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 2 شرح كتاب الصيام من دليل الطالب

 فهرست رشح كتاب الصيام من دليل الطالب 
 

 الصفحة املحتوى 

 11 املقدمة 

 13 بإكامل شعبان ثالثني يوما  دخول شهر رمضان بالرؤية أو 

 13 وال جيب  غيم أو قرتإذا كان هناك من شعبان اليوم الثالثني   صيام  استحباب

نَّة ُيفعل استحباًبا.  و قاعدٍة: ما ُشكَّ فيه احتياًطا،   14 ملْ تظهر فيه السُّ

 »حديث 
ِ
َناء  15 عىل االستحباب  . «...إَِذا اْسَتْيَقَظ َأَحُدُكْم ِمْن َنْوِمِه َفاَل َيْغِمْس َيَدُه ِِف اْْلِ

 15 مهور اجلعند  .صيام رمضان عنبنيٍة معلَّقة، من صام يوم الغيم والقرت جيزئ 

 15 . بام هو مشكوٌك فيه  : الطالق والعتق وحلول أجل الدين  ال ُتعلق األحكام 

 16 . حال دون رؤية اهلالل غيٌم أو قرٌت، ُيستحب أن ُتصىل الرتاويح مجاعةً إذا 

 16 . يكفي لدخول شهر رمضان أْن يرى اهلالَل واحدٌ 

 18 ُمعتََبًة.  ريص تو رؤيته،  صحَّ تالذي   رائي رشوط ال 

 18 . املُكلَّف: هو العاقل، البالغ

 18 . ؛ ألنه فاقد العقلباْلمجاع ال تصح  للهالل   رؤية املجنون

 19 اق املذاهب األربعة لآلية ... اتفبرؤية الفاسق ال ُيعتد هبا 

 19 ... نَّ األصل قبول خَبه، أل؛  املسلم ُيعتد برؤية العبد

 19 . ؛ ألنَّ هذا من باب اْلخبار ال من باِب الشهادةللهالل رؤية األنثىبُيعتد 

 20 باْلمجاع. إال رجالن عدالن عدا رمضان بقية الشهوررؤية ال ُيقبل ِف 

 21 فرق بني رشوط صحة الصوم، ورشوط وجوب الصوم. ال
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 21 لآلية...الكافر ؛   ال ُيعتد بصوم

 21   ... جنون،  ؛ ألنَّ النية ال ُتتصور من املصوم  عىل املجنون ال جيب 

 21 ... لألثر ال جيب عليه الصوم فالصغري غرُي مكلَّف، 

 21 م والبلوغ والعقل والقدرة عليه باْلمجاع. رشوط وجوب الصوم : اْلسال

 22 . ُيشرتط لوجوب الصوم أْن يكوَن مقياًم ألنه ،   املسافرالصوُم عىل ال جيب  

 23 زواله. املرض نوعان: مرٌض ُيرجى زواله، ومرٌض ال ُيرجى 

 23 ... جيوز الفطر للمريض الذي ال يرجى برؤه وكبري السن الذي ال يستطيع 

 23 يستطيع الصوم يفطر ويطعم بإمجاع الصحابة كبري السن الذي ال 

 24     ... من الَُبِّ   ا َمن أفطر ملرٍض ال ُيرجى برؤه يطعم عن كل يوٍم مسكينًا، ُمد  

 25 ...   ستةصحة الصوم رشوط 

 25 باْلمجاع.  لو صاما مل يصح صومهامال جيب عليهام الصوم و ائض والنفساء احل

 26 باتفاق املذاهب األربعة. ه ؛ م صح صواملميز لو صام  

 26 عىل عدم الصوم. ال جيوز رضب املميز

 27   صح صومه... وأفاق قلياًل من النهارثم أغمي عليه من الليل الصوم نوى من 

 27 . يه النهار كله، ألنَّ تركه للمفطرات مل يكن بنية ُأغمي عل ال يصح صوم من 

 27 صومه... مل يبيِّت النية من الليل ومل يفق من النهار، ال يصح من 

 27 ... ثالثة  الاملغمى عليه أقسام خالصة 

 28   باْلمجاع.رشط ِف الصوم  « النية »

 28 . مالك والشافعي وأمحد   وهو قول  النية من الليل رشٌط 

 28 ...  الصوم من النهارنية أْن ينشئ صوم النفل  يصح ِف 
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 29   الصواب وقفه...، «َمن مل يفرض الصيام من الليل فال صيام له » حديث :

 30 ِف النية...  ُمَك بالصوم وأنك ستصوم هذا كاٍف ِعل

 30 . كله، نية واحدةرمضان  يكفي ِف صيام شهر  

 30 . ئم إن أتى بعد النية بأكل أو رشب.. ال يرض الصا 

 30 ال يرض الصائم إن قال : غدا أصوم إن شاء اهلل حتقيقا ال تعليقا.

 31 ... فسه متى ما كان رمضان فإنه صائم عقَد ِف نالصائم أن ييكفي 

 32 باتفاق املذاهب األربعة... قت الصيام من طلوع الفجر.و يبتدئ 

 32   إىل غروب الشمس بالكتاب والسنة واْلمجاع.قت الصيام و  ينتهي

 33 ...إلخ تأخري السحوروتعجيل الفطر.  : منها ستةٌ  الصوم ُسنن

 33 . باتفاق املذاهب األربعةتأخري السحور و تعجيل الفطر.  يستحب :

 33 باْلمجاع  األعامل مضاعفٌة ِف رمضان مستحبة و الزيادة ِف أعامل اخلري

 34 باْلمجاع.  الذنوب تنقص أجر الصائم 

 34 مستحب فرضا ونفال...  «إين صائم  »قول جهرا إذا شتم  

 34 ... مل يصح حديث ِف الدعاء عند الفطر 

 34 ضعيف...  « مهللا لَك ُصْمُت، وعىل رزِقَك أفطرُت..  »حديث 

 34 ضعيف...  «َذَهَب الظََّمُأ، َواْبَتلَِّت اْلُعُروُق، َوَثَبَت اأْلَْجُر إِْن َشاَء اهللُ » حديث :

 34 ... غري صحيح  ر ُمستجاببعض الناس أنَّ الدعاء عند الفط ظن 

 35 فطره صىل اهلل عليه وسلم عىل رطبات وإال فتمرات ضعيف...  حديث 

نَّة   35 . ٍر، سواء كان رطًبا أو غري رطٍب أْن يفطر عىل مت السُّ

م؛   نَّة واْلمجاعبدفطُر َمن ال عذر له ِف رمضان حمرَّ  36 . اللة الكتاب والسُّ
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 36 . كبريًة من كبائر الذنوبمرتكب  آثم فإنه  من رمضان من أفطَر يوًما 

 36   صح موقوفا ال مرفوعا...  «... ا ِمْن َرَمَضاَن باَِل ُعْذرٍ َمْن َأْفَطَر َيْومً »حديث : 

 37 ... املذاهب األربعة مشهور  يه أْن يقضيهَمن أفطَر يوًما بال عذٍر فإنه جيب عل

 38   عصوم الدم؛ جيب الفطر عىل من احتاج إليه لينقذ غريقا أو حريقا م

 38 ... اجلمهورأفضل وهذا قول   للمسافر الصوم 

 39 الرضر؛  ب ي جيزملمريض الذالفطر ل جيب

 40 سافر...  قيم نوى الصوم ثممل الفطريباح 

 41 ... امل واملرضع لحيباح الفطر ل

 41 يصح للحامل واملرضع أن تقيض وال تطعم ؛ ... 

 41 ... د  : مُ هو للحامل واملرضع مقداُر اْلطعام 

 42 . اْلمساك يستحب هلم « واملجنون إذا أفاق والصبي إذا بلغ   إذا أسلَم الكافرُ »

 42 ال جيب عليهم اْلمساك.   «إذا طهرت احلائض وبرئ املريض وقدم املسافر»

 43 ... يمسك بقية اليومباْلمجاع وَمن أفطر يوًما من رمضان بال عذٍر، 

 44 غريه من املستحبات...  من أفطر لعذرفال جيوز له أن يصوم 

 45 ... ِف مفطرات الصوم  الفائدة من ذكر املوت 

 45 . النذرِ  بصومِ  الصحابةُ  ه خصَّ   «َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِصَياٌم َصاَم َعنُْه َولِيُّهُ »حديث : 

دة  46 باْلمجاع.  : مفسدٌة للصوم -والعياذ باهلل-الرِّ

 46 اهب األربعة... باتفاق املذُمفطٌِّر   «العزُم عىل الفطر »

 46 ... ،ليس مفطًرا نية الفطر الرتدد ِف

 46   ا. مع عليهم قاعدة فقهية   :« اليقني ال يزوُل بالشك»
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 46 . املذاهب األربعة  باتفاق مفسد للصوم؛  «القيُء عمًدا »

 47 بل موقوفا عىل ابن عمر. مرفوًعا ال يصح القيء ".  ه"َمن ذرعحديث 

نَّة ب مفطرات الصوم   من  األكل والرشب ُمفطِّر  48 ... عَ ا مجواْل الكتاب والسُّ

 48 ... مفطِّريناألكل والرشب   جعلاملعنى الذي من أدق مسائل املُفطِّرات 

ًبا، من أي مكاٍن كاناملُفطِّر هو ما كان طع  48 فليس ُمفطًِّرا.  هوما عدا ,  اًما أو رشا

د ُمفطِّر  48 باْلمجاع  أكل الََبَ

ية مُ اْلبر املُ   49 . ِف معنى الطعام   ا ألهن ؛ فطِّرةغذِّ

ية، املُ غرُي اْلبر   49 ليسا مفطرين...  بخاخ الربو وغذِّ

 49 ... االحتقان من الدبر ليس مفطًرا 

 50 ... ليست ِف معنى األكل والرشب : ليس مفطًرا؛ ألهنا بلع النخامة

 50   ... لحديث لاحلجامة مفطرة،  

 50 ...   الرشط والفصَد مفطران

م من ًبا أو طعاًما   قدَّ  51 ا باْلمجاع بخالف اآلكل... رً طِ مفْ  املقدم  فليس فأكللغريه رشا

نَّة واْلمجاع؛ بدمن مفطرات الصوم    اجلامع ُمفطِّر  53 ... اللة الكتاب والسُّ

 53 هو اْليالج، سواء حصَل معه إنزال أو مل حيصل معه إنزال. معنى اجلامع : 

 53 ... ًرا باْلمجاعُمفطِّ   مع التفكر ليس املني  إنزال

 54 . ألنه بغري اختيار  باْلمجاعاالحتالُم ليس ُمفطًِّرا؛

، ؛ «املذي»  54 عىل أنه مفطر.  ال دليل  ألنه ليس ُمفطًِّرا

 55   باْلمجاع.اْلنزال مع املبارشة، بام دون الفرج أو غريه، ُمفطِّر 

؛  مبارشة  أو  خروج املذي بتقبيل   55 ... ليس ُمفطًِّرا
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 55 باْلمجاع... ، فإنَّ صومه صحيح وال إمذاء ذا قبَّل من غري إنزال الصائم إ

الظن،    الرشيعة   جتيز ال   بغلبة  املسبَّب  والسبب ْلجياد  وذاك  الوسيلة  ُمفطًِّرا  هذا  وجتعل 

 . جائًزا 

55 

 56 ... ليس ُمفطًِّرا فريقة دخل يشء إىل دماغه،استنشق املاء أو بأي طمن 

 57 ... االكتحال ليس ُمفطًِّرا 

 57 فليس مفطرا أما الذي يتحلل فمفطر... وال يتحلل  وال يبتلعه علًكا  الصائم إذا مضغ 

 57 ... ليس ُمفطًِّرا ف . «ذاق طعاًما ووجد الطعم بحلقه» من

 58 . ليس ُمفطًِّرا ف.« بلَع ريقه بعد أن وصل إىل ما بني شفتيه »  من

 59 ... ليس ُمفطًِّرا ف شيئا من املفطرات ناسيا فعل من 

 59 ... ال إثم عليه، وال يفسد صومهفأكَل مكرًها  من

 59 باْلمجاع... بال قصد ليس ُمفطًِّرا كاالحتالم وغريه،  فعل كل مفطرٍ 

 61 .فإنَّ عليه كفارة «ِف ُقبلٍ »؛ وقِت الصيام  «َمن جامَع هنار رمضان»

م وكبرية من كبائر الذنوب. و ملرأة ِف دبرها كفرٌ إتيان ا  61 هو حُمرَّ

 61 وعليه الكفارة... ، أنزل أم مل ينزل  صومه فاسد ن أتى ِف الدبر فإنَّ مَ 

 62 ، فسد صومه وعيل الكفارةميتًة ِف ُقبلها أو ُدبرها، -والعياذ باهلل–أتى زوجه   من

 63 ... فإنَّ صومه صحيح وال كفارة عليه من غير إنزاٍل، - هو آثم ف –َمن أتى هبيمًة 

 63 لعموم...  فإنَّ صومه صحيح أو ناسيا   َمن جامَع مكرًها 

 64 وفسد صومه... آثم  فإنه غري رمضانِف صياِم فرٍض زوجه َمن جامَع 

 65 إذا أكرهت الزوجة عىل اجلامع فال يفسد صومها ... 

 65 ... ال جتب عليها الكفارةفجامَع زوجه ِف هنار رمضان وهي مطاوعة،من 

 65 ة... بإمجاع الصحاباهل معذوٌر ِف أحكام الرشع اجل
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 67 ... شاذةفروايات غري ترتيب، ب  وما جاءعىل الرتتيب  ةالكفار

 67 ... يشء، سقطت عنه  عندهَمن وجبت عليه الكفارة وليس 

 67 ... مه أهلهليس كفارًة؛ ألنه أطعللرجل النبي أعطاه ما 

ارة خاصة باجلامع  68 ... الكفَّ

مة لكن َمن أنزل هبا فقد فاملساحقة:   68 ... سد صومه كبرية وحُمرَّ

 69 بالنص واْلمجاع... ، «َمن فاته رمضان قىض عدد أيامه»

 69 بل املبادرة بكل عمل صالح باتفاق املذاهب األربعة... ُيستحب املبادرة بالقضاء، 

 69 ؛باتفاق املذاهب األربعة...  بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب القضاء من 

 70 وقىض مع اْلطعام...  أثم مضان حتى أتى ر   عذر  دونيقض ما عليه  مل  من

 71 . فرضومل يقض ال    بصيام نفل ال يصح ألحٍد أْن يتطوَع 

 71 ؟ نوى صوًما واجًبا، أو قضاًء ُثمَّ قلبه نفاًل ما احلكم فيمن 

 72 ... ال ُيطعم عنه ف ثم مات ومل يقض  من القضاءُعذٌر أو  منعه مرٌض من 

 72 ... ُيطعم ه  ، فإنَّ ذوًرا وال مع أن يصوم، ومل يكن مريًضا  من أمكنه

 73 يستحب صوم التطوع باْلمجاع.

 73   ...طر يوم اخلميس فاألفضل أنَّ يفطروافق يوم الفمن صام يوما وأفطر يوما ثم  

 73 صيام ثالثة أيام من الشهر مستحب باْلمجاع. ال

 74 باتفاق املذاهب األربعة...  صيام أيام البيضيستحب 

 74 ثالثة أيام من كلِّ شهٍر؛ ليفوز بصيام الدهر.  وم أن يص  طالب العلم  عىل 

 75 . علامء املذاهب األربعة نص عليه. «صوم اخلميس واالثنني»استحباب

 75 . الشافعي وأمحد  : قول ، صيام ستة من شوال ُمستحٌب 
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 75 فال يصومه من غريه... ؛ شوال من  ست صيام؛ لم يستطع فَمن كان معذوًرا 

م مستحب شهر صوُم   77 ... حمرَّ

 77 املذاهب األربعة،   يستحب صوم عاشوراء باتفاق

 77 .  األحاديُث ِف صيام عاشوراء متواترة :ذكَر ابن اجلوزي

 77 باْلمجاع...  الكبائر تكفر  ال  الصاحلة األعامل

 78 . املذاهب األربعة باتفاق  ْن يصوم التاسع والعارشاألكمل أ

 78 ... ة وضعيفةشاذ «يوًما قبله أو يوًما بعده»روايات  

 78 ؟ ومل ُيضبط اليوم العارشاملحرم شهر شكَّ ِف دخول   ماذا يفعل من 

 78 ...  فإنه مزئ َمن أنشأ النية من النهار ِف عاشوراء أو 

 80 ... أكثر أهل العلم قول صوم عرش ذي احلجة؛  استحباب 

 80 له تأويالت...  « قط ِه َوَسلََّم صام ِف العرش ما رأيُت النبي َصىلَّ اهلُل َعَليْ »حديث 

 81 . املذاهب األربعة باتفاق يوم عرفة مستحب صيام 

 81 . األفضل للحاج أال يصوم يوم عرفة

 82 ويستثنى حاالن...  بالصوم  شهر رجب كله إفرادُيكره 

ُد اجلمعة بالصوم  ُيكره  82 قول األئمة الثالثة...  إفرا

ْبِت إِالَّ ِِف مَ » َض َعَلْيُكمْ اَل َتُصوُموا َيْوَم السَّ  83 منكر رواية ودراية.  «... ا اْفرُتِ

ًما  يوم السبت  صوم  83 باْلمجاع...  ليس حُمرَّ

م،    84 . غيٌم وال قرتدون رؤية اهلالل  وهو عدم-صوم يوم الشك حُمرَّ

 84 صوم العيدين حمرم باْلمجاع. 

يِق َأيَّاُم  »  حيرم صوم   84 . ا أو قارًنا ومل جيد اهلديتِّعً .إال مَلن كان ُمتم «َأيَّاُم التَّرْشِ
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 86 باْلمجاع. َمن دخَل ِف حجٍّ أو عمرة نافلتني وجب عليه أْن يتمهام

 86 . غري احلج والعمرةبقية العبادات ِف  ال جيب اْلمتام 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ..... أما بعد: 

رشح   ِف  علمية  لدورة  تفريًغا  عجل  عىل  طالعت  دليل »فقد  من  الصيام  كتاب 

 اْلخوة األفاضل ووضعوا له فهرًسا.، قام بتفريغه بعض  «الطالب

 وقد أصلحت فيه قلياًل.

 أسأل اهلل أن يتقبل هذا الدرس، وجيعله نافًعا خللقه، مقبواًل عنده سبحانه .

