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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 بعد: ... أما  سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

)املخترص يف أحكام الصيام بالدليل(   فقد من اهلل عيل قبل أيام بإلقاء درس مسجل بعنوان: 

إخوانناففرغه   بعض  بعض   وراجعه  إليه  أضفت  أن  بعد  عجالة  عىل  فطالعته  عيل  عرضه  ثم 

الفرق بني الدروس املسجلة التي تلقى عىل الناس مبارشة التعديالت واإلصالحات فال خيفى  

وقد حرصت أن يكون الدرس خمترصًا مصحوبًا بالدليل ليسهل انتفاع   ، وما كان حمررًا بالكتابة

 . املسلمني به

منا مجيعًا وجيعله ذخرًا عند  أسأل   العمل  يتقبل هذا  أن  بكرمه وجوده وفضله  اهلل سبحانه 

 . لقاه سبياًل لتعليم األمة أحكام دين رهبا

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 العزيز بن ريس الريس الدكتور عبد

 املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق 

com.islamancient://http 

 هـ 30/8/1432

http://islamancient.com/
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 )مقدمة املراجعة الثالثة(

 سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 واحلمد هلل رب العاملني.   .وعدلت فيه وأصلحت للمرة الثالثة قد طالعتهفبعد: أما 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 د. عبد العزيز بن ريس الريس

 هـ1438/ 9/  27
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

أعامل أنفسنا وسيئات  باهلل من رشور  نا من هيده اهلل إن احلمد هلل نستعينه ونستغفره ونعوذ 

ي إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن  فال مضل له ومن  ضلل فال هادي له وأشهد أن أال 

 عبده ورسوله أما بعد:  اً حممد

اليوم   ليلة  درس  14/8/1432ففي  يف  ألتقيكم  الصيام نبعهـ  أحكام  يف  )املخترص  وان 

 بالدليل(  

الصيام وقد بني اهلل حكاًم إن مما افرتضه اهلل عىل املسلمني وجعله ركنًا من أركان اإلسالم  

َا  َيا}  عية الصيام كام قال تعاىل:رش   من ِذينَ   َأهيه َيامُ   َعَلْيُكمُ   ُكتَِب   آَمنُوا  الَّ ِذينَ   َعىَل   ُكتَِب   َكاَم   الصِّ  ِمنْ   الَّ

سبحانه   ،{َتتَُّقونَ   َلَعلَُّكمْ   ْبلُِكمْ قَ  اهلل  تقوى  يف  سبب  أنه  الصيام  يف رشعية  احلكمة  من  أن  وبني 

 . فكلام كان صيام العبد أكثر سببًا يف تقواه كان صيامه أعظم وأحسن وأفضله

فإذا كان جيب عىل    ، ام هو مباح كأكل ورشب وغري ذلكأنه إمساك ع  جيدلصيام  ل   واملتأمل

التي حترم يف غري الصيام  الصائم املباحات فكيف عن املحرمات  فإن اإلمساك   ،أن يمسك عن 

أنه ترك ما أباح اهلل فضالً عام حرم اهلل   لذا  ؛عنها أوىل وأوىل حقيقة التقوى أن يستشعر الصائم 

 . ابتغاء ما عنده سبحانه

حكام باختصار مع  أحببت يف هذا املخترص أن أنبه عىل أكثر هذه األ ويتعلق بالصيام أحكام  

 التدليل عىل ما تيرس منها بحول اهلل وقوته. 
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 : جيب الصيام يف إحدى حالتني  مما يتعلق بالصيام أنه إن 

اهلالل  األوىل:  احلال املسلمون  رأى  ير  ،إذا  أن  به  رمضان هاملسلمون    ىواملراد  فإذا    ،الل 

ْهرَ   مُ ِمنْكُ   َشِهدَ   َفَمنْ }عليهم الصيام لقوله تعاىل:    رأوا اهلالل وجب ثبت يف   وملا  ،{َفْلَيُصْمهُ   الشَّ

عنهام   اهلل  عمر ريض  ابن  عن  لرؤيته   أن الصحيحني  »صوموا  قال:  وسلم  عليه  اهلل  النبي صىل 

 عليه كام حكاه ابن قدامه وغريه. جممعوهذا   ،وأفطروا لرؤيته«

وهذا واجب    املسلمون اهلالل أكملوا شهر شعبان ثالثني يوماً   مل يرَ   إذاوهي    الثانية:   احلال

قال صىل اهلل   ما خرجه البخاري من حديث أيب هريرة  لذلكويدل  باتفاق املذاهب األربعة  

 شعبان ثالثني يومًا«. عدةعليه وسلم: »فإن غم عليكم فأكملوا 

إذًا الشهر يدخل يف أحد هذين األمرين وما شاع وانترش عند الكثريين من أهنم يريدون أن 

ب  ،الفلكييدخلوا الشهر يف احلساب   اإلمجاع ابن   ىكام حك  ،مجاعاإلفهذا غري جائز يف الرشعية 

الف لألدلة خموهذا يف الوقت نفسه    ، ن أهل العلمعبد الرب وابن تيمية وابن حجر وغري واحد م 

ذكرها اهلالل  و وه  ،التي سبق  رؤية  معلق عىل  الصيام  إك  ،أن  إىل  انتقلوا  اهلالل  يروا  مل  امل فإذا 

ي ثالثني  شعبان  حاله   فلذا  ،وماً شهر  واقع  يف  فهو  الفلكي  باحلساب  الناس  يصوم  أن  أراد  من 

 . يصومهم بخالف ما جاءت به الرشيعة بل بأمر ال جيوز االعتامد عليه بإمجاع أهل العلم

التنب جيدر  أنومما  عليه  صحو    هيه  غري  اجلو  يكون  رؤية    قد  دون  حيول  قرت  هناك  يكون  قد 

ى الناس اهلالل وكان اجلو  اءففي مثل هذه احلالة إذا تر  ، ذلكاهلالل بأن يكون هناك غيم أو غري
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اهلالل  غري صحو   يروا  يرو  ،ومل  لكن يستحب أن   ،اهلالل  افإن شهر رمضان ال يدخل ألهنم مل 

رسول اليصام هذا اليوم استحبابًا الحتامل أن يكون من رمضان وقد أفتى هبذا مجع من صحابه  

وسلم عليه  اهلل  قول  ،صىل  هو  سفيان   معاوية  كام  أيب  عمرو  بن  بن  اهلل  من و  عبد  مجاعة 

فإن    ،وهذا يفيدنا شيئًا وهو إذا تبني أن الشهر ناقص  صحابه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

 . كام ذهب إىل ذلك مجاهري أهل العلم ،صيامه هلذا اليوم استحبابًا يغنيه عن القضاء

عتمد رؤية الرجل الواحد املسلم وال أهل العلم تُ ا يتعلق برؤية اهلالل أنه عىل أصح أقممثم   

الناس اهلالل فأخربت النبي صىل   تراءىقال    ملا ثبت عند أيب داود من حديث ابن عمر  العدل

فدل هذا عىل رؤية رجل واحد عدل يصح   ،بصيامهوأمر الناس    فصاماهلل عليه وسلم أين رأيته  

الشهر وهذا بخالف   يبنى عليها دخول  ال تدخل إال بشهادة رجلني كام فإهنا    ،شهورال  بقيةأن 

 . الرتمذي وابن قدمه وابن عبد الرب وغري واحد من أهل العلم عىل ذلك اإلمجاع ىحك

  ،عتمد رؤيته من ويل األمر أو من نائبهثم مما ينبغي أن يعلم أن الرجل إذا رأى اهلالل ومل تُ 

انه قال: »صوموا مع اجلامعة وأفطروا   ال يصح له أن يصوم ملا ثبت عن عبد اهلل بن عمر  هفإن

