
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



٣ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

  
  اجلامع املتني 

  وفتاوى رمضانمن فقه 
  لعلماء املسلمني

  )لفقه وفتاوى ابن تيمية والسعدى وابن باز وابن عثيمن وابن جربين والفوزان واأللباىنكتاب جامع (

  إعداد
  أمحد مصطفى متوىل .د

  
  
  



٤ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

دس عن النقائص واألضداد، املُترتِّه عن الصـاحبة  احلمد هللا املُتعاىل عن األنداد، املقَ
واألوالد، رافع السبع الشداد، عاليةً بغري عماد، وواضع األرضِ للمهـاد، مثَبتـةً   
بالراسيات األطْواد، املطَّلع على سر القُلُوب ومكنون الفُؤاد، مقدرِ ما كـان ومـا   

ار لُطفه جتري مراكب العباد، ويف ميـدان حبـه   يكونُ من الضالل والرشاد، يف حب
جتول خيلُ الزهاد، وعنده مبتغى الطالبني ومنتهى القصاد، وبِعينِـه مـا يتحمـل    
املُتحملون من أجله يف االجتهاد، يرى دبيب النمل األسود يف السواد، ويعلَم مـا  

ئلني فزادهم من الزاد، وأعطى توسوس به النفس يف باطن االعتقاد، جاد على السا
الكثري من العاملني املخلصني يف املراد، أمحده محداً يفوق على األعداد، وأشكره على 
نِعمه وكلَّما شكر زاد، وأشهد أنْ ال إِله إِالَّ اهللا وحده ال شريك له له امللك الرحيم 

وث إىل مجيعِ اخللْق يف كلِّ البالد، صلَّى بالعباد، وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسوله املبع
اهللا عليه وعلى صاحبه أيب بكرٍ الَّذي بذَل من نفِْسه وماله وجاد، وعلى عمر الَّذي 
بالَغَ يف نصرِ اِإلسالم وأجاد، وعلى عثمانَ الَّذي جهز جيش العسرة فيا فخره يـوم  

عة واجلـالد، وعلـى مجيـع اآللِ    يقوم األشهاد، وعلى علٍّي املعـروف بالشـجا  
  . واألصحابِ والتابعني هلم بإحسان إىل يوم التناد، وسلِّم تسليماً
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 كتاب الصيامِ البن عثيمني

   
  :تعريف الصيام
فَكُلـي  {{: مصدر صام يصوم، ومعناه أمسك، ومنه قوله تعـاىل  الصيام يف اللغة
تريِن من الْبشرِ أَحدا فَقُولي إِني نذَرت للرحمن صوما فَلَن أُكَلِّـم   واشربِي وقَري عيناً فَإِما

فَإِما {{: إمساكاً عن الكالم، بدليل قوله: أي}} صوما{{: فقوله] مرمي[}} *الْيوم إِنِسيا 
يعين }} إِني نذَرت للرحمن صوما{{: إذا رأيت أحداً فقويل: أي}} تريِن من الْبشرِ أَحدا
  .}}فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنِسيا{{إمساكاً عن الكالم 

  ومنه قوهلم صامت عليه األرض، إذا أمسكته وأخفته
فهو التعبد هللا سبحانه وتعاىل باإلمساك عن األكل والشرب، وسائر  وأما يف الشرع

  .ب الشمساملفطرات، من طلوع الفجر إىل غرو
وجيب التفطن إلحلاق كلمة التعبد يف التعريف؛ ألن كثرياً من الفقهاء ال يـذكروا  

أقوال وأفعال : اإلمساك عن املفطرات من كذا إىل كذا، ويف الصالة يقولون هي: بل يقولون
معلومة، ولكن ينبغي أن نزيد كلمة التعبد، حىت ال تكون جمرد حركات، أو جمرد إمسـاك،  

  بادةبل تكون ع
  

  :حكم الصيام
  .الوجوب بالنص واإلمجاع: وحكمه

أنه أحد أركانه، فهو ذو أمهية عظيمـة يف مرتبتـه يف   : ومرتبته يف الدين اإلسالمي
  .الدين اإلسالمي

وقد فرض اهللا الصيام يف السنة الثانية إمجاعاً، فصام النيب صلّى اهللا عليه وسلّم تسع 
تخيري بني الصيام واإلطعام؛ واحلكمة من فرضه علـى  رمضانات إمجاعاً، وفرض أوالً على ال

التخيري التدرج يف التشريع؛ ليكون أسهل يف القبول؛ كما يف حترمي اخلمر، مث تعني الصـيام  
  .وصارت الفدية على من ال يستطيع الصوم إطالقاً
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مث اعلم أن حكمة اهللا ـ عز وجل ـ، أن اهللا نوع العبادات يف التكليف؛ ليختـرب    
كيف يكون امتثاله هلذه األنواع، فهل ميتثل ويقبل ما يوافق طبعه، أو ميتثل ما بـه   املكلف

  ١رضا اهللا عز وجل؟
   

  مىت جيب الصيام؟
  :جيب بأحد أمرين

  أي هالل رمضان: رؤية هالله: األول
  ] .١٨٥: البقرة[}} فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه{{: ـ لقوله تعاىل ١

                                           
يل حمض، وبعضها مركب، الصالة، والزكاة، والصوم، واحلج، وجدنا أن بعضها بدين حمض، وبعضها ما: فإذا تأملنا العبادات ١

حىت يتبني الشحيح من اجلواد، فرمبا يهون على بعض الناس أن يصلي ألف ركعة، وال يبذل درمهاً، ورمبا يهون على بعض الناس أن يبذل ألف 
 .درهم وال يصلي ركعة واحدة، فجاءت الشريعة بالتقسيم والتنويع حىت يعرف من ميتثل تعبداً هللا، ومن ميتثل تبعاً هلواه

فالصالة مثالً عبادة بدنية حمضة، وما جيب هلا مما حيتاج إىل املال، كماء الوضوء الذي يشتريه اإلنسان، والثياب لستر العورة تابع، 
  .وليس داخالً يف صلب العبادة

تابع، وليس  والزكاة مالية حمضة، وما حتتاج إليه من عمل بدين كإحصاء املال وحسابه، ونقل الزكاة إىل الفقري واملستحق فهو
  .داخالً يف صلب العبادة

  .واحلج مركب من مال وبدن إال يف أهل مكة فقد ال حيتاجون إىل املال، لكن هذا شيء نادر، أو قليل بالنسبة لغري أهل مكة
  .واجلهاد يف سبيل اهللا مركب من مال وبدن، رمبا يستقل باملال ورمبا يستقل بالبدن

  .دات؛ ألنه قد يكون باملال فقط، وقد يكون بالبدن فقط، وقد يكون مافاجلهاد من حيث التركيب أعم العبا
  .كف عن احملبوبات، وإىل بذل للمحبوبات، وهذا نوع من التكليف أيضاً: والتكليف أيضاً ينقسم من وجه آخر، إىل

ملال احملبوب إىل النفس إال كف عن احملبوبات مثل الصوم، وبذل للمحبوبات كالزكاة؛ ألن املال حمبوب إىل النفس، فال يبذل ا
  .لشيء أحب منه

وكذلك الكف عن احملبوبات، فرمبا يهون على املرء أن ينفق ألف درهم، وال يصوم يوماً واحداً أو بالعكس، ومن مث استحسن 
تق الرقبة يف اجلماع يف ار بعض العلماء استحساناً مبنياً على اجتهاد، لكنه سيء حيث أفىت بعض األمراء أن يصوم شهرين متتابعني بدالً عن ع

  .رمضان
إن ردع هذا األمري بصيام شهرين متتابعني، أبلغ من ردعه بإعتاق رقبة؛ ألنه رمبا يعتق ألف رقبة وال يهون عليه أن يصوم : وقال

  .يوماً واحداً
إلنسان، بل تطهريه لكن هذا اجتهاد فاسد ألنه مقابل للنص، وألن املقصود بالكفارات التهذيب والتأديب وليس تعذيب ا

فهو فكاك من النار، فيكون  ١» أن من أعتق عبداً فإن اهللا يعتق بكل عضو منه عضواً من النار«: باإلعتاق، فقد أخرب النيب صلّى اهللا عليه وسلّم
  .مصاحلأفضل وأعظم، فاحلاصل أنك إذا تأملت الشريعة اإلسالمية والتكاليف اإلهلية وجدا يف غاية احلكمة واملطابقة لل
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  » إذا رأيتموه فصوموا«: ه صلّى اهللا عليه وسلّمـ وقول ٢
وعلم منه أنه ال جيب الصوم مبقتضى احلساب، فلو قرر علماء احلساب املتـابعون  
ملنازل القمر أن الليلة من رمضان، ولكن مل ير اهلالل، فإنه ال يصام؛ ألن الشرع علق هـذا  

  .احلكم بأمر حمسوس وهو الرؤية
ب العمل باحلساب إذا مل متكن الرؤية، وبه فسر حديث إنه جي: وقال بعض املتأخرين

فإن غُـم علـيكم   «: ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ وفيه قول النيب صلّى اهللا عليه وسلّم  
اقدروا (إنه مأخوذ من التقدير، وهو احلساب ولكن الصحيح أن معىن : ، وقال» فاقدروا له

  .املراد به إكمال شعبان ثالثني يوماً مفسر بكالم النيب صلّى اهللا عليه وسلّم وأن) له
؛ ألن الشهر اهلاليل ال ميكن أن يزيد عن ثالثني يوماً، إمتام شعبان ثالثني يوماً: الثاين

وال ميكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً، وعلى املذهب يزيد أمر ثالث، وهو أن حيـول  
  .دون منظره غيم أو قتر

  
أن تكون خالية من الغيم، والقتـر والـدخان   فإن مل ير اهلالل مع صحو السماء، ب

والضباب، ومن كل مانع مينع الرؤية ليلة الثالثني من شعبان أصبحوا مفطرين؛ حـىت وإن  
كان هلَّ يف الواقع، ويف هذه احلال ال يصومون إما على سبيل التحرمي وإما علـى سـبيل   

بصوم يوم أو يومني، إال رجل ال تقدموا رمضان «: الكراهة؛ لقول النيب صلّى اهللا عليه وسلّم
  ٢»كان يصوم صوماً فليصمه

: قال النيب صلّى اهللا عليه وسلّم: ـ حديث ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ قال    ١
  ٣» إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له«

                                           
ال تقدموا رمضان بصوم يوم «باب / ؛ ومسلم يف الصيام)١٩١٤(باب ال يتقدم رمضان بصوم يوم وال يومني / أخرجه البخاري يف الصوم ٢

  .عن أيب هريرة رضي اهللا عنه) ١٠٨٢(» وال يومني
باب وجوب صوم / ومسلم يف الصوم) ١٩٠٠(رمضان، أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعاً : باب هل يقال/ أخرجه البخاري يف الصوم ٣

 ).٨) (١٠٨٠(رمضان لرؤية اهلالل، والفطر لرؤية اهلالل وأنه إذا غم أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثالثني يوماً 
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: اقدروا له: وامن القدر وهو الضيق وذا فسره األصحاب فقال) فاقدروا له: (فقوله
}} ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفق مما آتـاه اللَّـه  {{: ومنه قوله تعاىل: أي ضيقوا عليه، قالوا

  .والتضييق أن جيعل شعبان تسعة وعشرين يوماً: من ضيق عليه، قالوا: أي] ٧: الطالق[
ـ    ٢ الثالثني من شعبان،  كان إذا كان ليلة«: ـ أن ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما 

  ٤»وحال دونه غيم أو قتر أصبح صائماً
ـ أنه حيتمل أن يكون اهلالل قد هلَّ، ولكن منعه هذا الشيء احلاجب، فيصـوم    ٣

  .احتياطاً
  :وجياب عما استدلوا به

إذا سلمنا ما قلتم فلماذا ال نقول : أما حديث ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ فيقال  
تسعة وعشرين فتجعل التضيق على رمضان ألنه مل يهل هاللـه إىل  القدر أن جيعل رمضان 

الصواب أن املراد بالقدر هنا : اآلن، فليس له حق يف الوجود فيبقى مضيقاً عليه، ولكننا نقول
ما فسرته األحاديث األخرى، وهو إكمال شعبان ثالثني يوماً إن كان اهلـالل لرمضـان   

  .الل لشوالوإكمال رمضان، ثالثني يوماً إن كان اهل
  :أما االحتياط

إمنا يكون فيما كان األصل وجوبه، وأما إن كان األصل عدمه، فال احتياط : فأوالً
  .يف إجيابه

ما كان سبيله االحتياط، فقد ذكر اإلمام أمحد وغريه أنه ليس بالزم، وإمنا هو : ثانياً
وقعنا يف غري االحتياط، على سبيل الورع واالستحباب، وذلك ألننا إذا احتطنا وأوجبنا فإننا 

من حيث تأثيم الناس بالترك، واالحتياط هو أال يؤمث الناس إال بدليل يكون حجة عنـد اهللا  
  .تعاىل

                                           
  ).٤/٢٠٤(؛ والبيهقي )٢/١٦١(؛ والدارقطين )٢٣٢٠(باب الشهر يكون تسعاً وعشرين / ؛ وأبو داود يف الصيام)١٣، ٢/٥(أخرجه أمحد  ٤

  ) ٤٠٩: (»اإلرواء«وصححه األلباىن يف 
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وأما أثر ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ، فال دليل فيه أيضاً على الوجوب ألن ابن   
ـ      بيل عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ قد فعله على سبيل االستحباب؛ ألنه لو كـان علـى س

  .الوجوب ألمر الناس به، ولو أهله على األقل
  :واستدل هؤالء مبا يأيت ٥حيرم صومه: القول الثاين

ال تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومني، «: ـ قول الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم  ١
وإن مل يكن يصوم صوماً فصام هذا اليوم الذي فيـه  ٦» إال رجل كان يصوم صوماً فليصمه

  .رمضان بيوم شك فقد تقدم
ـ    ٢ الذي علقه البخاري، ووصله   ـ وحبديث عمار بن ياسر ـ رضي اهللا عنهما 

ـ  من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلّى اهللا عليـه  «: أصحاب السنن 
  .وال شك أن هذا يوم يشك فيه؛ لوجود الغيم والقتر ٧»وسلّم

تسع وعشرون ليلة، فال تصوموا حىت الشهر «: ـ قول النيب صلّى اهللا عليه وسلّم  ٣
أمر، واألصـل  » أكملوا العدة ثالثني«: فقوله ٨»تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني

  .يف األمر الوجوب، فإذا وجب إكمال شعبان ثالثني يوماً حرم صوم يوم الشك
 فإن هذا من باب التنطـع يف  ٩»هلك املتنطعون«: ـ قوله صلّى اهللا عليه وسلّم  ٤

  .العبادة، واالحتياط هلا يف غري حمله
  .أن صومه مستحب، وليس بواجب: القول الثالث

                                           
 ).٢/٢٦٩(» اإلنصاف«؛ و)٢/٤٦(» زاد املعاد« ٥
  سبق خترجيه ٦

إذا رأيتم اهلالل فصوموا، وإذا رأيتموه «: باب قول النيب صلّى اهللا عليه وسلّم/ رواه البخاري يف صحيحه معلقاً بصيغة اجلزم يف الصوم ٧
باب ما جاء يف كراهية صوم / ؛ والترمذي يف الصوم)٢٣٣٤(باب كراهية صوم يوم الشك / ووصله أبو داود يف الصيام» فأفطروا

باب ما جاء يف صيام يوم / ؛ وابن ماجه يف الصيام)٤/١٥٣(باب صيام يوم الشك / ؛ والنسائي يف الصيام)٦٨٦(يوم الشك 
هذا إسناد حسن «: وقال) ٢/١٥٧(؛ وأخرجه الدارقطين )٣٥٨٥(؛ وابن حبان )١٩١٤(؛ وصححه ابن خزمية )١٦٤٥(الشك 

  )٩٦١(وصححه األلباىن ىف اإلرواء . وصححه أيضاً الترمذي» صحيح ورواته كلهم ثقات
  

عن ابن عمر ) ١٩٠٧(» إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا«: باب قول النيب صلّى اهللا عليه وسلّم/ أخرجه البخاري يف الصوم ٨
  .رضي اهللا عنهما

  .عن ابن مسعود رضي اهللا عنه) ٢٦٧٠(باب هلك املتنطعون / مسلم يف العلمأخرجه  ٩
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  .١٠بفعل عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما: واستدلوا
  .ولعله لتعارض األدلة عندهم ١١أن صومه مكروه، وليس حبرام: القول الرابع

 أن صومه مباح، ولـيس بواجـب، وال مكـروه، وال حمـرم وال    : القول اخلامس
  .لتعارض األدلة عندهم ١٢مستحب

العمل بعادة غالبة فإذا مضى شهران كامالن فالثالث نـاقص، وإذا  : القول السادس
مضى شهران ناقصان فالثالث كامل، فإذا كان شهر رجب وشعبان ناقصـني، فرمضـان   

  .١٣كامل، وإذا كان رجب ومجادى الثانية ناقصني، فشعبان كامل
، فإن صام اإلمام صاموا، وإن أفطر أفطـروا،  ١٤لإلمام أن الناس تبع: القول السابع

  .١٥»الفطر يوم يفطر الناس، واألضحى يوم يضحي الناس«: لقول النيب صلّى اهللا عليه وسلّم
وأصح هذه األقوال هو التحرمي، ولكن إذا رأى اإلمام وجوب صوم هذا اليوم، وأمر 

  .يظهر اإلنسان فطره، وإمنا يفطر سراًالناس بصومه، فإنه ال ينابذ، وحيصل عدم منابذته بأال 
واملسألة هنا مل يثبت فيها دخول الشهر، أما لو حكم ويل األمر بـدخول الشـهر   

  .فالصوم واجب
   

  :وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم
املراد بأهل البلد هنا من يثبت اهلـالل  » وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم«

يد به خاص، فليس املراد به مجيع أهل البلد، من كبري وصـغري وذكـر،   برؤيته، فهو عام أر
وأنثى، فإذا ثبتت رؤيته يف مكان لزم الناس كلهم الصوم يف مشارق األرض ومغارا، ويدل 

  :على ذلك
                                           

  سبق خترجيه ١٠
  ).٢/٢٧٠(» اإلنصاف«؛ و)٢/٤٦(» زاد املعاد« ١١

  

 ).٢/٢٧٠(» اإلنصاف« ١٢
  ).٢/٢٧٠(» اإلنصاف« ١٣
  ).٢/٢٧٠(» اإلنصاف« ١٤

  ).٢/٢٧٠(» اإلنصاف«؛ و)٢/٤٦(» زاد املعاد« ١٥
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؛ ١٦»صوموا لرؤيتـه، وأفطـروا لرؤيتـه   «: ـ قول النيب صلّى اهللا عليه وسلّم  ١
  .واخلطاب موجه لعموم األمة

لك أقرب إىل احتاد املسلمني، واجتماع كلمتهم، وعدم التفرق بينـهم  ـ أن ذ  ٢
حبيث ال يكون هؤالء مفطرين وهؤالء صائمني، فإذا اجتمعوا وكان يوم صـومهم ويـوم   
فطرهم واحداً كان ذلك أفضل وأقوى للمسلمني يف احتادهم، واجتماع كلمتهم، وهذا أمر 

  .ينظر إليه الشرع نظر اعتبار
بتت رؤيته وقت املغرب يف أمريكا وجب الصوم على املوجودين يف وعلى ذلك إذا ث

  .الصني رغم تباعد مطالع اهلالل
ال جيب إال على من رآه، أو كان يف حكمهم بأن توافقـت مطـالع   : القول الثاين

  .اهلالل، فإن مل تتفق فال جيب الصوم
ـ   عرفة بالفلك، ختتلف مطالع اهلالل باتفاق أهل امل: قال شيخ اإلسالم ـ رمحه اهللا 

  .فإن اتفقت لزم الصوم، وإال فال، واستدلوا بالنص والقياس
  :أما النص فهو

، والذين ] ١٨٥: البقرة[}} فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه{{: ـ قوله تعاىل  ١
ال يوافقون من شاهده يف املطالع ال يقال إم شاهدوه ال حقيقة؛ وال حكماً، واهللا تعـاىل  

  .أوجب الصوم على من شاهده
فعلل األمر يف  ١٧»صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته«: ـ قوله صلّى اهللا عليه وسلّم  ٢

  .الصوم بالرؤية، ومن خيالف من رآه يف املطالع ال يقال إنه رآه ال حقيقة، وال حكماً
ـ حديث ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ وفيه أن أم الفضل بنـت احلـارث     ٣

اً إىل معاوية بالشام فقدم املدينة من الشام يف آخر الشهر فسأله ابن عباس عـن  بعثت كريب

                                           
؛ ومسلم يف )١٩٠٩(» إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإن رأيتموه فأفطروا«: باب قول النيب صلّى اهللا عليه وسلّم /أخرجه البخاري يف الصوم ١٦

) ١٠٨١(باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل، والفطر لرؤية اهلالل وأنه إذا غم أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثالثني يوماً / الصيام
  .عن أيب هريرة رضي اهللا عنه) ١٩(

 سبق خترجيه ١٧



١٢ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

لكننا رأيناه ليلة السبت فال نزال نصوم حىت : رأيناه ليلة اجلمعة فقال ابن عباس: اهلالل فقال
ال، هكـذا أمرنـا   : أو ال تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: نكمل ثالثني أو نراه، فقال

  ١٨ى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا صلّ
وأما القياس فألن التوقيت اليومي خيتلف فيه املسلمون بالنص واإلمجاع، فإذا طلـع  

وكُلُوا واشربوا حتى يتبين {{: الفجر يف املشرق فال يلزم أهل املغرب أن ميسكوا لقوله تعاىل
دواَألس طيالْخ نم ضيطُ اَألبيالْخ ولو غابت الشمس يف املشرق، ] ١٨٧: بقرةال[}} لَكُم ،

  .فليس ألهل املغرب الفطر
فكما أنه خيتلف املسلمون يف اإلفطار واإلمساك اليومي، فيجب أن خيتلفوا كذلك يف 

  اإلمساك واإلفطار الشهري، وهذا قياس جلي
  .وهذا القول هو القول الراجح، وهو الذي تدل عليه األدلة

رآه أهل املشرق وجب على أهل املغرب املساوين هلم يف  إذا: وهلذا قال أهل العلم
اخلط أن يصوموا؛ ألن املطالع متفقة، وألن اهلالل إذا كان متأخراً عن الشمس يف املشـرق  

والْقَمرِ إِذَا تالَها {{: فهو يف املغرب من باب أوىل؛ ألن سري القمر بطيء كما قال اهللا تعاىل
  ].الشمس[}} *

  غرب هل جيب الصيام على أهل املشرق؟وإذا رآه أهل امل
  .ال؛ ألنه رمبا يف سري هذه املسافة تأخر القمر: اجلواب

أن الناس تبع لإلمام فإذا صام صاموا، وإذا أفطر أفطروا، ولو كانت : القول الثالث
اخلالفة عامة جلميع املسلمني فرآه الناس يف بلد اخلليفة، مث حكم اخلليفة بالثبوت لزم مـن  

يته يف مشارق األرض أو مغارا، أن يصوموا أو يفطروا لئال ختتلف األمـة وهـي   حتت وال
  .حتت والية واحدة، فيحصل التنازع والتفرق، هذا من جهة املعىن

                                           
  ).١٠٨٧(باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأم إذا رأوا اهلالل ببلد ال يثبت حكمه ملا بعد عنهم / أخرجه مسلم يف الصيام ١٨
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الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم «: فلقوله صلّى اهللا عليه وسلّم: ومن جهة النص
ن يعمل ـ علـى القـول الـراجح ـ      ، فالناس تبع لإلمام، واإلمام عليه أ١٩» يفطر الناس

  .باختالف املطالع
وعمل الناس اليوم على هذا أنه إذا ثبت عند ويل األمر لزم مجيع من حتت واليته أن 
يلتزموا بصوم أو فطر، وهذا من الناحية االجتماعية قول قوي، حىت لو صححنا القول الثاين 

سألة مبنية على املطالع، أال يظهر الذي حنكم فيه باختالف املطالع فيجب على من رأى أن امل
  .خالفاً ملا عليه الناس
أنه يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول اخلرب إليه يف الليلة، وهـذا  : القول الرابع

يف احلقيقة يشابه املذهب يف الوقت احلاضر؛ ألنه ميكن أن يصل اخلرب إىل مجيع أقطار الدنيا 
  .فيما إذا كانت وسائل االتصاالت مفقودةيف أقل من ليلة، لكن خيتلف عن املذهب 

  
األقليات اإلسالمية يف الدول الكافرة، إن كان هناك رابطة، أو مكتب، أو  :مسألة

مركز إسالمي؛ فإا تعمل بقوهلم، وإذا مل يكن كذلك، فإا ختير، واألحسن أن تتبع أقرب 
  .بلد إليها

   
  :يثبت الشهر برؤية العدل

  .عدل يثبت الشهرواملراد بسبب رؤية ال
تراءى الناس اهلالل فأخربت «: والدليل حديث ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ قال  
  ٢٠» النيب صلّى اهللا عليه وسلّم أين رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه

                                           
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، وأخرجه ) ٢/١٦٤(؛ والدارقطين )٦٩٧(باب ما جاء أن الصوم يوم تصومون / أخرجه الترمذي يف الصوم ١٩

الفطر «ولفظه عندمها ) ١٦٦٠(باب ما جاء يف شهري العيد / ؛ وابن ماجه يف الصيام)٢٣٢٤(باب إذا أخطأ القوم اهلالل / يامأبو داود يف الص
الصوم يوم تصومون و الفطر يوم تفطرون و " بلفظ ) ٧٣١٦(وصححه األلباىن ىف صحيح اجلامع . »يوم تفطرون واألضحى يوم تضحون

 "األضحى يوم تضحون
). ١/٤٢٣(؛ واحلاكم )٣٤٤٧(؛ وصححه ابن حبان )٢٣٤٢(باب يف شهادة الواحد على رؤية هالل رمضان / اود يف الصيامأخرجه أبو د ٢٠

  )٢٣٤٢(وصححه األلباىن ىف صحيح أىب داود 
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: وكذلك حديث األعرايب الذي أخرب النيب صلّى اهللا عليه وسلّم أنه رأى اهلالل فقال
قم يا بالل فأذن بالناس «: نعم فقال لبالل: قال. حممداً رسول اهللا أتشهد أال إله إال اهللا وأن

  .٢١» أن يصوموا غداً
والصيام بشهادة واحد . فهذان احلديثان وإن كانا ضعيفني لكن أحدمها يسند اآلخر 

مقتضى القياس؛ ألن الناس يفطرون بأذان الواحد وميسكون بأذان الواحد، قال النيب صـلّى  
  ٢٢»إن بالالً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم«: اهللا عليه وسلّم

  .هو املستقيم، وضده املعوج: والعدل يف اللغة
  

إن الشهادة يف األموال ليست كالشهادة يف األخبار الدينية، ففي األموال جيب : تنبيه
ة يبعد أن أن نشدد، ال سيما يف هذا العصر لكثرة من يشهدون زوراً، لكن يف الشهادة الديني

  .يكذب اإلنسان فيها، إال أن يكون هناك مغريات توجب أن يكذب
مثل ما يقال يف بعض الدول إذا شهد شخص بدخول رمضان أعطوه مكافـأة، أو  

  .بشهادة شوال أخذ مكافأة هذه األشياء رمبا تغري ضعيف اإلميان فيشهد مبا ال يرى
الغيبـة، والسـخرية بالنـاس،     ولو قلنا بقول الفقهاء مل جند عدالً؛ فمن يسلم من

والتهاون بالواجبات، وأكل احملرم، وغري ذلك؛ وهلذا كان الصحيح بالنسبة للشهادة أنه يقبل 
: البقـرة [}} ممن ترضونَ من الشـهداءِ {{: منها ما يترجح أنه حق وصدق؛ لقوله تعاىل

ياأَيها الَّذين {{: تبني فقال تعاىل؛ وألن اهللا مل يأمرنا برد شهادة الفاسق بل أمرنا بال] ٢٨٢
  ] .٦: احلجرات[}} آمنوا إِنْ جاَءكُم فَاسق بِنبإٍ فَتبينوا

                                           
م بالشهادة باب ما جاء يف الصو/ ؛ والترمذي يف الصيام)٢٣٤٠(باب يف شهادة الوافد على رؤية هالل رمضان / أخرجه أبو داود يف الصيام ٢١
باب ما جاء يف / ؛ وابن ماجه يف الصوم)٤/١٣٢(باب قبول شهادة الرجل الواحد على هالل شهر رمضان / ؛ والنسائي يف الصوم)٦٩١(

  ) ٤٦٦و  ٤٦٥( وصححه األلباىن ىف صحيح أيب داود ). ٢/٤٤٣(» نصب الراية«: انظر) ١٦٥٢(الشهادة على رؤية اهلالل 
عن ابن عمر ) ١٠٩٢...(باب بيان أن الدخول يف الصوم/ ؛ ومسلم يف الصيام)٦١٧...(باب أذان األعمى/ نأخرجه البخاري يف األذا ٢٢

  .رضي اهللا عنهما
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ويشترط مع العدالة أن يكون قوي البصر حبيث حيتمل صدقه فيما ادعاه، فإن كان 
ل، فإننا ضعيف البصر مل تقبل شهادته، وإن كان عدالً؛ ألنه إذا كان ضعيف البصر وهو عد

  .نعلم أنه متوهم
والدليل على ذلك أن القوة واألمانة شرطان أساسيان يف العمل، ففي قصة موسـى  

ياأَبت استأْجِره إِنَّ خير منِ اسـتأْجرت الْقَـوِي   {{: مع صاحب مدين قالت إحدى ابنتيه
نيأيت بعرش ملكـة سـبأ   وقال العفريت من اجلن الذي التزم أن ي] ٢٦: القصص[}} اَألم

}}نيأَم لَقَوِي هلَيي عإِنومن ذلك الشهادة ال بد فيها من األمانة الـيت  ] ٣٩: النمل[}} و
  .تقتضيها العدالة، وال بد فيها من القوة اليت حيصل ا إدراك املشهود به

هذا ليس بعذر؛ ألن العدل إذا توهم أنه رأى اهلالل فسوف يصر على أنـه  : فنقول
آه؛ ملا عنده من الدين الذي يرى أنه من الواجب عليه أن يبلغ ليصوم الناس أو يفطـروا،  ر

  .لذلك فال بد من إضافة قوي البصر
  

  :مسائل
لو تراءى عدل اهلالل مع مجاعة كثريين، وهو قوي البصر ومل يره غريه فهل  :األوىل
  يصام برؤيته؟

ليه أكثر أهل العلم، وقال بعض نعم يصام، وهذا هو املشهور من مذهبنا وع: اجلواب
إنه إذا مل يره غريه مع كثرة اجلمع فإنه ال يعترب قوله؛ ألنه يبعد أنه ينفرد بالرؤيـة  : العلماء
  .دوم

  .والصحيح األول لعدالته وثقته
من رأى اهلالل وهو ممن يفعل الكبرية، كشرب اخلمر يلزمه أن خيرب أنه رأى  :الثانية

  .فعل كبرية؛ ألن األحكام تتبعضاهلالل، وال خيرب أنه ي
  .على املذهب ال تقبل شهادة مستور احلال؛ للجهل بعدالته :الثالثة

  .وعندي أن القاضي إذا وثق بقوله فال حيتاج للبحث عن عدالته
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إن األنثى ال تقبل شهادا ال يف رمضـان، وال يف غـريه مـن    : بعض العلماء قال

؛ وألن النيب ٢٣رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رجل الشهور؛ ألن الذي رأى اهلالل يف عهد
واملرأة شاهدة وليست  ٢٤»فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا«: صلّى اهللا عليه وسلّم قال

  .شاهداً
إن هذا خرب ديين يستوي فيه الذكور واإلنـاث، كمـا   : لكن األصحاب يقولون

ذا مل يشـترطوا لرؤيـة هـالل    استوى الذكور واإلناث يف الرواية، والرواية خرب ديين؛ وهل
رمضان ثبوت ذلك عند احلاكم، وال لفظ الشهادة، بل قالوا لو مسع شخصاً ثقـة حيـدث   

  .الناس يف جملسه بأنه رأى اهلالل فإنه يلزمه أن يصوم خبربه
بل إذا صاموا ثالثني يوماً بشهادة واحد لزمهم الفطـر؛ ألن  : وقال بعض أهل العلم

عليه، والصوم ثبت بدليل شرعي وقد صاموا ثالثني يوماً، وال ميكن الفطر تابع للصوم ومبين 
أن يزيد الشهر على ثالثني يوماً، أو يقال يلزمهم الفطر تبعاً للصوم؛ ألنه يثبت تبعاً مـا ال  

  .يثبت استقالالً وهذا القول هو الصحيح
عبان إذا كل األشياء املعلقة بدخول شهر رمضان ال حتل يف ليلة الثالثني من ش: تنبيه

كان غيم أو قتر، وإمنا جيب الصوم فقط ألن الشهر مل يثبت دخوله شرعاً، وإمنـا صـمنا   
إذا دخل رمضان فأنت طـالق، فإنـه ال يقـع    : احتياطاً، مثال ذلك، لو قال رجل لزوجته

الطالق بتلك الليلة، وكذا الديون املؤجلة إىل دخول شهر رمضان فإا ال حتل بتلك الليلة، 
  .عتدة باألشهر إذا كانت عدا تنتهي بتمام شعبان فإا ال تنتهي بتلك الليلةوكذا امل

  
لو صام برؤية بلد، مث سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم، وأمت هو ثالثني : مسألة

  يوماً ومل ير اهلالل يف تلك البلد اليت سافر إليها، فهل يفطر، أو يصوم معهم؟
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١٧ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

واحداً وثالثني يوماً، ورمبا يقاس ذلك على ما  الصحيح أنه يصوم معهم، ولو صام
لو سافر إىل بلد يتأخر غروب الشمس فيه، فإنه يفطر حسب غروب الشمس يف تلك البلد 

  .اليت سافر إليها
ـ وهو املذهب ـ إنه يفطر سراً؛ ألنه إذا رؤي يف بلد لزم النـاس كلـهم    : وقيل

  .حكم الصوم والفطر
   

  :جكم من رأى اهلالل وحده
  .منفرداً عن الناس، سواء كان منفرداً مبكان أو منفرداً برؤية: يأ

مثال ما إذا كان منفرداً مبكان، إذا كان اإلنسان يف برية ليس معه أحد فرأى اهلالل، 
  .وذهب إىل القاضي فرد قوله إما جلهالته حباله، أو ألي سبب من األسباب

ة اهلالل فرياه هو، وال يراه غـريه  ومثال االنفراد بالرؤية، أن جيتمع معه الناس لرؤي
: البقـرة [}} فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه{{: لكن رد قوله فيلزمه الصوم؛ لقوله تعاىل

وهذا الرجـل   ٢٥» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«ولقول النيب صلّى اهللا عليه وسلّم ] ١٨٥
  .لشهر؛ ألنه رآهرآه فوجب عليه الصوم، وكل ما يترتب على دخول ا

لو رأى هالل رمضان وحده مل يلزمه الصوم؛ ألن اهلالل ما هلَّ : وقال بعض العلماء
  .واشتهر ال ما رئي

  .وأما هالل رمضان فيثبت بشهادة واحد وقد شهد به فلزمه الصوم
: بل جيب عليه الفطر سراً لقول النيب صلّى اهللا عليـه وسـلّم  : وقال بعض العلماء

وهذا الرجل قد رآه فيلزمه الفطر، ولكن يكون سراً؛ لئال » وأفطروا لرؤيته صوموا لرؤيته،«
  .يظهر خمالفة اجلماعة
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واختار شيخ اإلسالم ـ رمحه اهللا ـ يف هاتني املسألتني أنه يتبع الناس؛ فلـو رأى    
وحده هالل رمضان مل يصم؛ ولو رأى هالل شوال وحده مل يفطر؛ ألن اهلالل مـا هـلَّ   

  .ر، ال ما رئيواستهل، واشته
والذي يظهر يل يف مسألة الصوم يف أول الشهر أنه يصوم، وأما يف مسألة الفطر فإنه 
ال يفطر تبعاً للجماعة، وهذا من باب االحتياط، فنكون قد احتطنا يف الصوم والفطر، ففي 

  .ال تفطر بل صم: صم، ويف الفطر قلنا له: الصوم قلنا له
  

مضان يثبت بشهادة واحد، ودليل ذلك حـديث  تبني مما سبق أن دخول ر :مسألة
تراءى الناس اهلالل فأخربت النيب صـلّى اهللا عليـه   «: ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ قال  

  .٢٦»وسلّم أين رأيته فصام وأمر الناس بصيامه
وهالل شوال وغريه من الشهور ال يثبت إال بشاهدين لقول النيب صلّى اهللا عليـه  

ومثله دخول شهر ذي احلجة ال يثبت إال  ٢٧»فصوموا وأفطروافإن شهد شاهدان «: وسلّم
بشاهدين، فلو رآه شخص وحده مل يثبت دخول الشهر بشهادته؛ وعلى هذا فـإذا وقـف   

وإن أراد أن . رجل بعرفة يف اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس فإن ذلك ال جيزئه
من بنية أنه يوم عرفة، فإن ذلك ال جيزئه عن يصوم اليوم التاسع عنده الذي هو عند الناس الثا

صوم يوم عرفة، ولو صام اليوم التاسع عند الناس الذي هو العاشر عنده، هـل جيـوز أن   
  يصومه؟

نعم جيوز أن يصومه؛ ألنه وإن كان عنده حسب رؤيته العاشر فإنه عنـد  : اجلواب
لرجل، وعلى هذا فـإذا  الناس التاسع، فلم يثبت شرعاً دخول شهر ذي احلجة بشهادة هذا ا

  .وقف يف العاشر عنده، وهو التاسع عند الناس أجزأه الوقوف
   

                                           
  سبق خترجيه ٢٦
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  :شروط من يلزمه الصوم 
  .يلزم كل مسلم-١

هذا هو الشرط األول، واإلسالم ضده الكفر، فالكافر ال يلزمه الصوم، وال يصـح  
  .منه

إسالمه، والـدليل  ومعىن قولنا ال يلزمه أننا ال نلزمه به حال كفره، وال بقضائه بعد 
وما منعهم أَنْ تقْبلَ منهم نفَقَاتهم إِالَّ أَنهم كَفَروا بِاللَّه وبِرسـوله  {{: على ذلك قوله تعاىل

  ] .التوبة[}} *والَ يأْتونَ الصالَةَ إِالَّ وهم كُسالَى والَ ينفقُونَ إِالَّ وهم كَارِهونَ 
انت النفقات ونفعها متعد ال تقبل منهم لكفرهم، فالعبادات اخلاصة من باب فإذا ك

  .أوىل
قُلْ للَّذين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم {{: وكونه ال يقضي إذا أسلم؛ دليله قوله تعاىل

لَفس ا قَدوسلّم ، وثبت عن طريق التواتر عن الرسول صلّى اهللا عليه ] ٣٨: األنفال[}} م
  .أنه كان ال يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات

  
  ولكن هل يعاقب على تركها يف اآلخرة إذا مل يسلم؟

نعم، يعاقب على تركها يف اآلخرة، وعلى ترك مجيع واجبات الدين؛ ألنه : اجلواب
وإذا كان  إذا كان املسلم املطيع هللا امللتزم بشرعه قد يعاقب عليها، فاملستكرب من باب أوىل،

الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم اهللا من طعام وشراب ولباس، ففعل احملرمات وتـرك  
  .الواجبات من باب أوىل

مـا  {{: والدليل ما ذكره اهللا تعاىل عن أصحاب اليمني أم يقولون للمجـرمني 
 قَري سف لَكَكُمس* لِّنيصالْم نم كن قَالُوا لَم* كن لَمو نيكسالْم مطْعن*  ـعم وضخا نكُنو

 نيضائينِ *الْخمِ الدوبِي كَذِّبا نكُنفذكروا أربعة أسـباب منـها تـرك    ] . املدثر[}} *و
  .واجبات
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  تكذيبهم بيوم الدين كفر وهو الذي أدخلهم سقر؟: فإن قال قائل
ذكورات، مع تكذيبهم بيـوم  أم ذكروا أربعة أسباب ولوال أن هلذه امل: فاجلواب

الدين أثراً يف إدخاهلم النار، مل يكن يف ذكرها فائدة، ولو أم مل يعاقبوا عليها ما جرت على 
  .باهلم

  .الصالة}}لَم نك من الْمصلِّني{{: فالسبب األول
  .الزكاة}} *ولَم نك نطْعم الْمسكني {{: والثاين

  .مثل االستهزاء بآيات اهللا}} *وض مع الْخائضني وكُنا نخ{{: والثالث
  .}}*وكُنا نكَذِّب بِيومِ الدينِ {{: والرابع

  
  :مكلف -٢
هذا هو الشرط الثاين، وإذا رأيت كلمة مكلف يف كالم الفقهاء فاملراد ا البـالغ   

  .العاقل؛ ألنه ال تكليف مع الصغر وال تكليف مع اجلنون
إمتام مخس عشرة سنة وإنبات العانة، : صل بواحد من ثالثة بالنسبة للذكروالبلوغ حي

وإنزال املين بشهوة، ولألنثى بأربعة أشياء هذه الثالثة السابقة ورابع، وهو احلـيض، فـإذا   
  .حاضت فقد بلغت حىت ولو كانت يف سن العاشرة

ل من ليس له فاقد العقل، من جمنون ومعتوه ومهزرٍ؛ فك: والعاقل ضده انون، أي
عقل بأي وصف من األوصاف فإنه ليس مبكلف، وليس عليه واجب من واجبات الدين ال 

ال جيب عليه شيء إطالقـاً، إال مـا اسـتثين    : صالة وال صيام وال إطعام بدل صيام، أي
املخرف ال جيب عليه صوم، وال إطعام بدله لفقـد  : كالواجبات املالية، وعليه فاملهذري أي

  .العقلاألهلية وهي 
  

  وهل مثل املهذري من أضل عقله حبادث؟
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فاجلواب أنه إن كان كاملغمى عليه فإنه يلزمه الصوم؛ ألن املغمى عليه يلزمه الصوم 
فيقضيه بعد صحوه، وإن وصل به فقد العقل إىل اجلنون، ومعه شعوره فله حكم انـون،  

الصوم، ويف اليـوم الـذي    وكذلك من كان جين أحياناً، ففي اليوم الذي جين فيه ال يلزمه
  .يكون معه عقله يلزمه

رفع القلم عن ثالثة النائم حىت يستيقظ وعن «ودليل ذلك قوله صلّى اهللا عليه وسلّم 
  .٢٨»الصغري حت يبلغ وعن انون حىت يفيق

  
  :قادر -٣
قادر على الصيام احترازاً من العاجز، فالعاجز لـيس  : هذا هو الشرط الثالث، أي 

: البقرة[}} ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر{{: ول اهللا تعاىلعليه صوم لق
١٨٤. [  

  .قسم طارئ، وقسم دائم: لكن بالتتبع واالستقراء تبني أن العجز ينقسم إىل قسمني
فالقسم الطارئ هو الذي يرجى زواله، وهو املذكور يف اآلية فينتظر العاجز حـىت  

  .}}فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر{{: ول عجزه مث يقضي لقوله تعاىليز
وعلَـى الَّـذين   {{: والدائم هو الذي ال يرجى زواله وهو املذكور يف قوله تعاىل

حيث فسرها ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما  ] ١٨٤: البقرة[}} يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكنيٍ
، )]٣٠٦[(انا ال يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يـوم مسـكيناً  ـ بالشيخ والشيخة إذا ك

واحلقيقة أنه بالنظر إىل ظاهر اآلية ليس فيها داللة على ما فسره ابن عبـاس ـ رضـي اهللا    
وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسـكنيٍ  {{عنهما ـ؛ ألن اآلية يف الذين يطيقون الصوم  

خ عطَوت نفَملَكُم ريوا خومصأَنْ تو لَه ريخ وا فَهرـم  ] ١٨٤: البقرة[}} يوهذا واضح أ
قادرون على الصوم، وهم خمريون بني الصوم والفدية، وهذا أول ما نزل وجوب الصوم كان 
الناس خمريين إن شاؤوا صاموا، وإن شاؤوا أفطروا وأطعموا، وهذا ما ثبت يف الصـحيحني  
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وعلَـى الَّـذين   {{: ملا نزلت هذه اآلية«: األكوع ـ رضي اهللا عنه ـ قال  عن سلمة بن 
كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حىت نزلت اآلية اليت بعدها }} يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكنيٍ

  .٢٩»فنسختها
لكن غور فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل يدل على عمق فقهه ـ رضي اهللا عنه ـ؛   

الداللة من اآلية أن اهللا تعاىل جعل الفدية عديالً للصوم ملن قدر على الصـوم، إن  ألن وجه 
شاء صام وإن شاء أطعم، مث نسخ التخيري إىل وجوب الصوم عينا، فإذا مل يقدر عليه بقـي  
عديله وهو الفدية، فصار العاجز عجزاً ال يرجى زواله، جيب عليه اإلطعام عن كـل يـوم   

  .مسكيناً
  :طعام، فله كيفيتانأما كيفية اإل

أن يصنع طعاماً فيدعو إليه املساكني حبسب األيام اليت عليه، كما كان أنس : األوىل
  .بن مالك ـ رضي اهللا عنه ـ يفعله ملا كرب

يطعمهم مد برٍ أو نصف صاع مـن  : أن يطعمهم طعاماً غري مطبوخ، قالوا: الثانية
لنبوي، فالصاع النبوي أربعـة أمـداد،   من غري الرب، ومد الرب هو ربع الصاع ا: غريه، أي

والصاع النبوي أربعة أمخاس صاعنا، وعلى هذا يكون صاعنا مخسة أمداد، فيجزئ من الرب 
عن مخسة أيام مخسة مساكني، لكن ينبغي يف هذه احلال أن جيعل معه ما يؤدمه من حلم أو 

  .}}يةٌ طَعام مسكنيٍوعلَى الَّذين يطيقُونه فد{{: حنوه، حىت يتم قوله تعاىل
وأما وقت اإلطعام فهو باخليار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخـر إىل  

  .آخر يوم لفعل أنس رضي اهللا عنه
  

  وهل يقدم اإلطعام قبل ذلك؟
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اجلواب ال يقدم؛ ألن تقدمي الفدية كتقدمي الصوم، فهل جيزئ أن تقدم الصـوم يف  
  شعبان؟

  .ال جيزئ: اجلواب
  
  :أن يكون مقيماً -٤

ومن كَانَ مرِيضا أَو علَـى  {{: فإن كان مسافراً فال جيب عليه الصوم؛ لقوله تعاىل
رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعوقد أمجع العلماء أنه جيوز للمسـافر الفطـر،   ] ١٨٥: البقرة[}} س

ه ال يصح صوم مسـافر،  واختلفوا فيما لو صام، فذهبت الظاهرية وبعض أهل القياس إىل أن
  .وأنه لو صام فقد قدم الصوم على وقته وكان كمن صام رمضان يف شعبان

ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعـدةٌ مـن أَيـامٍ    {{: وحجتهم يف هذا قوله تعاىل
رر، مبتدأ خربها حمذوف والتقدير فعليه عدة من أيام أخ» عدة«ألن ] ١٨٥: البقرة[}} أُخ

 ٣٠»ليس من الرب الصوم يف السفر«: واألخر مبعىن املغايرة وقول الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم
  .وإذا مل يكن براً صار إمثاً

ولكن قوهلم ضعيف، فلقد ثبت أن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم صـام يف سـفره يف   
م علـى  رمضان، وثبت أن الصحابة كانوا يصومون يف سفرهم يف رمضان فال يعيب الصائ

، وكذلك حديث محزة بن عمرو األسلمي ـ رضـي اهللا   ٣١املفطر، وال املفطر على الصائم
إنه يصادفين هذا الشهر وأنا يف سفر فقـال  : عنه ـ أنه سأل النيب صلّى اهللا عليه وسلّم قال 

، وحيئذ يكون املراد باآلية بيان البدل أن عليـه  ٣٢» إن شئت فصم وإن شئت فأفطر«: له
  .أخر، ال وجوب أن تكون عدة من أيام أخرعدة من أيام 

                                           
) ١٩٤٦(» ليس من الرب الصيام يف السفر«: باب قول النيب صلّى اهللا عليه وسلّم ملن ظلل عليه واشتد احلر/ أخرجه البخاري يف الصوم ٣٠

  .عن جابر رضي اهللا عنه) ١١١٥... (باب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر يف غري معصية/ ومسلم يف الصيام
باب جواز / ؛ ومسلم يف الصيام)١٩٤٧(بعضهم بعضاً يف الصوم واإلفطار  )ص(باب مل يعب أصحاب النيب / أخرجه البخاري يف الصوم ٣١

  .عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه) ١١١٨... (الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر من غري معصية
باب جواز / م؛ ومسلم يف الصيا)١٩٤٧(بعضهم بعضاً يف الصوم واإلفطار ) ص(باب مل يعب أصحاب النيب / أخرجه البخاري يف الصوم ٣٢

  .عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه) ١١١٨... (الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر من غري معصية
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  .وعليه فإن املسافر ال يلزمه الصوم، لكن يلزمه القضاء كاملريض
  

  وأيهما أفضل للمريض واملسافر أن يصوما، أو يفطرا؟
األفضل أن يفعال األيسر، فإن كان يف الصوم ضرر كان الصوم حراماً لقوله : نقول

فإن هذه اآلية تدل ] ٢٩: النساء[}} م إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحيماوالَ تقْتلُوا أَنفُسكُ{{تعاىل 
  .على أن ما كان ضرراً على اإلنسان كان منهياً عنه

  
  هذا يف القتل فقط ال يف مطلق الضرر؟: فإذا قال قائل

نعم هذا ظاهر اآلية، لكن عمرو بن العاص ـ رضي اهللا عنه ـ اسـتدل    : فاجلواب
رر فأقره النيب صلّى اهللا عليه وسلّم على ذلك، وذلك أنه بعثه مـع سـرية   ا على نفي الض

أصليت بأصحابك وأنـت  «: فأجنب فتيمم ومل يغتسل، فقال له النيب صلّى اهللا عليه وسلّم
والَ تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم {{يا رسول اهللا ذكرت قول اهللا تعاىل : فقال» جنب؟
يمحتقريـراً   ٣٣، وكانت الليلة باردة فتيممت، فضحك الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم}}ار

  .لفعله، وهذا يدل على أن اآلية تتضمن النهي عن قتل النفس، وكل ما كان فيه ضرر
  .إذا كان الصوم يضر املريض كان الصوم حراماً عليه: وعليه فنقول

  
  ما مقياس الضرر؟: فإذا قال قائل

ر يعلم باحلس، وقد يعلم باخلرب؛ أما باحلس فأن يشعر املريض بنفسـه  إن الضر: قلنا
  .أن الصوم يضره، ويثري عليه األوجاع، ويوجب تأخر الربء، وما أشبه ذلك

                                           
باب /، ووصله أبو داود يف الطهارة...باب إذا خاف اجلنب على نفسه املرض أو املوت/ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض يف التيمم ٣٣

  . واحلافظ يف الفتح) ١٣١٥(وصححه ابن حبان ) ١/١٧٨(والدارقطين  ،)٣٣٤(إذا خاف اجلنب الربد أيتيمم؟ 
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بأنه يضره؛ فإن أخربه عامي لـيس  : وأما اخلرب فأن خيربه طبيب عامل ثقة بذلك، أي
ه متطبب، فال يأخذ بقولـه، وإن  بطبيب فال يأخذ بقوله، وإن أخربه طبيب غري عامل، ولكن

  .أخربه طبيب غري ثقة فال يأخذ بقوله
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  وهل يشترط أن يكون مسلماً لكي نثق به؛ ألن غري املسلم ال يوثق؟
فيه قوالن ألهل العلم، والصحيح أنه ال يشترط، وأننا مىت وثقنا بقوله عملنا بقوله يف 

لكافر على صنعته ومسعته، فال يقول إال إسقاط الصيام؛ ألن هذه األشياء صنعته، وقد حيافظ ا
ما كان حقاً يف اعتقاده، والنيب صلّى اهللا عليه وسلّم وثق بكافر يف أعظم احلاالت خطـراً،  

عبد اهللا : وذلك حني هاجر من مكة إىل املدينة استأجر رجالً مشركاً من بين الديل، يقال له
ألن قريشاً كانت تبحث عن الرسول  وهذه املسألة خطرة؛ ٣٤بن أريقط؛ ليدله على الطريق

صلّى اهللا عليه وسلّم وجعلت مائة ناقة ملن يدل عليه، ولكن الرسول صلّى اهللا عليه وسـلّم  
  .كان واثقاً منه، فدل هذا على أن املشرك إذا وثقنا منه فإننا نأخذ بقوله

  
  هل األوىل للمسافر أن يصوم أو األوىل أال يصوم؟: مسألة

فاألوىل أال يصوم؛ بل كرهوا الصوم للمسافر وقـال   ٣٥احلنابلة فاجلواب أما مذهب
  .إنه على التخيري، ال نفضل الفطر وال الصوم: األوىل أن يصوم، وقال آخرون: الشافعية

والصحيح التفصيل يف هذا، وهو أنه إذا كان الفطر والصيام سواء، فالصـيام أوىل  
  :لوجوه أربعة

 عليه وسلّم كما يف حديث أيب الدرداء رضي أن ذلك فعل الرسول صلّى اهللا: األول
كنا مع النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يف يوم شديد احلر حىت إن أحدنا ليضع يده : اهللا عنه قال

على رأسه من شدة احلر وما فينا صائم، إال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وعبد اهللا بـن  
  .٣٦رواحة

  .أنه أسرع يف إبراء الذمة: الثاين
  .أنه أيسر على املكلف وما كان أيسر فهو أوىل: الثالث

                                           
  .عن عائشة رضي اهللا عنها) ٢٢٦٣(باب استئجار املشركني عند الضرورة أو إذا مل يوجد أهل اإلسالم / أخرجه البخاري يف اإلجارة ٣٤

  

  .عن جابر رضي اهللا عنه) ١١١٤(عصية باب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر يف غري م/ أخرجه مسلم يف الصيام ٣٥
 ).١١٢٢(باب التخيري يف الصوم والفطر يف السفر / ؛ ومسلم يف الصيام)١٩٤٥(أخرجه البخاري يف الصوم  ٣٦
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أنه يصادف صيامه رمضان، ورمضان أفضل من غريه وعلى هـذا نقـول   : الرابع
  .األفضل الصوم

أن النيب صلّى اهللا عليه : وإذا كان يشق عليه الصيام فالفطر أوىل، والدليل على هذا
إن الناس قد شق علـيهم الصـيام،    وسلّم كان صائماً يف السفر، ومل يفطر إال حني قيل له

وينتظرون ما ستفعل، ومل يفطروا ـ يريدون التأسي بالرسول صلّى اهللا عليه وسلّم ـ فدعا   
الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم بقدح من املاء بعد العصر ورفعه على فخذه حىت رآه النـاس،  

ناس قد صام، فقـال  إن بعض ال: فشرب، والناس ينظرون إليه ليقتدوا به، فجيء إليه وقيل
، ألم صاموا مع املشقة، وألـم  ٣٧» أولئك العصاة أولئك العصاة«: عليه الصالة والسالم

  .خالفوا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حيث أفطر وبقوا هم صياماً
والَ {{: وإن كانت املشقة شديدة خيشى منها الضرر فالصوم حرام لقولـه تعـاىل  

كُمفُسلُوا أَنقْتت{{.  
الـذي   ٣٨»ليس من الرب الصوم يف السفر«: وأما قول الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم

استدل به احلنابلة، فهذا خاص بالرجل الذي رآه النيب صلّى اهللا عليه وسلّم قد ظلل عليـه  
ليس من الرب «: هذا صائم، فقال: ما هذا؟ فقالوا: والناس حوله، فقال صلّى اهللا عليه وسلّم

  .»لسفرالصوم يف ا
  

  العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب؟: فإن قيل
  :اخلصوصية نوعان: فنقول

  .خصوصية شخصية، وخصوصية نوعية
إن هذا احلكم خاص ذا الرجل ال يتعداه إىل غريه : أن يقال: فاخلصوصية الشخصية

العربة بعموم اللفـظ ال خبصـوص   : وهذا حيتاج إىل دليل خاص، وهذا هو الذي تقول فيه

                                           
 .عن جابر رضي اهللا عنه) ١١١٤(باب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر يف غري معصية / أخرجه مسلم يف الصيام ٣٧
  سبق خترجيه ٣٨
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لسبب، فآية اللعان وردت يف قصة رجل معني، وآية الظهار كذلك، فالعربة بالعموم فكـل  ا
  .أحد يثبت له هذا احلكم

اليت ال يثبت ا العموم : وإن شئت فقل اخلصوصية احلالية، أي: واخلصوصية النوعية
شق ليس من الرب الصوم يف السفر ملن : إال ملن كان مثل هذا الشخص، أي مثل حاله، فيقال

  .عليه، كهذا الرجل، وال يعم كل إنسان صام
  
  :اخللو من املوانع -٥

وهذا خاص بالنساء، فاحلائض ال يلزمها الصوم، والنفساء ال يلزمها الصوم؛ لقـول  
فال ٣٩» أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم«: النيب صلّى اهللا عليه وسلّم مقرراً ذلك

قضاؤه إمجاعاً، فهذه ثالثة إمجاعات، يلزمها إمجاعاً وال يصح منها إمجاعاً، ويلزمها 
  .والنفساء كاحلائض يف هذا

   
  :حكم اإلمساك ىف يوم قامت البينة يف أثنائه أنه من رمضان

  :هذه املسألة هلا ثالث حاالت
أن يكون من أهل الوجوب من قبل الفجر فيلزمه اإلمساك مبجرد قيام البينة : األوىل
  .يف أثناء النهار
ن أهل الوجوب يف أثناء النهار قبل قيام البينة مثل أن يسلم أو يبلغ أن يصري م: الثانية

  .أو يفيق يف الضحى، مث تقوم البينة بعد الظهر فحكمها كاألوىل
أن يصري من أهل الوجوب بعد قيام البينة مثل أن تقوم البينة يف الضـحى،  : الثالثة

قيام البينة، بل حىت يصري مـن   ويسلم أو يبلغ أو يفيق بعد الظهر، فال يلزمه اإلمساك مبجرد
  .أهل الوجوب

  

                                           
  .عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه) ٣٠٤(باب ترك احلائض الصوم / جه البخاري يف احليضأخر ٣٩
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  :أقوال العلماء ىف املسألة
من قام به سبب الوجوب أثناء ار رمضان مثل أن يسلم الكـافر أو  : القولُ األولُ

يبلغ الصغري أو يفيق انون فإنه يلزمهم اإلمساك والقضاء، وهذا هو املشهور من مـذهب  
  .سبق دليله وتعليلهاإلمام أمحد وهو قول أيب حنيفة و

  .ال يلزمهم إمساك وال قضاء وهو الرواية الثانية عن أمحد: القول الثاين
يلزمهم اإلمساك دون القضاء وذكر رواية عن أمحد واختيار الشيخ : والقول الثالث

وهو مذهب مالك وهو الراجح؛ ألـم ال يلـزمهم   ) شيخ اإلسالم ابن تيمية(تقي الدين 
ار لعدم شرط التكليف وقد أتوا مبا أمروا به حني أمسكوا عند وجـود  اإلمساك يف أول النه

  .شرط التكليف، ومن أتى مبا أمر به مل يكلف اإلعادة
   

  :حكم من أفطر يوما من رمضان من أهل الوجوب
أما القضاء فال شك يف وجوبه ألم أفطروا من رمضان فلزمهم قضاء ما أفطـروا  

وقوله ] ١٨٥: البقرة[}} رِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخرومن كَانَ م{{: لقوله تعاىل
  .تعين احليض ٤٠»كنا نؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة«: عائشة رضي اهللا عنها

وأما اإلمساك عن أمحد رواية أخرى ال يلزمهم اإلمساك؛ ألم جيوز هلم الفطـر يف  
ناً، فقد حل هلم يف أول النهار األكل والشرب وسائر ما ميكن مـن  أول النهار ظاهراً وباط

املفطرات، وال يستفيدون من هذا اإلمساك شيئاً، وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم املباح هلم 
من أكل أول «: أول النهار، وقد روي عن عبد اهللا بن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ أنه قال  

ل له األكل يف أول النهار حلَّ له األكل يف آخـره،  يعين أن من ح ٤١» النهار فليأكل آخره
وهذا القول هو الراجح وعلى هذا لو قدم املسافر إىل بلده مفطراً ووجد زوجته قد طهرت 

  .أثناء ذلك اليوم من احليض وتطهرت جاز له مجاعها

                                           
  سبق خترجيه ٤٠
  ).٣/٥٤(أخرجه ابن أيب شيبة  ٤١
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  .وإذا أفطر إلنقاذ غريق فأنقذه مل يلزمه اإلمساك آخر النهار
  .لى ولدها مث مات يف أثناء اليوم مل يلزمها إمساك بقيتهوإذا أفطرت مرضع خوفاً ع

والقاعدة على هذا القول الراجح أن من أفطر يف رمضان لعذر يبيح الفطـر، مث زال  
  .ذلك العذر أثناء النهار مل يلزمه اإلمساك بقية اليوم

  
  :حكم من  أفطر لكرب أو مرض ال يرجى برؤه 

ه على الصوم، ولذلك فإنـه يلزمـه الفديـة،    فإذا أفطر لكرب فإنه ميؤوس من قدرت
: وكذلك من أفطر ملرض ال يرجى برؤه، وميثل له كثري من العلماء فيما سبق بالسل يقولون

إنه ال يرجى برؤه، لكن هذا املثال يف الوقت احلاضر ال ينطبق؛ ألن السل صار ممـا ميكـن   
رطان ال يرجى برؤه، فإذا مرض برؤه، لكن ميكن أن منثل له يف وقتنا هذا بالسرطان، فإن الس

اإلنسان مبرض السرطان، وعجز عن الصوم صار حكمه كحكم الكبري الذي ال يسـتطيع  
  .الصوم، فيلزمه فدية عن كل يوم

  :وهنا حنتاج إىل أمرين
أن وجه سقوط الصوم عنه عدم القدرة الدائم، وليس كاملريض الذي قال اهللا : األول

ألن هذا يرجى برؤه، واآلخر ال يرجى برؤه ] ١٨٤: البقرة[}} أُخر فَعدةٌ من أَيامٍ{{: فيه
  .فسقط وجوب الصوم عنه للعجز عنه

ما الدليل على وجوب الفدية، مع أنه اتقى اهللا ما استطاع يف قولـه  : إن قيل: الثاين
ابن عباس ـ  ما ثبت عن : ؟ فاجلواب] ١٦: التغابن[}} فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم{{: تعاىل

يطعمان لكـل يـوم   «: رضي اهللا عنهما ـ أنه قال يف الشيخ والشيخة إذا مل يطيقا الصوم 
وعلَـى الَّـذين يطيقُونـه فديـةٌ طَعـام      {{: وقد استدل على ذلك بقوله تعاىل» مسكيناً
 ، والقول هنا صادر من صحايب، ومعروف خالف العلماء يف] ١٨٤: البقرة[ ٤٢}}مسكنيٍ

قول الصحايب، هل هو حجة أو ليس حبجة؟ لكنه هنا قول صحايب يف تفسري آية، وإذا كان 
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يف تفسري آية، فقد ذهب بعض العلماء إىل أن تفسري الصحايب له حكم الرفع، وإن كان هذا 
القول ضعيفاً، ولكن ال شك أنه إذا قال الصحايب قوالً واستدل بآية، فإن استدالله أصح من 

  .استدالل غريه
  

  فما وجه االستدالل باآلية؟
أن استدالل ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ ذه اآلية استدالل عميـق    : فاجلواب

وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكنيٍ فَمن تطَوع خيرا فَهو {{: جداً، ووجهه أن اهللا قال
فجعل الفدية معادلة للصوم، وهذا يف أول ] ١٨٤: البقرة[}} كُمخير لَه وأَنْ تصوموا خير لَ

ملا : األمر ملا كان الناس خمريين بني الصوم والفدية، فلما تعذر أحد البديلني ثبت اآلخر، أي
إن اآلية ال تدل على هذا، فاآلية : تعذر الصوم ثبتت الفدية، وإال فمن أخذ بظاهر اآلية قال

  .صيام، إما أن يفدي أو يصوم، والصوم خري مث نسخ هذا احلكمتدل على أن الذي يطيق ال
أن اهللا تعاىل ملا جعل الفدية عديالً للصوم يف مقام التخيري دل ذلك على : واجلواب

أا تكون بدالً عنه يف حال تعذر الصوم، وهذا واضح، وعلى هذا فمن أفطر لكرب، أو مرض 
  .ال يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً

  
  ولكن ما الذي يطْعم، وما مقداره؟

  .كل ما يسمى طعاماً من متر أو بر أو رز أو غريه: اجلواب
وأَما مقداره فلم يقدر هنا ما يعطى فريجع فيه إىل العرف، وما حيصل به اإلطعـام،  
وكان أنس بن مالك ـ رضي اهللا عنه ـ عندما كرب جيمع ثالثني فقرياً ويطعمهـم خبـزاً     

  .لى هذا فإذا غدى املساكني أو عشاهم كفاه ذلك عن الفديةوع ٤٣وأدماً
، وعليه فاختلفوا فقال ٤٤ال يصح اإلطعام؛ بل ال بد من التمليك: وقال بعض العلماء

  .إن الواجب مد من الرب أو نصف صاع من غريه: بعضهم
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  .بل الواجب نصف صاع من أي طعام كان: وقيل
لرب يساوي نصف صاع من الشعري؛ ألنه أطيـب  إن مد ا: فالذين قالوا باألول قالوا

  .وأغلى يف نفوس الناس
ألن النيب صلّى اهللا عليه وسـلّم  : والذين قالوا إنه نصف صاع على كل حال، قالوا

أو أطعم ستة مسـاكني لكـل مسـكني نصـف     «: قال لكعب بن عجرة يف فدية األذى
م فيقاس عليه يف كل فديـة،  وهذا نص يف تقدير النيب صلّى اهللا عليه وسلّ: ، قالوا٤٥»صاع

  .ويكون نصف صاع
  

ما املراد بنصف الصاع، هل يرجع فيه إىل العرف، أو يرجع فيه إىل الصاع : فإن قيل
  النبوي؟

إنه يرجع يف الصاع إىل العرف، حـىت  : مل أعلم أن أحداً من العلماء قال: فاجلواب
ا إىل صاع النيب صلّى اهللا عليه شيخ اإلسالم مل يرجع يف األصواع إىل العرف، وإمنا رجع فيه

  .وسلّم
  .املراد نصف صاع من صاع النيب صلّى اهللا عليه وسلّم: وعلى هذا فنقول

وقد حرر علماؤنا الصاع القصيمي، فوجدوه يزيد على الصاع النبوي ربعـاً، أي  
الصاع النبوي أربعة أمخاس الصاع القصيمي، فصاعنا املوجود مخسة أمداد نبوية، وصـاع  

  . صلّى اهللا عليه وسلّم أربعة أمدادالنيب
أما عدد املساكني فعلى عدد األيام، فال جيزئ أن يعطي املسكني الواحد من الطعام 

وعلَى الَّذين يطيقُونه {{أكثر من فدية يوم واحد، ويدل هلذا القراءة املشهورة السبعية الثانية 
  .على أنه ال بد أن يكون عن كل يوم مسكني باجلمع فإا تدل}} فديةٌ طَعام مسكنيٍ

                                                                                                                     
 ).٣/٣٧١(» الروض مع حاشية ابن قاسم«. وهو املذهب ٤٤
 جيهسبق ختر ٤٥



٣٣ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

واخلالصة أن من عجز عن الصوم عجزاً ال يرجى زواله وجب عليه اإلطعام، عـن  
  .كل يوم مسكيناً، سواء أطعمهم أو ملكهم على القول الراجح

  
إذا أعسر املريض الذي ال يرجى برؤه أو الكبري، فإا تسقط عنهما الكفارة؛  :مسألة
  .مع العجز، واإلطعام هنا ليس له بدلألنه ال واجب 

   
  : حاالت املريض وأحكامه

والَ {{: إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام، والفطر واجب؛ لقول اهللا تعـاىل 
كُمفُسلُوا أَنقْتوالنهي هنا يشمل إزهاق الروح، ويشمل ما فيه الضرر] ٢٩: النساء[}} ت.  

