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¢ 
اهللا،  عىل رسولِ  اركَ وب مَ هللا، وصىل اهللا وسلَّ  احلمدُ 

   .ن واالهه ومَ حبِ ه وصَ وعىل آلِ 
 ،  أما بعدُ

 )1( »رمضـان صـيامالصة لطيفة يف أحكام خ« فهذه
ــبكة  ــىل ش ــايب ع ــرب حس ــحايب ع ــيل وأص كتبتهــا أله

بتـدي تبِصـرةً ، »الفيسـبوك«التواصل االجتامعـي   للمُ
ةً  نتهي وتَذكِرَ ، بـال ، وجعلتها يف ثالثـني )2( للمُ مسـألةً

ا، ال عن الكتاب والسنة استكبارا، ألدلة اختصارذِكرٍ ل
حيني،  كلَّ اخلريِ  فإن اخلريَ  ـرزِ يف التمسك بالوَ ومِ غَ زُ ولُ

إن -، ولعلَّ هذه املسـائلَ تكـونُ )3( النُّصوص بال مَني
لكتابةٍ أكثرَ تفصيال، وأحسنَ تدليال،  )4( نَواةً  -شاء اهللا

                                                             

َها  )1( ، ألهنا ال تحتوي إال »صيامالخالصة يف أحكام ال«لم أسمِّ

الفا للمعهود يف كتب الفقه من أحكام، ِخ  على ما يتعلق برمضانَ 

فل كعاشوراء وصيام النَّ ،نالتي ُتعنى بأحكام صيام الفرض كرمضا

 ا... موعرفة وغيره

تبصرة «: )1/22( »فتح المغيث«يف  ♫يقول السخاوي  )2(

عالما، وتذكرة هبا ما لم يكن  ار هبتبصَّ برتك همزه، يَ  :للمبتدي

يتذكر هبا ما  ه،ه وأشهرَ ل من الشيء أكثرَ وهو الذي حصَّ  :للمنتهي

 .بتصرفانتهى  .»كان عنه ذاهال

 .ن َشكٍّ أي بدو )3(

 .أي: أصًال  )4(
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صد. واهللاُ    )5(من وراء القَ
 

ه ن أَ  اهللاَ أسألُ  يفقهنا يف دينه، وأن حيييَنا عىل توحيدِ
وسنة رسوله، هذا واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم وبارك 
عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعـني، واحلمـد هللا رب 

 .العاملني
 
 

 
 

 وكتب
  ـارمَّ ـع نـب ـريَّ ـغـالص

  1437 رمضان املبارك لعاممن  05 اجلمعة عرص   
  )6(بفرنسا »تـولوز«دينة بم 6201 جوان 10املوافق لـ

                                                             

 يف هذه التعليقات المختصرة -إن شاء اهللا-وهذا ما سأسعى له  )5(

 ونُ ، واهللا سبحانه هو الموفق لكل خير، ومنه العَ على شكل حواشٍ 

 .كالنوعليه التُّ 

مسائل قليلة يف هذه النسخة، يف هذه النسخة وقد استدركت  )6(

 .حفظه اهللا تعالى ريشيخنا عبد اهللا العنقبناء على توجيهات 
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 التدليل والبيان 
 »اخلالصة يف أحكام صيام رمضان«على 

ــن .1 ــب م ــىل الواج ــلم ع ــ املس ــام يف )7( هُ التفقُّ  أحك

 أو ،)9(يـدري ال وهو رفطِ مُ  يف يقع ال حتى )8(الصيام

                                                             

: ♀، ولقوله ]١العلق: [﴾K﴿امتثاال لقوله تعالى:  )7(

ينِ « ْهُه فِي الدِّ ، وال شك أن من أركان الدين »َمْن ُيرِِد اهللاُ بِِه َخْيًرا ُيَفقِّ

 شهر رمضان، وعليه فمن الواجب على كل مسلم تعلمُ  صيامَ 

ل اإلقدام قب العلم بهعمل واجب، وجب  أحكام الصيام، فإن كلَّ 

َطَلُب «عليه، فما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، ويف الحديث: 

 .وصّححه األلباين ،رواه ابن ماجه »اْلِعْلِم َفرِيَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلمٍ 

: )1/159( »مفتاح دار السعادة«يف  ♫قال ابن القيم 

ف على وقَّ عمال إِذا تَ من الَعْبد من اْلُعُلوم واأل َواِجُب ال فالمطلوُب «

ي ،ِمنَْها ءٍ َشي  انتهى. »َوَسائِلال جوَب َواِجبا وُ  ءُ َكاَن َذلِك الشَّ

 ىمه علمتحدثا عن العلم الواجب تعلُّ  ♫قال ابن عبد الرب  )8(

والذي يلزم «: )1/56( »جامع بيان العلم وفضله«كل مسلم يف 

ملة ه من ُج جهلُ  اإلنسانَ  سعُ ه من ذلك ما ال يَ فرُض  الجميعَ 

 فريضةٌ  مَس الخَ  الصلواِت  وأنَّ قال:  إلى أن... المفرتضةالفرائض 

 ،إال به من طهارهتا وسائر أحكامها تمُّ ما ال تَ  لمُ لمها عِ مه من عِ لزَ ويَ 

 مُّ تِ ه، وما ال يَ صومَ  ُد فِس ما يُ  لمُ لزمه عِ ، ويَ فرٌض  رمضانَ  صومَ  وأنَّ 