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

  

 د. عبد العزيز بن ريس الريس                                                 

                                                      @dr_alraies 

              ه 1438/  9/  5                                                  

 العتيق  املرشف عىل موقع اْلسالم                                            
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َوَنْس  َوَنْسَتِعينُُه  َنْحَمُدُه   
ِ
هلل احلَْمَد  َوَسيَِّئاِت إنَّ  َأنُْفِسنَا  وِر  رُشُ ِمْن  بِاهلل  َوَنُعوُذ  َتْغِفُرُه، 

 .ْن ُيْضلِْل َفاَل َهاِدَي َلهُ َأْعاَملِنَا، َمْن ََيِْدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ َلُه، َومَ 

ًدا َعبْ  مَّ يَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَ  ُدُه َوَرُسوُله.َوَأْشَهُد َأْن اَل إََِلَ إاِلَّ اهلُل َوْحَدُه اَل رَشِ

ا بعُد:   أمَّ

ففي اليوم الثامن من شهر شعبان لعام ثامٍن وثالثني وأربعامئٍة وألٍف، من هجرة النبي  

َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوآلِِه َوَصْحبِِه َوَسلََّم، ألتقيكم ِف رشٍح خمترٍص أو تعليٍق عىل كتاِب الصيام،  

 .«دليل الطالب»من كتاب: 
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 أنَّ دخول شهر رمضان يكون بأمرين: ينبغي أْن ُيعلمَ 

ل: بالرؤية، ودلَّ عىل هذا حديُث ابن ُعَمر   ِف الصحيحني، أنَّ النبي َصىلَّ  األمر األَوَّ

 . «ُصوُموا لُِرْؤَيتِِه، َوَأْفطُِروا لُِرْؤَيتِهِ » اهلُل َعَلْيِه َوآلِِه َوَصْحبِِه َوَسلََّم قال: 

ُ َتَعاىَل.  وقد أمجَع العلامُء عىل ذلك، حكى اْلمجاَع ابُن ُقدامة َرمِحَُه اهللَّ

 هذا املذاهب األربعة، ويدلُّ لذلك ما  األمر الثاين: بإكامل شهِر شعباَن، وقد ذهَب إىل 

ُ َعنُْه أنَّ النبي َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوآلِِه َوَصْحبِِه  ثبَت ِف البخاري من حديث أيب هريرة َرِِضَ اهللَّ

َة َشْعَباَن َثاَلثنَِي َيْوًما » َوَسلََّم قال:   . «َفِإْن ُغمَّ َعَلْيُكْم َفَأْكِمُلوا ِعدَّ

 يدخُل شهر رمضان، وجيب صيامه. إذن هبذين األمرين 

إذا كنا ِف الليلة التي حيتمل أْن تكون ليلة ثالثني من شعبان،   : ذكَر املُصنِّف أمًرا، قال

ل من رمضان، فلام تراءى الناُس اهلالَل، مل يروا اهلالل؛  وحيتمل أْن تكون ليلة اليوم األَوَّ

ا؛ أي   غباًرا.:ألنَّ هناك غياًم أو َقرَتً

هذ ِف  رمضان، فإنه  من  أنه  عىل  اليوم  هذا  ُيصام  أْن  جيب  املُصنِّف:  يقول  احلال  ه 

 . «االحتياط » والدليل عىل صيامه: قال: 

احلنابلة، وأوجبوا صوَم مثل هذا، والصواُب ِف هذا   به متأخرو  انفرَد  القول  -هذا 

م ِذكرمها. : أْن ُيقال: إنَّ الرشيعة علَّقْت دخول الشهر بأمرين اثنني، وقد-َواهلُل َأْعَلم  تقدَّ

أو   َغْيٌم،  إذا حال دون اهلالل  فإنه ال جيُب الصيام، لكن  ُيوجد هذان األمران  فإذا مل 

ل من  ، أو غري ذلك، فإنه ُيستحبُّ أْن ُيصام اليوم الثالثني الذي حيتمل أْن يكون األَوَّ َقرَتٌ

 كتاُب الصيام
جَيُِب َصوُم َرَمَضاَن بُِرؤَيِة ِهاَللِِه عىل مجيع الناس، وعىل َمن حال دوهنم ودون مطلعه  

، ليلة الثالثني    من شعباَن، احتياًطا بنية رمضان. َغْيٌم، أو َقرَتٌ
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ل أو  فيكون   ،اهلالل  رمضان، وحيتمل أال يكون، إال أنَّ هناك غياًم مل جيعلنا نبرص  اليوم األَوَّ

 اليوم الثالثني؟   نكمل

ُيقال: إنَّ ِف مثل هذا اليوم ُيستحب صومه، استحباًبا ال وجوًبا، وقد ذهَب إىل هذا مخسٌة  

 َلْيِه َوآلِِه َوَصْحبِِه َوَسلََّم. من صحابة رسول اهلل َصىلَّ اهلُل عَ 

ُ َعنُْهاَم، وابن عمر، وأبو هريرة،  وممن ذهَب إىل هذا: معاوية بن أيب سفيان َرِِضَ اهللَّ

 وعائشة، وأسامء، ثبَت عن هؤالء اخلمسة؛ لذا قال اْلمام أمحد: ُيستحب صوُم هذا اليوم. 

تيمية ُثمَّ ابن الَقيِّم، وقد ذكر املسألة إذن ُيصام هذا اليوم استحباًبا ال وجوًبا، قال ابن  

 ببسٍط شيخ اْلسالم ابن تيمية ِف رشِح العمدة، ُثمَّ ابن الَقيِّم ِف كتابه: زاد املعاد.

ُيوِجب قاال   كان  لو  فإنه  صومه،  ُيوِجب  ُعَمر  ابُن  كان  ما  أْن    :  أهله  ألمَر  صومه 

  وليس واجًبا. يأمرهم، فدلَّ هذا عىل أنَّ الصياَم مستحب   مليصوموا، و

فيه   ُشكَّ  ما  أي  االحتياط؛  باب  من  كان  ما  أنَّ  قاعدٍة مهمة، وهي:  إىل  يرجع  وهذا 

ُيفعل   مثَل هذا  فإنَّ  نَّة تبنيِّ هذا أو هذا،  السُّ فيه  تظهر  فيه احلق، أي ملْ  يظهر  احتياًطا، وملْ 

 استحباًبا. 

فإنه ُيتعبد به   الدليل فيه،يظهَر    ال  إذن ما كان من باب االحتياط، ومعنى االحتياط أنْ 

إعالم   كتابه:  ِف  الَقيِّم  وابن  تيمية  ابن  اْلسالم  شيخ  ذكرها  قاعدة  وهذه  استحباًبا، 

 املوقعني. 

 يده  فال يغمسومن تفريع هذه القاعدة عند مجهور أهل العلم أنه إذا استيقَظ النائم،  

عليه   اهلل  صىل  اهلل  رسول  عن  هريرة  أيب  عن  يتوضأ  حتى  اْلناء  إَِذا  »قال:    وسلمِف 

 ............................................................ ...........................

 .. 
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َيْدِري َأيَْن َباَتْت َيدُ  ، َفِإنَّ َأَحَدُكْم الَ 
ِ
َناء . « هُ اْسَتْيَقَظ َأَحُدُكْم ِمْن َنْوِمِه َفاَل َيْغِمْس َيَدُه ِِف اْْلِ

 . متفق عليه

احلف لالستحباب،  هذا  اجلمهور  قول  عىل  نجاسة ديُث  عليه  تكون  أن  حيتمل   ألنه 

ألنَّ   االحتياط؛  ألَْجل  االستحباب؛  باِب  من  فالغسل  نجاسة،  عليه  تكون  أال  وحيتمل 

نَّة مل تظهر، لكن لو ظهَر الدليل فال جيوز االحتياط.  السُّ

ا إذا ياط االستحباب  وغايُة ما يفيد االحتإذا مل يظهر الدليل،    ُيعمل باالحتياط   إذن  أمَّ

 . وال ُيعمل باالحتياطِ  ،بام دلَّ عليه الدليُل ظهر الدليل فإنه ُيعمل  

 . «احتياًطا » قال املصنِّف: 

م أنَّ مقتىض االحتياط أنْ   يفيد االستحباب ال الوجوب كام قال املصنِّف. هوتقدَّ

 . «بنية رمضان » قال: 

ا عىل الصواب:  هذا بناًء   : إنه يصومه تعليًقا؛ يعني بنية إْن كان من  ُيقالفعىل قوله، أمَّ

ن  ووعرش  رمضان ثامنيةٌ   أن فإْن تبني بالرؤية بعُد    رمضان فقد صمُت عىل أنه من رمضان 

 .فقد أجزأ اليوم الذي صامه تعليًقا فلم جيب عليه القضاء يوًما

وجِه  عىل  هو  الذي  اليوم  هذا  صام  فَمن  يوم،  عليه  فات  قد  هذا  مثل  ففي 

بنية أنه إْن كان من رمضان فهو رمضان ِف نيته، أي صامه بنيٍة معلَّقة، فعند   االستحباب،

ُ  هذا شيخ اْلسالم ابن تيم  ذكرام  مجهور أهل العلم جيزئه عن صيام رمضان، ك ية َرمِحَُه اهللَّ

 ِف مموع الفتاوى. َتَعاىَل 

م، إْن . «وجيزئ إن ظهر منه »قوله:   .ان فيجزئهتبنيَّ أنه من رمضهذا عىل ما تقدَّ

 ............................................................ ...........................

 .. 

الرتاويح  وُتصىل  منه،  ظهر  إن  الطالق  ،  وجيزئ:  كوقوع  األحكام:  بقية  َتْثُبُت  وال 

 والعتق وحلول األجل 
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ا الرتاويح فإنه إذا حال دون رؤية اهلالل غيٌم أو قرٌت، ُيستحب أن ُتصىل الرتاويح   :أمَّ

ُ مجاعًة، وهذا أحد القولني عند الشافعية واحلنابلة، وهو ظاهر قول اْلم َرمِحَُه اهللَّ ام أمحد 

َمْن َقاَم  » َتَعاىَل؛ ألنَّ النبي َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِف الصحيحني من حديث أيب هريرة قال:  

َواْحتَِساًبا  إِياَمًنا  يصيلِّ «َرَمَضاَن  احلديث  هبذا  يفوَز  حتى  فاحتياًطا  باب:    ،  من  الرتاويح، 

 . االحتياط

؛ أي: ُتصىل الرتاويح من باب االستحباب؛ حتى يفوَز «ح ُتصىلَّ الرتاوي » فإذن قوله:  

م تقريُره.«َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِياَمًنا َواْحتَِساًبا »بأجِر   ، عىل ما تقدَّ

ا قوله:   . «وال َتْثُبُت بقية األحكام »أمَّ

لو قال رجٌل: "زوجتي طالٌق إذا دخَل رمضان"، أو قال اآلخر: "قد عتقُت عبدي إذا 

رمضان" "دخَل  قال:  والثالث  رمضان"،  دخَل  إذا  معتوٌق  "عبدي  أو  مع   ،  ين  الدَّ حيل 

من يكون  أْن  حيتمل  ألنه  فيه؛  مشكوك  هو  بام  َيْثُبت  ال  هذا  مثل  فإنَّ  رمضان"،   دخول 

 . هرمضان، وحيتمل أال يكون من

دخول   أن ره احلنابلُة بناًء عىل وهذا قر ه األحكام بام هو مشكوٌك فيه،فإذن ال ُتعلق هذ

طار ليست  زوجته  أنَّ  واألصل  فيه،  مشكوك  رمضان مضان  بدخول  إال  ُتطلق  فال   لًقا، 

 .يقينًا

  / يرى  مسألة  أْن  رمضان  دخول شهر  ُيشرتط ِف  اهلالل، هل  رؤية  العلامُء ِف  تنازَع 

 اهلالل اثنان أو يكفي واحد؟ 

 عىل أصح قويل أهل العلم: يكفي لدخول شهر رمضان أْن يرى اهلالَل واحٌد، وهذا

 قول الشافعي وأمحد ِف رواية، وهو قول عبد اهلل بن املبارك. 

 ............................................................ .......................... 
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تراءى الناُس اهلاِلَل،  » ويدل لذلك ما ثبَت عند أيب داود من حديث ابن عمر، قال:  

. فدلَّ هذا عىل  «ِه َوَسلََّم أين رأيُته، َفَصاَم وأَمَر النَّاَس بِِصَياِمهِ فأخَبُت النبيَّ َصىلَّ اهلُل َعَليْ 

 أنه يكفي لدخول الشهر أْن يراه واحٌد.

 ة الشهور عىل ما سيأيت ذكره. وهذا باستثناء بقي
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 . «وَتْثُبُت رؤيُة... » قال: 

ت رؤيته، صارت رؤيته    رائيذكَر رشوط ال الذي إذا توفَّرت فيه هذه الرشوط، صحَّ

 ُمعتََبًة.

أنْ  الرشُط واضح  قال:  وهذا  يقول:  يكون مسلاًم،  ُسْبَحاَنُه  اهلل  ِذيَن  }؛ ألنَّ  الَّ َا  َياَأَيُّ

َفَتَبيَّنُوا  بِنََبٍإ  َفاِسٌق  َجاَءُكْم  إِْن  ملف،  [6]احلجرات:    {آَمنُوا  فالكافر من ي  إذا  الفاسق  قبل خَب 

 باب أوىل. 

ارُة النووي ِف كتابه: وقد ذكَر الصنعاين ِف: توضيح األفكار، اْلمجاع عىل هذا، وعب

 أنَّ العلامء ممعون عىل أنه يكون مسلاًم ال كافًرا.وهو  دل عىل هذات املجموع

 . «ُمكلَّف »قوله: 

يكوَن   أْن  ا  أمَّ البالغ،  العاقل،  هو  احلنابلة  املُكلَّف:  عند  القولني  أحد  فهذا عىل  بالًغا 

 والشافعية، وهذا هو الصواب. 

ِف   رآه  بام  ُيعتد  ال  َأْوىَل  باب  فمن  ؤه،  بيعه ورشا يصح  ال  َيْبُلغ  مل  الذي  الصغري  فإنَّ 

 دخول الشهر أو غريه. 

ا العاقل فخرج بذلك املجنون، فإنَّ رؤية املجنون ال تصح؛ ألنه فاقد العقل، وِف   أمَّ

ُ َتَعاىَل ِف كتاب: املجموع، ما يدل عىل أنَّ هذا بال خالٍف بني أهل كال م النووي َرمِحَُه اهللَّ

 العلم. 

 . « َعْدلٍ »قوله: 

 نثى وَتْثُبُت رؤيُة هالله بخَِب ُمْسلٍِم ُمَكلٍَّف َعْدٍل ولو عبًدا أو أ 
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تعاىل:   لقوله  ذكره؛  م  تقدَّ ملا  هبا  ُيعتد  ال  الفاسق  فرؤية  الفاسق،  بذلك  إِْن }أخرَج 

 ربعة. ، وعىل هذا املذاهب األ[6]احلجرات:   {َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنََبإٍ 

 . «ولو عبًدا »قوله: 

في العبد  ورؤية  احلنابلة،  عند  املسألة  هذه  ِف  اخلالف  إىل  إشارة  عند  قوالن    ههذا 

 .ح القولني أنه ُيعتد برؤية العبد، وأصوهو قول أيب حنيفة واحلنابلة الشافعية

مسلٌم،  فهو  خَبه،  قبول  يمنع  ما  هناك  وليس  خَبه،  قبول  األصل  أنَّ  لذلك  ويدل 

 أخرَج الفاسق. [6]احلجرات:  {إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنََبإٍ }اىل: وقوله تع

ومفهوم املخالفة أنَّ العدل ُيقبل خَبه أي ا كان، وليس ِف اآلية وال ُيوجد دليل يمنع  

 قبول خَب العبد. 

تعاىل:   قوله  ِف  املخالفة  مفهوم  ِف  لدخوله  خَبه؛  قبول  األصل  َجاَءُكْم }فإذن  إِْن 

 .[6]احلجرات:   {إٍ َفاِسٌق بِنَبَ 

 . «وأنثى »قوله: 

هذا فيه قوالن عند الشافعي واحلنابلة، والصواب: أنَّ رؤية األنثى ُيعتد هبا؛ ألنَّ هذا  

تعاىل:   قوله  ِف  داخلة  وهي  الشهادة،  باِب  من  ال  اْلخبار  باب  َفاِسٌق  }من  َجاَءُكْم  إِْن 

 .[6]احلجرات:  {بِنََبإٍ 

 .كن فاسقًة فإنَّ خَبها مقبولفمفهوم املخالفة َمن مل ت 

 .............................. ......................................................... 
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 . «وَتْثُبُت بقُية األحكام تبًعا »قوله: 

األ والعتق، وحلول  الطالق،  بدخول رمضان،  أي: وقوع  أنِت طالق  قال:  إذا  جل، 

ِذكُر رشوطه، فإنَّ الطالق يقع، وهكذا في م  تقدَّ الذي  الواحد  بالعتق  فَبؤية هذا  يتعلق  ام 

 .وحلول األجل

 . «وال ُيقبل ِف بقية الشهور إال رجالن عدالن »قوله:  

، وابن عبد الَب، وابن قدام  ة. هذا بإمجاع أهل العلم، حكى اْلمجاَع الرتمذيُّ

 وَتْثُبُت بقُية األحكام تبًعا، وال ُيقبل ِف بقية الشهور إال رجالن عدالن 
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الصوم » قوله:   وجوِب  الصوم  «رشوُط  فإنَّ  األربعة  الرشوط  هذه  توّفرت  َمن  أي   :

 واجٌب ِف حقه.

 إنَّ هناك فرًقا بني رشوط صحة الصوم، ورشوط وجوب الصوم. 

ِف حقه هذه الرشوط فإنَّ الصوم يصح ِف  رشوط صحة الصوم، هو: َمن إذا توافر  ف

 قد ال جيب، ولو اختلَّ رشٌط مل يصح صومه.وقد جيب، وحقه، 

الصوم:   ا رشوط وجوب  ال   فهوأمَّ واجًبا، وعدمها  الرشوط صار  توافرت هذه  إذا 

منه يصح  قد  الصوم،  عدم صحة  عىل  جيب  يدل  ال  لكنه  االستحباب  وجه  وهذا  عىل   ،

 خيتلف من رشط إىل رشط.

ا قوله  أ ل: اْلسالم، وخرج بذلك الكافر، فالكافر ال ُيعتد  «اْلسالم »مَّ ، الرشط األَوَّ

تعاىل:   لقوله  )}بصومه؛  َمنُْثوًرا  َهَباًء  َفَجَعْلنَاُه  َعَمٍل  ِمْن  َعِمُلوا  َما  إىَِل    { (23َوَقِدْمنَا 

 . [23]الفرقان:  

مكلَّ «البلوغ »وقوله:   غرُي  الصغري  فإنَّ  الصغري،  بذلك  خرج  عليه  ،  جيب  ال  ف، 

الصوم، ويدلُّ لذلك ما أخرج اخلمسة إال الرتمذي من حديث عائشة، قالت: قال رسول 

َم:  ِغري حتَّى َيْبُلغَ » ، وذكرت: «ُرِفَع اْلَقَلُم َعْن َثاَلَثةٍ » اهلل َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ  . «الصَّ

لعمر:   قال  طالب  أيب  بن  عيل  أنَّ  البخاري  َعلِ » وعلَّق  َعِن  َأَما  ُرِفَع  الَقَلَم  َأنَّ  ْمَت: 

ِغري َحتَّى ُيْدِركَ » ، وقال:  «ثالثة   . «والصَّ

ال  «والعقل »  النية  ألنَّ  املجنون؛  عىل  واجًبا  ليس  الصوم  فإنَّ  املجنون،  هبذا  خرج   :

 ُتتصور من املجنون، والنيُة رشٌط ِف صحة الصوم.

 فصٌل
 ورشوُط وجوِب الصوم أربعة أشياء: اْلسالم، والبلوغ، والعقل، والقدرة عليه. 
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عليه » قال:   ال« والقدرة  املريض  فإنَّ  املريض،  بذلك  خرَج  الصوَم  .  يستطيع  ال  ذي 

 . [184]البقرة:   {َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َمِريًضا َأْو َعىَل َسَفرٍ } معذوٌر، قال سبحانه: 

ال  ن  امة؛ أي أوهناك رشٌط خامس ذكره بعض احلنابلة ومل يذكره املصنِّف، وهو اْلق 

يكون مسافًرا، فَمن كان مسافًرا، فليس الصوُم واجًبا عليه، وُيشرتط لوجوب الصوم أْن  

  { َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َمِريًضا َأْو َعىَل َسَفرٍ }يكوَن مقياًم، ويدل عليه ما تقدم من قوله تعاىل:  

 . [184]البقرة:  

اْل حكى  عليها،  العلامء  أمجع  قد  اخلمسة  الرشوط  كتابه: هذه  ِف  مفلح  ابُن  مجاَع 

الفروع. 

 ....................................................................................... 
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 . «فَمن عجَز عنه لكٍَب أو مرٍض ال ُيرجى زواله » قال: 

 ُيرجى زواله.إذن مفهوم املخالفة أنَّ املرض نوعان: مرٌض ُيرجى زواله، ومرٌض ال 

وكالم املصنِّف عىل املرض الذي ال ُيرجى زواله، وسيأيت ِف كالم املصنِّف الكالم 

 عىل املرض الذي ُيرجى زواله.

ى زواله، أو الِكََب كذلك، فإنَّ مثل هذا  ج، املرُض الذي ال ُير«ال ُيرجى زواله » قال:  

 يصح له الفطر، وعىل هذا املذاهب األربعة.

م أنَّ له الفطر باْلمجاع، ومثُل ذلك  واملراد باملرض ا لذي ال يستطيع معه الصوم: تقدَّ

 الكبري الذي ال يستطيع الصوم هذا أيًضا له الفطر باتفاق املذاهب األربعة.

ابن   وعن  الرزاق  عبد  عند  أنس  عن  ثبَت  فقد  الصحابة،  فتاوى  هذا  عىل  دل  وقد 

 عباس عند الدارقطني. 

 . «أفطَر وأطعمَ » قال املصنِّف: 

قال:   ُثمَّ  الكالم عليه،  م  الفطر وتقدَّ ل  األَوَّ وأطعَم عن  » ذكَر املصنِّف حكمني: ذكر 

 . «كل يوم مسكينًا 

عند  عباس  وابن  الرزاق،  عبد  عند  أنس  قول  فهو  الصحابة،  إمجاع  عليه  واْلطعاُم 

 الدارقطني. 

 قال ابن تيمية: ليس بني الصحابة خالٌف ِف ذلك.