قال صىل اهلل عليه وسلم: »صومكم   وثبت عند الرتمذي من حديث أيب هريرة    ،مع اجلامعة«

ده ابن مفلح  ،يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون« فدل هذا عىل أن الصوم إنام يكون مع   ،جوَّ

ة مهمة وكثر كالم أهل العلم  وترد مسأل  ،فليس له أن يصوم  وحدهوأن من رأى اهلالل    ،اجلامعة

 ؟أم ختتلف ة يف الرؤيةاملسلمني واحد  بلدان هل   يهو ،عليها
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العلم   أهل  أقوال  أعلم-أصح  الرؤية  أن    -واهلل  أدلة  لعموم  واحدة  املسلمني  ودول  بالد 

األربعة املذاهب  عند  املشهور  هو  الفروع  وهذا  مفلح يف  ابن  هلم  عزاه  ابن   كام  ورجحه شيخنا 

آخرون إال بعد آيام فإهنم ال يقضون    لكن لو قدر رأه أهل بلد ومل يعلم برؤيتهم   -رمحه اهلل-باز

كان    ل عىل هذا ما خرجه مسلم أن كريباً ومما يد  بل يكملون حتى يروا اهلالل أو يكملوا الشهر

وكان    -  ريض اهلل عنه وأرضاه  -  بالشام وكان عند معاوية فلام جاء إىل املدينة سأله ابن عباس

 :قال  .رأيناه ليلة اجلمعة  :قال   ؟ متى رأيتم اهلالل  :سأله  عنهعباس حتت والية عيل ريض اهلل  ابن  

أنت رأيته  اجلمعة    :قال  ؟وهل  ليلة  رأيته  السبت   :قال  .الناس  ورآهنعم  ليلة  فرأيناه  نحن   ، أما 

 .سلمتم الشهر ثالثني يومًا هذه سنة نبيكم حممد صىل اهلل عليه وتفنصوم حتى نرى اهلالل أو 

وهو   إشكال  هاهنا  الطرق أن  ويرد  تعتمد  ال  التي  أكثرها  وما  اإلسالمية  الدول  بعض 

اعتامدهم  يف  ما حكم صيامهم  الفلكي  احلساب  عىل  يعتمدون  وإنام  ذكرها  سبق  التي  الرشعية 

 . ألنه خمالف إلمجاع أهل العلم ؛ال قيمة لهاالعتامد إن هذا  :الفلكي يقالعىل احلساب 

يقال هذا  املسلمة    ومثل  األقليات  الكافرةيف  يف  األقليات    ،الدول  هذه  أكثر  –فإن 

وهذا خطأ   -ولألسف الفلكي  احلساب  يُ   ،يعتمدون  أن  يصح  ذلك  واتابعوال  املتعني   ،يف  وإنام 

وعرضوا عليه  ،هو موثوق اهلالل فإذا رأوه رجعوا إىل من  اءواويرت ،منهم ةعليهم أن تنربي طائف

واعتمدتهذ  ذلك يف األمر  معينة  ا  يصومون  مفإهن  ،موثوقةه جلنة  ذلك  اهلالل   ؛بعد  رأوا   ألهنم 

 . وإال أكملوا شهر شعبان ثالثني يوماً 

 ولو رأى اهلالل غريهم ممن يف السعودية مثاًل فيتبعوهنم عىل ما تقدم تقريره.
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قد  النهار  نصف  يف  إال  رمضان  شهر  بدخول  يعلمون  ال  الناس  بعض  أن  املهمة  املسائل  ومن 

ب النهاريكون  أول  يف  أكل  الناس  أُ   ،عض  الظهر  جاء  ملا  اليوم  بخرب  ثم  من هو  أن  األول  اليوم 

اليوم األول من رمضان   :فيقال  ،رمضان  وقد   ،يف مثل هؤالء إهنم إذا علموا بأن هذا اليوم هو 

رمضان  أول  يف  صومهم    ،أكلوا  يفسد  هذا  أكلهم  يمسكوافإن  أن  هلم  يصح  من   وال  أنه  عىل 

بل   ،عترب صومهم هذا وذهب إىل هذا أئمة املذاهب األربعةضون يومًا آخر وال يُ فعليه يق رمضان 

 -  عنه  اهلل  رىض  -  األكوع  بن  سلمةحديث  بويعرتض بعضهم عىل هذا    ،إمجاعاً حكاه بعضهم  

 ف   يؤذن   أن   فأمره  عاشوراء  يوم  أسلم  من  رجال  -وسلم  عليه  اهلل  صىل-  اهلل  رسول  بعث  قال  أنه

 «   الليل إىل صيامه فليتم أكل كان  ومن فليصم صم ي مل كان من»  الناس

قالوا بأن  الطحاوي وغريه  احلديث  هذا  أجاب عىل  لتوه   : وقد  أي  عاشوراء  يوم  اليوم  هذا  إن 

أكلوا   أن  بعد  إال  عاشوراء  يوم  دخول  الناس  يعلم  فلم  مرشوعًا  كان  أنه  ال  الصيام  فيه  رشع 

يف شهر وجوبًا  الصيام    بمرشوعيةالناس  نحن يف صورة يعلم    ،بخالف صورتنا التي نحن فيها

أك  ،رمضان  فإذوإنام  يدخل  مل  الشهر  أن  لظنهم  استدالل اال  ،اً لوا  األكوع  ابن  بحديث  ستدالل 

االحتامل    ،حمتمل توارد  االستداللوإذا  عليه   ،بطل  وجب  من  أنه  وهو  األصل  إىل  ورجعنا 

 .عليه القضاء بال إثم وجبوفإن أكل مل يصح صومه  ،ال يأكل شيئاً الصوم وجب عليه أ

وكل    ذا قدرةمقياًم  بالغًا  كونه مسلاًم عاقاًل    وهي  برشوط مخسةالرشعي جيب    يامإن الصثم  

 حكاه ابن مفلح. باإلمجاعهذا 

صومه  يصح  ال  الكافر  أن  هذا  تعاىل:    ، ومعنى    َعَمل    ِمنْ   َعِمُلوا  َما  إىَِل   َوَقِدْمنَا }لقوله 

ولقوله:  {اَمنُْثورً   َهَباءً   َفَجَعْلنَاهُ  ُمْ   إاِلَّ   َنَفَقاُُتُمْ   ِمنُْهمْ   ُتْقَبَل   َأنْ   َمنََعُهمْ   َوَما}،   بِاهللَِّ   َكَفُروا  َأهنَّ

ْكَت  َلِئنْ }، ولقوله: {َوبَِرُسولِهِ  ينَ  ِمنَ  َوَلَتُكوَننَّ  َعَمُلَك  َلَيْحَبَطنَّ  َأرْشَ  .{اْْلَاِِسِ
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ه ال يصح صومه لكون القلم مرفوعًا  فإن  ،واشرتاط كون الصائم عاقاًل خيرج هبذا املجنون  

وقد   ،وثبت عن عيل  ،لقوله صىل اهلل عليه وسلم يف حديث عائشةولكون النية ال تصح منه    ،عنه

عمر به  الرفع    خاطب  حكم  القلموله  »رفع  وسلم:  عليه  اهلل  عن   قال صىل  قال  ثالثة  عن 

 .«ظ يستيقالصغري حتى يكرب، وعن املجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى 

 فإن صيام املغمى عليه له أحوال ثالثة: ،ومما يتفرع عىل رشط العقل أال وهو املغمى عليه 

فهذا ال يصح صومه باإلمجاع وجيب عليه القضاء، قاله   ،احلال األوىل/ أال يبيت النية من الليل 

 .ابن قدامة وابن رشد

النهار من  قلياًل  ولو  يفيق  أن   / الثانية  الص  ،احلال  بيت  الليلوقد  من  صومه   ،يام  يصح  فهذا 