حديث عمرو بن العاص ـ رضي اهللا عنه ـ   والدليل على أنه يشمل ما فيه الضرر، 
عندما صلى بأصحابه وعليه جنابة، ولكنه خاف الربد فتيمم، فقال له النيب صلّى اهللا عليه «

والَ {{: يا رسول اهللا ذكرت قولـه تعـاىل  : صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال«: وسلّم
كُمفُسلُوا أَنقْتالنيب صلّى اهللا عليه وسلّم علـى  وإين خفت الربد ، فأقره ] ٢٩: النساء[}} ت

  .٤٦»ذلك
  :واملريض له أحوال

أال يتأثر بالصوم، مثل الزكام اليسري، أو الصداع اليسري، أو وجع الضـرس،  : األول
حيل له لعموم اآلية : وما أشبه ذلك، فهذا ال حيل له أن يفطر، وإن كان بعض العلماء يقول

إن هذا احلكم معلل بعلة، وهـي أن  : لكننا نقولو] ١٨٥: البقرة[}} ومن كَانَ مرِيضا{{
يكون الفطر أرفق به فحينئذ نقول له الفطر، أما إذا كان ال يتأثر فإنه ال جيوز له الفطر وجيب 

  .عليه الصوم
إذا كان يشق عليه الصوم وال يضره، فهذا يكره له أن يصوم، ويسن له : احلال الثانية

  .أن يفطر
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ق عليه الصوم ويضره، كرجل مصاب مبرض الكلـى أو  إذا كان يش: احلال الثالثة
  .مرض السكر، وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام

  
  ولكن لو صام يف هذه احلال هل جيزئه الصوم؟

ال جيزئه الصـوم؛ ألن اهللا ـ تعـاىل ـ جعـل      : قال أبو حممد ابن حزم رمحه اهللا
صـام يف شـعبان عـن     للمريض عدة من أيام أخر، فلو صام يف مرضه فهو كالقادر الذي

  .رمضان، فال جيزئه وجيب عليه القضاء
وقول أيب حممد هذا مبين على القاعدة املشهورة، أن ما ي عنه لذاته فإنه ال يقـع  
جمزئاً، فإذا قلنا بالتحرمي فإنَّ مقتضى القواعد أنه إذا صام ال جيزئه؛ ألنه صام ما ـي عنـه   

ال حيل، وال يصح، وذا نعرف خطأ بعض اتهدين كالصوم يف أيام التشريق، وأيام العيدين 
إن : من املرضى الذين يشق عليهم الصوم ورمبا يضرهم، ولكنهم يأبون أن يفطروا فنقـول 

هؤالء قد أخطأوا حيث مل يقبلوا كرم اهللا ـ عز وجل ـ، ومل يقبلوا رخصـته، وأضـروا     
  ] .٢٩: النساء[}} فُسكُموالَ تقْتلُوا أَن{{: بأنفسهم، واهللا ـ عز وجل ـ يقول

   
  :حكم صوم املسافر

اختلف العلماء ـ رمحهم اهللا ـ هل الفطر أفضل، أو أن الصـوم مكـروه، أو أن     
ولو صام مل جيزئه، ولكن هذا قول بعيد من ٤٧الصوم حرام، فعلى رأي أيب حممد الصوم حرام 

  .الصواب؛ ألن هذا من باب الرخصة
يصومون ويفطرون مع «نيب صلّى اهللا عليه وسلّم أن أصحاب ال: والدليل على هذا

النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يف السفر، ومل يعب الصائم علـى املفطـر، وال املفطـر علـى     
  .، والنيب صلّى اهللا عليه وسلّم نفسه كان يصوم٤٨»الصائم

                                           
  ).٦/٢٤٧(» احمللى« ٤٧
 سبق خترجيه ٤٨



٣٥ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

  
  :فالصواب أن املسافر له ثالث حاالت

ره مزية على صومه، ففي هـذه  أال يكون لصومه مزية على فطره، وال لفط: األوىل
  :احلال يكون الصوم أفضل له لألدلة اآلتية

أن هذا فعل الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم قال أبو الدرداء ـ رضي اهللا عنـه   : أوالً
كنا مع النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يف رمضان يف يوم شديد احلر حىت إن أحدنا ليضع «: ـ

نا صائم إال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وعبد اهللا بن يده على رأسه من شدة احلر وما في
والصوم ال يشق على الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم هنا؛ ألنه ال يفعل إال األرفق  ٤٩» رواحة

  .واألفضل
  .أنه أسرع يف إبراء الذمة؛ ألن القضاء يتأخر: ثانياً
الناس أسـهل مـن أن   أنه أسهل على املكلف غالباً؛ ألن الصوم والفطر مع : ثالثاً

  .يستأنف الصوم بعد، كما هو جمرب ومعروف
أنه يدرك الزمن الفاضل، وهو رمضان، فإنَّ رمضان أفضل من غريه؛ ألنه حمل : رابعاً

الوجوب، فلهذه األدلة يترجح ما ذهب إليه الشافعي ـ رمحه اهللا ـ أن الصوم أفضـل يف    
  .حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء

إن الفطر أفضل، وإذا شق عليـه  : أن يكون الفطر أرفق به، فهنا نقول: يةاحلال الثان
بعض الشيء صار الصوم يف حقه مكروهاً؛ ألن ارتكاب املشقة مع وجود الرخصة يشـعر  

  .بالعدول عن رخصة اهللا عز وجل
أن يشق عليه مشقة شديدة غري حمتملة فهنا يكون الصـوم يف حقـه   : احلال الثالثة

  .حراماً
ملا شكى إليه الناس أنه قد شـق  «: ل على ذلك أن النيب صلّى اهللا عليه وسلّموالدلي

عليهم الصيام، وأم ينتظرون ما سيفعل الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم دعا بإناء فيه ماء بعد 
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إن بعـض  : العصر، وهو على بعريه فأخذه وشربه، والناس ينظرون إليه، مث قيل له بعد ذلك
  .فوصفهم بالعصيان ٥٠» أولئك العصاة، أولئك العصاة« :الناس قد صام فقال

  .فهذا ما يظهر لنا من األدلة يف صوم املسافر
  

ويتفرع على هذا مسألة، وهي لو سافر من ال يستطيع الصوم لكـرب أو مـرض ال   
  يرجى زواله فماذا يصنع؟

ـ : قال بعض العلماء: اجلواب دل إنه ال صوم وال فدية عليه؛ ألنه مسافر، والفدية ب
  ٥١عن الصوم، والصوم يسقط يف السفر، وال صوم عليه؛ ألنه عاجز

لكن هذا التعليل عليل؛ ألن هذا الذي على هذه احلال، مل يكن الصوم واجبـاً يف  
حقه أصالً، وإمنا الواجب عليه الفدية، والفدية ال فرق فيها بني السفر واحلضر، وعلى هـذا  

قيم يلزمه الفدية، فيطعم عن كل يوم مسكيناً، فإذا سافر من ال يرجى زوال عجزه فإنه كامل
وهذا هو القول الصحيح، والقول بأنه يسقط عنه الصوم واإلطعام قول ضعيف جـداً ملـا   

  .تقدم
   

  :حكم احلاضر الصائم إذا سافر أثناء اليوم
  احلاضر جيب عليه أن يصوم، فإذا سافر يف أثناء اليوم، فهل له أن يفطر أو ال يفطر؟ 

  :ملسألة قوالن ألهل العلميف هذه ا
  .أن له أن يفطر، ولكن بشرط كما سنذكره: القول األول
  .أنه ليس له أن يفطر: القول الثاين

  ٥٢هو املشهور من مذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا: والقول األول

                                           
  سبق خترجيه ٥٠

  .مسلم مكلف أفطر يف رمضان مل يلزمه قضاء وال كفارة: يعايا ا، فيقال: وبه قال األصحاب، ورتبوا على ذلك فقالوا ٥١
  .كبري عاجز عن الصوم كان مسافراً: وجوابه
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 ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ{{: بعموم قول اهللا تعاىل: واستدلوا على ذلك
رامٍ أُخأَي نيعين فأفطر فعدة من أيام أخر، وهذا اآلن سافر، وصار على ] ١٨٤: البقرة[}} م

  .سفر فيصدق عليه أنه ممن رخص له بالفطر فيفطر
  ٥٣واستدلوا أيضاً مبا ثبت يف السنة من إفطار النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يف أثناء النهار

ن شرع يف الصوم الواجب فلزمه إمتامه، كما لو عللوا بأن اإلنسا: وأهل القول الثاين
شرع يف القضاء فإنه يلزمه أن يتمه، وإن كان لوال شروعه مل يلزمه أن يصوم، يعين لـو أن  

أصومه غداً أو بعد غد، نقول أنت باخليار غداً أو بعـد  : إنساناً عليه يوم من رمضان، فقال
  .غد

ليصوم بعد غد؛ ألن مـن شـرع يف    لكن إذا صامه غداً فليس له أن يفطر يف أثنائه
  .واجب حرم على قطعه إال لعذر شرعي

والصحيح القول األول أن له أن يفطر إذا سافر يف أثناء اليوم ملا سبق، وأما قياسـه  
على من شرع يف صوم يوم القضاء فقياس فاسد لوجهني، األول أنه يف مقابلة النص، والثاين 

ب فلزمه، وأما صوم املسافر فغري واجـب فـال   أن من شرع يف صوم القضاء شرع يف واج
  .يلزمه إمتامه
  

  ولكن هل يشترط أن يفارق قريته، إذا عزم على السفر وارحتل فهل له أن يفطر؟
  .يف هذا أيضاً قوالن عن السلف: اجلواب

ذهب بعض أهل العلم إىل جواز الفطر إذا تأهب للسفر ومل يبق عليه إال أن يركب، 
ـ  ، وإذا تأملت اآلية وجدت أنه ٥٤رضي اهللا عنه ـ أنه كان يفعله  وذكروا ذلك عن أنس 

ال يصح هذا؛ ألنه إىل اآلن مل يكن على سفر فهو اآلن مقيم وحاضر، وعليه فال جيوز له أن 
  .يفطر إال إذا غادر بيوت القرية

                                           
  جيهسبق ختر ٥٣
  ).٤/٦٤(» اإلرواء«: وانظر) ٤/٢٤٧(أخرجه البيهقي  ٥٤
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أما املزارع املنفصلة عن القرية فليست منها، فإذا كانت هذه البيوت واملساكن اآلن، 
لت عنها املزارع فإنه جيوز الفطر، فاملهم أن خيرج عن البلد أما قبل اخلروج فال؛ ألنه وانفص

  .مل يتحقق السفر
فالصحيح أنه ال يفطر حىت يفارق القرية، ولذلك ال جيوز أن يقصر الصالة حـىت  

  .خيرج من البلد، فكذلك ال جيوز أن يفطر حىت خيرج من البلد
  

هل له أن يفطر باألكل والشرب أو بأي مفطـر  وإذا جاز أن يفطر خالل اليوم، ف
  شاء؟

  .له أن يفطر باألكل والشرب ومجاع أهله، وغري ذلك من املفطرات: اجلواب
   

  :حكم احلامل واملرضع إذا أفطرتا
جيب عليهما القضاء؛ ألن اهللا تعاىل فرض الصيام على كل مسلم، وقال يف املريض 

مع أما مفطران بعذر، فإذا مل يسـقط  ] ١٨٥: البقرة[}} خرفَعدةٌ من أَيامٍ أُ{{: واملسافر
القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر، فعدم سقوطه عمن أفطرت رد الراحة من باب 

  .أوىل
  

  :وأما اإلطعام فله ثالث حاالت
أن تفطرا خوفاً على أنفسهما فتقضيان فقط، يعين أنه ال زيادة علـى  : احلال األوىل

  .ذلك
أن تفطرا خوفاً على ولديهما فقط، فتقضيان، وتطعمان لكـل يـوم   : الثانيةاحلال 

  .مسكيناً
أما القضاء فواضح؛ ألما أفطرتا، وأما اإلطعام فألما أفطرتا ملصـلحة غريمهـا،   

وعلَى الَّذين يطيقُونـه  {{:فلزمهما اإلطعام، وقال ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ يف قوله  
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كانت رخصة للشيخ الكبري واملرأة الكـبرية  «: قال] ١٨٤: البقرة[}} م مسكنيٍفديةٌ طَعا
ومها يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً، واملرضع واحلبلى إذا خافتا على 

  ٥٥، رواه أبو داود» أوالدمها أفطرتا وأطعمتا
  ٥٦وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما

  .ملصلحتهما، ومصلحة اجلنني، أو الطفل  إذا أفطرتا: احلال الثالثة
إذا كان اإلفطـار  : وعلى هذا فتقضيان فقط، فيكون اإلطعام يف حال واحدة وهي

  .ملصلحة الغري، اجلنني أو الطفل، وهذا أحد األقوال يف املسألة
أنه ال يلزمهما القضاء، وإمنا يلزمهما اإلطعام فقط سـواء أفطرتـا   : والقول الثاين

  :مصلحة الولد أو للمصلحتني مجيعاً واستدلوا مبا يأيت ملصلحتهما أو
  ٥٧» إن اهللا وضع الصيام عن احلبلى واملرضع«: ـ حديث ١
واملرضع واحلبلى إذا خافتا على أوالدمها ... «: ـ أثر ابن عباس رضي اهللا عنهما  ٢

  .ومل يذكر القضاء ٥٨» أفطرتا وأطعمتا
  .التخيري بني القضاء واإلطعام: القول الثالث
، وهذا القول أرجح األقوال عندي؛ ٥٩يلزمها القضاء فقط دون اإلطعام: القول الرابع

ألن غاية ما يكون أما كاملريض، واملسافر، فيلزمهما القضاء فقط، وأما سكوت ابن عباس 
  .ـ رضي اهللا عنهما ـ عن القضاء فألنه معلوم

فاملراد بذلك وجوب » إن اهللا تعاىل وضع الصيام عن احلبلى واملرضع«: وأما حديث
  .أدائه، وعليهما القضاء

                                           
 )٩١٣(وصححه األلباىن ىف اإلرواء ) ٢/٢٠٧(، والدارقطين )٢٣١٨(باب من قال هي مثبتة للشيخ واحلبلى / أخرجه أبو داود يف الصيام ٥٥
 ).٤/٢٠(» اإلرواء« يف وصححه األلباىن). ٤/٢٣٠(وصححه؛ والبيهقي ) ٢/٢٠٧(؛ والدارقطين )١/٢٦٦(أخرجه الشافعي  ٥٦
باب ما جاء يف الرخصة يف / ؛ والترمذي يف الصيام)٢٤٠٨(باب يف الصوم يف السفر / ؛ وأبو داود يف الصيام)٤/٣٤٧(أخرجه اإلمام أمحد  ٥٧

ما جاء يف باب / ؛ وابن ماجه يف الصيام)٤/١٨٠(باب وضع الصيام عن املسافر / ؛ والنسائي يف الصوم)٧١٥(اإلفطار للحبلى واملرضع 
» املشكاة«عن أنس بن مالك ـ أحد بين قُشري ـ رضي اهللا عنه، وحسنه الترمذي، وقال األلباىن يف ) ١٦٦٧(اإلفطار للحامل واملرضع 

  .»سنده جيد«) ٢٠٢٥(
 سبق خترجيه ٥٨
  .)٤/٢٠(» اإلرواء«وصححه يف ). ٤/٢٣٠(وصححه؛ والبيهقي ) ٢/٢٠٧(؛ والدارقطين )١/٢٦٦(أخرجه الشافعي  ٥٩
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وسبب اخلالف أنه ليس هناك نص قاطع صحيح وصريح يف وجوب أحـد هـذه   
  .األمور
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  :اإلفطار ملصلحة الغري
أرأيتم لو أفطر شخص ملصلحة الغري يف غري مسـألة احلبلـى   : إذا قال قائل: مسألة

  ، فهل يلزمه القضاء واإلطعام؟واملرضع، مثل أن يفطر إلنقاذ غريق أو إلطفاء حريق
أما على القول الذي رجحناه من أنه ليس على احلامل واملرضع إال القضاء، : اجلواب

فليس على املنقذ إال القضاء، وأما على القول بوجوب القضاء واإلطعام عليهما يف حمله ففيه 
  :قوالن

ضع إذا أفطرتا ملصلحة يلزمه القضاء واإلطعام، قياساً على احلامل واملر: القول األول
  .الولد

ال يلزمه إال القضاء فقط، واستدل لذلك بأن النص إمنا ورد يف احلبلى : والقول الثاين
  .واملرضع دون غريمها

وأجيب عن هذا بأنه، وإن ورد النص بذلك، فالقياس يف هذه املسألة تام، وهو أنه 
  .أفطر ملصلحة الغري

  
  :واإلفطار ملصلحة الغري له صور منها

ـ إنقاذ غريق، مثل أن يسقط رجل معصوم يف املاء، وال يستطيع أن خيرجه إال   ١
  .اشرب وأنقذه: بعد أن يشرب، فنقول

: ال أستطيع أن أطفئ احلريق حىت أشرب، فنقـول : ـ إطفاء احلريق، كأن يقول  ٢
  .اشرب وأطفئ احلريق

  رب بقية اليوم؟ويف هذه احلال إذا أخرج الغريق وأطفأ احلريق، هل له أن يأكل ويش
نعم له أن يأكل ويشرب بقية اليوم، ألنه أذن له يف فطر هذا اليـوم، وإذا  : اجلواب

أذن له يف فطر هذا اليوم، صار هذا اليوم يف حقه من األيام اليت ال جيب إمساكها، فيبقـى  
  .مفطراً إىل آخر النهار
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ث ونزف ـ وكذلك لو أن شخصاً احتيج إىل دمه، حبيث أصيب رجل آخر حباد  ٣
إن دم هذا الصائم يصلح له، وإن مل يتدارك هذا املريض قبل الغـروب فإنـه   : دمه، وقالوا

ميوت، فله أن يأذن يف استخراج دمه من أجل إنقاذ املريض، ويف هذه احلال يفطر بناًء على 
القول الراجح، يف أن ما ساوى احلجامة فهو مثلها، وسيأيت اخلالف يف هذه املسـألة، وأن  

ب ال يفطر بإخراج الدم إال باحلجامة فقط دون الفصد والشرط، والصحيح أن ما كان املذه
  .مبعناها يأخذ حكمها

  
  :حكم اجلنون، واإلغماء، والنوم

  .اجلنون، واإلغماء، والنوم، وأحكامها ختتلف: هذه ثالثة أشياء متشاة
جر حىت غربـت  اجلنون، فإذا جن اإلنسان مجيع النهار يف رمضان من قبل الف: أوالً

الشمس فال يصح صومه؛ ألنه ليس أهالً للعبادة، ومن شرط الوجوب والصحة العقل، وعلى 
  .هذا فصومه غري صحيح، وال يلزمه القضاء، ألنه ليس أهالً للوجوب

املغمى عليه، فإذا أغمي عليه حبادث، أو مرض ـ بعد أن تسـحر ـ مجيـع     : ثانياً
قل، ولكن يلزمه القضاء؛ ألنه مكلف، وهـذا قـول   النهار، فال يصح صومه؛ ألنه ليس بعا

  .٦٠مجهور العلماء
وقال صاحب الفائق أحد تالميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية ويسمى ابن قاضي اجلبل، 

إن املغمى عليه ال يلزمه القضاء كاإلنسان الذي أغمي عليه : وله اختيارات جيدة جداً، قال
إنه ال فـرق بـني الصـالة    : ه بالقضاء، وقالأوقات الصالة، فإن مجهور العلماء ال يلزمون

  .والصوم
ولو فرض أن الرجل أغمي عليه قبل أذان الفجر، وأفاق بعد طلوع الشمس لصـح  
صومه، وأما صالة الفجر فال تلزمه على القول الراجح؛ ألنه مر عليه الوقت وهو ليس أهالً 

  .للوجوب

                                           
  ).٤/٢٠(» اإلرواء«وصححه األلباىن يف ). ٤/٢٣٠(وصححه؛ والبيهقي ) ٢/٢٠٧(؛ والدارقطين )١/٢٦٦(أخرجه الشافعي  ٦٠
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ومل يستيقظ إال بعد غـروب   النائم ، فإذا تسحر ونام من قبل أذان الفجر،: الثالث
  .الشمس، فصومه صحيح، ألنه من أهل التكليف ومل يوجد ما يبطل صومه، وال قضاء عليه

  .والفرق بينه وبني املغمى عليه أن النائم إذا أوقظ يستيقظ خبالف املغمى عليه
   

  :وجوب تعيني نية الصوم الواجب من الليل
فقصد الشيء يعين نيته، وإرادة الشيء يعـين   النية، واإلرادة، والقصد معناها واحد،

نيته، والنية ال ميكن أن تتخلف عن عمل اختياري، يعين أن كل عمل يعمله اإلنسان خمتـاراً  
يعين  ٦١»إمنا األعمال بالنيات«: فإنه ال بد فيه من النية، وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم

لو كلفنا اهللا عمالً بال نية لكان من تكليف ما : أنه ال عمل بال نية، حىت قال بعض العلماء
ال يطاق، يعين لو قال اهللا لنا توضؤوا بال نية، أو صلوا بال نية، أو صوموا بال نية، أو حجوا 

  بال نية، لكان هذا من تكليف ما ال يطاق، فمن يطيق أن يفعل فعالً خمتاراً، وال ينوي؟
! أنا ما نويت: اس؛ حيث يقولوبذلك نعرف أن ما حيصل لبعض الناس من الوسو

  .أنه وهم ال حقيقة له، وكيف يصح أنه مل ينو وقد فعل
وذكروا عن ابن عقيل ـ رمحه اهللا ـ وهو من املتكلمني والفقهاء، أنه جاءه رجل   

  يا شيخ إنين أغتسل يف ر دجلة، مث أخرج وأرى أنين مل أطهر؟ : فقال له
  كيف؟ : ال تصل، فقال: فقال له ابن عقيل

عن انون ... رفع القلم عن ثالثة«: نعم، ألن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم قال: قال
وأنت تذهب إىل دجلة، وتنغمس فيه، وتغتسل من اجلنابة، مث خترج وتـرى   ٦٢»حىت يفيق

  .أنك ما تطهرت هذا اجلنون، فارتدع الرجل عن هذا
  

  ما هي النية؟: فإن قيل

                                           
  سبق خترجيه ٦١
  سبق خترجيه ٦٢
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إمنا األعمال بالنيـات  «: لنيب صلّى اهللا عليه وسلّمفاجلواب النية ختتلف، وهلذا قال ا
  .وذا التقرير يتبني أن اجلملتني يف احلديث ليس معنامها واحداً» وإمنا لكل امرئ ما نوى

النية واجبة، جيب تعيينها أيضاً، فينوي الصيام عن رمضان، أو عن كفارة، أو عـن  
  .نذر، أو ما أشبه ذلك

فجر، فيشمل ما كان قبل الفجر بدقيقة واحدة، وإمنا قبل طلوع ال: أي» من الليل «
وجب ذلك؛ ألن صوم اليوم كامالً ال يتحقق إال ذا، فمن نوى بعد طلوع الفجر ال يقال 
إنه صام يوماً، فلذلك جيب لصوم كل يوم واجب، أن ينويه قبل طلوع الفجر، وليس بالزم 

جر إال وقد نويت، ألجل أن تشمل النية أن تبيت النية قبل أن تنام، بل الواجب أال يطلع الف
مجيع أجزاء النهار، إذ أنه قد فرض عليك أن تصوم يوماً، فإذا كان كذلك، فال بد أن تنويه 

  .قبل الفجر إىل الغروب
من مل يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فال صيام «: ودليل ذلك حديث عائشة مرفوعاً

  .يتواملراد صيام الفرض أما النفل فسيأ ٦٣» له
  

  هل جتب النية لكل يوم من أيام رمضان؟
ذهب بعض أهل العلم إىل أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية يف أوله، ما مل يقطعه 
لعذر فيستأنف النية، وعلى هذا فإذا نوى اإلنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر 

التتابع، كما لو سافر يف أثنـاء  كله، فإنه جيزئه عن الشهر كله، ما مل حيصل عذر ينقطع به 
  .رمضان، فإنه إذا عاد للصوم جيب عليه أن جيدد النية

أنـا نـاو   : وهذا هو األصح؛ ألن املسلمني مجيعاً لو سألتهم لقال كل واحد منهم
الصوم من أول الشهر إىل آخره، وعلى هذا فإذا مل تقع النية يف كل ليلة حقيقة فهي واقعـة  

إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه، مث عـاد إىل  : قطع النية، وهلذا قلناحكماً؛ ألن األصل عدم 

                                           
نصب «؛ و)٤/٢٠٣(» اجلوهر النقي«: ووثق رواته الدارقطين وأقره البيهقي، وانظر). ٤/٢٠٣(؛ والبيهقي )٢/١٧٢(أخرجه الدارقطين  ٦٣

 )١١٤٨٠(وصححه األلباىن ىف صحيح اجلامع ). ٤/٢٥(» اإلرواء«؛ و)٨٨١(» التلخيص«؛ و)٢/٤٣٣(» يةالرا



٤٥ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

الصوم فال بد من جتديد النية، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس وال يسع الناس العمل 
  .إال عليه

  
رجل عليه صيام شهرين متتابعني، يلزمه أن ينوي لكل يوم نيـة جديـدة،     :مسألة

 يلزمه؛ ألن هذا يلزم فيه التتابع، فإذا أمسك يف أوله فهـو يف  وعلى القول الذي اخترناه ال
النية حكماً إىل أن ينتهي، وعليه فإذا نوى حينما شرع يف صوم الشهرين املتتابعني فإنه يكفيه 

  .عن مجيع األيام، ما مل يقطع ذلك لعذر، مث يعود إىل الصوم فيلزمه أن جيدد النية
يف رمضان بعد العصر، ومل يفق إال من الغد بعد  وبناًء على هذا القول لو نام رجل

  .الفجر صح صومه؛ ألن النية األوىل كافية، واألصل بقاؤها ومل يوجد ما يزيل استمرارها
  

  هل األفضل أن ينوي القيام بالفريضة أو ال؟
أن ينوي صوم رمضان على أنه قائم : األفضل أن ينوي القيام بالفريضة، أي: اجلواب
  .لفرض أحب إىل اهللا من النفلبفريضة؛ ألن ا

» من قال أنا صائم غداً إن شاء اهللا متردداً فسدت نيته، ال متربكاً«: قال يف الروض
إذا قال أنا صائم غداً إن شاء اهللا ننظر هل مراده االستعانة بالتعليق باملشـيئة لتحقيـق   : أي

تعانة بالتعليق باملشـيئة  نعم، فصيامه صحيح؛ ألن هذا ليس تعليقاً، ولكنه اس: مراده، إن قال
لتحقيق مراده؛ ألن التعليق باملشيئة سبب لتحقيق املراد، ويدل هلذا حديث نيب اهللا سـليمان  

واهللا ألطوفن الليلة على تسعني امرأة تلد «: بن داود ـ عليهما الصالة والسالم ـ حني قال  
، فلم يقل، فطاف على إن شاء اهللا: قل: كل واحدة منهن غالماً يقاتل يف سبيل اهللا، فقيل له

: فقال النيب صلّى اهللا عليه وسلّم» تسعني امرأة جيامعهن، ومل تلد منهن إال واحدة شق إنسان
، وإن قال ذلك متردداً يعين ال يدري هل يصوم ٦٤» لو قال إن شاء اهللا لكان دركاً حلاجته«

                                           
باب االستثناء يف اليمني وغريها / ؛ ومسلم يف األميان)٥٢٤٢(باب قول الرجل، ألطوفن الليلة على نسائي / أخرجه البخاري يف النكاح ٦٤
  .عن أيب هريرة رضي اهللا عنه) ٢٣) (١٦٥٤(
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: على هذه النية بأن قالأو ال يصوم، فإنه ال يصح؛ ألن النية ال بد فيها من اجلزم، فلو بات 
أنا صائم غداً إن شاء اهللا متردداً، فإنّ صومه ال يصح إن كان فرضاً، إال أن يستيقظ قبـل  

  .الفجر وينويه
لو قام يف : أي ٦٥»ويكفي يف النية األكل والشرب، بنية الصوم«: وقال يف الروض

الصـائم الـذي   إن عشاء : آخر الليل وأكل على أنه سحور لكفى؛ حىت قال شيخ اإلسالم
يصوم غداً خيتلف عن عشاء من ال يصوم غداً، فالذي ال يصوم عشاؤه أكثر، ألن الصـائم  

  .سوف جيعل فراغاً للسحور
   

  :يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده 
فصيام النفل يصح بنية أثناء النهار، ولكن بشرط أال يأيت مفطِّراً من بعـد طلـوع   

  .مبفطر فإنه ال يصحالفجر، فإن أتى 
رجل أصبح ويف أثناء النهار صام، وهو مل يأكـل، ومل يشـرب، ومل    :مثال ذلك

  .جيامع، ومل يفعل ما يفطّر بعد الفجر، فصومه صحيح مع أنه مل ينو من قبل الفجر
هـل  «: ودليل ذلك أن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم دخل ذات يوم على أهله فقـال 

  ٦٦.» ، قال فإين إذاً صائمال: عندكم من شيء؟ قالوا
يف احلديث ظرف للزمان احلاضر فأنشأ النية من النهار، فدل ذلك على » إذاً«وقوله 

قد ننازع يف داللة هـذا احلـديث   : جواز إنشاء النية يف النفل يف أثناء النهار، فإذا قال قائل
اد بالصوم هنا إن املر: ممسك عن الطعام، من الذي يقول: أي» إين إذاً صائم«ونقول معىن 

  الصوم الشرعي؟ 
عندنا قاعدة شرعية أصولية وهي أن الكالم املطلق حيمل على احلقيقة يف عرف : قلنا

املتكلم به، واحلقيقة الشرعية يف الصوم هي التعبد هللا باإلمساك عن املفطرات مـن طلـوع   

                                           
  ).٣/٣٨٥(» وض املربعالر« ٦٥
  .عن عائشة رضي اهللا عنها) ١٧٠) (١١٥٤(باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال / أخرجه مسلم يف الصيام ٦٦
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ناه اللغوي الفجر إىل غروب الشمس، فال ميكن أن حنمل لفظاً جاء يف لسان الشارع على مع
  .وله حقيقة شرعية

نعم لو فرض أنه ليس هناك حقيقة شرعية محلناه على احلقيقة اللغوية، أما مع وجود 
واهللا ال أبيع اليوم شيئاً، فذهب : احلقيقة الشرعية فيجب أن حيمل عليها، وهلذا لو قال قائل

البيع ليس بيعاً شرعياً  فباع مخراً، هل عليه كفارة ميني؟ نقول ليس عليه كفارة ميني، ألن هذا
فهو حرام وكل شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل، وكل عقد ليس يف كتـاب اهللا فهـو   
باطل، نعم إذا قال أنا قصدي بالبيع مطلق البيع شرعياً أو غري شرعي، حينئذ نقـول هـذا   

  .يصدق عليه أنه بيع، فيحنث؛ ألن النية مقدمة على داللة اللفظ يف باب األميان
  

  هل يثاب ثواب يوم كامل، أو يثاب من النية؟ ولكن
  :يف هذا قوالن للعلماء

أنه يثاب من أول النهار؛ ألن الصوم الشرعي ال بد أن يكون من أول : القول األول
  .النهار

أنه ال يثاب إال من وقت النية فقط، فإذا نوى عند الزوال، فأجره أجر : القول الثاين
  .نصف يوم

إمنا األعمال بالنيات وإمنا «: لقول النيب صلّى اهللا عليه وسلّموهذا القول هو الراجح 
  .وهذا الرجل مل ينو إال أثناء النهار فيحسب له األجر من حني نيته ٦٧» لكل امرئ ما نوى

وبناًء على القول الراجح لو علق فضل الصوم باليوم مثل صيام االثـنني، وصـيام   
كل شهر، ونوى من أثناء النهار فإنه ال حيصل اخلميس، وصيام البيض، وصيام ثالثة أيام من 

  .له ثواب ذلك اليوم
فمثالً صام يوم االثنني ونوى من أثناء النهار، فال يثاب ثواب من صام يوم االثـنني  

  .من أول النهار؛ ألنه ال يصدق عليه أنه صام يوم االثنني

                                           
 سبق خترجيه ٦٧
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لشهر، وهـو  إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من ا: وكذلك لو أصبح مفطراً فقيل له
  .إذاً أنا صائم فال يثاب ثواب أيام البيض؛ ألنه مل يصم يوماً كامالً: أول أيام البيض، فقال

ويشترط يف صحة النية من أثناء النهار يف النفل أال يفعل قبلها مفطراً، فلو أن الرجل 
 نويت الصيام فال يصح؛ ألنه فعل مـا ينـايف  : أصبح مفطراً بأكل، ويف أثناء الضحى قال

  .الصوم
  

  ألستم تقولون إنه ال يثاب على أجر الصوم إال من النية؟: فلو قال قائل
  .بلى، لكن ال ميكن أن يكون صوم، وقد أكل أو شرب يف يومه: قلنا

   
   :حكم من نوى إذا كان الغد من رمضان فهو فرضه

أن تكون رجل نام يف الليل مبكراً ليلة الثالثني من شعبان، وفيه احتمال : مثال ذلك
إن كـان  : إن كان غداً من رمضان فهو فرضي، أو قال: هذه الليلة هي أول رمضان، فقال

إن كان غداً من رمضان فهو فرض، وإال فهـو عـن   : غداً من رمضان فأنا صائم، أو قال
  .كفارة واجبة، أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق
فرضي، وقع على وجـه  إن كان كذا فهو : فاملذهب أن الصوم ال يصح؛ ألن قوله

التردد، والنية ال بد فيها من اجلزم، فلو مل يستيقظ إال بعد طلوع الفجر، مث تبني أنـه مـن   
  .رمضان، فعليه قضاء هذا اليوم، على املذهب

أن الصوم صحيح إذا تبني أنه من رمضان، واختار : والرواية الثانية عن اإلمام أمحد
 ـ ولعل هذا يدخل يف عموم قوله صلّى اهللا عليه  ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا 

ـ   فهذا  ٦٨»فإن لك على ربك ما استثنيت«: وسلّم لضباعة بنت الزبري ـ رضي اهللا عنها 
الرجل علقه ألنه ال يعلم أن غداً من رمضان، فتردده مبين على التردد يف ثبوت الشـهر، ال  

  على التردد يف النية، وهل يصوم أو ال يصوم؟

                                           
  سبق خترجيه ٦٨
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لو قال من يباح له الفطر ليلة الواحد من رمضان، أنا غداً ميكن أن أصـوم،  وهلذا  
  .وميكن أال أصوم، مث عزم على الصوم بعد طلوع الفجر، مل يصح صومه لتردده يف النية

لكن إذا علق الصوم على ثبوت الشهر، فهذا هو الواقع فلو مل يثبت الشهر مل يصم، 
ن يأيت اخلرب ليلة الثالثني من شعبان، أن ننوي يف أنفسنا أنه وعلى هذا فينبغي لنا إذا مننا قبل أ

إن كان غداً من رمضان فنحن صائمون، وإن كانت نية كل مسلم على سبيل العموم أنـه  
سيصوم لو كان من رمضان، لكن تعيينها أحسن، فيقول يف نفسه إن كان غداً من رمضان 

  .ر صح صومهفهو فرضي، فإذا تبني أنه من رمضان بعد طلوع الفج
ولو قال ليلة الثالثني من رمضان إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، وإال فأنا مفطر 

إن هذا جائز، مع أن فيه تردداً يف النية ولكنه مبين على ثبوت الشهر، فإذا كان كذلك : قالوا
فينبغي أن يكون يف أول الشهر كما كان يف آخره، لكن فرقوا بأنه يف أول الشهر األصـل  

دم الصوم؛ ألنه مل يثبت دخول الشهر، ويف آخره بالعكس األصل الصوم ألن الغد مـن  ع
رمضان ما مل يثبت خروجه، ولكن هذا التفريق غري مؤثر بالنسبة للتردد؛ فكالمها متـردد،  
واالحتمال يف كليهما وارد، فيوم الثالثني من شعبان فيه التردد هل يكون من رمضان أم ال؟ 

  رمضان فيه التردد هل يكون من رمضان أم ال؟ ويوم الثالثني من
   

  :حكم  من نوى اإلفطار  أثناء صومه
 ٦٩»إمنا األعمال بالنيات«: والدليل قوله صلّى اهللا عليه وسلّم، من نوى اإلفطار أفطر

فما دام ناوياً الصوم فهو صائم، وإذا نوى اإلفطار أفطر، وألن الصوم نية وليس شيئاً يفعل، 
  .طع الصالة فإا تنقطع الصالةكما لو نوى ق

وبناء على ذلك لو نواه بعد ذلك نفالً يف أثناء النهار جاز، إال أن يكون يف رمضان، 
  .فإن كان يف رمضان فإنه ال جيوز؛ ألنه ال يصح يف رمضان صوم غريه

  :مسائل

                                           
  سبق خترجيه ٦٩



٥٠ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

كيف تفطر مل يبق من الوقت : إنسان صائم نفالً، مث نوى اإلفطار، مث قيل له: األوىل
  إذاً أنا صائم، هل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية؟: إال أقل من نصف اليوم؟ قال

  .من النية الثانية؛ ألنه قطع النية األوىل وصار مفطراً: اجلواب
  

  إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شربه فهل يفسد صومه؟: الثانية
تفسد العبادة به، إال بفعلـه وال   ال يفسد صومه؛ ألن احملظور يف العبادة ال: اجلواب
  .تفسد بنية فعله

وهذه قاعدة مفيدة وهي أن من نوى اخلروج من العبـادة فسـدت إال يف احلـج    
  .والعمرة، ومن نوى فعل حمظور يف العبادة مل تفسد إال بفعله

  .وهلذا أمثلة منها ما ذكرناه هنا يف مسألة الصوم
ف فدخل يف الصالة ومن نيته أنه إن كلمه ومنها ما لو كان متحرياً لكالم من اهلات

  .من يتحراه، أجابه، فلم يكلمه فصالته ال تفسد
  

سبق أن من نوى اإلفطار أنه يفطر، فهل يباح له االستمرار يف الفطر باألكل، : الثالثة
  والشرب، مثالً؛ وهو يف رمضان؟

كان ال يباح إن كان ممن يباح له الفطر؛ كاملريض واملسافر فال بأس، وإن : اجلواب
  .له الفطر، فيلزمه اإلمساك والقضاء، مع اإلمث

وقولنا يلزمه القضاء؛ ألنه ملا شرع فيه ألزم نفسه به فصار يف حقه كالنذر؛ خبالف 
من مل يصم من األصل متعمداً، فهذا ال يقضي، ولو قضاه مل يقبل منه؛ لقوله صلّى اهللا عليه 

من أفطر يومـاً مـن   «: وأما حديث. ٧٠»فهو ردمن عمل عمالً ليس عليه أمرنا «: وسلّم

                                           
  سبق خترجيه ٧٠
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فهذا حديث ضعيف وعلى تقدير صحته، يكـون   ٧١» رمضان متعمداً مل يقضه صوم الدهر
  .املعىن أنه ال يكون كالذي فعل يف وقته

  املُفَطِّرات البن عثيمني
   

املفسد للصوم يسمى عند العلماء املفطرات، وأصوهلا ثالثة ذكرها اهللا ـ عز وجل  
فَاآلنَ باشروهن وابتغوا ما كَتب اللَّه لَكُم وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُـم  {{: قوله ـ يف

] . ١٨٧: البقرة[}} الْخيطُ اَألبيض من الْخيط اَألسود من الْفَجرِ ثُم أَتموا الصيام إِلَى اللَّيلِ
على أن هذه الثالثة تفسد الصوم، وما سوى ذلك سـيأيت إن شـاء اهللا   وقد أمجع العلماء 

  .الكالم عليه
: هنا للعهد الذهين، فهي الكفارة املعروفة» الـ«الكفارة » ويوجب الكفارة«: قوله

  .عتق رقبة، فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني، فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكيناً
  
  :األكل والشرب متعمدا -١

  .كل هو إدخال الشيء إىل املعدة عن طريق الفمواأل
وقولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر، وما ال يضر وال ينفع، فمـا ينفـع   
كاللحم واخلبز وما أشبه ذلك، وما يضر كأكل احلشيشة وحنوها، ما ال نفع فيه وال ضـرر  

وهذا }} وا واشربواكُلُ{{مثل أن يبتلع خرزة سبحة أو حنوها؛ ووجه العموم إطالق اآلية 
  .يسمى أكالً

                                           
باب إذا جامع يف رمضان؛ ووصله أبو داود /  الصومأخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ـ مرفوعاً ـ يف ٧١

؛ والنسائي يف )٧٢٣(باب ما جاء يف اإلفطار متعمداً / ؛ والترمذي يف الصوم)٢٣٩٦(باب التغليظ فيمن أفطر عمداً / يف الصيام
  ).١٦٧٢(باب ما جاء يف كفارة من أفطر يوماً من رمضان / الرسالة؛ وابن ماجه يف الصيام/ ط) ٣٢٦٥(» الكربى«

باب إذا جامع يف رمضان، ووصله عبد الرزاق / وروي موقوفاً على ابن مسعود رضي اهللا عنه أخرجه البخاري معلقاً يف الصوم
وضعفه األلباىن ىف ضعيف ). ٣/١٦٩(» تغليق التعليق«: ؛ وانظر)٤/٢٢٨(؛ والبيهقي )٣/١٠٥(؛ وابن أيب شيبة )٧٤٦٧(

  )٦٠٥(الترغيب 
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إن ما ال يغذي ال فطر بأكله، وبناًء على هذا فإنّ بلع اخلرزة : وقال بعض أهل العلم
  .أو احلصاة أو ما أشبههما ال يفطر

والصحيح أنه عام، وأن كل ما ابتلعه اإلنسان من نافع أو ضار، أو ما ال نفع فيه وال 
  .ضرر فإنه مفطر إلطالق اآلية

شرب يشمل ما ينفع وما يضر، وما ال نفع فيه وال ضرر، فكل ما يشرب مـن  ال 
  .ماء، أو مرق، أو لنب، أو دم، أو دخان، أو غري ذلك

  
  :تنبيه

يلحق باألكل والشرب ما كان مبعنامها، كاإلبر املغذية اليت تغين عـن األكـل    -
  .والشرب

ن األنف منفذ يصل السعوط ما يصل إىل اجلوف عن طريق األنف، فإنه مفطر؛ أل -
وبالغ يف االستنشاق «: إىل املعدة، ودليل ذلك قول النيب صلّى اهللا عليه وسلّم للقيط بن صربة

وهذا يدل على أن الصائم ال يبالغ يف االستنشاق، وال نعلم هلـذا   ٧٢» إال أن تكون صائماً
: م، وعلى هذا فنقولعلة إال أن املبالغة تكون سبباً لوصول املاء إىل املعدة، وهذا خمل بالصو

  .كل ما وصل إىل املعدة عن طريق األنف أو الفم فإنه مفطر
   

٢- القىُء العمد:  
استدعى القيء، ولكن ال بد من قيء، فلو استدعى القيء ولكنه مل : أي »استقاء« 

يقئ فإن صومه ال يفسد، بل ال يفسد إال إذا استقاء فقاء، وال فرق بني أن يكون القيء قليالً 
  .كثرياًأو 

                                           
/ والترمذي يف الصوم) ١/٦٦(باب املبالغة يف االستنشاق / ، والنسائي يف الطهارة)١٤٢(باب يف االستنثار / الطهارةأخرجه أبو داود يف  ٧٢

وصححه األلباىن ىف املشكاة  ).١٠٨٧(، وابن حبان )١٥٠(، وصححه ابن خزمية )٧٨٨... (باب ما جاء يف كراهية مبالغة االستنشاق للصائم
 )٤٠٥ (  
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أما ما خرج بالتعتعة من احللق فإنه ال يفطر، فال يفطر إال ما خرج من املعدة، سواء 
من «: كان قليالً أو كثرياً، حلديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم قال

  .غلبه: أي» ذرعه«، ٧٣»استقاء عمداً فليقض، ومن ذرعه القيء فال قضاء عليه
  .النظر، الشم، والعصر، واجلذب، ورمبا نقول السمع أيضاً: لقيء له طرقواستدعاء ا

  .فكأن ينظر اإلنسان إىل شيٍء كريه فتتقزز نفسه مث يقيء: أما النظر
  .فكأن يشم رائحة كريهة فيقيء: وأما الشم

  .فكأن يعصر بطنه عصراً شديداً إىل فوق مث يقيء: وأما العصر
  .فمه حىت يصل إىل أقصى حلقه مث يقيء بأن يدخل أصبعه يف: وأما اجلذب

  .فرمبا يسمع شيئاً كريهاً: أما السمع
: إنه ال فطر يف القيء ولو تعمده بناًء على قاعدة قعدوها، وهي: وقال بعض العلماء

، وضعفوا حديث أيب هريـرة  »الفطر مما دخل ال مما خرج، والوضوء مما خرج ال مما دخل«
أن يقـال أيـن   : خمالف للقياس مع ضعف سنده، واجلوابإنه : ـ رضي اهللا عنه ـ وقالوا 

الدليل على هذه القاعدة، فهذا حلم اإلبل ينقض وهو داخل، فسيقولون ال ينقض الوضوء إال 
إنزال املين من الصائم خارج، ويفسـد  : على مذهب اإلمام أمحد فقاعدتنا سليمة، قلنا هلم

  .الصوم
دل عليه والقاعدة اليت أسسوها غـري   والصواب أن القيء عمداً مفطر؛ ألن احلديث

صحيحة، واحلكمة تقتضي أن يكون مفطراً؛ ألن اإلنسان إذا استقاء ضعف واحتاج إىل أكل 
وشرب فنقول له ال حيل لك يف الصوم الواجب سواء رمضـان أو غـريه أن تتقـيء إال    

األكـل   للضرورة، فإن اضطررت إىل القيء فتقيأ مث أعد على بدنك ما حيصل به القوة من
الشرب، فهذا القول كما هو مقتضى احلديث فهو مقتضى النظر الصحيح، أما رأيهم فهـو  

                                           
باب ما جاء فيمن استقاء عمداً / ؛ والترمذي يف الصوم)٢٣٨٠(باب الصائم يتقيء عمداً / ؛ وأبو داود يف الصيام)٢/٤٩٨(أخرجه أمحد  ٧٣
؛ )١٩٦٠(؛ وصححه ابن خزمية )٣١١٧(» الكربى«؛ والنسائي يف )١٦٧٦(باب ما جاء يف الصائم يقيء / ؛ وابن ماجه يف الصيام)٧٢٠(

  )٩٣٠(وصححه األلباىن ىف اإلرواء . يب هريرة رضي اهللا عنه، عن أ)١/٤٢٧(؛ واحلاكم )٣٥١٨(وابن حبان 
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أأنـت  : يعارض النص، والرأي املقابل للنص املعارض له فاسد ال عربة به، ونقول لصاحبه
  .أعلم أم اهللا؟ فما دام هذا حكم اهللا فإنه خري من الرأي

  
  :االستمناء -٣

يلة، سواء بيده، أو بالتدلك على األرض، أو ما أشبه طلب خروج املين بأي وس: أي
ذلك حىت أنزل، فإنّ صومه يفسد بذلك، وهذا ما عليه األئمة األربعـة ـ رمحهـم اهللا ـ     

  .مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأمحد
، لعدم الدليل من القـرآن  ٧٤ال فطر باالستمناء ولو أمىن: وأىب الظاهرية ذلك وقالوا

طر بذلك، فإن أصول املفطرات ثالثة، وليس هذا منها فيحتاج إىل دليل، والسنة على أنه يف
  .وال ميكن أن نفسد عبادة عباد اهللا إال بدليل من اهللا ورسوله 

  :ولكن عندي واهللا أعلم أنه ميكن أن يستدل على أنه مفطر من وجهني
يف فإن يف احلديث الصحيح أن اهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ قـال    : الوجه األول النص

واالستمناء شهوة، وخروج املين شهوة،  ٧٥»يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي«: الصائم
ويف بضـع  «: والدليل على أن املين يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم

  يا رسول اهللا أيأيت أحدنا شهوته ويكون له أجر؟: أحدكم صدقة قالوا
أكان عليه وزر، كذلك إذا وضعها يف احلالل كان  أرأيتم لو وضعها يف احلرام: قال

  .والذي يوضع هو املين ٧٦»له أجر
جاءت السنة بفطر الصائم باالستقاء إذا قاء، وبفطـر  : القياس، فنقول: الوجه الثاين

  .احملتجم إذا احتجم وخرج منه الدم، وكال هذين يضعفان البدن

                                           
  ).٦/٢٠٣(» احمللى« ٧٤
عن أيب هريرة ) ١٦٤) (١١٥١(باب حفظ اللسان للصائم / ؛ ومسلم يف الصيام)١٨٩٤(باب فضل الصوم / أخرجه البخاري يف الصوم ٧٥

  .رضي اهللا عنه
  .عن أيب ذر رضي اهللا عنه) ١٠٠٦(كل نوع من املعروف  باب بيان أن اسم الصدقة يقع على/ أخرجه مسلم يف الزكاة ٧٦
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دة تبقى خالية فيجوع اإلنسان أما خروج الطعام فواضح أنه يضعف البدن؛ ألن املع
  .ويعطش سريعاً

وأما خروج الدم فظاهر أيضاً أنه يضعف البدن، وهلذا ينصح من احتجم أو تـربع  
ألحد بدم من جسمه، أن يبادر باألكل السريع اهلضم والسريع التفرق يف البدن، حىت يعوض 

ذا أمر باالغتسـال  ما نقص من الدم، وخروج املين حيصل به ذلك فيفتر البدن بال شك، وهل
إن املين : ليعود النشاط إىل البدن، فيكون هذا قياساً على احلجامة والقيء، وعلى هذا نقول

  .إذا خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس
  

  :حكم املذى من الصائم
املذي هو ماء رقيق حيصل عقيب الشهوة بدون أن حيس به اإلنسان عند خروجـه،  

ن حيث النجاسة، فاملين طاهر موجب لغسل مجيع البدن، والبول جنس وهو بني البول واملين م
موجب لغسل ما أصاب من البدن واملالبس، واملذي يوجب غسل الـذكر واألنثـيني، وال   
يوجب الغسل إذا أصاب املالبس، بل يكفي فيه النضح كما ثبت عن النيب صلّى اهللا عليـه  

  .٧٧وسلّم ذلك
إذا استمىن فأمذى، أو باشـر  : م كاملين، أيفاملذهب أن خروج املذي مفسد للصو

فأمذى فإنه يفسد صومه، والذين يقولون ال يفسد باملين يقولون ال يفسد باملذي من بـاب  
  :أوىل، والذين يقولون إن الصوم يفسد باملين اختلفوا يف املذي على قولني

  .فاملذهب أنه يفطر، وال دليل له صحيح
ر؛ ألن املذي دون املين ال بالنسـبة للشـهوة وال   والصحيح القول الثاين أنه ال يفط

بالنسبة الحنالل البدن، وال بالنسبة لألحكام الشرعية حيث خيالفه يف كثري منها بل يف أكثرها 
  .أو كلها، فال ميكن أن يلحق به

                                           
  .عن علي رضي اهللا عنه) ٣٠٣(باب املذي / ، ومسلم يف احليض)١٣٢(باب من استحيا فأمر غريه بالسؤال / أخرجه البخاري يف العلم ٧٧
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وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ واحلجة فيه عدم احلجـة، أي    
الصوم به؛ ألن هذا الصوم عبادة شرع فيها اإلنسان علـى وجـه   عدم احلجة على إفساد 

  .شرعي فال ميكن أن نفسد هذه العبادة إال بدليل
  

  :حكم اإلنزال بالنظر والتفكري
لك «: فإن نظر نظرة واحدة فأنزل مل يفسد صومه لقول النيب صلّى اهللا عليه وسلّم

جيتنب هذا الشيء، فإن بعض الناس  ، وألن اإلنسان ال ميلك أن٧٨»األوىل وليست لك الثانية
إنه يفطر بذلك لكان : يكون سريع اإلنزال وقوي الشهوة؛ إذا نظر إىل امرأته أنزل، ولو قلنا

  .فيه مشقة
فصار النظر فيه تفصيل، إن كرره حىت أنزل فسد صومه، وإن أنزل بنظرة واحدة مل 

لتكرار، بل قد يكون أقوى يفسد، إال أن يستمر حىت يرتل فيفسد صومه؛ ألن االستمرار كا
  .منه يف استجالب الشهوة واإلنزال

وأما التفكري بأن فكر حىت أنزل فال يفسد صومه، لعموم قول النيب صلّى اهللا عليـه  
إال إن حصل  ٧٩» إن اهللا جتاوز عن أميت ما حدثت به أنفسها ما مل تعمل أو تتكلم«: وسلّم

  .معه عمل حيصل به اإلنزال كعبث بذكره وحنوه
سواء كان ذا زوجة ففكر يف مجاع زوجته، أو مل يكن ذا زوجة ففكر يف اجلمـاع  

  .مطلقاً، فأنزل فإنه ال يفسد صومه بذلك
  

  :واخلالصة

                                           
باب ما جاء يف / والترمذي يف األدب؛ )٢١٤٩(باب يف ما يؤمر به من غض البصر / ؛ وأبو داود يف النكاح)٥/٣٥١(أخرجه اإلمام أمحد  ٧٨

حسن «: وقال الترمذي. »وليست لك اآلخرة«: ، عن بريدة رضي اهللا عنه ولفظه)٢/١٩٤(؛ واحلاكم )٢٧٧٧(نظرة الفجاءة 
  ).١٨٣(» غاية املرام«، وصححه احلاكم على شرط مسلم ووافقه الذهيب وحسنه األلباين يف »غريب

  

) ١٢٧(باب إذا هم العبد حبسنة / ؛ ومسلم يف اإلميان)٢٥٢٨(خلطأ والنسيان يف العتاقة والطالق وحنوه باب ا/ أخرجه البخاري يف العتق ٧٩
  .عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
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  .املباشرة إذا أنزل فيها، فسد صومه وكذلك إذا أمذى على املذهب: أوالً
  .النظر: ثانياً

فأمذى فال شيء  إن كان واحدة فأنزل أو أمذى فال شيء عليه يف ذلك، وإن كرر
  .يف ذلك، وإن كرر فأنزل فسد صومه

والصواب أنه ال فرق بينهما يف هذه احلال الثانية وغريها؛ وأنه ال يفسـد صـومه   
  .باإلمذاء مطلقاً سواء كان مبباشرة أو بنظر

  .التفكري ال يفسد به صومه سواٌء أمىن أو أمذى على ما سبق: ثالثاً
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يفسـد  : أته حىت أنزل هل نلحقه باملباشرة فنقـول لو حتدث الرجل مع امر: مسألة
  صومه أو نلحقه بالنظر؟ 

الظاهر أنه يلحق بالنظر فيكون أخف من املباشرة، وعليه يلحق تكرار القول بتكرار 
  .النظر، فإن اإلنسان مع القول قد يكون أشد تلذذاً من النظر

   
  :شروطُ فساد الصوم

أن حيصل :  العامد، وهو نوعان، أحدمهاأن يكون عامداً، وضده غري: الشرط األول
املفطر بغري اختياره بال إكراه، مثل أن يطري إىل فمه غبار أو دخان أو حشرة أو يتمضمض، 

ولَيس علَـيكُم  {{: فيدخل املاء بطنه بغري قصد فال يفطر، والدليل على ذلك قول اهللا تعاىل
وهذا مل يتعمد قلبه فعل ] ٥: األحزاب[}} تعمدت قُلُوبكُمجناح فيما أَخطَأْتم بِه ولَكن ما 

  .املفسد فيكون صومه صحيحاً
من كَفَر بِاللَّه {{: أن يفعل ما يفطر مكرهاً عليه فال يفسد صومه لقوله تعاىل :الثاين

و انبِاِإلمي نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإِالَّ م انِهإِمي دعب نم   هِملَـيا فَعرـدبِالْكُفْرِ ص حرش نم نلَك
 يمظع ذَابع ملَهو اللَّه نم بفإذا كان حكم الكفر يعفى عنـه مـع   ] النحل[}} *غَض

اإلكراه، فما دون الكفر من باب أوىل، وعلى هذا فلو أكره الرجل زوجته علـى اجلمـاع   
يح، ويشترط لرفع احلكم أن يفعل هـذا  وهي صائمة، وعجزت عن مدافعته فصيامها صح

الشيء لدفع اإلكراه ال لالطمئنان به، يعين أنه شرب أو أكل دفعاً لإلكراه ال رضاً باألكل أو 
الشرب بعد أن أكره عليه، فإن فعله رضاً باألكل أو الشرب بعد أن أكره عليه فإنه ال يعترب 

مكرهاً؛ ألن أكثر النـاس ال سـيما   بل يعترب : مكرهاً، هذا هو املشهور من املذهب، وقيل
العوام ال يفرقون بني أن يفعلوا هذا الشيء لدفع اإلكراه أو أن يفعلوه اطمئناناً بـه؛ ألـم   
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رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما اسـتكرهوا  «: أكرهوا وعموم قوله صلّى اهللا عليه وسلّم
  .يشمل هذه الصورة، وهذا اختيار شيخ اإلسالم ٨٠»عليه

  .أن يكون ذاكراً، وضده الناسي: الثالث
فلو فعل شيئاً من هذه املفطرات فاسداً، فال شيء عليه حلديث أيب هريرة رضي اهللا 

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صـومه  «: عنه أن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم قال
  .٨١»فإمنا أطعمه اهللا وسقاه

  .ريضة، والنافلةيشمل الف» وهو صائم«وقوله صلّى اهللا عليه وسلّم 
فلم ينسب الفعل إىل الفاعل، بل إىل اهللا؛ ألنه » أطعمه اهللا«وانظر قوله يف احلديث 

ناسٍ مل يقصد املخالفة واملعصية، وهلذا نسب فعله إىل من أنساه وهو اهللا ـ عز وجـل ـ    
  .وهذا دليل خاص

: عـاىل ولدينا دليل عام وهو قاعدة شرعية من أقوى قواعد الشريعة وهي قولـه ت 
  .»قد فعلت«: فقال اهللا تعاىل] ٢٨٦: البقرة[}} ربنا الَ تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا{{

فصار يف النسيان دليالن عام وخاص، وإذا اجتمع يف املسألة دليالن عام وخـاص  
ام واملسـألة  فاألوىل أن نستدل باخلاص؛ ألننا إذا استدللنا بالعام، فإنه قد يقول قائل هذا ع

هذه مستثناة من العموم، فقد يدعي هذا، مع أنه لو ادعاه لكانت الـدعوى مـردودة؛ ألن   
األصل أن العموم شامل جلميع أفراده؛ والدليل على أن العام شامل جلميع أفراده؛ قوله صلّى 

ى كل إنكم إذا قلتم السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني فقد سلمتم عل«: اهللا عليه وسلّم
فقـد  «: عامة؛ ولذلك قـال » عباد اهللا الصاحلني«ألن  ٨٢» عبد صاحل يف السماء واألرض

                                           
إن اهللا جتاوز يل عن «: عن أيب ذر ـ رضي اهللا عنه ـ، ولفظه) ٢٠٤٣(باب طالق املكره والناسي / أخرجه ابن ماجه يف الطالق ٨٠

، )٧٢١٩(وصححه ابن حبان » ...إن اهللا وضع عن أميت«: ولفظه) ٢٠٤٥(ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ ؛ وأخرجه عن »...أميت
  )١٠٢٧(وصححه األلباىن ىف اإلرواء . على شرط الشيخني ووافقه الذهيب) ٢/١٩٨(وصححه احلاكم 

باب أكل الناسي وشربه ومجاعه ال يفطر / م؛ ومسلم يف الصيا)١٩٣٣(باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً / أخرجه البخاري يف الصوم ٨١
)١١٥٥.(  

عن عبد اهللا بن مسعود ) ٤٠٢(باب التشهد يف الصالة / ومسلم يف الصالة) ٨٣١(باب التشهد يف اآلخرة / أخرجه البخاري يف األذان ٨٢
  .رضي اهللا عنه
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فلو استدللنا على أن الناسي إذا أكـل أو  » سلمتم على كل عبد صاحل يف السماء واألرض
شرب ال يفسد صومه بآية البقرة، فإنه استدالل صحيح، ولو ادعى مدعٍ أن هذا خارج عن 

  .الدليل؟ ألن األصل أن العام شامل جلميع أفراد العمومالعموم قلنا له أين 
  

لكن لو أكل ناسياً أو شرب ناسياً، مث ذكر أنه صائم واللقمة يف فمه، فهل يلزمه أن 
  يلفظها؟

نعم يلزمه أن يلفظها؛ ألا يف الفم وهو يف حكم الظاهر، ويدل على أنـه  : اجلواب
صومه، أما لو ابتلعها حىت وصلت ما بني يف حكم الظاهر، أن الصائم لو متضمض مل يفسد 

  .حنجرته ومعدته مل يلزمه إخراجها، ولو حاول وأخرجها، لفسد صومه ألنه تعمد القيء
  

  هل اجلماع كغريه ؟
الصحيح أنه كغريه والدليل عدم الدليل على الفرق، وحنن ال نفرق إال ما فـرق اهللا  

بني اجلماع وغريه إال يف مسألة ) ص( ورسوله بينه، ومل يفرق اهللا، ـ عز وجل ـ ورسوله  
  .واحدة وهي الكفارة

   
اشتراط العلم، لداللة الكتاب والسنة عليه، فتكون شـروط املفطـرات   والصحيح 

  .العلم، والذكر، والعمد: ثالثة
  :وضد العلم اجلهل، واجلهل ينقسم إىل قسمني

  .ال يدري أن هذا حرام: ـ جهل باحلكم الشرعي، أي ١
ال يدري أنه يف حال حيرم عليه األكل والشرب، وكالمها : ال، أيـ جهل باحل  ٢

  .عذر
: البقـرة [}} ربنا الَ تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْنـا {{: والدليل لذلك قوله تعاىل

  .وإذا انتفت املؤاخذة انتفى ما يترتب عليها، وهذا دليل عام] ٢٨٦
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  :عني من اجلهلوهناك دليل خاص يف هذه املسألة للنو
أنه أراد أن يصـوم  «أما اجلهل باحلكم، فدليله حديث عدي بن حامت رضي اهللا عنه 

وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخـيطُ اَألبـيض مـن الْخـيط     {{: وقرأ قول اهللا تعاىل
دوبعري ـ وأتى بعقـال   فأتى بعقال أسود، ـ حبل تربط به يد ال ] ١٨٧: البقرة[}} اَألس

أبيض، وجعلهما حتت وسادته، وجعل يأكل وينظر إىل اخليطني حىت تبني اخليط األبيض من 
فهذا أخطأ يف فهم اآلية؛ ألن املراد ا أن اخليط األبيض بيـاض النـهار،   » اخليط األسود

وسـادك   إن«: واألسود سواد الليل، فلما جاء إىل النيب صلّى اهللا عليه وسلّم أخربه قال له
ومل يأمره بالقضاء؛ ألنه جاهل مل يقصد خمالفة  ٨٣»لعريض أن وسع اخليط األبيض واألسود

  .، بل رأى أن هذا حكم اهللا ورسوله صلّى اهللا عليه وسلّم فعذر ذا)ص(اهللا ورسوله 
فقد ثبت يف الصحيح عن أمساء بنت أيب بكـر ـ رضـي اهللا    : وأما اجلهل باحلال

يف يوم غيم على عهد النيب صلّى اهللا عليـه وسـلّم مث طلعـت     أفطرنا«: عنهما ـ قالت 
فأفطروا يف النهار بناًء على أن الشمس قد غربت فهم جاهلون، ال بـاحلكم   ٨٤» الشمس

الشرعي ولكن باحلال، مل يظنوا أن الوقت يف النهار، ومل يأمرهم النيب صلّى اهللا عليه وسلّم 
به، ألنه من شريعة اهللا وإذا كان من شريعة كـان  بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً ألمرهم 

حمفوظاً تنقله األمة؛ ألنه مما تتوافر الدواعي لنقله، فلما مل حيفظ، ومل ينقل عن النيب صلّى اهللا 
  ٨٥.عليه وسلّم، فاألصل براءة الذمة، وعدم القضاء

                                           
؛ ومسلم يف )٤٥٠٩(}} كُم الْخيطُ اَألبيض من الْخيط اَألسود من الْفَجرِوكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَ{{باب / أخرجه البخاري يف التفسري ٨٣

  .عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه) ١٠٩٠(باب بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر / الصيام
  سبق خترجيه ٨٤

أو حترميه فاألصل عدمه، إال يف العبادات فاألصل وهذه قاعدة مهمة أشرنا إليها من قبل وهي أننا إذا شككنا يف وجوب شيء  ٨٥
  .فيها التحرمي

ولكن من أفطر قبل أن تغرب الشمس إذا تبني أن الشمس مل تغرب، وجب عليه اإلمساك، ألنه أفطر بناًء على سبب، مث تبني 
  :وله، وهذه هلا فروع كثرية من أمههاعدمه، وهذا جيرنا إىل مسألة مهمة وهي أن من بىن قوله على سبب، تبني أنه مل يوجد فال حكم لق

إن دخلت دار فالن فأنت طالق، بناًء على أنه عنده آالت حمرمة مثل املعازف : ما يقع لبعض الناس يف الطالق، يقول لزوجته مثالً
  أو غريها، مث يتبني أنه ليس عنده شيء من ذلك، فهل إذا دخلت تطلق أو ال؟

  .تبني عدمه، وهذا هو القياس شرعاً وواقعاً ال تطلق، ألنه مبين على سبب: اجلواب
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ه متأوالً لو أن رجالً صائماً أكل ناسياً حىت بقي عليه قليل من الطعام، فأكل: مسألة

بأنه، إن كان ما سبق أكلُه ناسياً ال يفطر مع أنه أكثر، فأقله ال يفطر تبعاً، وإن كان ما سبق 
  مفطراً فهو اآلن غري صائم فله أكل البقية، فهل يكون معذوراً بذلك؟

فاملذهب أنه غري معذور باجلهل فال يكون هذا معذوراً، وعلى القول الراجح وهو  
ل أن يكون معذوراً لتأوله، وحيتمل أالّ يكـون معـذوراً لتفريطـه؛ ألن    العذر باجلهل حيتم

  .الواجب عليه هنا أن يسأل، وعلى كل حال فقضاء الصوم أحوط، واهللا أعلم
   

  :حكم من دخل املاء ىف جوفه أثناء االستنشاق
  .دفإذا استنشق املاء يف الوضوء مثالً، مث نزل املاء إىل حلقه فإنه ال يفطر لعدم القص

  
ظاهر كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية أن مناط احلكم وصول املفطر إىل املعدة،  :تنبيه

وال شك أن هذا هو املقصود إذ مل يرد يف الكتاب والسنة أن مناط احلكم هو الوصـول إىل  
إن وصوله إىل احللق مظنة وصوله إىل املعدة، أو : احللق، لكن الفقهاء ـ رمحهم اهللا ـ قالوا  

  .حلكم وصول املفطر إىل شيء جموف واحللق جموفإن مناط ا
  

لو يبس فمه كما يوجد يف أيام الصيف، ومع بعض الناس حبيث يكون ريقه : مسألة
قليالً ينشف فمه، فيتمضمض من أجل أن يبتل فمه، أو تغرغر باملاء ونزل إىل بطنـه، فـال   

ىل بطنه، وإمنا أراد أن يبل يفطر بذلك؛ ألنه غري مقصود، إذ مل يقصد اإلنسان أن يرتل املاء إ
  .فمه، ونزل املاء بغري قصد

  
  

  :حكم من أتى مفطراً، وهو شاك يف طلوع الفجر
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من أتى مفطراً، وهو شاك يف طلوع الفجر فصومه صحيح، ألن اهللا سـبحانه  : أي
ربوا حتى يتبين لَكُـم  فَاآلنَ باشروهن وابتغوا ما كَتب اللَّه لَكُم وكُلُوا واش{{: وتعاىل قال

وضد التبني الشك والظن، ] ١٨٧: البقرة[}} الْخيطُ اَألبيض من الْخيط اَألسود من الْفَجرِ
ربنا الَ تؤاخذْنا إِنْ نِسينا {{: فما دمنا مل يتبني الفجر لنا فلنا أن نأكل ونشرب؛ لقوله تعاىل

  .وهذا من اخلطأ] ٢٨٦: البقرة[ }}أَو أَخطَأْنا
وحلديث أمساء بنت أيب بكر ـ رضي اهللا عنهما ـ حيث أكلوا يظنـون غـروب     

؛ وإذا كان هذا يف آخر النهار فأوله من باب أوىل؛ ألن أوله مأذون له ٨٦الشمس، مث طلعت
  .يف األكل والشرب حىت يتبني له الفجر

  
  :وهذه املسألة هلا مخسة أقسام

ن الفجر مل يطلع، مثل أن يكون طلوع الفجر يف الساعة اخلامسة، ـ أن يتيقن أ  ١
  .ويكون أكله وشربه يف الساعة الرابعة والنصف فصومه صحيح

ـ أن يتيقن أن الفجر طلع، كأن يأكل يف املثال السابق يف السـاعة اخلامسـة     ٢
  .والنصف فهذا صومه فاسد

ظنه أنـه مل يطلـع؟    ـ أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو ال، ويغلب على  ٣
  .فصومه صحيح

  .ـ أن يأكل ويشرب، ويغلب على ظنه أن الفجر طالع فصومه صحيح أيضاً ٤
  .ـ أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان، فصومه صحيح ٥

وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ اَألبـيض  {{: كل هذا يؤخذ من قوله تعاىل
نرِ مالْفَج نم دواَألس طي١٨٧: البقرة[}} الْخ. [  

  
  وهل يقيد هذا فيما إذا مل يتبني أنه أكل بعد طلوع الفجر؟

                                           
  سبق خترجيه ٨٦
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الراجح أنه ال يقيد، حىت لو تبني له بعد ذلك أن الفجر قد طلع، فصومه صحيح بناًء 
  .على العذر باجلهل يف احلال

طلوع الفجر فعليه القضاء بناًء على أنه  وأما على املذهب فإذا تبني أن أكله كان بعد
ال يعذر باجلهل، والصواب أنه ال قضاء عليه ولو تبني له أنه بعد الصبح؛ ألنه كان جـاهالً؛  
وألن اهللا أذن له أن يأكل حىت يتبني، ومن القواعد الفقهية املقررة أن ما ترتب على املأذون 

  .ليس له حكم ألنه مأذون فيه: فليس مبضمون، أي
الفرق بني من أكل شاكاً يف طلوع الفجر، ومن أكل شاكاً يف غروب الشمس، أن و

األول بان على أصل وهو بقاء الليل، والثاين أيضاً بان على أصل وهو بقاء النهار، فال جيوز 
أن يأكل مع الشك يف غروب الشمس، وعليه القضاء ما مل نعلم أنه أكـل بعـد غـروب    

  .ن بعد الغروب، فال قضاء عليهالشمس، فإن علمنا أن أكله كا
وجيوز أن يأكل إذا تيقن، أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، حـىت علـى   
املذهب إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، فله أن يفطر وال قضاء عليه ما مل يتبني أا 

  .مل تغرب
  

بني إن أكل ظاناً أن الشمس غربت، ومل يتبني األمر فصومه صحيح، فإن ت :مسألة
  .أا مل تغرب فالصحيح أنه ال قضاء عليه، واملذهب أن عليه القضاء

  
  ما الدليل على أنه جيوز الفطر بالظن مع أن األصل بقاء النهار؟: فإن قال قائل

أفطرنا يف يوم «: حديث أمساء بنت أيب بكر ـ رضي اهللا عنهما ـ قالت  : فاجلواب
إفطارهم بناًء على ظن قطعاً؛ لقوهلا يف هـذا  و ٨٧»غيم على عهد النيب صلّى اهللا عليه وسلّم

، فدل ذلك على أنه جيوز أن يفطر بظن الغروب، مث إن تبني » مث طلعت الشمس«احلديث 

                                           
 سبق خترجيه ٨٧
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أن الشمس غربت فاألمر واضح، أو مل يتبني شيء فاألمر أيضاً واضح، وإن تـبني أـا مل   
  .اءتغرب وجب القضاء على املذهب، وعلى القول الراجح ال جيب القض

  
رجل غابت عليه الشمس وهو يف األرض وأفطر وطارت به الطائرة مث رأى : مسألة

  الشمس؟
ال يلزم أن ميسك؛ ألن النهار يف حقه انتهى، والشمس مل تطلع عليه بل هو : نقول

طلع عليها، لكن لو أا مل تغب وبقي مخس دقائق مث طارت الطـائرة وملـا ارتفعـت، إذ    
  .عة أو ثلث، فإن صيامه يبقى؛ ألنه ما زال عليه صومهالشمس باقٍ عليها ربع سا

  
  :حكم من أكل يعتقد أنه يف ليل، فبان اراً

  .لو أكل يعتقد أنه يف ليل، فبان اراً 
أكل السحور يعتقد أن الفجر مل يطلع، فتبني أنه طالع فاملذهب جيب عليـه  : مثاله

يقرب سحوره ويأكل ويشـرب، وإذا  القضاء، وهذا يقع كثرياً، يقوم اإلنسان من فراشه و
  .بالصالة تقام فيكون قد أكل يف النهار، فعليه القضاء على املذهب

  .والقول الراجح أنه ال قضاء عليه وسبق دليله
وكذلك إذا أكل يعتقد أن الشمس غربت، مث تبني أا مل تغرب فهو أكل يعتقد أنه 

  .ء، وعلى القول الراجح ال يلزمهيف ليل فبان أنه يف ار، فيلزمه على املذهب القضا
ودليله حديث أمساء السابق، حيث مل يأمرهم النيب صلّى اهللا عليه وسلّم بالقضـاء،  

}} ربنا الَ تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا{{: وهذا دليل خاص، ومن األدلة العامة قوله تعاىل
  ] .٢٨٦: البقرة[

وآخره، أنه جيوز يف أول النهار األكل مع الشك، ويف آخر إذاً الفرق بني أول النهار 
  .النهار ال جيوز األكل مع الشك
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الناس الذين على اجلبال أو يف السهول والعمارات الشاهقة، كلٌ منهم لـه   :مسألة
  .حكمه، فمن غابت عنه الشمس حل له الفطر، ومن ال فال

  
  :اجلماع 

ب، والسنة، واإلمجاع، أما الكتاب فقوله اجلماع من مفطرات الصائم، ودليله الكتا
فَاآلنَ باشروهن وابتغوا ما كَتب اللَّه لَكُم وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ {{: تعاىل

إِلَى اللَّي اميوا الصمأَت رِ ثُمالْفَج نم دواَألس طيالْخ نم ضي١٨٧: البقرة[}} لِاَألب. [  
  .وأما السنة فستأيت

  .وأما اإلمجاع فهو منعقد على أنه مفطر
  

  :حاالت من جامع ىف ار رمضان وشروطها
أن يكون ممن يلزمه الصوم، فإن كان ممن ال يلزمه الصوم، كالصغري، : الشرط األول

  .فإنه ال قضاء عليه وال كفارة
لصوم، كما لو كان يف سفر، وهو صـائم،  أالَّ يكون هناك مسقط ل: الشرط الثاين

ومـن  {{: فجامع زوجته، فإنه ال إمث عليه، وال كفارة، وإمنا عليه القضاء فقط لقوله تعاىل
رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيض١٨٥: البقرة[}} كَانَ م. [  

لكنه تكلف وصام،  رجل مريض صائم وهو ممن يباح له الفطر باملرض،: مثال آخر
  .مث جامع زوجته فال كفارة عليه، ألنه ممن حيل له الفطر

  .أن يكون يف قبل أو دبر وإليه اإلشارة: الشرط الثالث
؛ ألنه أفسد صومه الواجب فلزمه القضاء كالصالة، وهذا هو الذي  »فعليه القضاء«

مداً بدون عذر، فال عليه مجهور أهل العلم، وذهب بعض العلماء إىل أن من أفسد صومه عا
قضاء عليه وليس عدم القضاء ختفيفاً، لكنه ال ينفعه القضاء، وإىل هذا ذهب شيخ اإلسـالم  

  .ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ 
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إنكم إذا قلتم بذلك فمعناه أن املفطـرات ال  : لكن لو قال قائل يرد على هذا القول

إذا أفطر متعمداً : وأنتم تقولون فائدة منها؛ ألنكم تشترطون يف املفطرات أن يكون متعمداً
  فال قضاء فكيف ذلك؟

نقول على هذا الرأي تكون املفطرات نافعة فيما إذا جاز الفطر لعذر، أما : اجلواب
إذا كان لغري عذر فإن هذه املفطرات تفسد صومه وال يلزمه القضاء، لكن مجهور أهل العلم 

جل الذي مل يصم ذلك اليوم أصالً وتركه على أنه يلزمه القضاء، ولو تعمد الفطر خبالف الر
متعمداً، فإن الراجح ما ذهب إليه شيخ اإلسالم من أنه ال ينفعه القضاء، والفرق بني هـذه  
املسألة وبني من شرع يف الصوم أن من شرع يف الصوم فقد التزمه وألزم نفسه بـه، فـإذا   

  .أفسده ألزم بقضائه كالنذر خبالف من مل يصم أصالً
  

  :جامع دون الفرج فأنزل حكم من
إذا جامع دون الفرج فأنزل، ومثاله أن جيامع بني فخذي امرأته ويرتل، وعن أمحد  

رواية أنه تلزمه الكفارة؛ ألن اإلنزال موجب للغسل فكان موجباً للكفارة كاجلماع، ولكن 
اً متتـع  هذا القياس فيه نظر؛ ألن اإلنزال دون اجلماع وإن كان موجباً للغسل فلو أن إنسان

بامرأة حىت أنزل فإنه ال يقام عليه احلد ولو جامعها أقيم عليه احلد، ولو أن إنساناً باشر امرأة 
حىت أنزل، يف احلج مل يفسد حجه خبالف اجلماع، ولو أنه فعل ذلك يف احلج فأنزل مل يكن 

 ميكن أن عليه بدنة على القول الراجح؛ ألنه دون اجلماع فاإلنزال دون اجلماع باالتفاق فال
يلحق به؛ ألن من شرط القياس مساواة الفرع لألصل، فإذا مل يساوه امتنع القياس، فاملذهب 

  .هو الصحيح يف هذه املسألة
والصواب أن الكفارة ال جتب إال باجلماع يف ار رمضان؛ ألن الكفارة مل ترد إال 

  .اء به النص فقطيف هذه احلال، واألصل براءة الذمة وعدم الوجوب، فنقتصر على ما ج
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وظاهره أن الكفارة جتب باجلماع، وإن مل حيصل إنزال، وهو كذلك؛ ألن الكفارة 
فجعل العلة الوقاع ومل » وقعت على امرأيت«: مرتبة على اجلماع؛ لقوله يف حديث األعرايب

  .يذكر اإلنزال
  



٦٩ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

  :حكم املرأة إذا جومعت وكانت معذورة جبهل، أو نسيان، أو إكراه
املرأة معذورة جبهل، أو نسيان، أو إكراه؛ فإن عليها القضاء دون الكفارة  إذا كانت