األر املذاهب  جهة  من  كان  حنيفة،  وإْن  أبو  اْلطعام:  إىل  ذهب  اختلفوا،  فقد  بعة 

 والشافعي، وأمحد، خالًفا ملالك. والصواب: ما ذهب إليه الصحابة. 

فَمن عجَز عنه لكٍَب أو مرٍض ال ُيرجى زواله، أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينًا، ُمدَّ  

 ُبرٍّ أو نصف صاٍع من غريه. 



  

 
 24 شرح كتاب الصيام من دليل الطالب

وأطعَم عن كل يوٍم مسكينًا ُمدَّ ُبرٍّ أو نصَف  » ُثمَّ ذكر املصنِّف مقدار ما ُيطعم، قال:  

 . «صاٍع من غريه 

ا من كل يشأنه يطعم م  -َواهلُل َأْعَلم-واألظهر    يصح اْلطعام منه د 
ٍ
من قوت البلد،    ء

ا.   فإنه يطعم ُمد 

اهلل بن عباس   به عبد  أفتى  الذي  أمداٍد، وهذا  أربعة  الصاع  الصاع؛ ألنَّ  ربُع   : واملُدُّ

ابن   به  َعنُْه، وأفتى   ُ اهللَّ رَ َرِِضَ  َعنُْه  عمر   ُ اهللَّ القول ذهَب ِِضَ  ا، وإىل هذا  ُمد  يطعم  أنه  ؛ 

ُ َتَعاىَل، وهو قوُل مالك ِف أهل املدينة خاصة.  الشافعي َرمِحَُه اهللَّ

إذن َمن أفطر ملرٍض ال ُيرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوٍم مسكينًا، ومقدار ما يطعم  

 هو املُدُّ من الَُبِّ أو غرِيه.

 ................................................ ............................... 
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 . «حته ستة ورشُط ص »قوله: 

الوجوب،   فانتهى من رشوط  الصحة،  إىل رشوط  ُثمَّ  سيذكر  وانتقل  الستة  الرشوط 

 . عند كل رشط يستطرد فيام يتعلق هبذه املسائل

ل: اْلسالم، الرشط الثاين: انقطاع دم احليض،   والرشوط الستة كالتايل: الرشط األَوَّ

التمييز الرابع:  الرشط  النفاس،  دم  انقطاع  الثالث:  العقل،  الرشط  اخلامس:  الرشط   ،

 الرشط السادس: النية. 

 ُثمَّ سيستطرد املصنِّف ِف بعضها، ِف ذكِر بعض الفروع املتعلقة هبا. 

 .« اْلسالم وانقطاع دم احليض والنفاس »قوله: 

م الكالُم عن اْلسالم.  تقدَّ

لو   الكافر  مل يصح صومهام،  مل يصح ص  صام إذن  ومه، واحلائض والنفساء لو صاما 

ْوَم، َواَل   ويدل لذلك حديث عائشة ِف الصحيحني، ملا قيل هلا: َما َباُل احْلَاِئِض َتْقيِض الصَّ

َأنِْت؟   ٌة  َأَحُروِريَّ َقاَلْت:  اَلَة.  الصَّ َعَلْيِه  » َتْقيِض  اهلُل  َصىلَّ  النبي  عهِد  ِف  ذلك  نفعُل  ُكنَّا 

 . «َوَسلَّمَ 

حكى   العلم،  أهل  إمجاع  هذا  وعىل  الصحيحني،  ِف  سعيد  أيب  أيًضا  هذا  عىل  ويدل 

 اْلمجاع ابن قدامة وغريه.

 وانقطاع دم احليض والنفاس.   ، اْلسالم :  ورشُط صحته ستة
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ا التمييز؛ أي إذا كان مميًزا فقد صحَّ صومه، وذلك أنَّ النيَة ُتتصور من املميز، هذا  أمَّ

 من جهٍة. 

مون صبياهنم املميزين، كام ِف حديث الربيع   ومن جهٍة أخرى قد كان الصحابة يصوِّ

البخاري.   الصيام ِف عاشوراء، أخرجه  ذ، ملا ذكرت  اهلل عنه    وقال عمر رِضبنت معوِّ

 علَّقه البخاري. «ويلك، وصبياننا صيام، فرضبه»لنشوان ِف رمضان: 

النية ال ُتتصور  أْن يكون مميًزا؛ ألنَّ  ُبدَّ  فدلَّ عىل أنَّ الصغار كانوا يصومون، لكن ال 

 إال من املميز، وعىل هذا املذاهب األربعة.

ا قوله:   ، هذا فيه نظٌر؛  « به ورضبه عليه فيجب عىل ويل املَُميِّز املطيق للصوم أمره  » أمَّ

 ألنَّ صوم املميز مستحب فإذن األمُر به يكون مستحب ا، وال دليل عىل الوجوب. 

 . «... اخلامس: العقل»قوله: 

تقدَّ   العقُل  وقد  الكالمُ رشٌط،  العقلِ   م  بأنْ عن  عاقاًل،  يكن  مل  َمن  أنَّ  وذلك  كان    ، 

 منه، والنيُة رشٌط ِف الصوم.  منوًنا أو مغًمى عليه، فإنَّ النيَة ال ُتتصور

؛ أي حصل له جنوٌن عاِرض، لنفرتض أنه   ُثمَّ ذكر ما يتعلق باملغمى عليه، رجٌل ُجنَّ

يصح صومه،  مل  صام  ولو  النية،  منه  ُتتصور  ال  فمثله  منون،  وهو  رجٍل  عىل  يومان  مرَّ 

 وهذا قول الشافعي وغريه  وعىل الصحيح ال ُيؤمر بالقضاء؛ ألنه غري مكلَّف.

 .، ُثمَّ تكلم عىل املغمى عليه«لكن لو نوى لياًل ُثمَّ ُجنَّ أو ُأغمي عليه » قال: 

 به عليه؛ ليعتاده. الرابع: التمييز فيجب عىل ويل املَُميِّز املطيق للصوم أمره به ورض 

منه   وأفاق  النهار،  مجيع  عليه  ُأغمي  أو  ُجنَّ  ُثمَّ  لياًل  نوى  لو  لكن  العقل  اخلامس: 

 .  قلياًل= َصحَّ
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ا قوله:   ُ  « مي عليه غأُ »أمَّ ، فذكَر املصنِّف صورًة من صور املغمى عليه، قال َرمِحَُه اهللَّ

ه،  ار كلِّ ؛ أي مل ُيغَم عليه ِف النه« أو ُأغمي عليه مجيع النهار، وأفاق منه قلياًل= َصحَّ »َتَعاىَل: 

بل ِف أكثره، أو أفاق منه ولو قلياًل، لذا إذا نوى من الليل كام هو األصل، وأفاق قلياًل من 

 النهار، فإنَّ صومه صحيح باتفاق املذاهب األربعة.

لكن لو ُأغمي عليه النهار كله، فإنَّ صومه ال يصح، وإىل هذا ذهَب مالك والشافعي  

ا لو مل يبيِّت النية من الليل ومل يفق من النهار،    وأمحد؛ ألنَّ تركه للمفطرات مل يكن بنية، أمَّ

 ، حكى اْلمجاَع ابُن رشٍد وابن قدامة.ووجب عليه القضاء فإنه ال يصح باْلمجاع

إذا كان -فإنَّ الصوم كام تقدم صحيح  وما تقدم ذكره من أنه قد أفاق بعض النهار،  

 . -نوى من الليل

 إذن األقسام ثالثة فيام يتعلق باملغمى عليه: 

يصح  وهذا  قلياًل،  ولو  النهار  من  ويفيق  الليل،  من  النية  يبيِّت  أنَّ  ل:  األَوَّ الِقسم 

 صومه باتفاق املذاهب األربعة، وهي املسألة التي ذكرها املصنِّف.

ُيغمى عليه ِف النهار كلِّه، فهذا ال يصح صومه عند مالك والشافعي  الِقسم الثاين: أْن  

 .ووجب عليه القضاء وأمحد؛ ألنه ملْ يرتك املفطِّرات بنيةٍ 

فمثل هذا ال يصح  النهار،  يفق شيًئا من  الليل، ومل  النية من  يبيِّت  مل  الثالث:  الِقسم 

 ابن قدامة.باْلمجاع، حكى اْلمجاَع ابُن رشد و وجيب عليه القضاء صومه

 ............................................................ .................... 
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 .ابن قدامة . ذكرهرشٌط باْلمجاع النية :«النية من الليل » 

حنيفة،  أليب  خالًفا  وأمحد،  والشافعي  مالك  عند  رشٌط  الليل  من  النية  لكنَّ 

والصواب: أنه رشٌط، والدليل عىل أنه رشٌط: أنَّ املسلَم الصائم مأمور أْن يمسك النهار 

 فإنهبعد ساعتني من دخول النهار،ة، فلو بيَّت النية  كله ، وهذا ال يتحقق إال مع وجود الني

هو مأمور أْن يصوَم النهار كله من ومل يصم النهار كله، وهو مأمور أْن يصوم النهار كله،  

 شهر رمضان.

، وهو  كلهالنهار  ، هذا مل يصمفَمن بيَّت النيَة الساعة التاسعة صباًحا من طلوع الفجر 

 مأمور أْن يصومه كله، إذن دلَّ هذا عىل وجوب تبييت النية. 

وصح عن حفصة وابن عمر عند النسائي موقوًفا أهنام قاال: َمن مل يفرض الصيام من 

 الليل، مل يصحَّ صومه. 

 ، فيه إشارٌة إىل أنَّ الصوم واجٌب.«يفرض » قوهلام: 

ا النفل فيصح أْن ينشئ الصوم من النهار، وه ذا قول أيب حنيفة والشافعي وأمحد،  أمَّ

فسأل:   َوَسلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  َصىلَّ  النبي  دخَل  مسلم،  عائشة ِف صحيح  لذلك حديث  ويدل 

ٌء؟ »   . «َفِإينِّ إَِذْن َصاِئمٌ » قالت عائشة: قلنا: ال. قال:  «َهْل ِعنِْدُكْم يَشْ

صحابة، فقد صح عن  وهذا النصُّ نازَع املالكية ِف داللته، لكن أرصح منه فتاوى ال

ابن عباس وابن مسعود عند الطحاوي أهنام أنشأوا النية من النهار، وصح عن حذيفة عند  

 ابن أيب شيبة أنه أنشأ النهار، فدل عىل صحة إنشاء النية من النهار ِف صيام النفل. 

 . السادس: النية من الليل لكل يوم واجب
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، جاء مرفوًعا لكن ضعَّف مجٌع  «َمن مل يفرض الصيام من الليل فال صيام له »:  قولهو

ا وإنام  من  وغريهم،  والدارقطني،  والنسائي  والرتمذي  أمحد  اْلمام  فه  ضعَّ رفعه،  اظ  حلُفَّ

 الصواب: أنه موقوف عىل حفصة وعىل ابن عمر.

 

 

 .................................................................................... 
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 . «ا األكل والرشب بنية الصوم فَمن خطر بقلبه لياًل أنه صائم فقد نوى. وكذ» قوله: 

الصوم أن َتْعَلَم أنَّ غًدا رمضان، وقد عقدَت ِف نفسك أْن تصوم، قال ابن    ِف  يكفي

 ِعلُمَك بالصوم وأنك ستصوم هذا كاٍف. تيمية: 

ِف  يكفي  أنه  تيمية  ابن  اْلسالم  شيخ  اختيار  وهو  رواية،  ِف  وأمحد  مالك  ذهَب  لذا 

اَم لُِكلِّ اْمِرٍئ  » صيام الشهر كله، تكفي نية واحدة، والنبي َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم يقول:   َوإِنَّ

ُ َعنُْه وأرضاه.أخرجه الشيخان من حديث عمر َرِِضَ  «َما َنَوى     اهللَّ

 . «وال يرض إْن أتى بعد النيِة بمناٍف للصوم »قوله: 

 رمضان هذا الشهر. أن يصوم ِف نفسه أي لو نوى 

للصوم » قال:   بمناٍف  النيِة  بعد  أتى  من «إْن  ليس  ألنه  واضح؛  هذا  يرض،  ال  هذا   ،

بة كانوا ينوون، وهم  رشوط عقِد النية أال يأيت بمناقض، وال دليل يدل عىل هذا، والصحا

 يأكلون ويرشبون. 

مل    ا ال تعليًقا، لو قاهلا: تعليًقا أي قاهلا  حتقيقً ؛  « أو قال: إْن شاء اهلل غري مرتددٍ »قوله:  

ا إذا قاهلا حتقيًقا فال حيتاج إىل أْن جيزَم بالنية. و يصح صومه  احتاج إىل أن جيزم بالنية ، أمَّ

 . وكذا األكل والرشب بنية الصوم   ، طر بقلبه لياًل أنه صائم فقد نوى فَمن خ

 أو قال: إْن شاء اهلل غري مرتددٍ ،  ْن أتى بعد النيِة بمناٍف للصوم وال يرض إ 
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ل من شوال«ن وكذا لو قال ليلة الثالثني من رمضا »   ، حيتمل أنَّ غًدا يكون اليوم األَوَّ

 عيد، وحيتمل أال يكون. ال أي

حمتمل كام تقدم   ، هذا من حيث األصل« وكذا لو قال ليلة الثالثني من رمضان » قال:  

 إىل آخره.  «ما حال دون رؤية اهلالل غيٌم أو قرٌت.. » قوله عند

كام   كذلك،  ليس  يكون  قد  رمضان  من  ل  األَوَّ العيد،  فاليوم  يوم  يكون  قد  آخره  أنَّ 

 ففي كال احلالني ال ُبدَّ أْن تكون عنده نية جازمة.

وكذا لو قال ليلة الثالثني من رمضان: إن كان غًدا من رمضان ففرِض، وإال  » قال:  

. فإذن بحثه هلذه املسألة فرٌع عن الكالم ِف النية، فيقول املصنِّف: ال ُبدَّ من اجلزم  «َفُمْفطِرٌ 

 وأال يكون الصائم غري جازم بنيته.  بالنية،

أوله » قال:   ِف  قاله  إْن  ال «ويرضُّ  فإنه  هذا  مثل  ِف  ا  أمَّ يرض،  رمضان  أول  ِف  يعني   .

 يرض، وهذا يرجع إىل اجلزم ِف النية. 

َأْعَلم-وهذا   املصنِّف:    -َواهلُل  قول  عىل  مبني  وهو  نظٌر،  رؤية  » فيه  دون  حال  ما 

كال احلالني أنه قد عقَد ِف نفسه متى ما كان رمضان فإنه    ، ويكفي ِف«اهلالل غيٌم أو قرتٌ 

 صائم، وتكون النية مستمرًة ما مل يقطعها بنيٍة أخرى.

الثاين »قوله:   الفجر  الثابت عن   «من طلوع  القول  األربعة، وهو  املذاهب  هذا عليه 

عليه   ويدل  الرزاق،  عبد  عند  عباس  بن  اهلل  منعبد  الشيخان  عائشة    ما خرجه  حديث 

وكذا لو قال ليلة الثالثني من رمضان: إن كان غًدا من رمضان ففرِض، وإال َفُمْفطٌِر،  

 ويرضُّ إْن قاله ِف أوله. 

 لثاين إىل غروب الشمس. وفرُضه اْلمساك عن املفطِّرات من طلوع الفجر ا 
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وم، فإنه ال  كلوا وارشبوا حتى يؤذن ابن أم مكت » قال:    وبعض ألفاظه أرصحوابن عمر،  

 . ، «يطلع الفجر يؤذن حتى  

الفجر. طلوع  من  يبتدئ  الصيام  وقت  أنَّ  عىل  األربعة،    فدلَّ  املذاهب  هذا  وعىل 

 وحكاه بعضهم إمجاًعا كالنووي وكأنه إمجاع بعد خالف كام ذكره احلافظ ِف الفتح. 

ا نَّة واْلمجاع. أمَّ  انتهاؤه: إىل غروب الشمس، وهذا دلَّ عليه القرآن والسُّ

  : ا القرآن: قال اهلل َعزَّ َوَجلَّ َ َلُكُم اخلَْيُط األَبَْيُض ِمَن  }أمَّ َيَتَبنيَّ ُبوا َحتَّى  َوُكُلوا َوارْشَ

َياَم إىَِل اللَّْيلِ  ُّوا الصِّ  . [187]البقرة:   {اخلَْيِط األَْسَوِد ِمَن الَفْجِر ُثمَّ َأمِت

نَّة: حديث عمر ِف البخاري، قال:   ا السُّ ْيُل ِمْن َها ُهنَا، َوَأْدَبَر النََّهاُر ِمْن  » أمَّ إَِذا َأْقَبَل اللَّ

ائِمُ   .«َها ُهنَا، َفَقْد َأْفَطَر الصَّ

ا اْلمجاع: فقد حكى اْلمجاَع ابُن حزٍم والنووي.  أمَّ

 ....................................................................................... 
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 . «وُسننه ستةٌ »قوله: 

 ٍن: نَه ستُّ ُس هذ

نَّة األوىل: تعجيل الفطر.   السُّ

ِف  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  َصىلَّ  النبي  قول  لذلك  ويدل  األربعة،  املذاهب  هذا  وعىل 

َعَلْيِه َوَسلََّم:   ُل النَّاُس بَِخرْيٍ َما  »الصحيحني، حديث سهل بن سعد، قال َصىلَّ اهلُل  َيَزا الَ 

ُلوا الِفْطرَ   . «َعجَّ

نَّة الصحيحني،    السُّ ثبت ِف  ملا  األربعة؛  املذاهب  السحور، وعىل هذا  تأخري  الثانية: 

ر مع النبي َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، فسأله أنٌس:   ُ َعنُْه أنه تسحَّ حديث زيد بن ثابت َرِِضَ اهللَّ

 كم بني السحور واألذان؟ قال: بينهام قدُر مخسني آية.

ِف   الزيادة  الثالثة:  نَّة  ويدل  السُّ سيأيت،  كام  العلم  أهل  إمجاع  عليه  وهذا  اخلري،  أعامل 

قال:   ملا  الصحيحني  ِف  عباس  ابن  َم  » عليه حديث  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  َصىلَّ   
ِ
اهللَّ َرُسوُل  َكاَن 

يُل، َوَكاَن َيْلَقاهُ  ِِف ُكلِّ َلْيَلٍة    َأْجَوَد النَّاِس، َوَكاَن َأْجَوُد َما َيُكوُن ِِف َرَمَضاَن ِحنَي َيْلَقاُه ِجَْبِ

يِح  الرِّ ِمَن  بِاخلَرْيِ  َأْجَوُد  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل   َصىلَّ 
ِ
اهللَّ َفَلَرُسوُل  َن،  الُقْرآ َفُيَداِرُسُه  َرَمَضاَن    ِمْن 

 . «املُْرَسَلةِ 

اْلمجاَع عىل أنَّ األعامل مضاعفٌة ِف رمضان، فلذلك   ِف مطالب أوىل النهى وقد حكى 

 اخلري للصائم ِف رمضان. الزيادة ِف أعامل 

جهًرا  -عجيُل الفطر، وتأخري السحور، والزيادة ِف أعامل اخلري، وقوله  وُسننه ستٌة: ت 

ُشتم  أفطرُت،  -إذا  رزِقَك  وعىل  ُصْمُت،  لَك  مهللا  فطره:  عند  وقوله  صائم،  إين   :

فإْن   ُرَطٍب،  وفِطُره عىل  العليم،  السميع  أنَت  إنك  مني  تقّبل  وبحمدك، مهللا  سبحانك 

 ُعِدَم فتمٌر، فإْن ُعِدَم فامٌء. 
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 والذنوب تنقص األجر كام حكى اْلمجاع ابن تيمية.

نَّة الرابعة:   ثبَت ِف الصحيحني من حديث   «: إين صائم -جهًرا إذا ُشتم -وقوله  »السُّ

ا َرِِضَ  َوَسلََّم، قال:  أيب هريرة  َعَلْيِه  اهلُل  النبي َصىلَّ  أنَّ  َعنُْه   ُ َشامَتَُه،  » هللَّ َأْو  َأَحٌد  ُه  َسابَّ َفِإْن 

 .« َفْلَيُقْل: إيِنِّ اْمُرٌؤ َصاِئمٌ 

ابن هو  وذكر هذا الشافعي، و القولني عند احلنابلة، وهو اختيار شيخ اْلسالم  أحد 

 تيمية، واختيار النووي. 