 انتهى. »...إال به

 فطر.ال يُ الدخان  شرَب كمن يظن أن  )9(
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ــ ــ مرِ حيَ ، وهــو ال جهــال وتنطُّعــا احلــالل مــن هنفسَ

 )10(.يدري

رِ  .2  توطّنت ملا للهجرة، نيةالثا السنة يف )11(الصيامُ  ضَ فُ

 النبي وصام والصالة، التوحيد عىل الصحابة نفوس

 )12( .رمضانات سعَ تِ  ♀

                                                             

 من المفطرات. الطيَب  وأ السواكَ أو  االحتالمَ من يظن أن ك )10(

هو اإلمساك بنية عن  وشرعا:هو اإلمساك،  الصيام لغة: )11(

الصادق شهويت البطن والفرج وما يف حكمهما من طلوع الفجر 

 إلى غروب الشمس.

 التقوى تحقيق وهي أصليةٌ  له مقاصدُ  الصوموكسائر العبادات ف

الصوم عليهم من  كان فرُض حيث بلنا من قَ ل(خالفا  العبودية هللاو

ل حُص يَ ة عيَّ بَ تَ  ، وله مقاصدُ )بيل اآلصار واألثقال التي كلفوا هباقَ 

وتوثيق العالقات  ،، كالصحة للبدنعاجلةٌ  للعبد منها منافعُ 

قدح يف تال  وغير ذلك من الفوائد التي، االجتماعية بين المسلمين

جال  هللا االمتثال والتعبدساًسا أف إذا كان قصد المكلَّ  ،أصل الصوم

 وعال.

ض رِ وفُ «: )2/29( »زاد المعاد«يف  ♫قال ابن القيم  )12(

أوال على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم 

للشيخ  ل اإلطعامُ عِ قل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم، وُج نُ 
= 
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 )13(من واحد عـدل اهلالل برؤية الشهرِ  دخولُ  يثبت .3

 فـال احلسـاب وأما ،)14(ثالثني شعبانَ  ةِ دَّ عِ  بإمتام أو

 )15(.إمجاعا يعترب

 
 

                                                             
= 

ويطعمان عن كل  الكبير والمرأة إذا لم يطيقا الصيام، فإهنما يفطران

 انتهى. »...يوم مسكينا

َقاَل: َتَراَءى النَّاُس الِهَالَل، َفَأْخَبْرُت  ¶َعِن اْبِن ُعَمَر  )13(

ِصَيامِِه. َأنِّي َرَأْيُتُه، َفَصاَم، َوَأَمَر النَّاَس بِ  ♀َرُسوَل اهللاِ 

َحُه رواُه أبو َداُود  .األلباين، َوَصحَّ

إَِذا «: قال ♀اهللاِ  َل َرُسوأنَّ  »الصحيحين«ففي  )14(

َرَأْيتُُموُه َفُصوُموا، َوإَِذا َرَأْيُتُموُه َفَأْفطُِروا، َفإِْن ُغمَّ َعَلْيُكْم َفاْقُدُروا 

َة َشْعَباَن َثَالثِينَ «، ويف رواية: »َلهُ  ، وهذا تفسير من »َفَأْكِمُلوا ِعدَّ

 ، وأحسن ما ُيفّسر به كالمُ »َفاْقُدُروا َلهُ «للفظة  ♀النبي 

قال ابن ُرشد  .نفِسه ♀رسول اهللا  رسول اهللا هو كالمُ 

فوجَب أن ُيحَمَل الُمجمُل «: )2/47( »بداية المجتهد«يف  ♫

ر، وهي طريقة ال خالف فيها بين األصوليين  انتهى. »على الُمَفسَّ

 »التمهيد«يف  عبد الربكابن  جماعة من أهل العلم كاهحكما  )15(

، يف )133-25/132( »الفتاوى«يف  وابن تيمية ،)14/352(

 .آخرين
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 ،)16(رمضـان مـن ليلة أولَ  الصيام نيةِ  قدعَ  من بد ال .4

 )18(.الصوم ينقطع مل ما )17(الشهر لكامل وتكفي

 هاقدُ عَ  فيجب ،بدعةٌ  هبا ظُ والتلفُّ  ،القلبُ  هاحملُّ  النيةُ  .5

ــ يعلــم واهللاُ فقــط، بالقلــب  ختفــي ومــا ائررالس

 )19(.الصدور

 

 

                                                             

ْن َلْم م«: مرفوعا، وقيل بوقفه ▲َحْفَصَة لما جاء عن  )16(

َياَم َقْبَل الَفْجرِ َفَال ِصَياَم َلهُ  ، رواه أحمد وأهل السنن. »ُيَبيِِّت الصِّ