  .وسيأيت الكالم عليها
أنه لو كانت مطاوعة فعليهـا القضـاء   » أو كانت املرأة معذورة«: وعلم من قول

  .والكفارة كالرجل
  

  ما الدليل على وجوب الكفارة باجلماع؟: فإن قال قائل
أن رجالً أتى رسول اهللا صلّى «ثابت يف الصحيحني حديث أيب هريرة ال: فاجلواب

وقعت على امرأيت يف رمضان وأنـا  : ما أهلكك؟ قال: هلكت، قال: اهللا عليه وسلّم فقال
هل تستطيع أن تصوم : ال، قال: صائم، فسأله النيب صلّى اهللا عليه وسلّم هل جتد رقبة؟ فقال

ال، مث جلـس  : ستني مسكيناً؟ قـال  هل تستطيع أن تطعم: ال، قال: شهرين متتابعني؟ قال
أعلى أفقر : خذ هذا تصدق به، قال: الرجل، فجيئ إىل النيب صلّى اهللا عليه وسلّم بتمر فقال

مين يا رسول اهللا، واهللا ما بني البتيها أهل بيت أفقر مين، فضحك النيب صلّى اهللا عليه وسلّم 
  .فرجع إىل أهله بتمر ٨٨»أطعمه أهلك«: مث قال

  
ما الدليل على وجوب الكفارة على املرأة، والنيب صلّى اهللا عليه وسلّم : قائلفإن قال 

مل يذكر يف هذا احلديث أن على املرأة كفارة، مع أن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال ميكن، 
  أي ال ميكن أن يؤخر النيب صلّى اهللا عليه وسلّم بيان احلكم مع دعاء احلاجة إليه؟

ل استفىت عن فعل نفسه، واملرأة مل تستفت، وحاهلا حتتمل أن أن هذا الرج: فاجلواب
تكون معذورة جبهل أو إكراه، وحتتمل أن تكون غري معذورة، فلما مل تأت وتستفت سكت 
عنها النيب صلّى اهللا عليه وسلّم ومل يذكر أن عليها كفارة، والفتوى ال يشترطُ فيها البحث 

                                           
باب حترمي / ؛ ومسلم يف الصيام)١٩٣٦(باب إذا جامع يف رمضان ومل يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر / أخرجه البخاري يف الصوم ٨٨

  ).١١١١... (اجلماع يف شهر رمضان
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رأة أيب سفيان للنيب صـلّى اهللا عليـه وسـلّم    عن حال الشخص اآلخر، وهلذا ملا جاءت ام
تشتكيه بأنه ال ينفق مل يطلب أبا سفيان ليسأله، بل أذن هلا أن تأخذ من ماله مـا يكفيهـا   

  ٨٩ويكفي ولدها
  

  ما الدليل على الوجوب عليها؟ أليس األصل براءة الذمة؟: فإذا قال قائل
ـ : فاجلواب اء يف األحكـام إال  الدليل على ذلك أن األصل تساوي الرجال والنس

بدليل، وهلذا لو أن رجالً قذف رجالً بالزىن جللد مثانني جلدة إذا مل يأت بالشهود، مـع أن  
والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداَء فَاجلدوهم ثَمـانِني  {{اآلية يف النساء 

  ] .٤: النور[}} جلْدةً
أة مسكوت عنها فهي قضية عني ال ميكن أن تستدل ا على انتفاء الوجوب يف فاملر

حق املرأة، وال على الوجوب ولكن القياس يقتضي أن تكون مثله، فإذا كان الفعل واحـداً  
وكان موجباً حلد الزىن على املرأة، واحلد كفارة للزاين فإنه يلزم أن يكون موجباً للكفـارة  

ج وهذا هو األقرب من أقوال أهل العلم، وبعض العلماء يقـول ال  هنا، كما جيب على الزو
إذا أكرهت فكفارا على الزوج : كفارة عليها للسكوت عنها يف احلديث، وبعضهم يقول

  .ألنه هو الذي أكرهها، ولكن الصواب أا إذا أكرهت ال شيء عليها
  

  :حكم الرجل املعذور الذى جامع زوجه ىف ار رمضان 
ن الرجل إذا كان معذوراً جبهل، أو نسيان، أو إكراه، فإنه ال قضاء عليه الصحيح أ

وال كفارة، وأن املرأة كذلك إذا كانت معذورة جبهل أو نسيان أو إكراه، فليس عليها قضاء 
  .وال كفارة

                                           
) ١٧١٤(باب قضية هند/ ؛ ومسلم يف األقضية)٢٢١١... (ألمصار على ما يتعارفون بينهمباب من أجرى ا/ أخرجه البخاري يف البيوع ٨٩

  .عن عائشة رضي اهللا عنها
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واملذهب أن عليها القضاء، وليس عليها الكفارة، وهذا من غرائب العلم أن تعذر يف 
آلخر؛ ألن مقتضى العذر أن يكون مؤثراً فيهما مجيعاً، أو غـري مـؤثر   أحد الواجبني دون ا

  .فيهما مجيعاً وقد علمت الصحيح يف ذلك
  

ال ميكن اإلكـراه علـى   : أن الفقهاء ـ رمحهم اهللا ـ، قالوا  : وهي :مسألة مهمة
ال ميكن أن يكره الرجل على اجلماع؛ ألن اجلماع ال بد فيه مـن  : اجلماع من الرجل، أي

  .ر وانتصاب للذكر، واملكره ال ميكن أن يكون منه ذلكانتشا
هذا غري صحيح؛ ألن اإلنسان إذا هدد بالقتل أو باحلبس أو ما أشبه ذلـك،  : فيقال

  .بل هذا ممكن: مث دنا من املرأة فال يسلم من االنتشار، وكوم يقولون هذا غري ممكن نقول
  

  اهللا عليه وسلّم أليس جاهالً؟الرجل الذي جاء إىل الرسول صلّى : فإن قال قائل
هو جاهل ملا جيب عليه، وليس جـاهالً أنـه حـرام، وهلـذا يقـول      : فاجلواب

، وحنن إذا قلنا إن اجلهل عذر، فليس مرادنا أن اجلهل مبا يترتب على هذا الفعل ٩٠»هلكت«
زىن احملرم، ولكن مرادنا اجلهل ذا الفعل، هل هو حرام أو ليس حبرام، وهلذا لو أن أحـداً  

جاهالً بالتحرمي، وهو ممن عاش يف غري البالد اإلسالمية، بأن يكون حديث عهد باإلسالم، 
أو عاش يف بادية بعيدة ال يعلمون أن الزىن حمرم فزىن فإنه ال حد عليه، لكن لو كان يعلم أنّ 
 الزىن حرام، وال يعلم أن حده الرجم، أو أن حده اجللد والتغريب، فإنه حيد ألنـه انتـهك  

احلرمة، فاجلهل مبا يترتب على الفعل احملرم ليس بعذر، واجلهل بالفعل هل هو حرام أو ليس 
  .حبرام، هذا عذر

  
  
  

                                           
  سبق خترجيه ٩٠



٧٢ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

  :حكم من سافر سفراً يبيح الفطر فصام، مث يف أثناء النهار جامع زوجته
إنسان مسافر سفراً يبيح الفطر فصام، مث يف أثناء النهار جامع زوجته، فهـذا  : مثاله

ألنه جامع، واجلماع من املفطرات وليس عليه كفارة؛ ألنه مل ينتهك حرمة الصـوم  يفطر 
حيث إن الصوم ال جيب عليه يف السفر ويلزمه القضاء، وعليه فالذين يذهبون إىل العمرة يف 
رمضان ويصومون هناك، مث جيامع أحدهم زوجته يف النهار ليس عليه كفارة؛ ألنه مسـافر،  

ر فيباح له اجلماع واألكل، هذا إذا نوى أقل من أربعة أيام، أمـا إذا  واملسافر يباح له الفط
  .نوى أكثر من أربعة أيام، فاملسألة خالفية معروفة

  .والصحيح أنه مسافر حىت لو أقام الشهر كله جيوز له الفطر
   

  :مسائل
  :املسألة األوىل

الثاين فإنه يلزمه إذا جامع يف يومني بأن جامع يف اليوم األول من رمضان، ويف اليوم  
كفارتان، وإن جامع يف ثالثة أيام فثالث كفارات، وإن جامع يف كل يوم من الشهر فثالثون 
كفارة أو تسع وعشرون حسب أيام الشهر؛ وذلك ألن كل يوم عبادة مستقلة، وهلـذا ال  

  .يفسد صوم اليوم األول، بفساد صوم اليوم الثاين
مل يكفر عن األول وهو وجه يف مذهب اإلمام ال يلزمه إال كفارة واحدة إذا : وقيل

أمحد، وهو مذهب أيب حنيفة؛ وذلك ألا كفارات من جنس واحد فاكتفي فيها بكفـارة  
واحدة، كما لو حلف على أميان متعددة ومل يكفر، فإنه إذا حنث يف مجيعها فعليه كفـارة  

ل هـذا أيضـاً يف   واحدة، وكما لو أحدث بأحداث متنوعة، فإنه جيزئه وضوء واحد، ويقا
  .كفارة الظهار إذا مل يكفر عن األول

وأما قتل النفس فتتعدد الكفارة؛ ألا عوض عن النفس، كما لو قتل احملرم صيوداً يف 
  .احلرم
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وهذا القول وإن كان له حظ من النظر والقوة، لكن ال تنبغي الفتيا به؛ ألنه لو أفيت 
أى املفيت الذي ترجح عنده عـدم تكـرر   به النتهك الناس حرمات الشهر كله، لكن لو ر

الكفارة مصلحة يف ذلك، فال بأس أن يفيت به سراً، كما يصنع بعض العلماء فيما يفتون به 
  .سراً كالطالق الثالث
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   :املسألة الثانية
إذا جامع يف يوم واحد مرتني، فإن كفر عن األول لزمه كفارة عن الثـاين، وإن مل  

واحدة؛ وذلك ألن املوجب واملوجِب واحد، واليوم واحـد،   يكفر عن األول أجزأه كفارة
  .فال تتكرر الكفارة

ومذهب األئمة الثالثة وهو قول يف املذهب ال يلزمه عن الثاين كفارة؛ ألن يومـه  
فسد باجلماع األول، فهو يف احلقيقة غري صائم، وإن كان يلزمه اإلمساك، لكن ليس هـذا  

ه الكفارة؛ ألن الكفارة تلزم إذا أفسد صوماً صـحيحاً،  اإلمساك جمزئاً عن صوم، فال تلزم
  .وهذا القول له وجه من النظر أيضاً

رجل جامع يف أول النهار بعد طلوع الشمس بربع ساعة، مث كفر بعتق رقبة، : مثاله
مث جامع بعد الظهر، فعلى املذهب يلزمه كفارة ثانية؛ ألنه كفر عن األوىل، وهـو اآلن وإن  

صوماً شرعياً لكنه يلزمه اإلمساك، وعلى القول الثاين ال تلزمه الكفـارة؛   كان ليس صائماً
ألن اجلماع مل يرد على صوم صحيح، وإمنا ورد على إمساك فقط، وإذا تأملـت املسـألة   
وجدت أن القول الثاين أرجح وأنه ال يلزمه بعد أن أفسد صومه كفارة؛ ألنه ليس صـائماً  

اك؛ ألن كل من أفطر لغري عذر حرم عليـه أن يسـتمر يف   اآلن، أما اإلمساك فيلزمه اإلمس
  .فطره

وال فرق بني أن يكون اجلماع واقعاً على امرأة واحدة أو اثنتني؛ فلو جـامع األوىل  
  .يف أول النهار، والثانية يف آخره، ومل يكفر عن األول، فعليه كفارة واحدة

   
  : املسألة الثالثة

خول الشهر، وكان الرجل قد جامع زوجته يف أول لو قامت البينة يف أثناء النهار بد
النهار قبل أن يعلم بالشهر، فيجب عليه القضاء، وجتب عليه الكفارة، ألنه لزمه اإلمساك يف 

يكره لإلنسان أن جيامع زوجته يف يوم الثالثني من شعبان؛ : هذا اليوم، ولذلك يقول الفقهاء
: م بالكفارة، وهذا القول ضعيف لقولـه تعـاىل  الحتمال أن تقوم البينة أثناء النهار، مث يلز
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}}يطُ اَألبيالْخ لَكُم نيبتى يتوا حبراشكُلُوا وو لَكُم اللَّه با كَتوا مغتابو نوهراشفَاآلنَ ب ض
إذا «: وسلّمولقول الرسول صلّى اهللا عليه ] ١٨٧: البقرة[}} من الْخيط اَألسود من الْفَجرِ

  .٩١» رأيتموه فصوموا
ومنها لو كان الرجل مسافراً وكان مفطراً فقدم إىل بلده، فاملذهب يلزمه أن ميسك، 

  .مع أن هذا اإلمساك ال يعتد به، ولو جامع فيه فإن عليه الكفارة؛ ألنه يلزمه اإلمساك
وزال عنـه  ومثل ذلك أيضاً إذا كان مريضاً يباح له الفطر وقد أفطر، مث شفاه اهللا 

  .املرض الذي استباح به الفطر، فإنه على املذهب يلزمه اإلمساك، فإن جامع فعليه الكفارة
وكذلك بالنسبة للمرأة لو طهرت من احليض يف أثناء النهار فيلزمها على املـذهب  

  .اإلمساك، فلو جامعها زوجها الذي يباح له الفطر فعليها الكفارة
إلمساك؛ ألن هذا اليوم يف حقهم غري حمترم، إذ إـم  أنه ال يلزمهم ا: والقول الثاين

يف أوله مفطرون بإذن من الشرع، وليس عندنا صوم جيب يف أثناء النـهار، إال إذا قامـت   
  .البينة، فهذا شيء آخر وعلى هذا ال تلزمهم الكفارة إذا حصل اجلماع

طـر أول  مـن أف «: وهذا هو القول الراجح، قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه
من أبيح له أن يفطر يف أول النهار، أبيح له أن يفطر يف آخـر  : أي ٩٢» النهار فليفطر آخره

  .النهار
  

  :املسألة الرابعة
من أفسد صومه باألكل والشرب، جيب عليه اإلمساك والقضاء مـع اإلمث،  : مسألة

  .ولو جامع زوجته فعليه الكفارة؛ ألن أكله وشربه حمرم عليه
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  ).٣/٥٤(أخرجه ابن أيب شيبة  ٩٢
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  :تنبيه
ب الكفارة باجلماع يف صيام النفل، أو يف صيام كفارة اليمني، أو يف صيام فدية ال جت

األذى، أو يف صيام املتعة ملن مل جيد اهلدي، أو يف صيام النذر، وال جتب الكفارة إذا جامع يف 
قضاء رمضان، وال جتب إذا جامع يف رمضان وهو مسافر، وال جتب الكفـارة يف اإلنـزال   

  .أو حنو ذلك؛ ألنه ليس جبماع بقبلة، أو مباشرة،
  :وهذه املسألة فيها ثالثة أقوال

جتب الكفـارة  : أن الفطر باإلنزال كاجلماع ألنه من جنسه فيقولون: القول األول
فيما إذا أفطر باإلنزال من مباشرة أو تقبيل أو ما أشبه ذلك، وهو رواية عن اإلمـام أمحـد   

  .ولكنها ضعيفة
انتهاك حرمة رمضان، فإنه يلزمه القضاء والكفـارة، ألن  أنه إذا قصد : القول الثاين

  .هذا مل يقصد جمرد الفطر بل قصد انتهاك احلرمة وهذا ضعيف أيضاً
  

  :حكم من جامع زوجته مث نزع عند مساعه أذان الفجر الصادق
لو كان الرجل جيامع زوجته يف آخر الليل، مث أذن مؤذن، وهو ممن يؤذن على طلوع 

  .الراجح أنه ليس مجاعاً بل توبة، وأنه ال يفسد الصوم وليس عليه كفارةالفجر، القول 
  

  :حكم السحاق ىف ار رمضان
املساحقة تكون بني املرأتني، فلو أنزلتا فليس عليهما إال القضاء، وال كفـارة، وإن  

  .أنزلت إحدامها فعليها القضاء فقط دون الكفارة، هذا على الصحيح
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 ار رمضانكفّارة الوطء يف.  
  نيـتس امفَإِطْع عطتسي نِ، فَإِنْ لَميابِعتتنِ ميرهش اميفَص جِدي فَإِنْ لَم ،ةقْبر قتع يه

قَطَتس جِدي يناً، فَإِنْ لَمكسم.  
فكّها من الرق، ووجه املناسبة هو أنّ هذا الرجل ملّا جامع يف ار : أي »عتق رقبة«

  .رمضان مع وجوب الصوم عليه استحق أن يعاقب ففدى نفسه بعتق الرقبة
  .يعين إن مل جيد رقبة، أو مل جيد مثنها »فإن مل جيد«
الفاء رابطة للجواب وصيام مبتـدأ وخـربه   » فصيام«:  »فصيام شهرين متتابعني«

  .حمذوف، والتقدير فعليه صيام شهرين متتابعني بدالً عن عتقه الرقبة
فعليه إطعام ستني مسكيناً، واملسـكني  : أي »يستطع فإطعام ستني مسكيناً فإن مل«

هنا يشمل الفقري واملسكني؛ ألن الفقري واملسكني إذا ذكرا مجيعاً كان الفقري أشد حاجـة،  
  .وإذا أفرد أحدمها عن اآلخر صارا مبعىن واحد، فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا

  
ى اهللا عليه وسلّم قال للرجل الذي قال إنه أتـى أهلـه يف   أنّ النيب صلّ ودليل ذلك

: ال أستطيع، قـال : صم شهرين متتابعني، فقال: ال أجد، قال: ، فقال»اعتق رقبة«رمضان 
فجعلها النيب صلّى اهللا عليه وسلّم مرتبةً، وهذه أغلظ  ٩٣»ال أجد: أطعم ستني مسكيناً، قال

وصفه اهللا بأنه منكر من القـول وزور، ويليهـا    الكفّارات، ويساويها كفّارة الظهار الذي
  .كفّارة القتل؛ ألن القتل ليس فيه إالّ خصلتان، العتق والصيام وليس فيه إطعام

هل املعترب األهلّة، أو املعترب األهلّة يف شهر كامل واأليام يف  »صيام شهرين متتابعني«
  الشهر اَزأ؟

عترب األهلّة؛ سواء يف الشهر الكامـل، أو يف  يف هذا قوالن للعلماء، والصحيح أن امل
  .الشهر اَزأ
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  ما الفرق بني القولني؟: فإن قيل
يظهر ذلك باملثال، فإذا ابتدأ اإلنسان هذين الشهرين من أول ليلة ثبـت  : فاجلواب

فيها الشهر ـ ولنقل إنه شهر جمادى األوىل ـ ابتدأه من أول يوم منه فيختمه يف آخر يوم   
مجادى اآلخرة، ولنفرض أن جمادى األوىل تسعة وعشرون يوماً، وكذلك مجادى  من شهر

  .اآلخرة ـ فيكون صومه مثانية ومخسني يوماً، وهذا ال شك أنه يعترب باهلالل
لكن إذا ابتدأ الصوم من نصف شهر مجادى األوىل فجمادى اآلخرة معتربة باهلالل 

  .رب باهلالل يقيناًألنه سوف يدرك أول الشهر وآخر الشهر فيعت
أما الشهر الثاين الذي ابتدأه باخلامس عشر من جمادى األوىل فيكمله ثالثني يوماً، 
ويكون آخر صومه اليوم اخلامس عشر من رجب على القول الثاين الذي يعترب الشهر ازأ 

صومه هو الرابع فإنّ آخر أيام : ثالثني يوماً، أما على القول الراجح الذي يعترب األهلّة مطلقاً
عشر من شهر رجب، إذا كان شهر مجادى األوىل تسعة وعشرين يوماً؛ فإذا قدرنا أن شهر 

  .مجادى األوىل ناقص، وكذلك شهر مجادى الثانية فيكون صومه مثانية ومخسني يوماً
يتبع بعضهما بعضاً حبيث ال يفطر بينهما يوماً واحـداً، إالّ لعـذر   : أي »متتابعني«

ض والنفاس بالنسبة للمرأة، وكالعيدين وأيام التشريق، أو حسـي كـاملرض   شرعي كاحلي
  .والسفر للرجل واملرأة بشرط أال يسافر ألجل أن يفطر، فإن سافر ليفطر انقطع التتابع

  هنا قدر الطاعم دون املُطعم فهل املطعم مقدر؟:  »فإطعام ستني مسكيناً«
ن الرب أو نصف صاع مـن غـريه لكـل    املشهور من املذهب أنه مقدر وهو مد م

مسكني، واملد ربع الصاع، أعين صاع النيب صلّى اهللا عليه وسلّم، وعلـى هـذا فتكـون    
األصواع لستني مسكيناً مخسة عشر صاعاً بصاع النيب صلّى اهللا عليه وسلّم، من الرب، وصاع 

م اخلمس، وعلى هذا النيب صلّى اهللا عليه وسلّم ينقص عن الصاع املعروف اآلن هنا يف القصي
يكون الصاع يف القصيم مخسة أمداد، ويكون إطعام ستني مسكيناً اثين عشر صاعاً بأصواع 

  .القصيم
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بل يطعم نصف الصاع من الرب أو غريه، واحتج هؤالء بأن النيب صـلّى اهللا  : وقيل
: عليه وسلّم قال لكعب بن عجرة ـ رضي اهللا عنه ـ حني حلق رأسه يف العمـرة، قـال    

وأطلق، ومل يقل من التمر أو من الـرب،   ٩٤»عم ستة مساكني لكل مسكني نصف صاعأط«
وهذا يقتضي أن يكون املقدر نصف الصاع، وإذا كان كذلك فزد على ما قلنا النصـف،  
فيكون بالنسبة لصاع النيب صلّى اهللا عليه وسلّم ثالثني صاعاً، وبالنسـبة لصـاعنا أربعـة    

  .وعشرين صاعاً
ريب، فلو أن اإلنسان احتاط وأطعم لكل مسكني نصف صاع لكان واألمر يف هذا ق

  .حسناً
إنه ال يتقدر بل يطعم مبا يعد إطعاماً فلو أنه مجعهم وغداهم أو عشاهم أجزأ : وقيل

هـل  : ذلك؛ ألن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم قال للرجل الذي جامع أهله يف ار رمضـان 
  .الصحيح ؟ وهذا هو٩٥تستطيع أن تطعم ستني مسكيناً

  
  :مسألة

  :الطعام واملُطْعم ينقسم يف الشرع إىل ثالثة أقسام 
  .ما قُدر فيها الطعام دون املطعم: األول
  .ما قدر فيها املطعم دون الطعام: الثاين

  .ما قدر فيها الطعام واملطعم: الثالث
 زكاة الفطر فإا صاع من طعام تعطى لواحد أو اثنني أو جتمع صاعني: مثال األول

  .أو ثالثة لواحد، ال مانع
  .هذه املسألة ومثل كفارة اليمني: مثال الثاين

                                           
  سبق خترجيه ٩٤
  سبق خترجيه ٩٥
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فَفديةٌ من {{: مثل فدية األذى، كحلق الرأس يف اإلحرام، قال تعاىل: مثال الثالث
كسن أَو قَةدص امٍ أَوي{{: وانظر إىل اآلية يقول اهللا] ١٩٦: البقرة[}} صقَةدمل يقل }} ص

تطعم ستة مسـاكني  : وبينها الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم فقال لكعب بن عجرة أو إطعام
، واملشهور من املذهب يقولون إن اإلطعامات املطلقة حتمل على ٩٦لكل مسكني نصف صاع

أنتم تقولـون نصـف   : هذا املقيد، فكل إطعام ال بد أن يكون نصف صاع، لكن يقال هلم
أن حديث كعب بن عجرة نصف صاع مطلقاً، فأنتم  صاع من غري الرب، ومد من الرب، مع

  .اآلن قستم وال قستم، والصواب أن ما مل يقيد يكفي فيه اإلطعام
الكفّارة، ودليل ذلك من الكتاب، والسنة، أمـا مـن   : أي »فإن مل جيد سقطت«

، وهذا الرجـل  ] ٧: الطالق[}} الَ يكَلِّف اللَّه نفْسا إِالَّ ما آتاها{{: الكتاب فقوله تعاىل
الفقري ليس عنده شيٌء فال يكلّف إالّ ما آتاه اهللا، واهللا ـ عز وجل ـ حبكمته مل يؤته شيئاً،   

، ودليلٌ ثالثٌ العموم، ] ١٦: التغابن[}} فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم{{: ودليل آخر قوله تعاىل
الواجبات تسقط بالعجز عنها، وهذا عموم القاعدة الشرعية، وهي أنه ال واجب مع عجزٍ، ف

الرجل الذي جامع ال يستطيع عتق الرقبة وال الصيام وال اإلطعام، نقول إذاً ال شيء عليـك  
  .وبرئت ذمتك

  
  فإن أغناه اهللا يف املستقبل فهل يلزمه أن يكفر أو ال؟

يؤدي  ال يلزمه ألا سقطت عنه، وكما أنّ الفقري لو أغناه اهللا مل يلزمه أن: فاجلواب
الزكاة عما مضى من سنواته ألنه فقري فكذلك هذا الذي مل جيد الكفارة إذا أغناه اهللا تعاىل 

  .مل جيب عليه قضاؤها
مل ) ال أستطيع أن أطعم ستني مسكيناً: (أما الدليل من السنة فهو أن الرجل ملّا قال

: يطعم حني وجد، فقاليقل النيب صلّى اهللا عليه وسلّم أطعمهم مىت استطعت، بل أمره أن 
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: ، ومل يقل)أطعمه أهلك: فقال... أعلى أفقر مين يا رسول اهللا: خذ هذا تصدق به، فقال(
  .والكفارة واجبة يف ذمتك، فدل هذا على أا تسقط بالعجز

ألن الرجـل  : إا ال تسقط بالعجز، واستدلوا باحلديث، قالوا: وقال بعض العلماء
خذ هذا تصدق بـه، ولـو   : يب صلّى اهللا عليه وسلّم التمر، قالال أجد، فلما جاء الن: قال

  .كانت ساقطة بالعجز مل يقل خذ هذا تصدق به
إِنَّ هذا وجده يف احلال، يعين وجده يف الس الذي أفتاه النيب صلّى : اجلواب: فيقال

وعليـك  : يقل أطعمه أهلك، مل: اهللا عليه وسلّم به، فكان كالواجد قبل ذلك، وهلذا ملّا قال
  .كفّارة إذا اغتنيت

والقول الراجح أنها تسقط، وهكذا أيضاً نقول يف مجيع الكفارات، إذا مل يكن قادراً 
عليها حني وجوا فإا تسقط عنه، إما بالقياس على كفارة الوطء يف رمضان، وإما لدخوهلا 

الَ يكَلِّف اللَّه نفْسـا  {{] ١٦: التغابن[}} فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم{{: يف عموم قوله تعاىل
: وما أشبه ذلك، وعلى هذا فكفّارة الوطء يف احليض إذا قلنا] ٧: الطالق[}} إِالَّ ما آتاها

  .إن الوطء يف احليض يوجب الكفّارة، فإنها تسقط
وفدية األذى إذا مل جيد ومل يستطع الصوم تسقط، وهكذا مجيع الكفارات بناًء على 
ما استدللنا به هلذه املسألة، وبناًء على القاعدة العامة األصولية اليت اتفق عليها الفقهـاء يف  

  ).ال واجب مع عجز(اجلملة، وهي أنه 
إن الرسول صـلّى اهللا عليـه   : والغريب أن بعض العلماء سلك مسلكاً غريباً وقال

، وهـذا لـيس بصـواب    كفارة، ال أنه دفع حلاجتهم: أي» أطعمه أهلك«: وسلّم قال له
  :ألمرين

أنه ال ميكن أن يكون الرجل مصرفاً لكفارته كما ال يكون مصرفاً لزكاتـه،  : أوالً
أرأيت لو أن شخصاً عنده دراهم جتب فيها الزكاة، وهو مدين فإنه ال يصرف زكاتـه يف  

  .دينه، وهذا أيضاً ال ميكن أن يصرف كفارته لنفسه
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كيناً، وهذا الرجل ـ الذي يظهر واهللا أعلم ـ أنه   أن الكفارة إطعام ستني مس: ثانياً
ليس عنده إال زوجته أو ولد أو ولدان أو أكثر، ولو كانت كفارة لقال له النيب صـلّى اهللا  

  .هل عندك ستون شخصاً تعوهلم حىت يثبت األمر فهذا املسلك مسلك ضعيف: عليه وسلّم
فّارة الـوطء يف احلـيض،   ك: واملذهب ال يسقط من الكفّارات بالعجز إالّ اثنتان

وكفّارة الوطء يف رمضان، وباقي الكفارات ال تسقط بالعجز بل تبقى يف ذمته؛ ألن الدين 
ال يسقط بالعجز عنه أرأيت لو أن شخصاً يطلبك دراهم وعجزت، فال يسقط دينه بل يبقى 

  .٩٧» دين اهللا أحق بالقضاء«: يف ذمتك، والنيب صلّى اهللا عليه وسلّم يقول
  

  :مسائل
  هل االحتقان من املُفَطِّرات؟

االحتقان هو إدخال األدوية عن طريق الدبر، وهو معروف، وال يزال يعمل، فـإذا  
: احتقن فإنه يفطر بذلك، ألن العلة وصول الشيء إىل اجلوف، واحلقنة تصل إىل اجلوف، أي

اجلوف  تصل إىل شيء جموف يف اإلنسان، فتصل إىل األمعاء فتكون مفطرة، فإذا وصل إىل
شيء عن طريق الفم، أو األنف، أو أي منفذ كان، فإنه يكون مفطراً، وهذا هو املشهور من 

  .، وعليه أكثر أهل العلم٩٨مذهب اإلمام أمحد
ـ   ال فطر باحلقنة؛ ألنه ال يطلق عليهـا  : وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا 

يف الكتاب والسنة، أن مناط احلكم اسم األكل والشرب ال لغة وال عرفاً، وليس هناك دليل 

                                           
بد من شرط اإلميان؛ ألن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم ملا جاء معاوية بن كلما جاءت الرقبة مطلقة فال  :مسألة، سبق خترجيه ٩٧

: يف السماء، فقال: أين اهللا؟ فقالت: احلكم يستفتيه يف جارية غضب عليها ولطمها فأراد أن يعتقها، فدعاها الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم وقال
  .إىل الكفار؛ ألا حتررت فتذهب إىل بالد الكفر وال يرجى هلا إسالم ؛ وألن إعتاق الكافرة قد يستلزم ذهاا٩٧اعتقها فإا مؤمنة

  :اشتراط سالمة الرقبة من العيوب فيه خالف :مسألة
اإلميان، واستدل من قال باالشتراط، أن إعتاق املعيب عيباً خيل : ال نشترط سوى ما اشترط اهللا وهو: فقيل باالشتراط، وقيل

  .يكون به عالة على غريه، وعدم إعتاقه أحسن له بالعمل خلالً بيناً فإن إعتاقه
  .واملسألة حتتاج لتحرير، لكن الذي يظهر يل أنه ال يشترط

  

  ).٣/٢٩٩(» اإلنصاف« ٩٨
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كل ما وصل إىل اجلوف من أي منفذ كان فإنه : وصول الشيء إىل اجلوف، ولو كان لقلنا
  .مفطر، لكن الكتاب والسنة دال على شيء معني وهو األكل والشرب

إن احلقنة إذا وصلت إىل األمعاء فإن البدن ميتصـها  : وقال بعض العلماء املعاصرين
عاء الدقيقة، وإذا امتصها انتفع منها، فكان ما يصل إىل هذه األمعاء الدقيقـة  عن طريق األم

  .كالذي يصل إىل املعدة من حيث التغذي به، وهذا من حيث املعىن قد يكون قوياً
إن العلة يف تفطري الصائم باألكل والشرب ليست جمرد التغذية، : لكن قد يقول قائل

  :والشرب، فتكون العلة مركبة من جزأينوإمنا هي التغذية مع التلذذ باألكل 
  .األكل والشرب: أحدمها

التلذذ باألكل والشرب؛ ألن التلذذ باألكل والشرب مما تطلبـه النفـوس،   : الثاين
والدليل على هذا أن املريض إذا غذي باإلبر ملدة يومني أو ثالثة، جتده يف أشد مـا يكـون   

شوقاً إىل الطعام والشراب مع أنه متغذ.  
ينتقض قولكم إن العلة مركبة من جزأين إىل آخره أن السعوط مفطر مع : قيلفإن 

فاجلواب أن األنف منفذ معتاد لتغذية اجلسم، فأحلق . أنه ال حيصل به تلذذ باألكل والشرب
  .مبا كان عن طريق الفم

إن احلقنة ال تفطر مطلقاً، ولو كان اجلسم يتغذى ـا عـن   : وبناء على هذا نقول
  .اء الدقيقةطريق األمع

فيكون القول الراجح يف هذه املسألة قول شيخ اإلسالم ابن تيمية مطلقاً، وال التفات 
  .إىل ما قاله بعض املعاصرين

ومن احلقن املعروفة اآلن ما يوضع يف الدبر عند شدة احلمى، ومنها أيضاً ما يدخل 
  .فطريف الدبر من أجل العلم حبرارة املريض وما أشبه ذلك، فكل هذا ال ي

مث لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أننا إذا شككنا يف الشي أمفطر هو أم ال؟ 
فاألصل عدم الفطر، فال جنرؤ على أن نفسد عبادة متعبد هللا إال بدليل واضح يكون لنا حجة 

  .عند اهللا عز وجل
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  هل الكُحلُ من املُفَطِّرات؟

فإنه يفطر؛ ألنه وصل إىل شيء جموف يف الكحل معروف، فإذا اكتحل مبا يصل إىل احللق  
اإلنسان وهو احللق، هذا هو تعليل من قال إن الكحل يفطر ولكن يف هذا التعليـل نظـر،   
ولذلك ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ إىل أن الكحل ال يفطر ولو وصل طعم 

األكل والشـرب، وال  إن هذا ال يسمى أكالً وشرباً، وال مبعىن : ، وقال٩٩الكحل إىل احللق
حيصل به ما حيصل باألكل والشرب، وليس عن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم حديث صـحيح  
صريح يدل على أن الكحل مفطر، واألصل عدم التفطري، وسالمة العبادة حىت يثبت لدينا ما 

  .يفسدها، وما ذهب إليه ـ رمحه اهللا ـ هو الصحيح
هو صائم فوجد الطعم يف حلقه، فإنه ال يفطـر  وبناًء على هذا لو أنه قطر يف عينه و

  .بذلك أما إذا وصل طعمها إىل الفم وابتلعها فقد صار أكالً وشرباً
  

  هل إدخال منظار إىل اجلوف من املُفَطِّرات؟
الصحيح أنه ال يفطر إال أن يكون يف هذا املنظار، دهن أو حنوه يصـل إىل املعـدة   

مفطراً، وال جيوز استعماله يف الصـوم الواجـب إال   بواسطة هذا املنظار فإنه يكون بذلك 
  .للضرورة

ولو أن اإلنسان كان له فتحة يف بطنه، وأدخل إىل بطنه شيئاً عن طريق هذه الفتحة، 
فعلى املذهب يفطر بذلك كما لو داوى اجلائفة، والصحيح أنه ال يفطر بذلك إال أن جتعـل  

لشراب منها النسداد املرئ أو تقرحه، وحنو هذه الفتحة بدالً عن الفم حبيث يدخل الطعام وا
ذلك فيكون ما أدخل منها مفطراً كما لو أدخل من الفم، وهذا هو اختيار شيخ اإلسالم ابن 

  .تيمية
   

                                           
  ).٣٧(، ص»حقيقة الصيام«  ٩٩
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  هل يفطِّر ما أدخل من طريق اإلحليل؟
ما أدخل من طريق اإلحليل فإنه ال يسمى أكالً وال شرباً، وإذا كانت احلقنة وهي 

طريق الدبر ال تفطر على القول الراجح، فما دخل عن طريق اإلحليل مـن  اليت تدخل عن 
  .باب أوىل

  
  :هل يفطر احلاجم واحملجوم

هذه املسألة اختلف العلماء فيها كثرياً وهي من مفردات اإلمام أمحد، فأكثر أهـل  
 العلم يرون أن احلجامة ال تفطر ويستدلون باآلثار والنظر، فاآلثار يقولـون إنـه ثبـت يف   

احتجم وهو «: البخاري عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ أن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم  
  .١٠٠»صائم، واحتجم وهو حمرم

واستدلوا أيضاً بأحاديث أخرى من رواية أنس وغريه ويف بعضها التفصـيل بـأن    
، مث رخص فيها، واستدل القائلون باإلفطـار حبـديث   ١٠١احلجامة كانت من أجل الضعف

  .١٠٢» أفطر احلاجم واحملجوم«: ن أوس وغريه أن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم قالشداد ب
إنه ال يصح عن النيب صلّى اهللا عليـه  : وهذا احلديث ضعفه بعض أهل العلم، وقالوا

وسلّم، فمن ضعفه فإنه ال يستدل به وال يأخذ به؛ ألنه ال جيوز أن حيتج بالضـعاف علـى   
لعلماء من صححه كاإلمام أمحد، وشيخ اإلسـالم ابـن   أحكام اهللا ـ عز وجل ـ، ومن ا  

  .تيمية وغريمها من احلفاظ، وعلى هذا يكون احلديث حجة
                                           

  ).١٩٣٨(باب احلجامة والقيء للصائم / أخرجه البخاري يف الصوم ١٠٠
 ).١٩٤٠(ئم باب احلجامة والقيء للصا/ أخرجه البخاري يف الصوم ١٠١

الرسالة؛ /ط) ٣١٢٦(» السنن الكربى«؛ والنسائي يف )٢٣٦٨(باب يف الصائم حيتجم / ؛ وأبو داود يف الصيام)٤/١٢٣(أخرجه أمحد  ١٠٢
وقال عبد ). ١/٤٢٨(؛ واحلاكم )٣٥٣٣(؛ وصححه ابن حبان )١٦٨١(باب ما جاء يف احلجامة للصائم / وابن ماجه يف الصيام

هذا من أصح حديث يروى عن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يف إفطار احلاجم : مسعت أيب يقول«): ٦٨٢( اهللا بن أمحد يف مسائله
للحافظ » التلخيص«ونقل احلاكم عن إسحاق بن راهويه تصحيحه، وصححه علي بن املديين والبخاري كما يف . »واحملجوم

)٢/١٩٣.(  
. للنسائي» السنن الكربى«وانظر يف طرق هذا احلديث  ،»على شرط مسلم«): ٦/٣٥٠(» شرح املهذب«وقال النووي يف 

  )٩٣١(وصححه األلباىن ىف اإلرواء 
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  إنه يفطر باحلجامة احلاجم واحملجوم، فما هي احلكمة؟: فإذا كان حجة وقلنا

ـ   إن هذا من باب التعبد، واألحكام الشرعية : اجلواب قال الفقهاء ـ رمحهم اهللا 
عناها تسمى عند أهل الفقه تعبدية، مبعىن أن الواجب على اإلنسان أن يتعبد اليت ال نعرف م

  .هللا ا سواء علم احلكمة أم ال
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  ولكن هل هلا حكمة معلومة عند اهللا؟
ذَلكُم حكْـم اللَّـه   {{: نعم ال شك؛ ألن اهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ قال  : اجلواب

ح يملع اللَّهو كُمنيب كُمحييمفما من حكم من أحكام الشريعة إال وله ] ١٠: املمتحنة[}} ك
حكمة عند اهللا ـ عز وجل ـ لكن قد تظهر لنا بالنص أو باإلمجاع أو باالستنباط، وقد ال   

  .تظهر لقصورنا، أو لتقصرينا يف طلب احلكمة
ا ـ  وهذه األحكام التعبدية هلا أصل أشارت إليه أم املؤمنني عائشة ـ رضي اهللا عنه 

ما بال احلائض تقضي الصوم وال تقضـي  «: حني سألتها معاذة بنت عبد اهللا العدوية قالت
فوكلت ١٠٣» كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة: الصالة؟ قالت

ألن الصالة تتكرر، والصيام ال يتكرر، وما أشبه ذلك : األمر إىل حكم اهللا ورسوله، ومل تقل
فقهاء، وألن املؤمن إذا قيل له هذا حكم اهللا انقاد، فهذه هي احلكمة لقـول اهللا  مما ذكره ال

وما كَانَ لمؤمنٍ والَ مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخيرةُ مـن  {{: تعاىل
مرِه٣٦: األحزاب[}} أَم. [  

ـ   وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية إن إفطار الصائم باحلجامـة لـه   : ١٠٤ـ رمحه اهللا 
حكمة، أما احملجوم فاحلكمة هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضـعف، الـذي   
حيتاج معه إىل غذاء لترتد عليه قوته، ألنه لو بقي إىل آخر النهار على هذا الضعف فرمبا يؤثر 

طراً، وعلى هذا فاحلجامة للصائم ال على صحته يف املستقبل، فكان من احلكمة أن يكون مف
جتوز يف الصيام الواجب إال عند الضرورة، فإذا جازت للضرورة جاز له أن يفطر، وإذا جاز 
له أن يفطر جاز له أن يأكل، وحينئذ نقول احتجم وكل واشرب من أجل أن تعود إليـك  

  .قوتك وتسلم، مما يتوقع من مرض بسبب هذا الضعف
الً فال بأس ا؛ ألن الصائم نفالً له أن خيرج من صومه بدون أما إذا كان الصوم نف

  .عذر، لكنه يكره لغري غرض صحيح

                                           
  سبق خترجيه ١٠٣
  ).٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨١(ص» حقيقة الصيام« ١٠٤
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ـ    إن : وأما احلكمة بالنسبة للحاجم، فيقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحـه اهللا 
احلاجم عادة ميص قارورة احلجامة، وإذا مصها فإنه سوف يصعد الدم إىل فمه، ورمبا مـن  

الدم إىل بطنه من حيث ال يشعر، وهذا يكون شرباً للدم فيكون بـذلك  شدة الشفط يرتل 
  .هذا هو الغالب وال عربة بالنادر: مفطراً، ويقول

وقوارير احلجامة عبارة عن قارورة من حديد يكون فيها قناة دقيقة ميصها احلاجم، 
وإذا تفـرغ  ويكون يف فمه قطنة إذا مصها سدها ذه القطنة؛ ألنه إذا مصها تفرغ اهلواء، 

اهلواء فال بد أن جيذب الدم، وإذا جذب الدم امتألت القارورة مث سقطت، وما دامـت مل  
  .متتلئ فهي باقية

لو أنه حجم بآالت : واحلكمة إذا كانت غري منضبطة فإنه يؤخذ بعمومها، وهلذا قال
  .منفصلة ال حتتاج إىل مص، فإنه ال يفطر بذلك

إن احلاجم يفطر، ولو حجم بآالت منفصـلة  : ولونأما الذين قالوا العلة تعبدية فيق
  .لعموم اللفظ

والذي يظهر يل ـ والعلم عند اهللا ـ أن ما ذهب إليه شيخ اإلسـالم أوىل، فـإذا     
حجم بطريق غري مباشر وال حيتاج إىل مص فال معىن للقول بالفطر؛ ألن األحكام الشـرعية  

  .ينظر فيها إىل العلل الشرعية
  

عادت على النص باإلبطال دل ذلك على فسادها، وهذا حاصل  العلة إذا: فإن قيل
  يف قول شيخ اإلسالم إذا حجم الشخص بآالت منفصلة؟

إن الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم يتكلم عن شيء معهود يف زمنه، : فاجلواب أن يقال
  .للعهد الذهين املعروف عندهم» احلاجم«يف » أل«فتكون 

ذهب اإلمام أمحد ـ رمحه اهللا ـ، وهو منفرد به   والقول بأن احلجامة مفطرة هو م
عن املذاهب، وانفراد اإلمام أمحد عن املذاهب ال يعين أن قوله ضعيف؛ ألن قـوة القـول   
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ليست باألكثرية، بل تعود إىل ما دل عليه الشرع، وإذا انفرد اإلمام أمحد بقول دل عليـه  
  .الشرع فإنه مع اجلماعة

  
صد، والشرط، واإلرعاف، وما أشبه ذلك، كالتربع هل يلحق باحلجامة الف: مسألة

  بالدم؟
  .شق العرق: قطع العرق، والشرط: الفصد

  .فإن شققته طوالً فهو شرط، وإن شققته عرضاً فهو فصد
فاملذهب ال يلحق باحلجامة؛ ألن األحكام التعبدية ال يقاس عليها، وهـذه قاعـدة   

ألن من شرط القياس اجتمـاع األصـل    ؛»األحكام التعبدية ال يقاس عليها«أصولية فقهية 
إن الفطر باحلجامة تعبدي، فـال  : والفرع يف العلة، وإذا مل تكن معلومة فال قياس، فيقولون

  .يلحق به الفصد والشرط واإلرعاف وحنوها فتكون هذه جائزة للصائم فرضاً ونفالً
مة معلومة، أما على ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية، وهو أن علة الفطر باحلجا

إن الفصد والشرط يفسدان الصوم، وكذلك لو أرعف نفسه حىت خرج الدم مـن  : فيقول
أنفه، بأن تعمد ذلك ليخف رأسه، فإنه يفطر بذلك، وقولـه ـ رمحـه اهللا ـ أقـرب إىل     

  .الصواب
أفطر، ولو حـك  : وأما مغاالة العامة حبيث إن اإلنسان لو استاك وأدمت لثته قالوا

أفطر، ولو رعف بدون : أفطر، ولو قلع ضرسه وخرج الدم قالوا: دم قالواجلده حىت خرج ال
أفطر، فكل هذه مبالغة، فقلع الضرس ال يفطر ولو خرج الـدم؛ ألن قـالع   : اختياره قالوا

ضرسه ال يقصد بذلك إخراج الدم، وإمنا جاء خروج الدم تبعاً، وكذلك لو حك اإلنسـان  
  .دة العفنة فكل ذلك ال يضرجلده، أو بط اجلرح حىت خرجت منه املا
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  :حكم من دخل ىف فيه ذباب وهو صائم
فال يفطر؛ ألنه بغري قصد، لكن لـو  : أي» أو طار إىل حلقه ذباب، أو غبار«: قوله

طار إىل أقصى الفم فإنه ميكنه أن خيرجه، إمنا لو ذهب إىل احللق فال ميكن أن خيرجه، ورمبا 
نه، وكذلك إذا طار إىل حلقه غبار، فإنه ال يفطـر؛  لو حاول إخراجه تقيأ، لذلك يعفى ع

لعدم القصد، وال يقال للعامل الذي يعمل يف التراب ال تعمل وأنت صائم؛ ألنك لو عملت 
إن طريان الغبار إىل حلقه ليس مبقصود، لكن : وأنت صائم لطار إىل حلقك غبار؛ ألننا نقول

  وز أن يعمل؟ما دام هذا العمل سبباً إلفطاره ال جي: أفال يقال
  .ليس هذا سبباً إلفطاره؛ ألنه إذا طار إىل حلقه غبار بال قصد فإنه ال يفطر: اجلواب

   
  :حكم االحتالم للصائم

ال يفطر حىت لو نام على تفكري، واحتلم يف أثناء النوم؛ ألن النائم غري قاصد، وقـد  
فق، فهل يلزمه يف هذه احلال رفع عنه القلم، وأحياناً يستيقظ اإلنسان حينما يتحرك املاء الدا

  أن ميسكه؟
ال؛ ألنه انتقل من حمله وال ميكن رده؛ ألن حبسه بالضغط علـى الـذكر   : اجلواب

  .مضر، كما لو حتركت معدته ليتقيأ، فإنه ال يلزمه أن حيبسها ملا يف ذلك من الضرر
  

  :حكم استعمال الفرشة واملعجون للصائم
ا يف املعجون من قوة النفوذ والرتول إىل احللق، جيوز، لكن األوىل أال يستعملهما؛ مل

  .وبدالً من أن يفعل ذلك يف النهار يفعله يف الليل، أو يستعمل الفرشة بدون املعجون
   

*****  
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  باب ما يكْره، ويستحب، وحكْمِ القَضاِء البن عثيمني
   

جه اإللزام بالترك؛ ألنه إن هو الذي ى عنه الشرع ال على وواملكروه عند الفقهاء 
ى عنه على وجه اإللزام بالترك صار حراماً، وأمثلته كثرية، ففي الصالة مكروهـات، ويف  

  .الوضوء مكروهات، ويف الصيام مكروهات، ويف احلج ويف البيع وغريها
فإنه يثاب تاركه امتثاالً، وال يعاقب فاعله، وذا ظهر الفرق بينه وبـني   حكمهأما 

  .، فاحلرام إذا فعله اإلنسان استحق العقوبة، أما هذا فالاحلرام
وأما يف لسان الشرع فإن املكروه يطلق على احملرم، بل قد يكـون مـن أعظـم    

كُلُّ {{: احملرمات، قال اهللا تبارك وتعاىل يف سورة اإلسراء حني ى عن منهيات عظيمة قال
، ويف احلديث عن النيب صلّى اهللا ] ٢٨: اإلسراء[}} *ذَلك كَانَ سيئُه عند ربك مكْروها 

  ١٠٥.» إن اهللا كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال«: عليه وسلّم
هو املسنون وهو ما أمر به ال على وجه اإللزام بالفعل، فإن أمر به علـى   املستحب

  .وجه اإللزام كان واجباً
ال يعاقب تاركه، ولكن ثواب املستحب أو أن يثاب فاعله امتثاالً و وحكم املستحب

  .املسنون أقل من ثواب الواجب، بالدليل األثرى والنظري
ما تقرب إيلَّ عبـدي بشـيء   «: أما الدليل األثري فقوله تعاىل يف احلديث القدسي

فصالة ركعتني فريضة، أحب إىل اهللا من صالة ركعـتني   ١٠٦» أحب إيلَّ مما افترضت عليه
  .نافلة

دليل النظري فإن إجياب اهللا للواجب يدل على أنه أوكد، وأنَّ املكلف حمتاج وأما ال
  .إليه أكثر من احتياجه إىل النوافل

  الفرق بني املستحب واملسنون؟
                                           

ن كثرة باب النهي ع/ ؛ ومسلم يف األقضية)١٤٧٧(}} الَ يسأَلُونَ الناس إِلْحافًا{{: باب قول اهللا عز وجل/ أخرجه البخاري يف الزكاة ١٠٥
 .عن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه) ٥٩٣(املسائل من غري حاجة 

 ).٦٥٠٢(باب التواضع / أخرجه البخاري يف الرقاق ١٠٦
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فرق بعض العلماء بينهما بأن املستحب ما ثبت بقياس، واملسنون ما ثبت : اجلواب
  .بسنة، أي بدليل

صطالحية، فعند احلنابلة ال فرق بينهما، فـال  ولكن الصحيح أنه ال فرق واملسألة ا
يسن أن يتوضأ ثالثاً، وهذا جمـرد  : يستحب أن يتوضأ ثالثاً، وأن نقول: فرق بني أن نقول

أنا إن عبرت بيسن فإمنا أعبر عن ثابت بسنة، : لو أن أحداً قال يف مؤلف له: اصطالح؛ أي
مشى على هذا االصطالح مل ينكـر  وإن عربت بيستحب فإمنا عربت عن ثابت بقياس، مث 

  .عليه
   

  :حكم من مجع ريقه فبلعه
خالف من قال إنه إذا فعل : للخروج من اخلالف، أي: قال يف الروض معلالً ذلك

  .إن الصائم إذا مجع ريقه فابتلعه أفطر: ذلك أفطر، فإن من العلماء من يقول
ام الشرعية، وهلذا كلما ولكن التعليل باخلالف ليس تعليالً صحيحاً تثبت به األحك

اخلالف إن : رأيت حكماً علل باخلروج من اخلالف، فإنه ال يكون تعليالً صحيحاً، بل نقول
كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص حتتمله، فإنه يراعى جانب اخلالف هنا، ال مـن  

ياط، أجل أن فالناً خالف، ولكن من أجل أن النصوص حتتمله، فيكون جتنبه من باب االحت
وإال لزم القول بالكراهية يف كل مسألة فيها خالف، خروجاً مـن اخلـالف، ولكانـت    
املكروهات كثرية جداً؛ ألنك ال تكاد جتد مسألة إال وفيها خالف، وهنا ليس فيه دليل يدل 
على أن مجع الريق يفطر إذا مجعه إنسان وابتلعه، وإذا مل يكن هناك دليل فإنه ال يصح التعليل 

  .باخلالف
لو مجع ريقه فابتلعه فليس مبكروه، وال يقال إن الصـوم نقـص   : وعلى هذا فنقول

  .إنه مكروه، لزم من ذلك أن يكون الصوم ناقصاً لفعل املكروه فيه: بذلك، ألننا إذا قلنا
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  هل جيب التفل بعد املضمضة؟
ـ  ع ال جيب التفل بعد املضمضة، وال بعد شرب املاء عند أذان الفجر، وال عند جتم

الريق بسبب القراءة، فإنه مل يعهد عن الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ فيمـا نعلـم ـ أن      
اإلنسان إذا شرب عند طلوع الفجر، يتفل حىت يذهب طعم املاء، بل هذا مما يسامح فيـه،  

  .لكن لو بقي طعم طعام كحالوة متر، أو ما أشبه ذلك فهذا ال بد أن يتفله وال يبتلعه
  

امةخبلع الن حكم:  
  :القول األول

بلع النخامة حرام على الصائم وغري الصائم؛ وذلك ألا مستقذرة ورمبـا حتمـل   
أمراضاً خرجت من البدن، فإذا رددا إىل املعدة قد يكون يف ذلك ضرر عليـك، لكنـها   

  .تتأكد على الصائم؛ ألا تفسد صومه
إىل جوفه فإا ال فإن مل تصل النخامة إليه بأن أحس ا نزلت من دماغه، وذهبت 

تفطر، وذلك ألا مل تصل إىل ظاهر البدن، والفم يف حكم الظاهر، فإذا وصـلت إليـه مث   
  .ابتلعها بعد ذلك أفطر، وأما إذا مل تصل إليه فإا ما زالت يف حكم الباطن فال تفطر

  
ول أا ال تفطر أيضاً ولو وصلت إىل الفم وابتلعها، وهذا الق:  ويف املسألة قول آخر

أرجح؛ ألا مل خترج من الفم، وال يعد بلعها أكالً وال شرباً، فلو ابتلعها بعد أن وصلت إىل 
ال تفعل وجتنب هذا األمر، مـا دام أن  : فمه، فإنه ال يفطر ا، لكن نقول قبل أن يفعل هذا

املسألة ذا الشكل، وليست النخامة كبلع الريق بل هي جرم غري معتاد وجوده يف الفـم،  
الف الريق فاخلالف بالتفطري ا أقوى من اخلالف بالتفطري جبميع الريق واألمر واضـح،  خب

  .ولكن كما قلنا أوالً إن ابتالع النخامة حمرم؛ ملا فيها من االستقذار والضرر
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  إذا ظهر دم من لسانه أو لثته، أو أسنانه، فهل جيوز بلعه؟: مسألة
حرمت علَيكُم الْميتةُ {{: لعموم قوله تعاىلال جيوز ال للصائم وال لغريه؛ : اجلواب

مالدوإذا وقع من الصائم فإنه يفطر، وهلذا جيب على اإلنسان أن يالحظ ] ٣: املائدة[}} و
الدم الذي خيرج من ضرسه إذا قلعه يف أثناء الصوم، أو قلعه يف الليل، واستمر خيرج منه الدم 

  .وهو أيضاً حرام أال يبتلع هذا الدم؛ ألنه يفطره
   

  :حكم ذوق الطعام للصائم
يكره أن يذوق الصائم طعاماً كالتمر واخلبز واملرق، إال إذا كان حلاجة فال بـأس؛  
ووجه هذا أنه رمبا يرتل شيء من هذا الطعام إىل جوفه من غري أن يشعر به، فيكون يف ذوقه 

الطعام كثرياً، مث يتذوقه ألجل أن  هلذا الطعام تعريض لفساد الصوم، وأيضاً رمبا يكون مشتهياً
  .يتلذذ به، ورمبا ميتصه بقوة، مث يرتل إىل جوفه

واحلاجة مثل أن يكون طباخاً حيتاج أن يذوق الطعام لينظر ملحه، أو حالوتـه أو  
  .يشتري شيئاً من السوق حيتاج إىل ذوقه، أو امرأة متضغ لطفلها مترة، وما أشبه ذلك

  
ضغ علكاً قوياً، والقوي هو الشديد الذي ال يتفتت؛ ألنـه  يكره للصائم أن مي: تنبيه

  .رمبا يتسرب إىل بطنه شيء من طعمه إن كان له طعم
فإن مل يكن له طعم فال وجه للكراهة، ولكن مع ذلك ال ينبغي أن ميضـغه أمـام   
الناس؛ ألنه يساء به الظن إذا مضغه أمام الناس فما الذي يدريهم أنه علك قوي أو غري قوي، 
أو أنه ليس فيه طعم أو فيه طعم ورمبا يقتدي به بعض الناس، فيمضغ العلـك دون اعتبـار   

، فهـذه  ١٠٧الطعم، وعلل ذلك يف الروض بأنه جيلب البلغم، وجيمع الريق، ويورث العطش
  .ثالث علل

                                           
  ).٣/٤٢٤(» الروض مع حاشية ابن قاسم« ١٠٧
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 ملأن مناط احلكم وصول الشيء إىل احللق ال إىل املعدة١٠٨وع.  
ليس هناك دليل يدل : ة ـ رمحه اهللا ـ وقالوخالف يف ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمي

، وهو واضح؛ ألنه أحياناً يصل الطعـم إىل  ١٠٩على أن مناط احلكم وصول الطعم إىل احللق
: احللق، ولكن ال يبتلعه وال يرتل، ويكون منتهاه احللق فمثل هذا ال ميكن أن نتجاسر ونقول

سان جيد الطعم يف حلقـه لكـن ال   إن اإلنسان يفطر بذلك، مث إنه أحياناً عندما يتجشأ اإلن
يصل إىل فمه، ومع ذلك يبتلع الذي جتشأ به وال نقول إنه أفطر، ألنه رمبا يتجشأ وخيـرج  

  .بعض الشيء لكن ال يصل إىل الفم بل يرتل وهو حيس بالطعم
   

هل يقاس ما يكون يف الفرشة من تدليك األسنان بـاملعجون علـى   : فإن قال قائل
  ى العلك الصلب القوي؟العلك املتحلل، أو عل

ال ينبغي للصـائم أن يسـتعمل   : قياس على املتحلل أقرب، وهلذا نقول: فاجلواب
املعجون يف حال الصوم، ألنه ينفذ إىل احللق بغري اختيار اإلنسـان، ألن نفـوذه قـوي،    

إن كنت تريد تنظيف أسـنانك، فـانتظر إىل أن   : واندراجه حتت الريق قوي أيضاً، فنقول
  .ونظفها، لكن مع هذا ال يفسد الصوم باستعمال املعجون تغرب الشمس

  
  :حكم القُبلة للصائم

  :القبلة تنقسم إىل ثالثة أقسام
أال يصحبها شهوة إطالقاً، مثل تقبيل اإلنسـان أوالده الصـغار، أو   : القسم األول

  .تقبيل القادم من السفر، أو ما أشبه ذلك، فهذه ال تؤثر وال حكم هلا؛ باعتبار الصوم
أن حترك الشهوة، ولكنه يأمن من إفساد الصوم باإلنزال، أو باإلمذاء، : القسم الثاين

  .بأن اإلمذاء يفسد الصوم ـ، فاملذهب أن القبلة تكره يف حقه: ـ إذا قلنا

                                           
  )وهو املرجوح(أى من القول األول ىف هذه املسألة  ١٠٨
 ).٥٤، ٥٢(ص» حقيقة الصيام« ١٠٩
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أن خيشى من فساد الصوم إما بإنزال وإما بإمذاء ـ إن قلنا بأنه يفطر  : القسم الثالث
ه ال يفطر ـ فهذه حترم إذا ظن اإلنزال، بأن يكون شاباً قوي  باإلمذاء، وسبق أن الصحيح أن

الشهوة، شديد احملبة ألهله، فهذا ال شك أنه على خطر إذا قبل زوجته يف هذه احلال، فمثل 
  .هذا يقال يف حقه حيرم عليه أن يقبل؛ ألنه يعرض صومه للفساد

دليل على املنـع،  أما القسم األول فال شك يف جوازها؛ ألن األصل احلل حىت يقوم 
  .وأما القسم الثالث فال شك يف حترميها

وأما القسم الثاين وهو الذي إذا قبل حتركت شهوته لكـن يـأمن علـى نفسـه،     
كان يقبـل  «فالصحيح أن القبلة ال تكره له وأنه ال بأس ا، ألن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم 

هما ـ عن قبلة الصائم وكانت  وسأله عمر بن أيب سلمة ـ رضي اهللا عن «، ١١٠»وهو صائم
سل هذه، فأخربته أن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يقبل وهو صـائم،  : عنده أم سلمة فقال له

إين : أنت رسول اهللا قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك ومـا تـأخر، قـال   : فقال السائل
مل حترك، وهذا يدل على أا جائزة سواء حركت الشهوة أم  ١١١»ألخشاكم هللا وأعلمكم به

ما أبايل قبلت امـرأيت أو مشمـت   «: ويروى عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ أنه قال  
وشم الرحيان ال يفطر الصائم لكنه ينعش النفس ويسرها، وتقبيل الزوجة كذلك  ١١٢» رحياناً

  .يسر وينعش اإلنسان لكن ليس مجاعاً وال إنزاالً، فبأي شيء تكون الكراهة
سأله رجل عن القبلة فـأذن لـه،   «نيب صلّى اهللا عليه وسلّم وأما ما يروى من أن ال

فحـديث   ١١٣»وسأله آخر فلم يأذن له، فإذا الذي أذن له شيخ والذي مل يأذن له شـاب 

                                           
باب بيان أن القبلة يف الصوم ليست حمرمة على من مل / ؛ ومسلم يف الصيام)١٩٢٧(املباشرة للصائم  باب/ أخرجه البخاري يف الصوم ١١٠

  .عن عائشة رضي اهللا عنها) ٦٥) (١١٠٦(حترك شهوته 
 باب بيان أن القبلة يف الصوم ليست حمرمة على من مل/ ؛ ومسلم يف الصيام)١٩٢٧(باب املباشرة للصائم / أخرجه البخاري يف الصوم ١١١

  .عن عائشة رضي اهللا عنها) ٦٥) (١١٠٦(حترك شهوته 
 ).٥٠٥(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق يف  ١١٢
  .عن أيب هريرة رضي اهللا عنه) ٢٣٨٧(باب كراهيته للشاب / أخرجه أبو داود يف الصيام ١١٣
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ال يثبت عن النيب صلّى اهللا : ضعيف ال تقوم به احلجة، ضعفه ابن القيم ـ رمحه اهللا ـ وقال  
  .١١٤عليه وسلّم
  

  :إىل ثالثة أقسام إذاً القبلة يف حق الصائم تنقسم
  :قسم جائز، وقسم مكروه، وقسم حمرم، والصحيح أما قسمان فقط 

  قسم جائز، وقسم حمرم، فالقسم احملرم إذا كان ال يأمن فساد صومه، 
  :والقسم اجلائز له صورتان

  .أال حترك القبلة شهوته إطالقاً: الصورة األوىل
  .نفسه من فساد صومهأن حترك شهوته، ولكن يأمن على : الصورة الثانية

  .أما غري القبلة من دواعي الوطء كالضم وحنوه، فحكمها حكم القبلة وال فرق
   

  :وجوب اجتنابِ كَذبٍ وغيبة وشتمٍ وحترمي ذلك على الصائم وغريه
  ؛ أي البعد، »اجتناب«
والكذب هو اإلخبار خبالف الواقع سواء كان عن جهل أم عمد، مثاله عن اجلهل  

كذب أبو السنابل ، وكان أبو السنابل قد قـال لسـبيعة   : ول النيب صلّى اهللا عليه وسلّمق
: األسلمية اليت وضعت محلها بعد موت زوجها بليال فمر ا وقد جتملت للخطاب، فقال هلا

لن حتلي لألزواج حىت يأيت عليك أربعة أشهر وعشراً ، فلما ذكرت قوله لرسول اهللا صلّى 
، ومثاله عن العمد قول املنافقني إذا أتوا رسـول  ١١٥كذب أبو السنابل : م قالاهللا عليه وسلّ

  .نشهد إنك لرسول اهللا: اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  
  

                                           
  )٢/٥٨(زاد املعاد  ١١٤
  )٣٢٧٤(حة وصححه األلباىن ىف الصحي. وأصله يف الصحيحني) ١/٤٤٧(أخرجه اإلمام أمحد  ١١٥
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  »غيبة«
بكسر الغني وهي ذكرك أخاك مبا يكره من عيب خلقي أو خلقـي أو عملـي أو    

  .أديب
  
  » شتم«

  .هو القدح بالغري حال حضوره
ى الصائم وغريه، ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد؛ ألنه وهذه األشياء حرام عل

  .يتأكد على الصائم من فعل الواجبات، وترك احملرمات، ما ال يتأكد على غريه
ياأَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى {{: ودليل ذلك قوله تعاىل

لَع كُملقَب نم ينقُونَ الَّذتت هذه هي احلكمة من فرض الصيام أن يكـون  ] البقرة[}} *لَّكُم
  .وسيلة لتقوى اهللا ـ عز وجل ـ بفعل الواجبات وترك احملرمات

من مل يدع قول الزور والعمل به «: ودليله من السنة قول النيب صلّى اهللا عليه وسلّم
مل يرد اهللا منا بالصوم أن نترك أي  ١١٦» واجلهل فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه

الطعام أو الشراب؛ ألنه لو كان هذا مراد اهللا لكان يقتضي أن اهللا يريد أن يعذبنا، واهللا تعاىل 
وإمنا يريد منا ـ عز  ] ١٤٧: النساء[}} ما يفْعلُ اللَّه بِعذَابِكُم إِنْ شكَرتم وآمنتم{{: يقول

، وقوله صلّى اهللا عليـه وسـلّم يف   }}لَعلَّكُم تتقُونَ{{: عاىلوجل ـ أن نتقي اهللا لقوله ت 
كل قول حمرم؛ ألنه : الكذب، وإن شئت فقل الزور: أي» من مل يدع قول الزور«: احلديث

  .ازور عن الطريق املستقيم
  .بالزور، وهو كل فعل حمرم: أي» والعمل به«: وقوله
مثل الصخب يف األسواق، والسـب  السفاهة، وعدم احللم، : أي» واجلهل«: وقوله

إذا كان يوم صوم أحدكم «: مع الناس، وما أشبه ذلك، وهلذا قال النيب صلّى اهللا عليه وسلّم
فال يصخب ـ يعين ال يرفع صوته، بل يكون مؤدباً ـ وال يرفث وإن أحد سابه أو قاتلـه    

                                           
  .عن أيب هريرة رضي اهللا عنه) ١٩٠٣(باب من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم / أخرجه البخاري يف الصيام ١١٦
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مـن مشـروعية    فينبغي أن يكون مؤدباً وذا نعرف احلكمة البالغة ١١٧» فليقل إين صائم
الصوم، فلو أننا تربينا ذه التربية العظيمة خلرج رمضان، واإلنسان على خلق كـرمي مـن   

  .االلتزام، واألخالق، واآلداب، ألنه تربية يف الواقع
  

ذهب بعض السلف إىل أن القول احملرم والفعل احملرم يف الصـوم يبطلـه؛    :مسألة
إن : إن فالناً يقول: ملا سئل عن ذلك، وقيل لهكالغيبة، ولكن اإلمام أمحد ـ رمحه اهللا ـ   

  الغيبة تفطر؟
  .لو كانت تفطر ما بقي لنا صيام: قال 

والقاعدة يف ذلك أن احملرم إذا كان حمرماً يف ذات العبادة أفسدها، وإن كان حترميه 
عاماً مل يفسدها، فاألكل والشرب يفسدان الصوم، خبالف الغيبة، وهلذا كان الصـحيح أن  

ة يف الثوب املغصوب، وباملاء املغصوب صحيحة؛ ألن التحرمي ليس عائداً للصالة؛ فلم الصال
ال تصلوا يف الثوب املغصوب أو باملاء املغصوب، فالنهي : يقل الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم

  .عام
   

  :إِني صائم: السنةُ لمن شتم أن يقُول
دح فيه أمامه، وهو مبعىن السب، وكذلك ذكره بعيب أو ق: إن شتمه أحد، أي: أي

إين : يتماسك معه يسن لـه أن يقـول  : لو فعل معه ما هو أكرب من املشامتة، بأن يقاتله أي
  .» إين امرؤ صائم: إن امرؤ شامته أو قاتله فليقل«: صائم، لقول النيب صلّى اهللا عليه وسلّم

  
  وهل يقوهلا سراً، أو جهراً؟

  .سراًيقوهلا : قال بعض العلماء

                                           
عن أيب ) ١٦٣) (١١٥١(باب فضل الصيام / ؛ ومسلم يف الصيام)١٩٠٤(باب هل يقول إين صائم إذا شتم / أخرجه البخاري يف الصوم ١١٧

  .هريرة رضي اهللا عنه
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  .جهراً: وقال بعض العلماء
يف الفرض يقوهلا جهراً لبعده عـن  : وفصل بعض العلماء بني الفرض والنفل، فقال

  .الرياء، ويف النفل يقوهلا سراً خوفاً من الرياء
  

  :أنه يقوهلا جهراً يف صوم النافلة والفريضة؛ وذلك ألن فيه فائدتني والصحيح
مل يترك مقابلة الشامت إال لكونه صائماً ال لعجزه عن بيان أن املشتوم : الفائدة األوىل 

: املقابلة؛ ألنه لو تركه عجزاً عن املقابلة الستهان به اآلخر، وصار يف ذلك ذل له، فإذا قال
إين صائم كأنه يقول أنا ال أعجز عن مقابلتك، وأن أبني من عيوبك أكثر مما بينـت مـن   

  .عيويب، لكين امرؤ صائم
تذكري هذا الرجل بأن الصائم ال يشامت أحداً، ورمبا يكون هذا الشامت : الفائدة الثانية 

صائماً كما لو كان ذلك يف رمضان، وكالمها يف احلضر، سواء حىت يكون قوله هذا متضمناً 
  ١١٨.لنهيه عن الشتم، وتوبيخه عليه

   
  :يسنَ تأخري السحور، وتعجِيلُ الفطْر

بالفتح اسم ملا يتسحر به، وسحور بالضـم اسـم    بالضم، ألن سحوراً: السحور
: وضوءاً بفتح الواو اسم للماء ووضوء بضم الواو اسم للفعل، ونقـول : للفعل، وهلذا نقول

طَهور اسم ملا يتطهر به وطُهور بضم الطاء اسم لفعل الطهارة، وهذه قاعدة مفيدة تعصـم  
  .اإلنسان من اخلطأ يف مثل هذه الكلمات

                                           
غي لإلنسان أن يبعد عن نفسه مسألة الرياء يف العبادات؛ ألن مسألة الرياء إذا انفتحت لإلنسان لعب به الشيطان حىت إنه وينب ١١٨

ال  يقول له ال تطمئن يف الصالة وأنت تصلي أمام الناس لئال تكون مرائياً، وحىت يقول له ال تتقدم للمسجد ألم يقولون إنك مراٍء، ويقول
إين صائم حصل : ون مراٍء، وأيضاً أنه إذا اتبع السنة قد يكون قدوة لغريه، فمثالً لو دعاك أحد لغداء يف أيام البيض، وقلتتنفق ألم يقول

اً، بذلك متام العذر ألخيك فعذرك ورمبا يقوده ذلك إىل أن يصوم فيقتدى بك، فاملهم أن باب الرياء ينبغي لإلنسان أال يكون على باله إطالق
  .نه ـ مدح الذين ينفقون أمواهلم سراً وعالنية حسب احلال قد يكون السر أفضل وقد تكون العالنية أفضلواهللا ـ سبحا
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أن اإلنسان إذا تسحر ـ والسحور سنة  : خري السحور ـ بالضم ـ، أي  إذاً يسن تأ
أيضاً ـ ينبغي له أن يؤخره اقتداًء برسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، واحتساباً للخريية الـيت   

ال يزال الناس خبري ما عجلـوا الفطـر وأخـروا    «: قال فيها الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم
وسنة فعلية، ورفقاً بالنفس؛ ألنه إذا أخر السحور، قلت املـدة  ففيه سنة قولية  ١١٩»السحور

  .اليت ميسك فيها، وإذا عجل فإا تطول حبسب تعجيل السحور
ولكن يؤخره ما مل خيش طلوع الفجر، فإن خشي طلوع الفجر فليبادر، فمـثالً إذا  

س دقائق كان يكفيه ربع ساعة يف السحور فيتسحر إذا بقي ربع ساعة، وإذا كان يكفيه مخ
يكون ما بني ابتدائه إىل انتهائه كما بينه وبـني وقـت   : فيتسحر إذا بقي مخس دقائق؛ أي

  .الفجر
  

أن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم كان يؤخر السحور حىت إنه مل يكن  والدليل على هذا
، ويقدرون باآليات؛ ألنـه مل تكـن   ١٢٠بني سحوره وبني إقامة الصالة إال حنو مخسني آية

يف ذلك الوقت، وهلذا ذكر العلماء ـ رمحهم اهللا ـ يف بيان البناء على غلبة الظن   ساعات 
يف دخول وقت الصالة عالمات، منها إذا كان من عادته أن يقرأ حزباً من القرآن، فإذا قرأ 
هذا احلزب، وكان من عادته أنه إذا أمته دخل الوقت، فإنه حيكم بدخول الوقت، ويقدرون 

  .نحر الناقة، وما أشبه ذلكاألعمال بقدر ما ت
وتعترب اآليات اليت يقدر ا، والتالوة بالوسط، ألننا لو اعتربنا أطول آية مع الترتيل 