ره املصنِّف، وليس ِف هذا رياء، حتى لو كان الصيام  ولذلك يقول ذلك جهرً  ا، كام قرَّ

.. إىل غري ذلك.  ريصيام استحباب، بل فيه تذك  نفسه حتى يثبت ِف أال يقابل السب بَسبِّ

 إىل آخره.  «وقوله عند فطره: مهللا لَك ُصْمُت، وعىل رزِقَك أفطرُت.. » قال: 

اهللُ  َصىلَّ  النبي  عن  ثابًتا  حديًثا  أَر  هذا    مل  ضعَّف  قد  الفطر،  عند  ُيقال  َوَسلََّم  َعَلْيِه 

والعالمة   احلبري،  التلخيص  كتاب:  ِف  حجر  ابن  منهم  العلم،  أهل  من  مجاعٌة  احلديَث 

ُ َتَعاىَل.   األلباين َرمِحَُه اهللَّ

َعَلْيِه   اهلُل  َصىلَّ  النبي  أنَّ  ابن عمر  النسائي من حديث  ما روى  الباب:  ما ِف  وأقوى 

َم إِ  َمُأ، َواْبَتلَِّت اْلُعُروُق، َوَثَبَت اأْلَْجُر إِْن َشاَء اهللُ » َذا َأْفَطَر َقاَل:  َوَسلَّ ، لكن ِف «َذَهَب الظَّ

ثقه معَتََب، فإذن    بن سامل  مروان   إسناده َع، وهذا الرجل مهول جهالة حال، ومل يوِّ -امْلَُقفَّ

 مل يصح أيًضا هذا احلديث.  -َواهلُل َأْعَلم

 ............................................................ ...........................

 .. 
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يصح   مل  األلباين،  وأيًضا  مة  الَعالَّ هذا  بنيَّ  كام  الفطر،  عند  الدعاء  ِف  بعض  وحديث 

ُمستجاب  الفطر  عند  الدعاء  أنَّ  يظن  ألنه   الناس  صحيح  غري  ذلك    وهذا  ِف  يثبت  مل 

 حديث عن رسول اهلل َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم. 

فامءٌ » قال:   ُعِدَم  فإْن  فتمٌر،  ُعِدَم  فإْن  ُرَطٍب،  أنٍس «وِفطُره عىل  . جاء هذا ِف حديث 

اظ وهو ال يصح عن النبي َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، وإنام يصح عند  فه مجٌع من احلُفَّ لكن ضعَّ

بِّي، قال:   ا َأْفَطَر َأَحُدُكْم َفْلُيْفطِْر َعىَل مَتٍْر، َفِإْن  إِذَ » أصحاب السنن عن سلامن بن عامر الضَّ

 
ٍ
 . «مَلْ جَيِْد َفَعىَل َماء

نَّة ِف الفطر أْن يفطر عىل متٍر،    «َفْلُيْفطِْر َعىَل مَتْرٍ » فقوله:   سواء كان  دلَّ هذا عىل أنَّ السُّ

، وهذا قول   أخرجه ابن أيب شيبة  عىل مترٍ اخلذري  أفطر أبو سعيد    قدرطًبا أو غري رطٍب، و

 الشافعية.

جيد  مل  فإْن  تقدم،  كام  يصح  وال  أنٍس،  حديث  عىل  فالعمدة  بالرطب،  ختصيصه  ا  أمَّ

 حديث سلامن بن عامر الضبي. ب استداًل وأقرَّ هذا الشافعي واحلنابلة انتقل إىل املاء، 

 أنَّ التمر والرطب ِف درجٍة واحدة.  يعلم بهذاف

 ............................................................ ..... ......................

 .. 
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 . «ذر له الفطر برمضان فصٌل. حَيُْرم عىل َمن ال ع » قوله: 

احل سيذكر  رمضان،  ِف  يفطرون  َمن  أحكام  املصنِّف  والوجوب  سيذكر  رمة 

 . واالستحباب واْلباحة

فقال:  ف الفطر،  عليهم  حيرم  َمن  وهو  ل،  األَوَّ الفطر  » ذكَر  له  عذر  ال  َمن  عىل  حَيُْرم 

 . «برمضان 

عذر ال  َمن  واْلمجاع؛ ألنَّ صيام    وفطُر  نَّة  والسُّ الكتاب  بداللة  م؛  حمرَّ رمضان  ِف  له 

تعاىل:   قال  واجٌب،  َقْبلُِكمْ }رمضان  ِمْن  ِذيَن  الَّ َعىَل  ُكتَِب  َكاَم  َياُم  الصِّ َعَلْيُكُم    { ُكتَِب 

 . [183]البقرة:  

َعنُْه أنَّ النبي َصىلَّ اهللُ   ُ َوَسلََّم  وأخرَج الشيخان من حديث ابن عمر َرِِضَ اهللَّ َعَلْيِه   

 . «صياُم رمضانَ » ، وذكر منها: «ُبني اْلسالُم عىل مخسٍ » قال: 

ا اْلمجاع: فقد حكاه مجٌع من أهل العلم؛ كابن عبد الَب، وابن قدامة وغريهم، بل   أمَّ

إمجاع رضوري هذا  ِف  بالرضورة،  م  وهو  اْلمجاع  الدين  من  ال    فهوعلوم  قطعي  إمجاع 

 إمجاع ظني. 

أف من  الذنوب،  فلذلك  كبائر  من  كبريًة  ارتكَب  وقد  آثم،  فإنه  يوًما  علَّق  وقد  طَر 

ُ َعنُْه أنه قال:   َيْوًما ِمْن َرَمَضاَن باَِل  » البخاري عن عبد اهلل بن مسعود َرِِضَ اهللَّ َأْفَطَر  َمْن 

ْهِر ولو َصاَمهُ   . «ُعْذٍر، مَلْ جيزئه ِصَياُم الدَّ

يه أْن يقيض هذا اليوم، لكنه قد ارتكب كبريًة  وهذا من باب الوعيد، وإال فإنه جيب عل

 ملا أفطر بال عذٍر.

 فصٌل
 حَيُْرم عىل َمن ال عذر له الفطر برمضان. 
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مسعود:   ابن  أ » وحديث  رمضاَن  َمن  من  يوًما  النبي  «فطَر  كالم  من  احلديُث  جاء   ،

ُ َعنُْه وأرضاه  من    َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم لكن ال يصح، إنام صح عن ابن مسعوٍد َرِِضَ اهللَّ

 . قوله

يه أْن يقضيه،  أنَّ َمن أفطَر يوًما بال عذٍر فإنه جيب عل   ذاهب األربعةاملعند    املشهورو

 ويدل هلذا دليالن:

ل: أنَّ وجوب هذا قد تعلقت به الذمة، فال بد أن يأيت به.   الدليل األَوَّ

ُ َعنُْه أنه قال الدليل ا  وتأمل  -لثاين: ثبَت ِف موطأ مالك عن عبد اهلل بن عمر َرِِضَ اهللَّ

 ، قال: "َمِن استقاء فعليه القضاء، وَمن ذرعة القيء فال قضاَء عليه".-هذا

ثنائية،   القسمة  اف جعل  بال  استقاء  ل  األَوَّ أنَّ  التقسيم  استقاء مفهوم  والثاين  ختياره، 

ء  باختياره ل بعذر، والثاين  و كان بعذٍر أو بغري عذٍر،    بتعمٍد، سوا ال يصح أْن ُيقال: إنَّ األَوَّ

 عذر.غري ب

فبغري   اختياره،  وبغري  باختياره  حاالن،  له  استقاء  الذي  هكذا:  القسمة  كأنَّ  إذن 

أو بغري عذر، لعموم  اختياره: ال قضاء عليه، وباختياره: فعليه القضاء، سواء كان بعذر 

 مفهوم التقسيم. 

 ...........................................................................................

 . 
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والنفساءأمَّ  احلائض  فطُر  ل  :ا  بل  واجب،  آثمة فهو  وهي  يصح صومها  مل  و صامت 

ُوجد  ب أو  ينقذه،  أْن  أحد  واحتاج  غريق  رجٌل  ُوجد  لو  وأيًضا  ذكره،  تقدم  كام  الصوم، 

أْن يفطر، فإنَّ فطره  نقذهاج أحد أْن ينقذه، وال بد ملرجٌل ِف حال حرٍق أو غري ذلك، واحت

أيًضا الشافعي،    واجب كام قرره املصنِّف، ألنَّ ما ال يتم الواجب إال به فهو ووذكر هذا 

 واجٌب.

فال يفطر ألجله؛   لو ُوجد حريب  فخرج بذلك غري املعصوم،   «ْلنقاذ معصومٍ »وقوله:  

 ألنه غري معصوم. 

املستحب    «وُيسن » قال:   ِف  وذكر  للمستحب،  ذلك  بعد  انتقل  الواجب،  من  انتهى 

ل: قال:   ُيباح له الَقرْصُ » نوعني: األَوَّ ُيباح له «وُيسن ملسافٍر  ؛ أي كلُّ مسافٍر سفًرا طوياًل 

ك اجلمهور؛  وخالفه  أمحد،  قول  هذا  الفطر،  له  ُيستحب  فإنه  ومالك القرص،  حنيفة  أيب 

 والشافعي، وذهبوا إىل أنَّ الصوم أفضل، وهذا الصواب. 

 ويدل لذلك ما ييل:

أفضل  الفطر  كان  ولو  السفر،  َوَسلََّم صاَم ِف  َعَلْيِه  اهلُل  َصىلَّ  النبي  أنَّ  ل:  األَوَّ األمر 

ه ألفطر؛ حلديث جابر صام، حتى قيل له: الناس قد شقَّ عليهم الصيام ُثمَّ أفطر، أخرج

 البخاري ومسلم. 

وِف حديث أيب الدرداء ِف الصحيحني: صام النبي َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم هو وعبد اهلل  

 بن رواحة، والبقية أفطروا، فلو كان الفطر أفضل ألفطَر َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم.

 وجيب الفطر عىل احلائض والنفساء، وعىل َمن حيتاجه ْلنقاذ معصوٍم من َمْهَلكٍة. 

، وملريٍض خياف الرضر.   وُيسن ملسافٍر ُيباح له الَقرْصُ
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الثاين:   وق  أنهالدليل  القضاء،  يستطيع  قد  أفطر،  لو  ألنه  للذمة؛  يستطيع أبرأ  ال  د 

ا الصيام فإنه أبرأ لذمته. والقضاء،  ط.. إىل غري ذلك، أمَّ  قد يفرِّ

َعَلْيِه َوَسلََّم، أنس  وقد ذهب إىل أنَّ الصوم أفضل: اثنان من صحابة النبي َصىلَّ ا هلُل 

أ وعند  شيبة،  وابن  يب  عمر  ابن  خالفهم  وقد  شيبة،  أيب  ابن  عند  العاص  أيب  بن  عثامن 

النبي   بفعل  أشبه  أنه  ِذكره من  تقدم  الصحابة؛ ملا  قول هذين من  الصواب  عباس، لكن 

 َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ملا صام َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم. 

هذا ابن قدامة، املريض الذي خياف الرضر؛    . نصَّ عىل«وملريٍض خياُف الرضر » قال:  

م،  ر بالنفس حمرَّ    احتياًطا.  فطرفإذا خاف الرضر ُاستحب له ال ألنَّ اْلرضا

د:   الرضر » فُأَؤكِّ خياُف  عليه  «وملريٍض  هذا جيب  يترضر،  أنه  جيزم  أنه  بني  ما  يعني  ؛ 

 الفطر، أو خياف الرضر، هذا من باب االستحباب. 

 

 ....................................................................................... 



  

 
 40 شرح كتاب الصيام من دليل الطالب

 . «...  سافر ِف أثناء النهار وُيباح حلارضٍ »قوله: 

 انتقل لإلباحة، وذكَر ِف اْلباحة قسمني:  «ُيباح »قوله: 

قال:   ل:  سا »األَوَّ النهار حلارٍض  أثناء  ِف  رجل  « فر  أي  الرياض،   -مثًل –؛  في  كان 

إباحة  و يرى  املصنِّف  فإنَّ  مكة،  إىل  سافر  الظهر  وقت  جاءه  فلام  صائاًم،  كان 

ا قول أيب حنيفة ومالك والشافعي أنه حيرم عليه الفطر الفطر لكن األفضل أال يفطر، هذا قول أمحد. الصيام ِف حال   نية  ألنه ابتدأ  أمَّ

خالف لو كان مسافًرا وابتدأ النية ِف سفره، وهو يتنقل ِف سفره، فنوى ِف سفره  احلرض، ب

م أنَّ األفضل له: أال يفطر، والذي اختاره اْلمام  أن يصوم، هل له يفطر أو ال يفطر؟ تقدَّ

 والصواب: أنَّ األفضل أْن يصوم. أمحد أنَّ األفضل أنَّ يفطر،

مسألة، النية ِف سفر،  و  هذه  املصنِّف  أخرى مسألة  ابتدأ  التي حيكيها  واملسألة    هي ، 

ومالك   اءابتد حنيفة  أيب  قول  هذا  الفطر،  له  جيوز  ال  أنه  عىل  فاجلمهور  ِف حرض،  النية 

 والشافعي.

قوله   لعموم  مباح؛  أنه  والصواب:  حقه،  ِف  مباٌح  الفطر  أنَّ  إىل  أمحد  اْلمام  وذهب 

ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخرَ َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َمِريًضا َأْو َعىَل َس }تعاىل:   ، فمتى ما  [184]البقرة:    {َفٍر َفِعدَّ

 ُوجد وْصُف السفر صحَّ له الفطر. 

واملرضع   احلامل  الصواب ِف  ُيقال:  تفصيل،  ذكَر من  وما  واملرِضع  احلامل  ذكُر  ا  أمَّ

ن  : أنَّ هلام الفطر وال يقضيا-َواهلُل َأْعَلم-التي ختاف عىل نفسها أو عىل ولدها، الصواب  

 عن األيام التي أفطروها، وتطعم عن كل يوٍم مسكينًا. 

وُيباح حلارٍض سافر ِف أثناء النهار، وحلامٍل وُمرِضٍع خافتا عىل أنفسهام أو عىل الولد،  

 لكن لو أفطرتا للخوف عىل الولد فقط لزم ولّيه إطعام مسكني لكل يوم. 
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هذا مذهُب اثنني من صحابة رسول اهلل َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، هذا مذهب عبد اهلل  

بن عمر، وعبد اهلل بن عباس، وهو قوُل سعيد بن جبري، والقاسم بن حممد، وإسحق بن  

 راهويه، ومجاعة من أهل العلم. 

واملرضع التي ختاف عىل نفسها أو عىل ولدها، يصح هلا أن تفطر، هذا  فإذن احلامل  

 أواًل.

 وثانًيا: ال جيب عليها القضاء.

 وثالًثا: تطعم عن كل يوٍم مسكينًا.

و  مسألة: أصوَم  أْن  أريد  قالت:  ُيقلو  أطعم،  أْن  أريد  ذكرَ ال  كام  هذا،  يصح    ه ال: 

 األصل القضاء، لكن رّخص هلا أن تطعم.وذلك أن إسحق بن راهويه، 

؛ ألنه األصل، ذكر  يصح هذافلو قالت: ال أريد الرخصة وإنام أريد أْن أقيض، فُيقال:  

ُ َتَعاىَل فيام نقله عنه الرتمذي.  هذا إسحق بن راهويه َرمِحَُه اهللَّ

نة والسنتان والثالث    فإن   املسألة  ُتؤمل ِف هذهإذا  وإذن   بعض النساء قد متر عليها السَّ

نفسها   عىل  ختشى  حامل  بني  ما  تصم،  مل  ُثمَّ  أو  واألربع   ، حتمل  ُثمَّ  مرضع،  ُثمَّ  الولد، 

مسكينًا،   يوٍم  كل  عن  وتطعم  تفطر  السنني  هذه  كل  ِف  مرضع،  ُثمَّ  حامل،  ُثمَّ  مرضع، 

؛ أي ربع صاٍع. وهوما تقدم ومقداُر اْلطعام   : ُمد 

وجَب عليه اْلمساك، الحظوا: أسلَم كافٌر وقد أكل   «إذا أسلَم الكافرُ » قال املصنِّف: 

 ِف أول النهار، يقول املصنِّف: جيب عليه اْلمساك وجيب عليه القضاء.

 ............................................................ ...........................

 .. 

بلَغ   أو  املسافر،  قدَم  أو  املريض،  برئ  أو  احلائض،  طهرت  أو  الكافُر،  أسلَم  وإْن 

 لصغري، وَعِقَل املجنون ِف أثناء النهار، وهم مفطرون، لزمهم اْلمساك والقضاء. ا
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مالك   قول  هذا  واجًبا،  ليس  أنه  فالصواب:  الشهر،  حرمة  ألَْجل  اْلمساك؛  ا  أمَّ

 والشافعي، وأمحد؛ ألنه ال دليل عىل وجوب اْلمساك السيام وقد أفطر ِف أول النهار.

ا االستحباب، فظاهر كالم الع  لامء أنه ُيستحب ِف حقه.أمَّ

ورشٍب،   بأكٍل  أفسده  قد  ألنه  القضاء؛  عليه  وال جيب  اْلمساك،  عليه  ال جيب  إذن 

 وليس هذا اليوم واجًبا ِف حقه عند أول دخوله.

احلائض »قوله:   ملا  «وطهرت  اْلمساك؛  عليها  جيب  ال  أيًضا  احلائض  طهرت  إذا   .

 تقدم، لكن جيب عليها القضاء.

املريض » قال:   عليه  «وبرئ  لكن جيب  اْلمساك،  عليه  برئ ال جيب  الذي  املريض   ،

الصيام،   بوجوب  خماطبون  األصل  ِف  مها  واملريض  واحلائض  زال،  العذر  ألنَّ  القضاء؛ 

ص هلم ِف الفطر.  لكن ُرخِّ

. وحال املسافر كحال املريض الذي برئ، وحال احلائض التي «وقدَم املسافر » قوله:  

 طهرت. 

لصبي إذا بلَغ فحاله حال الكافر، ال جيب عليه اْلمساك، وال  ، ا«وبلَغ الصبي » قال:  

 جيب عليه القضاء، بالتعليل نفسه.

املجنون » قال:   بلَغ، وحال  « وَعِقَل  الذي  الصغري  َعِقَل كحال  الذي  املجنون  ، حال 

 الكافر الذي أسلم. 

دلي الشهر؛ ألنه ال  بحرمة  اْلمساك  بوجوب  ُيقال:  أنه ال  الذي َيم من هذا  ل فإذن 

ا القضاء وعدم القضاء فيختلف باختالف احلال كام تقدم بياُنه.  عىل هذا، أمَّ

 . تقدم الكالم عىل مثل هذا. «لزمهم اْلمساك والقضاء » قال املصنِّف: 
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أنَّ   أنبِّه إىل مسألٍة:  أْن يمسك  لكن  يوًما من رمضان بال عذٍر، وجَب عليه  أفطر  َمن 

 بقية اليوم باْلمجاع، حكى اْلمجاَع ابن عبد الَب. 

أنا أكلُت ِف أول النهار، واآلن أتوب إىل اهلل وال فائدة من إمساكي؛  فال يقل قائل: 

 ألين سأقيض.

 األصل داخٌل ِف  ُيقال: جيب اْلمساك باْلمجاع، حكى اْلمجاَع ابُن عبد الَب؛ ألنه ِف 

عليه  ُثمَّ جيب  اْلمتام،  عليه  فيجب  بذلك،  اهلل  أفطر عىص  الصيام، وملا  خطاب وجوب 

 القضاء عىل ما تقدم تقريره.

 ............................................................ ...........................

 .. 
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 . «وليس مَلن جاَز له الفطُر برمضان أْن يصوَم غريه فيه »قوله: 

أنَّ   أو  يوًما من رمضان،  أفطر  أنَّ مسافًرا  فقال:  لنفرض  اليوم،  أفطر هذا    إنمريًضا 

واجًبا  غدٍ   مَ صيا فاستغل  ليس  االثنني  يوم  وهو  مسافر  ألين  بأْن    االثنني  يومهذا    عيل 

 عىل أنه يوم مستحب. ه أصوم

ا أْن  ُيقال: هذ فإْن ارتفَع العذر فطر لعذٍر،  يكام هو األصل، أو    يصاما ال جيوُز؛ ألنَّ إمَّ

 إىل األصل، وهذا قول مالك والشافعي وأمحد. رجع

م املفضول عىل الفاضل؟ ُثمَّ عجًبا،  !كيف يقدِّ

ويؤكد هذا ما سيأيت من عدم جواز التنفل ملن عليه فرض 

 وليس مَلن جاَز له الفطُر برمضان أْن يصوَم غريه فيه. 
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 . «فصٌل ِف املُفطِّرات » قوله: 

ِف    فرع لبعضها  وسأشري  أصٍل،  من  مسائل  املفطِّرات  ِف  َتَعاىَل   ُ اهللَّ َرمِحَُه  املصنِّف 

 موضعها إْن شاء اهلل تعاىل.