من الليل  ت النيةَ يِّ بَ مكن لمن لم يُ فإِّنه يُ وهذا بخالف صيام التطوع، 

 فطرات.مسكا عن المُ ل مُ زَ ما لم يَ  أْن ينوي ذلك يف النهار

 .إن شاء اهللا ، وهو الصحيحوهذا َمذهب المالكية )17(

قال ابن ُجزي بفطر بسبب حيض أو نفاس أو سفر ونحوه.  )18(

جزيه نِيَّة تُ «: )80(ص  »القوانين الفقهية«يف  ♫المالكي 

 .»َوَكَذلَِك فِي ِصَيام متتابع َما لم يقطعهُ  ،َواِحَدة لرمضان فِي َأوله

حور قام أّن من  وال ريَب  )19( رب، عتَ فقد حَصل له القصد المُ للسُّ

 . فلوال الصيام ما كان ليأكَل يف ذلك الوقت
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 ،صـحيحٍ  ،بالغٍ  ،عاقلٍ  ،مسلمٍ  لِّ كُ  عىل الصيامُ  جيب .6

ـــاخلُ  املـــرأة وتزيـــد ،)20(قـــيمٍ مُ   احلـــيضِ  مـــن وَّ لُ

 )21(.والنفاس

 ينبغي ولكنه واجب، غريُ  يبلغ مل الذي الصبي صيام .7

ا، كـام كـان  هتعويدُ  جً عىل هذه العبادة العظيمة تـدرُّ

نا ريض اهللا عنهمي  )22( .فعل أسالفُ

                                                             

وخرج بذلك المسافر، فإن اهللا رخص له يف الفطر إذا سافر  )20(

ے   ﴿سفرا ُتقصر فيه الصالة، قال تعالى:        ~  }  |  {

  ¨  §  ¦¥  ¤   £  ¢    ¡©  ª   «   ¬ ®   

 »القوانين الفقهية«يف  ♫ابن ُجزي قال . ]١٨٥البقرة: [﴾¯

وأما الصحة واإلقامة، فشرطان يف وجوب الصيام، ال « :)78(ص 

 .انتهى. »يف صحته

َأَلْيَس إَِذا َحاَضْت َلْم ُتَصلِّ َوَلْم «: ♀قوله ل )21(

 رواه البخاري ومسلم.. »؟َتُصمْ 

َبيِّعُ كما قالت  )22( ٍذ َعْن َصْوِم عَ  بِنُْت  الرُّ َفُكنَّا، َبْعَد «: اُشوَراءَ ُمَعوِّ

َغارَ َذلَِك َنُصوُمُه،  ُم ِصْبَياَننَا الصِّ ْعَبَة ِمَن اْلِعْهنِ  ،َوُنَصوِّ  َوَنْصنَُع َلُهُم اللُّ

ْعَبَة [الصوف] ، َفنَْذَهُب بِِه َمَعنَا، َفإَِذا َسَأُلوَنا الطََّعاَم، َأْعَطْينَاُهُم اللُّ

وا َصْومَ    مسلم.و رواه البخاري .»ُهمْ ُتْلِهيِهْم َحتَّى ُيتِمُّ

ويف «: )4/201( »الفتح«يف  ♫قال الحافظ ابن حجر 

 . »الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام
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 وعلــيهام الصــيامُ  علــيهام محيــرُ  والنفســاء احلــائض .8

 تتكـرر، ألهنـا الصالة، يقضيان وال إمجاعا، القضاء

 )23(.العام يف فمرة الصيام بخالف

 ال الـذي واملـريض الكبـري، للشـيخ الفطر يرخص .9

 يسـتطيعان ال ألهنـام فديـة وعليهام ،)24( برؤه يرجى

 )25( .القضاء

                                                             

، فقلُت: ما ▲قالْت: سألُت عائشَة  ▲عن ُمعاذة ف )23(

ٌة  الَة؟ فقالْت: أَحُروِريَّ وَم وال تقضي الصَّ باُل الحائِض تقضي الصَّ

ٍة، ولكني أسأُل. قالت: كان ُيصيُبنا أنِت؟ فقلُت  : لست بَحُروريَّ

الةِ  وِم، وال ُنؤمُر بقضاِء الصَّ . رواه البخاري ذلك، فنؤمُر بقضاِء الصَّ

 :)39(ص  »نونيته«يف  ♫يقول القحطاين  ومسلم.

 انِ مَ زَ  لَّ كُ  ودُ عُ تَ  الةَ الصَّ  نَّ إِ    *   اهَ التَ َص  يدُ عِ وال تُ  يامَ ي الصِّ ِض قْ تَ 

 كاألمراض الُمزمنة التي ال ُيمكن معها الصيام. )24(

R  Q       ﴿يف قوله تعالى:  ¶قال ابن عباس  )25(

V  U   T  S﴾] :َمنُْسوَخٍة ُهَو َلْيَسْت بِ «: ]١٨٤البقرة

ُة الَكبَِريُة الَ يَ  َ ْيُخ الَكبُِري، َواَملْرأ ِن ُصوَما، َفُيْطِعَام يَ اِن َأْن طِيعَ ْستَ الشَّ

 رواه البخاري. .»َيْوٍم ِمْسِكينًاَمَكاَن ُكلِّ 

ألن للذي يشق عليه الصوم باقية لم ُتنسخ، أي أن رخصة اإلطعام 

اهللا جعل الفدية عديال للصوم يف حال التخيير، فدل ذلك على أهنا 

 تكون بدال عنه حال العجز عن الصوم.
= 



  
 اخلالصة يف أحكام صيام رمضان 9

 أي( صاع ربع يوم كل عن: الصيام يف ديةُ الفِ  .10

د : البلد طعام من رامغ 600 نحو وهي ،)26()مُ

 ...رز مقرونة، كسكيس،

 