  .لطال الوقت
  
  

                                           
عن سهل بن سعد رضي اهللا ) ١٠٩٨(باب فضل السحور / ؛ ومسلم يف الصيام)١٩٥٧(باب تعجيل اإلفطار / أخرجه البخاري يف الصوم ١١٩
  .عنه
عن زيد ) ١٠٩٧(باب فضل السحور / ؛ ومسلم يف الصيام)١٩٢١(لسحور وصالة الفجر باب قدركم بني ا/ أخرجه البخاري يف الصوم ١٢٠

  .بن ثابت رضي اهللا عنه
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  »وتعجيل فطر«
  .أي وسن تعجيل فطر 

املبادرة به إذا غربت الشمس، فاملعترب غروب الشمس، ال األذان، ال سـيما يف  : أي
اس على التقومي، مث يعتربون التقومي بساعام، وساعام قـد  الوقت احلاضر حيث يعتمد الن

تتغري بتقدمي أو تأخري، فلو غربت الشمس، وأنت تشاهدها، والناس مل يؤذنوا بعد، فلك أن 
تفطر ولو أذنوا وأنت تشاهدها مل تغرب، فليس لك أن تفطر؛ ألن الرسول صلّى اهللا عليـه  

أشار إىل املشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشـار إىل  إذا أقبل الليل من هاهنا و«: وسلّم قال
  .١٢١»املغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم

نبقى حىت يغيب القـرص ويبـدأ   : وال يضر بقاء النور القوي، فبعض الناس يقول
الظالم بعض الشيء فال عربة ذا، بل انظر إىل هذا القرص مىت غاب أعاله فقـد غربـت   

  .الشمس، وسن الفطر
  :ل سنية املبادرةودلي

، وـذا  ١٢٢»ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر«: ـ قوله صلّى اهللا عليه وسلّم  ١
  .نعرف أن الذين يؤخرون الفطر إىل أن تشتبك النجوم كالرافضة أم ليسوا خبري

أحـب عبـادي إيل أعجلـهم    «: ـ ويروى أن اهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ قال    ٢
ادرة إىل تناول ما أحله اهللا ـ عز وجل ـ واهللا ـ سـبحانه     وذلك ملا فيه من املب ١٢٣»فطراً

وتعاىل ـ كرمي، والكرمي حيب أن يتمتع الناس بكرمه، فيحب من عباده أن يبادروا مبا أحل  
  .اهللا هلم من حني أن تغرب الشمس

  

                                           
عن عمر ) ١١٠٠... (باب بيان وقت انقضاء الصوم/ ومسلم يف الصيام) ١٩٥٤(باب مىت حيل فطر الصائم / أخرجه البخاري يف الصوم ١٢١

  .بن اخلطاب رضي اهللا عنه
  سبق خترجيه ١٢٢
عن عمر ) ١١٠٠... (باب بيان وقت انقضاء الصوم/ ومسلم يف الصيام) ١٩٥٤(باب مىت حيل فطر الصائم / لبخاري يف الصومأخرجه ا ١٢٣

  .بن اخلطاب رضي اهللا عنه
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  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

هل يل أن أفطر بغلبة الظن، مبعىن أنه إذا غلب على ظين أن الشمس : فإن قال قائل
  أن أفطر؟ غربت، فهل يل

نعم، ودليل ذلك ما ثبت يف صحيح البخاري عن أمساء بنـت أيب بكـر   : فاجلواب
أفطرنا يف يوم غيم على عهد النيب صلّى اهللا عليه وسلّم، مث طلعت «: رضي اهللا عنهما قالت

ومعلوم أم مل يفطروا عن علم، ألم لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس،  ١٢٤»الشمس
  .لى غلبة الظن أا غابت، مث اجنلى الغيم فطلعت الشمسلكن أفطروا بناًء ع

   
  :السنةُ الفطر علَى رطَبٍ، فَإِنْ عدم فَتمر، فَإِنْ عدم فَماٌء

  »على رطب«
أي سن كون الفطور على رطب، والرطب هو التمر اللني الذي مل ييبس، وكـان   

سنة، أما اآلن ففي كل وقت ميكـن أن  هذا يف زمن مضى ال يتسىن إال يف وقت معني من ال
  .تفطر على رطب واحلمد هللا

  » فإن عدم فتمر«
أي إن عدم الرطب فليفطر على متر وهو اليابس، أو انب، وانب هو املكنوز الذي 

  .صار كاجلنب مرتبطاً بعضه ببعض
  »فإن عدم فماء«
إذا أفطر «: وسلّم قالإن عدم التمر فليفطر على ماء؛ ألن النيب صلّى اهللا عليه : أي 

وثبت عنه صـلّى اهللا   ١٢٥»أحدكم فليفطر على متر، فإن مل جيد فليفطر على ماء فإنه طهور
كان رسول اهللا صلّى اهللا «: عليه وسلّم من حديث أنس بن مالك ـ رضي اهللا عنه ـ قال  

                                           
  سبق خترجيه ١٢٤
يه باب ما جاء ما مستحب عل/ ؛ والترمذي يف الصوم)٢٣٥٥(باب ما يفطر عليه / ؛ وأبو داود يف الصيام)١٨، ٤/١٧(أخرجه أمحد  ١٢٥

؛ )١٦٩٩(باب ما جاء على ما يستحب الفطر / الرسالة، وابن ماجه يف الصيام /ط) ٣٣٠٠(وصححه؛ والنسائي يف الكربى ) ٦٩٥(اإلفطار 
وصححه األلباىن ىف املشكاة . عن سلمان بن عامر رضي اهللا عنه) ١/٤٣٠(؛ واحلاكم )٣٥١٤(؛ وابن حبان )٢٠٦٧(وصححه ابن خزمية 

)١٩٩٠(  
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  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

عليه وسلّم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن مل تكن رطبات فتمريات فـإن مل تكـن   
  .١٢٦»ات حسا حسوات من ماءمتري

  
  إذا كان عند اإلنسان عسل وماء، فأيهما يقدم املاء أو العسل؟: مسألة

فإن مل جيد فعلى ماء «: يقدم املاء؛ ألن الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم قال: فاجلواب
  .، فإن مل جيد ماء وال شراباً آخر وال طعاماً نوى الفطر بقلبه ويكفي» فإنه طهور

  .إذا مل جتد شيئاً فمص إصبعك، وهذا ال أصل له: عواموقال بعض ال
بلَّ الغترة مث مصها؛ ألنك إذا بللتها انفصل الريق عن الفـم، فـإذا   : وقال آخرون

  .رجعت ومصصتها أدخلت شيئاً خارجاً عن الفم إىل الفم، وهذا ال أصل له أيضاً
لبك، حـىت إن  إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به تنوي الفطر بق: بل نقول
إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من «: إن قوله صلّى اهللا عليه وسلّم: بعض العلماء قال

أن املعىن أفطر حكماً وإن مل يفطر حساً، لكنه  ١٢٧»هاهنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم
أذن «: ميسن له أن يبادر، وليس هذا ببعيد، إال أنه يضعفه أن الرسول صلّى اهللا عليه وسـلّ 

  .١٢٨»هلم بالوصال إىل السحر
  

  :تعريف الوصال وحكمه
والوصال أن يقرن اإلنسان بني يومني يف صوم يوم واحد، مبعـىن أال يفطـر بـني    

  .اليومني

                                           
باب ما جاء ما يستحب عليه / والترمذي يف الصوم) ٢٣٥٦(باب ما يفطر عليه / ، وأبو داود يف الصيام)٣/١٦٤(م أمحد أخرجه اإلما ١٢٦

إسناده «: وقال الدارقطين» حسن غريب«: عن أنس رضي اهللا عنه، قال الترمذي) ١/٤٣٢(واحلاكم ) ٢/١٨٥(والدارقطين ) ٦٩٩(اإلفطار 
  )٢٨٤٠(وصححه األلباىن ىف الصحيحة . وافقه الذهيبوصححه احلاكم على شرط مسلم و» صحيح

 سبق خترجيه ١٢٧
  .؛ عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه)١٩٦٧(باب الوصال إىل السحر / أخرجه البخاري يف الصوم ١٢٨
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  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

إنه مباح ملن قدر عليه، فاألقوال : إنه مكروه، وقيل: إنه حرام، وقيل: وحكمه قيل
  .فيه ثالثة

صلّى اهللا عليه وسلّم اهم عن الوصال فأبوا أن والذي يظهر فيه التحرمي؛ ألن النيب 
شهر شوال، فقال صلّى اهللا : ينتهوا فتركهم، وواصل م يوماً ويوماً حىت دخل الشهر، أي

وهذا يدل على أنه علـى سـبيل    ١٢٩» لو تأخر اهلالل لزدتكم كاملنكل هلم«: عليه وسلّم
ي فيه جزم؛ ألنه لو كان حرامـاً  التحرمي، فالقول بالتحرمي أقواها، ولكن مع ذلك ليس عند

كما حترم امليتة وحلم اخلرتير ملنعهم الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم من فعله منعاً باتاً، لكنـه  
اهم عن ذلك رفقاً م، وهلذا ذهب بعض الصحابة ـ رضي اهللا عنـهم ـ إىل جـواز     

لرفق بالناس ألنه يشـق  الوصال ملن قدر عليه معلالً ذلك بأنه إمنا ي عن الوصال من أجل ا
لكنه ـ  ١٣٠عليهم، فكان عبد اهللا بن الزبري ـ رضي اهللا عنه ـ يواصل إىل مخسة عشر يوماً

  .رضي اهللا عنه ـ تأول
والصواب خالف تأويله، وأن أدىن أحواله الكراهة، وأن الناس ال يزالون خبري مـا  

د أن يواصل فليواصـل إىل  فأيكم أرا«: عجلوا الفطر، لكن قال النيب صلّى اهللا عليه وسلّم
  .١٣١»السحر

   
  :املأثور عند الفطر

معلوم أنه ورد عند الفطر وعند غريه التسمية عند األكل أو الشرب، وهي ـ على  
القول الراجح ـ واجبة، أي جيب على اإلنسان إذا أراد أن يأكل أو يشـرب أن يسـمي،    

  :والدليل على ذلك
  .١٣٢ـ أمر النيب صلّى اهللا عليه وسلّم بذلك ١

                                           
أيب هريرة  عن) ١١٠٣(باب النهي عن الوصال / ؛ ومسلم يف الصيام)١٩٦٥(باب التنكيل ملن أكثر الوصال / أخرجه البخاري يف الصوم ١٢٩

  .رضي اهللا عنه
  ).٣/٨٤(أخرجه ابن أيب شيبة  ١٣٠
  سبق خترجيه ١٣١
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  .١٣٣ـ إخباره أن الشيطان يأكل مع اإلنسان إذا مل يسم ٢
ـ إمساكه بيد اجلارية واألعرايب حني جاءا ليأكال قبل أن يسـميا، وأخـرب أن     ٣

الشيطان دفعهما، وأن يد الشيطان مع يديهما بيد النيب صلّى اهللا عليه وسلّم ليأكـل مـن   
  .١٣٤الطعام

  .١٣٥سم اهللا أوله وآخرهب: ولكنه لو نسي فإنه يسمي إذا ذكر، ويقول
كذلك أيضاً مما ورد عند الفطر وغريه احلمد عند االنتهاء، فإن اهللا يرضى عن العبد 

  .١٣٦يأكل األكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها
اللهم لك صـمت، وعلـى رزقـك    «: وأما ما ورد قوله عند الفطور، فمنه قول

ووردت آثار أخـرى واجلميـع يف    ١٣٧»عليمأفطرت، اللهم تقبل مين إنك أنت السميع ال
  .أسانيدها ما فيها، لكن إذا قاهلا اإلنسان فال بأس

ذهب الظمأ، وابتلـت  «: ومنها إذا كان اليوم حاراً وشرب بعد الفطور، فإنه يقول
وذهاب الظمأ بالشرب واضح، وابتالل العروق بذلك  ١٣٨»العروق، وثبت األجر إن شاء اهللا

وهو عطشان حيس بأن املاء من حني وصوله إىل املعدة يتفرق يف  واضح، فاإلنسان إذا شرب

                                                                                                                     
» سم اهللا، وكل بيمينك، وكل مما يليك«: حلديث عمر بن أيب سلمة ـ رضي اهللا عنهما ـ أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قال له ١٣٢

باب آداب الطعام والشراب / ؛ ومسلم يف األشربة)٥٣٧٦(باب التسمية على الطعام واألكل باليمني / أخرجه البخاري يف األطعمة
  ).٢٠٢٢(وأحكامهما 

  .عن حذيفة رضي اهللا عنه) ٢٠١٧(باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما / أخرجه مسلم يف األشربة ١٣٣
  سبق خترجيه ١٣٤
باب ما جاء يف التسمية / ي يف األطعمةوالترمذ) ٣٧٦٧(باب التسمية على الطعام / وأبو داود يف األطعمة) ٦/٢٤٦(أخرجه اإلمام أمحد  ١٣٥

» حسن صحيح«: عن عائشة رضي اهللا عنها وقال الترمذي) ٣٢٦٤(باب التسمية عند الطعام / وابن ماجه يف األطعمة) ١٨٥٨(على الطعام 
  ).٧/٢٤(وصححه األلباين يف اإلرواء 

  .عن أنس رضي اهللا عنه) ٢٧٣٤(الشرب باب استحاب محد اهللا تعاىل بعد األكل و/ أخرجه مسلم يف الذكر والدعاء ١٣٦
  

» الزاد«عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، وضعفه ابن القيم يف ) ٤٨١(» عمل اليوم والليلة«وابن السين يف ) ٢/١٨٥(أخرجه الدارقطين  ١٣٧
  )١٦٤٤(وضعفه األلباىن ىف ضعيف اجلامع ). ٣/١٥٦(» امع«؛ واهليثمي يف )٢/٥١(

  )٩٢٠(اإلرواء : حسن  ١٣٨



١٠٧ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

سبحان اهللا احلكيم العليم الذي فرقه ـذه  : البدن، وحيس به إحساساً ظاهراً، فيقول بقلبه
  .السرعة، وظاهر احلديث أن هذا الذكر فيما إذا كان الصائم ظمآن والعروق يابسة

   
  :حكم تتابع القضاء
ال يفطر بني أيام الصيام، وذلك لثالثة : لقضاء، لكان أحسن، أييستحب التتابع يف ا

  :أوجه
  .أن هذا أقرب إىل مشاة األداء، ألن األداء متتابع: أوالً
أنه أسرع يف إبراء الذمة، فإنك إذا صمت يوماً وأفطرت يوماً تأخر القضـاء،  : ثانياً

  .فإذا تابعت صار ذلك أسرع يف إبراء الذمة
؛ ألن اإلنسان ال يدري ما حيدث له، قد يكون اليوم صحيحاً وغداً أنه أحوط: ثالثاً

  .مريضاً، وقد يكون اليوم حياً وغداً ميتاً، فلهذا كان األفضل أن يكون القضاء متتابعاً
يف اليوم الثاين من شـوال؛  : وينبغي أيضاً أن يبادر به بعد يوم العيد فيشرع فيه أي

  .ألن هذا أسرع يف إبراء الذمة وأحوط
  

  :حكم تأخري القضاء
لو أخره إىل رمضان آخر لعذر فإنه جائز، مثل أن يكون مسافراً فيستمر به السفر أو 
مريضاً فيستمر به املرض، أو تكون امرأة حامالً ويستمر ا احلمل، أو مرضعاً حتتـاج إىل  

اإلفطار  اإلفطار كل السنة؛ ألنه إذا جاز أن يفطر ذه األعذار يف رمضان وهو أداء، فجواز
  .يف أيام القضاء من باب أوىل

  
  هل جيوز أن يصوم قبل القضاء، وهل يصح لو صام؟
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واجلواب إن كان الصوم واجباً كالفدية والكفارة فال بأس، وإن كـان تطوعـاً،   
  .ال يصح التطوع قبل القضاء، ويأمث ١٣٩فاملذهب

  .وعللوا أن النافلة ال تؤدى قبل الفريضة
ما دام الوقـت  : جواز ذلك ما مل يضق الوقت، وقالوذهب بعض أهل العلم إىل 

موسعاً فإنه جيوز أن يتنفل، كما لو تنفل قبل أن يصلي الفريضة مع سعة الوقت، فمثالً الظهر 
يدخل وقتها من الزوال وينتهي إذا صار كل ظل شيء مثله، فله أن يؤخرها إىل آخر الوقت، 

  .سعويف هذه املدة جيوز له أن يتنفل؛ ألن الوقت مو
وهذا القول أظهر وأقرب إىل الصواب، يعين أن صومه صحيح، وال يأمث؛ ألن القياس 

  .فيه ظاهر
  

                                           
  ى احلنبلىأ ١٣٩
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  ولكن هل هذا أوىل أو األوىل أن يبدأ بالقضاء؟
األوىل أن يبدأ بالقضاء، حىت لو مر عليه عشر ذي احلجة أو يوم عرفـة،  : اجلواب

ر القضاء وأجر صيام هذه األيام، وعلى صم القضاء يف هذه األيام ورمبا تدرك أج: فإننا نقول
  .فرض أنه ال حيصل أجر صيام هذه األيام مع القضاء، فإن القضاء أفضل من تقدمي النفل

الفريضة وقتها يف هذه احلال : واجلواب عن التعليل الذي ذكره األصحاب أن نقول
فـرض يف   موسع، فلم يفرض علي أن أفعلها اآلن حىت أقول إنين تركت الفرض، بل هـذا 

  .الذمة وسع اهللا ـ تعاىل ـ فيه، فإذا صمت النفل فال حرج
  

  :وهنا مسألة ينبغي التنبه هلا
وهي أن األيام الستة من شوال ال تقدم على قضاء رمضان، فلو قدمت صارت نفالً 

من صام رمضان «: مطلقاً، ومل حيصل على ثواا الذي قال عنه الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم
» من صام رمضان«؛ وذلك ألن لفظ احلديث ١٤٠»ستاً من شوال كان كصيام الدهر مث أتبعه

ومن كان عليه قضاء فإنه ال يصدق عليه أنه صام رمضان، وهذا واضح، وقد ظـن بعـض   
طلبة العلم أن اخلالف يف صحة صوم التطوع قبل القضاء ينطبق على هذا، وليس كـذلك،  

  .ضح؛ ألنه ال ستة إال بعد قضاء رمضانبل هذا ال ينطبق عليه؛ ألن احلديث فيه وا
  

ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ {{: قوله تعاىل والدليل على جواز تأخري القضاء
رامٍ أُخأَي ن١٨٥: البقرة[}} م.[  

  :فما يلي وأما الدليل على أنه ال يؤخر إىل ما بعد رمضان الثاين
كان يكون علي الصـوم مـن   «: عنها ـ قالت ـ حديث عائشة ـ رضي اهللا    ١

ما أسـتطيع أن أقضـيه إال يف   «: فقوهلا ١٤١» رمضان فما أستطيع أن أقضيه إال يف شعبان
                                           

 .عن أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه) ١١٦٤(باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان / أخرجه مسلم يف الصيام ١٤٠
  

باب جواز تأخري قضاء رمضان ما مل جيئ / ؛ ومسلم يف الصيام)١٩٥٠(باب مىت يقضى قضاء رمضان / أخرجه البخاري يف الصوم ١٤١
  ).١١٤٦(رمضان آخر 



١١٠ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

دليل على أنه ال يؤخر إىل ما بعد رمضان، واالستطاعة هنا االستطاعة الشـرعية،  » شعبان
  .ال أستطيع شرعاً: أي

ر صالة الفريضة إىل وقت الثانيـة  ـ أنه إذا أخره إىل بعد رمضان صار كمن أخ  ٢
  .من غري عذر، وال جيوز أن تؤخر صالة الفريضة إىل وقت الثانية إال لعذر

فما أسـتطيع أن أقضـيه إال يف   «قول عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ   : فإن قال قائل
  .دليل على وجوب الفورية يف القضاء ملن استطاع» شعبان

كَّنها الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم من تركه لو كان ذلك واجباً شرعاً ملا م: فنقول
واالستطاعة هنا استطاعة شرعية؛ وذلك مراعاة للرسول صلّى اهللا عليه وسـلّم، وحسـن   

  .عشرته، وليست استطاعة بدنية
   

  :حكم من أخر القضاء إىل ما بعد رمضان الثاين بال عذر
كان آمثاً، وعليه مع القضاء إطعام لو أخر القضاء إىل ما بعد رمضان الثاين بال عذر 

  .مسكني لكل يوم
  .أما وجوب القضاء فألنه دين يف ذمته مل يقضه فلزمه قضاؤه

وأما اإلطعام فجرباً ملا أخل به من تفويت الوقت احملدد فيطعم مع كل يوم يقضـيه  
ي يف مسكيناً، فإذا قدرنا أن عليه ستة أيام فإنه يصومها ويطعم معها ستة مساكني، وقد رو

هذا حديث مرفوع عن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم أنه أمر باإلطعام مع القضاء فيمن أخر إىل 
  .، لكنه حديث ضعيف جداً ال تقوم به حجة، وال تشغل به ذمة١٤٢ما بعد رمضان

 ١٤٣وروي أيضاً عن ابن عباس وأيب هريرة ـ رضي اهللا عنهم ـ أنه يلزمه اإلطعام  
ى أن ذلك من باب التشديد عليه، لئال يعود ملثل هذا الفعل، وما ذكر عنهما فإنه حممول عل

                                           
  . عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، وضعفاه) ٤/٢٥٣(؛ والبيهقي )٢/١٩٧(أخرجه الدارقطين  ١٤٢

  ).٤/٢٥٣(؛ والبيهقي )٢/١٩٧(أما أثر ابن عباس فأخرجه الدارقطين  ١٤٣
  .»إسناده صحيح«): ٦/٣٦٤(» اموع«وقال النووي يف 

  .فه الدراقطين، وضع)٤/٢٥٣(؛ والبيهقي )٢/١٩٧(وأما أثر أيب هريرة فأخرجه الدارقطين 
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فيكون حكماً اجتهادياً، لكن ظاهر القرآن يدل على أنه ال يلزمه اإلطعام مع القضـاء؛ ألن  
اهللا مل يوجب إال عدة من أيام أخر، ومل يوجب أكثر من ذلك، وقول الصحايب حجة ما مل 

تد به، وعليه فال نلزم عباد اهللا مبا مل يلزمهم اهللا خيالف النص، وهنا خالف ظاهر النص فال يع
به، إال بدليل تربأ به الذمة، على أن ما روي عن ابن عباس وأيب هريرة ـ رضي اهللا عنـهم   

  .ـ ميكن أن حيمل على سبيل االستحباب ال على سبيل الوجوب
يـأمث   فالصحيح يف هذه املسألة، أنه ال يلزمه أكثر من الصيام الذي فاتـه إال أنـه  

  .بالتأخري
وذهب بعض أهل العلم إىل أنه إذا أخره إىل ما بعد رمضان الثاين بال عذر وجـب  
عليه اإلطعام فقط وال يصح منه الصيام، بناًء على أنه عمل عمالً ليس عليه أمر اهللا ورسوله 

عمل  من«صلّى اهللا عليه وسلّم فيكون عمله باطالً مردوداً لقول النيب صلّى اهللا عليه وسلّم 
، كما لو صلى الصالة بغري وقتها، فإا ال تقبل منه إذا مل ١٤٤»عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد

يكن هناك عذر يبيح تأخريها، فتكون األقوال ثالثة وجوب القضاء فقط، ووجوب اإلطعام 
  .فقط، واجلمع، والراجح األول

   
  :إذا مر رمضان على إنسان مريض ففيه تفصيل :مسألة

ومـن كَـانَ   {{: انتظر حىت يشفى لقوله تعاىلإن كان يرجى زوال مرضه : أوالً
رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضفلو استمر به املرض حىت مات فهذا ال شـيء  }}م ،

  .عليه؛ ألن الواجب عليه القضاء ومل يدركه
ن رمضان مثالً، والزكام إنسان أصيب يف رمضان بزكام يف العشر األواخر م: مثاله

مما يرجى زواله، وتضاعف به املرض حىت مات، فهذا ليس عليه قضاء؛ ألن الواجب عليـه  
عدة من أيام أخر، ومل يتمكن من ذلك فصار كالذي مات قبل أن يدركه رمضان، فلـيس  

  .عليه شيء

                                           
  سبق خترجيه ١٤٤
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عم ، مث مات قبل أن يقضي فهذا يطْأن يرجى زوال مرضه، مث عويف بعد هذا: الثاين
  .عنه كل يوم مسكني بعد موته من تركته أو من متربع

، فهذا عليه اإلطعام ابتـداًء، ال  أن يكون املرض الذي أصابه ال يرجى زواله: الثالث
بدالً؛ ألن من أفطر لعذر ال يرجى زواله، فالواجب عليه إطعام مسكني عـن كـل يـوم،    

  .اهلاكالكرب ومرض السرطان وغريه من األمراض اليت ال يرجى زو
ولو فرض أن اهللا عافاه، واهللا على كل شيء قدير، فال يلزمه أن يصوم، ألنه جيـب  

  .عليه اإلطعام وقد أطعم، فربئت ذمته وسقط عنه الصيام
  

  :حكم من مات وعليه صوم نذر
وإن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه قضاؤه، وال جيب، وإمنا يستحب أن يقضيه 

  :ملا يلي
 ١٤٥»من مات وعليه صيام صام عنه وليـه «: ى اهللا عليه وسلّمـ قول النيب صلّ  ١

  .وهذا خرب مبعىن األمر
أن أمها ماتت وعليهـا  «: ـ أن امرأة أتت إىل النيب صلّى اهللا عليه وسلّم وسألته  ٢

نعم ـ يعين صومي عنها ـ   : صوم نذر فهل تصوم عنها؟ فقال هلا النيب صلّى اهللا عليه وسلّم
  .١٤٦»عن أمها، فإنه تربأ ذمتها به فكذلك الصوم وشبه ذلك بالدين تقضيه

  
أمر فما الذي صـرفه  » صام عنه وليه«إن قوله صلّى اهللا عليه وسلّم : فلو قال قائل

  عن الوجوب؟

                                           
عن عائشة ) ١١٤٧(باب قضاء الصوم عن امليت / ؛ ومسلم يف الصيام)١٩٥٢(باب من مات وعليه صوم / أخرجه البخاري يف الصوم ١٤٥

  .رضي اهللا عنها
 

ن عباس رضي اهللا باب قضاء الصوم عن امليت عن اب/ ومسلم يف الصيام) ١٩٥٣(باب من مات وعليه صوم / أخرجه البخاري يف الصوم ١٤٦
  ).١٥٥) (١١٤٨(عنهما 
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: األنعام[}} والَ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى{{صرفه عن الوجوب قوله تعاىل : فاجلواب
يت لزم من عدم قضائه أن حتمـل وازرة وزر  بوجوب قضاء الصوم عن امل: ولو قلنا] ١٦٤

  .أخرى، وهذا خالف ما جاء به القرآن
أطعم عن كل يوم مسكيناً قياسـاً  : إذاً يستحب لوليه أن يقضيه فإن مل يفعل، قلنا

  .على صوم الفريضة
  

  إذا مات وعليه صوم فرض بأصل الشرع، فهل يقضى عنه؟: مسألة
قياس فيها، مث ال يصح القياس هنا أيضاً؛ ألن ال يقضى عنه؛ والعبادات ال : اجلواب

الواجب بالنذر أخف من الواجب بأصل الشرع، فال يقاس األثقل على األخف، فصار مـا  
وجب بالنذر تدخله النيابة خلفته خبالف الواجب بأصل الشرع، فإن اإلنسان مطالب به من 

زم نفسه به، فكان أهون قبل اهللا ـ عز وجل ـ وهذا مطالب به من قبل نفسه فهو الذي أل  
  .ودخلته النيابة

  .إذاً من مات وعليه صوم رمضان أو كفارة أو غريها فال يقضى عنه
والقول الراجح أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع فإن وليه يقضيه عنه، ال 

من مات وعليه صوم صام «قياساً ولكن بالنص، وهو حديث عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ   
إن املراد به صوم : نكرة غري مقيدة بصوم معني، وأيضاً كيف يقال» وصوم« ١٤٧»عنه وليه

النذر، وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل، يعين رمبا ميوت اإلنسان وما نذر صوم يـوم  
واحد قط، لكن كونه ميوت وعليه صيام رمضان هذا كثري، فكيف نرفع داللة احلديث على 

هذا تصرف غري صحيح يف األدلة، واألدلة إمنا حتمل ! ادر؟ما هو غالب وحنملها على ما هو ن
على الغالب األكثر، والغالب األكثر يف الذين ميوتون وعليهم صيام، أن يكون صيام رمضان 

إن ذكر : أو كفارة أو ما أشبه ذلك، وهم يقولون حديث املرأة خصص حديث عائشة فيقال
ختصيصاً، بل يكون تطبيقاً مبيناً للعموم، وأن  فرد من أفراد العام حبكم يوافق العام، ال يكون

                                           
  سبق خترجيه ١٤٧
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شامل لكل صور الواجب، وهـذا هـو   » من مات وعليه صوم«العموم يف حديث عائشة 
  .القول الصحيح وهو مذهب الشافعي وأهل الظاهر

  
  لكن من هو الذي إذا مات كان القضاء واجباً عليه؟

صم عنه، لقول : نا لوليههو الذي متكن من القضاء فلم يفعل فإذا مات قل: اجلواب
  .»من مات وعليه صوم صام عنه وليه«: النيب صلّى اهللا عليه وسلّم

أحلقوا الفرائض بأهلها «: والويل هو الوارث، والدليل قول النيب صلّى اهللا عليه وسلّم
  .فذكر األولوية يف املرياث، إذاً الويل هو الوارث ١٤٨»فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر

  .القريب مطلقاًالويل هو : وقيل
  .واألقرب أنه الوارث

أقرب الناس وأحق الناس به هم ورثته، وعلى : وحىت على القول بأنه القريب، فيقال
  .هذا فيصوم الوارث

  
بالقول الراجح إِنّ الصوم يشمل الواجب بأصل الشرع : هل يلزم إذا قلنا: مسألة

ن الصوم واجـب علـى   والواجب بالنذر ـ أَنْ يقتصر ذلك على واحد من الورثة؛ أل 
  .واحد

، مفرد مضاف » صام عنه وليه«: ال يلزم؛ ألن قوله صلّى اهللا عليه وسلّم: اجلواب
فيعم كل ويل وارث، فلو قدر أن الرجل له مخسة عشر ابناً، وأراد كل واحد منهم أن يصوم 

، فيجزئ يومني عن ثالثني يوماً فيجزئ، ولو كانوا ثالثني وارثاً وصاموا كلهم يوماً واحداً
ألم صاموا ثالثني يوماً، وال فرق بني أن يصوموها يف يوم واحد أو إذا صام واحد صـام  

  .الثاين اليوم الذي بعده، حىت يتموا ثالثني يوماً

                                           
عن ) ١٦١٥(باب أحلقوا الفرائض بأهلها / ؛ ومسلم يف الفرائض)٦٧٣٢(باب مرياث الولد من أبيه وأمه / أخرجه البخاري يف الفرائض ١٤٨

  .ابن عباس رضي اهللا عنهما
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فال ميكن أن يقتسم الورثة الصوم الشـتراط التتـابع؛    أما يف كفارة الظهار وحنوها
  .وألن كل واحد منهم مل يصم شهرين متتابعني

ميكن بأن يصوم واحد ثالثة أيام، وإذا أفطر صام الثاين ثالثة أيـام  : د يقول قائلوق
  وهلم جراً حىت تتم؟

إذا : فيجاب بأنه ال يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعني، وعليه فنقول
وجب على امليت صيام شهرين متتابعني، فإما أن ينتدب له واحد من الورثة ويصومها، وإما 

  ١٤٩.عموا عن كل يوم مسكيناًأن يط

                                           
  :حكم من مات وعليه حج نذر ١٤٩

  .عنهمن مات وعليه حج نذر فإن وليه حيج  
: أن أمها نذرت أن حتج فلم حتج حىت ماتت أفأحج عنها؟ قال«: أن امرأة سألت النيب صلّى اهللا عليه وسلّم: والدليل على ذلك

  » نعم
  :وكذلك أيضاً حج الفريضة بأصل اإلسالم، والدليل على ذلك

من «: الً يقول لبيك عن شربمة قالـ حديث ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم مسع رج ١
أخرجه أبو داود يف » حج عن نفسك مث حج عن شربمة«: ال، قال: ؟ قال»أحججت عن نفسك«: أخ يل أو قريب يل، قال: قال» شربمة؟
وابن حبان  ؛)٣٠٣٩(؛ وابن خزمية )٢٩٠٣(باب احلج عن امليت / ؛ وابن ماجه يف املناسك)١٨١١(باب النحر قبل احللق يف احلصر / احملصر

» التلخيص«؛ و)٣/١٥٥(» نصب الراية«: ؛ وصححه ابن خزمية وابن حبان، وانظر)٤/٣٣٦(؛ والبيهقي )٢/٢٦٧(؛ والدارقطين )٣٩٨٨(
  ).٤/١٧١(» اإلرواء«؛ و)٩٥٨(

 شيخاً يا رسول اهللا إن فريضة اهللا على عباده باحلج، أدركت أيب: أن امرأة قالت«ـ حديث ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ  ٢
باب / ومسلم يف احلج) ١٥١٣... (باب وجوب احلج وفضله/ أخرجه البخاري يف احلج» نعم«: كبرياً ال يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال

  .، فإذا جازت النيابة عن احلي لعدم قدرته على احلج، فعن امليت من باب أوىل).١٣٣٤(احلج عن العاجز لزمانة وهرمٍ وحنومها، أو للموت 
  :كم من مات وعليه اعتكاف نذرح

رجل نذر أن يعتكف ثالثة أيام من أول شهر مجادى اآلخرة، ومل يعتكف ومات، فيعتكف عنه وليه؛ ألن هذا االعتكاف : مثاله
  .صار ديناً عليه، وإذا كان ديناً فإنه يقضى، كما يقضى دين اآلدمي

  :حكم من مات وعليه صالةُ نذر
ثاله رجل نذر أن يصلي هللا ركعتني فمضى الوقت ومل يصلِّ، مث مات فيستحب لوليه أن يصلي عنه؛ وإن مات وعليه صالة نذر، م

  .ألن هذا النذر صار ديناً يف ذمته، والدين يقضى كدين اآلمدي، وإن كانت فريضة بأصل الشرع ال تقضى؛ ألن ذلك مل يرد
  

  إن االعتكاف والصالة املنذورين يفعالن عن الناذر؟ :األصل يف العبادات أنه ال قياس فيها، فكيف قلتم: لو قال قائل
، وهذا » ...أرأيت لو كان على أمك دين«: إن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم قاس العبادات على األمور العاديات، فقال: فنقول

  .االعتكاف املنذور ـ مثالً ـ صار ديناً على الناذر، فهو إىل احلج املنذور أقرب من الدين
  :وعلى هذا
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  :مسائل
  هل يصح استئجار من يصوم عنه؟: األوىل

  .ال يصح ذلك؛ ألن مسائل القرب ال يصح االستئجار عليها: اجلواب
  لو نذر صيام شهر حمرم فمات يف ذي احلجة؟: الثانية

  .فال يقضى عنه؛ ألنه مل يدرك زمن الوجوب؛ كمن مات قبل أن يدرك رمضان 
  لن أحج؟ : لن أصلي، أو قال: أنا لن أعتكف أو قال: قال الويل إذا: الثالثة

  .فله ذلك، وال بديل عن هذه الثالثة
لن أصوم فإنه يطعم عن الصوم لكل يوم مسكيناً، إن خلـف تركـة،   : أما إذا قال

وقياس املذهب يف االعتكاف أن يقام من يعتكف عنه، وأن يقام من يصلي عنه؛ ألن هـذا  
لف تركة، فعلى مقتضى قواعد املذهب أنه يدفع للمعتكف عنـه أو  عمل جيب قضاؤه وخ

  .يصلي عنه لكن ما رأيتهم صرحوا به
*****  

  

                                                                                                                     
  .ـ فاحلج يقضى عن امليت فرضاً كان، أو نذراً قوالً واحداً

ـ والصوم يقضى إن كان نذراً، وإن كان فرضاً بأصل الشرع ففيه خالف والراجح قضاؤه، فإن مل يقض الويل فإن خلف امليت 
  .تركة وجب أن يطعم عنه يف الصيام لكل يوم مسكيناً

  .واجبة بأصل الشرع، وإن كانت واجبة بالنذر فإا تقضى على املذهبـ والصالة ال تقضى قوالً واحداً، إذا كانت 
  .واالعتكاف ال ميكن أن يكون واجباً بأصل الشرع، وإمنا جيب بالنذر فيعتكف عنه وليه

أرأيت لو كان على أمك دين أكنت «: بقوله صلّى اهللا عليه وسلّم: وقد استدل من قال بقضاء الصالة واالعتكاف املنذورين
فجعل النيب صلّى اهللا عليه وسلّم النذر ديناً؛ وإذا كان النذر ديناً وقد قاس النيب صلّى اهللا عليه وسلّم ،» اقضوا اهللا: نعم، فقال: ته؟ قالتقاضي

  .ال فرق بني دين الصالة ودين الصيام: دين اهللا على دين اآلدمي، فنقول
  .يان؛ ألما عبادتان بدنيتان ال جيبان بأصل الشرعإن الصالة واالعتكاف املنذورين ال يقض: وقال بعض العلماء
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  باب صومِ التطوعِ البن عثيمني
   

  :تعريفه
مضاف إليه، واإلضافة هنا لبيان النوع، وذلـك أن  » التطوع«مضاف، و» صوم«

فعل الطاعة، : لعام يسمى تطوعاً، فإن التطوعفريضة وتطوع وكالمها باملعىن ا: الصيام نوعان
لكنه يطلق غالباً عند الفقهاء على الطاعة اليت ليست بواجبة، وال مشاحة يف االصطالح، فإذا 
كان الفقهاء ـ رمحهم اهللا ـ جعلوا التطوع يف مقابل الواجب فهذا اصطالح لـيس فيـه     

  .حمظور شرعي، إذاً فصوم التطوع هو الصوم الذي ليس بواجب
واعلم أن من رمحة اهللا وحكمته أن جعل للفرائض ما مياثلها من التطوع؛ وذلك من 
أجل ترقيع اخللل الذي حيصل يف الفريضة من وجه، ومن أجل زيادة األجر والثواب للعاملني 
من وجه آخر؛ ألنه لوال مشروعية هذه التطوعات لكان القيام ا بدعة وضاللة، وقد جاء يف 

  ١٥٠.ع تكمل به الفرائض يوم القيامةاحلديث أن التطو
  

  :من فضائل الصوم
واعلم أن الصوم من أفضل األعمال الصاحلة، حىت ثبت يف احلديث القدسي أن اهللا 

 ١٥١»كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل وأنـا أجـزي بـه   «: ـ عز وجل ـ يقول 
ثرية، إال الصوم فـإن  فالعبادات ثواا احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف ك

                                           
باب قول النيب صلّى اهللا عليه وسلّم كل صالة ال يتمها صاحبها تتم من تطوعه / ؛ وأبو داود يف الصالة)٢/٤٢٥(أخرجه اإلمام أمحد  ١٥٠

باب احملاسبة على / ؛ والنسائي يف الصالة)٤١٣(باب ما جاء أن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة الصالة / ؛ والترمذي يف الصالة)٨٦٤(
عن أيب هريرة رضي ) ١/٢٦٢(؛ واحلاكم )١٤٢٥(باب ما جاء يف أول ما حياسب به العبد الصالة / ؛ وابن ماجه يف الصالة)١/٢٣٢(الصالة 

لصالة فإن صلحت فقد أفلح و أجنح و إن إن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة من عمله ا:" قال النىب صلى اهللا عليه وسلم : اهللا عنه قال
انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فيكمل ا ما انتقص من الفريضة مث يكون سائر : فسدت فقد خاب و خسر و إن انتقص من فريضة قال الرب 

  ) .٣٧٨٣(واحلديث صححه األلباىن ىف صحيح اجلامع " عمله على ذلك
عن أيب هريرة ) ١٦٤) (١١٥١(باب حفظ اللسان للصائم / ؛ ومسلم يف الصيام)١٨٩٤(باب فضل الصوم / أخرجه البخاري يف الصوم ١٥١

  .رضي اهللا عنه
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ألنـه جيتمـع يف   : اهللا هو الذي جيزي به، ومعىن ذلك أن ثوابه عظيم جداً، قال أهل العلم
الصوم أنواع الصرب الثالثة وهي الصرب على طاعة اهللا، وعن معصية اهللا، وعلى أقداره، فهو 

نه يتجنب صرب على طاعة اهللا ألن اإلنسان يصرب على هذه الطاعة ويفعلها، وعن معصيته أل
ما حيرم على الصائم، وعلى أقدار اهللا ألن الصائم يصيبه أمل بالعطش واجلـوع والكسـل   
وضعف النفس، فلهذا كان الصوم من أعلى أنواع الصرب؛ ألنه جامع بني األنواع الثالثـة،  

  ] .١٠: مرالز[}} إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ{{: وقد قال اهللا تعاىل
  

  :أقسام الصوم
  .تطوع مطلق وتطوع مقيد: ينقسم إىل قسمني 

واملقيد أوكد من التطوع املطلق، كالصالة أيضاً، فإن التطوع املقيد منها أفضل من 
  .التطوع املطلق

   
  :صيام أيام البيض

  .أيام البيض هي اليوم الثالث عشر من الشهر، والرابع عشر، واخلامس عشر
  .١٥٢أن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم أمر بصيامها تهاودليل مسنوني 

ومسيت بيضاً البيضاض لياليها بنور القمر، وهلذا قيل أيام البيض، أي أيـام الليـايل   
البيض، فالوصف لليايل؛ ألا بنور القمر صارت بيضاء وذكر أهل العلم بالطب أن فيهـا  

لدم وزيادته، إذ إن الـدم بـإذن اهللا   فائدة جسمية يف هذه األيام الثالثة؛ ألنه وقت فوران ا
مقرون بالقمر، وإذا صام فإنه خيف عليه ضغط كثرة الدم فهذه فائدة طبية، لكن كما قلنـا  
كثرياً بأن الفوائد اجلسمية ينبغي أن جيعلها يف ثاين األمر بالنسبة للعبادات، حـىت يكـون   

                                           
باب ذكر / ؛ والنسائي يف الصيام)٧٦١(باب ما جاء يف صوم ثالثة أيام من كل شهر / ؛ والترمذي يف الصوم)٥/١٥٢(أخرجه أمحد  ١٥٢

  .  عن أيب ذر رضي اهللا عنه وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان) ٣٦٥٥(؛ وابن حبان )٤/٢٢٢... (االختالف على موسى بن طلحة
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مـن أجـل التقـرب إىل اهللا     اإلنسان متعبداً اهللا ال للمصلحة اجلسمية أو الدنيوية، ولكن
  .بالعبادات

وهذه الثالثة تغين عن صيام ثالثة أيام من كل شهر، اليت قال فيها النيب صـلّى اهللا  
؛ ألن احلسنة بعشر أمثاهلا، ١٥٣» صيام ثالثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله«: عليه وسلّم

فيكون كأمنا صام السنة فثالثة أيام بثالثني حسنة عن شهر، وكذلك الشهر الثاين والثالث، 
ال «: كلها، وكان النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يصوم ثالثة أيام من كل شهر، تقول عائشـة 

وأمر ا النيب صلّى اهللا عليه وسلّم  ١٥٤»يبايل هل صامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره
  :، فعندنا أمران١٥٥ثالثة من أصحابه، أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر

استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر، سواء أكانت يف أول الشهر، : ألولاألمر ا
  .أم يف وسطه، أم يف آخره، وسواء أكانت متتابعة أم متفرقة

أنه ينبغي أن يكون الصيام يف أيام البيض الثالث عشر، والرابع عشـر،  : األمر الثاين
أنَّ : صالة يف أول وقتـها، أي واخلامس عشر، فتعيينها يف أيام البيض تعيني أفضلية كتعني ال

أفضل وقت لأليام الثالثة هو أيام البيض، ولكن من صام األيام الثالثة يف غري أيام البـيض  
حصل على األجر، وهو أجر صيام ثالثة أيام من كل شهر، ال صيام أيام البيض، وحصل له 

  .صيام الدهر
   

  :صيام االثنني واخلميس
  .يسن صيام االثنني واخلميس

                                           
) ١١٥٩(باب النهي عن صوم الدهر ملن تضرر به/ ؛ ومسلم يف الصيام)١٩٧٩(باب صوم داود عليه السالم / أخرجه البخاري يف الصوم ١٥٣

  .عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما
  ).١١٦٠(أيام من كل شهر باب استحباب صيام ثالثة / أخرجه مسلم يف الصيام ١٥٤
باب استحباب صالة / ؛ ومسلم يف الصالة)١١٧٨(باب صالة الضحى يف احلضر / أما حديث أيب هريرة فقد أخرجه البخاري يف التهجد ١٥٥

؛ وصححه )٤/٢١٧(باب صوم ثالثة أيام من الشهر / ؛ والنسائي يف الصيام)٥/١٧٣(؛ وحديث أيب ذر أخرجه اإلمام أمحد )٧٢١(الضحى 
  ).٧٢٢(باب استحباب صالة الضحى / ؛ وحديث أيب الدرداء فقد أخرجه مسلم يف الصالة)٢١٢٨(بن خزمية ا
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االثنني أوكد من اخلميس، فيسن لإلنسان أن يصوم يومي االثنني واخلمـيس   وصوم
  .من كل أسبوع

بأما يومان تعرض فيهما األعمال على «: وقد علل النيب صلّى اهللا عليه وسلّم ذلك
، وهذا احلديث اختلـف  ١٥٦»فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم: اهللا ـ عز وجل ـ، قال  

إنه صحيح كـابن  : ال تقوم به حجة، ومنهم من قال: وقالاحملدثون فيه فمنهم من ضعفه 
خزمية، ومنهم من سكت عنه فلم حيكم له باضطراب وال تصحيح، وعلى كل حال فـإن  

  .الفقهاء اعتربوه واستشهدوا به، واستدلوا به
ذاك يوم ولدت فيه، ويعثت فيه أو أنزل علـي  «: وسئل عن صوم يوم االثنني فقال

ى اهللا عليه وسلّم أن صيام يوم االثنني مطلوب، وعلى هذا فيسن فبني الرسول صلّ ١٥٧» فيه
  .صيام يومني من كل أسبوع، مها يوم االثنني واخلميس

  
  :حكم صوم الثالثاء واألربعاء

وأما صيام يوم الثالثاء واألربعاء فليس بسنة على التعيني، وإال فهو سنة مطلقة، يسن 
ل يسن أن تصوم يوم الثالثاء، وال يسن أن تصوم لإلنسان أن يكثر من الصيام، لكن ال نقو

  .يوم األربعاء، وال يكره ذلك
  

  :حكم صوم اجلمعة
  :وأما اجلمعة فال يسن صوم يومها، ويكره أن يفرد صومه، والدليل على ذلك

ال تصوموا يوم اجلمعة إال أن تصوموا يوماً «: ـ قول النيب صلّى اهللا عليه وسلّم  ١
  .١٥٨»قبله أو يوماً بعده

                                           
باب ما جاء يف / ؛ والترمذي يف الصوم)٢٤٣٦(باب يف صوم يوم االثنني / ؛ وأبو داود يف الصيام)٢٠٨، ٢٠٤، ٥/٢٠٠(أخرجه أمحد  ١٥٦

عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما، وحسنه ) ٤/٢٠١) (ص(باب صوم النيب / م؛ والنسائي يف الصيا)٧٤٧(صوم يوم االثنني واخلميس 
  )١٠٤١(؛ وصححه األلباىن ىف صحيح الترغيب )٣/٣٢٠(» خمتصر السنن«الترمذي، واملنذري يف 

  .عن أيب قتادة رضي اهللا عنه) ١٩٨) (١١٦٢(باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر / أخرجه مسلم يف الصيام ١٥٧
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: ـ قوله صلّى اهللا عليه وسلّم إلحدى أمهات املؤمنني وكانت صامت يوم مجعة  ٢
فدل ذلـك   ١٥٩» فأفطري: ال، قال: أتصومني غداً؟ قالت: ال، قال: أصمت أمس؟ قالت«

  .على أن يوم اجلمعة ال يفرد بصوم، بل قد ورد النهي عن ذلك
صـيام، وال ليلتـها   ال ختصوا يـوم اجلمعـة ب  «: ـ قوله صلّى اهللا عليه وسلّم  ٣

  .١٦٠»بقيام
  

  :حكم صوم السبت
  .إنه كاألربعاء والثالثاء يباح صومه: وأما السبت فقيل

  .إنه ال جيوز إال يف الفريضة: وقيل
  .إنه جيوز لكن بدون إفراد: وقيل

إذا صمت معه األحد، أو صمت معه اجلمعة، : والصحيح أنه جيوز بدون إفراد، أي
: أي» أتصـومني غـداً؟  «قوله صلّى اهللا عليه وسلّم لزوجته فال بأس، والدليل على ذلك 

  .السبت
ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم، «: وأما احلديث الذي رواه أبو داود

يعين فليأكله، فهذا احلديث خمتلف فيـه هـل هـو     ١٦١»ولو مل جيد أحدكم إال حلاء شجر
و شاذ أو غري شاذ؟ وهل ؟ وهل ه١٦٢صحيح أو ضعيف؟ وهل هو منسوخ أو غري منسوخ

  املراد بذلك إفراده دون جمعه إىل اجلمعة أو األحد؟

                                                                                                                     
باب كراهة إفراد يوم اجلمعة بصوم ال يوافق عادته / ؛ ومسلم يف الصيام)١٩٨٥(باب صوم يوم اجلمعة / جه البخاري يف الصومأخر ١٥٨

  .عن أيب هريرة رضي اهللا عنه) ١١٤٤(
  .عن جويرية بنت احلارث رضي اهللا عنها) ١٩٨٦(باب صوم يوم اجلمعة / أخرجه البخاري يف الصوم ١٥٩
  .عن أيب هريرة رضي اهللا عنه) ١٤٨) (١١٤٤(باب كراهة إفراد يوم اجلمعة بصوم ال يوافق عادته / أخرجه مسلم يف الصيام ١٦٠
باب ما جاء يف / ؛ والترمذي يف الصوم)٢٤٢١(باب النهي أن خيص يوم السبت بصوم / ؛ وأبو داود يف الصيام)٦/٣٦٨(أخرجه أمحد  ١٦١

؛ عن الصماء )١٧٢٦(باب ما جاء يف صيام يوم السبت / ابن ماجه يف الصيام؛ و)٢٧٧٣(» الكربى«؛ والنسائي يف )٧٤٤(صوم يوم السبت 
  )١٠٤٩(وصححه األلباىن ىف صحيح الترغيب .  رضي اهللا عنها

 ). ٤/١١٨(» اإلرواء«؛ و)٩٣٨(» التلخيص احلبري«؛ و)٢/٨٠(» شرح معاين اآلثار«، و»سنن أيب داود« ١٦٢
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وسبق بيان القول الصحيح أن املكروه إفراده، لكن إن أفرده لسبب فال كراهـة،   
  .مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء، إذا مل نقل بكراهة إفراد يوم عاشوراء

  
  :حكم صوم األحد

  .العلماء استحب أن يصومه اإلنسانفبعض : وأما األحد
  .وكرهه بعض العلماء
إنه يوم عيد للنصارى، ويوم العيد يكون يوم أكل وسـرور  : أما من استحبه فقال

  .وفرح، فاألفضل خمالفتهم، وصيام هذا اليوم فيه خمالفة هلم
إن الصوم نوع تعظيم للزمن، وإذا كان يوم األحد يـوم  : وأما من كره صومه فقال

كفار فصومه نوع تعظيم له، وال جيوز أن يعظم ما يعظمه الكفار على أنه شعرية من عيد لل
  .شعائرهم

  
أن الثالثاء واألربعاء حكم صومهما اجلواز، ال يسن إفرادمها وال يكره، : واخلالصة

واجلمعة والسبت واألحد يكره إفرادها، وإفراد اجلمعة أشد كراهة لثبـوت األحاديـث يف   
ون نزاع، وأما ضمها إىل ما بعدها فال بأس، وأمـا االثـنني واخلمـيس    النهي عن ذلك بد

  .فصومهما سنة
   

  

  :حكم صوم الست من شوال
من صـام رمضـان   «: يسن صوم ست من شوال؛ لقول النيب صلّى اهللا عليه وسلّم

فيسن لإلنسان أن يصوم ستة أيـام مـن    ١٦٣»وأتبعه ستاً من شوال فكأمنا صام الدهر كله
  .شوال

                                           
  سبق خترجيه ١٦٣
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واملعـروف أن تـذكري   » وأتبعه ستاً من شوال«: قوله صلّى اهللا عليه وسلّم: دةفائ
  العدد يدل على تأنيث املعدود، والذي يصام اليوم ال الليل فلم مل يقل ستة؟

أن احلكم يف كون العدد يذكر مع املؤنث، ويؤنث مع املذكر، إذا ذُكـر  : اجلواب
سخرها علَيهِم سبع لَيـالٍ وثَمانِيـةَ   {{: ىلاملعدود فتقول ستة رجال وست نساء، قال تعا

  ] .٧: احلاقة[}} أَيامٍ
أما إذا حذف املعدود فإنه جيوز التأنيث والتذكري فتقول صمت ستاً مـن شـوال   

صن والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا يترب{{: وصمت ستة من شوال، ومنه قوله تعاىل
واملراد عشرة أيام لكنه ذكَّرها؛ ألن املعدود ] ٢٣٤: البقرة[}} بِأَنفُِسهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا

مل يذْكَر، والظاهر أن األفصح التذكري؛ ألن هذا هو الذي جاء بلفظ احلديث وهـو أيضـاً   
ـ  ب أن يراعـي  أخف على اللسان، وهذه القاعدة ما مل حيصل اشتباه، فإن حصل فإنه جي

لو كان اللفظ حيتمل أن يراد به املذكر أو أن يراد به املؤنث واحلكم خيتلـف،  : األصل، أي
فإن الواجب الرجوع إىل األصل، كالقاعدة العامة يف مجيع ما جيوز يف النحو يقيدوا مبا مل 

  .يخش اللبس، فإن خيف اللبس وجب إرجاع كل شيء إىل أصله
ـ قال الفقهاء ـ رمحهم ا  واألفضل أن تكون هذه الست بعـد يـوم العيـد    : هللا 

  .مباشرة؛ ملا يف ذلك من السبق إىل اخلريات
  

  هل يلزم تتابع الست؟
واألفضل أن تكون متتابعة؛ ألن ذلك أسهل غالباً؛ وألن فيه سبقاً لفعل هذا األمـر  

  .املشروع
، وهي ستنتهي فعليه يسن أن يصومها يف اليوم الثاين من شوال ويتابعها حىت تنتهي

الـذين  : يف اليوم الثامن، من شهر شوال، وهذا اليوم الثامن يسميه العامة عيد األبـرار، أي 
  .صاموا ستة أيام من شوال

  .ولكن هذا بدعة فهذا اليوم ليس عيداً لألبرار، وال للفجار
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مث إن مقتضى قوهلم، أن من مل يصم ستة أيام من شوال ليس من األبـرار، وهـذا   
  .نسان إذا أدى فرضه فهذا بر بال شك، وإن كان بعض الرب أكمل من بعضخطأ، فاإل

مث إن السنة أن يصومها بعد انتهاء قضاء رمضان ال قبله، فلو كان عليه قضاء مث صام 
من صـام  «: الستة قبل القضاء فإنه ال حيصل على ثواا؛ ألن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم قال

نه فإنه ال يصح أن يقال إنه صام رمضان؛ بل صام بعضـه،  ومن بقي عليه شيء م» رمضان
وليست هذه املسألة مبنية على اخلالف يف صوم التطوع قبل القضاء؛ ألن هذا التطوع أعين 
صوم الست قيده النيب صلّى اهللا عليه وسلّم بقيد وهو أن يكون بعد رمضان، وقـد تـوهم   

التطوع قبل قضاء رمضان، وقد تقدم بعض الناس فظن أنه مبين على اخلالف يف صحة صوم 
ذكر اخلالف يف ذلك، وبينا أن الراجح جواز التطوع وصحته، ما مل يضق الوقـت عـن   

  .القضاء
  

لو أخر صيام الست من شوال عن أول الشهر ومل يبادر ا، فإنه جيوز لقوله  :تنبيه
ست يف شوال، ولـو  فظاهره أنه ما دامت ال» مث أتبعه ستاً من شوال«صلّى اهللا عليه وسلّم 

تأخرت عن بداية الشهر فال حرج، لكن املبادرة وتتابعها أفضل من التأخري والتفريق، ملا فيه 
  .من اإلسراع إىل فعل اخلري

  
لو مل يتمكن من صيام األيام الستة يف شوال لعذر كمرض أو قضاء رمضان : مسألة

هي سنة فات حملها فـال  كامالً حىت خرج شوال، فهل يقضيها ويكتب له أجرها أو يقال 
  تقضى؟

يقضيها ويكتب له أجرها كالفرض إذا أخره عن وقته لعذر، وكالراتبة إذا : اجلواب
  .أخرها لعذر حىت خرج وقتها، فإنه يقضيها كما جاءت به السنة
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كره بعض العلماء صيام األيام الستة كل عام خمافة أن يظن العامة أن صيامها  :فائدة
غري مستقيم ألنه لو قيل به لزم كراهة الرواتب التابعة للمكتوبات، فرض، وهذا أصل ضعيف 

أن تصلى كل يوم وهذا الالزم باطل وبطالن الالزم يدل على بطالن امللزوم واحملذور الذي 
  .خيشى منه يزول بالبيان

   
  :حكم صوم احملرم

فـة  يسن صوم شهر احملرم، وهو الذي يلي شهر ذي احلجة، وهو الذي جعله اخللي
الراشد أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ أول شهور السنة، وصومه أفضل   

أفضل الصيام بعد رمضان شـهر  «: الصيام بعد رمضان، كما قال النيب صلّى اهللا عليه وسلّم
  .١٦٤»اهللا احملرم

  
واختلف العلماء ـ رمحهم اهللا ـ أيهما أفضل صوم شهر احملرم، أم صـوم شـهر     

  شعبان؟
شهر شعبان أفضل؛ ألن النيب كان يصومه، إال قليالً منـه ومل  : ال بعض العلماءفق

إنه أفضل الصيام بعد «: حيفظ عنه أنه كان يصوم شهر احملرم؛ لكنه حث على صيامه بقوله
  .» رمضان

وألن صوم شعبان يرتل مرتلة الراتبة قبل الفريضة وصوم احملرم يرتل مرتلة النفل : قالوا
ة الراتبة أفضل من مرتلة النفل املطلق، وعلى كل فهـذان الشـهران يسـن    املطلق، ومرتل

  .صومهما، إال أن شعبان ال يكمله
   

                                           
  .؛ عن أيب هريرة رضي اهللا عنه)١١٦٣(م احملرم باب صو/ أخرجه مسلم يف الصيام ١٦٤
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سئل «: آكد صوم شهر احملرم العاشر مث التاسع؛ ألن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم: تنبيه
فهو آكد من  ١٦٥»أحتسب على اهللا أن يكفر السنة اليت قبله: عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال

  .بقية األيام من الشهر
لئن بقيت، أو لئن عشـت إىل قابـل   «: مث يليه التاسع لقوله صلّى اهللا عليه وسلّم

  .يعين مع العاشر ١٦٦» ألصومن التاسع
  
  

  وهل يكره إفراد العاشر؟
صوموا يوماً قبله أو «: إنه يكره، لقول النيب صلّى اهللا عليه وسلّم: قال بعض العلماء

  .١٦٧»هوديوماً بعده خالفوا الي
  .إنه ال يكره، ولكن يفوت بإفراده أجر خمالفة اليهود: وقال بعض العلماء

  .والراجح أنه ال يكره إفراد عاشوراء
  

  ما السبب يف كون يوم العاشر آكد أيام حمرم؟: فإن قال قائل
فاجلواب أن السبب يف ذلك أنه اليوم الذي جنى اهللا فيه موسى وقومـه، وأهلـك   

ذلك يف احلديث الصحيح عن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم، ويف هذا  فرعون وقومه كما ثبت
احلديث دليل على أن التوقيت كان يف األمم السابقة باألهلة، وليس بالشهور األفرجنية، ألن 

                                           
  .عن أيب قتادة رضي اهللا عنه) ١١٦٢(باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر / أخرجه مسلم يف الصيام ١٦٥
  .عن ابن عباس رضي اهللا عنهما) ١١٣٤(باب أي يوم يصام يف عاشوراء / أخرجه مسلم من الصيام ١٦٦

  .عن ابن عباس رضي اهللا عنهما) ١٠٥٢(؛ والبزار )٢٠٩٥(؛ وابن خزمية )١/٢٤١(» املسند«أخرجه أمحد يف  ١٦٧
  .»التعليق على ابن خزمية«وضعفه األلباين يف » فيه حممد بن أيب ليلى وفيه كالم«) ٣/١٨٨(» امع«قال اهليثمي يف 

التاسع والعاشر، وخالفوا  صوموا اليوم«: موقوفاً على ابن عباس بلفظ) ٤/٢٨٧(؛ والبيهقي )٧٨٣٩(وأخرجه عبد الرزاق 
  .»التعليق على ابن خزمية«وسنده صحيح كما قال األلباين يف » اليهود
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الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم أخرب بأن اليوم العاشر من حمرم هو اليوم الذي أهلك اهللا فيـه  
  .١٦٨ومهفرعون وقومه وجنى موسى وق

  
  :حكم صوم تسع ذى احلجة

  .يسن صوم تسع ذي احلجة
وتسع ذي احلجة تبدأ من أول أيام ذي احلجة، وتنتهي باليوم التاسع، وهـو يـوم   

  .عرفة، واحلجة بكسر احلاء أفصح من فتحها وعكسها القعدة
ن ما من أيام العمل الصاحل فـيه «: ودليل استحباا قول النيب صلّى اهللا عليه وسلّم

  .والصوم من العمل الصاحل ١٦٩»أحب إىل اهللا من هذه األيام العشر
وقد ورد حديثان متعارضان يف هذه األيام، أحدمها أن الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم 

، وقد قال اإلمام أمحد رمحه ١٧١، والثاين أنه كان يصومها١٧٠مل يكن يصوم هذه األيام التسعة
ن املثبت مقدم على النايف، ورجح بعض العلماء النفي؛ إ: اهللا يف التعارض بني هذين احلديثني

إن : ألن حديثه أصح من حديث اإلثبات، لكن اإلمام أمحد جعلهما ثابتني كليهما، وقـال 
إذا تعارضا تساقطا بدون تقدمي أحدمها على اآلخـر  : املثبت مقدم على النايف، وحنن نقول

صاحل فيهن أحـب إىل اهللا مـن هـذه    ما من أيام العمل ال«فعندنا احلديث الصحيح العام 
فالعمل الصاحل يف أيام عشر ذي احلجة ومن ذلك الصوم أحب إىل اهللا من العمل  ١٧٢»العشر

الصاحل يف العشر األواخر من رمضان، ومع ذلك فاأليام العشر من ذي احلجـة، النـاس يف   
ال العبادات األخرى بل غفلة عنها، تمر والناس على عادام ال جتد زيادة يف قراءة القرآن، و

  .حىت التكبري بعضهم يشح به
                                           

  ).١٢٨) (١١٣٠(باب صوم يوم عاشوراء / ؛ ومسلم يف الصيام)٢٠٠٤(باب صوم يوم عاشوراء / أخرجه البخاري يف الصوم ١٦٨
  .عن ابن عباس رضي اهللا عنهما) ٩٦٩(باب فضل العمل يف أيام التشريق / أخرجه البخاري يف العيدين ١٦٩

  .عن عائشة رضي اهللا عنها) ١١٧٦(باب صوم عشر ذي احلجة / أخرجه مسلم يف الصيام ١٧٠
  

؛ )٤/٢٢٠(باب كيف يصوم ثالثة أيام من كل شهر / ؛ والنسائي يف الصيام)٢٤٣٧(باب يف صوم العشر / أخرجه أبو داود يف الصيام ١٧١
  ).٢١٢٩(» صحيح أيب داود«وصححه األلباين يف 

  سبق خترجيه ١٧٢
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  :حكم صوم يوم عرفة

آكد تسع ذي احلجة، صيام يوم عرفة لغري حاج ا، ويوم عرفة هو اليوم التاسـع،  
سئل عن صوم يوم عرفة فقال صلّى اهللا عليـه  «) ص(وإمنا كان آكد أيام العشر؛ ألن النيب 

وعلى هذا فصـوم   ١٧٣»نة اليت قبله والسنة اليت بعدهأحتسب على اهللا أن يكفر الس«: وسلّم
يوم عرفة أفضل من صوم عاشوراء؛ ألن صوم عاشوراء قال فيه الرسول صـلّى اهللا عليـه   

  .فقط» أحتسب على اهللا أن يكفر السنة اليت قبله«: وسلّم
  

  هل يصوم احلاج يوم عرفة؟
: صلّى اهللا عليه وسـلّم فاحلاج يف عرفة ال يصوم وليس مشروعاً له الصوم ألن النيب 

وهذا احلديث يف صحته نظر، لكن يؤيـده أن النـاس    ١٧٤»ى عن صوم يوم عرفة بعرفة«
شكُّوا يف صومه صلّى اهللا عليه وسلّم يوم عرفة، فأرسل إليه بقدح من لنب فشربه ضحى يوم 

، وال ، ليتبني هلم أنه مل يصم؛ وألن هذا اليوم يوم دعاء وعمـل ١٧٥عرفة والناس ينظرون إليه
سيما أن أفضل زمن الدعاء هو آخر هذا اليوم، فإذا صام اإلنسان فسوف يأتيه آخر اليـوم  
وهو يف كسل وتعب، ال سيما يف أيام الصيف وطول النهار وشدة احلر، فإنه يتعب وتزول 
الفائدة العظيمة احلاصلة ذا اليوم، والصوم يدرك يف وقت آخر؛ وهلذا فالصواب أن صـوم  

  .حاج مكروه، وأما لغري احلاج فهو سنة مؤكدةيوم عرفة لل
   

  ):صوم داود(أفضل الصيام 

                                           
  سبق خترجيه ١٧٣
؛ )٤/٢٢٠(باب كيف يصوم ثالثة أيام من كل شهر / ؛ والنسائي يف الصيام)٢٤٣٧(باب يف صوم العشر / أخرجه أبو داود يف الصيام ١٧٤

  ).٢١٢٩(» صحيح أيب داود«وصححه األلباين يف 
) ١١٢٣(باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة / صيام؛ ومسلم يف ال)١٩٨٨(باب صوم يوم عرفة / أخرجه البخاري من الصوم ١٧٥

  .عن أم الفضل بنت احلارث رضي اهللا عنها
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  .أفضل صوم التطوع صوم يوم، وفطر يوم
  

ملاذا مل يفعله الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم، والرسول ينشر األفضـل  : فإذا قال قائل
  وهو أخشانا هللا وأتقانا له؟

عبادات أخرى أجل من الصيام، من ألن الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم يشتغل ب: قلنا 
الدعوة إىل اهللا، واألعمال األخرى الوظيفية اليت تستدعي أن يفعلها، وهلذا ثبت عنه فضـل  

، ومع ذلك مل يباشره؛ ألنه مشـغول  ١٧٦األذان، وأن املؤذنني أطول الناس أعناقاً يوم القيامة
هلا وما أشـبه ذلـك،   بعبادات أخرى جليلة ال يتمكن من مراقبة الشمس يف طلوعها، وزوا

  من يتصدق على هذا؟: وقال يف الرجل الذي دخل وصلى وحده
ملاذا مل يقم هو ألا صـدقة،  : ، فال يقول قائل١٧٧فقام بعض أصحابه فصلى معه 

وهو أسبق الناس إىل اخلري؟ فاجلواب ألنه مشتغل مبا هو أهم، من تعليم الناس، والتحـدث  
أنه ال يظن أن الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم إذا نـدب   إليهم وتأليفهم وما أشبه ذلك، املهم

إىل فعل شيء وبني أنه أفضل ومل يفعله هو، فهو قصور منه ـ صلوات اهللا وسالمه عليه ـ، 
ليت أنا «: ولكن اشتغاله مبا هو أوىل وأهم، وهلذا ملا سئل عن صوم يوم وإفطار يومني؟ قال

ك مع أعماله األخرى اجلليلة اليت ال يقـوم  ، يعين أنه ما يقوى على ذل١٧٨»نقوى على ذلك
  .ا غريه

إنين إذا صمت قصرت عن طلـب العلـم   : وعلى هذا إذا جاءنا طالب علم، وقال
وصار عندي خور وضعف وتعب، وإذا مل أصم نشطت على العلم، فهـل األفضـل يف أن   

األفضل أن تقوم : أصوم يوماً وأفطر يوماً؛ ألنه أفضل الصيام، أو أن أقوم بطلب العلم؛ نقول
  .بطلب العلم

                                           
  .عن معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهما) ٣٨٧(باب فضل األذان وهرب الشيطان عند مساعه / أخرجه مسلم يف الصالة ١٧٦
باب ما جاء يف اجلماعة يف / ؛ والترمذي يف الصالة)٥٧٤(مع يف املسجد باب يف اجل/ ؛ وأبو داود يف الصالة)٣/٦٤(أخرجه اإلمام أمحد  ١٧٧

  ).٢/٣١٦(» اإلرواء«عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه وحسنه الترمذي وصححه األلباين يف ) ٢٢٢٠(مسجد قد صلي فيه مرة 
  سبق خترجيه ١٧٨
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مـا  : وإذا جاءنا رجل عابد ليس له شغل، ال قيام على عائلة، وال طلب علم، وقال
  األفضل يل، أن أصوم يوماً وأفطر يوماً، أو ال أصوم؟ 

األفضل أن تصوم يوماً وتفطر يوماً، فاملهم أن التفاضل يف العبادات ومتييـز  : نقول
على بعض، أمر ينبغي التفطن له؛ ألن بعض النـاس قـد   بعضها عن بعض وتفضيل بعضها 

يالزم طاعة معينة ويترك طاعات أهم منها وأنفع، وقد جاء وفد إىل النيب صـلّى اهللا عليـه   
، فعلى هذا ينبغي ١٧٩وسلّم فجلس يتحدث إليهم وترك راتبة الظهر ومل يصلها إال بعد العصر

يئاً ملا هو أهم منه، فال يقال إنه تركه، بل لإلنسان أن يعادل بني نوافل العبادات وإذا ترك ش
  .فعل ما هو خري منه، فال يعد ذلك قصوراً

ألصومن «: ودليل ذلك أن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ـ رضي اهللا عنهما ـ قال  
أنت «: النهار، وال أفطر، وألقومن الليل وال أنام، فبلغ ذلك النيب صلّى اهللا عليه وسلّم فسأله

: صم كذا، صم كذا، قـال : نعم، فقال له النيب صلّى اهللا عليه وسلّم: قال الذي قلت كذا؟
صم يوماً وأفطر يوماً فذلك أفضل الصيام، وهو صيام : إين أطيق أكثر من ذلك، حىت قال له

من نصف الليل، وقم ثلث الليل، ومن سدس الليل، فـذلك أفضـل   : داود، وقال له يف القيام
ن هذا الصيام يعطي النفس بعض احلرية، والبدن بعض القوة؛ ؛ أل١٨٠» القيام وهو قيام داود

ألنه يصوم يوماً ويفطر يوماً، وكذلك القيام إذا نام نصف الليل، مث قام ثلثه، مث نام سدسه، 
  .فإن تعبه يف قيام الثلث سوف يزول بنومه السدس، فيقوم يف أول النهار نشيطاً

إذا مل يضيع ما أوجب اهللا عليه، صوم يوم وفطر يوم، مشروط مبا : ولكن هذا، أي
فإن ضيع ما أوجب اهللا عليه كان هذا منهياً عنه؛ ألنه ال ميكن أن تضاع فريضة من أجـل  
نافلة، فلو فرض أن هذا الرجل إذا صام يوماً وأفطر يوماً، ختلف عن اجلماعة يف املسـجد،  

ال تفعل؛ ألن إضاعة : ألنه يتعب يف آخر النهار، وال يستطيع أن يصل إىل املسجد، فنقول له
  .الواجب أعظم من إضاعة املستحب، فهذا مستحب ال تأمث بتركه فاتركه

                                           
باب معرفة الركعتني اللتني كان يصليهما النيب / يف الصالة؛ ومسلم )١٢٣٣... (باب إذا كُلم وهو يصلي/ أخرجه البخاري يف اجلمعة ١٧٩

  ).٨٣٤(صلّى اهللا عليه وسلّم بعد العصر 
  سبق خترجيه ١٨٠
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انقطع عن البيع والشراء والعمل الذي : كذلك لو انشغل بذلك عن مؤونة أهله، أي
ال تفعل؛ ألن القيام بالواجب أهم من القيام بـالتطوع،  : حيتاجه ملؤونة أهله، فإننا نقول له

  .هذا الصيام إىل عدم القيام بواجب الوظيفة كان منهياً عنهوكذلك لو أدى 
وقد التزم عبد اهللا بن عمرو ـ رضي اهللا عنهما ـ بذلك حىت كرب فتمىن أنه قبـل    
رخصة النيب صلّى اهللا عليه وسلّم أن يصوم من كل شهر ثالثة أيام، حىت اجتهد ـ رضـي   

ر مخسة عشر يوماً متتابعة، ويرى أن اهللا عنه ـ فصار يصوم مخسة عشر يوماً متتابعة، ويفط 
  .هذا بدل عن صيام يوم وإفطار يوم

ونأخذ من هذا فائدة، وهي أن اإلنسان ينبغي أال يقيس نفسه يف مسـتقبله علـى   
حاضره، فقد يكون اإلنسان يف أول العبادة نشيطاً يرى أنه قادر، مث بعد ذلك يلحقه امللل، 

بغي لإلنسان أن يكون عمله قصداً، وهلذا قال النيب أو يلحقه ضعف وتعب، مث يندم، هلذا ين
ال تكلفـوا  : أي ١٨١»اكلفوا من العمل مـا تطيقـون  «: صلّى اهللا عليه وسلّم مرشداً أمته

، ١٨٢» استعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدجلة والقصد القصد تبلغوا«: أنفسكم وقال
ت هو الذي يسري لـيالً وـاراً،   واملنب ١٨٣»إن املنبت ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقى«وقال 

فاإلنسان ينبغي له أن يقدر املستقبل، ال يقول أنا اآلن نشيط سأحفظ القرآن والسنة، وزاد 
املستقنع وألفية ابن مالك كلها يف أيام قليلة، فهذا ال ميكن، فأعط نفسك حقها، وقد قـال  

وكثري من الناس يكون  ١٨٤» لأحب العمل إىل اهللا أدومه وإن ق«: النيب صلّى اهللا عليه وسلّم
عنده رغبة إما يف العبادة، أو طلب العلم أو غري ذلك، مث بعد هذا يكسل، فالـذي ينبغـي   

  .لإلنسان، أن ينظر للمستقبل، كما ينظر للحاضر
                                           

باب معرفة الركعتني اللتني كان يصليهما النيب / ؛ ومسلم يف الصالة)١٢٣٣... (باب إذا كُلم وهو يصلي/ أخرجه البخاري يف اجلمعة ١٨١
  ).٨٣٤(ر صلّى اهللا عليه وسلّم بعد العص

  .عن أيب هريرة رضي اهللا عنه) ٣٩(باب الدين يسر / أخرجه البخاري يف اإلميان ١٨٢
وأخرجه البيهقي » فيه حيىي بن املتوكل أبو عقيل وهو كذاب«): ٢/٦٢(» امع«قال اهليثمي يف » كشف األستار«) ٧٤(أخرجه البزار  ١٨٣

، وأخرجه ابن املبارك يف الزهد )١/٦٤(ما، وإسناده ضعيف كما يف الضعيفة عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه) ٣/١٩(من طريق أخرى 
  )٤٨٣٢(وضعفه األلباىن ىف ضعيف اجلامع .  عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما موقوفاً) ٣٣٤(

دائم من قيام الليل وغريه باب فضيلة العمل ال/ ؛ ومسلم يف الصالة)٦٤٦٤(باب القصد واملداومة على العمل / أخرجه البخاري يف الرقاق ١٨٤
  .عن عائشة رضي اهللا عنها) ٧٨٢(
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ويف حديث عبد اهللا بن عمرو ـ رضي اهللا عنه ـ دليل على أن صوم يوم اجلمعـة    
التخصيص فال بأس به، ألنه إذا صام يوماً، وأفطر أو السبت إذا صادف يوماً غري مقصود به 

يوماً فسوف يصادف اجلمعة والسبت، وبذلك يتبني أن صومهما ليس حبرام، وإال لقال النيب 
  .صم يوماً، وأفطر يوماً، ما مل تصادف اجلمعة والسبت: صلّى اهللا عليه وسلّم
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  :حكم ختصيص رجب بصوم
إن كل ما يروى يف فضل صومه، أو : يء، وهلذا قالواأما السنة فلم يرد يف تعظيمه ش

الصالة فيه من األحاديث فكذب باتفاق أهل العلم باحلديث، وقد ألف ابن حجر ـ رمحه  
  .»تبيني العجب فيما ورد يف فضل رجب«اهللا ـ رسالة صغرية يف هذا وهي 

  
يام من أجل لو صامه مع غريه، فال يكره؛ ألنه إذا صام معه غريه مل يكن الص :تنبيه

  .ختصيص رجب، فلو صام شعبان ورجباً فال بأس، ولو صام مجادى اآلخرة ورجباً فال بأس
  

  :حكم إفراد اجلمعة بصوم
ال تصـوموا يـوم   «: يكره إفراد اجلمعة والدليل أن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم قال

م اجلمعة بصيام وال ال ختصوا يو«: وقال ١٨٥»اجلمعة إال أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده
أصـمت  «: وقال إلحدى أمهات املؤمنني، وقد وجدها صائمة يوم اجلمعة ١٨٦»ليلتها بقيام

فإن صامها مع غريهـا   ١٨٧»فأفطري: ال، قال: أتصومني غداً؟ قالت: ال، قال: أمس؟ قالت
  .فال يكره، فلو صام اخلميس واجلمعة فال بأس، أو اجلمعة والسبت فال بأس

  
ال للتخصيص، لكن ألنه وقت فراغه كرجل عامل يعمل كـل   وإن صامها وحدها

  أيام األسبوع، وليس له فراغ إال يوم اجلمعة، فهل يكره؟
ال ختصوا يـوم اجلمعـة   «: عندي فيه تردد، فإن نظرنا إىل ما رواه مسلم: اجلواب

  أصمت أمس؟«ال بأس؛ ألن هذا مل خيصه، وإن نظرنا إىل حديث : قلنا» بصيام
فإن هذا قد يؤخذ منـه  » فأفطري: ال، قال: أتصومني غداً؟ قالت: لال، قا: قالت 

إن قول : أنه يكره إفرادها، وإن كان يف األيام األخرى ال يستطيع، وقد ال يؤخذ منه، فيقال
                                           

  سبق خترجيه ١٨٥
  سبق خترجيه ١٨٦
  سبق خترجيه ١٨٧
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يدل على أا قادرة على » أصمت أمس؟ أو أتصومني غداً؟«: الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم
  .الصوم

م اجلمعة بصوم ال لقصد اجلمعة، ولكن ألنه اليـوم الـذي   فاحلاصل أنه إذا أفرد يو
  .حيصل فيه الفراغ، فالظاهر إن شاء اهللا أنه ال يكره، وأنه ال بأس بذلك

  
  :حكم إفراد السبت بصوم

فيحمل  ١٨٨»ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم«يكره إفراده، حلديث  
جلمعة، فال بأس؛ لقول النيب صلّى اهللا عليـه  إن صح على النهي عن إفراده، وأما مجعه، مع ا

فدل هذا على أن صومه مع اجلمعة ال بأس بـه، وهـذه   » أتصومني غداً؟«: وسلّم جلويرية
يومان إن أفرد أحدمها بالصوم كره، وإن اجتمعا فال كراهة؟ مع : املسألة قد يلغز ا فيقال

كراهة، لكن هذا إذا ضم املكـروه  أن الذي يتبادر أن املكروه إذا ضم إىل مكروه ازدادت ال
إىل مكروه زالت الكراهة، فيجاب أن الكراهة هي اإلفراد، فإذا صام اجلميع فال كراهة، فإن 
قيل حديث النهي عن صوم السبت عام ليس فيه تفصيل، فاجلواب أنه إذا ورد ما خيصـص  

  .يصالعام وجب العمل به، وقد ورد ما يدل على جواز صومه مع اجلمعة وهذا ختص
  

  :حكم صوم يوم الشك
يكره صوم يوم الشك، ويوم الشك هو ليلة الثالثني من شعبان، إذا كان يف السماء 

  .ما مينع رؤية اهلالل كغيم وقتر
  .هو يوم الثالثني من شعبان، إذا كانت السماء صحواً: وقيل

يبق  واألول أرجح؛ ألنه إذا كانت السماء صحواً وتراءى الناس اهلالل ومل يروه مل
عندهم شك أنه مل يهل، والشك يكون إذا كان هناك ما مينع رؤية اهلالل، ولكن ملا كـان  
فقهاؤنا ـ رمحهم اهللا ـ يرون أنه إذا كان ليلة الثالثني، وحال ما مينع رؤيته من غيم أو قتر   

                                           
 سبق خترجيه ١٨٨
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جيب صومه، محلوا الشك على ما إذا كانت السماء صحواً، وهذه آفة يلجأ إليهـا بعـض   
وسبب هذه اآلفة أن اإلنسان يعتقد قبل أن يستدل، وهذا خطأ، والواجب أن جتعل العلماء، 

  .اعتقادك تابعاً للدليل، فتستدل أوالً، مث حتكم ثانياً
فاألرجح أن يوم الشك هو يوم الثالثني من شعبان، إذا كان يف السماء ما مينع رؤية 

اهلالل، وأما إذا كانت السماء صحواً فال شك.  
  