 .باتفاق أئمة املذاهب األربعة

النهار كله الثالثة/ أن يغمى عليه  إليه مالك والشافعي   ،فهذا ال يصح صومه  .احلال  كام ذهب 

الصيام بنية  املفطرات  القضاء  ،وأمحد؛ ألنه مل يرتك  يقاس صيام   ،فيجب عليه  ملاذا ال  قيل:  فإن 

فكام تسقط عنه الصالة يسقط عنه الصيام فيقال: إن الرشيعة شددت    ،ه املغمى عليه عىل صالت 

لذا أمر املغمى عليه   ،لذا يصح صيام النائم وال تصح صالته  ،يف الصالة ما مل تشدد يف الصيام

 .بقضاء الصيام دون الصالة

ديث  ملا تقدم من احل  الصيامفإنه ال جيب عىل الصغري    ،واشرتاط كونه بالغًا أخرج الصغري

فيستحب لنا    ،لكن يستحب له الصيام  ،(حتى يدرك) ويف رواية    (  وعن الصغري حتى يبلغ)  :قال
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البخاري من حديث    ،أن ندرب وأن نعود أوالدنا عىل الصيام يدل عىل ذلك ما يف   الربيعومما 

وكذلك يف البخاري معلقًا   .ونصوم صبيانا   :إذ قالتراء  بنت معوذ أهنا كانت تصوم يوم عاشو

عمر    هأن إىل  قد    أويت  وصبياننا   أترشهبا  وحيك  :فقالاْلمرة  رشب  برجل  رمضان  هنار  يف 

أن ندرب ونعود أوالدنا  ينبغي لنا  ف  ،كانوا يصومونفدل هذا عىل أن صغار الصحابة    .صيام

 .عىل الطاعة فإن من نشأ عىل خري شاب عليه بفضل اهلل

قادرًا   يكون  أن  الرشوط  قوومن  الرشط  هلذا  تعاىل:  يدل    إاِلَّ   َنْفًسا  اهللَُّ  ُيَكلُِّف   اَل }وله 

ُقوا}، وقوله:  {ُوْسَعَها رة العجز عن الصيام إما ملرض ، ويتفرع عىل رشط القد{َوَأطِيُعونِ   اهللََّ  َفاتَّ

 وهذا العجز من حيث اجلملة نوعان:   ،غري ذلكأو 

 .ارتفاعه عجز يرجى  -1

 .عجز ال يرجى ارتفاعه -2

عجز يرجى برؤه أي شفاؤه، وعجز ال يرجى يقولون  فيام يتعلق باملرض    هاءالفقويف عبارة   

 .برؤه أي شفاؤه

األمراض    ومن  شفاؤه  يرجى  ما  األمراض  من  أن  وإياكم  -تعلمون  اهلل  ال    -عافانا  ما 

 هذا العجز من حيث اجلملة نوعان:    فإذاً  ،يرجى شفاؤه كالرسطان ونحوه

 .عجز يرجى زواله-1

 .والهعجز ال يرجى ز -2
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عجز ال يرجى زواله وهذا العجز الذي ال يرجى زواله يفطر صاحبه ويطعم   :النوع األول 

يوم مسكيناً  كل  كابن   ،عن  عليه وسلم  اهلل  اهلل صىل  هذا عن مجع من صحابه رسول  ثبت  كام 

اإلسالم  ،وغريه  عمر شيخ  قال  اهلل  بل  رمحه  تيمية  العمدة  ابن  رشح  بني   :يف  خالف  ال 

 . لكالصحابة يف ذ

الثان  فهذا صاحبه يفطر وهو معذور يف فطره    ،وزواله  العجز الذي يرجى ارتفاعه   :النوع 

بال عذر حتى   -نتبه هلذا  وأرجو أن يُ -فإذا أخر القضاء    ،يبادر بالقضاء  ثم   ،إىل أن يرتفع العجز

رمضان  بعد  جاء  يقيض  فإنه  من   هاآلخر  مجاعة  عن  ثبت  كام  مسكينًا  يوم  كل  عن  إطعامه  مع 

هريرة  ص كأيب  وسلم  عليه  اهلل  اهلل صىل  رسول  الدارقطني  حابة  خرج  غري  ،فيام  من   هوعن 

عليه   اهلل  اهلل صىل  رسول  الوعىل  صحابه  هذا  مات  إذا  أما  وسلم  وصحبه  أصيب آلة  قد  ذي 

 : جز يرجى ارتفاعه فهذا له حالتانبمرض يرجى برؤه أو بع

فمثل هذا إذا مات البد أن يطعم    ،فوسو    لكنه أخر  ،إما أنه متكن من الصيام  األوىل:  احلال

 .عن كل يوم أفطره مسكنين  عنه

ال إطعام    يشءفمثل هذا ال جيب عليه    ،م بعدإذا مات ومل يكن متكن من الصيا  الثانية:  احلال

 .وال غريه

ابن قدامه عن أهل   التابعني  ،علمالذكر هذا  أنه مل خيالف يف ذلك إال بعض  إذا    ،وذكر  أما 

ثبت هذا عن ابن عمر   ،ف ومل يصم فال بد أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ام وسوَّ متكن من الصي
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 ، يطعم بعد كل يوم أفطره   :قالي  ؟وعن عائشة ريض اهلل عنهام وكثريًا ما يسأل الناس متى يطعم

أنس   فعل  ظاهر  هو  كام  الشهر  هناية  يؤجله  عنه-أو  اهلل  التي    -ريض  األيام  كل  بقدر  فيطعم 

بن عباس يف به أفتى عبد اهلل  أصح األقوال و :يقال ؟ما مقدار اإلطعام :يقول ولقائل أن أفطرها.

يطعم عن كل مسكني مدًا أي   هأن  امبن عمر ريض اهلل عنهبه أفتى عبد اهلل  و   ،عنهالوجه الصحيح  

 وسلم.  هوصحب هوعىل آل عليه ربع صاع  هذا هو الثابت عن صحابة رسول اهلل صىل اهلل 
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 :منهات مستحباو ا  إن للصيام سنن /الصيام مستحبات

يعني منذ أن تغرب الشمس يبادر بالفطر أو منذ أن   ،يستحب تعجيل الفطر  السنة األوىل:

ويدل لذلك ما خرج الشيخان من حديث   ،يبادر بالفطر  فإنه  ،يف أذانه  يسمع أذان املؤذن الدقيق

م قال: »ال يزال الناس بخري ما سهل بن سعد الساعد ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسل

 عجلوا الفطر«. 

الثانية: الوقت  السنة  آخر  إىل  السحور  تأخري  العلم  ، يستحب  أهل  بإمجاع    ، وهذا مستحب 

يد بن ثابت رواه عنه أنس أن ويدل عليه ما خرجه الشيخان من حديث ز  ،مفلححكاه ابن  كام  

زيد كم كان بينهام أي بني ل  :جر قيلثم قاما فصليا صالة الف  ،  ر مع النبيثابت تسح  زيد بن  

آية  :قال   .صالةوالالسحور   ويدل هذا عىل أنه صىل اهلل عليه وسلم كان يؤخر   .بمقدار مخسني 

عند  وا  ،السحور وتقصريًا  تفريطًا  ترى  عرش   كثريينليوم  الثانية  الساعة  إىل  عشاءهم  يؤخرون 

وينونه سحوراً  ق  ،مثاًل  منهم  وكثريًا  ينامون  ذلك  بعد  الفجرثم  يضيع صالة  قد   ،د  من  ومنهم 

 لكنه قد ضيع سنة تأخري السحور.  ،ايصليه

 

فإن شهر رمضان شهر الصيام شهر العبادة   ، االجتهاد والزيادة يف أعامل اْلري  السنة الثالثة:

الرمحن عىل  إ  ،واإلقبال  حكاه  الصاحلة  اإلعامل  حسنات  تضاعف  أوىل وفيه  مطالب  يف  مجاعًا 

كان النبي صىل اهلل عليه وسلم أجود الناس يف    :يخان عن ابن عباس قالخرج الشأ  وقد  ،النهى
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فيستحب االجتهاد يف   .حني يأتيه جربيل يدارسه القرآن   ،وكان أجود ما يكون يف رمضان   ،اْلري

قرأ ي كنا نُ راإلقبال عىل كتاب اهلل يقول الزه  اعات السيام يف شهر رمضان الطاعات وأعظم الط

جاء    ،العلم قر  ضان رمفإذا  هو  الطعام  ةاءفإنام  وإطعام  عىل ف  ،القرآن  أنفسنا  نجاهد  أن  اهلل  اهلل 

كل يف  ،كل مخسة أيام  ،حاول أن ختتم يف كل ثالثة أيامبتالوة القرآن  ستغالل هذا الشهر العظيم  ا

من األخوة خيتمون يف    اً واهلل إين ألعرف مجع  ،ال تذهب عليك األيامو،تفرطاملهم ال    ،سبعة أيام

ويف الليل ختمه أنا ال   ةذا جاءت العرش ختم يف النهار ختميف كل يوم وبعضهم إ  ةً ختمرمضان  

 ،يف النهار  ةيف الليل وختم  ةختم  ،ةالشافعي الذي كان خيتم ستني ختم  أحدثكم عن مثل اإلمام

ألن بعض الناس قد يقول إن هؤالء أقوام قد ذهبوا وإنام أحدثكم عن أقوام نعارصهم ونراهم  

 اً وختم القرآن ليس صعب  ، السيام يف العرش األواخر  ة تمون يف رمضان يف كل يوم ختما خيبأعينن

لو نظرت   اْلتمة  أنت  أن  يقرب من ست ساعات وجدت  ما  والست ساعات يف   ،تأخذ منك 

وقد تكون بطيء القراءة فتأخذ منك سبع ساعات وأيضًا سبع   ،اليوم ليست صعبه إذا قسمتها

وإال فإن كثريين خيتمون يف مخس   ،واجتهدت إذا قسمتها  بة  ساعات يف شهر رمضان ليست صع

 فاهلل اهلل أن نجتهد قدر االستطاعة من اإلكثار من تالوة كتاب اهلل. ،ساعات 

الرابعة: عىل    السنة  سواء  الفطر  أومتر  رطبًا  التمور  كان  من  خاصة   ،غريه  السنة  وليست 

العلم أقوال أهل  ا  ؛بالرطب عىل أصح   الضبي امن بن عامر  سللسنن عن  ملا ثبت عند أصحاب 

النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: »إذا أفطر أحدكم فليفطر عىل متر  ريض اهلل عنه فإن مل جيد   ،أن 

وجاء يف حديث أنس أن النبي   .مل يقل عىل رطب  ،فليفطر عىل متر  :تأمل قوله  ،فليفطر عىل ماء«
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لكن ضعفه مجع من أهل العم كأيب   .صىل اهلل عليه وسلم كان يفطر عىل رطب إىل آخر احلديث

 . وثبت عند ابن أيب شيبة أن أبا سعيد اْلدري أفطر عىل متر .هحاتم الرازي وغري

 .املهم أن تفطر عىل متر هلذا السنة أن تفطر عىل التمر سواء أكان رطبًا أو غري 

ينبه عليه   أأنه  ومما  الفطر  مل يصح  الدعاء مستجاب عند  يظنه كثريون  ن  د يف ذلك ووركام 

كام بني ذلك الشيخ نارص الدين   يشءلكن مل يصح منها    ، عليه وسلمأحاديث عن النبي صىل اهلل

 . األلباين رمحه اهلل تعاىل

صمت  لك  اللهم إين  »ومما أيضًا ينبغي أن ينبه عليه أنه مل يصح ذكر عند الفطر وما اشتهر  

أفطرت  رزقك  ع  «،وعىل  اهلل  عنه صىل  يصح  ال  حديث  هذا  بينفإن  كام  وسلم  حجر ليه  ابن   ه 

وغريمهو العلم   ااأللباين  أهل  النبي   ،من  أن  عمر  ابن  من حديث  النسائي  ما خرج  منه  وأقوى 

وهذا   «، شاء اهلل  وابتلت العروق وثبت األجر إن   الظمأ ذهب  :»صىل اهلل عليه وسلم إذا أفطر قال

إسناده   يصح ألن يف  بن  أيضًا ال  املقسامل  مروان  يوثقهفبن  ومل  أن    ع  يصح  ومثل هذا ال  معترب 

األظهر واهلل أعلم أنه مل يصح ذكر   يعتمد عليه يف حكم رشعي يف مثل هذا احلكم الرشعي فإذاً 

 معني عند الفطر.  
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 األعذار املبيحة للفطر/يبيح الفطر أمور:

تعاىل:   ،املريض  األول: قال  العلم  أهل  وإمجاع  القرآن  بداللة  الفطر  له  يصح  املريض  فإن 

ةن   َسَفر    َعىَل   َأوْ   َمِريًضا  ِمنُْكمْ   َكانَ   نْ َفمَ } ام    ِمنْ   َفِعدَّ العلم    قدامهابن    ىوحك  ،{ُأَخرَ   َأيَّ أهل  إمجاع 

كام   املرض  ليس املراد مطلقف  عىل أن للمريض أن يفطر واملراد باملرض الذي يرتتب عليه مشقة

 ذهب إىل هذا مجاهري أهل العلم. 

 َفَمنْ }والسنة واإلمجاع عىل أن للمسافر أن يفطر قال تعاىل:    فقد دل الكتاب   ،املسافر  الثان:

ةن   َسَفر    َعىَل   َأوْ   َمِريًضا  ِمنُْكمْ   َكانَ  ام    ِمنْ   َفِعدَّ أن    حديث  منثبت  و،  {ُأَخرَ   َأيَّ جابر يف الصحيحني 

وسلم عليه  اهلل  حتى  النبي صىل  بلغها  الغميم  كراعبلغ    صام  وسلم  فلام  عليه  اهلل    ،أفطر صىل 

 .اهلل تعاىل ه ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحاإلمجاع عىل ىحكو

أو أن يستمر عىل صومه والذي   ،وتنازع أهل العلم أهيام أفضل أن يفطر الصائم يف سفره 

العاص   أيبأفتى به أنس وعثامن بن    ،ذهب إليه مجاهري أهل العلم وأفتى به اثنان من الصحابة

ويؤيد  ،بإسناد صحيح أهنام ذهبا إىل أن صوم املسافر أفضل يبةابن أيب شعنهام وأخرجه ريض اهلل 

يف حديث جابر كان صائاًم ومل يفطر حتى قيل له إنه قد   ههذا فعل النبي صىل اهلل عليه وسلم فإن

وكذلك يف الصحيحني من حديث   ، فدل هذا عىل أن األفضل الصيام  ،شق عىل الناس الصيام 

رواحة صائمني فدل هذا ىل اهلل عيل وسلم وعبد اهلل بن  نبي صأيب الدرداء أفطر الناس واستمر ال

 للذمة.  أوم أفضل وهذا أبرعىل أن الص
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من أهل األعذار إذا كان صومها يشق مع    فإن احلامل واملرضع  ،احلامل واملرضع  الثالث:

احلمل أو مع اإلرضاع بحيث ال تستطيع أن ترضع ولدها أو أهنا تتعب تعبًا شديدًا مع الصيام 

ولدها أه  ،وإرضاع  أقوال  وأصح  تفطر  أن  هلا  القاسم  فإن  هذا  إىل  ذهب  كام  العلم  حممد بن  ل 

