله

َخَر{ ]ابلقرة:  
ُ
ْمَراِض َمَع اْلَوِْف ىلَعَ  1٨4أ

َ
[ َوَيَرْوَن َذلَِك َمَرًضا ِمَن اأْل

ـَها "   .( 6٨4انتىه املراد من املوطأ ) َوََلِ
 وـهناك أقوال أخرى ولكن ـهذا القول أقرب األقوال واهلل أعلم. 

نَُّه قَاَل: َبَعَث رَُسوُل   حلديث سلمة بن االكوع 
َ
رَِِضَ اهلُل َعنُْه، أ

ْن يُؤَذَِّن يِف انلَّاِس: »من    اهلِل  
َ
َمَرُه أ

َ
ْسلََم يَْوَم اَعُشوَراَء، فَأ

َ
رَُجاًل ِمْن أ

َكَل، فَلْيُِتمَّ ِصيَاَمُه إىَِل اللَّيِْل« رواه  
َ
َكن لم يصم، فَلْيَُصْم َوَمْن ََكَن أ

 (113٥( ومسلم)1924ابلخاري)

َة    َسافَْرنَا َمَع رَُسوِل اهلِل    قال:  د  فعن أِب سعي إىَِل َمكَّ
اًل، َفَقاَل رَُسوُل اهلِل  نْلَا َمزْنِ : »إِنَُّكْم قَْد  َوحَنُْن ِصيَاٌم، قَاَل: فزََنَ

قَْوى لَُكْم« فاََكنَْت رُْخَصًة، فَِمنَّا َمْن 
َ
ُكْم، َوالِْفْطُر أ َدنَْوُتْم ِمْن َعُدوِّ
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اًل آَخَر، َفَقاَل: »إِنَُّكْم ُمَصبُِّحو  َصاَم، َوِمنَّا َمْن  ْفَطَر، ُثمَّ نََزنْلَا َمزْنِ
َ
أ

فِْطُروا«  
َ
قَْوى لَُكْم، فَأ

َ
ُكْم، َوالِْفْطُر أ  .( 1120رواه مسلم)َعُدوِّ

فمن    رمضان   وـهذا احلديث يدل ىلع جواز الفطر بعد اَلخول يف
 .  هواحلمد هلل ىلع إحسان، بيت الصيام وسافر فيجوز هل الفطر 

ِِب بَْكٍر  
َ
ْسَماَء بِنِْت أ

َ
َعْن ـِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة، َعْن فَاِطَمَة، َعْن أ

يِق   دِّ ْفَطْرنَا ىلَعَ َعْهِد انلَِّبِّ  الصِّ
َ
  مَّ ثُ يَْوَم َغيٍْم،    ، قَالَْت: »أ

ْمُس«ا لََعِت طَ  ِمُروا: لِِهَشامٍ  ِقيَل  لشَّ
ُ
اِء؟ قَاَل: »اَل بُدَّ ِمْن بِالَقَض  فَأ

ْم اَل 
َ
قََضْوا أ

َ
ْدرِي أ

َ
رواه   قََضاٍء« َوقَاَل َمْعَمٌر: َسِمْعُت ـِهَشاًما اَل أ

 (19٥9ابلخاري)

عليهم أن يقضوا وبه يقول عطاء والزـهري  و األمر يسري قلت : 
جبري واالسانيد إيلهم صحيحة  وجماـهد وعروة بن الزبري وسعيد بن

 .( 4/17٨رواـها عبدالرزاق)ج 
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ْسلََم،   بل قال عبدالرزاق:
َ
ثيَِن َزيُْد ْبُن أ َعِن ابِْن ُجَريٍْج قَاَل: َحدَّ

بِيِه قَاَل: 
َ
 َعْن أ

َ
 َنَظَر  ُثمَّ  ُمَغيٍَّم، يَْومٍ  يِف  َرَمَضانَ  َشْهرِ  يِف  نلَّاُس ا ْفَطرَ أ

ْمُس،  اِب: »اْلَْطُب يَِسرٌي، َوقَِد نَاِظٌر فَإَِذا الشَّ َفَقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَطَّ
 .   انتىه وـهو صحيح اْجتََهْدنَا َنْقيِض يَْوًما« 

يظن أن الفجر لم يطلع وقد َكن طلع وـهو مسألة إذا أكل 
 أفطر . 

قال ابن قدامة : ـهذا قول أكرث أـهل العلم من الفقهاء وغريـهم  
 الرتيك ، وـهذا القول أحوط َلين العبد.( ط: 4/3٨9.اـهمن املغين )

مسألة : إذا اشتبهت الشهور ىلع املسجون اَلي لم خيرب فإن    
أجزأه ، وإذا صام ألو بعده صام يريد به رمضان ووافق رمضان 

 رمضان لم جيزأه ولزمه القضاء . قبل ووافق 
ِسرِي،  قال الريق :    

َ
ْشُهُر ىلَعَ اأْل

َ
فَإِْن َصاَم َشْهًرا  )َوإَِذا اْشتَبََهْت اأْل

ُه، َوإِْن َواَفَق َما َقبْلَُه،  
َ
ْجَزأ

َ
ْو َما َبْعَدُه؛ أ

َ
يُِريُد بِِه َشْهَر َرَمَضاَن، فََواَفَقُه، أ

 (.4/422.اـهاملغين)لَْم جُيِْزهِ(
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و قول اإلمام أمحد ومالك وغريـهم كما يف االستذَكر وـه 
وقال احلسن ابلرصي  ، ( 4/347( واملغين البن قدامة )ج10/٨7)ج

وغريه هل أن يفطر ومازال يف بيته وقال إسحاق يفطر إذا وضع رجله 
 . يف الرحل 

قه يعيما  ول أحوط حَت لو وقع لإلنسان  قلُت: العمل بالقول األ
 يندم ىلع يومه.  ال عن السفر 

لُْت مَحَّاًدا، َعِن  (:207/ 4قال عبدالرزق)ج
َ
َعْن َمْعَمٍر قَاَل: َسأ

ُهْم   ًسا قَاَل: َوإِنَّ
ْ
ائَِمِة، تَُذوُق الَْمَرقََة فَلَْم يََر َعلَيَْها يِف َذلَِك بَأ ِة الصَّ

َ
الَْمْرأ

ائِ  بْلَغ يِف َذلَِك ِمَن الَْماَء ُيَمْضِمُض بِِه الصَّ
َ
ٌء أ ،   ُم«يَلَُقولُوَن: »َما يَشْ
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إبراـهيم انلخع ال يرى بأسا أن تمضغ  ًكن و، وحنوه  قول احلسن 
 . املرأة الصائمة لصبيها رواه عبدالرزاق وـهو صحيح

: "َمْن َذرََعُه يقٌء قال: قال رسوُل اهلل      عن أِب ـهريرة 
رواه فَلْيَْقِض")، وإن استقاء فليس عليه قضاء وـهو َصائٌِم، 

 .  ( وـهو صحيح23٨0أبوداود)

ال قضاء عليه ولكن  من دفعه اليقء ف وـهذا ديلل واضح أن 
وأما من طلب اليقء    يشء  يلحرص ىلع أن ال يعود من فمه إىل جوفه

فعليه  ءوقاخراجه أو حنو ذلك من األسباب وأدخل أصبعه إل 
 القضاء . 

قَاَل اْبُن قال االمام ابلخاري: باب  احلجامة واليقء للصائم 
ا َدَخَل  ْوُم ِممَّ ا لَيَْس وَعبَّاٍس، وَِعْكِرَمُة: »الصَّ  اْبنُ  َوًَكنَ  َرَج«خ ِممَّ

 بِاللَّيِْل  ََيْتَِجمُ  فاََكنَ  تََرَكُه،  ُثمَّ  َصائٌِم، َوـُهوَ  ََيْتَِجمُ  ،  ُعَمرَ 
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بُو  َواْحتََجمَ 
َ
ْرَقَم،  بِْن   َوَزيْدِ   َسْعٍد،  َعنْ   َوُيْذَكرُ   يَلاًْل   ُموَس   أ

َ
مِّ   أ

ُ
:  َسلََمةَ   َوأ

مِّ َعلَْقَمَة: ُكنَّا حَنْتَِجُم ِعنَْد   ِصيَاًما اْحتََجُمواأنهم 
ُ
، َعْن أ َوقَاَل بَُكرْيٌ

َقاَل:  اَعئَِشَة »فاََل َتنىَْه« َوُيْرَوى َعِن احلََسِن َعْن َغرْيِ َواِحٍد َمْرفُواًع فَ 
ْفَطَر احلَاِجُم َوالَمْحُجوُم«

َ
َعِن ابِْن  ( 193٨واستدل ابلخاري) »أ

نَّ انلَِّبَّ َعبَّاٍس 
َ
اْحتََجَم َوـُهَو حُمِْرٌم، َواْحتََجَم َوـُهَو  : »أ

 . َصائٌِم«

ُ َعنُْه:  وذكر عن   نَُس ْبُن َمالٍِك رَِِضَ اَللَّ
َ
، قَاَل: ُسئَِل أ ثَابِت ابُلنَاِِنَّ

ْعِف«،   ْجِل الضَّ
َ
ائِِم؟ قَاَل: »اَل، إِالَّ ِمْن أ ُكنْتُْم تَْكَرـُهوَن احِلَجاَمَة لِلصَّ

َ
أ

َثنَا ُشْعبَُة، ىلَعَ َعْهِد انلَِّبِّ  قلُت: أثر ابن عمر   َوَزاَد َشبَابَُة، َحدَّ
َعِن ابِْن ِشَهاٍب،  ( وـهو صحيح وقال مالك 662اه مالك يف املوطأ)رو

ِ ْبَن ُعَمَر  ِِب َوقَّاٍص َوَعبَْد اَللَّ
َ
نَّ َسْعَد ْبَن أ

َ
  َوـُهَما  َيْتَِجَمانِ »  َكنَاأ

ْن  َصائَِماِن« و
َ
ائِِم إِالَّ َخْشيًَة ِمْن أ قَاَل َمالٌِك: »اَل تُْكَرُه احْلَِجاَمُة لِلصَّ

 انتىه من املوطأ َولَْواَل َذلَِك لَْم تُْكَرهْ.  يَْضُعَف.