 

 

                                                             
= 

R  Q       ﴿ الصيام يف آية ◙ويؤيده قول معاذ بن جبل 

V  U   T  S﴾ :» َاَن َمْن َشاَء َصاَم، َوَمْن َشاَء ك

 َأْنَزَل اْآلَيَة اْألُْخَرى ُثمَّ إِنَّ اَهللا  ،َأْطَعَم مِْسكِينًا، َفَأْجَزَأ َذلَِك َعنْهُ 

﴿m  l  k  j  i   h﴾  إَِىل َقْولِِه﴿   v  u

y   x  w﴾ : ،ِحيِح َفَأْثَبَت اهللاُ ِصَياَمُه َعَلى اْلُمِقيِم الصَّ

َص فِيهِ  ْطَعاَم لِْلَكبِيرِ الَِّذي َال  َوَرخَّ لِْلَمرِيِض َواْلُمَسافِرِ َوَثبََّت اْإلِ

يَامَ   أحمد وأبو داود، وصححه األلباين.رواه . »َيْسَتطِيُع الصِّ

وأما الذي أصابه الَخرف والتخليط فال صيام عليه وال كفارة، ألنه 

 يف حكم من ُرفع عنه القلم والتكليف.

 وجماعة. وهذا مذهب المالكية )26(
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ديةُ  .11  وخةمطب جبةوَ  عطييُ  أو د،مُ  دربقَ  طعام إما الفِ

 ذلك يف واألمرُ  ،)27(يوم كل عن واحد ملسكني

 )28(.واسع

 عىل أو نفسها عىل خافت إن واملرضع احلامل املرأة .12

 هلا تيرس متى وتقيض تفطر أن فلها صبيها،

 )29(.ذلك

                                                             

دية، بخالف سائر من فِ  وال بأس أن ُيعطي مسكينا واحدا أكثرَ  )27(

الكفارات كاليمين وغيرها مما يجب فيه استيعاب عدد المساكين 

 المأمور بإطعامهم.

 لما كربأنه  حَّ َص واألنفع واألصلح للفقراء،  واألولى فعُل  )28(

ريد صنع جفنة ثَ ز عن الصيام، كان يوعجَ  ◙بن مالك أنس 

 .همشبعَ يثالثين مسكينا ف ويدعو إليها

فلها، ها أو على طِ ا على نفِس بين من أفطرت خوفً  ال فرَق و )29(

ويف الحديث: وغاية ما يكون أهنما يف حكم المريض والمسافر، 

الَِة، َوَعِن « ْوَم، َوَشْطَر الصَّ إِنَّ اهللاَ َتَعاَلى َوَضَع َعِن اْلُمَسافِرِ الصَّ

ْومَ الَحاِمِل َأِو الْ  أحمد وأصحاب السنن، وحسنه رواه . »ُمْرِضِع الصَّ

 .األلباين
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 السفر مسافة كانت إذا الفطر، للمسافر يرخص .13

 اخلروج قبل يفطر أن له وجيوز ،رتميلوك 80 حوايل

 )30( .بيته من

 قضاءً  بُ يوجِ  ما - :نوعان لصياما مبطالت .14

بُ  وما - ،وكفارةً   .فقط قضاءً  يوجِ

 

 

                                                             

ِد ْبِن َكْعٍب، َأنَُّه َقاَل: َأَتْيُت َأَنَس ْبن َمالٍِك فِي ف )30( َعْن ُمَحمَّ

َرَمَضاَن َوُهَو ُيِريُد َسَفًرا، َوَقْد ُرِحَلْت َلُه َراِحَلُتُه، َوَلبَِس ثَِياَب 

َفِر، َفَدَعا بَِطَعاٍم فَ  . ُثمَّ َركَِب  ،»ُسنَّةٌ «َأَكَل، َفُقْلُت َلُه: ُسنٌَّة؟ َقاَل: السَّ

رسالة مستقلة يف تصحيح ذا  ♫ أللباينل، والرتمذيرواه 

تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفرة بعد «الحديث بعنوان: 

 .»الفجر

 :بابتحت ) 2/156( »جامعه«يف  ♫قال اإلمام الرتمذي 

 أهلِ  وقد ذهب بعُض «: »َج ُيرِيُد َسَفًراما جاء فيمن َأَكَل ُثمَّ َخرَ «

فطر يف بيته قبل أن العلم إلى هذا الحديث، وقالوا: للمسافر أن يُ 

ر الصالة حتى يخرج من جدار المدينة أو قُص وليس له أن يَ  ،يخرج

 .»القرية
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بُ  الصومَ  بطليُ  ما أما .15  فهو ،وكفارةً  قضاءً  ويوجِ

 واملرأة ،)31(العلامء مجهور عند غري ال اجلامع

 )32( .سواء فيه والرجل

 نعدممُ  وهذا( مؤمنة رقبة إعتاق :اجلامع كفارة .16

 مل إنف ابعني،متت شهرين صيامُ فمن مل جيد ف ،)اآلن

دٍّ مسكينا ستني فإطعام يستطع  600(، بمقدار مُ

 )33( .لكل مسكني )رامغ

بُ  الصومَ  بطليُ  ما .17  األكلُ : فقط قضاءً  ويوجِ

 ذية،غَ املُ  ركاإلبَ  مقامهام يقوم ما أو عمدا، والرشبُ 

ذية  واءالدَّ  قنةحُ  أماو   .فطرتُ  فالغري املُغَ

                                                             

كل من أفطر  علىخالفا للمالكية، الذين ُيوجبون الكفارة  )31(

 عمدا، بأكل وشرب وجماع ونحوه. 