بن راهوي م  ومجعن   هوإسحاق  اثنان  به  العلم وأفتى  أهل  ن صحابة رسول اهلل صىل اهلل عليه من 

طعم عن كل يوم مسكينًا فطر وال تقيض وتُ أهنا تُ   -ريض اهلل عنهام  –ابن عمر وابن عباس    وسلم

العلم أهل  أقوال  أهنا القول  ورجح هذا    ،هذا أصح  تعاىل  الدين األلباين رمحه اهلل  الشيخ نارص 

كالشيخ متامًا  مسكينًا  يوم  كل  وتطعم عن  تقيض  يرجى   تفطر وال  به مرض ال  وكالذي  الكبري 

ومما جيدر التنبه   ،أي بربع الصاع  وتقدم أن مقدار اإلطعام بمدبرؤه فإنه يفطر ويطعم وال يقيض  

كبا من  كبرية  يف  وقع  فقد  عذر  بال  أفطر  من  أن  الذنوب إليه  اهلل  ؛ئر  أمر  خالف  الصيام ب  ألنه 

من أركان اإلسالم كام يف   اً لصيام ركنبل جعل ا  ،وخالف أمر النبي صىل اهلل عليه وسلم بالصيام

ثم من أفطر بال عذر فإنه حيرم عليه أن يأكل أو يرشب أو أن    ،يف الصحيحنيحديث ابن عمر  

ل جيب عليه قضاء هذا اليوم حتى ولو كان متعمدًا ويد و  يفعل شيئًا من املفطرات بل يبقى صائامً 

أي   -  عليه ومن استقاء  قضاءلقيء فال  ا  ذرعهمن  :بن عمر  هلذا من وجه آخر قول عبد اهلل  

فيجب عليه القضاء وعىل هذا أئمة   ،دل هذا عىل أن من وقع يف مفطرف  .فعليه القضاء  -  تعمد

وجيب عليه   ،لكن من أفطر بال عذر فإنه آثم وواقع يف كبرية من كبائر الذنوب  ،املذاهب األربعة

حائًضا بلده أو    ىلإرجع    اً مسافريكون    بخالف من أفطر لعذر كأن   باإلمجاع  أن يمسك ذاك اليوم
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سك ذاك متأن    افإنه عىل أصح أقوال أهل العلم ال جيب عليه  ،أو غري ذلك من األعذار  طهرت 

 . تاج إليه كثرياً حُي فإن الكالم عليها مهم و ،وأختم الكالم فيام يتعلق يف املفطرات  ،اليوم
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 مفطرات الصائم:

مفطر ليس  أنه  كل يشء  يف  دل إال  ا  األصل  إذا  واملفطر  عىل  الدليل     مفطر  دل  أنه  التي  ات 

 الدليل عليها ما ييل: 

فإن احليض والنفاس مفطر بداللة السنة وإمجاع أهل العلم   ،احليض والنفاس :املفطر األول

والنفساء تقيض الصوم وال   لت ما بال احلائضئملا ُس أما السنة ففي حديث عائشة يف الصحيحني  

ا أمرنا النبي صىل اهلل عليه وسلم فدل هذا عىل أنه ال جيوز للحائض قالت هكذفتقيض الصالة  

تصوم األصل  ،أن  حيث  من  احلائض  أحكام  هي  النفساء  أهل    ،وأحكام  إمجاع  هذا  عىل  ودل 

 . العلم كام حكاه ابن قدامه وغريه من أهل العلم

الثان: والرشب   املفطر  تع  ،األكل  قوله  مفطر  والرشب  األكل  أن  عىل  يدل  اىل: والذي 

ُبوا  َوُكُلوا} َ   َحتَّى  َوارْشَ فدل هذا عىل أن   ،{اْلَفْجرِ   ِمنَ   اأْلَْسَودِ   اْْلَْيطِ   ِمنَ   اأْلَْبَيُض   اْْلَْيطُ   َلُكمُ   َيَتَبنيَّ

من حديث   ومسلم  ويف البخاري  ،عنهاماألكل والرشب مفطران وجيب عىل الصائم أن يسمك  

ينبغي   «،أجيل    من  يدع ورشابه وشهوته  :»تعاىل  هللأيب هريرة قال النبي صىل اهلل عليه وسلم قال ا 

باألكل والرشب وهذا   املراد  ما  إىل  يتنبه  أعلم  و  -أن  الصيام  -اهلل  كتاب  املسائل يف  أدق   ،من 

والرشب  ف باألكل  والرشاب أي  املراد  لذلك    الطعام  الذيويدل  الثابت  يع  األثر  أبو  ىل  رواه 

ل ئإذا ُس ف  ،ألنصاري كان يأكل الربد وهو صائمطلحة ا   اأبأن    أنس  عن    يالطحاوو  والبزار

 :وجهان له ليس رشابًا وال طعامًا هذا األثر من حيث التفقه فيه  :عن ذلك قال
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األول/   أن ن  أالوجه  اإلمجاع عىل  انعقد  كام حك  أكله  قد  الشاطب  ىمفطر  يف    ياإلمجاع 

 . يف حاشيته عىل كتاب الوسيط وابن الصالح ،املوافقات 

فلم ينعقد اإلمجاع عىل    ،وال رشاباً   اً ليس طعام  هوهو قول  أيب طلحة  تعليل  /  الوجه الثاين

وقد حيمل أثر أيب طلحة عىل قول من يقول ال يفطر   :لذا قال ابن قدامه يف املغني  ،ذلك

اهر قول  ظصالح وهو  بن  وهذا فقه دقيق وإىل هذا ذهب احلسن    .إال الطعام والرشاب 

املالكية   منهبعض  تعاىلاختيار    وقريب  اهلل  رمحه  تيمية  ابن  اإلسالم  أرجع   ،شيخ  فقد 

ومما استدل به شيخ اإلسالم ما يف البخاري عن   ،البدن   املفطرات إىل ما يقوي ويضعف

ما   قال ألجل الضعف فعلل بيشء وهو الضعف فإذاً   «،  هنينا عن احلجامة  :»أنس قال

فعىل هذا ال تعترب النخامة   ، اً وما ليس كذلك فليس مفطر ،كان طعامًا أو رشابًا فإنه يفطر

طعاماً  لسيت  ألهنا  العني  ،مفطرًا  يف  توضع  التي  القطرة  األنف  ،وال  يف  حتى  وال   ،أو 

فإن هذه ليست طعامًا وال رشابًا وكذلك البخار    ،الذي يتطيب به  وال البخور  ،الكحل

السكر  ،الذي يأخذه مريض الصدر إبر  العالمة  جليًا  ذلك  كام بني    ،ومثلها  ابن شيخنا 

 . عثيمني

الثالث: إخراج    املفطر  اهلل    ،القيءتعمد  عبد  املوطأ عن  قالبن عمر  ثبت يف  من "  :أنه 

فال قضاء   -أي جاء بال اختيار-ومن ذرعه القيء    ،فعليه القضاء  -  أي طلب القيء  -  استقاء

 ،هضعفه اإلمام أمحد وغري  لكن  ، اْلمسة  دحديث أيب هريرة عنمرفوعًا من  وجاء نحوه    ،"عليه

 إمجاعًا. بعضهمحكاه فدل هذا عىل أن القيء مفطر وعىل هذا املذاهب األربعة و
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الرابع: الفطر  املفطر  عىل  يفطر  ، العزم  فإنه  الفطر  عىل  عزم  حقيقة   ، من  أن  ذلك  وسبب 

وهذا بخالف   ،مل يوجد اإلمساك بنية فصار مفطراً   فإذاً   ،فإذا عزم عىل الفطر  ،إمساك بنيةالصوم  

ا الرجل صائامً املرتدد يف  قد يكون  يفطر  ، لفطر  أو ال  يفطر  أقوال و  ؟ويرتدد هل  هذا عىل أصح 