تدل ىلع جواز احلجامة  : ـهذه اآلثار وحديث أنس  قلُت  
ا  بالليل وـهو مفطر كمم ولكن األحسن للشخص أن َيتجم  للصائ
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حَت ال يضعف الشخص عن الصوم  فعل ابن عمر يف آخر أمره 
 . فيفطر  

رب فصومه ولكن أقول من احتجم أو فصد   أو أخذ دما للمخ 
فيحمل   ، أفطر احلاجم واملحجوم: صحيح وال يفطر وأما حديث 

 . ىلع أن املحجوم سيضعف فيفطر 

وقال أبو داود يف سننه بعد أن ذكر ـهذا احلديث باب الرخصة    
حتجم وـهو صائم  ا يف ذلك وساق حديث ابن عباس أن انلب 

أن حديث أفطر احلاجم  ( فريى237٥واستدل أيضا حبديث أنس)
واملحجوم منسوخ وأنه َكن متقدما وأبوداود معروف أنه إمام يف 

 . الفقه 

  الَْقْوُل وَ  (:10/12٥ستذَكر)جقال اإلمام ابن عبدالرب يف االو 
نَّ  َعبَّاٍس  ِن اب حديث أن األحاديث  ـهذه يف نديع

َ
ِ  رَُسوَل  أ    اَللَّ

ْفَطَر احْلَاِجُم َوالَْمْحُجوُم     ِلَقْوهِلِ  نَاِسخٌ   حُمِْرًما   َصائًِما  اْحتََجمَ 
َ
وذكر  أ

 وجه ذلك  
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وذكر عن مجع من العلماء أنه ال يفطر من احتجم وقال أمحد 
 .   رحم اهلل اجلميعفومجاعة من احتجم فعليه القضاء.  

  ال  : --احلسن عن أِب بكرة، قال: قال رسوُل اهلل عن 
  أَكِرهَ  أْدرِي فال" لكَّه وقمتُه هلُكَّ   مضانَ ر  ْمُت ُص  إِن: أحُدُكم يقولنَّ 

( 341٥رواه أبو داود )  بدَّ من نَْومٍة أو رقَْدةٍ  ال: قال أو الزتكيَة،
حلسن من أِب بكرة يف  ( ورجاهل ثقات وقد سمع ا4/134والنسايئ)

 .(2/42٨شيخنا الواديع يف اجلامع الصحيح)  اجلملة وصحح احلديث

كان  أفيكره للشخص أن يقول صمت رمضان لكه ألنه ال يدري  
 ؟ خملصا يف مجيع صومه أو غري ذلك وكذا قيام رمضان

ِ قال  قَال: ـُهَريَْرَة عن أِب  : رَُسوُل اَللَّ ُ ُك  : " قَاَل اَللَّ
يَاَم، إاِلَّ  هَلُ، آَدمَ  بِْن ا عمل نَا  ِِل  فَإِنَّهُ  الصِّ

َ
ْجِزي َوأ

َ
يَامُ  بِِه، أ   ُجنٌَّة، َوالصِّ

َحٌد َوإِ 
َ
َحِدُكْم فاََل يَْرفُْث َواَل يَْصَخْب، فَإِْن َسابَُّه أ

َ
َذا ََكَن يَْوُم َصْوِم أ
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ْو قَاتَلَُه، فَ 
َ
( ومسلم 1904واه ابلخاري ).ر" لْيَُقْل إِِنِّ اْمُرٌؤ َصائِمٌ أ
(11٥1) . 

تم حفظ اللسان عن الشتم واللعن واالستهزاء حَت لو شُ فينبيغ  
نسان فليصرب وال جييب إال بقوهل إِن صائم كأنه يقول أنا أقدر اإل

 ىلع الرد ولكين صائم.

نٍَس 
َ
، قَاَل: »اَل تَُواِصلُوا« قَالُوا: إِنََّك  َعِن انلَِّبِّ  َعْن أ

َحٍد ِمنُْكْم 
َ
  ِنِّ إِ تَُواِصُل، قَاَل: »لَْسُت َكأ

ُ
ْسىَق، ْطَعُم،أ

ُ
وْ  َوأ

َ
بِيُت  إِِنِّ  أ

َ
  أ

ْطَعمُ 
ُ
ْسىَق«  أ

ُ
( وملا لم ينتهوا عن  1104( ومسلم )1961رواه ابلخاري)  َوأ

 صل بهم َكملنلك هلم. االوصال و

ِ  ـُهَريَْرَة عن أِب و َعِن الوَِصاِل  قَاَل: »َنىَه رَُسوُل اَللَّ
ْوِم« َفَقاَل هَلُ رَُجٌل ِمَن الُمْسِلِمنَي:  ،  رَُسوَل  يَا إنك تَواِصُل  يِف الصَّ ِ   اَللَّ

يُُّكمْ : قَاَل 
َ
بِيُت  إِِنِّ  ِمثِِْل،  »َوأ

َ
ا َويَْسِقنِي«، َرّبِّ  ُيْطِعُميِن  أ بَْوا فَلَمَّ

َ
نْ  أ

َ
  أ

ُوا  ُثمَّ  يَْوًما، ُثمَّ  يَْوًما،  بِِهمْ  َواَصَل  الوَِصاِل، َعِن   وايَنْتَهُ 
َ
ْ  َرأ ِهاَلَل، َفَقاَل:  ال

ْن يَنْتَُهوا
َ
بَْوا أ

َ
َر لَزِْدتُُكْم« ََكتلَّنِْكيِل لَُهْم ِحنَي أ خَّ

َ
رواه ابلخاري    »لَْو تَأ
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( فإطعام اهلل نلبيه يشء معنوي وـهو أن 1103( ومسلم )196٥)
 يعطيه من القوة وايلقني ما يقوم مقام الطعام والرشاب. 

ِِب َسِعيٍد الُْدرِيِّ  
َ
ِ    َعْن أ نَُّه َسِمَع رَُسوَل اَللَّ

َ
، َيُقوُل:  أ

 
َ
يُُّكْم أ

َ
َحِر«، قَالُوا:  »اَل تَُواِصلُوا، فَأ ْن يَُواِصَل، فَلْيَُواِصْل َحَتَّ السَّ

َ
َراَد أ

بِيُت ِِل  
َ
، قَاَل: »لَْسُت َكَهيْئَِتُكْم إِِنِّ أ ِ فَإِنََّك تَُواِصُل يَا رَُسوَل اَللَّ

( وـهذا ديلل  1967رواه ابلخاري ) ُمْطِعٌم ُيْطِعُميِن، وََساٍق يَْسِقنِي«
 حر وبه قال اإلمام أمحد وغريه. واضح ملن أراد املواصلة إىل الس

  اِس نلَّ ا  أجود  ، قَاَل: »ََكَن انلَِّبُّ ابْن َعبَّاٍس  عن 
ْجوَد  َوًَكنَ  ، بِالرَْيِ 

َ
يُل، َوًَكَن   أ َما يَُكوُن يِف َرَمَضاَن ِحنَي يَلَْقاُه ِجرْبِ

اَلُم يَلَْقاُه ُُكَّ يَلْلٍَة يِف َرَمَضاَن، َحَتَّ يَنَْسِلَخ، َيْعِرُض   يُل َعلَيِْه السَّ ِجرْبِ
ْجوََد  َعلَيِْه انلَِّبُّ 

َ
اَلُم، ََكَن أ يُل َعلَيِْه السَّ الُقْرآَن، فَإَِذا لَِقيَُه ِجرْبِ

يِح الُمرَْسلَِة«  ( 230٨( ومسلم )1902رواه ابلخاري)  بِالرَْيِ ِمَن الرِّ
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 ورشه الفينبيغ للمسلم أن يستغل شهر رمضان فهو أفضل 
واألجور فيه مضاعفة فيكرث من قراءة القرآن فهو شهر القرآن  

يقرأ مع جربيل يدارسه ويذاكره وأيضا   فانظر كيف َكن انلب 
صالة مثل صالة الضَح وبني مغرب  من نافلة الالعبد يكرث 

القليل وعشاء إن أمكن والرواتب ويكرث من الصدقات ولو ب
ومن لم جيد فبُكمة طيبة وكذا يواضب ىلع حسن اجلوار وبر  

 يحافظ عليها . لية فمالواَلين وإذا َكن ـهناك دروس عل



 

   

56 

ِِب ـُهَريَْرَة 
َ
ِ  َعْن أ : »َمْن لَْم يََدْع  قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَلَله

ابَُه«  ْن يََدَع َطَعاَمُه َورَشَ
َ
ِ َحاَجٌة يِف أ وِر َوالَعَمَل بِِه، فَلَيَْس َلِلَه   قَْوَل الُزه

 ( 1903رواه ابلخاري)
( والصائم جيب عليه حفظ لسانه من الغيبة  2362وأبو داود )

عينيه إىل النساء املتربجات  وانلميمة والكذب واملعايص فال يطلق 
وال يسمع غناء وزمًرا وموسيىق وال يظلم أحدا بأخذ ماهل وغري ذلك  
فإن اهلل فرض الصوم يلهذب املسلم نفسه ويتعلم به اتلقوى قال  

فالشخص يصوم ويرتك األشياء املباحة   لعلكم تتقونتعاىل : 
 طاعة هلل فاملحرم من باب أوىل ال يفعله . 

ِِب ـُهَريَْرةَ 
َ
ْصبََح   قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلِل   َعْن أ

َ
: »َمْن أ

بُو بَْكٍر 
َ
نَا، قَاَل: »َفَمْن تَِبَع   ِمنُْكُم ايْلَْوَم َصائًِما؟« قَاَل أ

َ
: أ

بُو بَْكٍر  
َ
ْطَعَم    ِمنُْكُم ايْلَْوَم َجنَاَزًة؟« قَاَل أ

َ
نَا، قَاَل: »َفَمْن أ

َ
: أ
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بُو بَْكٍر ر 
َ
نَا، قَاَل: »َفَمْن   ِمنُْكُم ايْلَْوَم ِمْسِكينًا؟« قَاَل أ

َ
: أ

بُو بَْكٍر رَِِضَ 
َ
نَا، َفَقاَل اَعَد ِمنُْكُم ايْلَْوَم َمِريًضا؟« قَاَل أ

َ
اهلُل َعنُْه: أ

رواه مسلم  : »َما اْجتََمْعَن يِف اْمِرٍئ، إاِلَّ َدَخَل اجْلَنََّة« رَُسوُل اهلِل 
(102٨. ) 

فهذه خصال عظيمة من اجتمعت يف يوم أدخلته اجلنة وًكن ـهذا 
 من أِب بكر يف غري رمضان واملسابقة يف رمضان يف الري أعظم . 

 نْ مَ :  قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلِل  َعْن َزيِْد بِْن َخاَِلٍ اجلَُهيِنِّ  
رَ فَ  ْجِرهِ، ِمثُْل  هَلُ  ََكنَ  ائًِماَص  طَّ

َ
نَّهُ  َغرْيَ  أ

َ
جْ  ِمنْ  ينُْقُص  اَل  أ

َ
ائِِم  أ ِر الصَّ

 َصِحيٌح. ـَهَذا َحِديٌث َحَسٌن  ( وقال ٨07رواه الرتمذي ) َشيْئًا.