يف  زوجتهالرجل الذي جامع  من قصة »الصحيحين«لما يف  )32(

  بالكفارة. ♀هنار رمضان، فأمره النبي 

 وقد تقدم الكالم على طريقة اإلطعام.  )33(
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 ءيش وال صومه فليتم ناسيا رشب أو أكل من .18

 مذهب وهذا ،)34(اهللا أطعمه فقد عليه،

 )35(.اجلمهور

 من وأما باإلمجاع، عمدا القيء :املفطرات من .19

 )36( .عليه يشء فال القيء ذرعه

 واحليض ،)37(االستمناء: أيضا املفطرات منو .20

 )38( .املغرب قبل بلحظة ولو والنفاس

                                                             

َمْن َنِسَي َوُهَو َصائٌِم، َفَأَكَل َأْو « ♀لقول رسول اهللا  )34(

َما َأْطَعَمُه اهللاُ  رواه البخاري . »َوَسَقاهُ َشرَِب، َفْلُيتِمَّ َصْوَمُه، َفإِنَّ

َمْن َأْفَطَر فِي َرَمَضاَن َناِسًيا َفَال َقَضاَء َعَلْيِه «لَحاكِِم: عند اوومسلم، 

اَرةَ   .»َوَال َكفَّ

 . خالفا للمالكية الذين يوجبون عليه القضاء )35(

َمْن َذَرَعُه الَقْيُء َفَال َقَضاَء «: ♀لقول رسول اهللا  )36(

 .هُ بَ لَ وغَ  هُ قَ بَ : َس هُ عَ رَ وذَ  .»َقاَء َفَعَلْيِه الَقَضاءُ َعَلْيِه، َوَمِن اْستَ 

َيْتُرُك َطَعاَمُه، َوَشَراَبُه، َوَشْهَوَتُه « ما جاء يف الحديث القدسي:ل )37(

َياُم لي َوأَنا أْجِزي بِهِ  ، ومن استمنى لم يكن تاركا »ِمْن أْجِلي، الصِّ

  لشهوته، ناهيك عن ارتكابه ألمر محرم يف دين اهللا.

 دها انعدامه. وألهنما من موانع الصيام، التي يلزم من وج )38(
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طُ اجللد وهي ( جامةاحلِ  املفطرات من ليس .21 رشَ

 عند ،)سحبُ الدم من البدن، وأو غريه باملِرشاط

 )39( .العلامء مجهور

ُّ يَ  ال .22 طر  ير من عند حتى الدم، حتليلُ  رضُ الفِ

 عىل يؤثر ال قليلٌ  اخلارجَ  الدمَ  ألن احلجامة،ب

  .الصائم

د والسباحة االغتسالُ  :للصائم يباح .23  ،والتَّربَ

 مل ما الدواء قنةوحُ ، )40(وقطرة العني واالكتحال،

                                                             

َأْفَطَر الَحاِجُم «: ، الذين اعتَمدوا على حديثخالفا للحنابلة )39(

. ، خالفا للجمهورُمحَكٌم غيُر َمنسوخوقالوا إنه  ،»َوالَمْحُجومُ 

إلى الليل، ألهنا ُتضعف أن يؤخرها الحجامة لمن احتاج واألحوط 

 ر عليه.ثِّ ؤَ الصائم وتُ 

قلت: ويف النسخة  .ال يف حكمهمافليست طعاًما وال شراًبا، و )40(

واستدرك األولى من هذه الرسالة: كتبت (وقطرة العين واألنف)، 

القول بعدم تفطير قطرة األنف «شيخنا عبد اهللا العنقري بقوله: 

لذا جاء نهي الصائم عن المبالغة يف  ،ألن األنف منفذ ،بعيد

ولهذا حذفت كلمة (األنف) وأبقيت على (قطرة . »االستنشاق

العين)، فإن العين ليست من منافذ الطعام والشراب، وال تأخذ 

 حكمهما.
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سل  ، وجيوز)41(ةً مغذي تكن ما  إىلنابة اجلله تأخري غُ

 )42( .الفجرطلوع بعد 

 ريق لعُ وبَ  الطيبة، الروائح شمُّ  :أيضا للصائم يباح .24

 االحرتازُ  يمكن ال ألنه دقيق، بلةرْ وغَ  طريق بارُ وغُ 

 .شاء ساعة أي يف كَ وَّ سَ يتَ  أن وله ،هذه األشياء من

 إذا وحتى الفجر، عيطلُ  حتى والرشبُ  األكلُ  يباح .25

 منه فليقض إناء أحدكم يد ويف ناملؤذ أذن

 )43(.هنمته

                                                             