أكث منها  ع  فرَّ لكن  والرشب،  األكل  عن  مبارشًة  املصنِّف  يتكلم  مل  مثاًل  من يعني  ر 

 ، وسيأيت الكالم عىل هذا إْن شاء اهلل تعاىل.وذكرها بام يدل عليها مفطِّر

 . «وهي اثنا عرش: خروج دم احليض والنفاس »قوله: 

ل: خروُج دم احليض والنفاس.  م الكالم عىل هذا، هذا األَوَّ  تقدَّ

 الثاين: املوت. 

ن نذَر يوًما. وقد قرر هذا احلنابلة، والفائدة من ذكر املوت: أنه يصح أْن يُ   صام عمَّ

أثنائه،  ِف  مات  ُثمَّ  النذر  هذا  بصيام  ابتدأ  أنه  ولنفرتض  يوًما،  يصوم  أْن  نذَر  رجٌل 

يصح لوليه أْن يصوم بداًل منه، فإنَّ لوليه أْن يصوَم هذا اليوم بداًل منه، فإنه ملا ماَت فسَد ف

 صومه. 

َمْن َماَت  » َعَلْيِه َوَسلََّم قال:  وقد أخرَج الشيخان من حديث عائشة أنَّ النبي َصىلَّ اهللُ 

 . «َوَعَلْيِه ِصَياٌم َصاَم َعنُْه َولِيُّهُ 

 ثبَت عند أيب داود عن ابن عباس أنه خصه بصوم النذر. و

ُ َعنَْها وأرضاها أهنا هنت أْن يصوم أحٌد   رمضان. أحدعن وثبَت عن عائشة َرِِضَ اهللَّ

 فصٌل ِف املُفطِّرات 

والنفاسوهي   احليض  دم  خروج  عرش:  وال اثنا  واملوت،  دة ،  الفطر   ، رِّ عىل  ،  والعزم 

 واالحتقان من الدبر. ،  والقيء عمًدا ،  ه والرتدد في 
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النذر، كام   املراد هبذا احلديث: صوم  بن سعد وأمحد ِف رواية،  فإذن  الليث  هو قول 

فهِم   بداللة  األلباين،  مة  الَعالَّ واختيار  املوقعني،  إعالم  كتاب:  ِف  الَقيِّم  ابن  واختيار 

 الصحابة. 

املوُت أفسد صومه، فلوليه  ففَمن ابتدأ صياَم يوٍم قد نذره فلام جاء وقت الظهر مات،  

 أْن يصوم عنه هذا اليوم.

دة للصوالرِّ مفسدٌة  تعاىل:  :  ولقوله  قدامة،  ابن  اْلمجاع  حكى  باْلمجاع،  َلِئْن }وم 

ْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك   . [65]الزمر:  {َأرْشَ

 وإياكم من الردة. يسأل اهلل أْن يعافينأ

الفطر » و عىل  عن    « العزُم  إمساك  الصيام  ألنَّ  األربعة؛  املذاهب  باتفاق  ُمفطٌِّر 

 ر فال ُتوجد عنده نية.املُفطِّرات بنية، فَمن عزَم عىل الفط

واخلامس: الرتدد فيه، وهذا عىل أحد القولني عند احلنابلة ُمفطِّر، والقول الثاين: ليس  

ُيرتك  مفطًرا، وهذا الصواب؛ وذلك أنَّ األصل صحة صومه، والرتدد مشكوك فيه، فال  

 القني ألَْجل أمٍر مشكوك فيه.

واليقني ال يزوُل بالشك كام هي القاعدة الفقهية املجمع عليها، وهذا اختيار شيخنا  

ُ َتَعاىَل.   ابن باز َرمِحَُه اهللَّ

السادس:   عمًدا »وهذا  املذاهب  «والقيُء  هذا  وعىل  القيء،  إخراج  د  تعمُّ أي  ؛ 

ويدل اْلمجاع،  بطَّال  ابن  وحكى  َعنُْه    األربعة،   ُ اهللَّ َرِِضَ  عمر  بن  اهلل  عبد  قول  عليه 

 ............................................................................... . 
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القيء فال قضاَء عليه، وَمِن استقاء فعليه القضاء". وجاء مرفوًعا من   هوأرضاه: "َمن ذرع

فه اْلمام أمحد وغريه.  ، ضعَّ  حديث أيب هريرة لكن ال يصحُّ

 . «واالحتقان من الدبر »قوله: 

اآلن ذكَر املصنِّف االحتقان من الدبر؛ أي إدخال احلقنة من الدبر، هذه املسألة فرٌع 

املُفطِّرات   ما الذي يقاس عىل األكل  عن أصٍل، وهو األكل والرشب، ومن أدق مسائل 

 ؟  والرشب 

نَّة، قال اهلل  أمجَع العلامء عىل أنَّ األكل والرشب ُمفطِّ  ر، ودلَّ عىل ذلك الكتاب والسُّ

  : َ َلُكُم اخْلَْيُط اأْلَبَْيُض ِمَن اخْلَْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر  }َعزَّ َوَجلَّ ُبوا َحتَّى َيَتَبنيَّ َوُكُلوا َوارْشَ

َياَم إىَِل اللَّْيلِ  ُّوا الصِّ ريرة ِف البخاري، ، ويدلُّ عىل ذلك حديث أيب ه[187]البقرة:    {ُثمَّ َأمِت

القديس:   أجيل »احلديث  من  وشهوَته  َبه  ورشا طعاَمه  األدلة،  «يدُع  من  ذلك  غري  إىل   ،

 وحكى اْلمجاع عىل هذا ابن قدامة وغريه كثري من أهل العلم. 

فاملقصود: أنَّ األكل والرشب مفطِّران، لكن املبحث الدقيق كالتايل: ما املعنى الذي 

 رين بحيث إنَّ غريمها ُيقاس عليهام؟ِف األكل والرشب جعلهام مفطِّ 

 هل كل ما يدخل اجلوف؟ هل كل ما يدخل احللق؟ أم ماذا؟ 

، ومما ينفعنا ِف فهِم هذه املسألة -َواهلُل َأْعَلم-هذه هي أدق املسألة تتعلق باملفطرات  

ُ َعنُْه وأرضاه، أنه كان يأ  د،  ما ثبَت عند البّزار عن أيب طلحة األنصاري َرِِضَ اهللَّ كل الََبَ

ًبا.   ويقول: ليس طعاًما وال رشا

 ..................................................................... .................. 
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ما كان ِف معنى األكل والرشب،    قال ابن قدامة: وحيتمل أنَّ مذهبه أنَّ الذي يفطِّر هو

 الطعام والرشاب، وما ليس كذلك فليس ُمفطًِّرا.  وهو

املالكية، وهو قول احلسن بن صالح، وقول مجاعة  القول بعض  إىل هذا  وقد ذهَب 

 . من أهل العلم

األظهر  لف َأْعَلم-ذا  الطعام  -َواهلُل  من  والرشب  األكل  معنى  ِف  كان  ما  أنَّ   :

 والرشاب، فإنه ُمفطِّر، وما عدا فليس ُمفطًِّرا. 

ر ابتلَع ما ليس طعاًما، فإنه ليس مُ  ، هذا األظهرفلو ُقدِّ   ِف ضابط   -َواهلُل َأْعَلم-  فطًِّرا

 معنى األكل والرشب بالنظر إىل أثِر أيب طلحة األنصاري.

د ُمفطِّر، حكى اْلمجاع: الغزايل، والشاطبي،   فإْن قيل: قد أمجَع العلامُء عىل أنَّ أكل الََبَ

 ومجاعة من أهل العلم. 

، وإنام البحث ِف العلة التي أعلَّ  ليس البحث ِف الَبد نفسهلكن  صحيح  هذا  ُيقال:  ف

ُ َعنُْه وأرضاه، وإال الَبد هو ِف معنى الرشاب متاًما.   هبا أبو طلحة األنصاري َرِِضَ اهللَّ

َعنُْه   ُ فإذن البحث ليس ِف ذات الَبد، وإنام ِف تعليل أيب طلحة األنصاري َرِِضَ اهللَّ

 وأرضاه.

َأْعَلم -فاملقصود   املُفطِّر   -َواهلُل  كان،    أنَّ  أي مكاٍن  ًبا، من  أو رشا كان طعاًما  ما  هو 

ُ َعنُْه أنَّ النبي َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  َة َرِِضَ اهللَّ بدليل فيام رواه األربعة من حديث َلِقيِط ْبِن َصَْبَ

 . «َوَبالِْغ ِِف ااِلْستِنَْشاِق إاِلَّ َأْن َتُكوَن َصاِئاًم » َوَسلََّم قال: 

 من األنف، فإنه ُمفطِّر، فعىل هذا اْلبر.  دخلإذا  هذا عىل أنَّ املاءفدلَّ 

 ............................................................ ...........................

 .. 
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 ُيقال: اْلبر نوعان: 

ية، وهذا ِف معنى الطعام، فهي ُمفطِّرة. ل: ُمغذِّ  النوع األَوَّ

ية، فهذه ليست ُمفطِّرة كالتي يأخذهاملُ غرُي    النوع الثاين: مريض مرض السكري،   اغذِّ

هذا   ومثل  مفطًرا،  ليس  هذا  مثل  أَ -فإنَّ  مرض    -ْعَلمَواهلُل  مريض  يأخذ  الذي  البخاخ 

 الربو، فإنَّ هذا ليس ِف معنى الطعام أو الرشاب، وعىل هذا ُيقاس. 

املصنِّف:   الدبر » وقال  اجل«واالحتقان ِف  دخَل  ما  أنَّ  أصله؛  بناه عىل  هو  فهو ،  وف 

 ُمفطِّر من أي جهٍة كان، والصواب: أنه ليس مفطًرا عىل ما تقدم تقريره.

من  حُيقن  أنه  ر  ُقدِّ لو  لكن  مفطًرا،  ليس  الدبر  من  االحتقان  أنَّ  تقدم:  مما  فيتلخص 

 الدبر ما هو ِف معنى الطعام والرشاب، فإنه يكون مفطًرا. 

 ............................................................ ...........................

 .. 



  

 
 50 شرح كتاب الصيام من دليل الطالب

أنَّ    -َواهلُل َأْعَلم-كره، وعىل أصح القولني  : هذا املُفطِّر الثامن فرٌع عام تقدم ذالنخامةُ 

بلعها ليس مفطًرا؛ ألهنا ليست ِف معنى األكل والرشب، وهو أحد القولني عند الشافعية  

 واحلنابلة. 

 . «التاسع: احلجامة خاصًة، حامًجا كان أو حمجوًما »قوله: 

رو أمحد ِف  اْلمام  قول  أنَّ احلجامة مفطرة، وهذا  العلم:  أهل  قويل  اية، وقول  أصح 

ُ َعنُْه وأرضاه.  إسحق بن راهويه، وثبت عن أيب موسى األشعري َرِِضَ اهللَّ

عن   وصح  الرتمذي،  إال  اخلمسة  عند  ثبت  ما  ُمفطِّرة  احلجامة  أنَّ  عىل  يدل  والذي 

رمضان،   ِف  رجاًل  حيجم  برجٍل  بالبقيع  مرَّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  َصىلَّ  النبي  أنَّ  أمحد  اْلمام 

 . «َأْفَطَر احلَاِجُم َوامَلْحُجومُ » فقال:  

فيه دقة،  ُمفطِّرة، لكن يرد هنا بحث  أنَّ احلجامة  ِف هذا احلديث داللة واضحة عىل 

َط ليس «واحلجامُة خاصة » قال املصنِّف:   ْ مفطًرا، وإنام التفطري هو    ؛ أي أنَّ الَفْصَد والرشَّ

 خاص  باحلجامة. 

 وللحنابلة قوالن ِف الفصد والرشط، هل هو ُمفطِّر أو غري ُمفطِّر؟ 

يل   يظهر  َأْعَلم-والذي  هبريَة -َواهلُل  ابُن  ه  عزا كام  مفطران،  والفصَد  الرشط  أنَّ   :

الم ابن تيمية  احلنابلة، واختار هذا شيخ اْلسالشافعية و  لإلمام أمحد، وأحد القولني عند

نَن. ُ َتَعاىَل، وابن الَقيِّم ِف كتابه: هتذيب السُّ  َرمِحَُه اهللَّ

 فإْن قيل: قد جاء النص باحلجامة. 

 . وبلُع النخامة إذا وصلت إىل الفم

 التاسع: احلجامة خاصًة، حامًجا كان أو حمجوًما. 
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ُيقال: هذا ورَد عىل سبٍب، وما ورَد عىل سبٍب ال مفهوم له؛ ألنه مرَّ هبم ورآهم، ُثمَّ ف

معنى احلجامة من إخراج  ذكر احلديث، فال ُيقال: ذات احلجامة بل ُيقال: كل ما كان ِف  

 الدم. 

م  قدَّ رجاًل  أنَّ  لنفرض  إفطاٍر؟  عىل  رجاًل  أعان  رجٍل  كلُّ  ذلك  ِف  يدخل  هل  لكن 

أعطاه   الذي  بخالف  اآلكل،  يفطر  هذا  مثل  فإنَّ  فأكل،  طعاًما  أو  فرشب،  ًبا  رشا لرجٍل 

قوله:   ِف  بحثه  سيأيت  وهذا  الَب،  عبد  ابن  حكاه  باْلمجاع  وهذا  ك » الطعام،  أو  حامًجا  ان 

 . «حمجوًما 

القولني -إذن عوًدا عىل أصل املسألة خاصة، الصواب   َأْعَلُم، عىل أصح أحد  َواهلُل 

ا باحلجامة، بل يدخل ِف ذلك الرشط والفصد؛ ألنَّ حديث  -عند احلنابلة : أنه ليس خاص 

ه ا  بن  شّداد بن أوس َرِِضَ اهلُل َعنُْه وأرضاه خرَج خمرج السبب، فال مفهوم له، وهذا عزا

 هذا أحد القولني عند احلنابلة، وهو اختيار ابن تيمية وابن الَقيِّم. وهبرية لإلمام أمحد، 

أو حمجوًما » قال:   امل«حامًجا كان  أنَّ  م  فيه، وتقدَّ البحث  انتهى  ا املحجوم  أمَّ حجوم  ، 

 أفطَر، لكن حامًجا هل يدخل فيه الفاصد، والذي رشَط كذلك أم ال؟

أنَّ احلكم واحد؛ ألنَّ ليس هناك علٌة واضحة ِف سبِب تفطري    -َواهلُل َأْعَلمُ -األظهر  

احلاجم، ال يصح أْن ُيقال: العلة: دخول الدم؛ فإنَّ دخول الدم بالفم ليس ُمفطًِّرا، وقال  

سالم ابن تيمية: هو مظنة الفطر، ملَّا  كانت العلة خفية انتقلنا  بعض أهل العلم كشيخ اْل

فإنه  املعتادة  الصورة  عىل  قال:  األوىل،  احلجامة  بطريقة  الدم  خيرج  َمن  وأنَّ  املظنة،  إىل 

 خُيشى أن يأيت. 

 ............................................................ ...........................

 .. 

 ...........................................................................................

 . 
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بالنسبة إىل األصل وهو صحة الصوم، لذا   فيه ضعف،  -ُيقال: خُيشى، هذا احتامٌل 

َأْعَلمُ  أنَّ احلكم ِف احلجامة وما كان ِف معناه كالفصد والرشط وكذلك احلاجم،    -َواهلُل 

 . -َواهلُل َأْعَلمُ -والفاصد والشارط، والعلة تعبدية، 

إمَّ  أمحد  اْلمام  عن  هبرية  ابن  ذكَر  األمرين  الفصد، وأحد  مسألة  ِف  أو  الفاصد  ِف  ا 

 نسَب إىل اْلمام أمحد أنه يرى الفصد ُمفطًِّرا أو أنه يرى أنَّ الفاصد يفطر كاحلاجم. 
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ر النظر »قوله:   . «... العارش: إنزال املني بتكرا

ِج  إخرا أورد إلخ    . ..املني  بحُث  فكأنه  اجلامع،  املُصنِّف  يذكر  ومل  اجلامع،  فرٌع عن   ،

هذه املسائل كالذي يقول: إنَّ اجلامع من باب أوىل، لكن لو ذكَر اجلامع لكان حسن؛ ألنه  

نَّة واْلمجاع.   ال يلزم من اجلامع حصول اْلنزال، واجلامع ُمفطِّر؛ بداللة الكتاب والسُّ

َوَجلَّ  َعزَّ  اهلل  قال  َوُكُلوا  }:  والدليل  َلُكْم   ُ اهللَّ َكَتَب  َما  َواْبَتُغوا  وُهنَّ  َبارِشُ اآْلَن 

ُبوا   .[ 187]البقرة:  {َوارْشَ

نَّة: فحديث أيب هريرة، احلديث القديس الذي أخرجه البخاري:   ا السُّ َيَدُع َطَعاَمُه  » أمَّ

َبُه َوَشْهَوَتُه ِمْن َأْجيِل  ا  . «َورَشَ

ا اْلمجاع: فحكاه كثريون؛   ابن قدامة وغريه. كأمَّ

 واجلامع هو اْليالج، سواء حصَل معه إنزال أو مل حيصل معه إنزال. 

ر النظر » قال املُصنِّف:   . «إنزال املني بتكرا

نظٌر   فيه  وهذا  ُمفطِّر،  فإنه  ٍل  إنزا مع  نظٍر  تكرار  ُوجد  إذا  َأْعَلمُ -أي  ؛ ألنه ال  -َواهلُل 

 افعي إىل أنه ليس ُمفطًِّرا. دليل عىل أنه ُمفطِّر، وقد ذهَب أبو حنيفة والش

ويؤيد هذا أنَّ اْلنزال مع التفكر ليس ُمفطًِّرا باْلمجاع، حكى اْلمجاع املاوردي ونقَل  

كأيب حفص الَبمكي وغريه    كالمه النووي وأقّره، وخالف بعض املتأخرين من احلنابلة

 حمجوجون باْلمجاع السابق.  هملكن

ر ال » قال املُصنِّف:   ق بني التكرار والنظرة، «نظر، ال بنظرة إنزال املني بتكرا ؛ يعني فرَّ

م أنَّ التكرار ليس ُمفطًِّرا، فالنظرة من باب أوىل.  وتقدَّ

ر النظر ال بنظرة وال بالتفكر االحتالم وال باملذي.   العارش: إنزال املني بتكرا
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م أنَّ املاوردي حكى اْلمجاع عىل ذلك. «وال بالتفكر » قال:   ، وتقدَّ

اختيار،  «واالحتالم » قال:   بغري  ألنه  ؛  ُمفطًِّرا ليس  واالحتالُم  االحتالم،  وال  يعني  ؛ 

َمْن َذَرَعُه اْلَقْيُء َفاَل  »وقد أمجع العلامء عىل ذلك، حكى اْلمجاع ابن قدامة، ويؤيده، قال:  

 .  «َقَضاَء َعَلْيهِ 

ًرا، فال ُيقال: ب« وال باملذي » قال:   أنه ُمفطِّر إال بدليٍل، وال ؛ ألنَّ األصل أنه ليس ُمفطِّ

 دليل.

 وفرٌق بني املذي مرًدا، وبني حصول املذي مع املبارشة، وسيأيت البحث ِف هذا. 

 ....................................................................................... 
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أو غريه الفرج  بام دون  املبارشة،  ُمفطِّر  املسألة احلادية عرشة: اْلنزال مع  مثُل هذا   ،

ك ِف  قدامة  وابن  نَّة،  السُّ رشِح  ِف:  البغوي  اْلمجاع  حكى  وَمن  باْلمجاع،  املغني،  تابه: 

 خالف فهو حمجوٌج باْلمجاع. 

كام حيصل   الَوطر  قضاء  به  باملبارشة، حيصل  اْلنزال  أنَّ  معنى  ِف  أنه  اْلمجاع  ويؤيد 

 باجلامع الذي حيصل فيه اْلنزال. 

املُصنِّف:   ا » فقال  بتقبيل خروج  املذي  أو  صورة  «ملني  أي  مع  املني  خروج  يعني  ؛ 

 مبارشٍة. 