م ويراد به إشباع الصائم فإن  فضل فهذا يدل ىلع  تفطري الصوَّ
رـهم باتلمر أن ينال   لفظ احلديث َيتمل ـهذا املعىن ويرىج ملن يفطه
خريا كثريا فانلاس يفرحون بذلك وخاصة الفقراء وـهذا من فضل  
اهلل ىلع األغنياء املتصدقني اَلين ينتهزون الفرص مثل ـهذه فكم  

أـهله فرب أكلة قد يرفع اهلل   معتِف بالصدقات فقري يرُس ويك
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  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حتُّٱبها قال تعاىل :    املتصدق
   خض   حض  جض   مص   خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح
 16 - 12ابلدل:  َّ  حط  مض

أي مما جيعل العبد ينجو من العقبة يوم القيامة إطعام يتيم من 
ا كأن يده  جدً  ا أي فقريً ( حط مض خض) قارب  أو من يطعم األ

أناس حتصل هلم شدائد من لصقت بالرتاب لشدة فقره فكم 
وخاصة أيام احلرب واألزمات واَلين خيرجون من بيوتهم فارين من  
احلروب حتصل ىلع أكرثـهم شدائد ال يعلمها إال اهلل وبعضهم  

 رث من غريـهم.كال يسألون انلاس فمثل ـهؤالء يُهتم بهم أ ونعفيف

نَْصارِيِّ  ف
َ
يُّوَب اأْل

َ
ِِب أ

َ
نَّ رَُسوَل اهلِل    َعْن أ

َ
ثَُه، أ نَُّه َحدَّ

َ
  أ

ْتبََعُه 
َ
اٍل،شَ  نْ مِ  تًهاسِ قَاَل: »َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثمَّ أ ـْهِر« َكِصيَامِ  ََكنَ  وَّ   اَلَّ

يدل ىلع فضل صوم رمضان ثم صوم ( فاحلديث 1164رواه مسلم)
طالق يدل ىلع جواز صيامها من أول الشهر  من شوال وـهذا اإل  ست



 

 

59 

أو وسطه أو آخره وإن َكن الصيام من أوهل أحسن من أجل املسارعة 
زال متمرنا ىلع الصوم وقبل اَلخول يف أعمال   وأيضا اإلنسان ما 

متفرقة أو جمتمعة ولكن يكون  العبد اَلنيا وجيوز أن يصومها 
اره وأيضا جيوز صيامها قبل القضاء  بعد يوم الفطر فهو واجب إفط

لعموم اللفظ فاَلي يصوم رمضان ويفطر قليال من أيامه يقال هل  
صام رمضان وـهذا َيصل للنساء فإن أكرثـهن يأتيهن احليض ولم 

 إال من أفطر أياما من رمضان فاليصمها حَت يقيض.   يقل انلب  

وم يف  يقال قام رمضان مع أنه إنه  : وأيضا يقال ملن قام رمضان
ُك يللة إال ساعتني أو ثالث سااعت وحنو ذلك وـهذا معلوم أن  

من قام رمضان إيمانا   انلاس ال يقومون ُك الليل وقد قال 
واحتسابا غفر هل ما تقدم من ذنبه متفق عليه فهكذا يقال يف الصوم  

 واهلل أعلم. 

وإنما َكن كصيام اَلـهر ألن احلسنة بعرش أمثاهلا فشهر رمضان  
ة شهور والستة األيام كصيام شهرين واحلمد هلل ىلع  كصيام عرش

 فضله وإحسانه. 
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عن زيِد بِن أسلم، عن رَُجل من أصحابه (  2376روى أبو داود ) 
ال  :  - - ، قال: قال رسوُل اهلل  - - عن رُجٍل ِمْن أْصَحاِب انلبَّ  

. وـهذا سند ضعيف  َجَم" اْحتَ  َمن  وال اْحتَلََم، َمن وال  ،يفطر من قاء 
إلبهام الرجل شيخ زيد وتقدم الالكم ىلع اليقء وأما االحتالم فال  
يفطر به انلائم حلديث رفع القلم عن ثالثة املجنون حَت يفيق  
وانلائم حَت يستيقظ وـهو صحيح بشواـهده وحديث ابلاب وإن َكن  

 ضعيفا فهو معمول به. 

ِِب ـُهَريَْرَة ف
َ
، ص َعنْ  ُينىَْه قَاَل: "  َعْن أ :  َوَبيَْعتَنْيِ  يَاَمنْيِ

َعْن   (  و1992رواه ابلخاري) "  َوالُمنَابََذةِ  َوالُماَلَمَسةِ  َوانلَّْحِر، الِفْطرِ 
زـَْهَر، قَاَل: َشِهْدُت الِعيَد َمَع ُعَمَر بِْن الَطَّ 

َ
ِِب ُعبَيٍْد، َمْوىَل ابِْن أ

َ
اِب أ

ُ َعنُْه، َفَقاَل: "  ِ  رَُسوُل  َنىَه  يَْوَمانِ  ـَهَذانِ رَِِضَ اَللَّ   َعنْ   اَللَّ
ُكلُونَ  اآلَخرُ  َوايلَْومُ  ِصيَاِمُكْم، ِمنْ  فِْطِرُكمْ  يَْومُ : ِصيَاِمِهَما

ْ
من   ِفيهِ  تَأ
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( وـهناك أحاديث أخرى بهذا وقد  1990ُسِكُكْم رواه ابلخاري)ن
، ولو علم اإلنسان حَت   صومهما ألنهما أيام فرحاتفق ىلع حتريم 

 . آخر انلهار فليفطر 

يَّاِم ف
َ
ْص يِف أ ُ َعنُْهْم، قَااَل: »لَْم يُرَخَّ َعْن اَعئَِشَة، َو ابِْن ُعَمَر رَِِضَ اَللَّ

ْن يَُصْمَن،  
َ
يِق أ  .(1997الَهْدَي« رواه ابلخاري) إال ملن لم جيدالتَّرْشِ

فقوهل لم يرخص ديلل ىلع منع غري املتمتع أن يصوم ـهذه األيام  
فقد روى أبو عاص ويوضح ذلك أيضا حديث عمرو بن ال

م ـهانئ، أنه دخل مع عبِد اهلل بِن  (241٨داود )
ُ
ة موىل أ عن أِب ُمرَّ

  ُُك، : فقال  عاماً، ط يلهماإ قرَّب فعمرو ىلع أبيه عمرو بِن العاص، 
- مرو: ُُكْ فهذه األياُم اليت َكَن رسوُل اهلل ع فقال صائم، إِن: فقال

ِصياِمها، قال مالٌك: ويه أياُم يأُمُرنا بإفطارـَِها وينهانا عن  -
 انتىه    التَّرشيِق 
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يَّاُم قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلِل   ُنبَيَْشَة الُْهَذِِلِّ وعن 
َ
: »أ

يِق   ( 1141رُشٍْب« رواه مسلم )و  لٍ أيام أك التَّرْشِ

وأما املتمتع أو القارن يف احلج ولم جيد ـهديا فريخص هل كما يف 
َعْن ـِهَشاٍم قَاَل:  ( 1996بلخاري )حديث اعئشة املتقدم وروى ا

ِِب، 
َ
ِِن أ ْخرَبَ

َ
يِق بِِمىًن،  ََكنَْت اَعئَِشُة    قال :   أ يَّاَم التَّرْشِ

َ
: »تَُصوُم أ

بُوـَها يَُصوُمَها« 
َ
 . َوًَكَن أ

لُْت َجابَِر ْبَن َعبِْد اهلِل 
َ
ِد بِْن َعبَّاِد بِْن َجْعَفٍر، َسأ َعْن حُمَمَّ

 َنىَه رَُسوُل اهلِل
َ
َعْن ِصيَاِم يَْوِم   ، َوـُهَو َيُطوُف بِابْلَيِْت " أ

( 19٨4رواه ابلخاري ) اجْلُُمَعِة؟ َفَقاَل: َنَعْم، َورَبِّ ـَهَذا ابْلَيِْت " 
   .  بصومه ينفرد ال ( يعين 1143ومسلم)

ِِب ـُهَريَْرَة  و
َ
، َيُقوُل: »اَل  قَاَل: َسِمْعُت انلَِّبَّ  َعْن أ

ْو َبْعَدُه«
َ
َحُدُكْم يَْوَم اجلُُمَعِة، إاِلَّ يَْوًما َقبْلَُه أ

َ
رواه  يَُصوَمنَّ أ
 .( 1144( ومسلم)19٨4ابلخاري)
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نَّ انلَِّبَّ  َعْن ُجَويِْرَيَة بِنِْت احلَارِِث  و
َ
 َعلَيَْها  ، َدَخَل ، أ

ْمِس؟«، قَالَْت: اَل، قَاَل:  
َ
ُصْمِت أ

َ
يَْوَم اجلُُمَعِة َويِهَ َصائَِمٌة، َفَقاَل: »أ

فِْطِري« 
َ
ْن تَُصوِِم َغًدا؟« قَالَْت: اَل، قَاَل: »فَأ

َ
رواه   »تُِريِديَن أ
 (19٨6ابلخاري)

فانظر كيف أمرـها باإلفطار مما يدل ىلع شدة الكراـهة  
ْن تَُصوِِم َغًدا؟«األيام وقوهل  تلخصيصه بالصوم من بني

َ
 »تُِريِديَن أ

. 
إال أن يصوم يوما قبله أو :  ويف حديث أِب ـهريرة 

 ـهيه صوم يوم السبت . انص ىلع عدم كر بعده

خِته، عبداهلل بن برس السليم  عن
ُ
ماء وق-عن أ   - ال يزيُد: الصَّ

قال: "ال تَُصوُموا يوَم السبِت إال يف ما افرُْتَِض عليكم،    أن انلبَّ  
  رواه   وإن لم جيد أحُدكم إال حلاء ِعنَبَة أو ُعوَد شجرٍة فليْمَضغهما 

نسخه حديث جويرية   وـهذا احلديث منسوخ (وقال:2421)أبو داود 
. 
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نقل لك ما  أنا اـهذا لو صح فإن األئمة االَكبر قد ضعفوه ف:  ت  قل
 :  تيرس 

 .قال اإلمام مالك:كذب       
 . شاذ : وقال االمام الطحاوي 

 .وضعفه اإلمام أمحد   
 . وقال اإلمام النسايئ مضطرب  

 . وقال اإلمام الزـهري ضعيف وًكن شيخنا الواديع يضعفه 
 (93٨()2/216قلُت: وانظر إن شئت الالكم يف اتللخيص احلبري)