وكذلك   ،وإليه ذهب شيخنا العالمة عبد العزيز ابن باز رمحه اهلل تعاىل  ، اً أهل العلم ليس مفطر 

شيخنا وإىل هذا ذهب    ،هذا أيضًا ال يفطر  .كذا سأفطرمكان  إىل  إن ذهبت    :من علق الفطر قال

فال ينتقل عن هذا إال بدليل ،  الفطرب  ترددألن األصل أنه صائم وقد    ،-  رمحه اهلل تعاىل   -ابن باز  

 . فطره أنه يكون مفطراً  علقأو واضح وليس هناك دليل واضح يدل عىل أن من تردد يف الفطر 

بداللة السنة كام ثبت عند أصحاب السنن من   ةواحلجامة مفطر  ،احلجامة  املفطر اخلامس:

أوس أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: »أفطر احلاجم واملحجوم«، وصحح   حديث شداد بن

أهنا سبب كون احلجامة مفطرًة  و  ، احلديث اإلمام أمحد وغريه فدل هذا عىل أن احلجامة مفطرة

الدم   ليس  واحلاجم يفطر  يفطر  فإنه  فعليه كل من احتجم  ،فال يقاس غريها عليهاحجامة   ألن 

فمن تربع بالدم فال يفطر ألن   إخراج الدم الفاسد  والعلة  ،ونه حامجاً وإنام لك  ،فهويدخل إىل ج

والفصد   الرشط  احلجامة  عىل  ويقاس  الدم  حيلل  الذي  ومثله  فاسًدا  ليس  أخرجه  الذي  الدم 

 ومثله الفاصد والشارط.

السادس: امل  املفطر  املني مع  املبارشة  إنزال  للمني مع  إنزال  فكل  أن   ،فهو مفطربارشة  فلو 

 املاوردياإلمجاع    ىال يفطر بإمجاع أهل العلم كام حكفإن هذا    ،فكر وعىل إثر تفكريه أنزلرجاًل  

بخالف   ،وتأمل هذا جتد أنه إنزال من غري مبارشة  ،وأقره النووي يف كتاب املجموع  ،يف احلاوي
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أنزل بمبارشة أو  ل  لو  العلم كام حكفإ   ،يدهلزوجته  أهل  بإمجاع  يفطر  البغوي  ىنه   ابنو  اإلمجاع 

ون باإلمجاع جكابن خزيمة وابن حزم فإهنم حمجو ومن خالف  ،قدامه وغري واحد من أهل العلم 

 . السابق

 : اإلنزال له حالتان  إذاً 

 .مع املبارشة  األوىل: احلال -

 .مع غري املبارشةالثانية:  احلال -

مفطراً  يكون  ال  مبارشة  غري  ومن  مفطرًا  يكون  املبارشة  ال  ،فمع  فإنه  النظر  مع  أنزل    فلو 

أما االحتالم فليس مفطرًا   ،ألنه ليس إنزاالً مع املبارشة لكن لو أنزل مع القبلة فإنه يفطر  ؛يفطر

 و أ وكل مفطر بال اختيار كاالحتالم    ،أنه إنزال بال اختياروذلك    ،ابن قدامه  كام أفاده  ،مجاعاإلب

ويدل لذلك   ،امهابن قده  باإلمجاع كام حكا  اً غري ذلك يف الفم فإنه ليس مفطر  كدخول ذباب أو

 .هذا من غري اختيار ألن  ؛فال قضاء عليه ،من ذرعه القيء قول ابن عمر

ولو كان   ، الرجال كثرياً  نألنه ال دليل عىل كونه مفطرًا مع أن وقوعه م  ؛ليس مفطراً  املذيوأيضًا 

 .دل الدليل عىل ذلك إال إذا مفطرا واألصل عدم وصف اليشء بأنه ،مفطرًا لبينته الرشيعة

 ،أو مكرهاً   ، أو جاهالً   ،ه إىل أن كل من وقع يف مفطر أي مفطر ولو كان مجاعًا ناسياً وينبغي التنب

نَا }يف قوله تعاىل:  فإنه ال يفطر ويدل لذلك عموم األدلة   ، ويف {َأْخَطْأَنا  َأوْ   َنِسينَا  إِنْ   ُتَؤاِخْذَنا   اَل   َربَّ

من نيس »:ني من حديث أيب هريرةقال النبي صىل اهلل عليه وسلم يف الصحيح   خصوص الصيام
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فأكل صائم  وسقاه  فليتمأو رشب    وهو  اهلل  أطعمه  فإنام  فعل   «،صومه  من  أن  عىل  هذا  فدل 

لكن مما ينبغي أن ننبه إليه أنك إذا رأيت صائاًم يأكل   ،حمظورًا ناسيًا فال إثم عليه وال يفسد عمله

لكن   ،كونه ناسياً لهو معذور  وملنكر  ألن هذا من إنكار ا  ،هأو يرشب ناسيًا فيجب عليك أن تنبه

 . ولست معذورًا يف ترك اإلنكاراملنكر وأنت مأمور بإنكار  اً الفعل يف نفسه يعترب منكر

اجلاهل ومنها قوله    رإعذاومثل ذلك اجلاهل فإن اجلهل عذر يف الرشيعة واألدلة كثرية يف  

بنِيَ   ُكنَّا  َوَما}:  تعاىل َبْعَت   َوَلِئنِ }، وقوله:  {َرُسواًل   َنْبَعَث   َحتَّى  ُمَعذِّ  َجاَءكَ   َما  َبْعدِ   ِمنْ   َأْهَواَءُهمْ   اتَّ

يف   فاجلهل عذر  ،ظاملاً إن كان بجهل فلست    :املخالفةمفهوم  و،  {الظَّاملنِِيَ   ملَِنَ   إًِذا  إِنََّك   اْلِعْلمِ   ِمنَ 

 .حديث امليسء يف صالتهومن األدلة أيضًا واألدلة عىل هذا كثرية  ،الرشيعة

دونه من باب أوىل لقوله  فإذا كان عذرًا يف الكفر فام    ،فإنه عذر  ،اإلكراه  :  من األعذاروأيضاً 

ياَمنِ  ُمْطَمِئن   َوَقْلُبهُ  ُأْكِرهَ  َمنْ  إاِلَّ  إِياَمنِهِ  َبْعدِ  ِمنْ  بِاهللَِّ َكَفرَ  َمنْ }تعاىل:   . {بِاإْلِ

تكون إال عىل مفطر واحد وهو ة ال فإن السنة إنام دلت عىل أن الكفار ،املفطرات  عنأما الكفارة  

أحدًا من   أما الدبر فلم أرو  ،أما القبل فواضح  .يف القبل أو يف الدبر  إيالج  :واملراد باجلامع  ،اجلامع

مفطراً  ليس  الدبر  اإليالج يف  إن  قال  العلم  اختلفوا  ف  ،أهل  الكفارةهم  مل  ،يف  فيام   لكن  خيتلفوا 

مفطراً يف  رأيت   أنه  ، كونه  القبل  فدل هذا عىل  باإليالج يف  بمجرد أل   ملحق  مفطرًا  هنم جعلوه 

ما بني أن نقول ليس عليه قضاء   نافيكون حكمه واحدًا ويكون عىل اجلميع كفارة ألن  ،اإليالج

ن أن عليه قضاء وكالم أهل العلم الذي رأيته أهنم يذكرو  ،كفارةأو إن عليه قضاء و  ،وال كفارة

تنازعهم الكفارة  مع  أن    ،يف  ثبت  قضاءً فإذا  عليه   عليه  فعليه جتب  اجلامع  فيكون حكمه حكم 