  مكروه أو حمرم؟ وهل صومه
  :يف هذا خالف بني العلماء: اجلواب

  .أنه حمرم: القول األول
  .أنه مكروه: القول الثاين

  :والصحيح أن صومه حمرم إذا قصد به االحتياط لرمضان ودليل ذلك
من صام اليوم الذي يشك فيه فقـد  «: ـ قول عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما  ١

  .١٨٩»لّمعصى أبا القاسم صلّى اهللا عليه وس
ال تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومني إال رجل «: ـ قوله صلّى اهللا عليه وسلّم  ٢

  .١٩٠»كان يصوم صوماً فليصمه
فَمـن شـهِد   {{: ـ وألنه نوع من التعدي حلدود اهللا، فإن اهللا يقول يف كتابه  ٣

همصفَلْي رهالش كُمنإذا رأيتموه «: لّم يقول، ورسوله صلّى اهللا عليه وس] ١٨٥: البقرة[}} م
  .١٩١» فصوموا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني

   
  :حكم صوم العيدين

  :والدليل على ذلك) حيرم صوم العيدين (
                                           

  سبق خترجيه ١٨٩
  سبق خترجيه ١٩٠
  سبق خترجيه ١٩١
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ى عن صوم يومي العيدين، عيـد الفطـر،   «: ـ أن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم  ١
هذان «: وقال ، وخطب عمر ـ رضي اهللا عنه ـ يف ذلك على املنرب  ١٩٢» وعيد األضحى

، ١٩٣»يومان ى رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم عن صومهما يوم النحـر ويـوم الفطـر   
واحلكمة يف ذلك، أما يوم الفطر فألنه يوم الفطر من رمضان وال يتميز حتديد رمضـان إال  
 بفطر يوم العيد، وأما األضحى فألنه يوم النحر، ولو صام الناس فيه لعدلوا فيه عما حيبه اهللا

] ٢٨: احلج[}} فَكُلُوا منها وأَطْعموا الْبائس الْفَقري{{: ـ عز وجل ـ مما أمر به يف قوله 
  !وكيف يأكل منها من كان صائماً؟

ـ أن العلماء ـ رمحهم اهللا ـ أمجعوا على أن صومهما حمرم، فال جيوز إلنسان     ٢
  .أن يصوم يوم العيدين

  
، وكان يف شرق آسيا مثالً ليس يوم العيد، فهـل  ولكن لو أن العيد كان عندنا هنا

  حيرم عليهم الصوم؟
نقول على مذهب من يرى أنه إذا ثبتت الرؤية يف مكان من األرض بطريق : اجلواب

شرعي، فهي للجميع يكون صوم الذين يف شرق آسيا حراماً؛ ألن هذا اليوم يوم عيد هلـم،  
وحنن رأيناه، فإنه ال حيرم عليهم، وحيرم علينا وإذا قلنا إن كل قوم هلم رؤيتهم وهم مل يروه 

  .حنن
  

  :حكم صوم أيام التشريق

                                           
هريرة عن أيب ) ١١٣٨(باب حترمي صوم يومي العيدين / ؛ ومسلم يف الصيام)١٩٩٣(باب صوم يوم النحر / أخرجه البخاري يف الصوم ١٩٢

  .رضي اهللا عنه
عن أيب هريرة ) ١١٣٨(باب حترمي صوم يومي العيدين / ؛ ومسلم يف الصيام)١٩٩٣(باب صوم يوم النحر / أخرجه البخاري يف الصوم ١٩٣

  .رضي اهللا عنه
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أيام التشريق أيام أكـل وشـرب   «: حيرم، ألن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم قال فيها
وهذا يدل على أن هذه األيام ال تصلح أن تكون أيام إمساك، إمنـا   ١٩٤»وذكر هللا عز وجل

أيام التشريق ثالثة بعد يوم النحر هي احلادي عشر، والثاين هي أيام أكل وشرب وذكر هللا، و
عشر، والثالث عشر، وهذه األيام تسمى أيام التشريق؛ ألن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم، 

  .يقددونه، مث ينشرونه يف الشمس من أجل أن ييبس حىت ال يتعفن، ويفسد: أي
  
  »إال عن دم متعة وقران«
حج اإلنسان وكان متمتعاً، واملتمتع هو الذي يأيت بالعمرة فيجوز صيامها فإذا : أي 

أوالً يف أشهر احلج، مث حيل، ويأيت باحلج يف عامه بعد ذلك، فعليه اهلدي، فإن مل جيد فصيام 
ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع، والقارن كاملتمتع، وهو الذي حيرم بالعمرة واحلج مجيعاً، 

حيرم بالعمرة أوالً، مث يدخل احلج عليها قبـل الشـروع يف    لبيك عمرة وحجاً، أو: فيقول
  .طوافها، فعليه اهلدي، فإن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج، وسبعة إذا رجع من احلج

ودم املتعة والقران إذا مل جيدمها احلاج، فإنه يصوم ثالثة أيام يف احلـج وسـبعة إذا   
رام بالعمرة، ولو كان قبل شهر ذي احلجـة،  رجع، وتبتدئ هذه األيام الثالثة يف حني اإلح

فإذا كان متمتعاً وأحرم بالعمرة يف آخر ذي القعدة، وهو يعلم أنه لن جيد اهلدي، ألنه ليس 
  .معه دراهم، فله أن يصوم

  
ثَالَثَة أَيـامٍ فـي   {{كيف يصوم يف العمرة واآلية الكرمية يقول اهللا فيها : فإن قيل

ج؟ ]١٩٦: البقرة[}} الْح  
  .١٩٥»دخلت العمرة يف احلج«: فاجلواب، قول النيب صلّى اهللا عليه وسلّم

                                           
  .عن نبيشة اهلذيل رضي اهللا عنه) ١١٤١(باب حترمي صوم أيام التشريق / أخرجه مسلم يف الصيام ١٩٤
  .عن جابر رضي اهللا عنه) ١٢١٨) (ص(باب حجة النيب / جأخرجه مسلم يف احل ١٩٥
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وينتهي صوم الثالثة بآخر يوم من أيام التشريق، وعلى هذا فإذا مل يصم قبل ذلك، 
  .فإنه يصوم األيام الثالثة احلادي عشر، والثاين عشر، والثالث عشر

مل يرخص يف أيام «: قاالودليل ذلك حديث عائشة وابن عمر رضي اهللا عنهم أما 
وقول الصحايب مل يرخص، أو رخص لنا، أو  ١٩٦» التشريق أن يصمن إال ملن مل جيد اهلدي

  .ما أشبه ذلك يعترب مرفوعاً حكماً
  

  .اختلف الفقهاء يف حكم صوم أعياد الكفار: مسألة
هـؤالء املسـلمون   : بالكراهة؛ ألن ذلك يعطي الكفار قوة؛ حيث يقولون: فقيل

  !عيادنايعظمون أ
بعدم الكراهة؛ ألن الصوم ضد الفطر، ويف الفطر فرح وسرور، فكأنه يقول : وقيل

  .أنتم تبتهجون ذا اليوم، وحنن نقابلكم بالصوم واإلمساك: للكفار
  .واألوىل أن يقال بالكراهة، وأال تم بأعياد الكفار، إال على سبيل التحذير منها

  
  هل يلزم  امتام الصيام ىف النفل؟

أن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم دخل على أهله : ال يلزم اإلمتام يف النفل؛ ودليل ذلك
أرينيه ـ يقوله لعائشة ـ   : نعم عندنا حيس، قال: هل عندكم شيء؟ قالوا«: ذات يوم فقال

إمنا مثل الصوم أو قال صوم النفل كمثل «: وقال ١٩٧»فلقد أصبحت صائماً، فأرته إياه فأكل
وهذا الصوم نفـل،   ١٩٨» لرجل من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء ردهاالصدقة خيرجها ا

فقطعه النيب صلّى اهللا عليه وسلّم وأكل، فدل هذا على أن النفل أمره واسـع لإلنسـان أن   
  .ال ينبغي أن يقطعه إال لغرض صحيح: يقطعه، ولكن العلماء يقولون

                                           
  ).١٩٩٨(، )١٩٩٧(باب صيام أيام التشريق / أخرجه البخاري يف الصوم ١٩٦
  .عن عائشة رضي اهللا عنها) ١٧٠) (١١٥٤... (باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال/ أخرجه مسلم يف الصيام ١٩٧
  ).٤/١٣٥(» اإلرواء«؛ وصححه األلباين يف )٤/١٩٤(باب النية يف الصيام / هللا عنها يف الصيامأخرجه النسائي عن عائشة رضي ا ١٩٨
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كن إن جربت قلـب  ومنه إذا دعيت إىل وليمة وأنت صائم فإنك تدعو وال تأكل ل
صاحبك فإنك تأكل، ومعىن ذلك أنك ألغيت الصوم لكن خروجك من الصوم هنا لغرض 

  .صحيح، وهو جرب قلب أخيك املسلم
ولو أن رجالً واعد مجاعة يف مسجد، مث حضر إىل املسجد فإذا هم مل حيضروا فقام 

لفالن الفقري، يريد أن يصلي نفالً فحضروا فله أن يقطع النفل، ومثله رجل عين دراهم معينة 
يتصدق ا عليه، فيجوز أن يعدل عن ذلك ما دام أنه مل يقبضها الفقري فهي ملكه، إن شاء 

  ١٩٩.أمضاها وإن شاء مل ميضها
  

وهل من الغرض الصحيح إذا دخل يف صالة النافلة، فنادته أمه أن يرد عليها، فيقطع 
  الصالة؟

أنه يف صالة فال ترضى أن يقطعها،  إذا كانت األم إذا علمت: فيه تفصيل: اجلواب
أنا قطعـت  : بل حتب أن ميضي يف صالته، فهنا ال يقطعها؛ ألنه لو قطع الصالة، وقال ألمه

  لم قطعتها؟: الصالة من أجلك، قالت
أما إذا كانت ممن ال يعذر يف مثل هذه احلال؛ ألن بعض النساء، ال يعذرن يف مثـل  

  .قطعهاا: هذه احلال، ففي هذه احلال نقول
أما لو ناداه الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم وهذه املسألة ال ترد اآلن، لكن فرضـها  

ياأَيها الَّذين آمنوا {{: نظرياً وعلمياً، فيجب عليه أن يقطع الصالة لقول اهللا سبحانه وتعاىل
يِيكُمحا يمل اكُمعولِ إِذَا دسلرلو لَّهوا لجِيبت٢٤: نفالاأل[}} اس. [  

                                           
وذا نعرف خطأ ما يفعله بعض العامة، يكون قد اعتاد أن يؤدي فطرته لشخص معني، فيحجزها له حىت إنه يف بعض  ١٩٩

  .ذا جاء وقت الدفع فعليك أن تدفعها إىل غريهحىت لو نويتها لفالن فإ: األحيان يفوت وقت الدفع وهو حاجزها له، فنقول
  :واستدلوا لقوهلم باآليت

  ] .٣٣: حممد[}} والَ تبطلُوا أَعمالَكُم{{: ـ بعموم قوله تعاىل ١
ال تكن مثل فالن كان يقوم من الليل فترك «: ـ أن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم قال لعبد اهللا بن عمرو ـ رضي اهللا عنهما ـ ٢

نقول فإذا كان النيب صلّى اهللا عليه وسلّم انتقده لترك قيام الليل، فكيف مبن تلبس بالنافلة فإنّ انتقاده إذا تركها من باب أوىل؟ وهلذا » م الليلقيا
  .ال تقطعها إال لغرض صحيح: لإلنسان إذا شرع يف النافلة
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فال بد أن نعلم أنه }} إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُم{{إن اآلية فيها : ولكن لو قال قائل

  دعانا لشيء ينفعنا؟
أن هذا القيد ليس قيد احتراز، ولكنه قيد لبيان الواقع، فإن رسـول اهللا  : فاجلواب

ا القيد أعين القيد الـذي لبيـان   صلّى اهللا عليه وسلّم ال يدعونا إال ملا فيه حياتنا، ومثل هذ
  .الواقع، يكون كالتعليل للحكم فكأنه قال هنا؛ ألنه ال يدعوكم إال ملا حيييكم

  
  وإن شرع يف صوم منذور، فهل جيوز قطعه؟

  .ال؛ ألنه واجب، فإن قطعه لزمه القضاء: اجلواب
اسده، ولو إال احلج فإنه يلزمه إمتامه، ولو كان نفالً، وجيب قضاء ف: أي »إال احلج«

وهذه اآلية نزلـت  ] ١٩٦: البقرة[}} وأَتموا الْحج والَعمرةَ للَّه{{: كان نفالً لقوله تعاىل
قبل فرض احلج؛ ألا نزلت يف السنة السادسة يف احلديبية، واحلج إمنا فرض يف السنة التاسعة 

ا بعد، ودلـت السـنة علـى    أو العاشرة، ومع هذا أمر اهللا بإمتامهما مع أما نفل مل يفرض
  .وجوب قضائه

واحلكمة من ذلك أن احلج والعمرة ال حيصالن إال مبشقة، وال سيما فيما سبق من 
الزمن، وال ينبغي لإلنسان بعد هذه املشقة أن يفسدمها؛ ألن يف ذلك خسارة كبرية، خبالف 

  .الصالة، أو الصوم، أو ما أشبه ذلك
  

  زم إمتامها؟أو هناك قول آخر بأن العمرة ال يل
الظاهر أنه من باب االكتفاء، والعمرة تسمى حجاً أصغر كما يف حديث : اجلواب

 ٢٠٠» العمرة احلج األصـغر «: عمرو بن حزم املشهور املرسل الذي تلقته األمة بالقبول وفيه
  .وعليه فالعمرة مثل احلج إذا شرع يف نفلها لزمه اإلمتام، وإن أفسده لزمه القضاء

                                           
  )٢٣٣٣(فه األلباىن ىف ضعيف اجلامع وضع). ٤/٨٩(والبيهقي ) ٦٥٥٩(وابن حبان ) ٢/٢٨٥(أخرجه الدارقطين  ٢٠٠
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  احلج وهو نفل، فهل يلزمه أن يقضيه؟مسألة إذا فسد 

وال يلزم يف النفل وال قضاء «: مستثىن من قوله» إال احلج«: نعم؛ ألن قوله: اجلواب
وعلى هذا فلو أن الرجل أحرم بالعمرة، ويف أثناء العمرة جامع زوجته فإنه » فاسده إال احلج

فإن فعل حمظوراً فهل تفسد يلزمه املضي يف هذه العمرة، مث القضاء؛ ألنه أفسدها باجلماع، 
  العمرة؟

ال؛ ألنه ال يفسد العمرة وال احلج من احملظورات، إال اجلماع قبل التحلل : اجلواب
  .األول، وهذا والذي قبله مما خيالف فيه احلج والعمرة بقية العبادات

*****  
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  االختيارات الفقهية البن تيمية ىف كتاب الصوم
  

عرفة ذا ، فإن اتفقت لزمه الصوم وإال فال وهو األصح ختتلف املطالع باتفاق أهل امل
للشافعية وقول يف مذهب أمحد ومن رأى هالل رمضان وحده وردت شـهادته مل يلزمـه   
الصوم وال غريه ونقله حنبل عن أمحد يف الصوم وكما ال يعرف وال يضحي وحده والرتاع 

وإن مل يشتهر ومل يظهر أو ألنه مبين على أصل وهو أن اهلالل هو اسم ملا يطلع من السماء 
واالعتبار فيه قوالن . ال يسمى هالال إال باالشتهار والظهور كما يدل عليه الكتاب والسنة 

للعلماء ومها روايتان عن اإلمام أمحد وإن نوى نذرا أو نفال مث بان من رمضان أجـزأه إن  
كان حقه فإنه ال حيتاج كان جاهال كمن دفع وديعة رجل إليه على طريق الشرع مث تبني إن 

  .الـذي وصـل إليـك هـو حـق كـان لـك عنـدي         : إىل إعطاء ثان بل يقول له 
  

ومن خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى ، والصائم ملا يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصيام 
وهلذا يفرق بني عشاء ليلة العيد وعشاء ليايل رمضان وتصح النية املترددة كقوله إن كان غدا 

ضان فهو فرض وإال فهو نفل وهو إحدى الروايتني عن أمحد ويصح صوم الفرض بنية من رم
من النهار إذا مل يعلم وجوبه بالليل كما إذا شهدت النية بالنهار وإن حال دون منظرة هلالل 
ليلة الثالثني غيم أو قتر فصومه جائز ال واجب وال حرام وهو قول طوائف مـن السـلف   

يفة واملنقوالت الكثرية املستفيضة عن أمحد إمنا تدل على هـذا  واخللف وهو مذهب أيب حن
وال أصل للوجوب يف كالمه ، وال يف كالم أحد من الصحابة رضي اهللا عنهم وحكى أبو 
العباس أنه كان مييل أخريا إىل أنه ال يستحب صومه ومن جتدد له صوم بسـبب كمـا إذا   

  .بقية يومه وال يلزمه قضاء وإن كان قد أكـل  قامت البينة بالرؤية يف أثناء النهار فإنه يتم 
  

واملريض إذا خاف الضرر استحب له الفطر واملسافر األفضل له الفطر فإن أضعفه عن اجلهاد 
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كره له بل جيب منعه عن واجب وأفىت أبو العباس ملا نزل العدو دمشق يف رمضان بالفطر يف 
  .سفر رمضان للتقوي على جهاد العدو وفعله وقال هو أوىل لل

ويصح صوم اجلنب باتفاق األئمة وإذا نوى املسافر اإلقامة يف بلد أقل من أربعة أيام 
فله الفطر وإذا نوى صيام التطوع بعد الزوال ففي ثوابه روايتان عن أمحد واألظهر الثـواب  
وإن مل ينو الصوم ولكن إذا اشتهى األكل واستمر به اجلوع فهذا يكون جوعه مـن بـاب   

تكفر ا خطاياه ويثاب على صربه عليها وال يكون من باب الصوم الذي هو  املصائب اليت
ــم       ــاىل أعل ــبحانه وتع ــوم واهللا س ــواب الص ــا ث ــاب عليه ــادة يث   .عب

  
ــل   فصــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وال يفطر الصائم باالكتحال واحلقنة وما يقطر يف إحليله ومداواة املأمومة واجلائفة وهو قول 
وهو مذهب أمحد وبالفصد والتشريط وهـو  بعض أهل العلم ويفطر بإخراج الدم باحلجامة 

وجه لنا أو بإرعاف نفسه وهو قول األوزاعي ويفطر احلاجم إن مص القارورة وال يفطـر  
مبذي بسبب قبلة أو ملس أو تكرار نظر وهو قول أيب حنيفة والشافعي وبعض أصحابنا وأما 

ملضمضـة  إذا ذاق طعاما ولفظه أو وضع يف فيه عسال وجمه فال بـأس بـه للحاجـة كا   
واالستنشاق والكذب والغيبة والنميمة إذا وجدت من الصائم فمذهب األئمة أنه ال يفطـر  
ومعناه أنه ال يعاقب على الفطر كما يعاقب من أكل أو شرب والنيب صلى اهللا عليه وسـلم  

ملا حصل مـن اإلمث املقـاوم   } رب صائم حظه من الصوم اجلوع والعطش { حيث ذكر 
إا تفطر مبعىن أنه مل حيصل مقصـود  : تنازع فيه بني األئمة ومن قال للصوم وهذا أيضا ال 

الصوم أو أا قد تذهب بأجر الصوم فقوله يوافق قول األئمة ومن قال إا تفطر مبعىن أنـه  
  .يعاقب على ترك الصيام فهذا خمالف لقول األئمة 

م فرضـا أو  إين صائم وسواء كان الصو: وإذا شتم الصائم استحب أن جييب بقوله 
وقال الـنيب  . نفال وهو أحد الوجوه يف مذهب أمحد وشم الروائح الطيبة ال بأس به للصائم 

} من فطر صائما فله مثل أجره من غري أن ينقص من أجره شيء { : صلى اهللا عليه وسلم 
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ومن أكل يف شـهر  . صححه الترمذي من حديث زيد بن خالد واملراد بتفطريه أن يشبعه 
ا أنه ليل فبان ارا فال قضاء عليه وكذا من جامع جاهال بالرفث أو ناسيا وهو رمضان معتقد

إحدى الروايتني عن أمحد وإذا أكره الرجل زوجته على اجلماع يف رمضان حيمل عنها مـا  
جيب عليها وهل جتب كفارة اجلماع يف رمضان إلفساد الصوم الصحيح أو حلرمة الزمان فيه 

ــاين   ــواب الثــــــــ ــوالن الصــــــــ   .قــــــــ
  
ــلف   صــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإن تربع إنسان بالصوم عمن ال يطيقه لكربه وحنوه أو عن ميت ومها معسران توجه جوازه 
وحكى القاضي يف صوم النذر يف حياة الناذر حنو ذلك ومن . ألنه أقرب إىل املماثلة من املال 

مات وعليه صوم نذر أجزأ الصوم عنه بال كفارة ، وال يقضي متعمد بال عذر صـوما وال  
وما روي أن النيب أمر اامع يف رمضان بالقضاء فضـعيف لعـدول   . صح منه صالة وال ت

البخاري ومسلم عنه ، وإذا شرعت املرأة يف قضاء رمضان وجب عليها إمتامـه ومل يكـن   
  .لزوجها تفطريها ، وإن أمرها أن تؤخر القضاء قبل الشروع فيه كان حسنا حلديث عائشة 

  
ــل   فصــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهر لألخبار الصحيحة ويف بعضها هو كصوم الـدهر ،  يستحب صيام ثالثة أيام من كل 
واملراد بذلك أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر من غري حصول املفسدة وصيام يوم 

فلو غم هالل ذي احلجة أو شهد برؤيته من ال تقبل شـهادته ، إمـا   . عرفة كفارة سنتني 
، واستمر احلال علـى إكمـال ذي   النفراده بالرؤية أو لكونه ممن ال جيوز قبوله وحنو ذلك 

القعدة فصوم يوم التاسع الذي هو يوم عرفة من هذا الشهر املشكوك فيه جائز بال نـزاع ،  
قلت ولكن روى ابن أيب شيبة يف كتابه عن النخعي يف صوم يوم عرفة يف احلضر إذا كان فيه 

أن يتخوفـوا أن  اختالف فال يصومن ، وعنه قال كانوا ال يرون بصوم يوم عرفة بأسا إال 
: وروي عن مسروق وغريه من التابعني مثل ذلك وكالم هؤالء قد يقال . يكون يوم الذبح 
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  .إنـــه حممـــول علـــى كراهـــة الترتيـــه دون التحـــرمي ، واهللا أعلـــم 
  

وأما إن شهد الل ذي احلجة من يثبت الشهر به لكن مل يقبله احلاكم إما لعذر ظـاهر أو  
الصورة خترج على اخلالف املشهور يف مسألة املنفرد ـالل   لتقصري يف أمره ، فأقول هذه

شوال هل يفطر عمال برؤيته أم ال يفطر إال مع الناس ، يف ذلك قوالن مشهوران ، فعلـى  
قول من يقول ال يفطر املنفرد برؤية هالل شوال بل يصوم وال يفطر إال مع الناس ، فإنـه  

ومن قال . تقبل شهادته الل ذي احلجة  يقول ال يستحب صوم يوم عرفة للشاهد الذي مل
يف الشاهد الل شوال يفطر سرا قال هنا إنه يفطر وال يصوم ألنه يوم عيد يف حقه ، ولكن 
ال يضحي وال يقف بعرفة بذلك ، وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة وال يكره إفراده بالصوم 

، ووجب صومه ونسـخ   ، ومقتضى كالم أمحد أنه يكره وهو قول ابن عباس وأيب حنيفة
  .وهو قول ابن عباس رضي اهللا عنهما ورواية عن أمحد اختارها بعض أصحابنا 

وصوم الدهر الصواب قول من جعله تركا لألوىل أو كرهه ، ومن صام رجبا معتقدا 
أنه أفضل من غريه من األشهر أمث وعزر ، وعليه حيمل فعل عمر ، ويف حترمي إفراده وجهان ، 

وأما من صام األشـهر  . كل سنة أفطر بعضه وقضاه ويف الكفارة خالف ومن نذر صومه 
فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يصوم شهرا كامال إال شهر رمضـان ،  { الثالثة 

ومل يصح عنه يف رجب شيء ، وإذا أفطر الصائم بعض رجب } وكان يصوم أكثر شعبان 
ر من شعبان عند أكثر أهل العلـم ، وال  وشعبان كان حسنا ، وال يكره صوم العشر األواخ

يكره إفراد يوم السبت بالصوم وال جيوز ختصيص صوم أعياد املشركني وال صوم يوم اجلمعة 
وال قيام ليلتها ، قال أبو العباس يف رده على الرافضي جاءت السنة بثوابه على مـا فعلـه   

والباطل يف عرف الفقهاء ضد  وعقابه على ما تركه ولو كان باطال كعدمه مل جيرب بالنوافل ،
الصحيح يف عرفهم ، وهو ما أبرأ الذمة ، فقوهلم بطلت صالته وصومه ملن ترك ركنا مبعىن 

اإلبطـال هـو   } وال تبطلوا أعمالكم { : أنه ال يثاب عليها شيئا يف اآلخرة ، وقال تعاىل 
ن مبطال لعمله ، بطالن الثواب ، وال يسلم بطالن مجيعه بل قد يثاب على ما فعله فال يكو
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وأما ثامن شوال فليس عيدا ال لألبرار وال للفجار وال جيوز ألحد أن يعتقده عيدا وال حيدث 
  .فيه شيئا من شعائر األعياد 

  
  فصــــــــل يف مســــــــائل التفضــــــــيل  

وليلة القدر من أفضل الليايل وهي يف الوتر يف العشر األخري من رمضان والوتر قد يكـون  
وقد يكون باعتبار البـاقي  . ى وعشرين وليايل ثالث إىل آخره باعتبار املاضي فيطلب إحد

احلديث ، فإذا كان الشهر ثالثني فتكون تلك من . لقوله صلى اهللا عليه وسلم لتاسعة تبقى 
ليايل اإلشفاع ، وليلة الثانية والعشرين تاسعة تبقى وليلة أربع سابعة تبقى كما فسره أبـو  

ويوم اجلمعة . كان التاريخ بالباقي كالتاريخ باملاضي سعيد اخلدري وإن كان تسعا وعشرين 
أفضل أيام األسبوع إمجاعا ، ويوم النحر أفضل أيام العام ، وليلة اإلسراء أفضل يف حق النيب 

وخدجية إيثارها يف أول اإلسـالم  . صلى اهللا عليه وسلم وليلة القدر أفضل بالنسبة إىل األمة 
ا عائشة وال غريها من أمهات املؤمنني ، وإيثار عائشـة  ونصرها وقيامها يف الدين مل تشركه

يف آخر اإلسالم ومحل الدين وتبليغه إىل األمة وإدراكها من العلم مل تشركها فيه خدجية وال 
غريها مما متيزت به عن غريها ، ومرمي ابنة عمران ، وآسية امرأة فرعون ، من أفضل النساء ، 

وعائشة وفاطمة أفضل منهما ، والصواب الذي عليه  والفواضل من نساء هذه األمة كخدجية
عامة املسلمني وحكي اإلمجاع عليه أما ليستا بنبيتني ، وأما أزواجهما يف اآلخرة فقد روي 
يف مرمي أا زوجة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أبو العباس وال أعلم صحة ذلك وال 

لصابر أفضلهما أتقامها هللا تعاىل ، فإن اسـتويا يف  والغين الشاكر والفقري ا. أعلم ما يقطع به 
وعشر . الدرجة ، وصاحلو البشر أفضل باعتبار النهاية ، وصاحلو امللك أفضل باعتبار البداية 

ذي احلجة أفضل من غريه لياليه وأيامه ، وقد يقال ليايل العشر األخري من رمضان أفضـل  
ظهر ، ورمضان أفضل الشهور ويكفـر مـن   واألول أ: قال أبو العباس . وأيام تلك أفضل 

فضل رجبا عليه ، ومكة أفضل بقاع اهللا وهو قول أيب حنيفة والشافعي ونص الروايتني عن 
  أمحد ، قال أبو العباس وال أعلم أحدا فضل تربة النيب صلى اهللا عليه وسلم على
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من القـرب   الكعبة إال القاضي عياض ، ومل يسبقه إليه أحد وال وافقه والصالة وغريها
مبكة أفضل ، وااورة مبكان يكثر فيه إميانه وتقواه أفضل حيث كان وتضـاعف السـيئة   

  ٢٠١.واحلسنة مبكان أو زمان فاضل وذكره القاضي وابن اجلوزي انتهى 
*****  

                                           
  )١٠٠-٩٥(االختيارات العلمية  ٢٠١
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  االختيارات الفقهية للسعدى ىف كتاب الصوم

  :على من جيب الصوم
  مسلمٍ  -١
  ، بالغٍ -٢
  ، عاقلٍ -٣
  ، قَادرٍ علَى اَلصومِ -٤
٥- هلَاله ةيؤا  ، بِرموي نيانَ ثَلَاثبعالِ شإِكْم ٢٠٢(أَو(    ـهلَيع فَقتم)٢٠٣(  .

ي لَفْظفو :  "  نيثَلَاث وا لَهرفَاقْد  "  ي لَفْظفانَ    "  : وبـعةَ شـدلُوا عفَأَكْم
 نيثَلَاث  "  اَلْب اهور  ارِي٢٠٤(خ(  .  
- لَاندورِ إِلَّا عهاَلش ةيقي بلُ فقْبلَا يو ههِلَاللٍ لدع ةيؤبِر امصيو .  
  ويجِب تبيِيت اَلنية لصيامِ اَلْفَرضِ  -
  . فَيجوز بِنية من اَلنهارِ: وأَما اَلنفْلُ -
  .  )٢٠٥(ذي يتضرر بِالصومِ والْمسافر لَهما اَلْفطْر والصيام  والْمرِيض اَلَّ -

                                           
أن املطالع إذا : الصواب: وقال. أنه إذا كان ليلة الثالثني من شعبان غيم أو قتر أنه ال جيب صيام ذلك اليوم، وال يستحب: قرر الشيخ -  ٢٠٢

وإذا قامت البينة يف أثناء النهار برؤية هالل رمضان لزمهم  :قال. اختلفت فلكل قوم رؤيتهم، وحديث كريب عن ابن عباس صريح يف ذلك
وهو أن األحكام ال تلزم إال : أنه ال يلزمهم قضاء ذلك اليوم، وقوله قوي جدا، مبين على أصل: اإلمساك قوال واحدا، واختار شيخ اإلسالم

  ]. ٦٠، ٥٩املختارات اجللية ص.. [بعد بلوغها
  ). ١٠٨٠(م ، ومسل)٤/١١٣(أخرجه البخاري  -  ٢٠٣
  ). ١٠٨١(، ومسلم )٤/١١٩(أخرجه البخاري  -  ٢٠٤
املختارات اجللية . (أن املسافر ال يلزمه الصيام يف كل أحواله، ولو اليوم الذي يعلم أنه يقدم فيه قبل وصوله لإلقامة: صوب الشيخ -  ٢٠٥
  ). ٦١ص
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-  اميا اَلصهِملَيع مرحاُء يفَسالنو ضائالْحاُء، وا اَلْقَضهِملَيعو .  
فَإِنْ لَم ، ينِ متتابِعينِفَإِنْ لَم يجِد فَصيام شهر، فَإِنه يقْضي ويعتق رقَبةً )٢٠٦( 

  . يستطع فَإِطْعام ستني مسكينا
-  بِيقَالَ اَلنصلى اهللا عليه وسلمو   "  رِبش فَأَكَلَ أَو مائص وهو ِسين نم

هموص متفَلْي ، قَاهسو اَللَّه هما أَطْعمفَإِن  "  لَيع فَقتم  ٢٠٧(ه(  .  
  .  )٢٠٨(متفَق علَيه    "  لَا يزالُ اَلناس بِخيرٍ ما عجلُوا اَلْفطْر  "  : وقَالَ -
فَإِنْ لَم يجِد فَلْيفْطر علَى ، إِذَا أَفْطَر أَحدكُم فَلْيفْطر علَى تمرٍ "  : وقَالَ -

  .  )٢٠٩(ه اَلْخمسةُ  روا  "  فَإِنه طَهور ، ماٍء 
من لَم يدع قَولَ اَلزورِ والْعمـلَ بِـه    "  :  صلى اهللا عليه وسلموقَالَ  -

 هابرشو هامطَع عدي أَنْ يةٌ فاجح لَّهل سلَ فَلَيهالْجو  "    ارِيخاَلْب اهو٢١٠(ر( 
 .  

  .  )٢١١(متفَق علَيه    "  صيام صام عنه وليه  من مات وعلَيه "  : وقَالَ -

                                           
فطر عليه وال كفارة؛ ألنه إذا كان األكل الذي هو أصل املفطرات قد الصحيح أن املُجامع واملُجامع ناسيا أو مكرها أنه ال : قال الشيخ -  ٢٠٦

  ). ٦٣املختارات اجللية ص. (عفي فيه عن النسان، فاجلماع كذلك
  ). ١١٥٥(، مسلم )٤/١٥٥(أخرجه البخاري  -  ٢٠٧
  ). ١٠٩٨(، ومسلم )٤/١٩٨(أخرجه البخاري  -  ٢٠٨
، )٢٠٦٧(، وابن خزمية )١٦٩٩(، وصححه، وابن ماجه )٦٥٩، ٦٥٨( ، والترمذي)٢٥٥(، وأبو داود )٢١٤، ٤/١٧(رواه أمحد  -  ٢٠٩

  ). ٤/٢٣٨(صحيح على شرط البخاري، والبيهقي : ، وقال)١/٤٣٢(واحلاكم ) ٨٩٣، ٨٩٢موارد (وابن حبان 
  ). ١٠/٤٧٣، ٤/١١٦(أخرجه البخاري  -  ٢١٠
  ). ١١٤٧(، ومسلم )٤/١٩٢(أخرجه البخاري  -  ٢١١



١٥٠ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

  "  والْباقيةَ ، يكَفِّر اَلسنةَ اَلْماضيةَ "  : فَقَالَ؟ وسئلَ عن صومِ يومِ عرفَةَ  -
 .  

  .   "  اضيةَ يكَفِّر اَلسنةَ اَلْم "  : فَقَالَ؟ وسئلَ عن صيامِ عاشوراَء  -
وبعثْـت  ، ذَاك يوم ولدت فيه "  : فَقَالَ؟ وسئلَ عن صومِ يومِ اَلاثْنينِ  -

يهف ، يهف لَيزِلَ عأُن أَو  "    ملسم اهو٢١٢(ر(  .  
- و ذَرقَالَ أَبو :  "  ولُ اَللَّهسا رنرأَنْ صلى اهللا عليه وسلمأَم   ـنم ومصن

رواه النسائي   "  وخمس عشرةَ ، وأَربع عشرةَ، اَلشهرِ ثَلَاثَةَ أَيامٍ ثَلَاثَ عشرةَ
  يذمراَلت٢١٣(و(  .  

-  نِ "  ويموامِ ييص نى عهطْرِ: نمِ اَلْفورِ ، يحمِ اَلنويو  "   ـهلَيع فَقتم  
)٢١٤(  .  

رواه   "   �أَيام أَكْلٍ وشربٍ وذكْـر للَّـه   : أَيام اَلتشرِيقِ "  : وقَالَ -
  ملس٢١٥(م(  .  

إِلَّا أَنْ يصوم يوما قَبلَـه أَو  ، لَا يصومن أَحدكُم يوم اَلْجمعة "  : وقَالَ -
 هدعا بموفَ  "  يتم  هلَيع ٢١٦(ق(  .  

                                           
  ). ١١٦٢(رواه مسلم  -  ٢١٢
  ). ٩٤٣موارد (، وابن حبان )٤/٢٢٣(، وحسنه، والنسائي )٧٦١(، والترمذي )٥/١٥٠(جه أمحد أخر -  ٢١٣
  ). ٨٢٧(، ومسلم )٤/٢٣٩(أخرجه البخاري  -  ٢١٤
  ). ١١٤١(أخرجه مسلم  -  ٢١٥
  ). ١١١٤(، ومسلم )٤/٢٣٢(أخرجه البخاري  -  ٢١٦
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يعتكف اَلْعشر اَلْأَواخر من رمضانَ حتى  صلى اهللا عليه وسلموكَانَ  "   -
اَللَّه فَّاهوت ، هدعب نم هاجوأَز كَفتاعو  "    هلَيع فَقت٢١٧(م(  .  

، اَلْمسـجِد اَلْحـرامِ  : لَاثَة مساجِدلَا تشد اَلرحالُ إِلَّا إِلَى ثَ "  : وقَالَ -
    ٢١٩. )٢١٨(متفَق علَيه    "  والْمسجِد اَلْأَقْصى ، ومسجِدي هذَا

****  
  

                                           
عدم استحباب نية االعتكاف لكل من دخل املسجد؛ : أن الصحيح: ، وقد بين الشيخ)١١٧٢(، ومسلم )٤/٢٧١(أخرجه البخاري  -  ٢١٧

  ). ٦٣املختارات اجللية ص. (لعدم وروده
ال أدري ما مناسبة احلديث ذا الكتاب، وهو : علق قائال" ب"، ويف هامش نسخة )٨٢٧(، ومسلم )٣/٧٠(أخرجه البخاري  -  ٢١٨

ناسبة احلديث ظاهرة، حيث ذكر رمحه اهللا ما يدل على مشروعية م: قلت. اهـ. بالكتاب التايل أنسب، وعليه جرى العلماء قدميا وحديث
االعتكاف يف احلديث الذي قبله، واالعتكاف ال يكون إال يف املسجد، ففي ذكر هذا احلديث بيان أنه ال جيوز شد الرحل لالعتكاف ألي 

  . واهللا أعلم. مسجد إال هلذه الثالثة
  )٦٤- ٦١(منهج السالكني ىف الفقه للسعدى  ١١٢
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  فتاوى السعدى فى كتاب الصوم
  ما حكم اَلصيام وما حكمتُه ؟* 

 يقُ  :الجوابالتَّوف وباللَّه.  
  :فَقَد ذَكَر اللَّه في ذَِلك معنى جامعا فَقَاَل :  أما حكمة الصيامِ

  لَّكُـمكُمْ  لَعلن قَبم ينعلى الذ با كُتكَم اميالص كُملَيع با كُتنُوآم ينا الذا أيهي ﴿
 ﴾ ام ، ]  ١٨٣: البقرة [ تَتَّفُّونياَلص ةكمفي ح النَّاس ا قَالَهم ميعج عجمي  فـإن

 اتالمنهِي وتَرك اتوبالمحب نم اهرِضيو اللَّه بهحِلكُلِّ ما ي عامج مالتَّقوى اس.  
فالصيام الطَّرِيقُ اَألعظَم للوصوِل ِإلَى هذه الغَاية الَّتي هي غَايةُ سعادة العبد في 

 هتروآخ اهنيدينه ود.  
 ائمالـنَّفسِ ،   فَالص ـةعلى محب ا لمحبته؛ تقديم اتالمشتَهي ِإلَى اللَّه بتَرك بتقري

  .وِلهذَا اختصه اللَّه من بين اَألعماِل حيثُ َأضافَه ِإلى نَفسه في اَلْحديث الصحيحِ
  .وهو من ُأصوِل التَّقوى ، ِإذ اإلسالم ال يتم بِدونه 

م يهوف بة إلَى ربقَراَلْم نِ على المشَقاتبرِ والتَّمرول الصصحانِ واِإليم ةادن زِي
 مواتالس.  

  .وَأنَّه سبب لكثرة الحسنَات من صالة وقراءة وذكرٍ وصدقَة ما يحقِّقُ التَّقوى
نم ةمورِ المحرنِ اُألمدعِ النَّفسِ عن رم يهمِ   وفوالكَالمِ المحـر ةمال المحراََألفْع

  .ما هو عماد التَّقوى 
﴿ من لَم يدع قَوَل الزورِ والعمَل بِه ؛ فَلَيس ِللَّه حاجـةٌ  : وفي الحديث الصحيحِ 

﴾ هابشَرو هامطَع عدي في َأن.  
  :لمحرمات مطلقًا ، وهي فيتقرب العبد ِإلَى اللَّه بِتَرك ا

  .قَولُ الزورِ ، وهو كُلُّ كَالمٍ حمرمٍ  •
  .والعمل بالزورِ ، وهو كُلُّ فعلٍ حمرمٍ  •
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• اتراملفط يهوم وارضِ الصعل اتماحملر ركوبت  

جـورِ مـا يقتَضـي    ولما كَان فيه من المصاِلحِ والفَواِئد وتَحصيِل الخيرات واُأل
شَرعه في جميعِ األوقَات ؛ أخبر تَعالى أنه كَتَبه علَينَا كما كَتَبه على الَّذين مـن  

  .قَبلنَا ، وهذَا شَأنه تَعالَى في شَراِئعه العامة للمصالح 
  . سباب وَأما َأحكَامه فتجرِي فيه جميع اَألحكَامِ التكليفية بحسبِ اََأل

ضوالفَر اجِبا الورٍ ،  :  َأمقَـاد كَلَّفمٍ ملَى كُلِّ مسلع انضمشَهر ر اميو صفَه
 كَذَِلكو : ةالنَّذْرِ والكَفار ومص.  

ا المحرمِإال لمتمتِّعٍ وقَارِنٍ عدم الهـدي  :  وَأم وَأيامِ التَّشْرِيق ، يدأيام الع ومفَص
لَم يومِ النَّحرِ وَل يقَب مص.  

  .صوم الحائضِ والنُّفَساء ، والمرِيضِ الَّذي يخافُ التَّلَفَ : ومن الصومِ المحرمِ 
 لكَةن هومٍ معصم ه ِإلنقَاذحتَاجلَى من يع طرالف جِبي وكذَِلك .  

المسنُون وما الصع ا:  وَأماَلتَّطَو ومص وطْلَقفَهالْمو دلمقي.  
وها المكرمشقَّة :  وَأم لَيهي عرِيض الَّذاَلْم ومص وفَه.  
ائزا الجـا ِإذَا   :  وَأموصخُص ـرفطوأن ي ، ومصَأن ي رِ يجوزافالمس ومص وفَه

  . سافَر في يومِ ابتداء صومه في الحضرِ 
  

  ؟ما هي مفسداتُ الصومِ * 
  :هي :  الجواب

•  هيعِ أنواعاَألكْلُ جبم.  
•  ككَذَل ربوالش.  
•  واجلماع.  

  .فَهذه مفطراتٌ بالكتَابِ والسنَّة واِإلجماعِ 



١٥٤ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

  .وهذَا المفصود اََألعظَم في اِإلمساك عنها 
•  اتراملفط نم كوكَذَل :مين أَو ميذي عفَي بِلذة راشببِ والقَولُ اََألخر أَنْ يـه ال  : لَى املذهأَن

  .فطر إِال باِإلمناِء 

يححالص وهوالمحرِمِ  و فلِّي والمعتَكاِئمِ والمصللص ةُ بلذةالمباشَر ملكن تَحر
 وءالوض وتَنقض ةَأو غمر جبِح.  

•  كالقَيُء : وكَذَل هعإِن ذَر رفطا ال يمدالقَيُء ع.  
  .وكذَلك احلجامةُ حامجا كَانَ أَو حمجوما  •
•   ، ـهوفأَو ج هلقإِىل ح كلَ ذَلاةُ اجلروحِ إِذا وصقَانُ ومداوداوِي واالحتحالُ والتا االكتوأم

 كه بِذَلطرف بفاملذه.  

 بذَِلك طرينِ ال فواختار الشَّيخُ تقي الد يححالص وهِليـٌل    ؛ َألنَّهود يـهرِد فلم ي
  .صحيح ، وال هو في حكمِ أَألكِْل والشَّربِ 

أَما إيصالُ اَألغذية باِإلبرة إِلَى جوفه من طَعامٍ أو شرابٍ فَال يشك يف فطرِه بِه ؛ َألنـه فـي    •
  .معنى اَألكلِ والشربِ من غريِ فَرقٍ 

  .طرات ناسيا لم يفطر ِإال في الجماعِ علَى المذهبِ فِإن فَعَل شيًئا من المف
  .حكمه كاَألكِْل والشُّربِ : وعلَى الصحيحِ 

  .الجاهِل كالنَّاسي ، واللَّه أعلَم : وكَذَِلك علَى الصحيحِ 
  

  من ماتَ قَبَل َأن يصوم الواجِب علَيه ما حكمه ؟* 
: فَبْل َأن يصوم الواجِب علَيه من رمضان َأو غيرِه فَال يخلُو  ِإذا ماتَ:  الجواب

ِإما َأن يكُون قد تمكَّن من َأداء ما وجب علَيه من غَيرِ عذرِ مرضٍ وال سفَرٍ وال 
 كُون قد تَمكَّنجزٍ ، َأو ال يع .  
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ِ	ِ� ، َوَ�� �َ�ِ 	ِ  أدا�� ��ن َآ
َن َ�� َ����َ	ِ ��ُ�ُ� ُ#"ٌر ��َ�َ :  
 لَيها عاجِبو ا له على نفسه ، أو كَانوجبا منَذر هاميص كُوني خلُو إما َأنذَا ال يفَه

 ةان والكفارلرمض اءبَأصِل الشَّرعِ كَالقَض.  
  .صام عنه وليه استحبابا : فإِن كَانَ نذرا  •
  .وجب أنْ يصام عنه : ف ترِكَةً وإن كَانَ قَد خلَّ •

وكذَِلك جميع الواجِبات بِالنَّذْرِ كُلُّها تُفعُل عنِ الميت ؛ َألن اَلنِّيابة دخَلَـتْ فيهـا   
  .لخفتها ؛ ِلكَونها أقل مرتَبة من الواجِبة بَأصِل الشَّرعِ 

: عِ ، كَمن مات وعلَيه قَضاُء رمضان ، وقد عوفي ولَم يصـمه  وإِنْ كَانَ واجِبا بأَصلِ الشر •
 يهلاعم ددبع ، نيكسومٍ مكُلِّ ي نهع مطْعأَنْ ي جِبفإِنه ي.  

  . إن صيم عنْه أيضا َأجزَأ ، َأو هو قوي المأخَذ : وعند الشَّيخ تَقي الدين 
  

�
 َأَداِء َ	
 َ#َ)�ِ�: ' ا�&
ُل ا�$�ْ	ِ   :أْن َ�ُ�/َت َ�-َ, َأْن �+���َ
مثل َأن يمرض في رمضان ويموتَ في َأثنَاِئه ، وقد أفطَر ِلـذَِلك المـرضِ أو   

 طَوِيلَة ةدم عدلَو بوتَ ومتَّى يح ضبه المر رستَممِ    : يـدلع نـهع كَفـرذَا ال يفَه
ه ؛ وذرٍ تفريطإال لع ك ذَِلكترَألنه لم ي . كفارة فكَذَِلك وإن كَان .  

  :وإن َآ
َن 1َْ"ًرا 
فإن عين لَه وقتا ، ومات قَبلَ ذَلك الوقت كَأَنْ عني مثالً عشر ذي احلجة ، ومـات يف ذي   •

 ةم: القعد اكمِ إِدردعي ؛ لقضيء فَال يش لَيهكُن عمل ي وبجبه الو ا يتعلَّق.  
وجب أن يقضى عنه وإن مل يفَـرطْ بـل   : وإِن مل يعين وقتا أو عين وقتا وفَرط ولَم يصمه  •

  .صادفَه الوقت مرِيضا وحنوه فيقضى أيضا علَى املذهبِ ؛ َألنه أَدركَه وقت الوجوبِ 

 يححوالص: هكمح بِ  َأننِ في المذهاَلْقولَي دَأح وهِل الشَّرعِ واجِبِ بَأصالو كمح
  .وهو الموافقُ لقاعدة المذهبِ 
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. َأن الواجِب بالنَّذرِ َأنَّه يحذَى به حذو الواجِـبِ بَِأصـِل الشَّـرعِ    : فِإن القَاعدةَ 
  .فنهايةُ اََألمر يلحقُ به ِإلحاقًا 

   ٢٢٠.ما كَونُه يكُون َأقوى منه فبعيد جدا ، واللَّه أعلَم وَأ

  كتاب الصياماختيارات وفتاوى ابن باز ىف 

مباذا يثبت دخول شهر رمضان وخروجه، وما حكم من رأى اهلالل وحده عند دخول 
ــه؟  ــهر أو خروجــــــــــــ   ٢٢١(الشــــــــــــ

بشاهد واحـد؛  يثبت دخول الشهر وخروجه بشاهدي عدل فأكثر، ويثبت دخوله فقط 
فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطـروا  « : ألنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه أمر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر رضي اهللا .   ٢٢٢»
  .عنهما، وبشـهادة أعـرايب، ومل يطلـب شـاهدا آخـر عليـه الصـالة والسـالم        

لم االحتياط للدين يف الدخول واخلروج، كما نص على ذلـك  واحلكمة يف ذلك واهللا أع
أهل العلم، ومن رأى اهلالل وحده يف الدخول أو اخلروج ومل يعمل بشهادته، فإنه يصوم 
مع الناس، ويفطر مع الناس، وال يعمل بشهادة نفسه يف أصح أقوال أهل العلـم؛ لقـول   

فطر يوم تفطرون، واألضحى يوم الصوم يوم تصومون، وال« : النيب صلى اهللا عليه وسلم
   ٢٢٣»تضـــــــــــــــــــــــــــــــحون 

  

                                           
  )١٠٦- ١٠١(إرشاد أوىل البصائر واأللباب لـنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر األسباب  ٢٢٠
 

  . ١٦٢لسماحته ص ) حتفة اإلخوان( ٢٢١
باب قبول شهادة الرجل الواحد على ) الصيام(، والنسائي يف )١٨٤١٦(حديث أصحاب رسول اهللا برقم ) مسند الكوفيني(رواه أمحد يف  ٢٢٢

  )٩٠٩(وصححه األلباىن ىف اإلرواء ) . ٢١١٦(شهر رمضان برقم 
  

  )٢٢٤(وصححه األلباىن ىف الصحيحة ) . ٦٩٧(الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم : باب ما جاء) الصوم(رواه الترمذي يف  ٢٢٣
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كم شاهدا يكفي لرؤية هالل شوال؟ ولو رآه شخص واحد وكتمه يف نفسه هل يلزمه 
  ٢٢٤الفطــــــر أم الصــــــيام؟ جــــــزاكم اهللا خــــــريا 

ال بد من شاهدين عدلني يف مجيع الشهور ما عدا دخول رمضان ، فيكفي إلثبات دخوله 
: ملا ثبت عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قـال  شخص واحد عدل، يف أصح قويل العلماء ؛

تراءى الناس اهلالل فأخربت النيب صلى اهللا عليه وسلم أين رأيته ، فصام وأمر بالصـيام  « 
  .ولــه شــاهد حســن مــن حــديث ابــن عبــاس رضــي اهللا عنــهما .  ٢٢٥» 

وإذا رأى اهلالل شخص واحد ومل تقبل شهادته مل يصم وحده ومل يفطر وحده يف أصح 
علماء ، بل عليه أن يصوم مع الناس ويفطر مع الناس؛ لقول النيب صلى اهللا عليـه  قويل ال
  ٢٢٦» الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، واألضحى يـوم تضـحون   « : وسلم

   

  ٢٢٧)الـدرابيل (حكم العمل برؤية من رأى اهلالل باآلالت احلديثـة كاملراصـد و     
غريه من األحكام الشرعية بإمجاع أهل  احلساب ال يعول عليه يف رؤية هالل رمضان وال

العلم، حكى اإلمجاع يف ذلك شيخ اإلسالم أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية رمحه 
واحلجة يف ذلك ما ثبت يف األحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه  . اهللا

أما .  ٢٢٨» لعدة ثالثني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا ا« : قال
اآلالت فظاهر األدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس اهلالل ا ، بل تكفـي رؤيـة   

ولكن من طالع اهلالل ا وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم . العني
  .عدل ، فال أعلم مانعا من العمل برؤيته اهلالل؛ ألا من رؤية العني ال مـن احلسـاب  

وأما اململكة العربية السعودية فهي تعتمد الرؤية بالعني يف مجيع األحكام الشرعية كدخول 

                                           
  .هـ  ١٤١١ \ ١٠ \ ١١بتاريخ ) ١٦٧٧(العدد ) جملة الدعوة( ٢٢٤
  )  .٢٣٤٢(ى رؤية هالل رمضان برقم باب يف شهادة الواحد عل) الصوم(رواه أبو داود يف  ٢٢٥

  

  )٩٠٨(وصححه األلباىن ىف اإلرواء ) ٦٩٧(الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم : باب ما جاء) الصوم(رواه الترمذي يف  ٢٢٦
  .هـ ١٣٩٠ \ ٣ \ ١١وتاريخ  ١ \ ١ \ ٢٠٥٠خطاب صدر من مكتب مساحته عندما كان رئيسا للجامعة اإلسالمية برقم  ٢٢٧
باب ذكر ) الصيام(، والنسائي يف )١٠٨١(باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل والفطر لرؤيته برقم ) الصيام(واه مسلم يف ر ٢٢٨

  واللفظ له ) ٢١٢٤(االختالف على عمر بن دينار برقم 
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رمضان وخروجه، وتعيني أيام احلج، وغري ذلك من األحكام الشرعية، وفق اهللا اجلميـع  
  .للفقه يف الدين، والثبات عليه ، إنه جواد كرمي والسالم علـيكم ورمحـة اهللا وبركاتـه   

  

اس إذا اختلفت املطالع؟ وهل يلزم أهل البالد البعيـدة كأمريكـا   كيف يصوم الن  
  ٢٢٩ألـم ال يتـراءون اهلـالل؟    . وأستراليا أن يصوموا على رؤية أهل اململكـة  

الصواب اعتماد الرؤية وعدم اعتبار اختالف املطالع يف ذلك ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه   
ك فيما صح عنه صلى اهللا عليه وسـلم  وسلم أمر باعتماد الرؤية ومل يفصل يف ذلك، وذل

.  ٢٣٠»صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني « : أنه قال
ال تصوموا حىت تروا اهلالل أو تكملوا « : وقوله صلى اهللا عليه وسلم. متفق على صحته 

ث يف هـذا املعـىن   واألحادي.  ٢٣١»العدة، وال تفطروا حىت تروا اهلالل أو تكملوا العدة 
ــثرية   .كـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومل يشر صلى اهللا عليه وسلم إىل اختالف املطالع، وهو يعلم ذلك، وقد ذهب مجع مـن  
واحتجوا مبا ثبت عن ابـن عبـاس   . أهل العلم إىل أن لكل بلد رؤيته إذا اختلفت املطالع

ن رضي اهللا عنهما أنه مل يعمل برؤية أهل الشام ، وكان يف املدينة رضي اهللا عنه، وكـا 
أهل الشام قد رأوا اهلالل ليلة اجلمعة وصاموا بذلك يف عهد معاوية رضي اهللا عنه، أمـا  
أهل املدينة فلم يروه إال ليلة السبت، فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما ملا أخربه كريـب  

حنن رأيناه ليلة السبت فال نزال نصوم حىت نراه أو نكمـل  « : برؤية أهل الشام وصيامهم
  ٢٣٢» العــــــــــــــــــــــــــــــــدة 

                                           
  هـ ١٤١٩ \ ٩ \ ٢بتاريخ ) ١٢٢٠٥(العدد ) جريدة الندوة(، ويف ١٦٣لسماحته ص ) حتفة اإلخوان( ٢٢٩
باب ذكر ) الصيام(، والنسائي يف )١٠٨١(باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل والفطر لرؤيته برقم ) الصيام(لم يف رواه مس ٢٣٠

  واللفظ له ) ٢١٢٤(االختالف على عمر بن دينار برقم 
  

  ) .٢١٦٢(باب ذكر االختالف على منصور برقم ) الصيام(رواه النسائي يف  ٢٣١
، والترمذي يف الصوم باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم )٢٧٨٥(ة مسند عبد اهللا بن العباس برقم بداي) مسند بين هاشم(رواه أمحد يف  ٢٣٢
  ) .٦٩٣(برقم 
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. احلديث٢٣٣» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته « : حتج بقول النيب صلى اهللا عليه وسلموا
وهذا قول له حظه من القوة، وقد رأى القول به أعضاء جملس هيئة كبـار العلمـاء يف   

ــة   ــني األدلــ ــا بــ ــعودية مجعــ ــة الســ ــة العربيــ   .اململكــ
   

ــها     ــع أهل ــار م ــوم واإلفط ــه الص ــد يلزم ــيم يف بل ــان يق ــل إنس   :ك
األدلة الشرعية هو أن كل إنسان يقيم يف بلد يلزمه الصوم مع أهلها ؛ لقـول   الظاهر من

الصوم يوم تصومون، واإلفطار يوم تفطرون، واألضحى يوم « : النيب صلى اهللا عليه وسلم
، وملا علم من الشريعة من األمر باالجتمـاع والتحـذير مـن الفرقـة      ٢٣٤» تضحون 

ق أهل املعرفة كما قاله شيخ اإلسالم ابن تيميـة  واالختالف ، وألن املطالع ختتلف باتفا
رمحه اهللا، وبناء على ذلك فالذي صام من موظفي السفارة يف الباكستان مع الباكستانيني 
أقرب إىل إصابة احلق ممن صامه مع السعودية ؛ لتباعد ما بني البلدين والختالف املطـالع  

أو إكمال العـدة يف أي بلـد مـن    فيها، وال شك أن صوم املسلمني مجيعا برؤية اهلالل 
بالدهم هو املوافق لظاهر األدلة الشرعية، ولكن إذا مل يتيسر ذلك فاألقرب هو ما ذكرنا 

  .آنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

ــي     ــاب الفلكــ ــى احلســ ــاد علــ ــم االعتمــ   ٢٣٥ حكــ
احلمد اهللا رب العاملني، والصالة والسالم على عبد اهللا ورسوله حممد وعلى آله وأصحابه 

ــان إىل  ــم بإحسـ ــابعني هلـ ــدين  والتـ ــوم الـ ــد . يـ ــا بعـ   :أمـ
فقد كثر الكالم حول العمل باحلساب الفلكي يف دخول شهر رمضان وخروجه وحتديد 
األعياد ، فرأيت إيضاح احلكم وبيانه لعامة الناس يف هذه البالد وغريها ليكونـوا علـى   

                                           
مسند ،)٢١١٧(سنن النسائي الصيام ،)٦٨٤(سنن الترمذي الصوم ،)١٠٨١(صحيح مسلم الصيام ،)١٨١٠(صحيح البخاري الصوم  ٢٣٣

  ).١٦٨٥(سنن الدارمي الصوم ،)٢/٤٩٧(أمحد بن حنبل 
  سق خترجيه ٢٣٤
  .هـ ١٣٩٤جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام  ٢٣٥
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  :بصــــرية يف عبــــادم لــــرم، فــــأقول وبــــاهللا التوفيــــق
اما كثرية كالصوم واحلج واألعياد والعدد واإليالء إن اهللا سبحانه وتعاىل علق باهلالل أحك

وغريها ؛ ألن اهلالل أمر مشهود مرئي باألبصار ، ومن أصح املعلومـات مـا شـوهد    
باألبصار، وألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعل احلكم باهلالل معلقا على الرؤيـة  

س ، فال حيصل لبس علـى  وحدها ؛ ألا األمر الطبيعي الظاهر الذي يستطيعه عامة النا
إنا أمة أمية ال نكتـب وال حنسـب،   « : أحد يف أمر دينه، كما قال صلى اهللا عليه وسلم

، وقال صلى  ٢٣٦» يعين مرة تسعة وعشرين ومرة ثالثني . الشهر هكذا وهكذا وهكذا 
ال تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروه ، فإن غم علـيكم  « : اهللا عليه وسلم

ــأكمل ــني  فـــــــ ــدة ثالثـــــــ   ٢٣٧»وا العـــــــ
ومن هذا يتبني أن املعول عليه يف إثبات الصوم والفطر وسائر الشهور هـو الرؤيـة، أو   
إكمال العدة، وال عربة شرعا مبجرد والدة القمر يف إثبات الشهر القمري بدءا وانتـهاء  

ات، وهذا بالنسبة لتوقيت العبـاد . بإمجاع أهل العلم املعتد م ، ما مل تثبت رؤيته شرعا
ومن خالف يف ذلك من املعاصرين فمسبوق بإمجاع من قبله وقوله مردود ؛ ألنه ال كالم 

أما حساب سـري  . ألحد مع سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال مع إمجاع السلف
  :الشمس والقمـر فـال يعتـرب يف هـذا املقـام ؛ ملـا ذكرنـا آنفـا ، وملـا يـأيت          

صوموا « : مر بالصوم لرؤية اهلالل واإلفطار هلا يف قولهأن النيب صلى اهللا عليه وسلم أ -أ
ال تصوموا حىت تروا اهلـالل وال  « : وحصر ذلك فيها بقوله ٢٣٨»لرؤيته وأفطروا لرؤيته 

  ٢٣٩» تفطـــــــــروا حـــــــــىت تـــــــــروه   
وأمر املسلمني إذا كان غيم ليلة الثالثني أن يكملوا العدة، ومل يأمر بالرجوع إىل علمـاء  

                                           
باب وجوب ) الصيام(، ومسلم يف )١٩١٣(برقم . ال نكتب وال حنسب: باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم) الصوم(رواه البخاري يف  ٢٣٦

  ).١٠٨٠(صوم رمضان لرؤية اهلالل برقم 
، ومسلم يف )١٩٠٧و  ١٩٠٦(برقم . إذا رأيتم اهلالل فصوموا : يب صلى اهللا عليه وسلمباب قول الن) الصوم(رواه البخاري يف  ٢٣٧

  ) .١٠٨٠(باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل برقم ) الصيام(
باب ذكر ) الصيام(، والنسائي يف )١٠٨١(باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل والفطر لرؤيته برقم ) الصيام(رواه مسلم يف  ٢٣٨

  ).٢١٢٤(ى عمر بن دينار برقم االختالف عل
باب ) الصيام(، ومسلم يف )١٧٧٣(برقم . إذا رأيتم اهلالل فصوموا : باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم) الصوم(رواه البخاري يف  ٢٣٩

  ).١٧٩٥(وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل برقم 
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هو األصل وحده، أو أصال آخر مع الرؤية يف إثبات الشهر لبني  ولو كان قوهلم. النجوم
فلما مل ينقل ذلك ، بل نقل ما خيالفه ، دل ذلك على أنه ال اعتبار شرعا ملا سوى . ذلك

. الرؤية، أو إكمال العدة ثالثني يف إثبات الشهر، وأن هذا شرع مستمر إىل يوم القيامـة 
ــاىل ــال اهللا تع ــك{ : ق بــانَ ر ــا كَ ما  وــي ــة } نِس ــرمي اآلي ــورة م    ٦٤س

ودعوى أن الرؤية يف احلديث يراد ا العلم، أو غلبة الظن بوجود اهلـالل، أو إمكـان   
رؤيته ال التعبد بنفس الرؤية مردودة ؛ ألن الرؤية يف احلديث متعدية إىل مفعول واحـد ،  

أعلم باللغة ومقاصد فكانت بصرية ال علمية، وألن الصحابة فهموا أا رؤية بالعني، وهم 
ــم  ــن غريهــــــــ ــريعة مــــــــ   .الشــــــــ

وجرى العمل يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وعهدهم على ذلـك، ومل يرجعـوا إىل   
إن النيب صلى اهللا عليه وسلم حـني  : وال يصح أيضا أن يقال. علماء النجوم يف التوقيت

علم باحلسـاب  أراد أمرنا بتقدير منازل القمر لن ٢٤٠»فإن غم عليكم فاقدروا له « : قال
ومـا يف   ٢٤١» فاقدروا له ثالثـني  « بدء الشهر وايته ؛ ألن هذه الرواية فسرا رواية 

  .معناهــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ومع ذلك فالذين يدعون إىل توحيد أوائل الشهور يقولون باالعتماد على حساب املنازل 

ــه حبالــة الغــيم       ــديث قيــد القــدر ل ــحو والغــيم ، واحل   .يف الص
قمري بالرؤية يتفق مع مقاصد الشريعة السمحة ؛ ألن رؤية أن تعليق إثبات الشهر ال -ب

اهلالل أمرها عام يتيسر ألكثر الناس من العامة واخلاصة يف الصحاري والبنيان ، خبالف ما 
لو علق احلكم باحلساب فإنه حيصل به احلرج ويتناىف مع مقاصد الشـريعة؛ ألن أغلـب   

بعلم النجوم عن األمة غري مسلمة، األمة ال يعرف احلساب، ودعوى زوال وصف األمية 
  .ولو سلمت فذلك ال يغري حكم اهللا ؛ ألن التشـريع عـام لألمـة يف مجيـع األزمنـة     

أن علماء األمة يف صدر اإلسالم قد أمجعوا على اعتبار الرؤية يف إثبات الشـهور   -جـ 
، أما القمرية دون احلساب، فلم يعرف أن أحدا منهم رجع إليه يف ذلك عند الغيم وحنوه

                                           
باب وجوب صوم رمضان ) الصيام(، ومسلم يف )١٧٦٧(رمضان أو شهر رمضان ، برقم : باب هل يقال ) الصوم(رواه البخاري يف  ٢٤٠

  ).١٧٩٩(لرؤية اهلالل برقم 
  ).١٧٩٦(باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل برقم ) الصيام(رواه مسلم يف  ٢٤١
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ــاب أوىل  ــن بـــــ ــحو فمـــــ ــد الصـــــ   .عنـــــ
تقدير املدة اليت ميكن معها رؤية اهلالل، بعد غروب الشمس لوال املانع مـن األمـور    -د