. 
ومن صححه فليس هل حجة تقوى ىلع معارضة ـهؤالء األئمة  
أما جمرد حتسني السند فال يكِف فهو ال يقوى ىلع معارضة 

ام يوم السبت يف  االحاديث اليت يف الصحيحني وغريـها يف إباحة صي
أيام كثرية مثل صوم يوم عرفة وأيام الست وصيام يوم وإفطار يوم 
واألحاديث اليت يف ابلاب فهذا ال يصام فيه إال الفرض فلهذا 
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أنكره األئمة رمحهم اهلل مجيعا ومعلوم يف كتب املصطلح ال يلزم  
 العكس.الو من صحة السند صحة املنت 

وأنا بينت ـهذا ألن بعض الشباب ترك صيام يوم عرفة من أجل  
صحح احلديث مع أن من  من أنه يوافق يوم السبت وقدل بعض 

قال أبو  وأخذه ىلع ظاـهره فصححه يتأولونه إال بعض املعارصين 
ال أبو داود مرة منسوخ  قيكره و بل داود وغريه ال يفرد بالصوم 

 واهلل أعلم

، قَالَْت: ََكنَْت قَُريٌْش تَُصوُم اَعُشوَراَء يِف   اَعئَِشَة َعنْ 
ا ـَهاَجَر إىَِل الَْمِدينَِة،   اجْلَاـِهِليَِّة، َوًَكَن رَُسوُل اهلِل  يَُصوُمُه، فَلَمَّ

ا فُِرَض َشْهُر َرَمَضاَن قَاَل: »َمْن َشاَء َصاَمُه   َمَر بِِصيَاِمِه، فَلَمَّ
َ
َصاَمُه َوأ
 .( 112٥( ومسلم)2002خاري)رواه ابل تََرَكُه« َوَمْن َشاءَ 

واجبا ثم نسخ وـهناك أحاديث تدل    أن صيامه َكن   ىلع   فهذا يدل
 .  ىلع ـهذا وبيق استحباب صومه
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ُه ايلَُهوُد  ُ َعنُْه، قَاَل: ََكَن يَْوُم اَعُشوَراَء َتُعدُّ ِِب ُموَس رَِِضَ اَللَّ
َ
َعْن أ
ْنتُْم«َل انلَِّبُّ ِعيًدا، قَا

َ
(   200٥رواه ابلخاري) : »فَُصوُموُه أ

 .( 1131ومسلم)

ا قَِدَم انلَِّبُّ  َعِن ابِْن َعبَّاٍس    و الَمِدينََة وََجَد    ، قَاَل: لَمَّ
ي  ِ ايلَُهوَد يَُصوُموَن اَعُشوَراَء، فَُسئِلُوا َعْن َذلَِك، َفَقالُوا: ـَهَذا ايلَْوُم اَلَّ
اِئيَل ىلَعَ فِرَْعْوَن، َوحَنُْن نَُصوُمُه   ُ ِفيِه ُموَس، َوَبيِن إُِْسَ ْظَفَر اَللَّ

َ
أ

 ِ وْ َتْعِظيًما هَلُ، َفَقاَل رَُسوُل اَللَّ
َ
َمَر  : »حَنُْن أ

َ
ىَل بُِموَس ِمنُْكْم، ُثمَّ أ

( وعن أِب قتادة  1130( ومسلم)3943رواه ابلخاري) بَِصْوِمِه«
 ثاََلٌث ِمْن ُُكِّ َشْهٍر، َوَرَمَضاُن إىَِل   : قال رسول اهلل«

ـْهِر لُكِِّه،  ْحتَِسُب ىلَعَ اهلِل  وَرَمَضاَن، َفَهَذا ِصيَاُم اَلَّ
َ
ِصيَاُم يَْوِم َعَرفََة، أ

 
َ
نََة الَّيِت َبْعَدُه، وَِصيَاُم يَْوِم اَعُشوَراَء،  أ نََة الَّيِت َقبْلَُه، َوالسَّ َر السَّ ْن يَُكفِّ

نََة الَّيِت َقبْلَُه« َر السَّ ْن يَُكفِّ
َ
ْحتَِسُب ىلَعَ اهلِل أ

َ
( 1162رواه مسلم) أ

  ةأن صوم يوم اعشوراء يكفر سنة ماضيوـهو فهذا فضل عظيم 
 . حرم املوـهذا ـهو ايلوم العارش من شهر نبيغ املحافظة عليه يف
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ل: ِحنَي َصاَم رَُسوُل اهلِل قا، َعبَْد اهلِل ْبَن َعبَّاٍس عن 
ُمُه    َمَر بِِصيَاِمِه قَالُوا: يَا رَُسوَل اهلِل إِنَُّه يَْوٌم ُتَعظِّ

َ
يَْوَم اَعُشوَراَء َوأ

: »فَإَِذا ََكَن الَْعاُم الُْمْقِبُل إِْن  ايْلَُهوُد َوانلََّصارَى َفَقاَل رَُسوُل اهلِل 
ِت الَْعامُ 

ْ
َ  َشاَء اهلُل ُصْمنَا ايْلَْوَم اتلَّاِسَع« قَاَل: فَلَْم يَأ  الُْمْقِبُل، َحَتَّ تُُويفِّ

( فهذا احلديث فيه احلث ىلع  1134رواه مسلم) رَُسوُل اهلِل 
خمالفة الكفار بزيادة صيام ايلوم اتلاسع مع العارش فإن لم يتيرس  

شخص أن يصوم العارش واحلادي عرش وإن اكتىف بصيام  لفل
 .   العارش فال حرج عليه وال إثم عليه واحلمد هلل ىلع تيسريه

؟ قَاَل:   عن أِب قتادة  قَاَل: وَُسئَِل َعْن َصْوِم يَْوِم ااِلْثننَْيِ
ُت ِفيِه، َوَيْوٌم بُِعثُْت  َّ ِفيِه  - »َذاَك يَْوٌم ُوَِلْ نِْزَل لََعَ

ُ
ْو أ

َ
رواه   « -أ

 ( 1162مسلم)
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سامَة بِن زيدٍ و
ُ
سامة    عن موىل أ

ُ
إىل وادي   أنه انطلَق مع أ

الُقرى يف َطلَِب ماٍل هل، فاكن يصوُم يوَم االثننِي ويوَم الميِس، فقال  
هل مواله: لَِم تصوُم يوَم االثننِي ويوم الميِس وأنت شيٌخ كبري؟ فقال:  

َكن يصوُم يوم االثنني ويوم الميس، وُسئَِل عن    - -إن نبَّ اهلِل  
   االثنني ويوَم الميس" ذلك، فقال: "إن أعماَل انلاِس تُعَرُض يومَ 

 (2436رواه أبو داود)

ِِب ـُهَريَْرةَ و
َ
نَّ رَُسوَل اهلِل   َعْن أ

َ
قَاَل: ُتْعَرُض   أ

نَا َصائٌِم. 
َ
ْن ُيْعَرَض َعَمِِل َوأ

َ
ِحبُّ أ

ُ
ْعَماُل يَْوَم ااِلْثننَْيِ َوالَِميِس، فَأ

َ
  األ

 صحيح بما قبله  إسناده  ( وـهو حديث 747رواه الرتمذي)

َيتََحرَّى َصْوَم   قَالَْت: ََكَن انلَِّبُّ   َعْن اَعئَِشةَ و
 أيًضا .  صحيحوـهو ( 74٥لرتمذي)رواه ا ااِلْثنَنْيِ َوالَِميِس. 

: »َصْوُم ثاََلثٍَة ِمْن  رسول اهلل    قَاَل قال:  عن أِب قتادة  
ـْهِر« قَاَل: وَُسئَِل َعْن َصْوِم  ُُكِّ َشْهٍر، َوَرَمَضاَن إىَِل َرَمَضاَن، َصْوُم اَلَّ
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نََة  ُر السَّ رواه   الَْماِضيََة َوابْلَاِقيََة« يَْوِم َعَرفََة؟ َفَقاَل: »يَُكفِّ
 (1162مسلم)

نَُّه   َعْن ابِْن َعبَّاٍس، َعِن انلَِّبِّ وآكده يوم عرفة كما تقدم 
َ
أ

فَْضَل ِمنَْها يِف ـَهِذهِ؟« قَالُوا: َواَل اجِلَهاُد؟ قَاَل:  
َ
يَّاٍم أ

َ
قَاَل: »َما الَعَمُل يِف أ

ٍء«    »َواَل اجِلَهاُد، إِالَّ رَُجٌل َخَرَج خُيَاِطُر بِنَْفِسِه َوَماهِلِ، فَلَْم يَرِْجْع بيَِشْ
ـهذا  ( والصيام يدخل حتت 243٨( وأبو داود )969رواه ابلخاري )

العموم فاملبادرة باألعمال الصاحلة من صدقة وتالوة وذكر وغري  
 وقد َكن بعض السلف يصومها مطلوب ، ذلك 

نَّ انلَِّبَّ َعْن اَعئَِشَة و
َ
« : »أ رواه   لَْم يَُصِم الَْعرْشَ

صائما العرش قط   ( ويف لفظ ما رأيت رسول اهلل 1176مسلم)
 (َكن يصوم العرش) وـهذا احلديث أصح من احلديث اآلخر أنه

ولكن  وًكنت اعئشة من أحرص انلاس ىلع حفظ سنن انلب 
قد َكن يرتك بعض األعمال حَت ال يشق ىلع أمته فنقول    انلب  
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من أحب أن يصوم العرش فرنجو هل األجر ومن لم يصم فال حرج  
 لفضله املتقدم .  عليه ولكن يصوم يوم عرفة

نَّ نَاًسا اْختَلَُفوا ِعنَْدـَها يَْوَم َعَرفََة  
َ
مِّ الَفْضِل بِنِْت احلَارِِث، أ

ُ
َعْن أ

َفَقاَل َبْعُضُهْم: ـُهَو َصائٌِم، َوقَاَل َبْعُضُهْم: لَيَْس   يِف َصْوِم انلَِّبِّ 
رَْسلُْت إِيَلِْه بَِقَدِح لَََبٍ َوـُهَو َواقٌِف ىلَعَ بَِعرِيهِ،  

َ
َبُه«بَِصائٍِم، »فَأ رَشِ

رواه    فَ
( وجاء عن ميمونة حنوه متفق عليه  1123( ومسلم)19٨٨ابلخاري)