إلى المعدة، وما يدخل عن طريق  إدخال المنظاروكذلك  )41(

ة«(وبخاخ الربو اإلحليل،  الذي يستنشقه باللهجة التونسية)  »الَفدَّ

رس، أو تنظيف األسنان، فر السن، أو قلع الضَح ، والمريض

 نفذ إلى الحلق.يوفرشاة األسنان، إذا اجتنب ابتالع ما 

أزواج رسول اهللا  َعنوقد ُحكي اإلجماع على هذا، لما جاء  )42(

ُيْدِرُكُه الَفْجُر َوُهَو ُجنٌُب مِْن  ♀َكاَن  هُ َأنَّ  ♀

 رواه البخاري ومسلم. .َأْهلِِه، ُثمَّ َيْغَتِسُل َوَيُصومُ 

إَِذا َسِمَع َأَحُدُكُم النَِّداَء «: ♀رسول اهللا لقول  )43(

َناُء َعَلى َيِدِه، َفَال َيَضْعُه َحتَّى َيْقِضَي َحاَجَتُه ِمنْهُ  رواه أحمد  .»َواْإلِ

ار بنُ  وأبو داود، وصححه األلباين. قال ارٍ  َعمَّ أحد رواة  َأبِي َعمَّ

ُن إَِذا َبَزَغ «: الحديث ُن ُيَؤذِّ  .»اْلَفْجرُ َوَكاَن اْلُمَؤذِّ
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 بدعة هو بل اإلمساك، ةَ نامَ زْ رُ  ىمَّ سَ يُ  بام ربةعِ  ال .26

 َ F  E  D  C   ﴿ :يقولتعاىل  واهللا دثة،حمُ

N  M     L  K  J  I  H   G﴾] :البقرة

رُ من  حتى األكلُ  فيجوز ،]١٨٧  طلوعيتأكد املُتسحِّ

 )44(.الفجر

 

 

 

                                                             

 )4/199( »فتح الباري«يف  ♫ قال الحافظ ابن حجر )44(

حدث يف رة ما أُ نكَ من البدع المُ «ا بدعة اإلمساك قبل الفجر: رً مستنكِ 

هذا الزمان من إيقاع األذان الثاين قبل الفجر بنحو ثلث ساعة يف 

م هُ رَّ وقد َج  ،زعما ممن أحدثه أنه لالحتياط يف العبادة ،رمضان

أن صاروا ال يؤذنون إال بعد الغروب بدرجة لتمكين ذلك إلى 

 ،وخالفوا السنة حورَ لوا السُّ جَّ وعَ  طرَ روا الفِ فأخَّ  ،-زعموا-الوقت 

 انتهى .»واهللا المستعان رُّ فيهم الشَّ  رَ ثُ وكَ  يرُ عنهم الَخ  لَّ فلذلك قَ 

 .مختصرا
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 عجيلُ وتَ  )45(حورسُّ ال تأخريُ  :الصوم آداب من .27

ِ  ،بطَ رُ  عىل رفطِ يُ  وأن ،)46(طورالفُ   د فعىلفإن مل جيَ

أي  ، فإن مل جيد فعىلماءفإن مل جيد فعىل  ،)47(متر

 طعام شاء.
                                                             

ْرَنا َمَع َرُسولِ « :َقاَل  ◙َعْن َزْيِد ْبِن َثابٍِت ف )45(  اهللاِ َتَسحَّ

َالِة. َقاَل َأَنٌس: ُقْلت لَِزْيٍد: َكْم َكاَن  ،♀ ُثمَّ َقاَم إَلى الصَّ

ُحوِر؟ َقاَل: َقْدُر َخْمِسيَن آَيةً  رواه البخاري . »َبْيَن اْألََذاِن َوالسَّ

 فيه دليُل «إحكام األحكام: «يف  $ومسلم. قال ابن دقيق العيد 

 رادَ والظاهر: أن المُ  الفجر.ه من قريبِ حور، وتَ السُّ  استحباب تأخيرِ 

إلى  ه؛ ألنه أقرُب تأخيرُ  بُّ َح ستَ وإنما يُ باألذان ههنا: األذان الثاين. 

 انتهى .»ىوَ فظ القُ قصود من حِ صول المَ ُح 

َال َيَزاُل النَّاُس بَِخْيٍر َما «: ♀َرُسوِل اهللاِ  لقول )46(

ُلوا الِفْطرَ   رواه البخاري ومسلم. . »َعجَّ

: )2/26( »إحكام األحكام«يف  ♫لعيد قال ابن دقيق ا

على  ردٌّ وفيه  ،باتفاق بٌّ َح ستَ ن الغروب مُ يقُّ طر بعد تَ الفِ  تعجيُل «

ولعل هذا هو جم. هور النَّ إلى ظُ  طرَ الفِ رون الذين يؤخِّ  يعةالشِّ 

طر؛ ألهنم إذا لوا الفِ جَّ ون الناس ال يزالون بخير ما عَ السبب يف كَ 

وال يزالون بخير ما ، خالف السنة روه كانوا داخلين يف فعلأخَّ 

 انتهى بتصرف. .»فعلوا السنة

قوٍّ التمر مُ «: )4/268( »زاد المعاد«يف  ♫قال ابن القيم  )47(

 .انتهى .»لين للطبع، وهو من أكثر الثمار تغذية للبدنللكبد مُ 
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 ،الظمأُ  ذهب«: بقولك الفطر، عند الدعاء يستحب .28