أهل العلم   وأقوال  ونحن مأمورون يف مسائل الرشيعة أن ال نخرج عن أفهام  ،الكفارة املغلظة
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العلم ألن   أهل  أقوال  املفطرات عىل أصح  بقية  إىل  تتعدى  باجلامع ال  الكفارة خاصة  لكن هذه 

 أتى  :قال  :يخان من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنهما خرج الشوهو  اجلامع  بمل يرد إال    الدليل

 .رمضان   يف  أهيل  عىل  وقعت  :قال  .(  ومل)    :قال  .هلكت  :فقال  رجل  سلمو  عليه  اهلل  صىل  النبي

 : قال  .أستطيع   ال  :قال  .(  متتابعني  شهرين  فصم)    :قال  .عندي  ليس  :قال  .(  رقبة  فأعتق)    :قال

 أين )    :فقال  متر   فيه  بعرق  سلمو  عليه  اهلل  صىل  النبي  فأتى  جدأ  ال  :قال  .(  مسكينا  ستني  فأطعم)  

 بعثك  الذي  فو  اهلل  رسول  يا  منا  أحوج  عىل  :قال  .(  هبذا  تصدق)    :قال  ذا  أنا  ها  قال  .(  السائل

 أنيابه   بدت   حتى  سلمو  عليه  اهلل  صىل  النبي  فضحك  ،منا  أحوج  بيت  أهل  بتيها  ال  بني  ما   باحلق

 .( إذا فأنتم)  :قال

يف ثبت  ملا  مؤمنة  تكون  أن  الرقبة  هذه  يف  والواجب  رقبة  يعتق  أن  عليه  الواجب  صحيح   فإذًا 

ة التي أراد لجاريل أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال  كم السلمي  بن احلحديث معاوية    مسلم من 

معاوية يعتقها  اهلل  :أن  السامء  :لتقا  ؟أين  أنا   ":قال  .يف  اهلل  تأن  : قالت  "  من   ":قال  .رسول 

   .علق العتق عىل اإليامن ألنه   للعتق فدل هذا عىل أن اإليامن رشط "اعتقها فإهنا مؤمنة

ألن النبي   ام هي خاصة بالرجل دون املرأةكفارة اجلامع إنأن  وأيضًا عىل أصح أقوال أهل العلم  

يأمر   أن  يطالبه  الصحايب ومل  يستفرس من هذا  مل  اهلل عليه وسلم   أمر  كام  ،بالكفارة  زوجتهصىل 

وسلم  الرجل عليه  اهلل  حقه صىل  يف  ممتنع  احلاجة  عند  البيان  خاص   ،وترك  أنه  عىل  هذا  فدل 

واملرأة  ،بالرجل الرجل  حق  يف  فاسد  فهو  الصيام  فساد  أمر   ،أما  بأصل  القضاء  عليهام  وجيب 

رمضان  بصيام  القضاء  ،الرشيعة  عليه  وجب  فيه  أفطر  أ  ،فمن  برشط  املرأة ن  لكن  تكون  ال 

فإنه ال جيب عليها القضاء ملا تقدم تقريره   ،لو كانت مكرهة بحيث مل تستطع رد الرجلف  ،ةً مكره

يفسد   أو غري   ،اإلكراه  معأن الصوم ال  نوم وهي ال تشعر  أتاها يف حال  أو  ناسية  أن تكون  أو 

لذا مل يأمر النبي   ؛ذمته  يفوال تبقى  تسقط عنه    اومن وجبت عليه كفارة ومل يستطعها فإهن  ،ذلك
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يطعمصىل   ما  وجد  إذا  يطعم  بأن  أو  استطاع  إذا  يصوم  بأن  الصحايب  هذا  وسلم  عليه   ،به  اهلل 

البيان عن وقت احلاجة ممتنع يف حقه صىل اهلل عليه وسلم أقوال أهل هو  وهذا    ،وتأخري  أصح 

 . العلم يف هذه املسألة

فرق هناك  أن  إىل  إليه  التنبه  ينبغي  اجل  اً ومما  للصائبني  رمضان  هنار  يف  يف  و  ،منيامع  اجلامع 

بسبب   واأفطر  ونقد يكونو  ،القضاء فقد يكون الرجل واملرأة يقضون صيامهم يف غري رمضان 

واملرأة إذا   ،وبطل صومه  آثامً   الرجلفلو وقع اجلامع صار    ،ر شوالكسفر فقضوا صيامهم يف شه

 أنه ال  الرجل الكفارة ومل خيالف يفلكن ال جتب عىل  ،مل تكن مكرهة صارت آثمة وبطل صومها 

معون عىل هذا احلكم وإال أهل العلم جُم   ،إال قتادة رمحه اهلل تعاىل  قضاء يف مجاع يف غري رمضان 

قتادة الربكام    ،إال  عبد  ابن  ذلك  اهلل-  ذكر  هو   هذافدل    ،-رمحه  الكفارة  يف  العلل  من  أن  عىل 

 . انتهاك حرمة الشهر

مسألة ترد  أختم  و  وهنا  تك  يتساءلهبا  عن  يقولالكثريون  اجلامع  اليوم    :رار  يف  جامعت 

أكثر من مرة يف الشهر الكفارة بعدد األيام   :فيقال  .مرتني جامعت  العلم أن  أقوال أهل   ، أصح 

كفارة تدور مع األيام ال مع فالألن الصوم فسد  ؛الكفارة واحدةفمرة أو مرتني يف يوم فلو جامع 

  .عدد اجلامع

 .من الناس همة وحيتاجها كثريالتي أظنها م هذه مجلة من مسائل الصيام
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بالدعوة  وهو أن يمن عيل وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح  إال  ل اهلل الذي ال إله  أسأ  

ويف اْلتام  ،يف دينه هفقهوإياكم ممن أراد اهلل به خريًا ف وأن جيعلني ،إليهام والصرب عىل األذى فيهام

 هنا جمموعة أسئلة  

 يقول السائل: 

 ذ اإلبر ملرض السكر؟ : ما حكم أخ1س

 نوعان: يقال إن اإلبر من حيث اجلملة 

 .إبر مغذية -1

 .وإبر غري مغذية -2

  ،مفطراً   واإلبر املغذية ال جيوز أخذها إال حلاجة ومن أخذها وجب عليه القضاء ألنه يعترب

ن  فعىل هذا إبر السكر ليست مغذة فال يفطر من أخذها يف هنار رمضا  ،بخالف اإلبر غري املغذية

 .كام بني ذلك شيخنا العالمة بن عثيمني رمحه اهلل تعاىل

 ؟مفطراً  للصائم وهل يعد ما حكم التربع بالدم :2س

ا يف  ورد  الذي  احلكم  أن  تقدم  الفصد يقال  مثل  الفاسد  الدم  بإخراج  خاص  حلجامة 

 التربع بالدم.كأهل العلم  قويلعىل أصح  اغريه افعليه ال يقاس عليه والرشط
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أنس3س أثر  ال    :  فلامذا  احلجامة  يف  الضعف  العلة  أن  إىل  إشارة  تقدم  هذه   تطردالذي 

 العلة؟

وإنام املفطرات ما سبق    ،وإنام هي حكمة  ،العلة  تيقال واهلل أعلم أن الضعف والقوة ليس

مُ   ،ذكره كوهنا  إىل  اجلملة  من حيث  ترجع  املفطرات  هذه  أن  إال  معناها  كان يف  وإىل   ، قويةوما 

مُ  وليست علالً ضعفة وهذكوهنا  والعلل  ،ه حكم  فرق بني احلكم  تنبني   ،وهناك  احلكم ال  فإن 

العلل  الرشعية  األحكامعليها   الصالة  ،بخالف  وعلة يف قرص  الفطر  علة يف  السفر  أما    ،فمثاًل 

ويستحب   ،وقد ال توجد ومع ذلك يصح له أن يفطر  ،املشقة حكمة وقد توجد يف السفر مشقة

اك فرق بني العلة واحلكمة فالعلة ينبني عليها احلكم وجودًا وعدمًا هن  فإذاً   ،له أن يقرص صالته

 بخالف احلكمة. 