 إىل آخره، تقدم أنه ُمفطِّر باْلمجاع.  « خروج املني بتقبيٍل، أو ملٍس... » قال: 

املذي » قال:   بتقبيل«أو  املذي  خروج  يعني  قول  بمبارشة  أو  ؛  وهذا  مالك    مفطر 

مُ  ليس  أنه  والصواب:  والشافعي،  حنيفة  أبو  وخالَف  عىل  وأمحد  دليل  ال  ألنه  فطًِّرا؛ 

نَُّة ِف حديث عائشَة عىل جواز تقبيل الصائم لزوجه، قالت   ِت السُّ التفطري السيام وقد دلَّ

َوَسلََّم يقب  عائشة ِف الصحيحني: كان النبي َصىلَّ  َعَلْيِه  وهو صائٌم، ويبارشين وهو    لاهلُل 

 صائم. 

إ من غري  قبَّل  إذا  الصائم  أنَّ  العلامء عىل  إمذاء  نزالوأمجع  فإنَّ صومه صحيح وال   ،

 اْلمجاَع ابُن عبد الَب.  اهباْلمجاع، وحك

إذا تبنيَّ هذا فالرشيعة ملَّا  أجازت الُقبلة، فمظنة حصول إنزال مذي مظنة كبرية، فال 

 يمكن جتيز الوسيلة والسبب ْلجياد املسبَّب بغلبة الظن، وجتعل هذا ُمفطًِّرا وذاك جائًزا.

دون   مبارشة  أو  استمناء  أو  ملس  أو  بتقبيل  املذي  أو  املني  خروج  عرش:  احلادي 

 الفرج. 
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 أو مبارشٍة دون الفرج أو املذي  » قال:  
ٍ
. إذن اخلالصُة: أنَّ  «بتقبيٍل أو ملٍس أو استمناء

خروج املني باملبارشة، بأي صورٍة من املبارشة فإنه ُمفطِّر باْلمجاع، وخروج املذي ليس 

 ُمفطًِّرا عىل أصح القولني. 
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 . «ه الثاين عرش: كلُّ ما وصل إىل اجلوف، أو احللق، أو الدماغ من مائٍع وغري »قوله: 

م أنَّ كل ما وصل.. هذا فرٌع عن القول باألكل والرشب، قال:   كل ما وصل إىل  » تقدَّ

 . «اجلوف، أو احللق، أو الدماغ 

ا اجلوف؛ أي: دخَل ِف اجلوف  ، فهذا ُمفطِّر.وهو املعدة أمَّ

ي فال  احللق:  ا  أنه أمَّ عىل  دليل  ال  ألنه  ُمفطًِّرا؛  فليس  حلقه  ِف  طعمه  وجَد  لو  لزم. 

 ُمفطِّر.

م تقريره ِف األكل والرشب. ا اجلوف فإنه ُمفطِّر، وكل هذا فرٌع عام تقدَّ  أمَّ

هذا أيًضا ليس ُمفطًِّرا، لو استنشق املاء أو بأي طريقة دخل يشء    «أو الدماغ » قال:  

م تقريره ِف ضابط: املفطر باألكل والرشب. إىل دماغه، فمثل هذا ليس ُمفطِّرً   ا؛ ملَّا  تقدَّ

 الثاين عرش: كلُّ ما وصل إىل اجلوف، أو احللق، أو الدماغ من مائٍع وغريه. 
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 عىل التأصيل السابق، نقف معها مسألة مسألة.

َقطََّر ِف أذنه ما وصل إىل دماغه »قوله:   ُمفطًِّرا عىل التأصيل    .«إْن  م أنَّ هذا ليس  تقدَّ

 السابق. 

جوفه » قال:   إىل  فوصل  اجلائفة  داوى  باجلوف:  .«أو  ليس    املعدة،  املراد  هذا  فمثل 

ًبا ُمفطًِّرا   . ألنه ليس طعاًما وال رشا

حلقه أو  » قال:   إىل  وصوله  علم  بام  ،    .«اكتحل  ُمفطًِّرا ليس  احللق  يصل  ما  أنَّ  م  تقدَّ

ُمفطًِّرا، وهو قول أيب حنيفة والشافعي،   ليس  الصحيح  ومل يصح ولذلك االكتحال عىل 

أنَّ   ِف  صائم  حديث  وهو  اكتحل  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرتمذي النبي  هذا  بنيَّ  كام 

 والنووي. 

ِعْلًكا » قال:   يبتلعَ م  . «أو مضغ  أْن  علًكا من غري  أو حيلب  ضَغ  يتحلل  مثل هذا  أو   ،

ابتلع لو  لكن  الصحيح،  عىل  ُمفطًِّرا  حلب  ليس  أو  حتلل  وأكثر   أو  السيام  ُمفطًِّرا،  صار 

ُمفطِّر، لكن   الريق، هذا  فُيبتلع مع  َحاَل  فيها  اليوم  املوجودة  أنَّ علًكا يمضغه لو  العلوك 

، فليس ُمفطًِّرا للتأصيل  حيلب كام يقال ِف اللبان الذكروال يتحلل وال    الصائم وال يبتلعه

   السابق. 

عىل الصحيح ليس ُمفطًِّرا، وثبَت عن ابن   .«أو ذاق طعاًما ووجد الطعم بحلقه » قال: 

 عباٍس عند البيهقي، وعلَّق البخاري، قال: ال بأس للصائم أْن يتذوَق من الِقدر.

، وهذا عىل أ  صح قويل أهل العلم. فدلَّ عىل أنه ليس ُمفطًِّرا

أو   جوفه،  إىل  فوصل  اجلائفة  داوى  أو  دماغه،  إىل  وصل  ما  أذنه  ِف  َقطََّر  إْن  فيفطر 

اكتحل بام علم وصوله إىل حلقه، أو مضغ علًكا، أو ذاق طعاًما ووجد الطعم بحلقه، أو  

 بلَع ريقه بعد أن وصل إىل ما بني شفتيه. 

.. ................................................................................... 
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 . «أو بلَع ريقه بعد أن وصل إىل ما بني شفتيه » قال: 

هذا أيًضا عىل الصحيح ليس ُمفطًِّرا؛ ألنه ليس بمعنى الطعام وال الرشاب، واْلنسان  

ف كثرًيا،  بالريق  وُيقال: ُيبتىل  النخامة  كمثل  ُمفطِّر،  أنه  الرشيعة  لبينت  ُمفطًِّرا  كان  لو 

ُيبتىل هبم الصائم كثرًيا، ولو كان ُمفطًِّرا ل  ال النخاعة،    طعام بينته الرشيعُة، وليس ِف معنى 

 وال الرشب. 
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 . «وال ُيْفطُِر إْن فعَل شيًئا من املفطِّرات ناسًيا »قوله: 

هذا قول أيب حنيفة والشافعي وأمحد، خالًفا ملالك، ويدل لذلك حديث أيب هريرة ِف  

فَ » الصحيحني:   َصْوَمُه،  َفْلُيتِمَّ  رشَب،  أو  فأكَل  َصاِئٌم،  َوُهَو  َنِِسَ  ُ  َمْن  اهللَّ َأْطَعَمُه  اَم  ِإنَّ

 . «َوَسَقاهُ 

حمذوًرا   فعل  َمن  أنَّ  الرشعية  القاعدة  ألنَّ  ُمفطًِّرا؛  ليس  فإنه  هذا  مثل  فعل  َمن  إذن 

 ناسًيا فال إثَم عليه. 

حديث:   منها:  كثرية،  القاعدة  َفْلُيتِمَّ  »وأدلُة  رشَب،  أو  فأكَل  َصاِئٌم،  َوُهَو  َنِِسَ  َمْن 

اَم  َفِإنَّ َوَسَقاهُ   َصْوَمُه،   ُ اهللَّ تيمية كام ِف: «َأْطَعَمُه  ابن  القاعدة شيخ اْلسالم  ر هذه  قرَّ ، وقد 

 مموع الفتاوى، وابن الَقيِّم ِف كتابه: إعالم املوقعني. 

 . «أو مكرًها » قال: 

م ذكره ِف النايس ت كذل  ُيقال ِف املكره، فَمن ُأكره عىل فعِل أمر فإنه ال أصياًل ك ما تقدَّ

ر هذا احلنابلة وغريهم؛ ألنَّ اهلل تعاىل يقول:  يفطر باْلكرا  نَا اَل ُتَؤاِخْذَنا} ه، كام قرَّ إِْن    َربَّ

 . [286]البقرة:  {َنِسينَا َأْو َأْخَطْأنَا

 فلو أكَل مكرًها ال إثم عليه، وال يفسد صومه.

 . «وال إْن دخَل الغبار حلقه، أو الذباب بغري قصده » قال: 

ق بال  مفطٍر  كل  أنَّ  وحكى القاعدة  وغريه،  كاالحتالم  باْلمجاع،  ُمفطًِّرا  ليس  صد 

 . «َمن ذرعة القيء فال قضاَء عليه » اْلمجاع ابن قدامة، ويدل عليه قول ابن عمر: 

املفطِّرات ناسًيا أو مكرًها، وال إْن دخَل الغبار حلقه، أو  وال ُيْفطُِر إْن فعَل شيًئا من  

 الذباب بغري قصده، وال إْن مجَع ريقه فابتلعه. 
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؛ يعني لو تعمد أْن جيمَع ريقه فابتلعه فمثُل هذا ليس  «وال إْن مجَع ريقه فابتلعه » قال:  

والري الرشب،  األكل وال  بمعنى  ليس  اجتمع  ُمفطًِّرا؛ ألنه  فإذا  ُمفطًِّرا،  ليس  أصله  ق ِف 

 فهو كذلك.

 

 ....................................................................................... 
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 . «فصٌل » قوله: 

للكالم عىل الكفارة املغلظة وأهنا   فلام انتهى املُصنِّف مما يتعلق بعموم املفطرات انتقل

 .من املفطرات لكن ذكر ما يدل عليه اجلامع مل يذكر واملصنف امع؛ باجل جتب

م مناق  شة هذا. فإذا كان اْلنزال باملبارشة ُمفطًِّرا فاجلامع من باب أوىل، وتقدَّ

فإنَّ عليه كفارة، وهذا   «ِف ُقبلٍ » ؛ أي ِف وقِت الصيام  « َمن جامَع هنار رمضان » قال:  

قول املذاهب األربعة، ويدل عليه حديث أيب هريرة ِف الصحيحني، ملَّا  قال: َهَلْكُت، َيا 

َقاَل:    ،
ِ
اهلل َأْهَلَكَك؟ » َرُسوَل  هَنَ   «َوَما  ِِف  اْمَرأَيِت  َعىَل  َوَقْعُت  آخر َقاَل:  إىل  َرَمَضاَن..  ار 

 احلديث، ُثمَّ  ذكر له الكفارة َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم. 

 .  «أو ُدبرٍ » قال: 

م، بل قال ابن عباس: إتيان املرأة ِف   يعني َمن أتى زوجه ِف الدبر، ال شكَّ أنَّ فعله حمرَّ

م وكبرية من كبائر الذنوب   . دبرها كفٌر. أخرجه عبد الرزاق، فهو حُمرَّ

كالم  هذا  ينزل،  مل  ولو  فاسد،  صومه  أنَّ  يرون  أهنم  العلامء  كالم  من  رأيته  والذي 

 العلامء؛ أنَّ َمن أتى ِف الدبر فإنَّ صومه فاسد، واختلفوا ِف الكفارة.

والقول   كفارًة،  عليه  أنَّ  قوليه  أحد  ِف  حنيفة  وأبو  وأمحد  والشافعي  مالك  وذهَب 

كفارة؛ ألنه ال   عليه  ليس  أنه  أهنم اآلخر  وذلك  كفارًة؛  عليه  أنَّ  والصواب:  مجاًعا،  ُيعد 

 مجيًعا يقولون: إنَّ صومه فاسد، فدلَّ عىل أنه كاجلامع. 

 فصٌل
فيها   يلزمه  حالة  ِف  هبيمة  أو  مليت  ولو  ُدبٍر،  أو  ُقبٍل  ِف  رمضان  هنار  جامَع  وَمن 

 . اْلمساك، ُمكَرًها كان أو ناسًيا، لزمه القضاء والكفارة 
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ر أنَّ أبا حنيفة أو غريه من أهل العلم، قال: ال كفارة  لو    كنن عليه الكفارة، لفإذ ُقدِّ

ح القول بأنه ال كفارة عليه؛ ألنه ال ا  عليه، وال يفسد صومه، لصح أْن يرجِّ  ُيعد مجاًعا، أمَّ

دليل عىل  القول بفساد صومه  ل:  اومه يفسد لكن ال كفارة عليه، فيق: إنَّ صعامل    يقولأن  

 أنَّ فيه كفارة وأنه كاجلامع. 

 . «ولو مليٍت » قال: 

حال  بني  ق  تفرِّ مل  فالرشيعة  واحد،  احلُكم  ُدبرها،  أو  ُقبلها  ِف  ميتًة  زوجه  أتى  يعني 

 مثُل هذا فيه كفارة، وهذا قوُل الشافعية واحلنابلة وغريمها. احلياة وحال املوت، فلذلك 

 والذي خالف ِف الدبر، األحناف فهم خيالفون أيًضا ِف امليت. 

 . «أو هبيمة » قال: 

ٍل، فإنَّ صومه صحيح وال كفارة عليه، وهو  ا البهيمُة فإنَّ َمن أتى هبيمًة من غري إنزا أمَّ

 كفارة عليه. آثم، لكن لو أنزل فإنَّ صومه فاسد، وال

لكن  واحلنابلة،  الشافعية  عند  قولني  أحد  هو  كام  عليه  كفارة  فال  هبيمًة  أتى  إذا  فلذا 

اًل بمبارشة، فصومه فاسد.  أؤكد لو أنزَل صار إنزا

ُيقال: وال    كفارة، وُيعامل معاملة اجلامع،  هو آثم لكن ال ُيقال: إنَّ عليه  فولو مل ينزل،  

 إنَّ صومه فاسد. 

 . «ِف حالة يلزمه فيها اْلمساك » قال: 

فيقول:   من سفره،  مسافًرا رجَع  أو  وُشفي،  مريًضا  يكون  كأْن  حالٍة.. » وذلك  ،  « ِف 

م ذكره«َمن جامَع رمضان... ِف حالة يلزمه فيها اْلمساك » قال:   .، كام تقدَّ

 ............. ............................................... ...........................

 .. 
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مسافًرا   كان  وإذا  حقه،  ِف  واجب  الصوم  فإنَّ  يفطر،  ومل  وُشفي  مريًضا  كان  وإذا 

م، فرجعنا   ورجع من سفره ومل يفطر، فإنَّ اْلمساك ِف حقه واجب، لكن لو أفطر كام تقدَّ

م بحثه.  إىل البحث إىل حرمة الشهر، وأنَّ الصواب: ال جيب عليه اْلمساك كام تقدَّ

 . «ناسًيا ُمكَرًها كان أو  » قال: 

يتعلق  فيام  النايس واملكَره، لكن خصَّ الكالم  م ِف مجيع املفطرات تكلم عن  تقدَّ قد 

 باجلامع. 

قوله   لعموم  فإنَّ صومه صحيح؛  مكرًها  جامَع  َمن  فإنَّ صومه صحيح،  املكَره:  ا  أمَّ

َأْخَطْأنَا}تعاىل:   َأْو  َنِسينَا  إِْن  ُتَؤاِخْذَنا  اَل  نَا  أل[286]البقرة:    {َربَّ كالنسيان،  ؛  ه  اْلكرا نَّ 

ياَمنِ }واخلطأ، ويؤيد هذا   بِاْْلِ ُمْطَمِئن   َوَقْلُبُه  ُأْكِرَه  َمْن  إاِلَّ  إِياَمنِِه  َبْعِد  ِمْن   
ِ
بِاهللَّ َكَفَر   { َمْن 

 .[106]النحل:  

ه من باب أوىل، واهلُل يقول:  اإذا كان عذرً ف   َواَل ُتْكِرُهوا َفَتَياتُِكْم َعىَل }ِف الكفر، فَغرْيُ

نًا   حَتَصُّ َأَرْدَن  إِْن   
ِ
إىل هذا  [33]النور:    {اْلبَِغاء ذهَب  َه عذٌر، وقد  اْلكرا أنَّ  فدلَّ هذا عىل   ،

ُ تعاىل.   اْلمام الشافعي َرمِحَُه اهللَّ

ناسًيا » قوله:   عىل «أو  صومه  فإنَّ  ناسًيا  جامَع  رمضان  هنار  ِف  رجاًل  أنَّ  لنفرتض   ،

 الصحيح صحيٌح، وليست عليه كفارة. 

وعن هذ ماهد،  عن  البخاري  علَّقه  التابعني،  من  اثنني  قول  وهو  الشافعي،  قول  ا 

ُ تعاىل.  احلسن البرصي، واختاره شيخ اْلسالم ابن تيمية َرمِحَُه اهللَّ

 ...........................................................................................

 . 
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م تقريره. .«رة لزمه القضاء والكفا » قال:  م أنَّ ِف هذا نظًرا عىل ما تقدَّ  تقدَّ

رمضان  غري  ِف  فرٍض  صياِم  ِف  جامَع  َمن  فإنه  كالقضاء  مسألة:  عليه  ،  كفارة  ال 

باْلمجاع، قال ابن عبد عليه    ، وهو آثم، لكن ال كفارة مغلظةفقد فسد  صومه  أماُمغلَّظة،  

 الَب: أمجع العلامء عىل ذلك إال قتادَة.

ال ُيوجد حديث وهنار رمضان،    ِف  وردت   فالعلامُء ممعون عىل هذا؛ وألنَّ الكفارة

ِف ذكِر الكفارة املغلظة إال فيَمن جامع ِف هنار رمضان، فيبقى عىل اجلامع ِف هنار رمضان، 

 ج إىل دليٍل.وما عداه فيحتا

 .......... ................................................................... ..........

 .. 
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صومها    ن، فإن لو أنَّ رجاًل أكره زوجته عىل اجلامع ِف هنار رمضا  « َمن ُجومع »قوله:  

م ِذكُر عذر  عىل أصح قويل أهل العلم   صحيح ، وال يفسد هبذا اجلامع؛ ألهنا ُمكَرهة، وتقدَّ

 اْلكراه. 

جامَع  مسألة رجاًل  أنَّ  لو  فإنَّ :  مطاوعة،  وهي  رمضان  هنار  ِف  أصح    هزوجه  عىل 

له   قال  ملَّا   َوَسلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  َصىلَّ  النبي  أنَّ  لذلك  ويدل  الكفارة،  عليها  القولني ال جتب 

َقاَل:    ،
ِ
اهلل َرُسوَل  َيا  َهَلْكُت،  َأْهَلَكَك؟ » الرجل:  هنار    « َوَما  ِِف  اْمَرأَيِت  َعىَل  َوَقْعُت  َقاَل: 

 .. إىل آخره.َرَمَضانَ 

أو ُمكَرهة؟ البيان عن وقت احلاجة ِف حقه    مل يسأله: هل زوجتك مطاوعة  وتأخري 

 . صىل اهلل عليه وسلم ممتنع  

ا القضاء فإْن كانت مطاوعة، فإنه   وإىل هذا ذهب الشافعي ِف قوٍل، وأمحد ِف رواية، أمَّ

عليها   ُمفطٍِّر  جيب  ِف  وقعت  ألهنا  ما  مفسالقضاء؛  عىل  لصومها  تقريره،ٍد  م  وجيب   تقدَّ

 . -إذا كانت مطاوعة-عليها القضاء 

 . «غري جاهٍل وناسٍ » قال: 

م أهنا إذا كانت مطاوعة أو الناسية من  املطاوعة    فليس عليها كفارة، إذن اجلاهلة  تقدَّ

 .وال إثم عليها  باب أوىل، لكن إْن كانت جاهلًة فال جيب عليها القضاء

ر شيخ اْلسالم ابن تيمية ثُ  أنَّ اجلاهل معذوٌر ِف   وهو  مَّ ابن الَقيِّم تقريًرا بديًعالقد قرَّ

أحكام الرشع كلها، وأحد القولني عند احلنابلة وغريهم، بل ذكَر ابن الَقيِّم أنَّ هذا إمجاٌع  

 من صحابة رسول اهلل َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم. 