 أيضا

مِّ الُْمْؤِمِننَي  
ُ
:  ، قَالَْت: قَاَل ِِل رَُسوُل اهلِل  َعْن اَعئَِشَة أ

ٌء؟« قَالَْت: َفُقلُْت: يَا رَُسوَل َذاَت يَْوٍم »يَا اَعئَِشُة، ـَهْل عِ  نَْدُكْم يَشْ
ٌء قَاَل: »فَإِِنِّ َصائٌِم«  ( 11٥4رواه مسلم) اهلِل، َما ِعنَْدنَا يَشْ
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مِّ الُْمْؤِمِننَي  
ُ
:  ، قَالَْت: قَاَل ِِل رَُسوُل اهلِل  َعْن اَعئَِشَة أ
ٌء؟« قَالَْت: َفُقلُْت: يَا رَُسوَل َذاَت يَْوٍم »يَا اَع  ئَِشُة، ـَهْل ِعنَْدُكْم يَشْ

ٌء قَاَل: »فَإِِنِّ َصائٌِم« قَالَْت: فََخَرَج رَُسوُل اهلِل    اهلِل، َما ِعنَْدنَا يَشْ
ـْهِديَْت نَلَا ـَهِديٌَّة  

ُ
ْو َجاَءنَا َزْوٌر    - فَأ

َ
ا رََجَع رَُسوُل اهلِل    - أ   قَالَْت: فَلَمَّ

ـْهِديَْت نَلَا ـَهِديٌَّة قُلُْت: 
ُ
ْو َجاَءنَا َزْوٌر  -يَا رَُسوَل اهلِل، أ

َ
ُت  -أ

ْ
َوقَْد َخبَأ

َكَل،  
َ
لََك َشيْئًا، قَاَل: »َما ـُهَو؟« قُلُْت: َحيٌْس، قَاَل: »ـَهاِتيِه« فَِجئُْت بِِه فَأ

ْصبَْحُت َصائًِما«
َ
( فأفطر انلب  11٥4رواه مسلم) ُثمَّ قَاَل: »قَْد ُكنُْت أ

 ا إىل الطعامحمتاجً  ه َكندون عذر ولكن يلعلم انلاس وكأنب 
 ،  والزور : الزائر . 

عن أنٍس أيخ حممٍد، عن ابِن ملحان القييسِّ عن أبيه، قال: َكن  
يأمرنا أن نَُصوَم ابِليَض: ثالَث عرشَة، وأربَع   --رسوُل اهلل 

ـهِر" عرشَة، وََخَْس عرشَة، قال:  رواه أبو  وقال: "ـُهَن كهيئِة اَلَّ
 ( 2449داود)
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- يصوُم  --قال: َكن رسوُل اهلِل و عن ابن مسعود 
ِة ُُك شهرِ   ( وـهو حسن24٥0رواه أبو داود) ثالثَة أيامٍ   -يعين ِمن ُغرَّ

من وسطه    َكن يصوم من أي الشهر شاء  قلت وقد ثبت أنه  
ل َكن رسول حني سئلت ـه  أو آخره أو أوهل قالت اعئشة 

ه ديمة رواه  ملال َكن ع: قالت  .  خيتص من األيام شيئا  اهلل 
 .(7٨3( ومسلم)19٨7ابلخاري)

نٍَس  و   
َ
نَّ رَُسوَل اهلِل    َعْن أ

َ
، " ََكَن يَُصوُم َحَتَّ ُيَقاَل:  أ

ْفَطَر " 
َ
ْفَطَر، قَْد أ

َ
رواه   قَْد َصاَم، قَْد َصاَم، َوُيْفِطُر َحَتَّ ُيَقاَل: قَْد أ

( ويف الصحيحني عن ابن عباس واعئشة رِض اهلل 11٥٨مسلم)
 عنهم حنوه 

 

»ُصْم    قال قال ِل رسول اهلل    عن عبداهلل بن عمرو  
ْمثَالَِها، وََذلَِك ِمثُْل ِصيَاِم 

َ
يَّاٍم، فَإِنَّ احْلََسنََة بَِعرْشِ أ

َ
ْهِر ثاََلثََة أ ِمَن الشَّ

فِْطْر  
َ
فَْضَل ِمْن َذلَِك، قَاَل: »ُصْم يَْوًما َوأ

َ
ِطيُق أ

ُ
ـْهِر« قَاَل قُلُْت: فَإِِنِّ أ اَلَّ
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فَْضَل  
َ
ِطيُق أ

ُ
« قَاَل قُلُْت: فَإِِنِّ أ ِمْن َذلَِك، يَا رَُسوَل اهلِل، قَاَل: »ُصْم  يَْوَمنْيِ

يَاِم«   ْعَدُل الصِّ
َ
اَلم، َوـُهَو أ فِْطْر يَْوًما، وََذلَِك ِصيَاُم َداوَُد َعلَيِْه السَّ

َ
يَْوًما َوأ

فَْضَل ِمْن َذلَِك، قَاَل رَُسوُل اهلِل  
َ
ِطيُق أ

ُ
فَْضَل  قَاَل قُلُْت: فَإِِنِّ أ

َ
: »اَل أ

 .(11٥9( ومسلم)1976خاري)رواه ابل ِمْن َذلَِك«

ملن أطاق ذلك ولم فطار يوم إصوم يوم وفهذا أفضل الصوم  
يفرط يف واجبات أخرى فعبداهلل بن عمرو شدد ىلع نفسه وبعد  

، كما عند مسلم قال   ذلك ملا كرب تمىن أنه أخذ بإرشاد انلب 
  ألن أكون قبلت اثلالثة األيام اليت قال رسول اهلل  

ـهِل وماِل ، ويف رواية : قال : فلما كربت يا يلتين  أحب إِل من أ
( 11٥9( ومسلم)197٥. رواه ابلخاري)  قبلت رخصة رسول اهلل  

  . 

ِِب ـُهَريَْرَة  
َ
يَاِم،  قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلِل    َعْن أ فَْضُل الصِّ

َ
: »أ

ُم،  اَلِة، َبْعَد الَْفِريَضِة،  َبْعَد َرَمَضاَن، َشْهُر اهلِل الُْمَحرَّ فَْضُل الصَّ
َ
َوأ
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  ( فمن استطاع أن يكرث الصيام فيه 1163رواه مسلم )  َصاَلُة اللَّيِْل«
 فليفعل وآكد يوم فيه يوم اعشوراء. 

ِ َعْن اَعئَِشَة  " يَُصوُم َحَتَّ   ، قَالَْت: ََكَن رَُسوُل اَللَّ
  ِ يُْت رَُسوَل اَللَّ

َ
َنُقوَل: اَل ُيْفِطُر، َوُيْفِطُر َحَتَّ َنُقوَل: اَل يَُصوُم، َفَما َرأ

ْكرَثَ ِصيَاًما ِمنُْه يِف   
َ
ْيتُُه أ

َ
اْستَْكَمَل ِصيَاَم َشْهٍر إِالَّ َرَمَضاَن، َوَما َرأ

( َكن يصوم شعبان 1970( ويف رواية هل)1969ابلخاري)رواه    َشْعبَاَن " 
 لكه إال قليال  

  سنة الصالة القبلية ن مثل  يتهيأ بكرثة الصوم قبل رمضا   هنفكأ
من انلاس يغفلون عن الصوم وغريه يف شعبان واهلل   ، وأيًضا كثري 

 أعلم.

ِِب ـُهَريَْرَة 
َ
َحُدُكْم   َعِن انلَِّبِّ  َعْن أ

َ
قَاَل: " إَِذا ُديِعَ أ

  ( ويف رواية 11٥0رواه مسلم)  إىَِل َطَعاٍم، َوـُهَو َصائٌِم، فَلْيَُقْل: إِِنِّ َصائٌِم " 
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، َوإِْن ََكَن   َحُدُكْم، فَلْيُِجْب، فَإِْن ََكَن َصائًِما، فَلْيَُصلِّ
َ
»إَِذا ُديِعَ أ

 .(  1430مسلم أيضا)رواه  ُمْفِطًرا، فَلْيَْطَعْم«

أي يدعو ألـهل الطعام ولكن بعض انلاس  :    فليصل  :  وقوهل  
بالويلمة َللك الشخص فإذا لم يأكل يقع يف نفسه قد يكون قصد 

ويصوم يوما ، ضيف يفطر يلطيب خاطر امل ضل لإلنسان أنفألاف
   واحلمد هلل . آخر

ِِب ـُهَريَْرةَ َعْن 
َ
ُة َوَبْعلَُها  َعِن انلَِّبِّ   أ

َ
: »اَل تَُصوُم الَمْرأ

 بِإِْذنِِه«
( ورواه أبو داود  1026( ومسلم)٥192رواه ابلخاري)  َشاـِهٌد إِالَّ

( وزاد غري رمضان يعين الفرض تصومه ولو لم يأذن ويقدم 24٥٨)
َيتاجها يف  قد انلفل والزوج صوم ألنه واجب ىلع ؛ حق الزوج 

 . و ينقض صومها وـهذا ال ينبيغ انلهار وإذا َكنت صائمة قد َيرج 
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ِ ْبَن َعْمٍرو عن  ُْسُُد  : بَلََغ انلَِّبَّ قال َعبْد اَللَّ
َ
ِنِّ أ

َ
، أ

نََّك  
َ
ْخرَبْ أ

ُ
لَْم أ

َ
ا لَِقيتُُه، َفَقاَل: »أ رَْسَل إَِِلَّ َوإِمَّ

َ
ا أ َصِلِّ اللَّيَْل، فَإِمَّ

ُ
ْوَم، َوأ الصَّ

؟ فَ  فِْطْر، َوُقْم َوَنْم، فَإِنَّ ِلَعيِْنَك َعلَيَْك  تَُصوُم َواَل ُتْفِطُر، َوتَُصِلِّ
َ
ُصْم َوأ

لَِك، قَْوى َِلَ
َ
ا«، قَاَل: إِِنِّ أَل ـْهِلَك َعلَيَْك َحًظه

َ
ا، َوإِنَّ نِلَْفِسَك َوأ وقال    َحًظه

تنَْيِ انلب  بََد« َمرَّ
َ
( 1977رواه ابلخاري) »اَل َصاَم َمْن َصاَم األ

 .(11٥9ومسلم )

  زب  رب يئ ىئ  نئ  مئ زئ  ٹٱٹٱُّٱ
 .  َّيب  ىب  نب مب
ْوُم ِمْن َرَمَضاَن،  قالت، اَعئَِشَة و َّ الصَّ : »ََكَن يَُكوُن لََعَ

قيِْضَ إِالَّ يِف َشْعبَاَن«
َ
ْن أ

َ
ْستَِطيُع أ

َ
( 19٥0رواه ابلخاري)  َفَما أ

 ( 1146ومسلم)
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تأخريه  فهذا يدل ىلع جواز تأخري القضاء إىل شعبان وال جيوز 
إىل بعد رمضان اآلخر إال من َكن مريضا وحنوه من األعذار فعليه 