 : أمل يذهب بعض احلنابلة إىل أن التفكري مع اإلنزال مفطر؟4س

وبعض   الربمكي  حفص  أبو  هذا  إىل  ذهب  قد  بىل  وهم  يقال  متأخرون  لكنهم  احلنابلة 

الذي  حمجوج العلم  دقيق  من  وهذا  السابق  باإلمجاع  إمجاع  ون  وجد  إذا  أنه  إليه  االنتباه  ينبغي 

امل  ،ووجد من خالف باإلمجاع السابق ولو كان من   خالف متأخرًا فهذا املخالف حمجوجوكان 

 ،ومل ينقل إال عن أمثال هؤالء  مل يعز  وكونه  ،إليهم  لنقل وعزي  هلذا القول  املتقدمني من ذهب

ابق، وقد عزاه ابن هبرية إىل مالك  ون باإلمجاع السعىل أن قوهلم قول حادث وهم حمجوج  فدل

 .ومل أر عزاه غريه إليه
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 : إذا أذن وعليه جنابة هل يصح صومه؟5س

أم سلمة   من حديث  الصحيحني  كام يف  عليه وسلم  اهلل  النبي صىل  هذا  فعل  قد    يقال 

عائشة حديث  من  أيضًا  وسلم    أن    وجاء  عليه  اهلل  صىل  مجاع كان  النبي  من  جنبًا  يصبح 

أي أنه بعد دخول الوقت الصباح وتبقى   (كان يصبح  )ل قول عائشة وأم سلمةدفويغتسل  

من  مانع  وال  مفطرًا  ليس  الوقت  دخول  بعد  اجلنابة  بقاء  أن  عىل  هذا  فدل  اجلنابة  هذه  عليه 

 الصيام. 

 هل احلساب الفلكي كان موجودًا ومعروفًا وقت السلف؟: 6س

عبد ابن  عىل  ذكر  يدل  ما  اإلسالم  شيخ  وبعده  معروفًا  الرب  كان  يكن    ،عندهمأنه  مل  لكن 

 .وقت اجلاهلية اإلسالمبل قبل  ،لكنه كان معروفًا يف وقت السلف ؛شائعًا كام هو موجود عندنا

 : ما الفرق بني يوم الشك الذي حيرم صومه ويوم الغيم الذي يستحب صومه؟7س

ومل يروا اهلالل   ،لى الناس اهلالاءيوم الصحو إذا تر  وهيوم الشك  ف  ،أن هناك فرقاً   :يقال

ن االحتامل ، فمثل هذا حيرم صومه؛ أل ومن هنا يسمى شكاً   ،قد يكون اهلالل خرج لكن مل يروه

يكون االحتامل   فمثل هذا  ،ن هناك غيم أو قرتاجلو غري صحو  بأن يكوكان  ضعيف بخالف إذا  

بني يوم الشك الذي ففرق    يصام استحباباً مل يره الناس فلكن    ،وخرج  اهلالل هلَّ   يكون   نًا لئقوي

 ستحب صومه. م صومه وبني يوم الغيم والقرت الذي يحير
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 أذن املؤذن يأكل لقمته؟قد : إذا رفع الصائم اللقمة و8س

يف كالم األولني   مل أرَ و  ،لكن ال يصح عنه  ،عن أيب هريرة مرفوعًا وموقوفاً حديث  جاء يف ذلك   

يأكل أن  له  أن  عىل  يدل  كال  ،ما  من  املعروف  عن وإنام  يتوقف  الوقت  يدخل  أن  منذ  أنه  مهم 

فيام -وإنام ذكر هذا احلكم    ،وإذا كان املؤذن دقيقًا فإنه يتوقف ويرجع اللقمة التي يف يده  ،األكل

 .البيهقي يف السنن الكربى أن عوام أهل العلم عىل خالفه املتأخرون وأشار -رأيت

 : هل يصح أن يقىض الصيام عن امليت؟9س

ا  أهل  أقوال  النذرأصح  إال صيام  امليت  عن  الصيام  قضاء  يصح  ال  أنه  بذلك  ،لعلم  أفتى   كام 

عباس    الصحابة عنهامابن  اهلل  رواية  ،ريض  يف  أمحد  ذهب  بن  ،وإليه  الليث  قول  سعد   وهو 

العلممجاعة من  و امليت  أهل  يقىض عن  أن  ذلك ال يصح  تقدم   ،وما عدا  ما  وإنام اإلطعام عىل 

 تفصليه.

 رضع واحلامل إذا خشيت عىل نفسها أو ولدها؟: هل يفرق بني امل 10س

فمتى ما    وظاهر أثر عبد اهلل ابن عمر وعبد اهلل ابن عباس  ،ال فرق بينهام كام هو ظاهر اآلثار

عن عبد اهلل ال تقيض كام تقدم نحو ذلك  وخشيت عىل نفسها أو ولدها فإن هلا أن تفطر وتطعم  

 بن عمر ريض اهلل عنهام.ابن عباس وعبد اهلل 
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 ؟: متى يصح للصائم املسافر أن يفطر11س

فإن له أن يفطر إذا كان ينوي أن    ،منذ أن يفارق البنيان كام هو قول مجاهري أهل العلم  :يقال

تقريبًا   اً وقتنا هذا ثامنني كيلو مرتيف  رد يعني ما يعادل  هو ما جتاوز أربعة بُ و  ،طويالً   اً يسافر سفر

فيكون سفرًا طوياًل فمنذ أن يفارق البنيان فله أن يرتخص   ،فةإذا كان ناويًا أن يتجاوز هذه املسا

وقد   ،بن عباس وعبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهامعبد اهلل    كام علقه البخاري عن  ،ص السفربرخ

التوقيت عنهام   أن هذا  الرب  ابن عبد  توقيفياً ذكر  إال  للرأي يف مثل هذا  هألن  ؛ال يكون   ، ال جمال 

و العلم  أهل  بعض  العلموذهب  أهل  من  قلة  قول  وهو صحة   ،هو  شاذ  بأنه  يصفه  وبعضهم 

ولكنه ال   ،مرفوعاً   أيب برصةيف ذلك عىل حديث    واعتمدوا  ،الفطر يف البنيان لو أراد اْلروج

أثر ألنس وعىل  وفيه    ،اً موقوف    يصح  إشكال  فيه  عن   احتامالت واألثر  ثبت  ما  وهو خيالف 

 طر.ن األفضل هو الصوم وعدم الفمن أ أنس 

 ب عليه الكفارة؟ جتوهل  ؟: لو تعمد الرجل الفطر هل جيب عليه القضاء12س

باجلامعالكفارات    أن تقدم    :يقال خاصة  الصحيح  باتفاق    ؛عىل  واجب  فهو  القضاء  أما 

 ، «من استقاء فعليه القضاء »  :بن عمر ريض اهلل عنهويدل عليه قول عبد اهلل    ،األربعةاملذاهب  

 تعمد الفطر كهذا فيجب عليه القضاء.من ليه قضاء وكل أي من تعمد الفطر فيجب ع
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 : من أفطر رمضانات كثريات هل جيب عليه القضاء؟13س

فعليه إذا أفطره    ،هو حماسب عليه مطالب بهوإن كل يوم من رمضان يف ذمته    ،نعم  :يقال

أفطر ما  مجيع  يقيض  أن  عليه  األيام    ،جيب  نيس  تربأ  فليحتط وإذا  حتى  تقدريًا   . ذمته   ويقدرها 

 وأسأل اهلل أن يوفقني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح وجزاكم اهلل خريا.

 

 