االعتبارية االجتهادية اليت ختتلف فيها أنظار أهل احلساب، وكذا تقدير املانع، فاالعتمـاد  
الشرع باعتبار الرؤية وهلذا جاء . على ذلك يف توقيت العبادات ال حيقق الوحدة املنشودة

فقط دون احلساب رمحة لألمة وحسما ملادة االختالف وردا هلم إىل أمر يعرفونه مجيعـا  
  .أينمــــــــــــــــا كــــــــــــــــانوا  

هذا وينبغي االنتباه إىل أن اختالف املطالع من املسائل اليت حصل فيها االختالف بني أهل 
واختذت قرارا باألكثريـة  العلم، وقد درستها هيئة كبار العلماء يف إحدى دوراا السابقة 

إن لكل بلد رؤيته وعليهم أن يرجعوا إىل علمائهم يف : أن األرجح قول من قال: مضمونه
عـن  : ذلك ؛ عمال مبا رواه مسلم يف صحيحه من حديث كريب عن ابن عباس ، ونصه

فقـدمت الشـام   : قـال . كريب أن أم الفضل بنت احلارث بعثته إىل معاوية يف الشام 
  ا، واستهل علي رمضانفقضيت حاجته

وأنا بالشام ، فرأيت اهلالل ليلة اجلمعة ، مث قدمت املدينة آخر الشهر ، فسألين عبد اهللا بن 
أنـت  : فقال. رأيناه ليلة اجلمعة: مىت رأيتم اهلالل ؟ فقلت : عباس ، مث ذكر اهلالل فقال 

ناه ليلة السبت فال لكنا رأي: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية ، فقال: فقلت. رأيته
ال، : أوال تكتفي برؤية معاوية ؟ فقـال : فقلت. نزال نصوم حىت نكمل الثالثني أو نراه 

  .اهـــ   ٢٤٢.هكــذا أمرنــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم      
إنه ينبغي أن يكون املعترب رؤية هالل مكة خاصة، فال أصل لـه وال  : فأما قول من قال 

ب الصوم على من ثبتت رؤية اهلالل عندهم مـن سـكان   دليل عليه، ويلزم منه أن ال جي
ــة   ــالل مبكـــ ــر اهلـــ ــرى إذا مل يـــ ــات أخـــ   .جهـــ

وختاما أسأل اهللا أن مين على املسلمني بالفقه يف دينه ، والعمل بكتابه وسنة نبيه صلى اهللا 
  . عليه وسلم ، وأن يعيذهم من مضالت الفنت، وأن يويل عليهم خيارهم إنه مسيع قريـب 

  

                                           
  ).١٠٨٧(باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم برقم ) الصيام(رواه مسلم يف  ٢٤٢
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ــوز اال ــاومي  ال جي ــرة والتق ــى املفك ــان عل ــهر رمض ــول ش ــاد يف دخ   عتم
أما دخول الشهر فال جيوز االعتماد فيه على املفكرة واحلساب ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه 

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوما « : وسلم
ــة   »  ــابن اآليـــــــ ــورة التغـــــــ   ١٦ســـــــ

ال تصوموا حىت تروا اهلالل ، أو تكملـوا العـدة ، وال   « : سلموقوله صلى اهللا عليه و
، إذا عرف هذا فالواجب أن تعتمـدوا   ٢٤٣»تفطروا حىت تروا اهلالل ، أو تكملوا العدة 

يف ذلك على ما يثبت لديكم من دخول الشهر بالرؤية من طريق السفارة السـعودية، أو  
حولكم من املسلمني للهالل وهكذا  غريها من سفارات الدول اإلسالمية، أو من رؤية من

اخلروج، أما زمن الصيام فاعتمدوا فيه على ما قد عرف عندكم يف البالد ، فـإذا كـان   
املعروف عندكم أن النهار يف مثل أيام رمضان تسع ساعات، فصوموا تسـع سـاعات،   
وهكذا لو كان أكثر أو أقل، فإذا كان هناك شك فاحتاطوا بزيادة نصف ساعة أو ساعة 
  لــــــــــــــــرباءة الذمــــــــــــــــة، 

فَاتقُوا اللَّه ما { : والتأكد من إكمال الصيام وفقكم اهللا ويسر أمركم واذكروا قوله تعاىل
 متطَعتإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما اسـتطعتم  « : وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم}   اس

عمـل  ويكفي يف مثل هذه األمور عند خفاء طلوع الفجر أو غـروب الشـمس ال   ٢٤٤»
بغالب الظن والدالئل اليت يستفاد منها ذلك واحلمد هللا، وهو سبحانه القائـل يف كتابـه   

   ١٨٥سورة البقرة اآلية } يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسر { : الكرمي

ــاس   ــى الن ــوا عل ــم أن يشوش ــي هل ــوهلم وال ينبغ ــل بق ــابون ال يعم   احلس
إنا أمـة أميـة ال نكتـب وال    « : ل بقوهلم، يقول صلى اهللا عليه وسلماحلسابون ال يعم

 -وأشار بأصابعه العشر ثالث مرات يعين ثالثني  -حنسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا

                                           
ال تصوموا حىت تروا اهلالل " " واحلديث متفق عليه بلفظ ) . ٢١٦٢(ور برقم باب ذكر االختالف على منص) الصيام(رواه النسائي يف  ٢٤٣

الشهر تسع وعشرون ليلة فال تصوموا حىت تروه فإن غم عليكم : " ويف رواية قال " . وال تفطروا حىت تروه فإن غم عليكم فاقدروا له 
  "فأكملوا العدة ثالثني 

باب فرض احلج والعمرة ) احلج(، ومسلم يف )٧٢٨٨(باب االقتداء بسنة رسول اهللا برقم ) االعتصام بالكتاب والسنة(رواه البخاري يف  ٢٤٤
  ).١٣٣٧(مرة واحدة برقم 
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.  ٢٤٥» والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس إامه يف الثالثة يعـين تسـعا وعشـرين    
ىت تروا اهلالل ، فإن أغمي عليكم ال تصوموا حىت تروا اهلالل ، وال تفطروا ح« : ويقول

ــني   ــدة ثالثـــــــ ــأكملوا العـــــــ   ٢٤٦» فـــــــ
أما احلسابون فال يلتفت إليهم وال يعول على حسام، وال ينبغي هلم أن ينشروا حسام، 
وينبغي منعهم من نشر حسابام ؛ ألم بذلك يشوشون على الناس، ال يف مسألة رؤيـة  

الم من التشويش على الناس، وألنه ال جيـوز  اهلالل وال يف مسألة الكسوفات ؛ ملا يف إع
وقد حكى شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا إمجاع أهل العلم على أنـه ال  . العمل بقوهلم

  .يعتمد على قول أهل احلساب يف دخول رمضان وال يف خروجه 

  حكـــم صـــوم مـــن أصـــبح شـــهره واحـــدا وثالثـــني يومـــا
الصوم يوم تصـومون،  « : للحديث السابقيصوم معهم ويفطر معهم ولو زادت أيامه ؛  

ــرون  ــوم تفطـــــــ ــر يـــــــ   . ٢٤٧» والفطـــــــ
  

ــوم  ــه الصـــــ ــب عليـــــ ــن ال جيـــــ   ٢٤٨مـــــ
انون، وفاقد العقل، والصيب، والصبية قبل البلوغ، أما احلائض والنفساء فيجب عليهما  

الصوم، ولكن ال جيوز هلما الصوم يف رمضان وغريه حال احليض والنفـاس، وعليهمـا   
ن أيام رمضان، أما املريض واملسافر فيجوز هلمـا الصـوم والفطـر يف    القضاء ملا أفطرا م

{ : رمضان، والفطر أفضل، وعليهما القضاء إذا أفطرا يف رمضان ؛ لقـول اهللا سـبحانه  
 رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضكَانَ م نملكن إذا كان  ١٨٥سورة البقرة اآلية } و

جى برؤه بشهادة األطباء الثقات فال يلزمه الصوم وال القضـاء، وعليـه أن   املريض ال ير

                                           
إذا رأيتم اهلالل فصوموا ، برقم : ، ويف باب قول النيب)١٩١٣(ال نكتب وال حنسب ، برقم : باب قول النيب) الصوم(رواه البخاري يف  ٢٤٥

)١٩٠٨.(  
  

باب وجوب صوم رمضان ) الصيام(، ومسلم يف ) ١٩٠٧(برقم . إذا رأيتم اهلالل فصوموا : باب قول النيب ) صومال(رواه البخاري يف  ٢٤٦
  ) .١٠٨٠(لرؤية اهلالل برقم 

  )٢٢٤(وصححه األلباىن ىف الصحيحة ) . ٦٩٧(باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم ) الصوم(رواه الترمذي يف  ٢٤٧
  .هـ ١٤١٦\٩\٥بتاريخ ) ١٥٢٧(العدد ) جملة الدعوة( ٢٤٨
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يطعم مسكينا عن كل يوم، وهو نصف صاع بالصاع النبوي من قوت البلـد ومقـداره   
كيلو ونصف تقريبا، وهكذا الشيخ الكبري والعجوز الكبرية اللذان ال يستطيعان الصـوم  

وجيوز دفع .  صوم عليهما وال قضاءيطعمان عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، وال
  الكفـــــــــــــــــارة عـــــــــــــــــن

مجيع رمضان دفعة واحدة يف أول الشهر أو آخره، أو يف أثنائه لفقري واحـد أو أكثـر،   
  .وهكذا حال احلامل واملرضع إذا شق عليهما الصيام تفطران وعليهما القضاء كاملريض

ــلي  ــن ال يصـــ ــادة مـــ ــيام وعبـــ ــم صـــ   ٢٤٩حكـــ
ن تارك الصالة عمدا يكفر بذلك كفرا أكرب وبـذلك ال  الصحيح أ: بسم اهللا واحلمد هللا 

ولَـو  { : يصح صومه وال بقية عباداته حىت يتوب إىل اهللا سبحانه ؛ لقول اهللا عز وجـل 
وما جاء يف معناها مـن   ٨٨سورة األنعام اآلية } أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ 

أهل العلم إىل أنه ال يكفر بذلك كفـرا أكـرب، وال   اآليات واألحاديث، وذهب مجع من 
يبطل صومه وال عبادته إذا كان مقرا بالوجوب ، ولكنه ترك الصالة تساهال وكسـال،  
والصحيح القول األول، وهو أنه يكفر بتركها كفرا أكرب إذا كان عامـدا ، ولـو أقـر    

بني الرجل وبني الكفر  «: بالوجوب ؛ ألدلة كثرية ، منها قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
خرجه مسلم يف صحيحه من حديث جابر بن عبد اهللا رضـي   ٢٥٠»والشرك ترك الصالة 

العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركهـا  « : اهللا عنهما ، ولقوله صلى اهللا عليه وسلم
ــر  ــد كفــــــــــــــ   ٢٥١» فقــــــــــــــ

 خرجه اإلمام أمحد وأهل السنن األربع بإسناد صحيح من حديث بريدة بـن احلصـيب  
  .األســـــــــلمي رضـــــــــي اهللا عنـــــــــه   

وقد بسط العالمة ابن القيم رمحه اهللا القول يف ذلك يف رسالة مستقلة يف أحكام الصـالة  

                                           
  .لسماحته ٢٦٧ص  ١٠ج ) جمموع الفتاوى( ٢٤٩

  
  ).٨٢(باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة برقم ) اإلميان(رواه مسلم يف  ٢٥٠
يف ترك الصالة  باب ما جاء) اإلميان(، والترمذي يف )٢٢٤٢٨(من حديث بريدة األسلمي برقم ) باقي مسند األنصار(رواه أمحد يف  ٢٥١
  ) ٥٧٤( وصححه األلباىن ىف  املشكاة ). ١٠٧٩(باب ما جاء فيمن ترك الصالة ) إقامة الصالة(، وابن ماجه يف )٢٦٢١(برقم 
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ــها    ــتفادة من ــها واالس ــن مراجعت ــدة حتس ــالة مفي ــي رس ــا، وه   .وتركه
  

ــيام    ــز بالصـــ ــيب املميـــ ــر الصـــ ــم أمـــ   ٢٥٢حكـــ
وعلى أولياء أمورهم أن الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعا فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه، 

يأمروهم بذلك كما يأمروم بالصالة، فإذا بلغوا احللم وجب عليهم الصوم، وإذا بلغـوا  
يف أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم، فلو فرض أن الصيب أكمل اخلامسة عشرة عند الزوال 

بلـغ  وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك، وكان أول النهار نفال وآخره فريضة إذا مل يكن 
. قبل ذلك بإنبات الشعر اخلشن حول الفرج وهو املسمى العانة، أو بإنزال املين عن شهوة

وهكذا الفتاة احلكم فيهما سواء، إال أن الفتاة تزيد أمرا رابعا حيصل بـه البلـوغ وهـو    
  .احليض

  ٢٥٣حكـــم صـــيام احلـــائض إذا طهـــرت قبـــل طلـــوع الفجـــر
املهم أن املرأة تتيقن أا طهرت؛ ألن صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، 

بعض النساء تظن أا طهرت وهي مل تطهر، وهلذا كانت النساء يأتني بـالقطن لعائشـة   
ال تعجلن حىت تـرين القصـة   : رضي اهللا عنها فريينها إياه عالمة على الطهر، فتقول هلن

ــاء   .البيضــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا تنوي الصوم وإن مل تغتسل فاملرأة عليها أن تتأىن حىت تتيقن أا طهرت فإذا طهرت فإ

إال بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أيضا أن تراعي الصالة فتبادر باالغتسال لتصلي صالة 
، الفجر يف وقتها، وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الفجـر 

أكمل  ولكنها تؤخر االغتسال إىل ما بعد طلوع الشمس حبجة أا تريد أن تغتسل غسال
وأنظف وأطهر، وهذا خطأ ال يف رمضان وال يف غريه ؛ ألن الواجب عليهـا أن تبـادر   

مث هلا أن تقتصر على الغسل الواجب ألداء الصـالة،  ، وتغتسل؛ لتصلي الصالة يف وقتها

                                           
  ١٦٠لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(كتاب  ٢٥٢
  .هـ ١٤١٩\٩\٥بتاريخ ) ١١٨١١(العدد ) جريدة عكاظ( ٢٥٣
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وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فال حرج عليها، ومثـل املـرأة   
ة فلم تغتسل إال بعد طلوع الفجر فإنـه ال حـرج عليهـا    احلائض من كان عليها جناب

وصومها صحيح، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ومل يغتسل منها إال بعـد طلـوع   
الفجر وهو صائم فإنه ال حرج عليه يف ذلك؛ ألنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه 

  .ر، واهللا أعلميدركه الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفج

  ٢٥٤حكـــم صـــيام املـــرأة إذا حاضـــت بعـــد غـــروب الشـــمس
جوابنا عليه أن صيامها صحيح حىت لو أحست بأعراض احليض قبل الغروب، من الوجع 
والتأمل، ولكنها مل تره خارجا إال بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح ؛ ألن الـذي  

ــه    ــاس ب ــيس اإلحس ــيض ول ــروج دم احل ــو خ ــا ه ــوم إمن ــد الص   .يفس
  

جيب قضاء الصوم إذا أتت املرأة الدورة الشهرية بعد صالة املغرب أو قبل الصالة  هل
ــار؟   ــد اإلفطــــــــــــــ   بعــــــــــــــ
ليس عليها قضاء إذا أكملت الصيام مث جاء احليض بعد غروب الشمس ولو قبل الصـالة  

  . وهكذا بعد الصالة من باب أوىل، فال شيء عليها
  

  ٢٥٥؟مــا احلكــم إذا طهــرت احلــائض يف أثنــاء ــار رمضـــان      
عليها اإلمساك يف أصح قويل العلماء؛ لزوال العذر الشرعي، وعليها قضاء ذلك اليوم كما 
لو ثبتت رؤية رمضان ارا، فإن املسلمني ميسكون بقية اليوم، ويقضون ذلك اليوم عنـد  
مجهور أهل العلم، ومثلها املسافر إذا قدم يف أثناء النهار يف رمضان إىل بلده فـإن عليـه   

  .واهللا ويل التوفيق. أصح قويل العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم اإلمساك يف
  

                                           
  .هـ ١٤١٩\٩\٥بتاريخ ) ١١٨١١(العدد ) جريدة عكاظ( ٢٥٤
  هـ ١٤١٩ \ ٩ \ ٦يف ) ١٦٧٣(العدد ) جملة الدعوة( ٢٥٥
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  حكــــــــــم صــــــــــيام املستحاضــــــــــة
هي اليت يكون معها دم ال يصلح حيضا وال نفاسـا، وحكمهـا حكـم    : املستحاضة  

الطاهرات، تصوم، وتصلي، وحتل لزوجها، وتتوضأ لكل صالة، كأصحاب احلدث الدائم 
وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو حنوه ؛ حـىت ال يلـوث   ، امن بول أو ريح أو غريمه

  .بدا وال ثياا، كما صحت األحاديث بذلك عـن الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم     
  

ــني     ــل األربعـ ــرت قبـ ــاء إذا طهـ ــيام النفسـ ــم صـ   ٢٥٦حكـ
جيوز هلا أن تصوم، وتصلي، وحتج وتعتمر، وحيل لزوجها وطؤها يف األربعني إذا طهرت، 

وما يـروى عـن   . ن يوما اغتسلت وصلت وصامت، وحلت لزوجهافلو طهرت لعشري
عثمان بن أيب العاص أنه كره ذلك فهو حممول على كراهة الترتيه، وهو اجتهاد منه رمحه 

  .اهللا ورضــــــي عنــــــه، وال دليــــــل عليـــــــه   
أنه ال حرج يف ذلك، إذا طهرت قبل األربعني يوما، فإن طهرها صحيح، فإن : والصواب

ألربعني، فالصحيح أا تعتربه نفاسا يف مدة األربعني، ولكن صـومها  عاد عليها الدم يف ا
املاضي يف حال الطهارة وصالا وحجها كله صحيح، ال يعاد شيء من ذلك ما دام وقع 

  .يف حال الطهارة

املرأة ترى الدم يف األربعني فال تصلي، وال تصوم، وال حيل لزوجها وطؤها، حىت تطهر أو 
تمر الدم حىت كملت األربعني ؛ وجب أن تغتسـل عنـد ايـة    تكمل أربعني، فإن اس

األربعني ؛ ألن النفاس ال يزيد عن أربعني يوما على الصحيح، فتغتسل، وتصلي، وحتـل  
لزوجها، وتتحفظ من الدم بالقطن وحنوه؛ حىت ال يصيب ثياا وبدا، ويكون حكم هذا 

صوم، وال مينع زوجهـا منـها،   الدم حكم دم االستحاضة ال مينع من الصالة وال من ال
وعليها أن تتوضأ لكل صالة، أما إن رأت الطهر قبل األربعني فإا تغتسـل، وتصـلي،   
وتصوم، وحتل لزوجها ما دامت طاهرة ولو مل ميض من األربعني إال أيام قليلة، فإن عـاد  

                                           
  هـ ١٤٠٤ \ ١١ \ ٩وتاريخ ) ٩٥٣(العدد ) جملة الدعوة( ٢٥٦
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عـني،  عليها يف األربعني، مل تصل، ومل تصم، ومل حتل لزوجها، حىت تطهر أو تكمل األرب
  .وما فعلته يف أيام الطهارة من صالة أو صوم فإنه صحيح، وال تلزمها إعادة الصوم

  ٢٥٧حكم صوم النفسـاء إذا طهـرت مث عـاد إليهـا الـدم وهـي يف األربعـني        
إذا طهرت النفساء يف األربعني فصامت أياما مث عاد إليها الدم يف األربعني، فإن صـومها   

ام يف األيام اليت عاد فيها الدم؛ ألنه نفاس حىت تطهر صحيح وعليها أن تدع الصالة والصي
أو تكمل األربعني، ومىت أكملت األربعني وجب عليها الغسل وإن مل تـر الطهـر؛ ألن   
األربعني هي اية النفاس يف أصح قويل العلماء، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كـل  

يه وسـلم بـذلك املستحاضـة،    صالة حىت ينقطع عنها الدم، كما أمر النيب صلى اهللا عل
ولزوجها أن يستمتع ا بعد األربعني وإن مل تر الطهر؛ ألن الدم واحلال ما ذكر دم فساد 

لكن إن وافق الدم بعـد  . ال مينع الصالة وال الصوم، وال مينع الزوج من استمتاعه بزوجته
  . األربعني عادا يف احليض فإا تدع الصالة والصوم وتعتربه حيضا

  استعمال املرأة احلبـوب الـيت تقطـع الـدم يف أيـام احلـيض والنفـاس        حكم
إذا استعملت املرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإـا   

ــحيح   ــومها ص ــحيحة، وص ــالا ص ــاهرات، وص ــل الط ــا تعم ــل كم   .تعم
  

   ٢٥٨مضـان؟ هل جيوز استعمال حبوب منع احلمل لتأخري احليض عند املرأة يف شهر ر
ال حرج يف ذلك ؛ ملا فيه من املصلحة للمرأة يف صومها مع الناس وعدم القضـاء، مـع   

ــوب     ــرهن احلب ــاء تض ــض النس ــها؛ ألن بع ــرر من ــدم الض ــاة ع   .مراع
  

ــا ال يســتطيعان الصــوم   حكــم الشــيخ الكــبري والعجــوز الكــبرية إذا كان
ويطعمان عن ، ا اإلفطارإذا كان الشيخ الكبري والعجوز الكبرية يشق عليهما الصوم فلهم 

                                           
  .هـ ١٤١٦ \ ٨ \ ٢٠بتاريخ ) ١٥٢٥(العدد ) جملة الدعوة(  ٢٥٧
  .هـ ١٤١٩ \ ٩ \ ١٣بتاريخ ) ١٦٧٤(العدد ) جملة الدعوة( ٢٥٨
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كل يوم مسكينا إما بتشريكه معهما يف الطعام أو دفع نصف صاع من التمر أو احلنطة أو 
األرز للمسكني كل يوم، فإذا كانا مع ذلك مريضني بقرحة أو غريها، تأكـد عليهمـا   

ا فـإذ ، الفطر وال إطعام عليهما؛ ألما حينئذ إمنا أفطرا من أجل املرض ال من أجل الكرب
شفيا قضيا عدد األيام اليت أفطراها، فإن عجزا عن القضاء بسبب الكرب أطعما عن كـل  

وأدلة . هكذا أفىت ابن عباس رضي اهللا عنهما وغريه من أهل العلم. يوم مسكينا كما تقدم
يامٍ أُخـر  فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَ{ : ذلك معلومة منها قوله تعاىل

فوجب عليه اإلطعام بدال ، والعاجز الكبري ال يستطيع القضاء  ١٨٤سورة البقرة اآلية } 
وكان أنس بن مالك رضي اهللا عنه خادم النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا كـربت  . من ذلك

ــنه ــكينا  ، س ــوم مس ــل ي ــن ك ــم ع ــر وأطع ــوم أفط ــه الص ــق علي   . وش
  

  ٢٥٩اإلطعــام مــن عجــز عــن الصــيام دائمــا وجــب عليــه        
ومن كَانَ مرِيضـا أَو علَـى   { : إذا كنت ترجو العافية فعليك القضاء؛ لقول اهللا سبحانه

 رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعأما إن كنت أخرت القضاء تسـاهال    ١٨٥سورة البقرة اآلية } س
ني عن كـل  منك مع وجود أوقات تستطيع فيها القضاء فإنه يلزمك القضاء وإطعام مسك

ــأخري  ــن التـ ــبحانه مـ ــة إىل اهللا سـ ــع التوبـ ــوم مـ ــب. يـ   والواجـ
يف ذلك نصف صاع عن كل يوم أخرت قضاءه إىل رمضان آخر من غري عذر ومقـداره  

، وجيوز دفعه كله إىل مسكني واحد، كيلو ونصف تقريبا، يدفع الطعام للفقراء واملساكني
برؤه حسب تقرير الطبيب  ومىت عجزت عن القضاء بسبب كرب السن أو مرض ال يرجى

ووجب عليك اإلطعام وهو نصف صاع عن كل يـوم  ، املختص الثقة سقط عنك القضاء
  .وفقنا اهللا وإياك ملا يرضيه. من قوت البلد من متر أو أرز أو غريمها

  

                                           
  ).٣٠(العدد ) جملة البحوث اإلسالمية( ٢٥٩
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  ٢٦٠للمــــريض اإلفطــــار إذا شــــق عليــــه الصــــيام    
ق عليه، أو كان املشروع للمريض اإلفطار يف شهر رمضان إذا كان الصوم يضره، أو يش 

حيتاج إىل عالج يف النهار بأنواع احلبوب واألشربة وحنوها مما يؤكل ويشرب ؛ لقول اهللا 
  ١٨٥سورة البقرة اآلية } ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر { : سبحانه

ــلم     ــه وسـ ــلى اهللا عليـ ــنيب صـ ــول الـ ــب« : ولقـ   إن اهللا حيـ
كما حيـب أن  « : ويف رواية أخرى،  ٢٦١» رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته  أن تؤتى

أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غريه فالصحيح أنـه ال يفطـر   ،  ٢٦٢»تؤتى عزائمه 
فإن فعله يف النـهار فـاألحوط القضـاء    ، الصائم، لكن إذا كثر فاألوىل تأجيله إىل الليل

ــة  ــه باحلجامــــــــ ــبيها لــــــــ   .تشــــــــ
  

ـ    ــي مـــ ــريض يقضــ ــفاء  املــ ــد الشــ ــر بعــ   ا أفطــ
إذا أصاب املسلم مرض يف البطن أو غريه ال يستطيع معه الصوم، أو يشق عليه الصـوم،   

شـهر رمضـانَ   { : فإنه يفطر مث يقضي بعد الشفاء؛ لقول اهللا عز وجل يف سورة البقرة
ى ودالْه نم اتنيباسِ ولنى لدآنُ هالْقُر يهزِلَ في أُنالَّذ  رـهالش كُمنم هِدش نفَم قَانالْفُر

لَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضكَانَ م نمو همصفَلْي  رِيـد
ا هلَى مع وا اللَّهركَبتلةَ ودلُوا الْعكْمتلو رسالْع ونَ بِكُمكُرشت لَّكُملَعو اكُمسورة البقرة } د

    ١٨٥اآلية 
  

ــرؤه     ــى ب ــذي ال يرج ــرؤه وال ــى ب ــذي يرج ــرض ال ــني امل ــرق ب   الف
ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ { : ال تصم بارك اهللا فيك يقول اهللا سبحانه 

 رم احلال على ما ذكرت فتناول احلبوب كل يوم وال ما دا ١٨٥سورة البقرة اآلية } أُخ

                                           
  .١١٩اجلزء األول ص ) كتاب الدعوة( ٢٦٠
  )٢٧٦٦(وصححه األلباىن ىف صحيح اجلامع ). ٥٦٠٠(باقي مسند ابن عمر برقم ) مسند املكثرين من الصحابة(رواه أمحد يف  ٢٦١
  سبق حترجيه ٢٦٢
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واسأل األطباء الذين أعطوك الدواء، فإن كان هـذا املـرض يف   ، تصم حىت يشفيك اهللا
اعتقادهم وجتارم يستمر، فأطعم عن كل يوم مسكينا ويكفي، مثـل الشـيخ الكـبري    

للفقراء، فقري والعجوز الكبرية، أطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع، متر أو أرز تدفع 
، واحد أو أكثر، يف أول الشهر أو يف وسطه أو يف آخره جتمعه وتعطيه بعـض الفقـراء  

إن هذا يرجى زواله إن شاء اهللا بعد سـنتني أو  : أما إن قال األطباء. ويكفي إن شاء اهللا
  .ثالث فإنك تؤجل، فإذا عافاك اهللا تقضي

ــوم و    ــا الص ــق عليهم ــر إذا ش ــا الفط ــع هلم ــل واملرض ــياناحلام   تقض
حكم احلامل اليت يشق عليها الصوم حكم املريض، وهكذا املرضع إذا شق عليها الصوم  

ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ مـن أَيـامٍ   { : تفطران وتقضيان ؛ لقول اهللا سبحانه
 ـــــــر١٨٥ســـــــورة البقـــــــرة اآليـــــــة } أُخ  

والصواب . إىل أن عليهما اإلطعام فقط وذهب بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ومما . األول ؛ ألن حكمهما حكم املريض ؛ ألن األصل وجوب القضاء وال دليل يعارضه

يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعيب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
رواه ٢٦٣» املرضع إن اهللا وضع عن املسافر الصوم وشطر الصالة وعن احلبلى و« : أنه قال

فدل على أما كاملسافر يف حكم الصوم . اإلمام أمحد وأهل السنن األربع بإسناد حسن 
أما القصر فهو حكم خيتص باملسافر ال يشاركه فيه أحد وهو صـالة  . تفطران وتقضيان
  .  الرباعية ركعتني

   

ــوم  ــق الصــ ــفر وإن مل يشــ ــر يف الســ ــتحب الفطــ   ٢٦٤يســ
سورة البقرة } كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر  ومن{ : لقول اهللا عز وجل 

                                           
الصيام عن احلبلى باب وضع ) الصيام(، والنسائي يف )١٩٨١٤(من حديث أنس بن مالك برقم ) مسند البصريني(رواه اإلمام أمحد يف  ٢٦٣
  )) ٢١٤٥(( وحسنه األلباىن ىف صحيح النسائى ) ٢٣١٥(برقم 

وقد صوب مساحته هذا '' يستحب الفطر للمسافر إذا شق عليه الصوم''هـ بعنوان ١٤١٩\٨\٢٨بتاريخ ) ١٦٧٢(العدد ) جملة الدعوة( ٢٦٤
الصواب هو أنه يستحب له الفطر يف السفر '': هـ هذا نصه ١٤١٩\٩\٢٠بتاريخ ) ١٦٧٥(العدد ) جملة الدعوة(العنوان يف مقال له نشر يف 
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ــة      ١٨٥اآليـــــــــــــــــــــــــــــــ
إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كما يكـره أن تـؤتى   « : وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

بشرط أن يكون املريض يشق عليه الصوم، أما إذا مل يشق عليه فليس له .  ٢٦٥» معصيته 
ــه ال ــر؛ ألنـــــ ــذوراالفطـــــ ــرب معـــــ   . يعتـــــ

  

  ٢٦٦حكـــم الفطـــر يف الســـفر بوســـائل النقـــل املرحيـــة     
سـورة  }  فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخـر  { : يقول اهللا تعاىل 

  ١٨٤البقـــــــــــــــرة اآليـــــــــــــــة  
إن اهللا حيب  «: فأباح اهللا الفطر يف السفر إباحة مطلقة، والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

والفطر يف السفر سنة كما فعل ذلـك   ٢٦٧»أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته 
النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم، ولكن إذا علم املسلم بأن فطـره يف  
السفر سيثقل عليه القضاء فيما بعد، ويكلفه يف املستقبل ، وخيشى أن يشق عليه فصـام  

ملعىن فذلك خري، وال حرج فيه سواء كانت وسائل النقل مرحية أو شـاقة  مالحظة هلذا ا
  .  إلطالق األدلة

ــاقة الصـــيام      ــحاب األعمـــال الشـ ــم تـــرك أصـ   ٢٦٨حكـ
األصل وجوب صوم رمضان، وتبييت النية له من مجيع املكلفـني مـن املسـلمني، وأن    

وهـم املرضـى   ، يصبحوا صائمني إال من رخص هلم الشارع بأن يصـبحوا مفطـرين  

                                                                                                                     
ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر ، وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم : وإن مل يشق عليه الصوم ؛ لقول اهللا سبحانه وتعاىل
م فال حرج عليه ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم صام يف السفر وأفطر، وسأله ومن صا. وأصحابه رضي اهللا عنهم كانوا يفطرون يف السفر

باب الصوم يف السفر واإلفطار برقم ) الصوم(رواه البخاري يف . ''إن شئت فصم وإن شئت فأفطر'' : محزة بن عمرو األسلمي عن ذلك، فقال
  .واهللا ويل التوفيق). ١٨٨٩(باب التخيري والفطر يف السفر برقم ) الصيام(، ومسلم يف )١٨٠٧(

  ).٥٦٠٠(باقي مسند ابن عمر برقم ) مسند املكثرين من الصحابة(رواه أمحد يف  ٢٦٥
  .هـ ١٤١١\٥\٩يف ) ١٢٨٤(بعددها رقم ) جملة الدعوة( ٢٦٦

  

  سبق خترجيه ٢٦٧
  

  .هـ ١٣٩٧\٧\١١يف  خطاب صدر من مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز وفضيلة الشيخ عبد اهللا بن حممد بن محيد ٢٦٨
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، واملسافرون ومن يف معناهم، وأصحاب األعمال الشاقة داخلـون يف عمـوم املكلفـني   
وأن يصبحوا ، وليسوا يف معىن املرضى واملسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان

صائمني، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر مبا يدفع اضـطراره، مث  
وقت املناسب، ومن مل حتصل له ضـرورة وجـب عليـه    ميسك بقية يومه ويقضيه يف ال

ومـا دل عليـه   ، االستمرار يف الصيام، هذا ما تقتضيه األدلة الشرعية من الكتاب والسنة
كالم احملققني من أهل العلم من مجيع املذاهب، وعلى والة أمور املسلمني الذين يوجـد  

يف أمرهم إذا جاء رمضان  عندهم أصحاب أعمال شاقة كاملسألة املسئول عنها أن ينظروا
ما يضطرهم إىل الفطر يف ار رمضان بـأن جيعـل    -إن أمكن -فال يكلفوهم من العمل

العمل ليال أو توزع ساعات العمل يف النهار بني العمال توزيعا عادال يوفقون بـه بـني   
ــيام ــل والصــــــــــــــ   .العمــــــــــــــ

شكورين إال أنه فـام  أما الفتوى املشار إليها فهي يف قضية فردية أفتوا فيها باجتهادهم م
  ذكر القيود اليت ذكرنا واليت قررها احملققون من أهل العلم يف كل مذهب، 

  ٢٦٩حكـــم تبييـــت النيـــة يف صـــيام الفـــرض والنفـــل     
من مل يعلم بدخول شهر رمضان إال بعد طلوع الفجر فعليه أن ميسك عن املفطرات بقية  

أن يتنـاول فيـه شـيئا مـن     ال جيوز للمقيم الصحيح ، يومه ؛ لكونه يوما من رمضان
وقد ثبت عن النيب صلى اهللا ، املفطرات، وعليه القضاء؛ لكونه مل يبيت الصيام قبل الفجر

رواه  ٢٧٠» من مل يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فال صـيام لـه   « : عليه وسلم أنه قال
  .إسناده كلـهم ثقـات   : الدارقطين بإسناده عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها، وقال

يف املغين، وهو قول عامة الفقهاء، واملراد بذلك صيام  -رمحه اهللا-قله املوفق ابن قدامة ون
الفرض ؛ ملا ذكرنا من احلديث الشريف، أما صيام النفل فيجوز أثناء النهار إذا مل يتناول 

. شيئا من املفطرات بعد الفجر؛ ألنه صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يدل على ذلك

                                           
  .هـ ١٤١٨ \٩\١٧يف ) ١٦٢٦(العدد ) جملة الدعوة( ٢٦٩
باب من مل جيمع الصيام من الليل برقم ) الصوم(، والدارمي يف )٢٣٣١(باب ذكر اختالف الناقلني برقم ) الصيام(رواه النسائي يف  ٢٧٠

  )١١٤٨٠(وصححه األلباىن ىف صحيح اجلامع ). ١٦٩٨(
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وأن يتقبل منهم صيامهم وقيـامهم إنـه   ،  أن يوفقنا ومجيع املسلمني ملا يرضيهونسأل اهللا
  .مسيع قريب، وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

  ٢٧١ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

ــرب      ــش فشــ ــه العطــ ــتد بــ ــن اشــ ــم مــ   :حكــ
عليـه  وإن كان قد تساهل يف ذلـك ف . عليه قضاء وال كفارة عليه يف أصح قويل العلماء 

أما الكفارة فال جتب إال على من جامع يف ار رمضـان ممـن   . التوبة إىل اهللا مع القضاء
ــة    ــك خاصـ ــديث ورد يف ذلـ ــيام ؛ ألن احلـ ــه الصـ ــب عليـ   .جيـ

  

  ٢٧٢ينكَر على من تعاطى شيئا من املفطرات يف ـار رمضـان ولـو كـان ناسـيا      
من املفطرات األخـرى  من رأى مسلما يشرب يف ار رمضان أو يأكل أو يتعاطى شيئا  

ناسيا أو متعمدا وجب إنكاره عليه ؛ ألن إظهار ذلك يف ار الصوم منكر ولـو كـان   
صاحبه معذورا يف نفس األمر؛ حىت ال جيترئ الناس على إظهار ما حرم اهللا من املفطرات 
يف ار الصيام بدعوى النسيان، وإذا كان من أظهر ذلك صادقا يف دعوى النسيان فـال  

من نسي وهو صائم فأكل أو شـرب  « : عليه ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم قضاء 
ــقاه    ــه اهللا وس ــا أطعم ــومه فإمن ــتم ص ــحته   ٢٧٣»فلي ــى ص ــق عل   .متف

وهكذا املسافر ليس له أن يظهر تعاطي املفطرات بني املقيمني الذين ال يعرفون حاله، بل 
ليه، وحىت ال جيرؤ غـريه علـى   عليه أن يستتر بذلك حىت ال يتهم بتعاطيه ما حرم اهللا ع

ذلك، وهكذا الكفار مينعون من إظهار األكل والشرب وحنومها بني املسلمني؛ سدا لباب 

                                           
  .هـ ١٤١٦\٩\٥بتاريخ ) ١٥٢٧(العدد ) الدعوة(، ويف جملة )٢٤(العدد  )جملة البحوث اإلسالمية( ٢٧١
  .١٦٠اجلزء الثاين ص ) الدعوة(، ويف كتاب )٣٠(العدد ) جملة البحوث اإلسالمية( ٢٧٢
ر باب أكل الناسي وشربه ومجاعه ال يفط) الصيام(، ومسلم يف )١٩٣٣(باب إذا أكل أو شرب ناسيا برقم ) الصوم(رواه البخاري يف  ٢٧٣
  .واللفظ له) ١١٥٥(برقم 

  



١٧٦ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

  . التساهل يف هذا األمر، وألم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بـني املسـلمني   
  

ــائم  ــل للصـــ ــد والعضـــ ــة الوريـــ ــم حقنـــ   حكـــ
رب، وهكذا احلقنة يف العضل مـن بـاب   احلقنة يف الوريد ليست من جنس األكل والش

وتأخريها إىل الليل إذا دعت احلاجة . أوىل، لكن لو قضى من باب االحتياط كان أحسن
  .وفـق اهللا اجلميـع  . إليها يكون أوىل وأحوط ؛ خروجـا مـن اخلـالف يف ذلـك    

  

ــر   ــة تفطــــــــ ــر املغذيــــــــ   اإلبــــــــ
اإلبر العادية فـال تفطـر   الصواب أن اإلبر املغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعماهلا، أما  

  .الصــــــــــــــائم، واهللا ويل التوفيــــــــــــــق
  

حكم استعمال اإلبر اليت يف الوريد واإلبر اليت يف العضل ، وما الفرق بينهما وذلـك  
  ؟ ٢٧٤للصــــــــــــــــــــــــــــــــائم

وهكـذا أخـذ الـدم    . الصحيح أما ال تفطران، وإمنا اليت تفطر هي إبر التغذية خاصة
احلجامة، أما احلجامة فيفطـر ـا احلـاجم    للتحليل ال يفطر به الصائم ؛ ألنه ليس مثل 

أفطـر احلـاجم   « : واحملجوم يف أصح أقوال العلماء ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم 
ــوم    ٢٧٥» واحملجـــــــــــــــــــــــــــــ

   

                                           
  ١٧٤لسماحته ص ) حتفة اإلخوان( ٢٧٤
باب ما جاء يف ) الصوم(، والترمذي يف )٨٥٥٠(باقي مسند أيب هريرة برقم ) باقي مسند املكثرين من الصحابة(رواه اإلمام أمحد يف  ٢٧٥

  )٩٣١(وصححه األلباىن ىف اإلرواء ). ٧٧٤(كراهية احلجامة للصائم برقم 



١٧٧ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

  ٢٧٦وتنظيف السن أو حشـوه أو خلعـه عنـد الطبيـب    ) البنج(حكم إبرة التخدير 
ليه أن يتحفظ مـن  ليس ملا ذكر يف السؤال أثر يف صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، وع 

ابتالع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا اإلبرة املذكورة ال أثر هلا يف صحة الصوم؛ لكوا 
ــرب  ــل والش ــىن األك ــت يف مع ــالمته . ليس ــوم وس ــحة الص ــل ص   .واألص

  

  ٢٧٧حكــم اســتعمال الكحــل وأدوات التجميــل يف ــار رمضــان     
لقا، ولكن استعماله يف الليل الكحل ال يفطر النساء وال الرجال يف أصح قويل العلماء مط

وهكذا ما حيصل به جتميل الوجه من الصابون واألدهان وغري ذلك . أفضل يف حق الصائم
مما يتعلق بظاهر اجللد، ومن ذلك احلناء واملكياج وأشباه ذلك، كل ذلك ال حرج فيه يف 

  .التوفيق واهللا ويل. حق الصائم، مع أنه ال ينبغي استعمال املكياج إذا كان يضر الوجه

ــائم   ــني للص ــرة األذن والع ــنان وقط ــون األس ــتعمال معج ــم اس   ٢٧٨حك
تنظيف األسنان باملعجون ال يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شـيء   

وهكذا قطرة العـني  . منه إىل جوفه، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فال قضاء عليه
فإن وجد طعم القطـور يف حلقـه،   . لماءواألذن ال يفطر ما الصائم يف أصح قويل الع

فالقضاء أحوط وال جيب؛ ألما ليسا منفذين للطعام والشراب، أما القطرة يف األنف فال 
وبالغ يف االستنشـاق إال  « : جتوز؛ ألن األنف منفذ، وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ا جاء يف معناه إن وعلى من فعل ذلك القضاء هلذا احلديث، وم.  ٢٧٩» أن تكون صائما 
ــه ــا يف حلقــــــــ ــد طعمهــــــــ   .وجــــــــ

  

                                           
  ١٧٥لسماحته ص ) وانحتفة اإلخ( ٢٧٦
  .١٧٠اجلزء الثاين ص ) الدعوة(كتاب  ٢٧٧
  .هـ ١٤١٩\٩\١٢بتاريخ ) ٩٥٨٩(العدد ) اجلزيرة(جريدة  ٢٧٨
باب يف االستنثار ) الطهارة(، وأبو داود يف )٧٨٨(باب ما جاء يف كراهية مبالغة االستنشاق للصائم برقم ) الصوم(رواه الترمذي يف  ٢٧٩
  )٩٣٥(ىف اإلرواء  وصححه األلباىن). ١٤٢(برقم 



١٧٨ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

  ؟ ٢٨٠هل جيوز للصائم أن يستعمل معجون األسنان وهـو صـائم يف ـار رمضـان    
ال حرج يف ذلك مع التحفظ عن ابتالع شيء منه، كما يشرع استعمال السواك للصائم 
يف أول النهار وآخره ، وذهب بعض أهل العلم إىل كراهة السواك بعد الزوال، وهو قول 

السـواك  « : رجوح، والصواب عدم الكراهة ؛ لعموم قول النيب صلى اهللا عليه وسـلم م
أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي اهللا عنها  ٢٨١»مطهرة للفم مرضاة للرب 

لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك عند كل صالة « : ، ولقوله صلى اهللا عليه وسلم
  . الظهـر والعصـر ومهـا بعـد الـزوال      وهـذا يشـمل صـالة   . متفق عليه  ٢٨٢»
  

  ٢٨٣:حكم استعمال القطرة والكحل للصائم

وقال بعض أهـل  . الصحيح أن القطرة والكحل ال يفطران مطلقا يف أصح قويل العلماء 
والصـواب األول ؛ ألن العـني   . إما يفطران إذا وجد الصائم طعمهما يف احللق: العلم

واألفضـل للصـائم   . اليوم احتياطا فال بأس ومن قضى ذلك. ليست منفذا وهكذا األذن
ــالف  ــن اخل ــا م ــا وخروج ــل ؛ احتياط ــل يف اللي ــرة والكح ــتعمال القط   .اس

  

  :٢٨٤حكم استعمال البخـاخ يف الفـم للصـائم ـارا ملـريض الربـو وحنـوه        
وقَد فَصلَ لَكُـم مـا حـرم    { : حكمه اإلباحة إذا اضطر إىل ذلك ؛ لقول اهللا عز وجل

كُملَيع  هإِلَي متطُرِرا اضوألنه ال يشبه األكل والشـرب   ١١٩سورة األنعام اآلية } إِلَّا م
ــة     ــري املغذيـ ــر غـ ــل واإلبـ ــدم للتحليـ ــحب الـ ــبه سـ   .فأشـ

  

                                           
  .١٦٣اجلزء الثاين ص ) الدعوة(كتاب  ٢٨٠
  ) ٦٦(وصححه األلباىن ىف اإلرواء ). ٢٨٩(باب السواك برقم ) الطهارة وسننها(رواه ابن ماجه يف  ٢٨١
  ).٢٥٢(باب السواك برقم ) الطهارة(، ومسلم يف )٨٨٧(باب السواك يوم اجلمعة برقم ) اجلمعة(رواه البخاري يف  ٢٨٢
  .هـ ١٤١٦\٩\٥يف ) ١٥٢٧(العدد ) الدعوة(جملة  ٢٨٣
  ١٨١لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(كتاب  ٢٨٤



١٧٩ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

ــائم     ــيء للصـــــــ ــم القـــــــ   ٢٨٥حكـــــــ
حكمه أنه ال قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه  

خرجه اإلمام . ٢٨٦»فال قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء  من ذرعه القيء« : وسلم
  .أمحد وأهل السنن األربع بإسناد صحيح من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 

ــوم؟    ــد الصـــــ ــيء يفســـــ ــل القـــــ   هـــــ
كثريا ما يعرض للصائم أمور مل يتعمدها؛ من جراح، أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب املـاء  

، فكل هذه األمور ال تفسد الصوم ؛ لقول النيب صلى اهللا أو البرتين إىل حلقه بغري اختياره
  ٢٨٧» من ذرعه القيء فال قضاء عليه، ومـن اسـتقاء فعليـه القضـاء     « : عليه وسلم

  

ــود    ــب والعــ ــة الطيــ ــائم رائحــ ــم الصــ ــم شــ   حكــ
ال يستنشق العود، أما أنواع الطيب غري البخور فال بأس ا، لكـن العـود نفسـه ال     

العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه ؛ ألنه يذهب إىل يستنشقه؛ ألن بعض أهل 
  .املخ والدماغ، ولـه سـريان قـوي، أمـا مشـه مـن غـري قصـد فـال يفطـره          

  

  ؟  ٢٨٨هل جيوز استعمال الطيب كدهن العود والكولونيا والبخور يف ـار رمضـان  
  .نعـــم جيـــوز اســـتعماله بشـــرط أال يستنشـــق البخـــور     

  

                                           
  ١٨٢لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(كتاب  ٢٨٥
، التعليق على ابن خزمية )  ٩٢٣( وصححه األلباىن ىف اإلرواء ). ١٦٧٦(باب ما جاء يف الصائم يقيئ برقم ) الصيام(رواه ابن ماجه يف  ٢٨٦

  ) ٢٠٥٩( أيب داود  ، صحيح)  ١٩٦١و  ١٩٦٠( 
  

  سبق خترجيه  ٢٨٧
  
  

  .١٢٨ص  ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج ) فتاوى إسالمية( ٢٨٨



١٨٠ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

ــار رم  ــتمناء يف ــــ ــم االســــ ــانحكــــ   ٢٨٩ضــــ
وعليـه أن  ، االستمناء يف ار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمدا ذلك وخرج منه املين

وعليه التوبة إىل اهللا سبحانه وتعـاىل ؛ ألن االسـتمناء ال   ، يقضي إن كان الصوم فريضة
  .جيوز ال يف حال الصوم وال يف غريه، وهـي الـيت يسـميها النـاس العـادة السـرية      

  

  ٢٩٠يبطــــل الصــــوم   خــــروج املــــذي بشــــهوة ال  
خروج املذي ال يبطل الصوم يف أصح قويل العلماء ؛ سواء كان ذلك بسـبب تقبيـل    

ولكن ال جيوز للمسـلم  . الزوجة، أو مشاهدة بعض األفالم، أو غري ذلك مما يثري الشهوة
مشاهدة األفالم اخلليعة، وال استماع ما حرم اهللا من األغاين وآالت اللهو، أما خـروج  

ة ، فإنه يبطل الصوم سواء حصل عن مباشرة، أو قبلة، أو تكرار نظـر، أو  املين عن شهو
غري ذلك من األسباب اليت تثري الشهوة كاالستمناء وحنوه، أما االحتالم والـتفكري فـال   
يبطل الصوم ما ولو خرج مين بسببهما، وال تلزم املتابعة يف قضاء رمضان بـل جيـوز   

من كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ مـن أَيـامٍ   فَ{ : تفريق ذلك ؛ لعموم قوله تعاىل
 ــــــر١٨٤ســــــورة البقــــــرة اآليــــــة   }  أُخ  

  

ــاء   ــائم للنســـــ ــر الصـــــ ــم نظـــــ   حكـــــ
قُلْ { : حيرم عليه النظر إىل النساء، وإذا كان بشهوة كان التحرمي أشد؛ لقول اهللا سبحانه 

مارِهصأَب نوا مضغي نِنيمؤلْمل  مهوجفَظُوا فُرحياآليـة، وألن  ) ٣٠سورة النور اآلية (} و
فالواجب غض البصر مع احلذر مـن أسـباب   . إطالق النظر من وسائل وقوع الفاحشة 

ولكن ال يبطل صومه إذا مل خيرج منه مين، أما من أمىن فإنه يبطل صومه، وعليـه  . الفتنة
ــا ــان فرضــــــــ ــاؤه إن كــــــــ   . قضــــــــ

  
                                           

  .هـ ١٤١٨\٢\٧بتاريخ ) ١٥٩٥(العدد ) الدعوة(جملة  ٢٨٩
  .١٣٤ص  ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج ) فتاوى إسالمية( ٢٩٠



١٨١ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

ــافحة الصـــــائم لل ــةحكـــــم مصـــ ــرأة األجنبيـــ   مـــ
إين ال أصافح « : املصافحة للمرأة األجنبية ال جتوز، فإن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال

واهللا ما مست يد رسول اهللا يـد امـرأة   « : وقالت عائشة رضي اهللا عنها،  ٢٩١»النساء 
تعين النساء األجنبيات غري احملارم، أمـا احملـرم      ٢٩٢»قط، ما كان يبايعهن إال بالكالم 

ــافحها  ــأس أن يصـــ ــال بـــ ــة فـــ ــت وكعمـــ   .كأخـــ
وأما املكاملة لألجنبية فال بأس ا إن كانت مكاملة مباحة ليس فيها مة وال ريبة، كـأن  

أو يسأهلا عن حاجة مـن حـوائج اجلـريان أو    ، أو يسأهلا عن أبيها، يسأهلا عن أوالدها
اد والزنا أو مواعيـد  األقارب فال بأس ا، أما إن كانت املكاملة للتحدث مبا يتعلق بالفس

أو عن كشف منها له بأن يرى حماسنها فكل هذا ال جيـوز، أمـا إذا   ، الزنا أو عن شهوة
كانت احملادثة مع التستر ومع احلجاب ومع البعد عن الريبة وليس عن شهوة فإنه ال حرج 
عليهما يف ذلك، فقد حتدث النيب صلى اهللا عليه وسلم للنساء، وقد حتدث النساء إليـه،  

والصوم صحيح وال تضره املصافحة، وال تضره احملادثة إذا مل خيـرج  . وال حرج يف ذلك
منه شيء بسبب ذلك فإن خرج شيء وجب الغسل وبطل الصوم وعليه قضاؤه إن كان 

والواجب على املؤمن أن حيذر ما حرم اهللا عليه ، وأال يصافح امرأة ال حتل لـه ،  . واجبا 
قُلْ للْمـؤمنِني  { : ينظر إىل حماسنها ، فاهللا تعاىل يقول  وأال يتحدث إليها عن شهوة أو

} يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِري بِمـا يصـنعونَ   
هللا نسأل ا. فالتحفظ من أسباب الشر واجب على املؤمن أينما كان  ٣٠سورة النور اآلية 

ــوء     ــل سـ ــن كـ ــة مـ ــالمة والعافيـ ــلمني السـ ــا وللمسـ   .لنـ
  

ــة     ــوم إال باحلجامــ ــد الصــ ــدم ال يفســ ــروج الــ   :خــ
ال يضر الصائم خروج الدم إال احلجامة ، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر باحلجامـة ،   

                                           
). ٤١٨١(باب بيعة النساء برقم ) البيعة(، والنسائي يف )٢٦٤٦٦(مة بنت رقيقة برقم حديث أمي) باقي مسند األنصار(رواه أمحد يف  ٢٩١

  )٥٢٩(وصححه األلباىن ىف الصحيحة 
  جج

مسند أمحد ،)٢٨٧٥(سنن ابن ماجه اجلهاد ،)٢٩٤١(سنن أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء ،)٤٦٠٩(صحيح البخاري تفسري القرآن  ٢٩٢
  ).٦/٢٧٠(بن حنبل 
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وفيها خالف بني العلماء لكن الصحيح أنه يفطر بذلك ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أما إذا أرعف أو أصابه جرح يف رجله أو يف يـده ،  .  ٢٩٣» اجم واحملجوم أفطر احل« : 

  .وهو صائم فإن صومه صحيح ال يضره ذلك 

  ٢٩٤حكــــــــــم التــــــــــربع بالــــــــــدم 
« : الدم املفسد للصوم هو الدم الذي خيرج باحلجامة ، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  

  عناهـا ممـا يفعلـه   ويقاس على احلجامة مـا كـان مب  .  ٢٩٥»أفطر احلاجم واحملجوم 
اإلنسان باختياره فيخرج منه دم كثري يؤثر على البدن ضـعفا ، فإنـه يفسـد الصـوم     
كاحلجامة ؛ ألن الشريعة اإلسالمية ال تفرق بني الشيئني املتماثلني ، كما أا ال جتمع بني 
الشيئني املفترقني ، أما ما خرج من اإلنسان بغري قصد كالرعاف ، وكاجلرح للبدن مـن  

سكني عند تقطيع اللحم ، أو وطئه على زجاجة ، أو ما أشبه ذلك ، فإن ذلك ال يفسد ال
الصوم ولو خرج منه دم كثري ، كذلك لو خرج دم يسري ال يؤثر كتأثري احلجامة كالـدم  

  .الذي يؤخذ للتحليل ال يفسد الصوم أيضا 

ــل   ــائم للتحليـ ــن الصـ ــدم مـ ــات الـ ــحب عينـ ــم سـ   ٢٩٦حكـ
لصوم بل يعفى عنه ؛ ألنه مما تدعو احلاجة إليه ، وليس مـن  مثل هذا التحليل ال يفسد ا 

ــر  ــة مــــن الشــــرع املطهــ   .جــــنس املفطــــرات املعلومــ
  

ــائم       ــو صـ ــى وهـ ــريض الكلـ ــدم ملـ ــيري الـ ــم تغـ   حكـ
يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي ، فإن زود مع ذلك مبادة أخرى فهي مفطر 

  .آخر 
                                           

باب ما جاء يف ) الصوم(، والترمذي يف ) ٨٥٥٠(باقي مسند أيب هريرة برقم ) باقي مسند املكثرين من الصحابة(م أمحد يف رواه اإلما ٢٩٣
  ) .٧٧٤(كراهية احلجامة للصائم برقم 

  

  .هـ  ١٤١٩ \ ٤ \ ٢١بتاريخ ) ١٥٣٧٩(العدد ) البالد(جريدة  ٢٩٤
  

باب ما جاء يف ) الصوم(، والترمذي يف ) ٨٥٥٠(باقي مسند أيب هريرة برقم ) باقي مسند املكثرين من الصحابة(رواه اإلمام أمحد يف  ٢٩٥
  ) .٧٧٤(كراهية احلجامة للصائم برقم 

  .هـ  ١٤١٥ \ ٩ \ ٣يف ) ١٤٧٨(العدد ) الدعوة(جملة  ٢٩٦
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  ٢٩٧دم والقـــيءال يبطـــل الصـــوم بـــاالحتالم وال ب خـــروج الـــ
االحتالم ال يفسد الصوم ؛ ألنه ليس باختيار العبد ، ولكن عليه غسل اجلنابة إذا خـرج   

منه مين ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا سئل عن ذلك أجاب بأن على احملتلم الغسـل  
وكونك صليت بدون غسل ، هذا غلط منك ومنكر عظـيم ،  . إذا وجد املاء يعين املين 

تعيد الصالة بعد الغسل مع التوبة إىل اهللا سبحانه ، واحلجر الـذي أصـاب   وعليك أن 
رأسك حىت أسال الدم ال يبطل صومك ، وهذا القيء الذي خرج منك بغري اختيـارك ال  

من ذرعه القيء فال قضاء عليه ومن « : يبطل صومك ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .هــل الســنن بإســناد صــحيح رواه أمحــد وأ.  ٢٩٨»اســتقاء فعليــه القضــاء 

  

  ٢٩٩حكم من فعـل مفطـرا ظانـا غـروب الشـمس أو عـدم طلـوع الفجـر        
الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن اجلماع عند مجهور أهل العلم سدا لذريعـة   

ــوم   ــا للصـــــــ ــاهل واحتياطـــــــ   .التســـــــ
  

ــيا     ــرا ناســـ ــل مفطـــ ــن فعـــ ــم مـــ   ٣٠٠حكـــ
ربنـا لَـا   { : ة البقـرة  ليس عليه بأس وصومه صحيح؛ لقول اهللا سبحانه يف آخر سور

وصح عن رسول اهللا صـلى اهللا    ٢٨٦سورة البقرة اآلية } تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا 
وملا ثبت عن أيب هريرة رضي اهللا عنه  ٣٠١»قد فعلت « : عليه وسلم أن اهللا سبحانه قال 

فأكل أو شـرب فليـتم   من نسي وهو صائم « : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

                                           
  .هـ  ١٤٠٤ \ ٤ \ ٢١يف ) ٦٥٥(العدد ) اتمع(، ويف جملة  ١٢١ص  ١ج ) الدعوة(كتاب  ٢٩٧
  ) .١٦٧٦(باب ما جاء يف الصائم يقيء برقم ) الصيام(رواه ابن ماجه يف  ٢٩٨
  . ١٨٠لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(كتاب  ٢٩٩
  ١٧٦لسماحته ص ) حتفة اإلخوان( ٣٠٠
  ) .١٢٦(باب بيان أنه سبحانه مل يكلف إال ما يطاق برقم ) اإلميان(رواه مسلم يف  ٣٠١
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  .متفــق علــى صــحته    ٣٠٢» صــومه ، فإمنــا أطعمــه اهللا وســقاه    
  

ــان    ــار رمضــــ ــاع يف ــــ ــارة اجلمــــ   ٣٠٣كفــــ
عليهما التوبة والكفارة وهي عتق رقبة ، فإن مل يستطيعا فصيام شهرين متتابعني سـتني   

يوما ، فإن مل يستطيعا ، فإطعام ستني مسكينا لكل مسكني نصف صاع من قوت البلـد  
ه كيلو ونصف تقريبا ، وعلى كل واحد منهما مع الكفارة املذكورة قضاء اليـوم  مقدار

  .أصــــلح اهللا حاهلمــــا . الــــذي حصــــل فيــــه اجلمــــاع 
  

  ٣٠٤حكم من جـامع زوجتـه يف ـار رمضـان عـدة مـرات جـاهال بـاحلكم        
ال شك أن اهللا سبحانه قد حرم على عباده يف ار رمضان األكل والشـرب واجلمـاع    

صائم ، وأوجب على من جامع يف ار رمضان وهو مكلـف صـحيح   وكل ما يفطر ال
مقيم غري مريض وال مسافر الكفارة ، وهو عتق رقبة ، فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني 
، فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا لكل مسكني نصف صاع من قوت البلد ، أما من 

نه بالغا صحيحا مقيما جهال منـه  جامع يف ار رمضان وهو ممن جيب عليه الصيام ، لكو
عليه الكفارة؛ ألنه : كمثل ما وقع منك ، فقد اختلف أهل العلم يف شأنه ، فقال بعضهم 
ال كفارة عليه من : مفرط يف عدم السؤال والتفقه يف الدين ، وقال آخرون من أهل العلم 

دم سؤالك أجل اجلهل ، وبذلك تعلم أن األحوط لك هو الكفارة ، من أجل تفريطك وع
عما حيرم عليك قبل أن تفعل ما فعلت ، وإذا كنت ال تستطيع العتق والصـيام كفـاك   
إطعام ستني مسكينا عن كل يوم جامعت فيه ، فإذا كنت جامعت يف يومني فكفارتان ، 
وإن كنت جامعت يف ثالثة أيام فثالث كفارات ، وهكذا كل مجاع يف يوم عنه كفارة ، 

يف يوم واحد فيكفي عنها كفارة واحدة ، هذا هو األحوط لـك  أما اجلماعات املتعددة 
                                           

باب أكل الناسي وشربه ومجاعه ال ) الصيام(، ومسلم يف ) ١٩٣٣(م باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا برق) الصوم(رواه البخاري يف  ٣٠٢
  .واللفظ له ) ١١٥٥(يفطر برقم 

  .هـ  ١٤١٩ \ ٩ \ ١٣بتاريخ ) ١٦٧٤(العدد ) الدعوة(جملة  ٣٠٣
ص  ٥بن باز جعبد اهللا بن حممد الطيار والشيخ أمحد بن عبد العزيز . د . إعداد وتقدمي أ ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ ابن باز(كتاب  ٣٠٤
١٩٩ .  
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واألحسن ، حرصا على براءة الذمة ، وخروجا من خالف أهل العلم ، وجربا لصيامك ، 
وإذا مل حتفظ عدد األيام اليت جامعت فيها ، فاعمل باألحوط وهو األخذ بالزائد ، فـإذا  

هكذا ، ولكن ال يتأكد عليـك إال  شككت هل هي ثالثة أيام أو أربعة فاجعلها أربعة و
والسـالم علـيكم   . الشيء الذي جتزم به ، وفقنا اهللا وإياك ملا فيه رضاه ، وبراءة الذمة 

  .ورمحة اهللا وبركاته 

  ٣٠٥حكـــم مجـــاع املســـافر زوجتـــه يف ـــار رمضـــان     
على من جامع يف ار رمضان وهو صائم صوما واجبا الكفارة ، أعين كفارة الظهار مع  

أما إن كان مسافرا أو مريضا . اء اليوم ، والتوبة إىل اهللا سبحانه مما وقع منه وجوب قض
مرضا يبيح له الفطر فال كفارة عليه وال حرج عليه ، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه؛ 

فَمـن  { : ألن املريض واملسافر يباح هلما الفطر باجلماع وغريه ، كما قال اهللا سـبحانه  
م كُمنكَانَ م رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَووحكـم   ١٨٤سورة البقرة اآليـة  } رِيض

املرأة يف هذا حكم الرجل إن كان صومها واجبا وجبت عليها الكفارة مع القضاء ، وإن 
  .كانت مسـافرة أو مريضـة مرضـا يشـق معـه الصـوم فـال كفـارة عليهـا          

  

ــب    ــاز ولع ــالم والتلف ــاهدة األف ــم مش ــان حك ــار رمض  ــورق يف   ال
الواجب على الصائمني وغريهم من املسلمني أن يتقوا اهللا سبحانه فيما يأتون ويذرون يف  

مجيع األوقات ، وأن حيذروا ما حرم اهللا عليهم من مشاهدة األفالم اخلليعة اليت يظهر فيها 
وهكذا ما يظهـر  ما حرم اهللا ، من الصور العارية وشبه العارية ، ومن املقاالت املنكرة ، 

  .يف التلفاز مما خيالف شرع اهللا ، من الصور واألغاين وآالت املالهي والدعوات املضـللة  
كما جيب على كل مسلم صائما كان أو غريه أن حيذر اللعب بآالت اللهو ، من الـورق  

ملا يف ذلك من مشاهدة املنكر وفعل املنكر ، وملا يف ذلك أيضـا  ، وغريها من آالت اللهو
التسبب يف قسوة القلوب ومرضها واستخفافها بشرع اهللا والتثاقل عما أوجب اهللا ، من 

من الصالة يف اجلماعة أو غري ذلك من ترك الواجبات والوقوع يف كثري من احملرمـات ،  
                                           

  . ١٨٠لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(كتاب  ٣٠٥
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غيـرِ  ومن الناسِ من يشترِي لَهو الْحديث ليضلَّ عن سبِيلِ اللَّه بِ{ : واهللا يقول سبحانه 
 هِنيم ذَابع ملَه كا أُولَئوزا هذَهختيلْمٍ وا كَأَنْ } { عكْبِرتسلَّى ما وناتآي هلَيلَى عتإِذَا تو

ويقول سبحانه يف سورة الفرقان يف }  لَم يسمعها كَأَنَّ في أُذُنيه وقْرا فَبشره بِعذَابٍ أَليمٍ 
  } والَّذين لَا يشهدونَ الزور وإِذَا مـروا بِـاللَّغوِ مـروا كرامـا     { : باد الرمحن صفة ع

ال حيضرون ، ويقول النيب صـلى  : ومعىن ال يشهدون . والزور يشمل مجيع أنواع املنكر 
 ٣٠٦»ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف « : اهللا عليه وسلم 

باحلاء املكسـورة املهملـة    -واملراد باحلر. رواه البخاري يف صحيحه ، معلقا جمزوما به 
الغناء وآالت اللهو؛ وألن اهللا سـبحانه  : واملراد باملعازف . الفرج احلرام  -والراء املهملة

وال شك أن مشاهدة األفالم املنكـرة ،  . حرم على املسلمني وسائل الوقوع يف احملرمات 
ض يف التلفاز من املنكرات من وسائل الوقوع فيها ، أو التساهل يف عدم إنكارها وما يعر

ــتعان .    .واهللا املســــــــــــــــــــــــــــ
  

ــيال   ــهر ل ــارا والس  ــوم ــن الن ــائمني م ــض الص ــه بع ــا يفعل ــم م   حك
ال حرج يف النوم ارا وليال إذا مل يترتب عليه إضاعة شيء من الواجبات وال ارتكـاب   

مسلم سواء كان صائما أو غريه عدم السـهر بالليـل   شيء من احملرمات ، واملشروع لل
واملبادرة إىل النوم بعد ما ييسر اهللا له من قيام الليل ، مث القيام إىل السـحور إن كـان يف   

: رمضان؛ ألن السحور سنة مؤكدة وهو أكلة السحر؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم  
: وقوله صلى اهللا عليه وسلم . متفق على صحته  ٣٠٧» تسحروا فإن يف السحور بركة « 
  .رواه مسلم يف صحيحه  ٣٠٨» فصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر « 

كما جيب على الصائم وغريه احملافظة على مجيع الصلوات اخلمس يف اجلماعة واحلذر من 
ـ . التشاغل عنها بنوم أو غريه  ب كما جيب على الصائم وغريه أداء مجيع األعمال اليت جي

وهكذا جيـب  . وعدم التشاغل عنها بنوم أو غريه . أداؤها يف أوقاا للحكومة أو غريها 

                                           
  .باب ما جاء فيمن يستحل اخلمر ويسميه بغري امسه ) األشربة(رواه البخاري معلقا يف  ٣٠٦
  ) .١٠٩٥(باب فضل السحور برقم ) الصيام(، ومسلم يف ) ١٩٢٣(باب بركة السحور برقم ) الصوم(رواه البخاري يف  ٣٠٧
  ) .١٠٩٦(باب فضل السحور برقم ) الصيام(رواه مسلم يف  ٣٠٨



١٨٧ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

عليه السعي يف طلب الرزق احلالل الذي حيتاج إليه هو ومن يعول وعدم التشاغل عـن  
ــريه   ــوم أو غــــــــ ــك بنــــــــ   .ذلــــــــ

واخلالصة أن وصييت للجميع من الرجال والنساء والصوام وغريهم هي تقـوى اهللا جـل   
 مجيع األحوال ، واحملافظة على أداء الواجبات يف أوقاا على الوجه الذي شرعه وعال يف

وإذا . اهللا ، واحلذر كل احلذر من التشاغل عن ذلك بنوم أو غريه من املباحات أو غريها 
أصـلح اهللا  . كان التشاغل عن ذلك بشيء من املعاصي صار اإلمث أكرب واجلرمية أعظـم  

  .يف الدين وثبتهم على احلق وأصلح قادم إنه جـواد كـرمي   أحوال املسلمني وفقههم 
  

  ٣٠٩الغيبة والنميمة والسب وغريها من املعاصي جتـرح الصـوم وتضـعف األجـر    
وهي معصية ؛ لقول اهللا عز وجل . الغيبة ال تفطر الصائم ، وهي ذكر اإلنسان مبا يكره  

 : } بحا أَيضعب كُمضعب بتغلَا يوهكـذا النميمـة     ١٢حلجرات اآليـة  سورة ا} و
والسب والشتم والكذب ، كل ذلك ال يفطر الصائم ، ولكنها معاص جيب احلذر منـها  
واجتناا من الصائم وغريه ، وهي جترح الصوم وتنقص األجر؛ لقول النيب صلى اهللا عليه 

طعامه  من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل ، فليس هللا حاجة يف أن يدع« : وسلم 
الصيام « : رواه اإلمام البخاري يف صحيحه ، ولقوله صلى اهللا عليه وسلم  ٣١٠» وشرابه 

جنة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل 
ــائم :  ــه   ٣١١»إين ص ــق علي ــثرية   . متف ــىن ك ــذا املع ــث يف ه   .واألحادي
  

  ٣١٢الســــحور لــــيس شــــرطا يف صــــحة الصــــيام    
امه صحيح ؛ ألن السحور ليس شرطا يف صحة الصيام ، وإمنا هو مستحب؛ لقـول  صي 

                                           
  .هـ ١٤١٩\٩\٢٠بتاريخ ) ١٦٧٥(العدد ) الدعوة(جملة  ٣٠٩

  
  ) .١٩٠٣(باب من مل يدع قول الزور برقم ) الصوم(رواه البخاري يف  ٣١٠

  

  ) .١٩٠٤(باب هل يقول إين صائم إذا شتم برقم ) الصوم(رواه البخاري يف  ٣١١
   ١٦١اجلزء الثاين ص ) الدعوة(كتاب  ٣١٢
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  .متفـق عليـه    ٣١٣» تسحروا فإن يف السحور بركـة  « : النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  

ــا  ــوم اونـــــ ــارك الصـــــ ــم تـــــ   ٣١٤حكـــــ
من أفطر يف رمضان عمدا لغري عذر شرعي فقد أتى كبرية من الكبائر ، وال يكفر بذلك  

واألدلة كثرية تدل على . علماء ، وعليه التوبة إىل اهللا سبحانه مع القضاء يف أصح أقوال ال
وعليـه  . أن ترك الصيام ليس كفرا أكرب إذا مل جيحد الوجوب وإمنا أفطر تساهال وكسال 

. إطعام مسكني عن كل يوم إذا تأخر القضاء إىل رمضان آخر من غري عـذر شـرعي   
إذا مل جيحد وجوما فإنه ال يكفـر بـذلك ،   وهكذا ترك الزكاة واحلج مع االستطاعة 

وعليه أداء الزكاة عما مضى من السنني اليت فرط فيها ، وعليه احلج مع التوبة النصوح من 
. التأخري؛ لعموم األدلة الشرعية يف ذلك الدالة على عدم كفرمها إذا مل جيحدا وجومـا  

يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل  ومن ذلك حديث تعذيب تارك الزكاة مباله يوم القيامة مث
ــار    ٣١٥النــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ــرك الصــيام دون عــذر شــرعي       ــم القضــاء علــى مــن ت   حك
حكم من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء أنه قد عصى اهللا ورسـوله   

وأتى كبرية من كبائر الذنوب ، وعليه التوبة إىل اهللا من ذلك ، وعليه القضاء لكل ما ترك 
وإن كان فقريا ال يسـتطيع  . عن كل يوم إن كان قادرا على اإلطعام مع إطعام مسكني 

اإلطعام كفاه القضاء والتوبة؛ ألن صوم رمضان فرض عظيم قد كتبه اهللا على املسـلمني  
  .املكلفني وأخرب النيب صلى اهللا عليه وسـلم أنـه أحـد أركـان اإلسـالم اخلمسـة       

فع أمره إىل ويل األمـر ، أو إىل هيئـة   والواجب تعزيره على ذلك وتأديبه مبا يردعه إذا ر
األمر باملعروف والنهي عن املنكر هذا إذا كان ال جيحد وجوب صيام رمضان ، أمـا إن  

                                           
باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ) الصيام(، ومسلم يف ) ١٩٢٣(باب بركة السحور من غري إجياب برقم ) الصوم(رواه البخاري يف  ٣١٣
  ) .١٠٩٥(برقم 

  

   ١٧٨لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(كتاب  ٣١٤
  

  ) .١٦٤٧(باب إمث مانع الزكاة برقم ) الزكاة(رواه مسلم يف  ٣١٥
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جحد وجوب صوم رمضان فإنه يكون يف ذلك كافرا مكذبا هللا ورسوله صلى اهللا عليـه  
تلـه  وسلم يستتاب من جهة ويل األمر بواسطة احملاكم الشرعية فإن تاب وإال وجـب ق 

خرجـه   ٣١٦»من بدل دينه فـاقتلوه  « : ألجل الردة ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ــحيحه   ــاري يف صــــــــــــ   .البخــــــــــــ

أما إن ترك الصوم من أجل املرض أو السفر فال حرج عليه يف ذلك ، والواجـب عليـه   
ومن كَانَ مرِيضـا أَو  { القضاء إذا صح من مرضه أو قدم من سفره؛ لقول اهللا عز وجل 

 رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى ساآليـة مـن سـورة البقـرة     ١٨٥سورة البقرة اآليـة  } ع .  
  