ط يف ذلك  أن يصومه بعد رمضان اآلخر وـهل يكفر ويصوم من فرَّ 
َوقَاَل إِبَْراـِهيُم: " إَِذا  قال اإلمام ابلخاري:  ؟رمضان اآلخرجاء حَت 

فَرََّط َحَتَّ َجاَء َرَمَضاُن آَخُر يَُصوُمُهَما، َولَْم يََر َعلَيِْه َطَعاًما َوُيْذَكُر  
  ُ نَُّه ُيْطِعُم َولَْم يَْذُكِر اَللَّ

َ
ِِب ـُهَريَْرَة ُمرَْساًل َوابِْن َعبَّاٍس: " أ

َ
َعْن أ

ٌة مِ  َما قَاَل: }فَِعدَّ َخَر{ اإِلْطَعاَم، إِنَّ
ُ
يَّاٍم أ

َ
 . ذكره عند ـهذا احلديث ْن أ

ألن األصل عدم ؛ اإلطعام ـهو األقرب  مفالقول بعد: قلت  
 . اتلُكيف إال بديلل واضح  

ِ َعْن اَعئَِشَة  نَّ رَُسوَل اَللَّ
َ
، قَاَل: »َمْن َماَت وََعلَيِْه ، أ

 ( 1147( ومسلم)19٥2رواه ابلخاري) ُه«ِصيَاٌم َصاَم َعنُْه َويِلُّ 

، َفَقاَل:  ، قَاَل: َجاَء رَُجٌل إىَِل انلَِّبِّ  َعِن ابِْن َعبَّاٍس  و
قِْضيِه َعنَْها؟ قَاَل: "  

َ
فَأ

َ
ِمِّ َماتَْت وََعلَيَْها َصْوُم َشْهٍر، أ

ُ
ِ إِنَّ أ يَا رَُسوَل اَللَّ
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نْ 
َ
َحقُّ أ

َ
ِ أ ( 19٥3رواه ابلخاري)  ُيْقََض " َنَعْم، قَاَل: فََدْيُن اَللَّ

 ( 114٨ومسلم)

فمن مات وعليه صوم من رمضان أو نذر أو كفارة فألـهله أن 
يصوموا عنه وذلك إذا تمكن من القضاء ولم يقض وأما من مرض  

 . واستمر به املرض حَت املوت فال قضاء عليه 

مسألة: وألـهل امليت أن يصوموا عنه مجاعة فلو َكن عليه 
وصام عنه عرشة يوما أجزأـهم قال اإلمام ابلخاري قال  عرشة أيام 

 .  احلسن إن صام عنه ثالثون رجال يوما واحدا جاز 

وـهذا الصوم ىلع أـهله ىلع سبيل االستحباب وإذا َكن امليت ممن 
َكن يطعم عنه لكربه أو مرض مزمن فلهم أن يطعموا عنه إطعاما 

 . اعن ُك يوم مسكينً 
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فقد صح عن أنس بن مالك أنه َكن يصنع طعاما للفقراء وًكن   
هل طرق  و( وـهو صحيح إيله 4/220) (7٥70يفطر رواه عبدالرزاق)

   .أخرى

يَن يُِطيُقونَُه{ :  يف قوهل تعاىل ابن عباس  ًكنو ِ   }وىلََعَ اَلَّ
قُونَُه«، َيْقَرُؤـَها:  ي اَل يَْستَِطيُع  »ُيَطوَّ ِ يُْخ الَْكِبرُي اَلَّ َوَيُقوُل: »ـُهَو الشَّ

يَاَم َفيُْفِطُر، َوُيْطِعُم َعْن ُُكِّ يَْوٍم ِمْسِكينًا نِْصَف َصاٍع ِمْن ِحنَْطٍة«    الصِّ
 .  ( وـهو صحيح من طرق4/221رواه عبدالرزاق)ج

ْوُم ِمْن قالت اَعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَْها، عن  َّ الصَّ : »ََكَن يَُكوُن لََعَ
ْغُل ِمْن رَُسوِل اهلِل   قِْضيَُه إِالَّ يِف َشْعبَاَن، الشُّ

َ
ْن أ

َ
ْستَِطيُع أ

َ
َرَمَضاَن، َفَما أ

ْو بِرَُسوِل اهلِل   
َ
 ( .146. رواه مسلم ) «أ
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فهذا يدل ىلع جواز قضاء رمضان يف شعبان لكن املبادرة إىل 
يعرض للشخص مرض أو موت فيكون قد  القضاء أفضل حَت ال 

 . فاستبقوا الريات  ، قال تعاىل :    وبرأت ذمته قَض ما عليه

ِِب ـُهَريَْرَة  
َ
ِ    َعْن أ نَّ رَُسوَل اَللَّ

َ
قَاَل: »َمْن قَاَم َرَمَضاَن    أ

َم ِمْن َذنِْبِه« ( 2009رواه ابلخاري) إِيَمانًا َواْحتَِسابًا، ُغِفَر هَلُ َما َتَقدَّ
 .(7٥9ومسلم)

أي ومعىن إيمانًا : أي مصدقًا بمرشوعية قيام الليل ، واحتسابًا :  
 األجر عند اهلل .  احمتسبً 

لطاعة وخاصة يف بصالة الرتاويح وجيتهد يف اسلم فليهتم امل 
إَِذا   ، قَالَْت: »ََكَن انلَِّبُّ َعْن اَعئَِشَة العرش األواخر ف

ـْهلَُه«
َ
ْيَقَظ أ

َ
ْحيَا يَلْلَُه، َوأ

َ
رواه   َدَخَل الَعرْشُ َشدَّ ِمْْئَرَُه، َوأ

كناية عن ابتعاده  َشدَّ ِمْْئَرَهُ ( وقوهلا 1174( ومسلم)2024ابلخاري)
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تكف ىلع صالة الضَح والرواتب  عن النساء وأيضا َيافظ املع
 ويكرث من االستغفار واَلاعء  

   ُّٱٱوقال تعاىل :  [.3{ ]سورة الدخان:  يمجن  ىم  مم  خم  حم}

   يب   ىب   نب   مب   زب   رب   يئ   ىئ   نئ   مئ   زئ
   نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت   رت
   يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث   ىث
 ٥ - 1القدر:  َّ  ىل  مل
ِِب ـُهَريَْرَة و 

َ
، قَاَل: »َمْن قَاَم يَلْلََة  َعِن انلَِّبِّ  َعْن أ

َم ِمْن َذنِْبهِ الَقْدِر إِيَمانًا َواْحتَِسابًا، ُغِفَر هَلُ َما  رواه   َتَقدَّ
فهذه يللة  (  ويه يف العرش األواخر من رمضان 2014ابلخاري)

مباركة فيها خري كثري فينبيغ احلرص ىلع الطاعة فيها فاَلقيقة  
غنيمة لذلاكرين والعابدين فكيف بالساعة فالليلة خري من ألف  

 أن  ( سنة ليس فيها يللة القدر ، نسأل اهلل٨3شهر واأللف الشهر )
 يوفقنا واملسلمني للك خري فيها ويف غريـها . 
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ِ  َعْن اَعئَِشَة   نَّ رَُسوَل اَللَّ
َ
ْوا يَلْلََة الَقْدِر : أ ، قَاَل: »حَتَرَّ

َواِخِر ِمْن َرَمَضاَن«
َ
( 2017رواه ابلخاري) يِف الِوتِْر، ِمَن الَعرْشِ األ

 ( أي حافظوا ىلع قيامها واطلبوـها من غري تفريط. 1169ومسلم)

فقيامها أفضل من قيام ألف شهر ليس فيها يللة القدر وقوهل يف 
الوتر أي تكون يللة إحدى وعرشين أو ثالث وعرشين أو َخس  
وعرشين أو سبع وعرشين أو تسع وعرشين وأرىج ما تكون يف  

قَاَل: قَاَل رَُسوُل   ديلل حديث ابن عمر  يللة سبع وعرشين ب
َيَها فَلْيَتََحرَّـَها يَلْلََة سَ اهلِل  يَن "، َوقَاَل:  : " َمْن ََكَن ُمتََحرِّ بٍْع وَِعرْشِ

وـَْها يَلْلََة  يَن " َيْعيِن يَلْلََة الَْقدْ " حَتَرَّ ( 4٨0٨ر رواه أمحد)َسبٍْع وَِعرْشِ
يللة القدر يف سبع   قال وـهو صحيح وعن معاوية عن انلب 

 .( 13٨6وعرشين رواه أبو داود)

مسألة: والصحيح أنها تتنقل يف أوتار العرش بديلل حديث أِب 
ِ  قال: سعيد الدري  جُيَاِوُر يِف َرَمَضاَن   ََكَن رَُسوُل اَللَّ

يَن يَلْ  ْهِر، فَإَِذا ََكَن ِحنَي ُيْميِس ِمْن ِعرْشِ لَة  الَعرْشَ الَّيِت يِف وََسِط الشَّ
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يَن رََجَع إىَِل َمْسَكِنِه، َورََجَع َمْن ََكَن   َتْميِض، َويَْستَْقِبُل إِْحَدى وَِعرْشِ
قَاَم يِف َشْهٍر َجاَوَر ِفيِه اللَّيْلََة الَّيِت ََكَن يَرِْجُع ِفيَها،  

َ
نَُّه أ

َ
جُيَاِوُر َمَعُه، َوأ

، ُثمَّ قَ  ُ َمَرـُهْم َما َشاَء اَللَّ
َ
َجاِوُر ـَهِذهِ  فََخَطَب انلَّاَس، فَأ

ُ
اَل: »ُكنُْت أ

َواِخَر، َفَمْن ََكَن  
َ
َجاِوَر ـَهِذهِ الَعرْشَ األ

ُ
ْن أ

َ
، ُثمَّ قَْد بََدا ِِل أ الَعرْشَ

ِريُت  َوقَدْ  ُمْعتََكِفِه، يِف  لْيَثْبُْت فَ اْعتََكَف َمِع 
ُ
  ُثمَّ  اللَّيْلََة، ـَهِذهِ  أ

نِْسيتَُها،
ُ
َواِخِر،  الَعرْشِ  يِف  فَاْبتَُغوـَها أ

َ
  َوقَدْ  ِوتٍْر، ُُكِّ  يِف  َواْبتَُغوـَها األ

ْيتُيِن 
َ
ْسُجدُ  َرأ

َ
َماءُ  فَاْستََهلَِّت  َوِطنٍي«،  َماءٍ  يِف  أ  اللَّيْلَةِ  تِلَْك  يِف  السَّ

ْمَطَرْت،
َ
يَلْلََة إِْحَدى  فََوَكَف الَمْسِجُد يِف ُمَصىلَّ انلَِّبِّ  فَأ

يَن، َفبرَُصَْت َعيْ  ِ وَِعرْشِ ، َوَنَظْرُت إِيَلِْه انرَْصََف ِمَن  يِن رَُسوَل اَللَّ
بِْح َووَْجُهُه ُمْمتَِلٌئ ِطينًا َوَماءً  ( 201٨رواه ابلخاري) الصُّ

( فهذا رصيح يف أنها وقعت يللة أحدى وعرشين مما  116٨ومسلم)
يدل ىلع أنها قد تقع يف غري سبع وعرشين ومن حكمة اهلل أنه  

ال يركن انلاس ىلع يللتها فيقومونها   جعلها غري معلومة ليك
ويفرطون يف غريـها بل يبقون جمتهدين يف رمضان لكه ويف غريه  

 واحلمد هلل ىلع نعمه. 