 غري جاهٍل وناٍس.   -إْن طاوع -وكذا َمن ُجومع 
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ة بنت حبيش ملَّا   واألدلة عىل هذا كثرية، كحديث املِسء ِف صالته، وحديث فاطم

تيمية   ابن  بسَط هذا شيخ اْلسالم  آخره. وقد  إىل  بال وضوء..  تستحاض وتصيل  كانت 

ُ تعاىل.  َرمِحَُه اهللَّ

و إثم عليها وال قضاء،  إْن كانت جاهلًة، فال  إثم  فاملقصود:  فإنه ال  ناسيًة  إْن كانت 

عليها، وال جيب عليها القضاء؛ ألنَّ املفطرات عند النسيان ال إثم فيها، وال ُتفِسد الصوَم؛ 

ُ َوَسَقاهُ » كحديث:  اَم َأْطَعَمُه اهللَّ  . «َمْن َنِِسَ َوُهَو َصاِئٌم، فأكَل أو رشَب، َفْلُيتِمَّ َصْوَمُه، َفِإنَّ

 ....................................................................................... 
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فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني فإن مل يستطع فإطعام    والكفارة: عتق رقبة مؤمنة 

 . ستني مسكينا فإن مل جيد: سقطت عنه بخالف غريها من الكفارات 

 . «... والكفارة: عتُق رقبٍة مؤمنة »قوله: 

 ملَّا  انتهى من هذا بدأ ِف بياِن ما الكفارة، وقد ذكرها عىل الرتتيب. 

م، وفيه: هلكُت يا    والدليل عىل الكفارة: حديث أيب هريرة ِف الصحيحني الذي تقدَّ

 رسول اهلل.. إىل آخره. وذكرها عىل الرتتيب. 

وهذه الكفارات عىل الرتتيب كام هو قول أيب حنيفة والشافعي وأمحد ِف رواية، وهو  

 ظاهر حديث أيب هريرة، وهو الذي أخرجه الشيخان. 

ع واملعتمد  شاذة،  لكنها  ترتيب،  غري  من  الروايات  بعض  أخرجه  وجاءت  ما  ىل 

 الشيخان. 

 . «فإْن مل جيد سقطت » قال: 

الكفارة، وذكر له إطعام ستني مسكينًا،  للصحايب  النبي َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم    ملَّا  ذكر 

 يا رسو اهلل، ما بني اَلَبَتْيَها 
ِ
 أهُل بيٍت أحوج منا.  -أي: البة املدينة-قال: واهلل

اْذَهْب َوَأْطِعْمُه  »ِه َوَسلََّم ُثمَّ أعطاه عرًقا من متٍر، ُثمَّ قال:  فسكَت النبي َصىلَّ اهلُل َعَليْ 

 . «َأْهَلَك 

هذا الذي أعطاه إياه النبي َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ليس كفارًة؛ ألنه أطعمه أهله، وإنام  

وجبت عليه أعطاه إياه لفقره، ومل يلزمه أْن يقيض الكفارة إذا اغتنى، فدلَّ هذا عىل أنَّ َمن  

الشافعي ورواية   عندهالكفارة وليس   قول  املُصنِّف، وهذا  قرره  كام  عنه،  يشء، سقطت 

 عن اْلمام أمحد.
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 وال كفارة ِف رمضان بغري اجلامع واْلنزال باملساحقة. 

 . « وال كفارة ِف رمضان بغري اجلامع، واْلنزال باملساحقة »قوله: 

ف املُفطِّرات  العلم؛ هل  أهل  رفيه خالٌف بني  ارة؛ ألهنا ِف حرمة شهر  كفَّ مضان، يها 

فيه كفارة، ُمفطِّر  فيه كفارة كاجلامع، كام هو قول مالك   هل  أو  فكل  املبارشة  اْلنزال مع 

 ؟كام هو قول الشافعي وأمحد ِف رواية وأمحد ِف رواية، أم هو خاص  باجلامع

ارة خاصة باجلامع، وال  -َواهلُل َأْعَلمُ -أصح األقوال   دليل عىل هذا: أهنا مل تأِت  أنَّ الكفَّ

ارة، فنبقى عىل ما وردْت فيه، وهو اجلامع ِف  وإال ِف اجلامع ِف هنار رمضان،   األصل أال كفَّ

د هذا أنَّ اجلامع يغاير غريه ِف كثرٍي من األحكام الرشعية، فدلَّ عىل أنه   هنار رمضان، وُيَؤكِّ

 أغلظ من غريه.

اجلامع » قال:   بغري  رمضان  ِف  كفارة  قوله:  «وال  رمضان ».  غري    «ِف  هبذا  أخرج 

ارة فيه.  م أنَّ غري رمضان ال كفَّ  رمضان، وتقدَّ

باملساحقة » قال:   وَمن «واْلنزال  لكن  مة  وحُمرَّ كبرية  وإياكم  اهلل  عافنا  املساحقة:   ،

ٌل باملساحقة فسد الصوم؛ ألنَّه إنزال مع املبارشة،  أنزل هبا فقد فسد صومه، إذا حصل إنزا

م تقريره.عىل ما تقدَّ  ارة املغلظة ملَّا  تقدَّ  م تقريره، لكن عىل الصحيح ليس فيها الكفَّ
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   .«... وُيسن , وَمن فاته رمضان قىض عدد أيامهفصٌل.  » قوله: 

ا   :  « عدد أيامه َمن فاته رمضان قىض »أمَّ ٌة ِمْن }، هذا دلَّ عليه قول اهلل َعزَّ َوَجلَّ َفِعدَّ

 ، واْلمجاع؛ ألنَّه متعلق بذمته.[ 184]البقرة:    {َأيَّاٍم ُأَخرَ 

 . «... القضاء عىل الفور   وُيسن: »قوله: 

َساِرُعوا  }القضاء ُيستحب املبادرة بالقضاء، بل ُيستحب املبادرة بكل عمٍل صالح  

، وعىل هذا املذاهب األربعة؛ أنه ُيستحب املبادرة  [133]آل عمران:    {ٍة ِمْن َربُِّكمْ إىَِل َمْغِفرَ 

املذاهب  هذه  واجبًة عىل  ليست  وأيًضا  واجبة،  ليست  لكنها  الفور،  وأهنا عىل  بالقضاء، 

القضاء   أيام  قالت: كان يكون عيلَّ  الصحيحني،  األربعة، ويدل لذلك حديث عائشة ِف 

 عبان. فال أقضيها إال ِف ش

 فدلَّ عىل أنَّ القضاء ليس عىل الفور.

، إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه «إال إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب »قوله:  

آخر،   واجٌب  ودخل  ضاق  الواجب  ألنَّ  األربعة؛  املذاهب  قول  وهذا  القضاء،  فيجب 

هذا   ويدلُّ عىل  رمضان،  وأرضا  أن وهو  َعنُْهم  اهلُل  َرِِضَ  ر   أفتوا هم  الصحابة  أخَّ َمن  أنَّ 

 القضاء إىل رمضان آخر بتفريط، فإنَّ عليه القضاء مع إطعام عن كل يوٍم مسكينًا.

ر القضاء بتفريٍط،  أنه قال: َمن أخَّ َعنُْه  ثبَت عند الدارقطني عن أيب هريرة َرِِضَ اهلُل 

 فإنَّ عليه اْلطعام مع القضاء.

 فصٌل
وَمن فاته رمضان قىض عدد أيامه، وُيسن: القضاء عىل الفور إال إذا بقي من شعبان  

 بقدر ما عليه فيجب. 
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أ غري  عن  وجاء  مسكينًا،  يوٍم  كل  عن  ال  فيطعم  أنه  قدامة  ابن  ذكر  لذا  هريرة؛  يب 

 خالف بني الصحابة ِف ذلك، وهذا قول مالك والشافعي وأمحد خالًفا أليب حنيفة.

 

 ............................................................................... . 
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عرفة، أو يوم  ومبأن يصبقي عليه أيام من رمضان،  أن يتطوع وقد يصح ألحدٍ ال : مسألٌة 

 ذي احلجة عاشوراء، أو عرش

قوالنِف   القولني    املسألة  َأْعَلمُ -وأصح  ولو    -َواهلُل  يتطوَع  أْن  ألحٍد  يصح  ال  أنه 

 وعليه فرٌض.  بصياِم يوم عرفة، أو عاشوراء، أو غريمها

أنَّ   الرزاق  أبا هريرة قالويدلُّ لذلك  ثبَت عند عبد  فيام  َعنُْه  اهلُل  ابدأ بام    قال:  َرِِضَ 

 ، وهو قوُل أمحد ِف رواية. فرَض اهللُ 

ذل يؤكد  صوم  ُثمَّ  من  أفضل  الفرض  أنَّ صوم  عائشة   أيك  كانت  قيل:  فإْن  نفل، 

م ِف الصحيحني،   ر القضاء كام تقدَّ ما كانت تصوم يوم عرفة، وال يوم   اعقل أهنَّ هل يُ فُتَؤخِّ

 عاشوراء.. إىل آخره؟ 

أيب   قول  إىل  فنرجع  تصوم،  كانت  ما  أهنا  وحيتمل  تصوم،  كانت  أهنا  حيتمل  ُيقال: 

الرصيح؛   الفهريرة  نرد  للدل  دليلال  يدل  ،  لاملحتم  يلالرصيح  كانت ومما  ما  عائشة  أنَّ 

اهللُ ففقيهة،    أهنا تصوم،   َرِِضَ  هلا  كان  ألنَّ  ام  فرٍض؛  عىل  نفاًل  م  تقدِّ أْن  وأرضاها  َعنَْها   

 .وأحب إىل اهلل  الفرض أوىل من النفل

 . «فإْن نوى صوًما واجًبا، أو قضاًء ُثمَّ قلبه نفاًل، صح » قوله: 

ُثمَّ  »؛ أي قضاًء واجًبا،  «نوى صوًما واجًبا، أو قضاءً »هذه مسألة يذكرها احلنابلة، لو  

نفاًل، صح  ثبَت عند مالك ِف  قولالهذا  و،  « قلبه  ما  يدلُّ عليه  املوطأ وابن  حمتمل، وقد   

رِض اهلل عنهام: أنه تذكر صالة الظهر وهو ِف صالة العرص، فقلبها    املنذر عن ابن عمر

 . ، ثم صىلَّ الظهر، ثم صىلَّ العرصفأكملها نافلة

وال يصح: ابتداء تطوع َمن عليه قضاء رمضان، فإْن نوى صوًما واجًبا، أو قضاًء ُثمَّ  

 قلبه نفاًل، صح. 
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د الصيام،    نام يتعلَّق بالنية أوسع مفيالصالة    ألنَّ وقد ال يكون فيه داللة   فلذا لو شدَّ

: إنَّ أثر ابن عمر يدلُّ عىل هذا، فليس بعيًدا  قائل مشدد وقال: ال يصح، ففيه قوة، ولو قال

 . -َواهلُل َأْعَلمُ -

 : مسألة 

 ، فجاء شوال، فامت ومل يقض هذه األيام، من رمضان  قد يكون عىل الرجل صوم أيامٍ 

م ال خيرج عن حالني: ف  يقال: هذا الذي وصفه كام تقدَّ

ُعذٌر فمثل هذا ال ُيطعم عنه، أو    ريد القضاء لكن منعه مرٌض األوىل: أنَّه كان ي   الاحل

وما طاووس  إال  ذلك  عىل  العلامء  أمجع  قدامة:  ابن  قال  معذور،  العلامء هوهو  أي  د؛ 

 عون عىل هذا القول.مم

أنَّه كان بإمكانه أن يصوم، ومل يكن مريًضا  احلال هذا    ، فإنَّ مثلوال معذوًرا  الثانية: 

عن كل يوم مسكينًا؛ كام أفتى ِف ذلك الصحابة َرِِضَ اهلُل  مل يقضها  ُيطعم عن األيام التي  

 َعنْهم وأرضاهم. 

 ....................................................................................... 
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ا قوله:   . «وُيسن: صوم التطوع »وأمَّ

 ، صوم التطوع م انتقل إىل أحكام انتهى من أحكام صوم الفرض ث

 حكاه ابن حزم. مستحٌب باْلمجاع هوقد دلَّت عليه أدلة كثرية، ووصوم التطوع 

ويوم »وقوله:   يوم  ه«أفضله  كام  يوًما،  وُيفطر  يوًما  يصوم  أي  َعَلْيِه  و  ؛  داود  صوم 

اَلُم   صيام    استحباب   أخرج الشيخان من حديث عبد اهلل بن عمر، وقد ذهب إىل  كامالسَّ

ظاهر   وهو  املستحب،  الصيام  أفضل  أنَّه  احلنابلة:  ح  رصَّ وقد  األربعة،  املذاهب  داود، 

 .جعله أفضل الصيام فقدِِضَ اهلُل َعنُْه، وأرضاه حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص رَ 

ل صيام الدهر، وهذا فيه بحُث.  وبعض العلامء فضَّ

أنَّ  به احلنابلة، والبقية ذكروا: أنَّ صوم داود  كام  أفضل الصيام    هلكن املقصود  رّصح 

داود   وصيام  مستحٌب،  يوًما-صوٌم  وُيفطر  يوًما  يصوم  يوم   -أن  الفطر  يوم  وافق  فلو 

ويفطر يوًما، ويدلُّ عىل هذا كالم    اخلميس فاألفضل أنَّ يفطر؛ ألنَّ صوم داود يصوم يوًما

ُ تعاىل.  اْلمام أمحد َرمِحَُه اهللَّ

 . «.. وُيسن: صوم أيام البيض »قوله: 

ابن   اْلمجاع  حكى  مستحب،  الشهر  من  أيام  ثالثة  الصيام  أنَّ  عىل  العلامء  أمجع 

 قدامة،

وصيام الثالثة أيام من كل شهر فيه فضٌل كبري؛ ثبت ِف الصحيحني من حديث عبد  

َعَلْيِه َوَسلََّم قال:  اهلل احْلََسنََة  » بن عمرو بن العاص أنَّ النبي َصىلَّ اهلُل  َأيَّاٍم..  َثاَلَثِة  صياُم 

ْهرِ »، قال:  «بَِعرْشِ َأْمَثاهِلَا   . «ِصَياِم الدَّ

ويوم ويُ  يوم  وأفضله  التطوع،  صوم  عرش  ،  سن:  ثالثة  وهي  البيض:  أيام  صوم  وُيسن: 

 وأربعة عرش ومخسة عرش. 
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املذاهب األربعة صيام أيام البيض، والعمدة ِف ذلك ما ثبت عند النسائي استحبت  و

بن عبد اهللمن حديث   قال:  جرير  النبي صىل اهلل عليه وسلم  البجيل عن  ثالثة »  صيام 

أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثالث عرشة، وأربع عرشة، ومخس  

   «عرشة

 واحلديث صححه النووي وابن حجر. 

أنَّ ابن عباس ذكر: أنَّ  عمر بن اخلطاب كان    ِف هتذيب اآلثار  ، وثبت عند ابن جرير 

 بيض، وهي األيام التي ذكرها املُصنِّف.يصوم أيام ال

 فال أقل أن يصوم طالب العلم ثالثة أيام من كلِّ شهٍر؛ ليفوز بصيام الدهر.   

ال ُيعتد به، فهو حساٌب   ، والتقويمال بالرؤيا  التقويمبأكثر شهور السنة تدخل  :  تنبيه

با  دخوهلا  ُيضبط  األشهر  وبعض  الشهر كشهر شعبان  من  أيام  هناك  لكن  لرؤية، فلكي، 

 أيام البيض.  فمثل هذه ُيستحب صيام

 ....................................................................................... 
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واالثنني »  اخلميس  استحبابه  .  «صوم  إىل  ذهب  قد  تعاىل:   ُ اهللَّ َرمِحَُه  النووي  قال 

عىل العلامء  أنَّ  العبارة  فظاهر  وغريهم،  و  أصحابنا  الصيام،  نص  استحباب  علامء قد 

األربعة   عند  صومهاماستحباب  املذاهب  ثبت  ما  لذلك  ويدلُّ  والنسائي،  داود  من   أيب 

االثنني   يوم  صيام  ى  يتحرَّ َوَسلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  َصىلَّ  النبي  كان  قالت:  أهنا  عائشة  حديث 

 واخلميس. 

اهلُل  وثبت عند أمحد وأ يب داود والنسائي من حديث أسامة بن زيد، قال النبي َصىلَّ 

قال:   َواخْلَِميِس  االْثننَْيِ  ُسئل عن صيام  ملَّا   َوَسلََّم  اهلل؛  » َعَلْيِه  األَْعاَمُل عىل  ُتْعَرُض  فيهام 

 َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم.  «َوُأِحبُّ َأْن ُيْعَرَض َعَميِل َوَأنَا َصاِئمٌ 

ابن  وثبت   أنَّ  مع  واخلميس،  االثنني  يصوم  كان  أنَّه  مسعود  ابن  عن  شيبة  أيب  عند 

ما  بالقرآن، ومع ذلك  الصحابة؛ ألنَّه كان مشغواًل  إىل  بالنسبة  الصيام  قليل  مسعود كان 

 كان يدع صيام االْثننَْيِ َواخْلَِميِس َرِِضَ اهلُل َعنُْه وأرضاه.

 . «وستة من شوال »قوله: 

 . الشافعي وأمحد :وهو قول ،ُمستحٌب  لوصيام ستة من شوا 

حديث   من  مسلم  أخرج  ما  أخرج  ما  لذلك  النبي أيب  ويدلُّ  عن  األنصاري  أيوب 

ْهرِ » َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، قال:  ٍل َكاَن َكِصَياِم الدَّ ا  . «َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثمَّ َأتَْبَعُه ِست ا ِمْن َشوَّ

 يراها إال ِف شهر شوال، وال يرون تقديم النفل عىل ال  هور َمن قال بصيام الستومج

الٍ » الفرض؛ لظاهر احلديث:   . « َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثمَّ َأتَْبَعُه ِست ا ِمْن َشوَّ

ِف غري    تصوم الستائض أو النفساء، فال  لم يستطع الصيام؛ كاحل فوَمن كان معذوًرا  

 ِف شوال.الرشيعة علَّقته  و؛ ألَّنه ال دليل عىل ذلك، شوال

 وصوم اخلميس واالثنني، وستة من شوال. 
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و نن،  السُّ هتذيب  ِف  نفيس  بحٌث  القيم  بأهنمما  والبن  قال  َمن  ذي    ا قال:  ِف  ُتصام 

غريب عجيٌب  فقوله  معلَّ   القعدة  األمر  ذكر  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  َصىلَّ  النبي  بشوال،  ألنَّ  ًقا 

ٌق بالفرض كالرواتب متعلِّقة بالفرض. له مزية ألنه شوال ِف  ست القال: وصيام و  متعلِّ

 ............................................................ ...........................

 .. 
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م »قوله:   . «... وُسن: صوم املحرَّ

م مستحب؛ ملا ثبَت ِف ُمْسلٍِم ِمْن َحِديِث َأيِب ُهَرْيَرَة،  شهر  صوُم   ُسئل النبي َصىلَّ  حمرَّ

مِ » اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم عن َأْفَضِل الصياِم َبْعَد َرَمَضاَن، قال:   امْلَُحرَّ
ِ
 . «َشْهُر اهلل

 ذكر هذا املالكية والشافعية واحلنابلة. 

عاشوراء » قال:   ابن  «وآكده:  هذا  ذكَر  كام  متواترة  عاشوراء  صيام  ِف  واألحاديُث   .

عاشور أدلة  ومن  وغريه،  ِف  اجلوزي  عباس  وابن  الصحيحني،  ِف  عائشة  حديث  اء: 

قال:   عاشوراء،  يوم  صوِم  عن  ُسئل  ُمْسلِم،  ِف  قتادة  أيب  وحديث  ُر  » الصحيحني،  ُيَكفِّ

نََة املاضيةَ   . «السَّ

أيب   حلديث  سنٍة  ارة  كفَّ وهو  األربعة،  املذاهب  عاشوراء  يوم  صيام  إىل  ذهب  وقد 

 قتادة.