 .» اهللا شاء إن األجرُ  بتَ وثَ  ،روقالعُ  توابتلَّ 

ون أن املسلم عىل .29 ه يَصُ  ألقوالا فاحش من صومَ

 الطعام ترك الصوم يف ما أهونَ  فإن واألفعال،

فَّقُ  فال اجلوارح باقي حفظُ  وأما والرشاب، وَ  له يُ

 )48( .واتقاه اهللا خاف من إال

                                                             

ير يف غَ أباحها اهللا فطرات التي المُ  ركُ فقد َيسُهُل على الناس تَ  )48(

رات التي ب عليهم ِص رمضان، وَيصعُ  ياَنُة صيامهم من الُمَكدِّ

مها اهللا يف رمضاَن ويف غير رمضان اهللا  رسوُل  قال ويف الحديث، حرَّ

وِر َوالَعَمَل بِِه َفَلْيَس هللاِ َحاَجٌة « ♀ َمْن َلْم َيَدْع َقْوَل الزُّ

 رواه البخاري. . »فِي َأْن َيَدَع َطَعاَمُه َوَشَراَبهُ 

اهللا  عبدِ  بنُ  جابرُ الصحابيُّ   هو الذي وصفهيقيُّ قِ الصيام الحَ و

ك عن ك ولسانُ رُ ك وبَص معُ م َس ُص مت فليَ إذا ُص «: بقوله ◙

 ينةٌ كِ وَس  قارٌ ن عليك وَ وليكُ  ،ى الجارأذَ  عْ ودَ  ،محارِ الكذب والمَ 

  ».ك سواءفطرِ  ك ويومَ صومِ  يومَ  جعْل وال تَ  ،كصومِ  يومَ 

ا ا وإن كان نائمً ب أحًد تَ غْ لم يَ  يف عبادة ما الصائمُ «قال أبو العالية: و

 . »راشهعلى فِ 

: )155(ص  »لطائف المعارف«يف  ♫قال ابن رجب 

ب قرُّ ل إال بعد التَّ كمُ باحات ال يَ رك المُ إلى اهللا تعالى بتَ  ُب رُّ التقَ «

إلى اهللا  بحرمات ثم تقرَّ المُ  فمن ارتكَب  ،حرماترك المُ إليه بتَ 
= 
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يف املسجد  مجاعة رمضان ليايل قيام ستحبيُ  .30

 تالوة من واإلكثار ،)49(وهي صالة الرتاويح
                                                             

= 

ب من يترك الفرائض ويتقرَّ باحات كان بمثابة رك المُ تعالى بتَ 

 رُ ؤمَ ا عند الجمهور بحيث ال يُ ئً جزِ ه مُ وإن كان صومُ  ،بالنوافل

 . انتهى .»بإعادته

 :)42(ص  »نونيته«يف  يقول القحطاين

 انِ فَ ْج األَ بِ  يَك ينَ لى عَ عَ  ْق بِ طْ أَ    *   انَالخَ  نِ عَ  وِت كُ بالسُّ  َك امَ يَ ِص  نْ صِّ َح 

 َرَمَضاَن إِيَماًنا َمْن َقامَ « :♀لقول رسول اهللا  )49(

َم ِمْن َذْنبِهِ  قال  رواه البخاري ومسلم.. »َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

يام بقِ  رادُ والمُ «: )6/39( »شرح مسلم«يف  ♫الحافظ النووي 

وأداؤها ، »هاالعلماء على استحبابِ  فَق واتَّ  ،الرتاويح صالةُ  رمضانَ 

 :)25(ص  قال القحطاين .لجمهوريف المسجد جماعة أفضل عند ا

 النِ ْس كَ  زٍ جِ ـيْ وَ عُ  لِّ ـكُ  شاطُ ـونَ    *   هِ يلِ ـيف لَ  ةٌ ـراَح  َح راوُ ـــالتَّ  إنَّ 

 انِ بَ لْ الصُّ  ةُ يعَ وِش  وُس جُ  المَ إالَّ    *   ارً نكَ مُ  َح راوُ التَّ  َل عَ ما َج  واهللاِ 

ابن تيمية عدد ركعات الرتاويح، فقد قال شيخ اإلسالم عن وأما 

ت قِّ وَ لم يُ  رمضانَ  قيامِ  فَس نَ إنَّ «: )22/272( »وىالفتا«يف  $

ال  ♀؛ بل كان هو ناا معيَّ دً َد فيه عَ  ♀ النبيُّ 

[الراتبة مع  )13( ه على ثالث عشرة ركعةوال غيرِ  زيد يف رمضانَ يَ 

 بنِ  يِّ بَ على أُ  عهم عمرُ مَ فلما َج  ،الركعات طيُل لكن كان يُ  ،القيام]

وكان  ،ثم يوتر بثالث )20( ةً صلي هبم عشرين ركعكان يُ  ٍب عْ كَ 

على  فُّ ألن ذلك أَخ  ،در ما زاد من الركعاتبقَ  القراءةَ  فُّ خِ يُ 
= 



   
بن عمارصغيــر ال 20  

 