 : أجاور : أي أعتكف .   وقوهل 
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 تعريفه لغة : اللزوم . 

ورشاًع : ـهو املكث يف املسجد ولزومه فرتة من الزمن للتعبد 
واَلكر ويصح يف أي وقت وأفضل وقته ـهو العرش  واتلفرغ للصالة 

ِ بِْن ُعَمَر األواخر من رمضان ف قَاَل: »ََكَن   َعْن َعبِْد اَللَّ
 ِ َواِخَر ِمْن َرَمَضاَن«رَُسوُل اَللَّ

َ
رواه   َيْعتَِكُف الَعرْشَ األ

( وجاء عن اعئشة رِض اهلل عنها  1171( ومسلم)202٥ابلخاري)
 متفق عليه مثله . 

{ ]سورة  نثىثيث  مث زث رث }قال تعاىل :
 [.187البقرة:

 وال يبطل االعتاكف إال باجلماع . 
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َسُه َوـُهَو جُمَاِوٌر يِف اَعئَِشَة  قَالَْت: »ََكَن انلَِّبُّ  فعن  
ْ
يُْصيِغ إَِِلَّ َرأ

نَا َحائٌِض«
َ
لُُه َوأ رَجِّ

ُ
( 297( ومسلم)202٨رواه ابلخاري) الَمْسِجِد، فَأ

 واملجاورة االعتاكف. 

ِ    - َزْوَج انلَِّبِّ    اَعئَِشَة    عن   قَالَْت: َوإِْن ََكَن رَُسوُل اَللَّ
َسُه َوـُهَو يِف  

ْ
َّ َرأ لُُه، َوًَكَن اَل يَْدُخُل  »يَلُْدِخُل لََعَ رَجِّ

ُ
الَمْسِجِد، فَأ

( 2029رواه ابلخاري) ابَليَْت إاِلَّ حِلَاَجٍة إَِذا ََكَن ُمْعتَِكًفا«
 .( 297ومسلم)

فاملعتكف ال يدخل ابليت إال لقضاء حاجته مثل الوضوء 
والغسل وإعطاء األـهل انلفقة أو يأكل إذا لم يكن أحد يعطيه إىل 

خيرج إىل املطاعم يلأكل كما َيصل للناس يف   املسجد طعامه أو
احلرم واملسجد انلبوي وغريـها من املساجد ولكن ال يتأخر بعد  

 قضاء حاجته. 
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وذلك حَت ال َيتاج أن خيرج إىل صالة اجلماعة ألن اجلماعة  
 وأصحابه َكنوا يفعلون ذلك.  واجبة فانلب  

نةُ اعن اعئشَة، أنها قالت:  وةعن ُعر   ال  أن لُمْعتِكِف ا ىلع لسُّ
  وال يُبارِشَـَها، وال امرأًة، َيَمسَّ  وال جنازة، يَْشَهدَ  وال مريضاً،  َيُعودَ 

  اعتاكَف  وال بَِصْوٍم، إال اعتاكَف  وال منه،  بُدَّ  ال مِلا إال حِلَاَجةٍ  خَيُْرجَ 
قال: غرُي عبِد الرمحن  ( و2473رواه أبو داود ) َجامعِ  مسجدٍ  يف إال

قال أبو داود: جعلَه قوَل  و بن إسحاق ال يقوُل فيه: قالت: السنة.
   اعئِشة.

 قلُت: يعين أن األثر لكه من قول اعئشة ال مرفواع . 
وقوهلا: ال اعتاكف إال بصوم : الصحيح أنه جيوز بغري صوم 

أنه قال يا رسول اهلل إِن نذرت أن اعتكف  حلديث عمر 
يللة كما يف إحدى الروايات ويه يف الصحيح وينبيغ أن يلزتم بما  

 . ، والليل ليس حماًل لصوم قالت أم املؤمنني اعئشة 
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، َعْن  (:٨014()4/347قال عبدالرزاق رمحه اهلل )ج  َعِن اثلَّْورِيِّ
، َفَقاَل:   ِ ْحَدِب، َعْن إِبَْراـِهيَم قَاَل: َجاَء ُحَذْيَفُة إىَِل َعبِْد اَللَّ

َ
َواِصٍل اأْل

؟ قَاَل َعبْدُ  ْشَعرِيِّ
َ
ْعِجبَُك ِمْن نَاٍس ُعُكوٍف بنَْيَ َدارَِك، وََداِر اأْل

ُ
اَل أ

َ
  أ

ِفيِه  
َ
بَاِِل أ

ُ
َت، َفَقاَل ُحَذْيَفُة: " َما أ

ْ
ْخَطأ

َ
َصابُوا، َوأ

َ
: فَلََعلَُّهْم أ ِ اَللَّ

ْو يِف ُبيُوتُِكْم ـَهِذهِ، إِنََّما ااِلْعِتاَكُف يِف ـَهِذهِ الَْمَساِجِد 
َ
ْعتَِكُف، أ

َ
أ

 
َ
قََْص " َوًَكَن  اثلَّاَلثَِة: َمْسِجِد احْلََراِم، َوَمْسِجِد الَْمِدينَِة، َوالَْمْسِجِد اأْل

ْكرَبِ 
َ
يَن اْعتََكُفوا َفَعاَب َعلَيِْهْم ُحَذْيَفُة يِف َمْسِجِد الُْكوفَِة اأْل ِ . وهل  اَلَّ

   أيًضا . صحيح  وـهوسند آخر عنده 

لم يوافقه ابن مسعود وال مجهور العلماء أنه   فحذيفة 
كف إال يف اثلالثة املساجد وإنما تأوهل بعض العلماء ال  عتَ ال يُ 

  مث  اعتاكف أفضل من ـهذه اثلالثة املساجد وإال فاآلية اعمة 

اليت   وـهذا اللفظ بصيغة منتىه اجلموع . يثىف ىث  نث 
 . تقيد العموم 
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االعتاكف  سنة مستحبة إال من أوجبه ىلع نفسه بانلذر فإن  و
العرش من آخر رمضان فيدخل بعد غروب شمس  نذر أن يعتكف 

ايلوم العرشين وال خيرج إال بعد غروب شمس آخر يوم من  
 رمضان. 

َل انلَِّبَّ  َعِن ابِْن ُعَمَر ف
َ
نَّ ُعَمَر َسأ

َ
قَاَل: ُكنُْت   أ

وْ 
َ
ْعتَِكَف يَلْلًَة يِف الَمْسِجِد احلََراِم، قَاَل: »فَأ

َ
ْن أ

َ
ِف نََذرُْت يِف اجلَاـِهِليَِّة أ

( وـهذا ديلل ىلع جواز  16٥6( ومسلم)2032رواه ابلخاري) بِنَْذرَِك«
االعتاكف يف أي وقت وبغري صوم ألن الليل ليس حمال للصيام وال  

 يلزم أن يعتكف أياما. 

اعتكف أياما ثم بدا هل أن خيرج من املعتكف لعمل وحنوه   ومن
َعْن  ه القضاء إذا لم يكن نذرا بل َكن  تطواع ففله ذلك وال يلزم 

 ِ ُ َعنَْها، قَالَْت: ََكَن رَُسوُل اَللَّ َيْعتَِكُف يِف ُُكِّ   اَعئَِشَة رَِِضَ اَللَّ
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ي اْعتََكَف ِفيِه، قَالَ  ِ :  تَرَمَضاٍن، َوإَِذا َصىلَّ الَغَداَة َدَخَل َماَكنَُه اَلَّ
ْن َتعْ 

َ
َذَنتُْه اَعئَِشُة أ

ْ
َبْت ِفيِه ُقبًَّة، فََسِمَعْت  فَاْستَأ ِذَن لََها، فرََضَ

َ
تَِكَف، فَأ

ْخَرى،  
ُ
َبْت ُقبًَّة أ َبْت ُقبًَّة، وََسِمَعْت َزيْنَُب بَِها، فرََضَ بَِها َحْفَصُة، فرََضَ

 ِ ا انرَْصََف رَُسوُل اَللَّ ْرَبَع قِبَاٍب، َفَقاَل: »َما  فَلَمَّ
َ
برَْصَ أ

َ
ِمَن الَغَداِة أ

 
ُ
؟ انْزُِعوـَها فاََل  ـَهَذا؟«، فَأ ، َفَقاَل: »َما مَحَلَُهنَّ ىلَعَ ـَهَذا؟ آلرِْبُّ ْخرِبَ َخرَبَـُهنَّ

َراـَها«، فَزُنَِعْت، فَلَْم َيْعتَِكْف يِف رَمَضاَن َحَتَّ اْعتََكَف يِف آِخِر  
َ
أ

الٍ    ( فانلب 1173( ومسلم)2041رواه ابلخاري)  الَعرْشِ ِمْن َشوَّ
فقد َكن إذا    ن بالقضاء بعد وأما ـهو  أمرـهن بالروج ولم يأمرـه 

 عمل عمال داوم عليه وًكن خيتار األفضل أيضا. 

ُ َعنَْها، ف نَّ انلَِّبَّ -َزْوِج انلَِّبِّ  -َعْن اَعئَِشَة رَِِضَ اَللَّ
َ
  : »أ

، ُثمَّ   ُ َواِخَر ِمْن َرَمَضاَن َحَتَّ تََوفَّاُه اَللَّ
َ
ََكَن َيْعتَِكُف الَعرْشَ األ

ْزَواُجُه ِمْن َبْعِدهِ«
َ
 ( .1172( ومسلم)2026رواه ابلخاري) اْعتََكَف أ

ِ  و ُ َعنَْها، قَالَْت: ََكَن رَُسوُل اَللَّ َيْعتَِكُف    َعْن اَعئَِشَة رَِِضَ اَللَّ
ي اْعتََكَف ِفيِه، قَاَل:  يِف ُُكِّ َرَمَض  ِ اٍن، َوإَِذا َصىلَّ الَغَداَة َدَخَل َماَكنَُه اَلَّ
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َبْت ِفيِه ُقبًَّة،  ِذَن لََها، فرََضَ
َ
ْن َتْعتَِكَف، فَأ

َ
َذَنتُْه اَعئَِشُة أ

ْ
رواه   فَاْستَأ

 ( .2041ابلخاري)

فعائشة أرادت أن تعتكف فأذن هلا فاملرأة تستأذن فإن إذن  
 تعتكف وإذا أرادت االعتاكف خترج ويه تفلة.  زوجها وإال فال

 مسألة : وإذا تويف زوجها فعليها أن خترج إىل بيتها .  