 الصغائر دون الكبائر. تكفر ديث، فرُياد أهنا كرت ِف األحاالكفارات إذا ذُ  تنبيه/

 ويدلُّ عىل هذا دليالن:

أنَّ  ل:  األَوَّ يشء   هالدليل  ال  فإهنا  ومنزلًة،  مرتبًة  التطوعية  األعامل  هذه  بلغت  مهام 

وِف الفرض،  إىل  َعَلْيِه   صحيح  بالنسبة  اهلُل  َصىلَّ  النبي  أنَّ  هريرة  أيب  حديث  من  ُمْسلِم 

ن إىل رمضان، َواجْلُْمَعُة إىَِل اجْلُْمَعِة، والصلوات اخلمس إىل الصلوات  رمضا » َوَسلََّم قال:  

ا َبْينَُهنَّ إذا ُاجتنبت الكبائر  َ
ِ
اَراٌت مل  .« اخلمس، َكفَّ

 الفرائض العظيمة، فام دوهنا من باب أوىل. ا ِفهذ

رشِحه   ه ِفالدليل الثاين: اْلمجاع، حكى اْلمجاَع ابُن عبد الَب، ونقله ابن رجب، وأقرَّ 

 ابن عطية أيًضا. أقرهعىل األربعني، و

ارة َسنٍة.  م، وآكده: عاشوراء، وهو كفَّ  وُسن: صوم املحرَّ
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بصوم اليوم العارش، واألكمل أْن يصوم معه اليوم التاسع،    وصوُم عاشوراء، حيصل

 ولو اقترص عىل العارش صح.

 لذا األكمل أْن يصوم التاسع والعارش، وعىل هذا املذاهب األربعة. 

ال األيام  يصوَم  أْن  األكمل  أنَّ  املتأخرين  بعُض  والعارش،  وذكر  التاسع،  ثالثة: 

قال:   عباس،  ابن  من حديث  أمحد  أخرج  ملا  وذلك  قبله،  » واحلادي عرش؛  يوًما  صوموا 

بعده  الروايات:  «ويوًما  بعض  بعده ». ِف  يوًما  أو  قبله  أنَّ    « يوًما  الروايات شاذة إال  هذه 

 ِف سنده: حممد بن أيب ليىل، وهو يسُء احلفظ كام قال اْلمام أمحد. وضعيفة

 ُمْسلِم دون هذه الزيادة. صحيح ِف  أصل احلديث ، و

ا أْن يقترص عىل اليوم الواحد وهو العارش، أو أْن يصوم معه التاسع،   فلذا الصيام إمَّ

ومل ُيضبط اليوم العارش، فُيستحب أْن يصوم  وهذا األكمل، لكن إذا شكَّ ِف دخول الشهر 

أياًما ثالثة؛ ليوفق للتاسع والعارش يقينًا، وهذا قول أيب إسحق السبيعي والشافعي وأمحد 

ُ َعنُْه وأرضاه.  ومجاعة من أهل العلم، وهو ظاهر ما ثبَت عن عبد اهلل بن عباس َرِِضَ اهللَّ

ملقيد ال جتزئ فيه النية من الليل، فذكر ذهَب بعُض أهل العلم إىل أنَّ النفل امسألة/  

من الليل، فلو    نوىنحوها أهنا ال جتزئ إال بأْن تُ ِف صياِم ستٍّ من شوال، وعاشوراء، و

 أنشأ النية من النهار مل جتزئ، ذكَر هذا بعض الشافعية، وتبعهم بعض علامئنا األفاضل. 

 لكن ِف هذا نظٌر من جهتني:  

م  كن الصحابة  ع  ألوىل: أنَّ اآلثاراجلهة ا مل  و،  ةعدم اشرتاط تبييت النية عام    ِفام تقدَّ

ق بني نفٍل ونفٍل.   ُتفرِّ

 ............................................................ ...........................

 .. 
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الشافعية، وليس هذا  ةالثاني  هةواجل أَر َمن قال هبذا إال بعُض املتأخرين من  : أنني مل 

 قواًل معروًفا عند األولني. 

ريها، فإنه مزئ، فلذا َمن أنشأ النية من النهار ِف عاشوراء أو ِف ستٍّ من شوال أو غ

 فكأنه صام عاشوراء كاماًل، وست ا من شوال كاماًل، لكن ال يستوي األجر.

من الليل، ونفٍل ُينشأ من النهار، لكن كالمها قد صامه، فيه  بيت النية  تفرٌق بني نفٍل  

 وكالمها ُيقال: رشًعا صاما هذا اليوم. 

أيامف عليه ست  ت  مرَّ َرُجاًل  أنَّ  النهار،    ِف شوال  لو  من  النية    رشًعا  صامفقد  ينشئ 

بأنه ال يكون من فالقول  أيام من شوال،  هو خالف األصل  شوال،    صوم ست من  ستة 

 .وال دليل حيتاج إىل دليلو

 ................................................... ......... ...........................

 .. 



  

 
 81 لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الريس

 . «... وصوم عرش ذي احلجة»قوله: 

ا صوم ُتصام،    أمَّ أهنا  إىل  العلم  أهل  أكثر  فلفضلها، وقد ذهب   كامعرش ذي احلجة؛ 

 ُيستفاد من كالم ابن رجب ِف كتاب: لطائف املعارف.

ِف   أفأصوم  رمضان،  من  عرًشا  عيلَّ  إنَّ  قال:  هريرة  رجاًل جاء أليب  أنَّ  لذلك  ويدلُّ 

 عرِش ذي احلجة؟ قال: ابدأ ما فرَض اهلل.

يام كان معروًفا عند السلف، وجاء ِف ذلك أثر عن عمر وعن  فدلَّ هذا عىل أنَّ الص

ُ َعنُْه وأرضاه. يل، لكن مل يصح، وإنام الذي صحع  عن أيب هريرة َرِِضَ اهللَّ

ُ َعنُْهم وأرضاهم.   فصومها كان معروًفا عند السلف َرِِضَ اهللَّ

عائشة:   ا حديث  َوَسلََّم ص » أمَّ َعَلْيِه  اهلُل  َصىلَّ  النبي  رأيُت  قط ما  العرش  وِف  ،  «ام ِف 

ألفاظه:    » بعض 
ِ
اهللَّ َرُسوَل  َرَأيُْت  َصاِئاًم    َما  وسلم  عليه  اهلل  َقطُّ صىل  له  «اْلَعرْشِ  أوَّ فقد   ،

أهنا    أهل ا  إمَّ بتأويالٍت؛  كله  أرادت العلم  العيدالعرش  مع  حتى  فيه  أ،  ا  الروايات  وأنَّ 

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه  اهلُل  النبي َصىلَّ  أو ؛ ألنَّ  له الصيام.. إىل غري  شاذة،  يتيرس   كان مشغواًل، ومل 

 ذلك من املعاين. 

ُيقال: بعدم استحباب الصيام؛ ألنَّ النبي َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم مل    يصح أن   الفأي ا كان  

ي وإفطار  يوٍم  بأنَّ صوَم  ُيقال:  ال  كام  َعَلْيِه يصمه،  اهلُل  َصىلَّ  النبي  ألنَّ  مستحب ا؛  ليس  وم 

ثبت  َوَسلَّمَ  قد  ألنه  يصمه؛  البخاري  مل  ِف  عباس  ابن  حديث  أيامٍ »    ِف  من  العمل    ما 

عام، مع فهِم السلف، فال ُيرتك لرتِك  وهذا    «  الصالح فيهن أحب إىل من هذه العرش.... 

  .ألكثر من احتاململ النبي َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم الذي حيت

ارة سنتني.   وصوم عرش ذي احلجة، وآكده: يوم عرفة، وهو كفَّ
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ا   أيب  فيوم عرفة  صيام  أمَّ عليه حديث  ويدلُّ  األربعة،  املذاهب  مستحب، وعىل هذا 

اِضَيَة َواْلَباِقَيةَ » قتادة: ُسِئَل َعْن َصْوِم َيْوِم َعَرَفَة؟ َفَقاَل:   نََة امْلَ ُر السَّ  . «ُيَكفِّ

َعَلْيِه وِف البخاري من حديث أم الفضل: اختلف الصحابة هل كان النبي   َصىلَّ اهلُل 

أنه ما   َوَسلََّم علموا  َعَلْيِه  اهلُل  َوَسلََّم صائاًم ِف يوم عرفة ِف احلج ؟ فلام رأوه رشَب َصىلَّ 

 كان صائاًم. 

ُ َعنُْهم وأرضاهم. فدلَّ عىل أنَّ صيام يوم عرفة كان مت ًرا عندهم َرِِضَ اهللَّ  قرِّ

-ال يصوم؟ واألظهر    م األفضل له أْن يصوم أهل  واختلف العلامء ِف صيام احلاج،  

خالًفا لعائشة، وقول    عند ابن جرير  أنَّ األفضل أال يصوم كام ثبت عن عمر  -َواهلُل َأْعَلم

 ربعة. عمر مقدم عىل عائشة، وهذا قول أكثر أصحاب املذاهب األ

 ....................................................................................... 
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 ذكر األيام التي يكره   انتقل إىل  األيام التي يستحب صومها  بعد أْن ذكر  « وُكره » قال:  

 . صومها

كان  عمر  أنَّ  هذا  عىل  والدليل  احلنابلة،  هذا  إىل  ذهب  فقد  رجب  إفراد  كراهة  ا  أمَّ

األيدي رأى  فإذا  رجٍب،  الصوم ِف  الناس عىل  وقال:   يرضب  األكل رضهبا،  ُتكف عن 

فُيكره صوُم رجب، لكن   يوٌم كانت تعظِّمه اجلاهلية،  أْن ُيصام شهر    هوُيكره  الذي  هذا 

 رجب كله.

 لكن ُيستثنى من هذا أمران: 

ل: أْن ُيصام مع غريه من األشهر احلُُرم، فقد ثبت هذا عن ابن عمر، عند  األمر األَوَّ

 عبد الرزاق وهو قول أمحد وغريه. 

يُ   األمر الثاين:  من أشهر احلرم،    حتى لو كان أكثره بدافع أنه   من رجب  صوَم أيامٌ أْن 

 ، ذكَر هذا احلنابلة وغريهم. هذا مستحب  ومثل 

النبي  «واجلمعة »  أنَّ  هريرة  أيب  حديث  من  ثبَت  وقد  بالصوم،  اجلمعة  ُد  إفرا ُيكره   :

َوَسلََّم قال:   َعَلْيِه  اهلُل  َيوْ » َصىلَّ  وا  خَتُصُّ اأْلَيَّامِ اَل  َبنْيِ  ِمْن  بِِصَياٍم  اجْلُُمَعِة  ُمْسلِ «َم   م . أخرجه 

هريرة:   أيب  من حديث  الصحيحني  أيًضا ِف  تصوَم  » وقال  أْن  إاِلَّ  اجلُُمَعِة،  َيْوَم  تصوم  الَ 

 « َيْوًما َقْبَلُه َأْو َيْوًما َبْعَدهُ 

 ة.فدلَّ هذا عىل أنه ُيكره أْن ُيفرد، وهذا قول أمحد، خالًفا للبقي

الشافعي له تفصيل، قال: إْن كان يشغله عن التبكري لصالة اجلمعة فُيكره له، وإن مل و

 يشغله فال ُيكره له.

ا أبو حنيفة ومالك؛  و  .فال يكره إفرادهأمَّ

 وُكره: إفراد رجب واجلمعة والسبت بالصوم. 
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 . مكروهٌ  إفراده والصواب: أن 

بالصوم » قوله:   من  «والسبت  وجاء  ُبرس،  بنت  صامء  حديث  من  اخلمسة  أخرج   .

َض َعَلْيُكمْ » رس، قال: حديث عبد اهلل بن بُ  ْبِت إاِلَّ ِِف َما اْفرُتِ  اَل َتُصوُموا َيْوَم السَّ

. فظاهُر احلديث أنَّ صومه  «ِإْن مَلْ جَيِْد َأَحُدُكْم إاِلَّ حِلَاَء ِعنََبٍة، َأْو ُعوَد َشَجَرٍة َفْلَيْمَضْغهُ ف 

م، وهذا   العلامء عىل أنَّ صومه  أمجع العلامء عىل عدم القول بظاهره؛ أي أمجع    الظاهرحُمرَّ

ًما، حكى اْلمجاع ابن تيمية ِف: رشح العمدة.  ليس حُمرَّ

ا كالم العلامء واملذاهب األربعة   ومل أَر َمن نصَّ عىل احلرمة إال بعض املعارصين، أمَّ

تيمية. هذا   ابن  الذي حكاه شيخ اْلسالم  ًما، ويكفي اْلمجاع  حُمرَّ ليس  أنه  وغريهم عىل 

 أواًل.

العلامء ذهبوا لتضعيفه؛ كاْلمام أمحد وغريه، نصوا عىل ضعفه؛ كابن ثانًيا: كث ري من 

 تيمية وابن الَقيِّم، وبينوا أنه منَكر من جهة الدراية والرواية.

عائشة وغريه،   من حديث  الصحيحني  َوَسلََّم ِف  َعَلْيِه  اهلُل  َصىلَّ  النبي  عن  ثبت  فقد 

 كان يصوم حتى نقول: ال ُيفطِر.

أنَّ  ُبدَّ  ذكرفال  مما  ذلك  غري  إىل  السبت،  يوم  معها  باحلرمة  القول  أنَّ  املقصود:    وا، 

الكراهة:  لإل  خمالف ا  أمَّ  ، َأْعَلم-األظهر  فمجاع  احلديث   -َواهلُل  ألنَّ  مكروًها؛  ليس  أنه 

إفراده   أنَّ  إىل  العلم  أهل  وأكثر  تيمية  ابن  وقال  والشافعي  مالك  ذهب  لذا  ضعيف، 

 . -َواهلُل َأْعَلم-الصواب  بالصوم ليس مكروًها، وهذا

 . «... وُكره: صوُم يوِم الشك»قوله: 

َقرَتٌ  أو  َغْيٌم  يكن  مل  إذا  الثالثون من شعبان،  الشك، وهو  يوِم  وحَيُْرم صوم  ،  وُكره: صوُم 

 العيدين، وأيام الترشيق. 
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ل من رمضان أو الثالثني من شعبان، له حاالن:   اليوم الذي حيتمل أْن يكون األَوَّ

أ ا  م، واحلنابلة ذهبوا  إمَّ ْن حيول دون رؤيته غيٌم أو قرٌت، فصيامه مستحب  عىل ما تقدَّ

 للوجوب، وتقدم أنه مرجوح، والصواب: أنه مستحب.

احلال الثاين: أال حيول دون رؤية اهلالل غيٌم وال قرت، تراءى الناس اهلالل ومل يروه، 

ُ َعنُْه أنه قال:  فصياُم هذا اليوم هو يوم الشك، وقد ثبت عن عامر بن يا َمن  »رس َرِِضَ اهللَّ

 . أخرجه اخلمسة.«صاَم يوم الشكِّ فقد عىَص أبا القاسم َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

قول  وهذا  الشك،  يوم  صوم  جيوز  فال  م،  حُمرَّ الشك  يوم  صوم  أنَّ  عىل  هذا  فدلَّ 

ُ َتَعاىَل أنَّ  م.الشافعي، وظاهر قول اْلمام أمحد َرمِحَُه اهللَّ   صومه صوم حُمرَّ

ه هبذا التفسري، هذا صحيٌح، لكن قوله  فام ذكر املصنِّف من أنَّ هذا يوم الشك، وفرسَّ

 أنه عىل التحريم.  « أبا القاسم   عىص »بالكراهة فيه نظر، واألصل ِف قوله: 

 . «وحَيُْرم صوم العيدين، وأيام الترشيق »قوله: 

الش أخرَج  ملا  صومهام؛  فيحرم  العيدان:  ا  سعيد  أمَّ أيب  حديث  من  النبي  » يخان  أنَّ 

 . متفق عليه. «َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم هنى عن صوم يومني: عيد الفطر، واألضحى 

 وقد أمجَع العلامء عىل حرمة صوم هذا اليوم، كام حكى اْلمجاَع ابُن قدامة.

ُنَبْيَشَة اهْلَُذيِلِّ  ا أيام الترشيق: فقد ثبَت ِف ُمْسلِم من حديِث   أنَّ النبي َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه أمَّ

 َعزَّ َوَجلَّ » َوَسلََّم قال: 
ِ
ٍب َوِذْكٍر هلل يِق َأيَّاُم َأْكٍل َورُشْ  . «َأيَّاُم التَّرْشِ

أْن  له  فيصح  اهلدي،  جيد  ومل  قارًنا  أو  ُمتمتًِّعا  كان  مَلن  إال  حرمة صومها،  عىل  فدلَّ 

إَِذا َرَجْعُتمْ َفِصيَ }يصوم؛ ألنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ قال:   َأيَّاٍم ِِف احْلَجِّ َوَسْبَعٍة  َثاَلَثِة  ]البقرة:    {اُم 

196] . 
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، أخرج البخاري عن ابن عمر وعائشة قاال: مل ُيرخص   فلو صام ِف أيام الترشيق صحَّ

 الترشيق إال مَلن مل جيد اهلدي.الصيام أيام 

 وهذا قول ملالك وأمحد ِف رواية.

 ....................................................................................... 
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إمتامه » قوله:   مل جيب  تطوٍع  ِف  دخَل  عمرة    .«وَمن  أو  حجٍّ  ِف  دخَل  َمن  أنَّ  العلامُء  أمجَع 

ُّوا احْلَجَّ }نافلتني وجب عليه أْن يتمهام، حكى اْلمجاَع ابن قدامة وغريه؛ لقوله تعاىل:  َوَأمِت

 َواْلُعْمَرةَ 
ِ
َّ
ِ

 . [196]البقرة:   { هلل

قول  وهو  اْلمتام،  جيب  ال  أنه  القولني  وأصح  والعمرة،  احلج  عدا  فيام  واختلفوا 

الشافعي وأمحد، ويدلُّ لذلك أنَّ هذا هو الثابت عن عبد اهلل بن عباس عند عبد الرزاق  

 ُ   َعنُْه وأرضاه. َرِِضَ اهللَّ

تعاىل:   قوله  ا  َأْعاَمَلُكْم  }أمَّ ُتْبطُِلوا  أهل [33]حممد:    {َواَل  أنَّ  الَب  عبد  ابن  بنيَّ  فقد   ،

د به الرياء، ال أال يكمَل العمل. نَّة عىل أنَّ املرا  السُّ

 . « وِف فرٍض جيب، ما مل يقلبه نفاًل »وقوله: 

ا الفرض: فَمن دخَل ِف أي فرٍض فيجب ع  ليه باْلمجاع، حكى اْلمجاع ابن قدامة. أمَّ

د،    « ما مل يقلبه نفاًل » قال:   م الكالم عىل القلب ِف النفل، وأنَّ هذه املسألة فيها تردُّ تقدَّ

بام أنه الزال فرًضا    لكن الذي أمجع العلامء عليه أنَّ َمن دخل فرًضا فإنه جيب عليه أْن يتمه

 .أي إذا مل يقلب نفاًل 

 تنبيه: 

ِف  شاَع  الفلكي،    مما  باحلساب  رمضان  شهر  يدخلون  أهنم  اْلسالمي  العامل  بالد 

 وإدخال شهر رمضان باحلساب الفلكي ال يصح ألموٍر:

ل: أنه خمالٌف للنص، وهو قول النبي َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِف حديث ابن  األمر األَوَّ

 . «ُصوُموا لُِرْؤَيتِِه َوَأْفطُِروا لُِرْؤَيتِهِ »عمر: 

 وَمن دخَل ِف تطوٍع مل جيب إمتامه، وِف فرٍض جيب، ما مل يقلبه نفاًل. 
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مر الثاين: أنَّ العلامء ممعون عىل أنه ال ُيعتد باحلساب الفلكي، حكى اْلمجاع ابن  األ

 عبد الَب، وابن تيمية، وابن حجر وغريمها.

فُوجد  يفعلوه،  ومل  السلف  عند  موجوًدا  كان  الفلكي  احلساب  أنَّ  الثالث:  األمر 

هلم أْن يصوموا بناًء عىل  املقتيض ومل يعملوا به، فلذلك َمن كان ِف بلٍد ومل يروه، فال يصح  

َفِإْن  » احلساب الفلكي، بل حاهلم حاُل َمن مل يَر اهلالل، فيجب عليهم أْن يتموا، كام قال:  

َي َعَلْيُكْم َفَأْكِمُلوا  َة َشْعَباَن َثاَلثنَِي َيْوًما   ُغمِّ  . «ِعدَّ

و ًة يل  ُحجَّ الدرس، وأْن جيعله  يتقبل هذا  أْن  إال هو  إَل  الذي ال  إنه أسأل اهلل  لكم، 

النافع   بالعلم  اجلميع  عىل  َيُمنَّ  وأْن  اللقاء،  عند  زاًدا  جيعله  أْن  وأسأله  الرحيم،  الرمحن 

وجزاكم  ذلك،  عىل  يميتنا  وأْن  نَّة،  والسُّ التوحيد  عىل  مجيًعا  حييينا  وأْن  الصالح،  والعمل 

 اهلُل خرًيا. 

 

 ............................................................ ...........................
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