ــه    ــال بوجوبـ ــان جهـ ــوم رمضـ ــرك صـ ــن تـ ــم مـ   ٣١٧حكـ
يلزمه القضاء لذلك الشهر الذي مل تصوميه مع التوبة واالستغفار ، وعليك مـع ذلـك   

تمر أو األرز أو غريمها إطعام مسكني لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد ، من ال
إذا كنت تستطيعني ذلك ، أما إن كنت فقرية ال تستطيعني فال شيء عليك سوى الصيام 

.  

ــرض  ــل املـ ــن أجـ ــاء مـ ــر القضـ ــن أخـ ــى مـ ــارة علـ   ال كفـ
ــاء   ــابع يف القضـــــــ ــزم التتـــــــ   ال يلـــــــ
ــفى   ــىت يشــ ــاء حــ ــه قضــ ــب عليــ ــريض ال جيــ   املــ
ــيام   ــه الصـــ ــى عنـــ ــالة ال يقضـــ ــارك الصـــ   تـــ

  

  املسلمون باإلفطـار ملـرض مـزمن مث بـرئ قضـاء     ليس على من نصحه األطباء 
إذا كان األطباء الذين نصحوه بعدم الصوم دائما أطباء من املسلمني املوثوقني العـارفني   

                                           
  ) .٣٠١٧(باب ال يعذب بعذاب اهللا برقم ) د والسرياجلها(رواه البخاري يف  ٣١٦

  
  ١٥٨اجلزء الثاين ص ) الدعوة( ٣١٧
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جبنس هذا املرض وذكروا له أنه ال يرجى برؤه فليس عليه قضاء ويكفيه اإلطعام وعليه أن 
  .يستقبل الصيام مستقبال 

ــاء   ــوم القضـــــ ــع صـــــ ــم قطـــــ   حكـــــ
مال الصيام ، وال جيوز اإلفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم الواجب إك

ــه     ــاب اهللا علي ــاب ت ــن ت ــت ، وم ــا فعل ــة مم ــك التوب ــذر ، وعلي   .الن
  

  ٣١٨ال قضــــــاء علــــــى املرتــــــد إذا تــــــاب   
ليس عليه القضاء ومن تاب تاب اهللا عليه ، فإذا ترك اإلنسان الصالة أو أتى بناقض مـن  

 وتاب فإنه ال قضاء عليه ، هذا هو الصواب من أقوال أهـل  نواقض اإلسالم مث هداه اهللا
{ : قال اهللا سبحانه وتعـاىل  . العلم ألن اإلسالم جيب ما قبله والتوبة دم ما كان قبلها 

 لَفس ا قَدم ملَه فَرغوا يهتنوا إِنْ يكَفَر ينلَّذفـبني اهللا    ٣٨سورة األنفال اآليـة  } قُلْ ل
تعاىل أن الكافر إذا أسلم غفر اهللا له ما قد سلف ، والنيب صلى اهللا عليه وسـلم  سبحانه و

ــال  ــه  « : ق ــان قبل ــا ك ــدم م ــالم يه ــها واإلس ــا قبل ــب م ــة جت   .» التوب
  

هل جيوز أن يصام عن امليت إذا كان ال يصوم أيام حياته يف رمضان ؟ مع أنه أخـرج  
ــه   ــل موتــــــــ ــارة قبــــــــ   ٣١٩كفــــــــ

: كان مسلما يصلي ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  يشرع ألقاربه أن يصوموا عنه إذا
إال أن يكـون تـرك   . متفق على صحته .  ٣٢٠»من مات وعليه صيام صام عنه وليه « 

وجيزئ اإلطعام . الصيام لعجزه عنه بسبب الكرب أو مرض ال يرجى برؤه ، فال صيام عليه 
  .فطرهـا  الذي أخرج يف حياتـه ، إذا كـان أخرجـه عـن مجيـع األيـام الـيت أ       

أما إن كان ال يصلي فال يقضى عنه الصيام الذي عليه ؛ ألن من ترك الصالة عمدا كفـر  
                                           

  .هـ  ١٤١٩ \ ١٢ \ ٢٣بتاريخ ) ١١٩١٣(العدد ) عكاظ(جريدة  ٣١٨
  . ١٦٧اجلزء الثاين ص ) الدعوة(كتاب  ٣١٩
  ) .١١٤٧(اء الصوم عن امليت برقم باب قض) الصيام(، ومسلم يف ) ١٩٥٢(باب من مات وعليه صوم برقم ) الصوم(رواه البخاري يف  ٣٢٠
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العهد الذي بيننا « : كفرا أكرب ، يف أصح قويل العلماء ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
، أخرجه اإلمام أمحد وأبـو داود والترمـذي   ٣٢١» وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر 

بن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة بن احلصيب رضي اهللا عنه ، ولقوله صلى والنسائي وا
رأس األمر اإلسالم ، وعموده الصالة ، وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل « : اهللا عليه وسلم 

رواه اإلمام أمحد والترمذي بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه ، .  ٣٢٢»اهللا 
 ٣٢٣» بني الرجل وبني الشرك والكفر تـرك الصـالة   « : صلى اهللا عليه وسلم ولقوله 

واألحاديـث يف  . خرجه اإلمام مسلم يف صحيحه عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما 
ونسأل اهللا جلميع املسلمني التوفيق ملا يرضيه ، واإلعانة على أداء مـا  . هذا الباب كثرية 

ها ، على الوجه الذي يرضيه سبحانه ، إنه مسيع قريب أوجب اهللا عليهم من الصالة وغري
.  
  

  ٣٢٤حكم القضاء عمن ماتت وقد تركت الصيام وكانت مريضة ومل تستطع الصـيام 
ما دامت ماتت وهي مريضة ومل تستطع الصيام ، فإنك ال تقضني عنها شـيئا ، ولـيس   

تصـلي ولـو    عليك إطعام ، أما الصالة فقد غلطت يف تركها ، وكان الواجب عليها أن
كانت مريضة ، وال تؤجل الصالة ، فالواجب على املريض أن يصلي حبسب حالـه ؛ إن  
استطاع القيام صلى قائما ، وإن عجز صلى قاعدا ، فإن مل يستطع القعود صـلى علـى   
جنبه ، واألمين أفضل من األيسر إن استطاع ، فإن مل يستطع الصالة على جنبـه صـلى   

صلى اهللا عليه وسلم ملا شكا إليه بعض الصحابة رضي اهللا عنهم  مستلقيا ، هكذا أمر النيب
صل قائما ، فإن مل تستطع فقاعدا ، فإن مل تستطع فعلى جنب ، فـإن  « : املرض قال له 

                                           
باب ما جاء يف ترك ) اإلميان(، والترمذي يف ) ٢٢٤٢٨(من حديث بريدة األسلمي برقم ) باقي مسند األنصار(رواه اإلمام أمحد يف  ٣٢١

  ) ٥٧٤( املشكاة وصححه األلباىن ىف ) .١٠٧٩(، وابن ماجه يف إقامة الصالة باب ما جاء فيمن ترك الصالة برقم ) ٢٦٢١(الصالة برقم 
باب ما جاء يف حرمة الصاله برقم ) اإلميان(، والترمذي يف ) ٢١٠٠٨(حديث معاذ بن جبل برقم ) مسند األنصار(رواه اإلمام أمحد يف  ٣٢٢

  )٤١٣(وصححه األلباىن ىف اإلرواء ) . ٢٥٤١(
  ) .١١٦(باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة برقم ) اإلميان(رواه مسلم يف  ٣٢٣
  . ٢٢٥ص  ٥ج ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ ابن باز( ٣٢٤
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هذا هو الواجب ذكرا كان أم أنثى ؛ وذلك بـأن ينـوي   .  ٣٢٥» مل تستطع فمستلقيا 
يع ، فيكرب ناويا تكبرية اإلحـرام ، مث  أركان الصالة وواجباا يف قلبه ، ويتكلم مبا يستط

يقرأ دعاء االستفتاح والفاحتة وما تيسر من القرآن ، مث يكرب وينوي الركـوع ويقـول   
ربنا : مسع اهللا ملن محده ناويا الرفع من الركوع ، ويقول : مث يقول . سبحان ريب العظيم 

 األعلـى ، مث يرفـع   سبحان ريب: ولك احلمد إىل آخره ، مث يكرب ناويا السجود ويقول 
رب اغفر يل ، مث يكرب ناويا السجدة الثانيـة  : مكربا ناويا اجللوس بني السجدتني ويقول 

  .وهكــــــــــذا بالنيــــــــــة والكــــــــــالم 
والصالة ال تقضى ، وإمنا عليك الدعاء هلا ، والترحم عليها ، واالستغفار هلا إن كانـت  

وتدعو غري اهللا فال يدعى هلا مسلمة موحدة ، أما إن كانت تدعو األموات وتستغيث م 
ــق   ــاهللا التوفيــ ــرب وبــ ــرك أكــ ــذا شــ ــها هــ   .، ألن فعلــ

  

ــه    ــاء عنـــ ــت القضـــ ــارب امليـــ ــرع ألقـــ   يشـــ
متفـق  .  ٣٢٦»من مات وعليه صيام صام عنه وليه « : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

واملراد بالويل القريب سواء كان من جهة األب أو جهة األم ، فإن مل يتيسر . على صحته 
من يصوم عنها أطعم عنها عن كل يوم مسكينا نصف صاع ، ومقداره كيلو ونصـف ،  

ــريا      ــا فق ــراء أو بيت ــن الفق ــدا م ــع واح ــي اجلمي ــرج أن تعط   . وال ح
  

ــل     ــيض أفض ــا يف الب ــام وكو ــة أي ــيام ثالث ــل لص ــه حم ــهر كل   الش
ـ    يض املشروع للمؤمن واملؤمنة صيام ثالثة أيام من كل شهر ، فإن صامها يف األيـام الب

كان أفضل ، وإن صامها يف بقية الشهر كله كفى ذلك ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أوصى بصيام ثالثة أيام من كل شهر ، وبني أن األيام البيض أفضل من غريهـا ، فـإذا   

                                           
، وذكره صاحب مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح يف كتاب ٢٤٧ص  ٤ذكره صاحب فيض القدير شرح اجلامع الصغري يف ج  ٣٢٥

  . ٢٢٤ص  ٣، وذكره صاحب نيل األوطار يف كتاب صالة املريض ج ٣١٤ص  ٣، ج )١٢٤٨(الطهارة باب القصد برقم 
  ) .١١٤٧(باب قضاء الصوم عن امليت برقم ) الصيام(، ومسلم يف ) ١٩٥٢(باب من مات وعليه صوم برقم ) الصوم(رواه البخاري يف  ٣٢٦
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كانت املرأة أو الرجل يصومان األيام البيض ، مث شغال عنها شرع هلما الصيام من بقيـة  
، وال يسمى قضاء ألن الشهر كله حمل صيام من أوله إىل آخره ، فإذا الشهر ، واحلمد هللا 

صام املؤمن أو املؤمنة من أوله أو من وسطه أو من آخره ثالثة أيـام حصـل املقصـود    
ــيض    ــام البــ ــمها يف أيــ ــنة وإن مل يصــ ــلت الســ   .وحصــ

  

ــا   ــا وتفريقهـــ ــلم مجعهـــ ــيض للمســـ ــام البـــ   األيـــ
ن النيب صلى اهللا عليه وسلم حـث علـى   وإن صامها يف غري أيام البيض كفى ذلك ؛ أل

صيامها من كل شهر ومل يقيدها بأيام البيض ، كما يف الصحيحني عن الـنيب صـلى اهللا   
صم مـن الشـهر   « : عليه وسلم أنه قال لعبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما 

حيحني عن ، ويف الص ٣٢٧» ثالثة أيام فإن احلسنة بعشر أمثاهلا ، وذلك مثل صيام الدهر 
: " أوصاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بـثالث  « : أيب هريرة رضي اهللا عنه ، قال 

واألحاديث يف .  ٣٢٨»صيام ثالثة أيام من كل شهر وركعيت الضحى وأن أوتر قبل النوم 
وهو خمري إن شاء مجعها وإن شاء فرقها ؛ إلطالق األحاديث وعـدم  . هذا الباب كثرية 

ــاب ــدها بالتتــــــ ــق . ع تقييــــــ   .واهللا ويل التوفيــــــ
  

ــوال   ــد شـــ ــت بعـــ ــاء الســـ ــم قضـــ   ٣٢٩حكـــ
من صام « : صيام ست من شوال سنة وليست فريضة ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

خرجه اإلمام مسلم يف صـحيحه   ٣٣٠»رمضان مث أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر 
  .فرقة إلطالق لفظـه  واحلديث املذكور يدل على أنه ال حرج يف صيامها متتابعة أو مت. 

                                           
  ) .١١٥٩(باب النهي عن صوم الدهر برقم ) الصيام(، ومسلم يف ) ١٩٧٦(باب صوم الدهر برقم ) الصوم(رواه البخاري يف  ٣٢٧
سنن النسائي قيام الليل ،)٧٦٠(سنن الترمذي الصوم ،)٧٢١(صحيح مسلم صالة املسافرين وقصرها ،)١٨٨٠(صحيح البخاري الصوم  ٣٢٨

  ).١٧٤٥(سنن الدارمي الصوم ،)٢/٢٧١(مسند أمحد بن حنبل ،)١٤٣٢(سنن أبو داود الصالة ،)١٦٧٧(وتطوع النهار 
  . ١٦٥ص  ٢مجع وترتيب حممد املسند ج ) فتاوى إسالمية(كتاب  ٣٢٩
مسند ،)١٧١٦(سنن ابن ماجه الصيام ،)٢٤٣٣(سنن أبو داود الصوم ،)٧٥٩(سنن الترمذي الصوم ،)١١٦٤(صيام صحيح مسلم ال ٣٣٠

  ).١٧٥٤(سنن الدارمي الصوم ،)٥/٤١٧(أمحد بن حنبل 
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 ٨٤سورة طه اآلية } وعجِلْت إِلَيك رب لترضى { : واملبادرة ا أفضل ؛ لقوله سبحانه 
. وملا دلت عليه اآليات القرآنية واألحاديث النبوية من فضل املسابقة واملسارعة إىل اخلري 

أحـب  « : عليه وسلم  وال جتب املداومة عليها ولكن ذلك أفضل ؛ لقول النيب صلى اهللا
وال يشرع قضاؤها بعد انسالخ شوال .  ٣٣١»العمل إىل اهللا ما داوم عليه صاحبه وإن قل 

ــذر       ــري ع ــذر أو لغ ــت لع ــواء ترك ــها س ــات حمل ــنة ف ــا س ؛ أل .  
  

ــت     ــيام الســ ــل لصــ ــه حمــ ــوال كلــ ــهر شــ   شــ
من صام رمضان مث أتبعه ستا مـن  « : ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

وهذه األيام ليست . خرجه اإلمام مسلم يف الصحيح .  ٣٣٢» وال كان كصيام الدهر ش
معينة من الشهر بل خيتارها املؤمن من مجيع الشهر ، فإذا شاء صـامها يف أولـه ، أو يف   
أثنائه ، أو يف آخره ، وإن شاء فرقها ، وإن شاء تابعها ، فاألمر واسع حبمـد اهللا ، وإن  

أول الشهر كان ذلك أفضل ؛ ألن ذلك من باب املسارعة إىل اخلري  بادر إليها وتابعها يف
وال تكون بذلك فرضا عليه ، بل جيوز له تركها يف أي سنة ، لكن االسـتمرار علـى   . 

أحب العمـل إىل اهللا  « : صومها هو األفضل واألكمل ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .  ٣٣٣» ما داوم عليه صاحبه وإن قل 

  

ــت   ــوال  ال يشــ ــت شــ ــيام ســ ــابع يف صــ   ٣٣٤رط التتــ
صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وجيـوز صـيامها    

متتابعة ومتفرقة ؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أطلق صيامها ومل يـذكر تتابعـا وال   

                                           
سنن ابن ،)١٣٦٨(سنن أبو داود الصالة ،)٧٦٢(سنن النسائي القبلة ،)٧٨٢(صحيح مسلم الصيام ،)١٨٦٩(صحيح البخاري الصوم  ٣٣١
  ).٦٨٨(موطأ مالك الصيام ،)٦/١٩٩(مسند أمحد بن حنبل ،)٤٢٣٨(الزهد  ماجه

  ) .١١٦٤(باب استحباب صوم ستة أيام من شوال برقم ) الصيام(رواه مسلم يف  ٣٣٢
  

  ) .٧٨٢(باب صيام النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غري رمضان برقم ) الصيام(رواه مسلم يف  ٣٣٣
  ١٦٥ص  ٢يلة الشيخ حممد املسند ج مجع وترتيب فض) فتاوى إسالمية(كتاب  ٣٣٤
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كان من صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال « : تفريقا ، حيث قال صلى اهللا عليه وسلم 
  .أخرجـه اإلمـام مسـلم يف صـحيحه وبـاهللا التوفيـق       .  ٣٣٥» كصيام الـدهر  

  

ــت   ــوم الســ ــى صــ ــاء علــ ــدمي القضــ ــروع تقــ   املشــ
قد اختلف العلماء يف ذلك ، والصواب أن املشروع تقدمي القضاء على صوم السـت     

من صام رمضان مث أتبعـه  « : وغريها من صيام النفل ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ومن قـدم السـت   . خرجه مسلم يف صحيحه  ٣٣٦» ستا من شوال كان كصيام الدهر 

على القضاء مل يتبعها رمضان ، وإمنا أتبعها بعض رمضان ، وألن القضاء فرض ، وصيام 
ــة   ــام والعنايــ ــرض أوىل باالهتمــ ــوع ، والفــ ــت تطــ   . الســ

  

ــارة    ــيام الكف ــى ص ــوال عل ــن ش ــت م ــيام س ــدمي ص ــوز تق   ٣٣٧ال جي
صوم الكفارة فال جيوز تقدمي الست عليها ؛ ألا نفل والكفارة فرض ، الواجب البدار ب 

  .وهي واجبة على الفور ، فوجب تقدميها على صوم الست وغريها من صـوم النافلـة   
  

ــاء   ــه قضــ ــن عليــ ــوع ملــ ــيام التطــ ــم صــ   ٣٣٨حكــ
الواجب على من عليه قضاء رمضان أن يبدأ به قبل صوم النافلة ؛ ألن الفرض أهم مـن   

  .صح أقوال أهل العلم النفل يف أ

                                           
  ) .١١٦(باب استحباب صوم ستة أيام من شوال برقم ) الصيام(رواه مسلم يف  ٣٣٥
مسند ،)١٧١٦(سنن ابن ماجه الصيام ،)٢٤٣٣(سنن أبو داود الصوم ،)٧٥٩(سنن الترمذي الصوم ،)١١٦٤(صحيح مسلم الصيام  ٣٣٦

  ).١٧٥٤(سنن الدارمي الصوم ،)٥/٤١٧(أمحد بن حنبل 
  . ١٦٦ص  ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج ) فتاوى إسالمية(كتاب  ٣٣٧

  
  ١٧٣لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(كتاب  ٣٣٨
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ــوراء     ــوم عاشــــ ــوم يــــ ــب يف صــــ     الترغيــــ
فيستحب لكل مسلم ومسلمة صيام هذا اليوم شكرا هللا عز وجل ، وهو اليوم العاشر من 

ويستحب أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما خمالفة لليهود يف ذلـك ، وإن صـام   . احملرم 
ألنه روي عن النيب صلى اهللا عليـه   الثالثة مجيعا التاسع والعاشر واحلادي عشر فال بأس ؛

: ويف رواية أخرى . ٣٣٩»خالفوا اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده « : وسلم أنه قال 
وصح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه سـئل عـن   .  ٣٤٠»صوموا يوما قبله أو يوما بعده « 

يف صـوم  واألحاديث .  ٣٤١» يكفر اهللا به السنة اليت قبله « : صوم يوم عاشوراء فقال 
ونظرا إىل أن يوم السبت املوافـق ثالثـني ذي   . يوم عاشوراء والترغيب يف ذلك كثرية 

هـ حسب التقومي حيتمل أن يكون من ذي احلجـة مـن جهـة     ١٤١٦احلجة من عام 
هـ إذا  ١٤١٧الرؤية وإكمال العدد ، وحيتمل أن يكون هو أول يوم من شهر عاشوراء 

األفضل للمؤمن يف هذا العام أن يصـوم االثـنني   يوما ، فإن  ٢٩كان شهر ذي احلجة 
والثالثاء احتياطا ؛ ألن يوم األحد حيتمل أن يكون التاسع إن كان شهر ذي احلجة ناقصا 
، وحيتمل أن يكون هو الثامن إن كان شهر ذي احلجة كامال ، ومن صام يـوم األحـد   

السنة ، وألن صوم ثالثة أيام واالثنني والثالثاء فحسن ؛ ملا يف ذلك من متام االحتياط هلذه 
. من كل شهر سنة معلومة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وللبيان واإليضاح جرى حتريره 

وأسأل اهللا أن يوفقنا ومجيع املسلمني ملا يرضيه ، وأن جيعلنا مجيعا من املسارعني إىل كـل  
  .خـــــــري ، إنـــــــه جـــــــواد كـــــــرمي    

  

  ٣٤٢حكــــــم حتــــــري ليلــــــة عاشــــــوراء     
سنة يستحب صيامه ؛ صامه النيب صلى اهللا عليـه وسـلم وصـامه     صيام يوم عاشوراء

                                           
باب صوم يوم ) السنن الكربى(، ورواه البيهقي يف ) ٢١٥٥(بداية مسند عبد اهللا بن العباس برقم ) مسند بين هاشم(رواه اإلمام أمحد يف  ٣٣٩

  ) .٨٤١٨(التاسع برقم 
  ) .٤٣١٥(باب الصوم قبل يوم عاشوراء برقم ) جممع الزوائد(رواه اهليثمي يف  ٣٤٠
  ) .١١٦٢(باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر برقم ) الصيام(رواه مسلم يف  ٣٤١
  . ١٦٩ص  ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج ) فتاوى إسالمية(كتاب  ٣٤٢
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الصحابة وصامه موسى قبل ذلك شكرا هللا عز وجل ؛ وألنه يوم جنى اهللا فيـه موسـى   
وقومه وأهلك فرعون وقومه فصامه موسى و بنو إسرائيل شكرا هللا عز وجل ، مث صـامه  

اهللا موسى ، وكان أهل اجلاهلية النيب صلى اهللا عليه وسلم شكرا هللا عز وجل وتأسيا بنيب 
يصومونه أيضا ، وأكده النيب صلى اهللا عليه وسلم على األمة ، فلما فرض اهللا رمضـان  

وأخرب عليه الصالة والسالم أن صـيامه  .  ٣٤٣» من شاء صامه ومن شاء تركه « : قال 
  .يكفــــــر اهللا بــــــه الســــــنة الــــــيت قبلــــــه 

لليهود ؛ ملا ورد عنه عليه الصالة والسالم واألفضل أن يصام قبله يوم أو بعده يوم خالفا 
صوموا يوما قبله ويوما بعـده  « : ويف لفظ .  ٣٤٤»صوموا يوما قبله أو يوما بعده « : 
فإذا صام يوما قبله أو بعده يوما أو صام اليوم الذي قبله واليوم الذي بعـده أي  .  ٣٤٥»

أما حتري ليلة عاشوراء فهذا  .وفيه خمالفة ألعداء اهللا اليهود . صام ثالثة أيام فكله طيب 
فال يلزم الدعوة إىل حتـري اهلـالل ؛ ألن   . أمر ليس بالالزم ؛ ألنه نافلة ليس بالفريضة 

وهلذا . املؤمن لو أخطأه فصام بعده يوما وقبله يوما ال يضره ذلك ، وهو على أجر عظيم 
  .ال جيــب االعتنــاء بــدخول الشــهر مــن أجــل ذلــك ؛ ألنــه نافلــة فقــط 

  

  ٣٤٦التاسع مع العاشر أفضـل مـن صـوم احلـادي عشـر مـع العاشـر       صوم   
صيام يوم عاشوراء سنة ؛ ملا ثبت يف األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه  

وسلم من الداللة على ذلك ، وأنه كان يوما تصومه اليهود ألن اهللا جنى فيه موسى وقومه 
عليه وسلم شكرا هللا ، وأمر بصـيامه   وأهلك فرعون وقومه ، فصامه نبينا حممد صلى اهللا

وشرع لنا أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده ، وصوم التاسع مع العاشر أفضل ، وإن صام 

                                           
) الصيام(، ومسلم يف ) ٥٤٠٢(برقم ) يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام : ( وله تعاىل باب ق) تفسري القرآن(رواه البخاري يف  ٣٤٣

  واللفظ له ) ١١٢٥(باب صوم يوم عاشوراء برقم 
  ) .٢١٥٥(مسند عبد اهللا بن العباس برقم ) مسند بين هاشم(رواه أمحد يف  ٣٤٤
) حرف الصاد(، وذكره صاحب الفتح الكبري يف  ١١٦ص  ١١ء ج باب صيام يوم عاشورا) الصوم(ذكره العيين يف عمدة القاري يف  ٣٤٥

  ) .٧٢٩٣(باب صوم يوم عاشوراء برقم 
  . ١٧٠ص  ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج ) فتاوى إسالمية(كتاب  ٣٤٦
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العاشر مع احلادي عشر كفى ذلك ، ملخالفة اليهود ، وإن صامهما مجيعا مع العاشر فال 
أمـا صـومه    .٣٤٧»صوموا يوما قبله ويوما بعده « : بأس ؛ ملا جاء يف بعض الروايات 

ــره  ــده فيكــــــــــــــ   .وحــــــــــــــ
  

ــريه     ــاج وغــ ــة للحــ ــوم عرفــ ــوم يــ ــم صــ   حكــ
صوم يوم عرفة مستقل ، وله فضل عظيم يكفر اهللا به السنة اليت قبله والسنة اليت بعده أما  

احلاج فال جيوز له أن يصوم يوم عرفة ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقـف يف ذلـك   
ــر    ــو مفطــــــــ ــوم وهــــــــ   .اليــــــــ

  

  ليــــه قضــــاءحكــــم صــــوم يــــوم عرفــــة ملــــن ع
احلاج ال يصوم عرفة ، الواجب عليه أن يفطر يف يوم عرفة ، أما غري احلجاج فيسـتحب  
هلم صيامه فهو يوم فضيل ، صيامه يكفر السنة اليت قبله واليت بعده ، وفيه خري عظيم لكن 
احلجاج ال يصومون ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقف يف عرفة مفطرا وـى عـن   

أما غري احلاج فال بأس أن يصوم ، لكن إذا كان عليه صوم قضـاء يبـدأ   الصوم فيها ، 
  .بالقضاء وإذا صام يوم عرفة عن القضاء وأيام التسـع عـن القضـاء فهـذا حسـن      

  

ــا    ــيام فيهـــ ــن الصـــ ــهي عـــ ــام املنـــ   ٣٤٨األيـــ
األيام اليت ينهى عن الصيام فيها يوم اجلمعة ، حيث ال جيوز أن يصوم يوم اجلمعة مفـردا  

ــذلك  ــك يتطــوع ب ــه وســلم ــى عــن ذل   .؛ ألن الرســول صــلى اهللا علي
وهكذا ال يفرد يوم السبت تطوعا ، لكن إذا صام اجلمعة ومعها السبت أو معها اخلميس 

                                           
) حرف الصاد(يف ، وذكره صاحب الفتح الكبري  ١١٦ص  ١١باب صيام يوم عاشوراء ج ) الصوم(ذكره العيين يف عمدة القاري يف  ٣٤٧

  ) .٧٢٩٣(باب صوم يوم عاشوراء برقم 
  ١٦٨،  ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(كتاب  ٣٤٨
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  .فال بأس ، كما جاءت بذلك األحاديث عن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم     
يـام  وكذلك يوم عيـد النحـر وأ  . وكذلك ينهى عن صوم يوم عيد الفطر وذلك حمرم 

التشريق كلها ال تصام ؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ى عن ذلـك ، إال أن أيـام   
التشريق قد جاء ما يدل على جواز صومها عن هدي التمتع والقران خاصة ملن مل يستطع 

: اهلدي ؛ ملا ثبت يف البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها و ابن عمر رضي اهللا عنهما قاال 
أما كوـا تصـام   .  ٣٤٩»ام التشريق أن يصمن إال ملن مل جيد اهلدي مل يرخص يف أي« 

تطوعا أو ألسباب أخرى فال جيوز كيوم العيد ؛ وهكذا يوم الثالثني مـن شـعبان إذا مل   
تثبت رؤية اهلالل ، فإنه يوم شك ال جيوز صومه يف أصح قويل العلماء سواء كان صحوا 

ــى ال  ــة عل ــحيحة الدال ــث الص ــا ؛ لألحادي ــك  أو غيم ــن ذل ــهي ع   .   .ن
   

  ال جيــوز صــيام يــوم الشــك ولــو كانــت الســماء غائمــة        
ال جيوز صيام يوم الشك ولو كانت السماء مغيمة هذا الصواب ؛ ألن الرسول صـلى    

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان « : اهللا عليه وسلم قال 
ال تقدموا رمضان بصـوم يـوم وال   « : وسلم  وقال صلى اهللا عليه.  ٣٥٠»ثالثني يوما 

ــمه      ــوما فليصـ ــوم صـ ــان يصـ ــل كـ ــومني إال رجـ   . ٣٥١» يـ
وأما ما يروى عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان يصوم يوم الثالثني إذا كان غيمـا ،  
فهذا اجتهاد منه رضي اهللا عنه والصواب خالفه وأن الواجب اإلفطار ، وابن عمر اجتهد 

ن اجتهاده خمالف للسنة عفا اهللا عنه ، والصواب أن املسلمني عليهم أن يف هذا املقام ولك
يفطروا يوم الثالثني إذا مل ير اهلالل ولو كان غيما فإنه جيب اإلفطار ، وال جيوز الصـوم  
حىت يثبت اهلالل أو يكمل الناس العدة ، عدة شعبان ثالثني يوما ، هذا هو الواجب على 

النص لقول أحد من الناس ال لقول ابن عمر وال غريه ؛ ألن  املسلمني وال جيوز أن خيالف

                                           
  ).٩٧٢(موطأ مالك احلج ،)١٨٩٤(صحيح البخاري الصوم  ٣٤٩
  ) .١٩٠٩(رقم ب'' إذ رأيتم اهلالل فصوموا '' : باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم) الصوم(رواه البخاري يف  ٣٥٠
  ) .١٠٨٢(باب ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومني برقم ) الصيام(رواه مسلم يف  ٣٥١
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وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه ومـا  { : النص مقدم على اجلميع ؛ لقول اهللا سبحانه وتعاىل 
فَلْيحـذَرِ الَّـذين   { : ولقوله جل وعـال     ٧سورة احلشر اآلية } نهاكُم عنه فَانتهوا 

فُونَ عالخي يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم ٦٣سورة النـور اآليـة   ( } ن (  
  

ــيام     ــة بصـــ ــوم اجلمعـــ ــراد يـــ ــم إفـــ   ٣٥٢حكـــ
صيام يوم اجلمعة منفردا ى عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا كان صومه خلصوصيته ؛  

ئه فوجدها صائمة يوم اجلمعة ، فقال دخل على امرأة من نسا« ألنه صلى اهللا عليه وسلم 
ال : قالت " أتريدين أن تصومي غدا ؟ : " ال ، فقال : قالت " أكنت صمت أمس ؟ : " 

، ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صـلى   ٣٥٣»فأفطري : " ، قال 
بله أو يوما ال يصومن أحدكم يوم اجلمعة إال أن يصوم يوما ق« : اهللا عليه وسلم أنه قال 

لكن إذا صادف يوم اجلمعة يوم عرفة فصامه املسلم وحده فال بأس بذلك ؛ ألن » بعده 
وكذلك لو كان عليـه قضـاء مـن    . هذا الرجل صامه ألنه يوم عرفة ال ألنه يوم مجعة 

رمضان وال يتسىن له فراغ إال يوم اجلمعة فإنه ال حرج عليه أن يفرده ؛ وذلك ألنه يـوم  
ك لو صادف يوم اجلمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه ال حرج عليه أن يفرده وكذل. فراغه 

؛ ألنه صامه ألنه يوم عاشوراء ال ألنه يوم اجلمعة ، وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسـلم  
فنص على التخصيص ، أي علـى  .  ٣٥٤»ال ختصوا يوم اجلمعة بصيام وال ليلتها بقيام « 

  .جلمعـــة أو ليلتـــها أن يفعـــل اإلنســـان ذلـــك خلصـــوص يـــوم ا
  

                                           
  .هـ ١٤١٧ \ ١ \ ٧وتاريخ ) ١٠٨٧٧(العدد ) عكاظ(جريدة  ٣٥٢

  
باب صوم ) الصوم(، والبخاري يف ) ٦٧٣٢(مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص برقم ) مسند املكثرين من الصحابة(رواه اإلمام أمحد يف  ٣٥٣

  ) .١٩٨٦(يوم اجلمعة برقم 
باب كراهة صيام يوم اجلمعة منفردا برقم ) الصيام(، ومسلم يف ) ١٩٨٥(باب صوم يوم اجلمعة برقم ) الصوم(رواه البخاري يف  ٣٥٤

)١١٤٤. (  
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ــة       ــر ذي احلجـ ــعبان وعشـ ــرم وشـ ــيام حمـ ــم صـ   ٣٥٥حكـ
بسم اهللا واحلمد هللا ، شهر حمرم مشروع صيامه وشعبان كذلك ، وأما عشر ذي احلجة  

األواخر فليس هناك دليل عليه ، لكن لو صامها دون اعتقـاد أـا خاصـة أو أن هلـا     
« : ل الرسول صلى اهللا عليه وسلم أما شهر اهللا احملرم فقد قا. خصوصية معينة فال بأس 

فإذا صامه كله فهو طيـب أو صـام   .  ٣٥٦» أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللا احملرم 
ــنة   ــذلك ســ ــر فــ ــادي عشــ ــر واحلــ ــع والعاشــ   .التاســ

وهكذا شعبان فقد كان يصومه كله صلى اهللا عليه وسلم ، ورمبا صامه إال قلـيال كمـا   
ــي اهللا     ــلمة رض ــة وأم س ــديث عائش ــن ح ــك م ــح ذل ــهما ص   . عن

وأما عشر ذي احلجة فاملراد التسع ألن يوم العيد ال يصام ، وصيامها ال بأس به وفيه أجر 
ما من أيام العمل الصاحل فيهن أحب إىل اهللا مـن  " « : لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم 

اد يف وال اجله: " يا رسول اهللا وال اجلهاد يف سبيل اهللا ؟ قال : قالوا " هذه األيام العشر 
أما النيب صـلى  .  ٣٥٧»سبيل اهللا إال رجل خرج بنفسه وماله مث مل يرجع من ذلك بشيء 

اهللا عليه وسلم فروي عنه أنه كان يصومها وروي أنه مل يكن يصومها ومل يثبت يف ذلك 
  شيء من جهة صومه هلا أو تركه لذلك 

                                           
  .هـ  ١٤١٩ \ ١٠ \ ٤بتاريخ ) ١٦٧٧(العدد ) الدعوة(جملة  ٣٥٥
  ) .١١٦٣(برقم  باب فضل صوم احملرم) الصيام(رواه مسلم يف  ٣٥٦
وصححه األلباىن ىف ) .٧٠٣٩(مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص برقم ) مسند املكثرين من الصحابة(أخرجه بنحوه اإلمام أمحد يف  ٣٥٧

  ) ٢١٠٧( ، صحيح أيب داود )  ٤٥٦و  ٤٥٥( ، الروض النضري )  ٩٥٣( اإلرواء 
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  اختيارات وفتاوى ابن جربين ىف كتاب الصيام

   -:السؤال

  ا حكم صيام يوم وإفطار يوم، مع إخالف العادة لتحصيل صيام اخلميس؟م         

   -:اجلواب

يسن صيام يوم وإفطار يوم، كما جيوز سرد صوم مخسة أيام مـثالً، مث إفطـار            
   .مخسة، حملاولة صوم اخلميس وحنوه

   -:السؤال 

كان رسول اهللا : ثما حكم صيام كل يوم بتتابع لظروف خمصوصة، تأويالً حلدي         
صلى اهللا عليه وسلم يصوم حىت نقول ال يفطر، ويفطر حىت نقول ال يصوم وما صـحة  

  االستدالل ذا احلديث؟

   -:اجلواب

جيوز سرد الصوم أياماً متتابعة، مث سرد اإلفطار أياماً أخرى، والدليل احلـديث           
   .املذكور يف السؤال، ألن ذلك تطوع مستحب

   -:السؤال

هل هو صحيح، وما مفهومه " ال تصوموا السبت إال فيما افترض عليكم"حديث          
  وعمومه؟

   -:اجلواب
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النهي عن صوم السبت هو ختصيصه، ألن اليهود يسبتون فيه، فنهي عن تعظيمه          
تشبهاً م، وجيوز صومه لسبب، كمن صام يوماً وأفطر يوماً، أو وافق يـوم عرفـة أو   

   .وحنوه، فمعىن افترض عليكم شرع وسن لكم عاشوراء

   -:السؤال 

من غلب على ظنه أنه لن يواصل الصوم لسنة أو لستة أشهر ولكن قد يفطـر،           
أدومـه وإن  "فهل مداومته على صيام البيض فقط، أو اإلثنني واخلميس افضل، حلـديث  

  ".قل

   -:اجلواب

البيض أو االثنني واخلميس أفضل من الكـثري   املداومة على الصوم القليل كأيام         
   .املنقطع كشهر وأشهر، هلذا احلديث

   -:السؤال

أنا مريضة بفشل كلوي، ويستلزم مرضي هذا تناول عالج يف أوقات خمتلفة، ال          
سيما بعد إجرائي لعملية زرع كلى، حيث نصحين األطباء باملداومة على العـالج وإال  

إنين واحلمد هللا مسلمة وأريد أن أصوم شهر رمضان، ولكـن   تعرضت للخطر، وحيث
لذا أرجو . ساعة١٢مرضي مينعين لظروف تناول الدواء يف الصباح والظهر والليل، وكل 

إفتائى يف هذا األمر، وما هي كفارة صيامي الواجب علي أداؤها يف حال عدم متكين من 
  .الصوم

   -:اجلواب
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مون خمتصون، وقد اتفقوا على تقرير واحد، أن الصـوم  فحيث إن األطباء مسل         
يضر بالعملية، وأن الفطر واجب حفاظاً على الصحة، فال مانع من اإلفطار مث القضاء عند 
القدرة، فإن قرروا أن الصوم ال يناسب أبداً ودائماً، فالبد من الكفارة، وهـي إطعـام   

   .مسكني عن كل يوم

   -:السؤال 

  الً، وبعد صالة الظهر أحب أن يفطر فهل له لذلك؟رجل صام نف         

   -:اجلواب

ورد يف األثر أن املتطوع أمري نفسه، فعلى هذا ال مانع من اإلفطار ولو يف آخـر           
النهار، واألفضل إمتام العمل الذي ابتدأه، إذا كان من العبادات املأمور ا، ولقوله تعـاىل  

وقد ورد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل مرة على  )٣٣:حممد)(وال تبطلوا أعمالكم(
فأكل منه، ولعل " قربيه فلقد أصبحت صائماً"عائشة فأخربته أنه أهدي إليهم طعام، فقال 

ذلك أنه كان حباجة إىل الطعام لبعد عهده به ولقلته، وورد أن عائشة وحفصـة كانتـا   
صلى اهللا عليه وسلم فقال صـوما  صائمتني فأهدى إليها حيس، فأكلتا منه فأخربتا النيب 

يوما مكانه، ولعل ذلك وقع على وجه االستحباب، أو أن صيامهما كـان قضـاًء واهللا   
   .أعلم

   -:السؤال 

كثر تزاحم الناس يف احلرم املكي يف العشر األواخر من رمضان، بل يف السـابع           
، ما قول فضيلكتم يف هـذا  والعشرين منه، لدرجة أنه حيصل من التزاحم ما اهللا به عليم

  العمل؟



٢٠٥ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

             -:اجلواب

نقول إن هذا من املبشرات، ومن األدلة على حمبة اخلري والرغبة فيه، حيث إن هذه العشر 
ورد يف فضلها أدلة كثريه، فهي موسم العتق من النار، وترجى فيها ليلة القدر اليت هـي  

وألن " التمسوها يف العشر األواخـر "لم خري من ألف شهر، لقول النيب صلى اهللا عليه وس
النيب صلى اهللا عليه وسلم كان خيصها بأعمال ال يعملها يف العشرين األول، فكـان إذا  
دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد املئزر، وكان يعتكف فيها حىت توفـاه اهللا،  

تهدوا فيها، فزادوا يف وكل ذلك دليل على أمهيتها، فال غرابة إذا تأسى به أهل اخلري، واج
صالة الليل طوالً وعدداً، وتفرغوا للعبادة، وضاعفوا عملهم يف كل اـاالت، وألـم   

مث إن ليلة سبع وعشرين هي أرجى الليايل أن تكون هي . يتفرغون فيها غالباً من األعمال
واخـر، يف  حتروا ليلة القدر يف الوتر من العشر األ"ليلة القدر لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

وقد ورد فيها أدلة كثرية ترجحهـا، ومـع   " سابعة تبقى، يف خامسة تبقى، يف ثالثة تبقى
ذلك فإن على املسلم أن ال يهجر بقية الشهر من العمل، بل جيتهد يف الشهر كله، بل يف 
مجيع عمره، ومن خاف أن يتضرر من الزحام فال بأس أن يتقدم قبل السابعة أو بعـدها،  

   .نفسه و غريه، واهللا أعلمحىت ال يضر 

   -:السؤال 

أنا مريض مبرض السكر، وأتناول إبر األنسولني، ومستوى السكر لدي ما بـني           
هل أصوم  -شفانا اهللا وإياكم-أحياناً، وأيضاً مريض بالكلى وضغط الدم  ٤٠٠إىل  ٢٥٠

  رمضان أم أفطر؟ وما هي الكفارة؟

   -:اجلواب
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تطيع الصيام، وقرر األطباء أن الصيام يضرك، وأن املرض ال يرجى إذا كنت ال تس         
برؤه فعليك اإلطعام عن كل يوم مسكيناً من الرب أو التمر أو األرز، نصف صاع لكل يوم 

   .للمساكني مجيعاً أو مفرقة

   -:السؤال 

إمرأة بلغت، ودخل عليها رمضان ومل تصم خجالً، وبعد سنة دخـل عليهـا            
  وهي مل تصم، فما احلكم؟رمضان 

   -:اجلواب

يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقا، وعليها مع القضاء          
وعلـى الـذين يطيقونـه فديـة طعـام      (صدقة عن كل يوم مسكني، لقوله تعـاىل  

وذلك حنو نصف صاع عن كل يوم، وذلـك ألن الواجـب أن   ) ١٨٤:البقرة)(مسكني
وقته، حيث إن البلوغ من عالماته احليض، فمىت حاضت اجلارية وجب عليها تصومه يف 

   .الصيام ولو كانت صغرية السن

   -:السؤال 

  هل تأمث املرأة إذا صامت حياًء من أهلها وعليها الدورة الشهرية؟         

   -:اجلواب

كتبه اهللا على ال شك أن فعلها خطأ، وال جيوز احلياء يف مثل هذا، واحليض أمر          
بنات آدم، وقد منعت احلائض من الصوم والصالة، فهذه اليت صامت وهي حائض حياء 

   .من أهلها عليها قضاء تلك األيام اليت صامتها حال احليض، وال تعود ملثلها، واهللا أعلم
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   -:السؤال 

اع إذا جامع الرجل زوجته وهو صائم صيام قضاء رمضان فهل عليه كفارة اجلم         
  يف رمضان، أفتونا مأجورين؟

   -:اجلواب

ال يلزمك كفارة، وإمنا يفسد ذلك اليوم، حيث إن الكفارة ختتص مبن جامع يف          
ار رمضان وهو صائم، فأما يف غري رمضان فليس فيه كفارة، ولو كان قضـاء أليـام   

ضاء إذا كـان  رمضان، فإن وقت القضاء موسع، فكما جيوز اإلفطار ملن أصبح صائماً ق
   .هناك مسوغ، فكذلك اجلماع فيه يفسده ويقضي يوماً مكانه، واهللا أعلم

   -:السؤال 

مرض والدي يف شهر رمضان سوى مخسة عشر يوماً، وبقي له مـن رمضـان            
مخسة عشر يوماً، وقد عليه رمحه اهللا يف شهر شوال، فماذا جيب علينا جتاه األيام الـيت مل  

  ؟يصمها من رمضان

  

  

   -:اجلواب

إذا شفي بعد رمضان ومتكن من القضاء ففرط ومل يقض، فإنكم تصومون عنه،          
أو تتصدقون عن كل يوم بإطعام مسكني، أما إن مل يفرط، بل استمر معه املرض حـىت  

   .تويف فال قضاء عليكم وال اطعام، حيث مل يلزمه لكون إفطاره عن عذر، واهللا أعلم
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           -:السؤال 

امرأة حلفت إن جنحت يف االختبار أن تصوم شهراً، ماذا يلزمها؟ وهل يكـون           
  صيامها متتابعاً أو متفرقاً؟

   -:اجلواب

مـن  "الصوم من الطاعات والعبادات، فيجب بالنذر لقوله صلى اهللا عليه وسلم          
اسم ملا بـني اهلاللـني،    فعلى هذا جيب الوفاء عليها، والشهر" نذر أن يطيع اهللا فليطعه

فيلزمها صوم شهر هاليل متتابع، وال تفطر بينه إال أيام احليض، مث تقضي بدهلا من الشهر 
   .الثاين، واهللا أعلم

   -:السؤال 

شخص قام من نومه ظاناً عدم طلوع الفجر، فشرب ماء فقط، وأيقـظ أهلـه            
  ستيقظ خبمس دقائق، فما حكم صيامهم؟فشربوا، مث تبني له أن الفجر قد أذن له قبل أن ي

   -:اجلواب

أرى أن ال شيء عليهم، لعدم العلم بالصبح، فهم معذورون كمن أكل أو شرب          
ناسياً، فإمنا أطعمه اهللا وسقاه، فكذا من أكل أو شرب يعتقد أنه يف ليل فبان اراً فـال  

   .قضاء عليه

   -:السؤال 

قبل الوقت مبا يقارب ربع ساعة يف مسجد، وذلك ظناً منه  أذن املؤذن يف رمضان         
أن الوقت قد دخل، وقد أفطرنا على أذانه اعتقاداً منا بصحة األذان يف الوقت، إال أنـه  
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ما يلزمنا يف ذلك . اتضح لنا أنه أذن قبل الوقت، حيث مل يؤذن من املساجد حولنا سواه
  .اليوم

   -:اجلواب

اء ذلك اليوم، حيث تبني لكم أن اإلفطار قبل غروب الشمس أرى أن عليكم قض         
يقيناً، وحيث إن الوقت معروف معرفة عامة لألفراد، وكمـا يف التقـاومي، وحيـث إن    
الواجب التثبت والتحري مع الغيم، وعدم التقليد للمؤذن الذي يتضح خطـؤه، فلهـذه   

   .األسباب يلزم القضاء، وعليكم االحتياط يف األيام القادمة
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 اختيارات وفتاوى الفوزان ىف كتاب الصيام

أو   ؟ أصوم أحيانا بدون عقد النية عند بدء الصيام فهل النية شرط يف الصيام كل يـوم  -
    ؟ يكفي يف أول الشهر

إمنا  (   : الصيام وغريه من األعمال البد أن تكون عن نية، قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم
من   ) ١/٢ (   " صحيحه " رواه اإلمام البخاري يف  [   ) لكل امرئ ما نوىاألعمال بالنيات وإمنا 

    ) ال عمل إال بالنية (   : ، ويف رواية ]   حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
فصوم رمضان جتب له النية من الليل بأن ينوي قبل طلوع الفجر صيام ذلك اليوم، وقيام 

ه يدل على وجود النية فلـيس املطلـوب أن يـتلفظ    املسلم من النوم آخر الليل وتسحر
نويت الصوم، فهذا بدعة ال جتوز، والنية يف رمضان كل يوم مبفرده؛ ألن   : اإلنسان ويقول

كل يوم عبادة مستقلة حتتاج إىل نية فينوي الصيام بقلبه لكل يوم من الليل، ولو كان قد 
ر فصيامه صحيح لوجود النية مـن  نوى من الليل مث نام ومل يستيقظ إال بعد طلوع الفج

    . الليل
  

شخص يف أول ليلة من رمضان نام قبل أن يعلم أن غدا هو أول الصيام، فلما قام لصالة 
الفجر سأل أحد املصلني، فإذا هو اآلخر ليس لديه علم، فواصل ذلك ومل يأكل شيئًا، وملا 

لى ذلك واصل صيامه ذهب إىل العمل وجد الناس صائمني، وعلم بعد ذلك بالصيام وع
    ؟ أفتونا جزاكم اهللا خريا  ؟ حىت املساء، فهل صيامه صحيح يف ذلك اليوم أم أن عليه قضاء

من مل يعلم بدخول شهر رمضان إال يف أثناء النهار فإنه جيب عليه اإلمساك يف بقية اليوم 
ال صيام ملن مل (ه ويقضي هذا اليوم؛ ألنه مل ينو الصيام من الليل، وقد جاء يف األحاديث أن

من حديث عبد اهللا بـن    ) ١/٢٨٨ (   " املوطأ " رواه اإلمام مالك يف  [ ) جيمع النية من الليل
  " سـننه  " ، ورواه أبـو داود يف   ) ٦/٢٨٧ (   " مسنده " عمر موقوفًا، ورواه اإلمام أمحد يف 

، ورواه ابـن ماجـه يف    ) ١٩٧، ٤/١٩٦ (   " سننه " ، ورواه النسائي يف  ) ٣٤٢، ٢/٣٤١ ( 
السـنن   " ، ورواه البيهقـي يف   ) ٢/١٢ (   " سـننه  " ، ورواه الدارمي يف  ) ١/٥٤٢ (   " سننه " 
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، ورواه ابـن أيب   ) ٣/٢١٢ (   " صحيحه " ، ورواه ابن خزمية يف  ) ٢٠٣، ٤/٢٠٢ (   " الكربى
، ورواه اخلطيـب   ) ٦/١٦٢ (   " احمللـى  " ، ورواه ابن حزم يف  ) ٢/٢٩٢ (   " مصنفه " شيبة يف 

، كلهم من  ) ٤٣٥-٢/٤٣٣ (   " نصب الراية " ، وذكره الزيلعي يف  ) ٩٣، ٣/٩٢ ( البغدادي 
وهذا فاته جزء من النهار مل   . يف صيام الفرض  : أي  ]   حديث حفصة رضي اهللا عنها بنحوه

    . ينو فيه الصوم
  
إىل زاهد يف رمضان فيجتنب كل امللذات من  إن على املسلم أن يتحول  : البعض يقول -

    ؟ األكل والشرب واجلماع وغريها حىت خيرج رمضان فهل هذا العمل مشروع
كُم وأَنتم لبـاس  أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسآئكُم هن لباس لَّ {   : يقول اهللا تعاىل

   نوهـراشفَـاآلنَ ب نكُمفَا ععو كُملَيع ابفَت كُمونَ أَنفُستانخت مكُنت كُمأَن اللَّه ملع نلَّه
ـ  م ضيطُ اَألبيالْخ لَكُم نيبتى يتواْ حبراشكُلُواْ وو لَكُم اللّه با كَتواْ مغتابو  طـيالْخ ن

، ففي هذه اآليـة   ]   ١٨٧آية   : سورة البقرة [   } اَألسود من الْفَجرِ ثُم أَتمواْ الصيام إِلَى الَّليلِ
الكرمية أباح اهللا للصائم يف ليل الصيام كل ما مينع منه يف النهار من الطعـام والشـراب   

    . هللا سبحانه وتعاىلوسائر املباحات واالستعانة بذلك على طاعة ا
وترك املباح وحرمان النفس منه تعبدا يعترب من الغلو سواء يف رمضان أو يف غريه، وقـد  

إنين أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأتزوج النساء، ومـن   (   : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
من حـديث    ) ٦/١١٦ (   " صحيحه " رواه اإلمام البخاري يف  [   ) يرغب عن مليت فليس مين

، وهذا هديه صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان وغريه، وليس  ]   أنس بن مالك رضي اهللا عنه
    . الزهد هو ترك ما أباح اهللا

  
إن على املسلم أن يكون يف عمـل    : هناك من ينهى عن كثرة النوم يف رمضان، ويقول -

    ؟ ويقظة وال ينبغي له كثرة النوم، ما رأي فضيلتكم
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ينهى عن اإلكثار من النوم يف هذا الشهر أعين النوم يف النهار، ألنـه يكسـل عـن     نعم
الطاعة، ورمبا يفوت صالة اجلماعة أو يسبب إخراج الصالة عن وقتها، واملطلوب مـن  
املسلم النشاط يف الطاعة، ويكون النوم بالليل، وال سيما من أوله لينشط يف النهار علـى  

    . لطاعاتأداء العلم واملشاركة يف ا
  

البعض يقيم والئم وعزائم يف رمضان وجيعله شهر مناسبات، والبعض اآلخر يذبح ذبائح 
    ؟ ويوزعها صدقات وغري ذلك من االهتمامات باألكل، ما حكم ذلك

نعم إلطعام الطعام يف شهر رمضان مزيد من الفضيلة نظرا لشرف الزمان، وحلاجة الصوام 
رواه اإلمـام   [   ) من فطر صائما فله مثل أجره (   :  عليه وسلمإىل الطعام، وقد قال صلى اهللا

، ورواه ابن ماجه يف  ) ٣/١٤٩ (   " سننه " ، ورواه الترمذي يف  ) ٤/١١٤ (   " مسنده " أمحد يف 
فإعداد الطعام   ]   ، كلهم من حديث زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه ) ١/٥٥٥ (   " سننه " 

    . للمحتاجني من أفضل األعمال ألن الصدقة فيه مضاعفة أكثر من غريهيف هذا الشهر 
  
أثناء قيادة بعض الناس لسيارام وهم صائمون يف رمضان، ومع اشـتداد االزدحـام    -

    ؟ يتلفظون بألفاظ نابية تصل إىل حد السباب والشتيمة لغريهم، فما حكم صيام هؤالء
ل احملرمة واألفعال احملرمة ال تبطل الصوم ولكنها أما الصيام فهو صحيح، وذلك ألن األقوا

ال شك تنقصه وتضيع فائدته ومثرته، فإن املقصود من الصوم تقوى اهللا عز وجل كما قال 
تب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم يا أَيها الَّذين آمنواْ كُتب علَيكُم الصيام كَما كُ {   : تعاىل

، فبين اهللا احلكمة من فرض الصيام علينا وهي حصول  ]   ١٨٣آية   : سورة البقرة [   } تتقُونَ
من مل يدع قول الزور والعمل بـه   (   : تقوى اهللا عز وجل، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

مـن    ) ٢/٢٢٨ (   " صحيحه " رواه البخاري يف  [   ) وشرابه فليس هللا حاجة يف أن يدع طعام
، بل أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم الصائم إذا شامته أحد  ]   حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه

حىت يرتدع الساب والشامت، وحىت يعلـم أن هـذا     ) إين امرؤ صائم (   : أو قاتله أن يقول
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عنه ولكن ورعا وتقوى هللا عـز وجـل ألنـه صـائم،      الصائم مل يترك الرد عليه عجزا
    . والواجب على الصائم وغريه الصرب والتحمل وأال تثريه األمور املخالفة ملا تشتهيه نفسه

ال  "   : يا رسول اهللا أوصين، قـال   : أن رجالً قال ( وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ١٠٠، ٧/٩٩ (   " صـحيحه  " رواه البخاري يف  [   )  " ضبال تغ "   : ، فردد مرارا قال " تغضب

، وما أكثر من يندم على ما يصدر منه عند الغضب  ]   من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه
ويتمىن أنه مل يكن قال أو فعل شيئًا كان بسبب غضبه، ولكن الشيء بعد نفوذه ال ميكن 

    . استرداده
  
ما زالت أميت خبري ما عجلوا الفطـور وأخـروا    (   : وسلم يقول الرسول صلى اهللا عليه -

ال يزال الناس خبري ما عجلـوا   "   : بلفظ  ) ٢/٢٤١ (   " صحيحه " عند البخاري يف  [   ) السحور
وأنا أفطر على أول مؤذن يف   . احلديث  ]   ، من حديث سهل بن سعد رضي اهللا عنه " الفطر

فهل أنا حمق يف ذلك   . رب على آخر مؤذن يؤذن يف حيناحينا، وأمسك عن األكل والش
    ؟ أفيدوين وجزاكم اهللا خريا  . وعلى صواب

تعجيل اإلفطار إذا حتقق غروب الشمس، وتأخري السحور إىل ما قبل أن يتحقق طلـوع  
الفجر سنة، وأذان املؤذن ال يعتمد عليه يف ذلك إال إذا تقيد بالتوقيت الصحيح لغـروب  

إن بـالالً   (   : س وطلوع الفجر، وإال فإن االعتماد عليهما لقوله صلى اهللا عليه وسلمالشم
  " صحيحه " رواه اإلمام البخاري يف  [   ) يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم

وكان رجالً أعمى ال يـؤذن    ]   ، من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ) ٣/١٥٣ ( 
    . أصبحت أصبحت  : ل لهحىت يقا

  
لقد مسعت من بعض الزمالء يف املكتب أم يتسحرون عند السـاعة الواحـدة بعـد     -

منتصف الليل مث ينامون بنية الصيام حىت الساعة التاسعة صباحا، مث يصلون الفجر عند هذا 
    ؟ ما حكم هذا العمل  . الوقت مث ينطلقون إىل أعماهلم
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    : عدة وجوههذا العمل غري جائز من 
أن فيه خمالفة للسنة يف تقدمي السحور على وقته، ألن تأخري السحور إىل قبيل طلوع   : أوالً

    . الفجر هو السنة
  : أن فيه النوم عن صالة الفجر يف وقتها ومع اجلماعة ففيه ترك واجـبني عظـيمني    : ثانيا

ترك صالة اجلماعة وهو حمرم تأخري الصالة عن وقتها وهو إضاعة هلا وعليه وعيد شديد، و
وإمث، فالواجب التوبة إىل اهللا من هذا الفعل وتأخري السحور إىل وقتـه وأداء الصـالة يف   

    . واهللا املوفق  . وقتها ومع مجاعة املسلمني
والواجب االهتمام بالصالة أوالً ألا هي عمود اإلسالم، والركن الثـاين مـن أركـان    

بل ال يصح الصيام وال غريه من األعمـال إال بعـد أداء    اإلسالم فهي آكد من الصيام،
    . الصالة على الوجه املشروع

  
كثري من اإلخوة يسألون هذا السؤال أال وهو تناول إبر الدواء يف الوريد أو العضـل أو  

    ؟ سحب الدم هل هذا يفطر أم ال
وإذا احتـاج إىل   جيب على املسلم أن حيافظ على صيامه وأن يبتعد عن األشياء املشتبهة،

عالج أو تعاطي شيء من اإلبر فليكن هذا يف الليل فإذا اضطر إىل العالج يف النهار بـأن  
كان مريضا وحيتاج إىل العالج وترك العالج يضاعف عليه املرض أو يؤخر الربء أو تشتد 

أو  عليه وطأة املرض فهذا يتعاجل ويقضي هذا اليوم سواء تعاجل حببوب أو بإبرة يف الوريد
بغريها، فاإلبرة إذا كانت مغذية فإا تفسد الصيام ألا تقوم مقام الطعام، وإذا كانـت  
اإلبرة غري مغذية ولكنها حتقن بالوريد فهذه أيضا مفطرة على الراجح ألا ختتلط بالـدم  
وتسري يف البدن وحيصل للبدن منها تأثر وتنشيط وتنفذ إىل اجلوف، وقد نص الفقهاء على 

ائم إذا تعمد إدخال شيء إىل جوفه يفطر، أما إذا كانت اإلبرة يف العضل وليست أن الص
    : يف الوريد فهذه لعلها ال تفطر وعلى املسلم أن حيتاط لدينه فاإلبر إذن على ثالثة أصناف

    . إبر مغذية وهذه تفطر ألا تقوم مقام الطعام والشراب من غري إشكال  : الصنف األول
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إبر ليست مغذية تؤخذ عن طريق الوريد، الذي أعتقده أا تفطـر ألـا     : الصنف الثاين
    . ختتلط بالدم وتسري يف البدن وتدخل يف العروق

إبر غري مغذية وال تؤخذ عن طريق الوريد وإمنا تؤخذ عن طريق العضل   : والصنف الثالث
    . يفسد صومهفهذه األحوط لإلنسان أن يتركها إىل الليل وإن أخذها فال أرى أنه 

أما بالنسبة لسحب الدم فإذا كان الدم يسريا كالذي يؤخذ للتحليل فهذا ال يؤثر علـى  
أما إذا كان الدم كثريا بأن سحب منه دم كثري إلسعاف مريض مثالً أو لبنك الدم   . صيامه

  : لأو التربع به فهذا يفطر ويفسد الصوم ألنه كاحلجامة، والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقو
من حديث أيب هريرة   ) ٢/٣٦٤ (   " مسنده " رواه اإلمام أمحد يف  [   ) أفطر احلاجم واحملجوم ( 

، ورواه الترمذي  ) ويف مواضع أخرى عن مجع من الصحابة رضي اهللا عنهم ( رضي اهللا عنه 
حيـتجم   ملا رأى رجالً  ]   من حديث رافع بن خديج رضي اهللا عنه  ) ٣/١١٨ (   " سننه " يف 

وهو صائم فاحلجامة تفطر على الصحيح من قويل العلماء بنص احلديث، ومثلها سـحب  
    . الدم إذا كان كثريا ألنه مبعىن احلجامة، واهللا أعلم

  
تطيبت قبل صالة الظهر يف رمضان فلما حضرت إىل املسجد متعطرا ـرين اإلمـام    -

أي  –يشم هذه الرائحة ألا نفاذة إنه فسد صيامك وأنك قد تفسد صيام كل من   : وقال
    ؟ ما مدى صحة هذا الكالم –قوية جدا 

ال بأس بالتطيب يف حالة الصيام وال يؤثر على الصيام إال إذا كان الطيب خبـورا ومشـه   
متعمدا، ألن دخان البخور يدخل يف األنف وينشط الدماغ فيؤثر علـى الصـيام، أمـا    

    . استعماهلا، وال جيوز هلذا اإلمام أن يفيت بغري علمالعطورات فال بأس على الصائم يف 
  
هناك بعض األطياب ذات رائحة أيضا قد تصل إىل أعماق األنف مثالً أو على احللـق   -

    ؟ هل يفطر الصائم
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الطيب السائل ال يؤثر على الصيام فيجوز للصائم أن يتطيب يف بدنه ويف ثوبه، أما الطيب 
فهذا ال يتعمد مشه بل عليه   ) العود ( األنف كاملسك أو البخور املسحوق الذي يتطاير إىل 

أن يبعده عن أنفه وعن حلقه فإن تعمد مشه وطار إىل أنفه ودماغه فقد عده كـثري مـن   
    . العلماء من املفطرات

  
ما احلكم بالنسبة للقطرات اليت تستخدم يف العني أو يف األذن ويشعر مستعملها أـا   -

    ؟ تصل إىل حلقه
نص الفقهاء رمحهم اهللا على أنه إذا دخل إىل جوفه شيء عن طريق األنف أو عـن أي  
طريق وصل إىل جوفه غري إحليله أو إىل حلقه أنه يفطر بذلك والقطرة يف العني والسعوط 
يف األنف والبخاخ الذي يؤخذ يف احللق أو يف األنف هذه أيضا تصل إىل احللق وتذهب 

 ا اإلفطار على ما ذكره الفقهاء، وعلى املسلم االحتياط لدينه وترك ما إىل املعدة فيحصل
رواه اإلمام أمحد يف  [   ) دع ما يريبك إىل ما ال يريبك (   : فيه ريبة لقوله صلى اهللا عليه وسلم

كالمها من حديث احلسن بن   ) ٧/٢٠٥ (   " سننه " ، ورواه الترمذي يف  ) ١/٢٠٠ (   " مسنده " 
بنحوه من حـديث    ) ٢٣١، ٢٣٠/ ٨ (   " سننه " ضي اهللا عنهما، ورواه النسائي يف علي ر

    .  ]   عبد اهللا رضي اهللا عنه
  
  ؟ إذا اكتحل الصائم أو تعطر أو اغتسل بصابون له رائحة فهل يؤثر هذا على صـومه  -

ما أنـه  وإن كان صيامه ذلك يف واجب فهل عليه القضاء هلذا السبب عل  ؟ ويعترب مفطرا
    ؟ فعل ذلك جاهالً

قضية التطيب للصائم أو االغتسال بالصابون املطيب ال حرج عليه يف ذلك، يباح للصائم 
أن يتطيب وأن يغتسل بالصابون املطيب ألن الصائم ليس ممنوعا من الطيب وإمنا هـذا يف  

ر والدخان، أما حق احملرم، أما الصائم فليس ممنوعا من التطيب إال أنه ال يتعمد شم البخو
الطيب السائل فهذا ال بأس أن يتطيب اإلنسان به وهو صائم، أما قضية االكتحال للعينني 
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للصائم فال ينبغي ألن طائفة من أهل العلم يعدونه من املفطرات، إذا وصل الكحـل أو  
طعم الكحل إىل حلقه فال ينبغي للصائم أن يكتحل وهو صائم وليؤجل هذا لليل احتياطًا 

    . مهلصيا
  

    ؟ االغتسال بالصابون أو املضمضة به
كل هذا قلنا ال بأس أن يغتسل اإلنسان بالصابون، وأما املضمضة به فال ينبغي، ألنه رمبا 
يتسرب إىل حلقه شيء من الصابون أو طعم الصابون املتحلل مع املاء فال ينبغي أن يدخل 

بقية جسمه يف رأسـه ويف بقيـة   الصابون إىل فمه وهو صائم، أما استعمال الصابون يف 
    . جسمه والتنظف به هذا ال حرج فيه للصائم

  
    ؟ عليه القضاء  : وهل يقال ملن فعل مثل هذا

    . على كل حال هذا ليس عليه القضاء
  
بعد صالة الفجر يف رمضان حيصل له ما يشبه التقيؤ خبروج بعض املاء أو الطعـام إىل   -

    ؟ هل هذا يؤثر يف الصيام أم ال  : ه فيقولفمه فيقوم باسترجاعه إىل بطن
إذا كان التقيؤ خيرج بدون اختيار اإلنسان وبدون إرادته يقذف وخيرج   : التقيؤ فيه تفصيل

من معدته عن طريق الفم فهذا ال يؤثر على صيامه ألنه بغري اختياره، أما إذا كان استدعاه 
ورد يف السؤال من أن السائل يغلبه  هو وتسبب يف خروجه حىت قاء فإنه يفطر بذلك، وما

القيء وخيرج إىل فمه ولكنه يسترجعه ويبتلعه فهذا ال جيوز له، بل جيب عليه أن يقذفـه  
وخيرجه من فمه وإذا ابتلعه متعمدا فإنه يفسد صومه، ألن الفم يف حكم الظاهر فإذا وصل 

أفطر ذا الصنيع  إليه شيء مث استرجعه وبلعه فإنه بذلك كمن أكل أو شرب، فيكون قد
    . وجيب عليه قضاء ذلك اليوم
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لقد ارتكبت إمثًا يف ار رمضان وهو العادة السرية وذلك خوفًا من الوقوع يف ذنب أكرب 
    ؟ منه، فماذا علي أن أفعل أفيدونا أفادكم اهللا

جيب على املسلم أن حيفظ صومه مما يفسده، ألن صوم شهر رمضان هو أحـد أركـان   
  ]   ١٨٥آية   : سورة البقرة [   } فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه {   : وقد قال اهللا تعاىل اإلسالم

وقد أباح اهللا مباشرة الزوجة واألكل والشرب يف ليل الصيام إىل طلوع الفجر الثاين قال 
فَاآلنَ باشـروهن   {   : ، إىل قوله تعاىل  } أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسآئكُم {   : تعاىل

حتى يتبين لَكُم الْخيطُ اَألبيض مـن الْخـيط    وابتغواْ ما كَتب اللّه لَكُم وكُلُواْ واشربواْ
    .  ]   ١٨٧آية   : سورة البقرة [   } اَألسود من الْفَجرِ ثُم أَتمواْ الصيام إِلَى الَّليلِ

واالستمناء باليد املسمى بالعادة السرية ال جيوز مطلقًا ال يف وقت الصيام وال يف وقـت  
فطار ألنه استمتاع بغري ما أباح اهللا االستمتاع به من الزوجة وملك اليمني، قـال اهللا  اإل

إِال علَى أَزواجِهِم أو ما ملَكَت أَيمانهم فَـإِنهم    . والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ  {   : تعاىل
غَي نيلُومم ونَ  . رادالْع مه كلَئفَأُو كاء ذَلرى وغتنِ اب٥اآليـات    : سورة املؤمنون [   } فَم-
، واالستمناء باليد مما وراء ذلك فهو عدوان حمرم، ومن فعله وهو صائم يف رمضـان   ]   ٧

التوبة مـن ذلـك   فإنه مع كونه فعل حمرما وأثم فإنه مع ذلك يفسد صومه، فيجب عليه 
واالستغفار مما فعل وعليه قضاء ذلك اليوم الذي مارس فيه تلك العادة السيئة، وإن كان 
هذا الفعل وقع يف رمضان سابق قبل رمضان تلك السنة فعليه مع القضاء إطعام مسـكني  

    . نصف صاع من الطعام كفارة عن تأخري القضاء
ع يف ذنب أكرب من ذلك هو اعتراف منه بأن إنه فعل ذلك خوفًا من الوقو  : وقول السائل

ذنب وحمرم فهو ليس جاهالً باحلكم، وخوفه ال يربر لـه    ) العادة السرية ( االستمناء باليد 
    . ذلك، ولكن عليه أن يتجنب الذنوب كلها، وحيافظ على صيامه
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ـ   - يت إذا بلغت الفتاة قبل حلول شهر رمضان ولكنها مل تصم رمضان يف تلك السـنة ال
وهل حكمهـا يف هـذا     ؟ بلغت فيها جلهلها بوجوب الصيام عليها، فماذا عليها أن تفعل

    ؟ حكم من أفطر عامدا متعمدا دون عذر
عليها أن تتوب إىل اهللا سبحانه وتعاىل وأن تقضي الصيام الذي تركته بعدد األيـام وأن  

م تلك األيام فيلزمهـا  تطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان أتى عليها رمضان آخر ومل تص
    : ثالثة أشياء

التوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل، والندم على هذا الشيء والعزم على أن ال تعود إليـه،    : أوالً
    . واإلقالع عن هذا الذنب

    . تقضي هذه األيام اليت تركتها  : والشيء الثاين
مل تقض فإا تطعم عن كل إذا كان أتى عليها رمضان آخر فأكثر وهي   : والشيء الثالث

يوم مسكينا مع القضاء عن التأخري، ومقدار اإلطعام أن تدفع عن كل يوم نصف الصاع 
    . وهو كيلو ونصف من الطعام للفقراء

  
إذا كانت املرأة حائضا يف رمضان أو يف آخر فترة نفاس وطهرت من ذلك بعد الفجر  -

وماذا عليها أن تفعل لو   ؟ ذلك اليوم أم المن أحد أيام رمضان فهل عليها أن تكمل صيام 
اغتسلت وبدأت يف الصيام مث ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء املدة املعتادة لكل من احليض 

    ؟ والنفاس هل تقطع صيامها أم ال يؤثر ذلك عليه
أما بالنسبة للنقطة األوىل من السؤال وهي ما إذا طهرت احلائض يف أثناء النهار أو النفساء 

هرت يف أثناء النهار فإا تغتسل وتصلي وتصوم بقية يومها، مث تقضي هذا اليوم يف فترة ط
    . أخرى هذا الذي يلزمها

وأما النقطة الثانية وهي إذا انقطع دمها من احليض مث اغتسلت مث رأت بعد ذلك شيئًا فإا 
والصفرة بعـد الطهـر    كنا ال نعد الكدرة (   : ال تلتفت إليه لقول أم عطية رضي اهللا عنها

  ) ١٨٧، ١/١٨٦ (   " سـننه  " ، ورواه النسائي يف  ) ١/٨١ (   " سننه " رواه أبو داود يف  [   ) شيئًا
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، فال  ]   عند النسائي، كالمها من حديث أم عطية رضي اهللا عنها  .  ) بعد الطهر ( بدون ذكر 
    . تلتفت إىل ذلك

ع دمها قبل األربعني مث اغتسلت مث عاد إليها شـيء  أما بالنسبة للنفساء فإذا كانت انقط
فإا تعترب نفساء، وهذا الذي عاد يعترب من النفاس ال يصح معه صوم وال صالة مـادام  
موجودا؛ ألنه عاد يف فترة النفاس، أما إذا كانت تكاملت األربعني واغتسلت مث عاد إليها 

ادف أيام عادا قبل النفاس فإنه يكـون  شيء بعد األربعني فإا ال تلتفت إليه إال إذا ص
    . حيضا

احلاصل أن هذا البد فيه من تفصيل إذا أكملت عادة احلائض واغتسلت مث رأت شيئًا بعد 
ذلك ال تلتفت إليه، وإذا كانت عادا مل تكمل رأت طهرا يف أثناء العادة واغتسـلت مث  

ثناء العادة، وكذلك النفساء إذا كان عاد عاد إليها الدم فإا تعترب حيضا؛ ألنه جاءها يف أ
إليها يف فترة األربعني فإنه يعترب نفاسا، وإن كان عاد إليها بعد متام األربعني فإا ال تعتربه 

    . شيئًا إال إذا صادف أيام حيضها قبل النفاس وقبل احلمل
  

على طفلها يل والدة أجنبت طفلة قبل رمضان بسبعة أشهر ومل تصم رمضان، ليس خوفًا 
بل كان ا مرض وخافت على نفسها، وصامت األعوام اليت بعد هذا الشهر إىل أن بلغت 
سبعة أعوام، وبعد ذلك صامت هذا الشهر فهل قضاؤها هذا صحيح وهل عليها شـيء  

    ؟ غري القضاء
نعم قضاؤها صحيح ولكن لتأخريها هذه األيام إىل أن جاء رمضانات وقضت بعدها فإنه 

ا أن تطعم عن كل يوم مسكينا إضافة إىل القضاء كفارة للتأخري الذي أخرتـه  جيب عليه
من غري عذر، أما إذا كانت أخرت إىل هذه املدة لعذر فإنه يكفيها القضاء ألا معذورة 

    . يف التأخري
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  } انَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخرفَمن كَ {   : ما تفسري هذه اآلية قال تعاىل
    ؟  ]   ١٨٤آية   : سورة البقرة [ 

م كَما كُتب يا أَيها الَّذين آمنواْ كُتب علَيكُم الصيا {   : ملا أوجب اهللا عز وجل الصيام بقوله
،  ]   ١٨٤، ١٨٣آية   : سورة البقرة [   } أَياما معدودات  . علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ 

آيـة    : سورة البقـرة  [   } ن أَيامٍ أُخرفَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ م {   : قال
أن اهللا رخص للمسافر واملريض أن يفطرا يف حالة السفر ويف   : ، معىن اآلية الكرمية ]   ١٨٤

حالة املرض وأن يقضيا ما أفطراه من أيام أخر، وهذا من تيسري اهللا سبحانه وتعاىل علـى  
جل وعال يريد اليسر بعباده، وهلـذا قـال   عباده؛ ألن السفر واملرض مظنة املشقة، واهللا 

    .  ]   ١٨٥آية   : سورة البقرة [   } يرِيد اللّه بِكُم الْيسر والَ يرِيد بِكُم الْعسر {   : تعاىل
  
ه وبقيت تتناول رسالة من امرأة مرضت مع دخول شهر رمضان ومل تتمكن من صيام -

أدوية وعالجات ضرورية إىل أن جاء رمضان آخر، فماذا تفعل مقابل صـيام رمضـان   
    ؟ األول هل تقضيه بعد صيامها لرمضان احلايل أو تكفر عنه

هذه اليت استمر ا املرض والتداوي حىت دخل عليها رمضان وعليها أيام مـن رمضـان   
اليت أفطرا بعد أن ينتـهي صـيام رمضـان     الذي قبله، ليس عليها إال أن تقضي األيام

احلاضر، وليس عليها إطعام ألا معذورة بتأخري القضاء إىل ما بعد رمضان آخر حيث مل 
    . يأت عليها فترة تستطيع يف خالهلا أن تقضي ما عليها من األيام

  
    ؟ وماذا لو حل رمضان القادم ومل تقدر أيضا على صيامه يكون عليها شهران

حل عليها رمضان آخر والعذر مستمر فإا تستمر يف اإلفطار، فإذا زال عنها املـرض   إذا
واستطاعت أن تصوم فإا تقضي ما عليها من رمضان السابق مث بعده مـا عليهـا مـن    
رمضان الالحق بالترتيب، وليس عليها غري القضاء مادامت أا مل تؤخر وهي تسـتطيع  

    . قضاء الصيام
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رمضان املاضي بعد أن صامت اثنني وعشرين يوما وبقي عليها مثانيـة   مرضت زوجيت يف

أيام، وقد اشتد عليها املرض ومل تستطع إكماهلا وتوفيت بعد رمضان بأيام قليلة أفيـدونا  
    ؟ ماذا نعمل يف األيام املتبقية عليها، ولكم جزيل الشكر

رض واستمر ا املـرض  هذه املرأة اليت مرضت يف شهر رمضان وتركت الصيام ألجل امل
على أن توفيت ليس عليها شيء فيما تركت من صيام ألا مل تفرط ومل تترك القضـاء  

  : تفريطًا، وإمنا املرض حال بينها وبني الصيام والقضاء فال شيء عليها يف ذلك لقوله تعاىل
 } ن اللَّه كَلِّفاالَ يهعسا إِالَّ و٢٨٦آية   : سورة البقرة [   } فْس   [  .    