واَليلل حديث اعئشة اَلي يف ابلاب قبل ـهذا وىلع املعتكف أن 
ن يرحب يشتغل بالصالة وتالوة القرآن واَلكر وإن زاره شخص فله أ

به ويتُكم معه قليال وإن احتاج منه حاجة قضاـها هل وإذا لم يتيرس 
 خباء وخيمة يبىق يف أي ماكن من املسجد فُكه معتكف.

ِّ بِْن احلَُسنْيِ   نَّ َصِفيََّة، َزْوَج انلَِّبِّ    َعْن لََعِ
َ
تُْه ََكَن أ ْخرَبَ

َ
أ
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ه اَل  انلَِّبُّ  ْزَواُجُه فَرُْحَن، َفَقاَل لَِصِفيََّة بِنِْت ُحَيٍ
َ
يِف الَمْسِجِد وَِعنَْدُه أ

َساَمَة، فََخَرَج انلَِّبُّ 
ُ
نرَْصَِف َمَعِك، َوًَكَن بَيْتَُها يِف َداِر أ

َ
 َتْعَجِِل َحَتَّ أ

نَْصاِر َفَنَظَرا إِىَل انلَِّبِّ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َمعَ 
َ
َها، فَلَِقيَُه رَُجاَلِن ِمَن األ

َها َصِفيَُّة بِنُْت   َجاَزا، َوَقاَل لَُهَما انلَِّبُّ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: »َتَعايَلَا إِنَّ
َ
ُثمَّ أ

ِ يَ  «، قَااَل: ُسبَْحاَن اَللَّ ه يَْطاَن جَيِْري ِمَن ُحَيٍ ، قَاَل: »إِنَّ الشَّ ِ ا رَُسوَل اَللَّ
ْنُفِسُكَما َشيًْئا«

َ
ْن يُليِْقَ يِف أ

َ
ِم، َوإِِنِّ َخِشيُت أ رواه  اإِلنَْساِن جَمَْرى اَلَّ

 . (بنحوه2470( وأبو داود)217٥( ومسلم)203٨ابلخاري)

اجلمعة ملن اعتكف يف مسجد ال تقام كمن يشرتط أن خيرج لصالة  
  فيه اجلمعة ، أو حصل هل طارئ خيرج من ذلك االعتاكف فهو جائز .

َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّـْهِريِّ قَاَل: »اَل  (4/361وقال اإلمام عبدالرزاق)ج
وـهو صحيح وبه قال عمرو بن دينار وعطاء   يَِبيُع الُْمْعتَِكُف، َواَل يَبْتَاُع«

بن أِب رباح وجماـهد كما يف املصنف لعبدالرزاق وأسانيدـها صحيحة  
قول اعئشة ال خيرج إال  متقدقد قول غريـهم من العلماء وـهو إيلهم و

من ان بل ال يعود مريضا إال برشط أن يكون قريبا ال بد حلاجة اإلنس
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 مثل األب واألم.زيارته 
مسألة: وينبيغ للمعتكف أن َيافظ ىلع نظافة املسجد وخاصة إذا 

 .َكن يأكل فيه وـهو يشء معلوم 

تنكح املجاورة قال عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء ال بأس بأن  
  . (4/370يف جوارـها وـهذا صحيح إىل عطاء )ج

 .قلُت: ألنه ال ديلل ىلع املنع 
 وال بأس أن يزتوج يف املسجد ويشهد انلاكح. : يقوقال اإلمام الر

قال ابن قدامة: وإنما ذلك ألن االعتاكف عبادة ال حترم الطيب فلم 
 . (4/4٨3حترم انلاكح َكلصوم. انتىه املراد من املغين)ج
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 3٨ ................. باب جوز القبلة واملبارشة إذا َكن يأمن ىلع نفسه

 39 .. باب إذا أكل الصائم أو رشب ناسيا فليتم صومه وال قضاء عليه

 39 ................................ واإلفطار للمسافرباب جواز الصوم 

 40 ......................... إذا لم يشق الصوم ىلع املسافر مشقة كبرية

 40 .... باب إذا شق الصوم ىلع املسافر مشقة شديدة فاألفضل أن يفطر

 41 ...... باب جيوز للمسافر الصوم وإن شق عليه الصيام مشقة خفيفة 

 42 ... باب ال ينكر املفطر ىلع الصائم وال الصائم ىلع املفطر يف السفر

م  42 .................... باب أجر املفطر يف السفر إذا قام خبدمة الصوَّ

 43 .......................... باب املسافر يفطر يلتقوى ملواجهة العدو

باب املرضع واحلبىل هلما أن يفطرا إذا تعبتا أو خافتا ىلع طفليهما 
 44 ............................................. ويقضيان من أيام أخر

بقية يومه تعظيما   باب من قدم من سفر وـهو مفطر فاألفضل أن يمسك
 4٥ ...................................................... لشهر رمضان

 4٥ ............. باب جواز صوم رمضان وإفطار بعضه من أجل السفر

باب إذا أفطر الصائم وطلعت الشمس فليمسك حَت تغرب الشمس 
 46 ................................................. ويقيض يوما ماكنه

أو قريته باب يفطر الشخص إذا أراد السفر إذا خرج من مدينته 
 4٨ ............................ وَخلََف بيوتها كما جيوز هل قرص الصالة

باب إذا مضغت املرأة لصبيانها أو أن يتذوق الطباخ الطعام وـهو صائم 
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 4٨ ................................................ فال يفطر وال حرج

 49 ............................... باب من استقاء عمدا فعليه القضاء

 49 ................ باب جواز احلجامة للصائم وتركها إىل الليل أحوط

 ٥2 ............................ باب انليه عن قول صمت رمضان لكه

 ٥2 .................... ب الصائم إذا ُشتم أو ُخوصم فليقل إِن صائمبا

 ٥3 ................... باب انليه عن الوصال وأنه خاص برسول اهلل ق

 ٥4 ...................................... باب  جواز الوصال إىل السحر

 ٥4 ........................... سارعة يف أعمال الري يف رمضانباب امل

 ٥6 .................... باب التشديد ىلع الصائم يف الغيبة وقول الزور

 ٥6 ............ باب استحباب اجلمع بني ـهذه الصال اليت يف احلديث

 ٥7 .................................... باب استحباب تفطري الصائمني

 ٥٨ ...................... ل صوم الست من شوال بعد رمضانباب فض

 60 ............................ باب إذا احتلم الصائم بانلهار فال يفطر

 60 ...................................... باب حتريم صوم يوم العيدين

باب حتريم صوم أيام الترشيق إال املتمتع اَلي ال جيد ـهديا فيصومها
 .................................................................... 61 

 62 باب انليه عن صوم يوم اجلمعة إال أن يكون يف أيام قبله أو بعده

باب صيام يوم السبت يف أيام ال كراـهة يف ذلك كصوم يوم عرفة 
 63 ................................................ واعشوراء ولو لوحده

 6٥ ............................................. باب صوم يوم اعشوراء



 

 

97 

 66 ...................................... باب فضل صوم يوم اعشوراء

 67 ....... يلوم اتلاسع مع العارش خمالفة لليهود وانلصارىباب صيام ا

 67 ........................ باب استحباب صيام يوم اإلثنني والميس

 6٨ ..........................................باب فضل صوم يوم عرفة

 69 ......................................... ذي احلجة باب صيام تسع

 70...................................... باب اإلفطار للحاج يوم عرفة

 70..................................  رباب صوم اتلطوع بنية من انلها

 71 ....................... باب جواز اإلفطار يف اتلطوع بعد عقد انلية

 71 ................................... باب استحباب صيام أيام ابليض

 72 ................................... باب فضل صيام يوم وإفطار يوم

 73 ................................... باب فضل صوم شهر اهلل املحرم

 74 .............................. باب فضل صوم شعبان لكه إال قليال

 74 ..................... باب إذا ديع الصائم إىل ويلمة فليجب ويلَدعُ 

 7٥ .................. باب ال تصوم املرأة نافلة وزوجها حارض إال بإذنه

باب انليه عن صوم اَلـهر ملن ترضر به أو ترك واجبات أخرى أو ترضر 
 76 ............................................................... أـهله

 76 ............................. باب القضاء ىلع من أفطر من رمضان

 77 ......................... ب القضاء عن امليت إذا َكن عليه صيامبا

 79 .. باب الكبري اَلي ال يستطيع أن يصوم يطعم عن ُك يوم مسكينا

 79 .. باب جواز تأخري القضاء إىل شعبان عند شغل العبد عن القضاء
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 ٨0 .................................................. باب قيام رمضان

 ٨1 .............................................. باب فضل يللة القدر

 ٨2 .............................. باب حتري يللة القدر يف أوتار العرش

 ٨4 .......................................................... اإلعتاكف

 ٨4 .............. باب حتريم مبارشة املرأة باجلماع والشخص معتكف

 ٨٥ ................. باب جواز ترجيل املرأة رأس زوجها وـهو معتكف

 ٨٥ ................................... باب جواز دخول ابليت للحاجة 

 ٨6 ................. باب استحباب االعتاكف يف مسجد مجاعة ومجعة

 ٨7 .......... باب أفضل االعتاكف يف املسجد احلرام واملسجد انلبوي

 ٨٨ ..................................................... حكم االعتاكف

 ٨٨ ............................. باب من اعتكف أياًما ثم بدا هل أن خيرج

 ٨9 ......................... باب اعتاكف املرأة يف أي مسجد بإذن زوجها

 90 ............. باب اختاذ خباء يف املسجد يعزتل املعتكف فيه عن انلاس

 90 . باب زيارة املرأة زوجها وـهو معتكف وخروجه معها إىل خارج املسجد

 91 ............................................... باب االعتاكف املرشوط 

 91 ...................................... ال يبيع وال يشرتيباب املعتكف 

 92 ................ باب جواز زواج املعتكف واملجاور من الرجال والنساء

 93 ................................................................ الفهرسة 

 