 
يل فإن وختمه، القرآن ِ ربْ  النبيَّ  يدارس كان جِ

 ،نرمضا يف قرآنَ ال ♀

 

 

                                                             
= 

ثم كان طائفة من السلف  ،المأمومين من تطويل الركعة الواحدة

وآخرون قاموا بست  ،ويوترون بثالث )40( ركعةً يقومون بأربعين 

يف  وهذا كله سائغ فكيفما قام ،وأوتروا بثالث )36(وثالثين 

حسب ب أن يكونواألفضل  ،رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن

  انتهى بتصرف يسير. .»اختالف أحوال المصلين

، لقول من صالته ملِّ مع اإلمام حتى ُيَس  القيامعلى  رُص وينبغي الحِ 

َماِم َحتَّى َينَْصرَِف ُحِسَب َمْن َقاَم َمَع اإلِ « :♀رسول اهللا 

ولو  حمد وأصحاب السنن، وصححه األلباين.رواه أ. »َلُه ِقَياُم َلْيَلةٍ 

بعدها فلك ذلك،  نفَل صلى اإلمام الوتر فَصلِّه معه، وإذا أردت التَّ 

 . »َال ِوْتَراِن ِفي ليلة« :♀، لقوله ترَ الوِ  عيدتُ  البشرط أ

 جنَ خرُ رط أن يَ بَش  التراويِح  وال بأس بحضور النساء صالةَ 

 بات.تطيِّ ال مُ ة وينَ بزِ  جاٍت تبرِّ مُ  يرَ مات غَ ِش حتَ مُ 
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عارضه به  ♀ فلام كان العام الذي تويف فيه

 )50(.مرتني

 

 صيام أحكام يف اخلالصة« هذه انتهت وهبذا

 ،)51(الشهر أيام دِّ عَ بِ  مسألة ثالثون اهتُ دَّ وعِ  ،»رمضان

 نقص من فيها عام ويتجاوز هبا ينفعأسأل أن  واهللاَ

                                                             

n  m  l  k  j  i   h   ﴿قال تعالى:   )50(

s  r  q  p   o﴾ ، َزل فيه نَ  بشهر يٌق قِ فح

-كر ، وأعظم الذِّ موالهكر من ذِ  ر فيه المسلمُ كتاب أن ُيكثِ  مُ أعظَ 

ِن ِن ابعَ  روى البخاريو اهللا سبحانه. كتابتالوة  -على الصحيح

َأْجَوَد النَّاِس،  ♀ َكاَن َرُسوُل اهللاِ «، َقاَل: ¶ َعبَّاسٍ 

َوَكاَن َيْلَقاُه فِي َما َيُكوُن فِي َرَمَضاَن ِحيَن َيْلَقاُه ِجْبِريُل،  َوَكاَن َأْجَودُ 

 ♀ُكلِّ َلْيَلٍة ِمْن َرَمَضاَن َفُيَداِرُسُه الُقْرآَن، َفَلَرُسوُل اهللاِ 

يِح الُمْرَسَلةِ   دارسةَ مُ  فيه أنَّ  كمةُ الحِ  :قيلو .»َأْجَوُد بِالَخْيرِ ِمَن الرِّ

 .ودالجُ  نى سبُب والغِ  ،فسى النَّنَغِ  زيدِ بمَ  هدَ له العَ  دُ دِّ جَ تُ  القرآنِ 

الذي من  تمام القصدتفاؤال بَكُمَل، َتمَّ وة الشهر إذا دَّ بعِ  أي: )51(

ُف  عهاأجله جمَ  ر اهللا ما فيها من نقص وخلل، جبُ أن يَ أمًال ، والمؤلِّ

 ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.كامال األجرَ  لهأن يكتب رجاًء و

، بةُ الطيِّ  الكلمةُ  هول، وُيعجُبه الَفأ ♀وكان رسول اهللا 

 .وللخير فس بالخيرالنَّ لما فيها من استبشارِ 
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 لصياممجيع إخواين و يوفقني أن هأسأل كام وخلل،

 أعلم، واهللاُ واحتسابا، إيامنا املبارك الشهر هذا وقيام

 )52(.حممد بينانَ  عىل كَ وبارَ  مَ وسلَّ  اهللاُ وصىل

                                                             

ائِِم َفْرَحَتاِن: َفْرَحٌة ِعنَْد فِْطرِِه، َوَفْرَحٌة ِعنَْد «ويف الحديث:  )52( للصَّ

ُف  حرِ كما فَ ف .»لَِقاِء َربِّهِ   هعلي نَّ مُ أن يَ  رجو اهللاَ ي هوف ،مامهابإت المؤلِّ

h  g  ﴿َكَدرها وعذاهبا،  هن يصِرَف عنثوابِها، وأو بَصفِوها

q  p       o  n  m   l  k    j     i  r  st    vuw    y  x

  z﴾] :٢٠المزمل[. 

 ـارـر بن عمَّ الصغيَّ : وكتب

 ،1438من رمضان المبارك لعام  06 الخميس ظهر

 ،1439من رمضان المبارك لعام  16الجمعة  عصرلت: دِّ ثم عُ 

 بفرنسا» تــولوز«بمدينة  2018جوان  01الموافق لـ 