  
اليت تصوم قضاء وتتصدق عن كل يوم إطعام مسكني فهل معىن هذا أا كل يوم تصـوم  

    ؟ فيه تتصدق أم ميكن هلا أن جتمع الصدقة مرة واحدة وتعطيها مسكينا واحدا
ه جيوز له أن خيرج عن كل يوم بيومه، إذا وجب اإلطعام على من عليه أيام من رمضان فإن

وجيوز له أن جيمعها ويدفعها إىل املساكني دفعة واحدة ال حرج يف ذلك، وله أن يدفعها 
    . إىل عدة مساكني أو إىل مسكني واحد إذا كان حيتاجها

  
توفيت أخت يل تبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة وقد أفطرت يف رمضـان بعـذر مث   

مل صيام األيام اليت أفطرا حيث وافتها املنية قبل إمتامهـا، وقـد   صامت ولكنها مل تك
صمت عنها ثالثة أيام مع العلم أنين مل أعلم عدد األيام اليت أفطرا وكم األيـام الـيت   
صامتها، فما رأيكم لو نقصت هذه األيام اليت صمتها عنها أو زادت، ولو نقصت فكيف 

    ؟ اكم اهللا خرياأفعل وهل صيامي عنها صحيح أخربونا جز
إذا كانت أختك أفطرت أياما من رمضان بعذر املرض ومل تتمكن من قضائها حىت ماتت 
فال شيء عليها، أما إذا كانت قد متكنت من القضاء وتساهلت فيه حىت جـاء رمضـان   
اآلخر وماتت قبل قضائها فهذه يكون عليها القضاء واجبا يف ذمتها، وإذا صمت عنـها  
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ئ ذمتها عند بعض العلماء، والبعض اآلخر يرى أن الواجب اإلطعام عن كل فإن ذلك يرب
يوم مسكينا، فمن العلماء من يرى أنه ال يصام عن امليت إال النذر، ومنهم من يرى أنـه  
يصام عنه الواجب عليه بأصل الشرع أيضا، وعلى كل حال مادمت قد صمت عنها فإنه 

    . كيرجى إن شاء اهللا أن ينفعها اهللا بذل
    . وإذا كنت ال تعرف العدد فإنك تقدره وحتتاط

  
أفطرت عدة أيام يف رمضان وحينما أردت قضاءها صمت يومني مث جاء اليوم الثالث  -

بأول شهر رجب وقد كنت نويت أن أصوم األول من رجب فهل أستطيع اعتبار هـذا  
    ؟ يوم رمضاناليوم صيام نافلة عن نييت لصيام أول رجب وقضاء يف الوقت نفسه ل

صوم أول يوم من رجب بدعة ليس من الشريعة ومل يثبت عن النيب صلى اهللا عليـه    : أوالً
وسلم يف خصوص رجب صيام، فصيام أول يوم من رجب واعتقاد أنه سنة هذا خطـأ  

    . وبدعة
كوا صامته وهي مترددة بني كونه لسنة رجب اليت زعمتها أو عن فرض رمضان   : ثانيا
ا ال جيزيها البد أن تقضي يوما عن اليوم الذي أفطرته من رمضان؛ ألن هـذا اليـوم   فهذ

الذي صامته من أول رجب ترددت فيه هل جتعله سنة رجب كما تزعم أو عن القضاء، 
    . البد هلا أن تصوم بنية عن اليوم الذي أفطرته من رمضان

  
، وإذا صامت زاد عليها املرض والديت سيدة كبرية يف السن ومريضة يتعسر عليها الصيام

وهي من مدة سنتني ال تصوم، وأنا ابنتها أقوم برعايتها وأعطي كفارة إفطارها عن كـل  
يوم عشرة رياالت ولكن جمتمعة كل عدة أيام أخرجه على فقراء وأعطي أحدهم عشرة 

    . رياالت عن يوم، وأحدهم عشرين عن يومني وأحدهم مخسني عن مخسة أيام وهكذا
هل قيمة الكفارة عن اليوم الواحد عشرة رياالت تكفي وأنا من صاحبات   : هلا يقولفسؤا

وهل طريقة إخراج الكفارة عن كل عدة أيام جمتمعة صحيحة أو عـن    ؟ الدخل املتوسط
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أنين أدفع   : وهل توزيعها على الفقراء بالصورة اليت وصفتها صحيحة، أي  ؟ كل يوم بيومه
ة أيام أحيانا أو أدفع دفعة واحدة عن الشهر كافة لشخص واحد للفقري الواحد كفارة عد

    ؟ أخربوين جزاكم اهللا خري اجلزاء  ؟ من الفقراء
إذا كانت والدتك عجزت عن الصيام عجزا مستمرا لكوا هرمة أو مريضـة مرضـا ال   
 يرجى برؤها من ذلك املرض بأن كان مرضا مزمنا فحينئذ جيب عليها اإلطعام عن كـل 

يوم مسكينا، أما إذا كان هذا املرض يرجى زواله ويرجى الشفاء منه فإن الصوم يتأخر إىل 
    : أن يزول هذا املرض فتقضي والدتك األيام بدون إطعام فاملريض له حالتان

أن يكون مرضه مزمنا ال يرجى برؤه فهذا يتعني عليه اإلطعام وال قضـاء    : احلالة األوىل
    . عليه

أن يكون مرضا غري مزمن يرجى شفاؤه وزواله فهذا يؤخر القضـاء حـىت     : لثانيةاحلالة ا
    . يشفى ويقضي وال شيء عليه غري القضاء

أما ما ذكرت أنك أخرجت دراهم تريدين ا اإلطعام عن األيام اليت أفطرا والدتك فهذا 
أليام كل يـوم  تصرف غري سليم؛ ألن الواجب اإلطعام بأن تشتري طعاما وخترجيه عن ا

إطعام مسكني نصف صاع من قوت البلد املعتاد، فالواجب اإلطعام ال إخراج الـدراهم  
،  ]   ١٨٤آيـة    : سورة البقـرة  [   } وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكنيٍ {   : لقوله تعاىل

عام والطعام غري النقود فإخراج القيمة عن كفارة الصيام ال جيزئ، بل الواجب فأوجب الط
الطعام وجيوز أن خترجي عن كل يوم بيومه مفرقًا، وجيوز أن جتمعي عدد األيام وخترجيه 
دفعة واحدة جيوز أن تدفع هذه الكفارة جلماعة وجيوز أن تدفع لشخص واحد جمتمعـة  

    . ومتفرقة
  
املسلمني ذكرا كان أو أنثى وعليه قضاء من رمضان قبل وفاته هل يسأل من مات من  -

وإذا كان الصيام عن نذر أيضا وليس عن رمضان فما احلكم يف   ؟ يصام عنه أو يطعم عنه
    ؟ احلالتني



٢٢٥ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

أما صيام رمضان إذا مات إنسان وعليه أيام من رمضان مل يصمها بسبب املرض فهذا ال 
    : خيلو من إحدى احلالتني

أن يكون اتصل به املرض ومل يستطع الصيام حىت تويف، فهذا ال شيء عليه   : احلالة األوىل
    . وال يقضى عنه وال يطعم عنه ألنه معذور بذلك

إذا كان شفي من هذا املرض الذي أفطر بسببه وأتى عليه رمضان آخر ومل   : احلالة الثانية
عن كل يوم مسكينا؛ ألنه مفرط يف يصم ومات بعد رمضان آخر فإنه جيب أن يطعم عنه 

تأخري القضاء حىت دخل عليه رمضان آخر حىت مات، ويف إجزاء الصوم عنه خالف بني 
    . العلماء

مـن مـات    (   : أما بالنسبة لصوم النذر فإنه يصام عنه لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  " صحيحه " اإلمام البخاري يف رواه  [   ) صام عنه وليه -صوم نذر  : ويف رواية-وعليه صوم 

    .  ]   من حديث عائشة رضي اهللا عنها  ) ٢/٢٤٠ ( 
  

سائلة تقول أجريت هلا عملية جراحية يف احللق فمنعها الدكتور من صيام شهر رمضـان  
    ؟ فهل جيب عليها الكفارة أم القضاء

ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من  {   : جيب عليها قضاء األيام اليت أفطرا، قال تعاىل
رامٍ أُخوهذا مرض أفطرت من أجله فتقضي األيام الـيت   ]   ١٨٥آية   : سورة البقرة [   } أَي ،

    . أفطرا
  
فيـه أن يكـون   الدكتور الذي يأمر باإلفطار هل يسمع أي دكتور كان أو يشـترط   -

    ؟ مسلما
إذا كان الطبيب متخصصا يف املهنة وصادقًا فيها، وقال للمريض إن الصوم يضرك، فإنـه  
يفطر ولو كان الطبيب غري مسلم إذا مل يوجد غريه وخصوصا إذا كان املريض حباجة إىل 

    . الفطر
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بعدها قمت قبل سنتني ويف شهر رمضان كنت مريضة ومل أستطع الصوم سبعة أيام، و -

وأطعمت عن كل يوم مسكينا، هل أكتفي بذلك وهل علي قضاء عن تلك األيام أفيدونا 
    ؟ مأجورين

فَمن كَانَ منكُم مرِيضا  {   : نعم جيب عليك القضاء، وال جيزئ عنك اإلطعام، قال اهللا تعاىل
، واإلطعام إمنا جيزئ عمـن   ]   ١٨٤آية   : سورة البقرة [   } فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر أَو علَى سفَرٍ

  } وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعـام مسـكنيٍ   {   : عجز عن القضاء عجزا دائما قال تعاىل
    .  ]   ١٨٤آية   : رةسورة البق [ 

  
أعاذنا  –والدي كان قد أصيب بشلل كلي قبل دخول شهر رمضان املاضي   : سائل يقول

وقد دخل عليه ذلك الشهر وهو يعاين من مرضه  –اهللا وإياكم من هذا املرض ومن غريه 
ومل يستطع صيامه لشديد املرض الذي ألَم به إىل أن تويف، فهل جتب على والدي كفارة 

وأما جيوز أن أصوم عنه أنا أفيدوين وفقكم اهللا ملا حيبه   ؟ وما مقدارها  ؟ إلفطاره هذا الشهر
    ؟ ويرضاه

املريض إذا ترك الصيام من أجل املرض واستمر عليه املرض حىت مات ال شيء عليه؛ ألنه 
    . معذور يف ذلك ومل يتمكن من القضاء حىت مات فال شيء على والدك

  
اب مبرض شديد منذ أربع سنوات وال يصلي وال يستطيع الصوم طـوال  لدينا رجل مص

    ؟ هذه الفترة، فماذا عليه مقابل الصالة والصيام
الصالة بالنسبة للمريض ال تسقط حبال مادام عقله موجودا لكنه يصلي على حسب   : أوالً

اعدا فإن مل تستطع صل قائما فإن مل تستطع فق (   : حاله لقوله صلى اهللا عليه وسلم للمريض
من حديث عمران بـن حصـني     ) ٢/٤١ (   " صحيح اإلمام البخاري " انظر  [   ) فعلى جنب

، فاملريض يصلي على حسب حاله، وإذا كان يستطيع الطهارة باملاء فإنـه   ]   رضي اهللا عنه
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يا أَيها  {   : يتطهر باملاء، وإذا كان ال يستطيع ذلك للمرض فإنه يتيمم بالتراب لقوله تعاىل
  : ، إىل قولـه  } الَّذين آمنواْ إِذَا قُمتم إِلَى الصالة فاغِْسلُواْ وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ

 } ى أَوضرم مإِن كُنتو    ـاَء فَلَـمسالن متسالَم أَو طائالْغ ننكُم مم داَء أَحج فَرٍ أَولَى سع
، فذكر اهللا أن املرض من مجلـة   ]   ٦آية   : سورة املائدة [   } تجِدواْ ماًء فَتيممواْ صعيدا طَيبا

فيفًا من اهللا سبحانه وتعاىل، فـدل  األعذار يف ترك الطهارة باملاء والتطهر بدله بالتراب خت
على أن املريض ال تسقط عنه الصالة حبال مادام عاقالً، فتركه للصالة يف الفترة اليت ذكر 

    . خطأ وعليه أن يقضيها
فاهللا رخص للمريض أن يفطر وأن يصوم من أيام أخر، فإذا كان هـذا    : أما قضية الصيام

فإنه يقضي مىت زال عنه ذلك ولو تـأخر لعـدة   املرض الذي أفطر من أجله يرجى زواله 
سنني، فمىت شفي، فإنه يقضي ما أفطره من األيام من رمضان أو من عدة رمضانات، أما 
إذا كان هذا املرض مرضا مزمنا ال يرجى زواله فإنه حينئذ يطعم عن كل يوم مسـكينا،  

    . وليس عليه قضاء ألنه ال يستطيعه
  

يومـا اتضـح يل أن    ١٥ألنه يضر بصحيت وبعد أن أفطرت نصحين طبيب بعدم الصيام 
    ؟ الطبيب غري مسلم، فماذا أفعل

جيب عليك قضاء األيام اليت أفطرا، وقد أخطأت يف اعتمادك على قول الطبيب الكافر؛ 
ألنه ال يوثق خبربه، والواجب استشارة الطبيب املسلم احلاذق يف هذا ويف غريه من األمور 

واهللا   . ليك اعتبار ذلك يف املستقبل، واألطباء املسلمون كثريون، واحلمـد هللا وع  . الشرعية
    . املوفق

  
أصبت يف شهر رمضان املاضي ببعض اآلالم ومل أستطع الصيام فـأفطرت وأجـربت    -

زوجيت اليت كانت مرافقة يل يف فترة العالج أجربا على اإلفطار أيضا واآلن أود أن أطعم 
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لصيام فهل جيوز يل ما قمت به اجتاه زوجيت وهل جيزئ عين اإلطعام وهل لعدم استطاعيت ا
    ؟ جيوز يل أن أطعم عن زوجيت ألا مرضعة يف الوقت احلاضر

علَى فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو  {   : إفطارك أنت ألجل املرض مرخص به فاهللا تعاىل يقول
رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعوأما إجبارك لزوجتك على اإلفطار  ]   ١٨٤آية   : سورة البقرة [   } س ،

فهذا ال أرى له وجها، ألا ليست مريضة وليست مسافرة فليست من أهـل األعـذار   
فطرا ولكن مادام حصل األمر يف هذا فأنت أخطأت وعليها أن تقضي هذه األيام اليت أ

وإذا كان أتى عليها رمضان آخر قبل قضائها من غري عذر فإا مع القضاء تطعم عن كل 
يوم مسكينا، وإذا كانت ال تستطيع القضاء يف الوقت احلاضر من أجل اإلرضاع فإـا  

    . تقضي مىت متكنت
  

اآلن مل  قبل حوايل مثانية أعوام تقريبا أفطرت يومني يف رمضان متعمدا وبدون عذر وحىت
    ؟ أقض هذين اليومني ومل أكفر عنهما فماذا علي أن أفعل اآلن

لقد أخطأت يف إفطارك يف ار رمضان من غري عذر شرعي، واملسلم الذي يؤمن بـاهللا  
واليوم اآلخر ال جيوز له أن يفطر يف ار رمضان من غري عذر شرعي، ألن صيام رمضان 

اإلفطار من غري عذر شرعي هذا دليل على ضعف  أحد أركان اإلسالم والتساهل فيه أو
    : اإلميان، فعليك أن تتوب إىل اهللا سبحانه وتعاىل وعليك يف هذه القضية ثالثة أمور

    . التوبة الصادقة إىل اهللا سبحانه وتعاىل من هذه املعصية  : األمر األول
متك من هذا الواجـب  أن تقضي هذين اليومني وتبادر بقضائهما وتفريغ ذ  : األمر الثاين

    . العظيم الذي تساهلت فيه
مادام أنه أتى عليك رمضان آخر أو أكثر من رمضان ومل تصم ومل تقـض    : األمر الثالث

    : هذين اليومني فإنه جيب عليك إطعام مسكني عن كل يوم، فعليك ثالثة أشياء
    . التوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل  : أوالً
    . تركت من األيامتقضي ما   : ثانيا



٢٢٩ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

إطعام مسكني عن كل يوم من هذه األيام، والسبب أنك أخرته إىل أن جاء رمضان   : ثالثًا
    . واهللا أعلم  . من غري عذر شرعي

  
    ؟ األيام اليت دفع فيها نقودا هل عليه أن يعيد إخراج إطعام بدالً عنها -

ه فال يلزمه أن يعيد، أما إذا كـان  إذا كان أفتاه أحد من أهل العلم بذلك وقنع من فتوا
    . عمل هذا من نفسه أو مل يقنع بالفتوى اليت أُفيت ا فعليه أن يعيد وخيرج طعاما

  
ماذا تقولون يف هذه اإلجابة اليت وردت يف إحدى االت العربية عن سـؤال عمـن    -

  : بقولـه يصوم شهر رمضان وهو يترك الصالة، أجاب أحد األساتذة يف جامعة األزهـر  
  } ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة شـرا يـره    . فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيرا يره  {   : يقول اهللا تعاىل

وإن  ومعىن ذلك أن من صام رمضان فله ثواب صـيامه،   ]   ٨، ٧اآليتني   : سورة الزلزلة [ 
ترك يف الوقت نفسه الصالة فعليه إمث تركها، فكونه قد قصر يف أداء فريضة ال مينع مـن  

    ؟ قبول الفريضة الثانية منه
هذه اإلجابة فيها إمجال؛ ألن تارك الصالة إن كان جاحدا لوجوا فهذا كافر بإمجـاع  

    .  صيام وال غريهاملسلمني وال تنفعه صالة وال عبادة، ألن الكفر ال ينفع معه عمل، ال
  } وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هبـاًء منثُـورا   {   : ألن اهللا سبحانه وتعاىل يقول

الَّذين كَفَرواْ بِربهِم أَعمالُهم كَرماد اشتدت بِه  {   : ، ويقول تعاىل ]   ٢٣آية   : سورة الفرقان [ 
فاصمٍ عوي يف يحأما إذا كـان    . واآليات يف هذا كثرية  ]   ١٨آية   : سورة إبراهيم [   } الر

بني أهل العلم منـهم  يترك الصالة تكاسالً واونا ا مع إقراره بوجوا فهذا فيه خالف 
وعلى هذا القول فال تصح منه   . من يرى أنه يكفر الكفر األكرب املخرج من امللّة كاألول

صالة وال صيام وال عبادة وال أي عمل يعمله من اخلري فإنه ال يقبل منه ألنه مل ينب على 
نهم الصالة العهد الذي بيننا وبي (   : أساس صحيح، والدليل على كفره ما جاء يف احلديث

، ورواه الترمـذي يف   ) ٥/٣٥٥ (   " مسـنده  " رواه اإلمام أمحد يف  [   ) فمن تركها فقد كفر



٢٣٠ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

، كلهم من حديث عبد اهللا بن  ) ١/٣٤٢ (   " سننه " ، ورواه ابن ماجه يف  ) ٧/٢٨٣ (   " سننه " 
الشرك أو الكفر ترك  بني الرجل وبني (   : ، واحلديث اآلخر ]   بريدة عن أبيه رضي اهللا عنهم

من حديث جابر بن عبد اهللا رضـي    ) ١/٨٨ (   " صحيحه " رواه اإلمام مسلم يف  [   ) الصالة
فَـإِن تـابواْ    {   : ، واآليات من القرآن كثرية تدل على ذلك، منها قوله تعاىل ]   اهللا عنهما
، فدل على أن  ]   ١١آية   : سورة التوبة [   } صالَةَ وآتواْ الزكَاةَ فَإِخوانكُم في الدينِوأَقَامواْ ال

الذي ال يقيم الصالة ليس من إخواننا يف الدين ومعىن هذا أنه كافر، وأهل النـار يـوم   
لَـم   {   : ، يكون جوام ]   ٤٢آية   : سورة املدثر [   } ا سلَكَكُم في سقَرم {   : القيامة إذا سئلوا

 لِّنيصالْم نم كن .   نيكسالْم مطْعن كن لَمو .   نيضائالْخ عم وضخا نكُنو .   كَذِّبا نكُنو
ينِبِيمِ الدوالتكذيب بيوم الدين ال شك أنه كفـر   ]   ٤٦-٤٣اآليات   : سورة املدثر [   } و ،

    . فقرن ترك الصالة معه دليل على أن ذلك كفر أيضا
واألدلة يف هذا كثرية وصرحية يف أن من ترك الصالة اونا وتكاسالً متعمدا أنه يكفر ولو 

قول الصحيح الراجح لألدلة الكثرية، والقول الثاين لبعض كان مقرا بوجوا، وهذا هو ال
أنه ال يكفر الكفر األكرب، ولكن يكون كفره كفرا أصغر ال خيرج من امللـة،    : أهل العلم

ولكنه يؤخذ بالعقاب والعذاب حىت يؤدي الصالة، فلعل ايب قصد هذا القول، ولكن 
كن عليه أن يبني للناس وال يلـبس  هذا قول مرجوح، واألدلة الصحيحة على خالفه، ول

    . هذا التلبيس، وجييب ذه اإلجابة املة، واهللا أعلم
  

أنا رجل أعمل مزارعا ويف رمضان أسافر من بلدي إىل مدينة جدة واليت تبعد عن بلدي 
كيلو مترا وإذا سافرت أواصل صيامي وال أفطر فهل جيوز يل يف مثل هـذه   ٣٥٠حوايل 

    ؟ ر وما أقصر مسافة جيوز فيها اإلفطاراملسافة اإلفطا
فَمـن   {   : إن اهللا سبحانه وتعاىل رخص للمسافر يف شهر رمضان أن يفطر قال اهللا تعاىل

ةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضن كَانَ ممو همصفَلْي رهالش نكُمم هِدشرامٍ أُخأَي سـورة   [   } ن
، فاملسافر من أهل الرخص يف اإلفطار يف هـذا الشـهر ومـا ورد يف     ]   ١٨٥آية   : البقرة
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فهل جيوز له أن   ) كيلو مترا ٣٥٠ ( السؤال من أن بني بلد السائل والبلد الذي يسافر غليه 
افة تعترب أكثر من مسـافة قصـر   له أن يفطر؛ ألن هذه املس  : نقول  ؟ يفطر يف هذه املسافة

سواء قطعت بالسيارة أو باألقدام، فـإذا كـان     ) كيلو مترا ٨٠ ( فأقل مسافة للقصر هي 
    . السفر يبلغ هذه املسافة فأكثر فإنه يستحب للمسافر أن يفطر فيها

  
    ؟ ماذا على املسلم الذي أدرك من صالة التراويح ست ركعات وصلى الوتر مع اإلمام -
من قام مع  (   : بغي للمسلم أن حيضر صالة التراويح من أوهلا لقوله صلى اهللا عليه وسلمين

، ورواه  ) ٢/٥١ (   " سـننه  " رواه أبـو داود يف   [   ) اإلمام حىت ينصرف كتب له قيام ليلـة 
اه ، ورو ) ٨٤، ٣/٨٣ (   " سـننه  " ، ورواه النسائي يف  ) ١٤٨، ٣/١٤٧ (   " سننه " الترمذي يف 

، لكـن   ]   ، كلهم من حديث أيب ذر رضي اهللا عنه ) ٤٢١، ١/٤٢٠ (   " سننه " ابن ماجه يف 
من فاته أول صالة التراويح صلى مع اإلمام ما أدرك منها، ويكون له من األجر بقدر ما 

    . أدرك، واهللا أعلم
  

شكل اجلماعي إن صالة التراويح ذا ال  : قبل أيام وقف أحد األشخاص يف املسجد وقال
    ؟ غري ثابتة، وأن صالة الرجل يف بيته أفضل، ما حكم هذا الكالم

صالة التراويح يف املسجد هي سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وسنة اخللفاء الراشـدين  
وصحابته األكرمني، وعليه عمل املسلمني سلفًا وخلفًا، وهو أفضل من فعلها يف البيـت؛  

ع هلا اجلماعة كصالة التراويح وصالة الكسـوف فعلـها يف   ألن صالة التطوع اليت تشر
املسجد أفضل اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، وإظهارا هلذه السنة، والذي ينكر ذلـك  

    . خمطئ يف إنكاره جيب مناصحته وبيان خطئه، وجيب عليه أن يتعلم قبل أن يتكلم
  
بعض األيام يف مسجد وأياما أخـرى  هل على املرأة أو غريها حرج أن تصلي التراويح  -

    ؟ يف مسجد آخر، وهكذا طلبا إلمام صوته حسن وتنشيطًا ألداء هذه السنة
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إذا عملـت بالرخصـة    –ينبغي للمرأة أن تصلي التراويح يف أقرب مسجد إىل بيتـها  
نة، وأما جتواهلا بني املساجد ففيه من اخلطورة ما فيه لتعرضها للفت –وخرجت إىل املسجد 

واحتياجها إىل قطع مسافات كثرية مما قد حيوجها إىل سيارة وسائق وخلوة حمرمة، وليس 
هناك غرض صحيح ترتكب من أجله هذه احملاذير إال التلذذ باألصوات، وتذوقها فتصبح 
مهمتها ليست من أجل الصالة، وإمنا طلب التلذذ باألصوات وحينئذ يكون قـد انتفـى   

هلا الرسول صلى اهللا عليه وسلم بـاخلروج إىل املسـجد،   الغرض الذي من أجله رخص 
وهذه ظاهرة مع األسف بدرت عند كثري من الرجال والنساء والشباب، أم يقومـون  
بالتجوال بني املساجد لتقفر أصوات القراء وانتجاع املساجد اليت يتجمهر فيها النـاس،  

ري املرغوب فيها ملا يقـوم  دور يف حصول هذه الظاهرة غ –هداهم اهللا  –ولبعض األئمة 
به بعضهم من تكلفه يف القراءة، ورفع األصوات فوق املنائر وخارج املساجد، ولو ترتب 
على هذا أذية للمصلني يف املساجد ااورة هلم وتشويش على املصلني فيها، فالذي نـراه  
 أن يصلي كل مجاعة يف مسجدهم ويعمروه بالطاعة ويتركوا التكلف، ونوصي النسـاء 

خاصة بأن تصلي كل امرأة يف أقرب مسجد إىل بيتها؛ ألن ذلك أحفظ هلا وأبعد عـن  
الفتنة، ونوصي األئمة باالعتدال وترك التكلف واإلغراب، وأن ال يكون قصدهم اجتالب 
الناس إىل مساجدهم، ألن هذا أقرب إىل اإلخالص وأبعد عن الرياء والسمعة، وفـق اهللا  

    . بهاجلميع ملعرفة احلق والعمل 
  
وما الشروط اليت جيب التقيد ا يف حالـة    ؟ ما حكم صالة املرأة للتراويح يف املسجد -

    ؟ خروجها إىل املسجد
خروج املرأة لصالة التراويح يف املسجد جائز بشرط االلتزام بالستر الكامل وعدم التطيب، 

    . واحلشمةوترك لباس الزينة، ولبس احللي، وبشرط غض البصر، والتزام احلياء 
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    ؟ هناك بعض اخلالفات حول دعاء القنوت وحجم أمهيته، فما املشروع يف ذلك
دعاء القنوت مستحب يف الوتر، وهو وارد عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فال جمـال  
للتشكيك يف شرعيته، وهو مهم حلاجة املسلم وحاجة األمة إليه، ألنه دعاء، والدعاء هو 

وقَالَ ربكُم  {   : حلديث، وقد أمر اهللا بدعائه ووعد باالستجابة، قال تعاىلالعبادة كما يف ا
لَكُم جِبتونِي أَسعأَلَ {   : ، وقال ]   ٦٠آية   : سورة غافر [   } ادإِذَا سي  وي فَـإِنني عادبع ك

انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد أُجِيب ويقول فيه مـا ورد يف   ]   ١٨٦آية   : سورة البقرة [   } قَرِيب ،
،  ) ١/١٩٩ (   " مسنده " رواه اإلمام أمحد يف  [   )  .  .  . اللهم اهدنا فيمن هديت (   : حديث احلسن

، ورواه النسائي  ) ٢/١٠٩ (   " سننه " ، ورواه الترمذي يف  ) ٢/٦٤ (   " هسنن " ورواه أبو داود يف 
، ورواه  ) ٣٧٣، ١/٣٧٢ (   " سـننه  " ، ورواه ابن ماجـه يف   ) ٢٤٩، ٣/٢٤٨ (   " سننه " يف 

، كلهم من حديث احلسن بـن علـي رضـي اهللا     ) ٤٥٢، ١/٤٥١ (   " سننه " الدارمي يف 
    . يه، لكن ال يطيل حبيث يشق على املأمومنيإخل، ويزيد عل  ]   عنهما

  
بعض األئمة أثناء القراءة يف صالة التراويح يكرر بعض اآليات اليت فيها وعيد أو ذكر  -

    ؟ اجلنة والنار ويتباكى عندها، فهل هذا العمل مشروع
 هذا العمل إذا كان متكلفًا، أو كان يشق على املأمومني ويتضجر منه بعضهم فإن األوىل

تركه، وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يردد اآلية أحيانا يف صالة الليل كما روي أنه 
  } إِن تعذِّبهم فَإِنهم عبادك وإِن تغفر لَهم فَإِنك أَنت الْعزِيـز الْحكـيم   {   : ردد قوله تعاىل

إىل الصباح، فهذه املسألة تعود إىل رعاية اإلمام ملن خلفه، ألنه   ]   ١١٨آية   : سورة املائدة [ 
قد جيوز لإلنسان يف حالة انفراده ما ال جيوز له يف حالة كونه إماما، مث إن الشيء املتكلف 

 عرضـه  قد يبدو عليه أثر التكلف فيكون يف هذا إساءة ظن باإلمام، ورمبا يقع الناس يف
    . فيأمثون بذلك
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    ؟ كيف جتعل املرأة رمضان شاهدا هلا ال عليها -
يكون رمضان شاهدا للمسلم ال عليه إذا استغله بالطاعات، وعرف حرمته، واستغل وقته 

    . فيما شرع فيه من الطاعات واحلسنات، وجتنب ما حرم اهللا من األقوال واألفعال
  
هر رمضان املعظم تأسيا بنساء املسلمني يف عهد الرسول كيف تقضي املرأة املسلمة ش -

    ؟ صلى اهللا عليه وسلم
تقضي املرأة املسلمة شهر رمضان كأي مسلمة تؤمن باهللا وتغتنم مواسم اخلريات يف طاعة 
اهللا والتقرب إليه، وتعترب شهر رمضان فرصة العمر، فتشغله مبا يليق به من تعظيم واحترام 

هللا مقتدية بنساء الصحابة وما يفعلنه يف هذا الشهر من خالل قراءا وصالة وصيام وذكر 
    . لسرين رضي اهللا عنهن

  
    ؟ ما الضوابط اليت جيب أن تلتزم ا نساء املسلمني يف هذا الشهر الكرمي -

    : الضوابط اليت جيب أن تلتزم ا النساء املسلمات يف هذا الشهر الكرمي هي
على الوجه األكمل باعتباره أحد أركان اإلسالم، وإذا طرأ عليها ما  أداء الصيام فيه -١

مينع الصيام من حيض أو نفاس، أو ما يشق عليها معه الصيام من مرض أو سفر أو محـل  
    . أو رضاع، فإا تفطر مع وجود أحد هذه األعذار مع عزمها على قضائها من أيام أخر

بيح وليل وحتميـد وتكـبري وأداء الصـلوات    مالزمة ذكر اهللا من تالوة قرآن وتس -٢
    . املفروضة يف أوقاا، واإلكثار من صلوات النوافل يف غري أوقات النهي

حفظ اللسان عن الكالم احملرم من غيبة ومنيمة وقول زور وشتم وسب، وغض البصر  -٣
    . لرجال بشهوةعن النظر احملرم فيما يعرض من األفالم اخلليعة والصور املاجنة والنظر إىل ا

البقاء يف البيوت وعدم اخلروج منها إال حلاجة مع التستر واحلشمة واحلياء، وعـدم   -٤
فَال تخضعن  {   : خمالطة الرجال والكالم املريب معهم مباشرة أو بواسطة اهلاتف، قال تعاىل

، فإن  ]   ٣٢آية   : سورة األحزاب [   } لَّذي في قَلْبِه مرض وقُلْن قَولًا معروفًابِالْقَولِ فَيطْمع ا
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بعض النساء أو كثريا منهن خيالفن اآلداب الشرعية يف رمضان وغريه، حيث خيـرجن إىل  
األسواق التجارية بكامل زينتهن متطيبات وغري متسترات كما ينبغي، فيمازحن أصحاب 

ت، ويكشفن عن وجوههن أو يضعن عليها غطاء غري ساتر، ويكشفن عن أذرعهن، احملال
    . وهذا حمرم ومدعاة للفتنة وإمثه يف رمضان أشد حلرمة الشهر

  
وما « الدش»املرأة املسلمة اآلن تقضي رمضان ما بني السهر أمام التلفاز أو الفيديو أو  -

    ؟ بني األسواق والنوم، مباذا تنصح هذه املسلمة
املشروع للمسلم رجالً كان أو امرأة احترام شهر رمضان، وشغله بالطاعات، وجتنـب  
املعاصي والسيئات يف كل وقت ويف رمضان آكد حلرمة الزمان، والسهر ملشاهدة األفالم 
واملسلسالت اليت تعرض يف التلفاز أو الفيديو أو بواسطة الـدش أو اسـتماع املالهـي    

    . ة يف رمضان ويف غريه، لكنه يف رمضان أشد إمثًاواألغاين كل ذلك حمرم ومعصي
وإذا انضاف إىل هذا السهر احملرم إضاعة الواجبات والنوم يف النهار عن أداء الصـلوات  
فهذه معاصٍ أخر، وهكذا املعاصي جير بعضها بعضا ويدعو بعضها إىل بعض، نسـأل اهللا  

    . العافية
دعت حاجة إىل اخلروج، فإا خترج بقدر احلاجة وخروج النساء إىل األسواق حمرم إال إذا 

بشرط أن تكون متسترة وحمتشمة ومتجنبة لالختالط بالرجال أو التحدث معهم إال بقدر 
احلاجة ومن غري فتنة، وبشرط أال يطول وقت خروجها بالليل فيسبب هلا النوم عن الصالة 

    . يف وقتها، أو تضيع بسببه حقا من حقوق زوجها أو أوالدها
  
    ؟ ما أهم الوسائل اليت تعني املرأة على الطاعات يف شهر رمضان -

    : الوسائل اليت تعني املسلم رجالً كان أو امرأة على الطاعات يف رمضان هي
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خمافة اهللا سبحانه وتعاىل، واعتقاد أنه مطلع على العبد يف مجيع أفعاله وأقواله ونياته،  -١
ر املسلم ذا الشعور اشتغل بالطاعات وترك السيئات، وأنه سيحاسبه على ذلك، فإذا شع

    . وبادر بالتوبة من املعاصي
الَّذين آمنواْ  {   : اإلكثار من ذكر اهللا وتالوة القرآن، ألن ذلك يلني القلب، قال تعاىل -٢

، وقال  ]   ٢٨آية   : سورة الرعد [   } ه أَالَ بِذكْرِ اللَّه تطْمئن الْقُلُوبوتطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللَّ
    .  ]   ٢آية   : سورة األنفال [   } الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم {   : تعاىل

قسي القلب وتبعده عن اهللا، وهي مجيع املعاصـي، وخمالطـة   جتنب الصوارف اليت ت -٣
    . األشرار وأكل احلرام، والغفلة عن ذكر اهللا عز وجل، ومشاهدة األفالم الفاسدة

بقاء املرأة يف بيتها، وعدم خروجها منه إال حلاجة مع سرعة الرجوع إليه إذا انقضت  -٤
    . احلاجة

ام مبكرا من آخر الليل، وخيفف النوم بالنهار حـىت  النوم بالليل، ألنه يعني على القي -٥
    . يتمكن من أداء الصلوات يف مواقيته، ويستغل وقته بالطاعات

    . حفظ اللسان من الغيبة والنميمة وقول الزور والكالم احملرم، وشغله بالذكر -٦
  
يف شـهر   نشاهد األسواق واحملالت التجارية تفتح أبواا إىل ساعة متأخرة من الليـل  -

رمضان تستقبل بعض املسلمني واملسلمات مما يضطرهم لنوم ار رمضان كله، ما حكم 
    ؟ ذلك

أصحاب احملالت التجارية جيب عليهم احملافظة على طاعة اهللا ومشـاركة املسـلمني يف   
مواسم اخلريات يف رمضان وغريه وأال يضيعوا كل الوقت بالبيع والشراء وفتح حمالـم،  

يا أَيها الَّذين آمنوا ال تلْهِكُم أَموالُكُم وال أَوالدكُم عن ذكْرِ اللَّه ومـن   {   : تعاىليقول اهللا 
ال تلْهِيهِم  {   : ، ويقول تعاىل ]   ٩آية   : سورة املنافقون [   } يفْعلْ ذَلك فَأُولَئك هم الْخاسرونَ

ـ  وب تجارةٌ وال بيع عن ذكْرِ اللَّه وإِقَامِ الصالة وإِيتاء الزكَاة يخافُونَ يوما تتقَلَّب فيه الْقُلُ
ارصاَألبم معظم الوقت إغراء لآلخـرين  ، مث يف فتحهم  ]   ٣٧آية   : سورة النور [   } وحمال
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على السهر والتجوال وتعريض للفتنة بني الرجال والنساء، فيكون عليهم إمث يف ذلـك،  
حتديد الوقت املناسب لفـتح   –وفقهم اهللا  –ألم السبب، والواجب على والة األمور 

نت، وإضاعة احملالت الذي ال يتعارض مع أداء الطاعات، وال يكون سببا يعرض الناس للف
    . األوقات الثمينة

  
    ؟ وكيف يستقبلها  ؟ ما املطلوب من املسلم يف العشر األواخر -

املطلوب من املسلم يف العشر األواخر زيادة االجتهاد يف العبادة اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه 
،  تكافمبزيد اجتهاد يف التهجد واالع  : وسلم، فقد صح عنه أنه كان خيص العشر األواخر

ألا ختام الشهر وترجى فيها ليلة القدر، فينبغي للمسلم أن يغتنم هذه العشـر املباركـة   
وخيصها مبزيد اجتهاد خيتم به اجتهاده يف العشرين األول ليعظم أجره، وألن هذه العشـر  

    . هي ليايل اإلعتاق من النار، لعله حيظى بذلك، واهللا املوفق
  

منتصف شهر رمضان فذهبت إىل الطبيب وأمرين باإلفطار ـ امرأة تقول لقد مرضت يف  
ألن حاليت تستوجب اإلفطار لذلك أفطرت يومني بعد أن حتسنت حاليت الصحية وأمتمت 
صيام شهر رمضان أي مل أفطر سوى هني اليومني وقررت صيامهما فيما بعد ولكـنين مل  

وبعد ذلك أريـد  أصمهما بعد شهر رمضان مباشرة بل إنين صمت ستة أيام من شوال 
صوم يوم عرفة صوم يوم هجرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وبعد كل هذا أصوم اليومني 
الذين مل أصمهما يف رمضان فهل هذا جائز فإذا مل يكن جائز فما هو العمـل الواجـب   

    ؟ علي

أوالً ننبه أنّ صوم يوم هجرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ليس له أصل يف الشرع فصيامه 
بتداع ال جيوز ألنه مل يرد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يصوم ذلك اليـوم وال  ا

عن أحد من الصحابة فهو بدعة أما صيام أيام التطوع كست من شوال ويوم عرفة فهذا 
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ال يكون إال بعد أداء القضاء الذي عليك من رمضان فالواجب أن تبدئي بقضاء ما عليك 
    . صومني مما ثبت صيامه تطوعا ما شئتمن رمضان مث بعد ذلك ت

ـ ما احلكمة من مشروعية الصيام، وكم صام النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيضا ما معىن  
من حـديث أيب    . ٣٦٤ص ٢رواه اإلمام أمحد يف مسنده ج [)١( أفطر احلاجم واحملجوم 

بن خـديج   من حديث رافع ١١٨ص ٣هريرة رضي اهللا عنه ورواه الترمذي يف سننه ج
من حديث أيب هريرة رضي   . ٣٦٤ص ٢رواه اإلمام أمحد يف مسنده ج . "[  ] رضي اهللا عنه

.   ] من حديث رافع بن خديج رضي اهللا عنه ١١٨ص ٣اهللا عنه ورواه الترمذي يف سننه ج
ومتييز اخلبيث مـن الطيـب     . ٣٨١انظر املقاصد احلسنة ص [   ) صوموا تصحوا ( حديث   "

وذكـره    . ١٧٩ص ٣وجممع الزوائد ومنبع الفوائـد ج  ١٦٧املطالب ص وأسىن ٨٨ص
    .  ] غريهم

يا أَيها الَّذين آمنواْ كُتـب علَـيكُم    {   : الصيام فيه حكم عظيمة منها ما ذكره اهللا يف قوله
فبـين    .  ] ١٨٣آية   : سورة البقرة [   } ذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَالصيام كَما كُتب علَى الَّ

  . سبحانه وتعاىل أن الصيام سبب حلصول التقوى، والتقوى مزية عظيمة وهي مجاع اخلري
فالصائم يكتسب التقوى والصيام جيلب التقوى للعبد ألنه إذا صام فإنه يترىب على العبادة 

لى املشقة وعلى ترك املألوف وعلى ترك الشهوات وينتصر على نفسه األمارة ويتروض ع
بالسوء ويبتعد عن الشيطان وذا حتصل له التقوى وهي فعل أوامر اهللا عز وجل وتـرك  
نواهيه طلبا لثوابه وخوفًا من عقابه فهذا من أعظم املزايا أن الصيام يسبب للعبد تقوى اهللا 

هي مجاع اخلري وهي رأس الرب وهي اليت علَّق اهللا عليها خـريات  سبحانه وتعاىل والتقوى 
كثرية وكرر األمر ا يف كتابه وأثىن على أهلها ووعد عليها باخلري الكثري وأخرب أنه حيب 

ومن فوائد الصيام أنه يريب اإلنسان على ترك مألوفه تقربا إىل اهللا سبحانه وتعاىل   . املتقني
    : ال يف احلديث القدسيوهلذا يقول اهللا جلّ وع
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رواه اإلمـام   [   ) إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه مـن أجلـي    . الصوم يل وأنا أجزي به ( 
فهذا   .  ] بنحوه  . من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه  . ٢٢٦ص ٢البخاري يف صحيحه ج

سبحانه وتعـاىل  فيه امتحان للصائم يف أنه ترك شهوته وملذوذاته وحمبوباته تقربا إىل اهللا 
وآثر ما حيبه اهللا على ما حتبه نفسه وهذا أبلغ أنواع التعبد وهذا من أعظم فوائد الصـيام  
وكذلك الصيام يعود اإلنسان على اإلحسان وعلى الشفقة على احملاويج والفقراء ألنه إذا 

    . ذاق طعم اجلوع وطعم العط فإن ذلك يرقق قلبه ويلني شعوره إلخوانه احملتاجني

والصيام فرض يف السنة الثانية من اهلجرة وصام النيب صلى اهللا عليه وسلم تسع رمضانات 
ألنه عاش يف املدينة عشر سنوات والصيام فُرض يف السنة الثانية منها فيكون عليه الصالة 

أفطـر احلـاجم    (   : والسالم قد صام تسع رمضانات وأما معىن قوله صلى اهللا عليه وسلم
من حديث أيب هريرة رضـي اهللا    . ٣٦٤ص ٢رواه اإلمام أمحد يف مسنده ج [   ) واحملجوم

  .  ] من حديث رافع بن خديج رضي اهللا عنه  . ١١٨ص ٣ورواه الترمذي يف سننه ج  . عنه
فمعناه أنه يفسد صيام احلاجم وهو الذي يسحب الدم بالقرن واحملجوم هو الذي يسحب 

ر احملجوم فلخروج الدم الكثري منه وذلك مما يضعفه عـن  منه الدم فاإلثنان أفطرا أما إفطا
الصيام وأما إفطار احلاجم فألنه مظنة أن يتطاير إىل حلقه شيء من الدم واملظنة ترتل مرتلة 

انظر املقاصـد   [   ) صوموا تصحوا (   : احلقيقة فأفطر من أجل ذلك وسدا للذريعة وحديث
، وجممـع  ١٦٧، وأسىن املطالـب ص ٨٨، ومتييز اخلبيث من الطيب ص٣٨١احلسنة ص

يروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم   .  ] وذكره غريهم  . ١٧٩ص ٣الزوائد ومنبع الفوائد ج
وهو يف بعض كتب السنة وإن مل يكن سنده بالقوي ومعناه صحيح ألن الصيام فيه صحة 

الطب والتجربة  للبدن ألنه مينع األخالط اليت تسبب األمراض وهذا املعىن يشهد به علماء
    . األكرب برهان
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ـ إن أيب قد أفطر يف شهر رمضان وكان عمره يناهز السبعني تقريبا وعليه دين ومل يرد  
هذا الدين الذي عليه وذلك ملرضه مث وفاته رمحه اهللا فما الذي جيب أن نفعلـه أفيـدونا   

    ؟ مأجورين

يتمكن من قضائه حىت مات فال أما من ناحية الصيام فإذا كان تركه من أجل املرض ومل 
شيء عليه ألنه معذور أما إذا كان شفي بعد مرضه واستطاع القضاء ولكنـه تكاسـل   
وتركه حىت أتى عليه رمضان آخر ومات فهذا جيب اإلطعام عنه عن كل يوم مسـكينا  
بنصف صاع من طعام البلد لكل مسكني عن كل يوم، وأما مسألة الدين الذي عليه فهذا 

فإن كان له تركة فإنه جيب تسديد هذا الدين من تركته وقضاء ما   . ليه لغرميهحق باق ع
عليه من تركته، وإن مل يكن له تركة فينبغي لقريبه أو وليه أن يسدد عنه هذا الدين لتربأ 
ذمته وينفك من رهان الدين، وكذلك ملن علم حباله من املسلمني ولو مل يكن من أقاربه 

    . ن من باب اإلحسان وختليص املسلم من الدينأن يسدد عنه هذا الدي

ـ ما حكم من شك يف طلوع الفجر هل له أن يأكل ويشرب أم ميسك حىت يسـتيقن   
    ؟ أفيدونا يف ذلك بارك اهللا فيكم  . طلوعه أم أنه يعمل بالشك

واْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ اَألبيض مـن الْخـيط   وكُلُ {   : يقول اهللا سبحانه وتعاىل
فإذا تيقن طلوع الفجر حرم عليه األكـل    .  ] ١٨٧آية   : سورة البقرة [   } اَألسود من الْفَجرِ

والشرب ووجب عليه اإلمساك، وإذا مل يتيقن وبقي يف شك هل طلع الفجر أو مل يطلع 
حتياط له أم ميتنع عن األكل والشرب من باب االحتياط واالبتعاد عن املشتبهات لقوله فاال

 ١رواه اإلمام أمحد يف مسنده ج [   ) دع ما يريبك إىل ما ال يريبك (   : صلى اهللا عليه وسلم
، ٣٢٧ص ٨ورواه النسائي يف سـننه ج  ٢٠٥ص ٧وروه الترمذي يف سننه ج ٢٠٠ص

    .  ] بن علي رضي اهللا عنهما ، كلهم من حديث احلسن٣٢٨
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رواه اإلمام  [   ) فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه (   : وقوله صلى اهللا عليه وسلم
فاألحسن   .  ] من حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنه ١٩ص ١البخاري يف صحيحه ج

مل يكن عنده من أن ميسك وأن يترك األكل والشرب مادام أنه خياف أن الفجر قد طلع و
    . العالمات ما به يعرف طلوع الفجر

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقَبل وهـو    : ـ لقد ثبت عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
ام للشيخ والشاب أم أا خاصة للشيخ فقـط ومـا   هل القبلة هنا حكمها ع  )٢( صائم 

    . املقصود باحلديث بارك اهللا فيكم

نعم احلديث ثابت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم واملراد بالقبلة 
ألنه كان عليـه الصـالة     )٣( ه وسلم كان يقبل وهو صائم معروف والنيب صلى اهللا علي

عليه الصالة والسالم وما يؤثر عليـه ومـا   والسالم مالكًا إلربه وعارفًا بأحكام صيامه 
يفسده أما غريه من الناس فإم ال ينبغي هلم اإلقدام على القبلة ألن ذلـك مـدعاة ألن   
حيصل منهم ما يفسد الصوم مع جهلهم وضعف إميام وعدم ضبطهم ألنفسهم فاألحسن 

صـلى اهللا عليـه   للمسلم أن يتجنب ما يثري شهوته وما خيشى منه إفساد صيامه أما النيب 
وسلم فكان بفعل ذلك ألنه عليه الصالة والسالم كان ضابطًا لنفسه وكان عليه الصـالة  
والسالم أتقى الناس هللا وأخشاهم هللا عليه الصالة والسالم وهو أدرى مبا حيفظ صـيامه  
عليه الصالة والسالم فغري الرسول صلى اهللا عليه وسلم ممن ال يأمن نفسه ينبغي لـه أن  

    . عن هذه األمور يف أثناء الصيام يبتعد

ـ تذوق الطعام من قبل املرأة وغريه هل يفسد الصوم وما حكم مضغ العلك للصـائم   
    ؟ أفيدوين جزاكم اهللا خريا

ال بأس بذوق الطعام بالفم وال يبتلع شيئًا منه فيذوقه يف فمه ويلفظه وال يبتلع شيئًا مـن  
ا فسد صيامه والفم له حكم اخلارج وليس هو مـن  ذلك فإن ابتلع شيئًا من ذلك متعمد
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اجلوف وال يؤثر هذا على صيامه كما أنه يتمضمض للوضوء والطهارة وال يؤثر هذا على 
صيامه بشرط أن ميج املاء أي يلفظ املاء من فمه كذلك ذوق الطعام يلفظـه وال يبتلعـه   

    : وهو على نوعني  . والعلك يكره للصائم

يتفتت يف الفم هذا ال جيوز ألنه يتسرب إىل احللق ويفسد الصيام أما العلك الذي يتحلل و
    . العلك القوي الذي ال يتحلل وال يتفتت يف الفم وال يذوب فهذا يكره للصائم

    ؟ ـ ما حكم التسوك يف ار رمضان 

التسوك يف ار رمضان مستحب ألن السواك من السنن املتأكدة يف الصـيام ويف غـريه   
لصائم أن يستاك يف كل اليوم على الصحيح ومن أفضل خصال الصائم السواك فيستحب ل

ومن العلماء من يرى أن   . فيستحب للصائم أن يستاك يف سائر اليوم  )٤( كما يف احلديث 
الرخصة يف السواك قبل الزوال أما بعد الزوال فيمتنع من االستياك ويروى يف هذا حديث 

وال يؤثر   )٥(لكنه مل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم والثابت أنه يستاك يف كل اليوم 
هذا على صيامه لكن ال يبتلع شيئًا من فضالت السواك أو من الفضالت الـيت يثريهـا   

    . السواك من لثته وأسنانه، بل يلفظ هذه األشياء وال يؤثر ذلك على صيامه

ـ ما هو الراجح من أقوال العلماء يف تعيني ليلة القدر، وهل هي أفضل الليـايل علـى    
أفيـدونا    ؟ ال، وما هو رأيكم يف من قال بتفضيل ليلة اإلسراء على ليلة القدراإلطالق أم 

    . بارك اهللا فيكم

إِنا أَنزلْناه في لَيلَـة   {   : ليلة القدر ليلة عظيمة نوه اهللا بشأا يف كتابه الكرمي يف قوله تعاىل
كَةاربيمٍ مكرٍ حكُلُّ أَم قفْرا ييهف ،رِيننذا ما كُنويف   .  ] ٤، ٣آيـة    : سورة الدخان [   } إِن

ةُ الْقَدرِ خير من أَلْـف  إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ، وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ، لَيلَ {   : قوله تعاىل
  } شهرٍ، تنزلُ الْمالئكَةُ والروح فيها بِإِذْن ربهِم من كُلِّ أَمرٍ، سالم هي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ
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فهي ليلة شرفها اهللا عز وجل على غريها، وأخرب أن العمل فيها خري مـن    .  ] سورة القدر [ 
ألف شهر أي أفضل من العمل يف أكثر من ثالث ومثانني عاما وزيادة أشـهر   العمل يف

وهذا فضل عظيم حيث اختصها بإنزال القرآن فيها ووصفها بأا ليلة مباركة وأا يقدر 
فيها ما جيري يف العام من احلوادث وهذه مزايا عظمية هلذه الليلة وكان النيب صـلى اهللا  

ر األواخر من رمضان ما ال جيتهد يف غريها طلبا لليلـة القـدر   عليه وسلم جيتهد يف العش
وهي أفضل الليايل ألنه مل يرد يف ليلة من الليايل ما ورد يف فضلها والتنويه بشأا فهـي  
أفضل الليايل ملا تشتمل عليه من هذه املزايا العظيمة وهذا من رمحة اهللا تعاىل ذه األمـة  

وأما املفاضلة بينها وبني ليلة اإلسراء فبني   . الليلة العظيمة وإحسانه إليها حيث خصها ذه
يدي اآلن سؤال وجواب لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا حيث سئل رمحه اهللا عن ليلة 
القدر وليلة اإلسراء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم أيهما أفضل فأجاب بأن ليلة اإلسراء أفضل 

، وليلة القدر أفضل بالنسبة إىل األمة، فحظ النيب صـلى  يف حق النيب صلى اهللا عليه وسلم
اهللا عليه وسلم الذي اختص به ليلة املعراج منها أكمل من حظه يف ليلة القدر وحظ األمة 
من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة املعراج وإن كان هلم فيها أعظم حظ لكن الفضل 

هذا ما أجاب   . سري به صلى اهللا عليه وسلموالشرف والرتبة العليا إمنا حصلت فيها ملن أ
به شيخ اإلسالم ابن تيمية يف هذه املسألة واإلمام العالمة ابن القيم كالمه يف هذا املوضوع 
يوافق كالم شيخه يف أن ليلة اإلسراء أفضل يف حق النيب صلى اهللا عليه وسلم وليلة القدر 

    . أفضل يف حق األمة

اهللا سبحانه وتعاىل شرع لنا يف ليلة القدر من التعبد والتقرب إليه  ومما جيب التنبيه عليه أن
ما مل يشرعه يف ليلة اإلسراء فليلة اإلسراء مل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم خيصها بقيام 
أو ذكر، وإمنا كان خيص ليلة القدر لفضلها وملكانتها وأيضا ليلة اإلسراء مل تثبت يف أي 

مما يدل على أن العلم ا وحتديدها ليس لنا فيه مصلحة خالف  ليلة وال يف أي شهر هي
شهر رمضانَ الَّـذي أُنـزِلَ فيـه     {   : ليلة القدر فإن اهللا أخرب أا يف رمضان ألن اهللا قال
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آية   : سورة القدر [   } إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ {   : وقال  .  ] ١٨٥آية   : سورة البقرة [   } الْقُرآنُ
فدلّ على أنّ ليلة القدر يف شهر رمضان وإن كانت ال تتعني يف ليلـة معينـة مـن      .  ] ١

ين آكد الليايل عند اإلمام رمضان إال أنه يترجح أا يف العشر األواخر ويف ليلة سبع وعشر
أمحد ومجاعة من األئمة وللعلماء يف حتريها اجتهادات ومذاهب لكن هي يف شهر رمضان 

فمن صام شهر رمضان وقام لياليه فال شك أنه قد مرت به ليلة القدر وال شك أنه   . قطعا
لة القدر لنا شهد ليلة القدر ويكتب له من األجر حبسب نيته واجتهاده وتوفيق اهللا له، فلي

فيها ميزة يف أن شرع لنا االجتهاد يف العبادة والدعاء والذكر وحتريها خبالف ليلة اإلسراء 
فهذه مل يطلب منا أن نتحراها وال أن خنصها بشيء من العبادات وذا يظهر أنّ هـؤالء  

رسول اهللا  الذين حيتفلون يف ليلة اإلسراء واملعراج أم مبتدعة مبا مل يشرعه اهللا ومل يشرعه
صلى اهللا عليه وسلم فلم يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم حيتفل كل سنة مبرور ليلة مـن  
الليايل يقول إن هذه ليلة اإلسراء وليلة املعراج كما كان يفعله هؤالء املنحرفون املبتدعـة  
الذين اختذوا دينهم طقوسا ومناسبات بدعية وتركوا السنن وتركوا الشرائع الثابتة عـن  
رسول صلى اهللا عليه وسلم فهذا مما جيب االنتباه له وبيانه للنـاس وأنّ اهللا شـرع لنـا    
االجتهاد يف ليلة اإلسراء واملعراج فلم يشرع لنا فيها أن نتحراها وال أن خنصـها بشـيء   
وأيضا هي مل تبني لنا يف أي شهر أو يف أي ليلة خبالف ليلة القدر فإا يف رمضان بـال  

    .  أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممدشك واهللا تعاىل

ـ إذا نوى شخص الصيام تطوعا أو واجبا ولكنه ليلة صيامه مل يستيقظ للسـحور إال   
واملؤذن يؤذن لصالة الفجر فتناول ماء فشربه وعقد الصيام فهل يصح ذلك الصيام ومـا  

    ؟ هي آخر حلظة ميكن أن يأكل أو أن يشرب فيها من يريد الصيام

إلمساك وبداية الصيام ليست مربوطة بأذان املؤذنني وإمنا هي مربوطة بطلوع الفجر لقوله ا
  } وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ اَألبيض من الْخيط اَألسود من الْفَجـرِ  {   : تعاىل

أما أذان املؤذن فإنه خيتلف، فبعض املؤذنني يقدم األذان علـى    .  ] ١٨٧آية   : سورة البقرة [ 
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طلوع الفجر ليستيقظ الناس ويستعدوا فإذا كان بني األذان وطلوع الفجر وقت يـتمكن  
فيه من األكل والشرب فال بأس بذلك وبعض املؤذنني يؤخر إىل طلوع الفجر فهذا يرجع 

ذن ومن عرف عنه أنه يقدم فيجوز األكل بعد أذانه إىل أن يطلع الفجر لقوله إىل عادة املؤ
وكان    إن بالالً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم (   : صلى اهللا عليه وسلم

رواه اإلمام البخاري يف صحيحه  [  )أصبحت   رجالً أعمى ال يؤذن حىت يقال له أصبحت
وإذا كان املعـروف    .  ] ث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه، من حدي١٥٣، ١٥٢ص ٣ج

    . عن هذا املؤذن أنه يتقيد بطلوع الفجر فإنه ال جيوز األكل بعد أذانه

ـ ما مدى صحة هذا احلديث وما معناه وهل هو صحيح ذا اللفظ قال صلى اهللا عليه  
وإذا استأذنت الزوجة زوجها  ،)ال جيوز المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه (   : وسلم

أم أنـه    )ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ( فلم يأذن هلا بالصيام فهل تطيعه ويف احلديث 
    ؟ خاص بصيام التطوع وإن مل يأذن هلا يف صيام التطوع مث صامته فهل عليها شيء

 عنه احلديث الذي أشار السائل إىل معناه حديث صحيح ولفظه عن أيب هريرة رضي اهللا
يعين  -ال حيل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد  (   : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

انظر صحيح اإلمام  [ رواه البخاري ومسلم   ) إال بإذنه وال تأذن يف بيته إال بإذنه -حاضر 
وانظر صحيح اإلمام مسلم   . من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ١٥٠ص ٦البخاري ج

وغريمها فلزوجها أن مينعها من   .  ] من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه بنحوه ٧١١ص ٢ج
إذا كان عليها أيام من رمضان والوقت  " صيام النفل وله أن مينعها من صيام القضاء املوسع 

فإذا ضاق الوقت ومل يبق إال قدر   " طويل ما بني الرمضانني فله أن مينعها من صيام القضاء
عليها فليس له أن مينعها ألن عائشة رضي اهللا عنها كان يكون عليها القضاء من األيام اليت 

  رمضان فال تقضيه إال يف شعبان ملكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



٢٤٦ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

ـ فتاة أتتها العادة الشهرية ألول مرة يف شهر رمضان لكنها مل تفطر بل بقيت صـائمة   
    ؟ فماذا عليها اآلن  . موقد مضى على ذلك عامان ومل تقض تلك األيا

جيب عليها التوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل ألن هذا يدل على التساهل وجيب عليها مع التوبة 
    : إىل اهللا عز وجل أمران

أن تقضي هذه األيام اليت صامتها وقت احليض ألن صيامها يف وقت احليض   : األمر األول
    . ال جيوز وال جيزئ

تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخري الذي أخرته من غري عذر، ألن من  أن  : األمر الثاين
كان عليه أيام من رمضان جيب عليه أن يقضيهما قبل رمضان اآلخر مع اإلمكان فإذا جاء 
رمضان اآلخر ومل يقضه فإنه يقضيها بعده وإذا كان غري معذور يف التأخري فعليه إطعام مع 

    . ام نصف صاع عن كل يومالقضاء كما ذكرنا ومقدار اإلطع

  . ـ إذا أكرهت املرأة من الرجل يف اجلماع يف شهر رمضان هل جتب عليها كفارة أم ال 
وما رأيكم فيمن قال أنه ال كفارة على املرأة مطلقًا ال يف حالة االختيـار وال يف حالـة   

    . أفيدونا بالتفصيل بارك اهللا فيكم  . اإلكراه وإمنا يلزمه القضاء فقط

من املعلوم أن اجلماع من مفسدات الصوم باإلمجاع وأنه جيب فيه الكفارة املغلظة وهـي  
    . عتق رقبة فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا

أما إذا أكرهت املرأة على اجلماع بأن أكرهها زوجها إكراها ال تستطيع التخلص منـه  
يس عليها كفارة وإمنا عليها القضاء فقط، وتكون كفارا عليـه  وجامعها وهي صائمة فل
كفارة عنه وكفارة عن زوجته اليت أكرهها وجيب عليه التوبـة    . هو فيجب عليه كفارتان

    : فيجب عليه ثالثة أمور  . إىل اهللا سبحانه وتعاىل وجيب عليه قضاء ذلك اليوم
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    . التوبة املستوفية لشروطها  .  .  . فيهالتوبة إىل اهللا والندم على ما حصل   : أوالً

    . قضاء هذا اليوم الذي جامع فيه  : ثانيا

    . الكفارتان عنه وعن زوجته اليت أكرهها  : ثالثًا

ـ وما حكم من جامع عامدا يف ار رمضان ومل يكفر مث جامع يف يوم آخر منه فهـل   
    ؟ يكفر مرتني أو جتزؤه كفارة واحدة

رة عن كل يوم جامع فيه ألن كل يوم عبادة مستقلة، واملسلم جيب عليـه أن  يلزمه كفا
حيترم شعائر دينه وأن يهتم بصيامه وأن ال تطغى عليه شهوة نفسه ويتغلب عليه الشيطان، 
ألن صيام رمضان ركن من أركان اإلسالم جيب على املسلم أن يؤديـه علـى الوجـه    

    . املشروع وعلى الوجه األكمل حسب اإلمكان

فهل جيوز أن   . ـ ما احلكم فيمن مات وعليه صيام وكان قد متكن من صيامه قبل موته 
أم البد أن يصوم وليه عنه وهل يقوم األجـنيب    . يطعم عنه عن كل يوم من غري صيام عنه

    . أفيدونا بارك اهللا فيكم  . يف الصيام عنه مقام القريب الويل

بعدما دخل عليه رمضان اآلخر وهو تارك للقضاء  إذا متكن من القضاء وتركه حىت مات
أما إذا ترك القضاء   . مع متكنه منه مث مات بعد ذلك فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا

لعدم متكنه منه حىت مات أو ترك القضاء يف الفترة ما بني الرمضانني ومات قبل رمضـان  
    . مات يف أثناء ذلكاآلخر فهذا ال شيء عليه ألن وقت القضاء موسع يف حقه و

ـ بالنسبة ألصحاب األعمال املتعبة الذين ال جيدون متسعا من الرزق غـري مـا     ٧١  
أفيـدونا    . يزاولونه من أعمال هل خيص هلم يف الفطر كالشيخ املسن واملرأة العجوز أم ال

    ؟ مأجورين
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يف خمتلف العصور ومل  العمل ال يبيح اإلفطار وإن كان شاقًا ألن املسلمني ما زالوا يعملون
يكونوا يفطرون من أجل األعمال وألن العمل ليس من األعذار اليت نص اهللا جل وعـال  
على إباحة اإلفطار من أجلها ألن األعذار اليت يباح اإلفطار هلا حمصورة وهـي السـفر   
واملرض واحليض والنفاس واهلرم واملرض املزمن كذلك احلامل واملرضع إذا خافتا علـى  

هما أو على ولديهما هذه األعذار اليت وردت األدلة يف إباحة اإلفطار من أجلها، أما أنفس
ولكن العامل جيب عليه أن   . العمل يف حد ذاته فإنه ال يبيح اإلفطار لعدم الدليل على ذلك

يصوم مع املسلمني وإذا قدر أن العمل أرهقه جدا وخاف على نفسه من املـوت، فإنـه   
وأمـا أن    . ى حياته، وميسك بقية يومه ويقضي هذا اليوم من يوم آخريتناول ما يبقي عل

    . يفطر ابتداء من أجل العمل فهذا مل يكن عذرا شرعيا

    ؟ ـ هل يلزم املرأة أن تأخذ إذنا من زوجها أثناء صيام التطوع وما حكم هذا الصيام 

ه ألن له عليه حق العشـرة  ال جيوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد إال بإذن  . نعم
واالستمتاع فإذا صامت فإا متنعه من حقوقه فال جيوز هلا ذلك وال يصح صومها تنفالً إال 

    . بإذنه

وما رأيكم فيمن يترك بعضا مـن    . ـ مب يتحقق السحور وهل األفضل تقدميه أم تأخريه 
    ؟ أفيدونا بارك اهللا فيكم  . ليايل رمضان من غري سحور

ر هو الطعام الذي يأكله الصائم آخر الليل استعدادا الستقبال الصيام وهو مطلوب السحو
ألن الصائم يقصـد بـذلك    )٧(وهو الغداء املبارك كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

التقوى على طاعة اهللا سبحانه وتعاىل فمطلوب للمسلم أن يتسحر مهما أمكنه ذلك ولو 
فال ينبغي له   . يسريا حسب إمكانه ليحصل على الفضيلة وألجل إعانة نفسه على العبادة

ول عليه ألن فيه إعانة له على طاعة اهللا وأيضـا  أن يترك السحور إذا كان يستطيع احلص
وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ اَألبيض مـن   {   : ألجل األخذ بقول اهللا عز وجل
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  : وقال صـلى اهللا عليـه وسـلم     .  ] ١٨٧آية   : سورة البقرة [   } الْخيط اَألسود من الْفَجرِ
مـن    . ٢٣٢ص ٢رواه اإلمام البخاري يف صحيحه ج [   ) تسحروا فإن يف السحور بركة ( 

    .  ] حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه

    . أما أن يصوم من غري تسحر فهذا خالف السنة

لك من املفطـرات إذا ابتلعـه   ـ إذا بقي شيء من الطعام بني أسنان الصائم هل يعترب ذ 
    ؟ أفيدوين بارك اهللا فيكم  . الصائم

إذا أصبح الصائم ووجد يف أسنانه شيئًا من خملفات الطعام فعليه أن يلفظ هذه املخلفات 
ويتخلص منها وال تؤثر على صيامه إال إذا ابتلعها متعمدا فإن هذا يفسد صيامه أما لـو  

يؤثر على صيامه وينبغي للمسلم أن حيرص على نظافة فمه  ابتلعه جاهالً أو ناسيا فهذا ال
بعد الطعام سواء يف حالة الصيام أو غريه ألن النظافة مطلوبة من املسلم وأن يعتين بأسنانه 
وفمه بعد الطعام بالتنظيف حىت ال تبقى فيه خملفات تصدر عنها روائح كريهة ويتضرر ا 

    . وتؤثر على أسنانه أضرارا صحية

    ؟ بارك اهللا فيكم  . ما هي األمور النافعة اليت جيب أن يقوم ا الصائم أثناء ارهـ  

منها تالوة القرآن العظـيم بالتـدبر     . األمور النافعة اليت يقوم ا الصائم أثناء اره كثرية
 والتفكر، ومنها اإلكثار من الصالة النافلة يف غري األوقات املنهي عن الصالة فيها ومنـها 

الذهاب إىل املساجد واجللوس فيها ألن هذا يكون من االعتكاف املطلوب ألن اجللوس يف 
املساجد يف ار رمضان وتالوة القرآن فيها وانتظار الصالة فيها وعمارا بطاعة اهللا هذا 

  وقد كان السلف إذا صـاموا جلسـوا يف املسـاجد      . من أفضل أعمال الصائم وغريه
حنفظ صومنا وال نغتاب أحدا، فينبغي للصائم أن يصرف كل ما استطاع مـن    : ويقولون

كبري وفيه عمارة لبيوت اهللا بالطاعـة  وقته يف املسجد ألن ذلك فيه خري كثري وفيه فضل 
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وعلى الصائم كذلك أن يكثر من   . وفيه نوع من االعتكاف الذي هو من أجل العبادات
أعمال الرب واإلحسان للفقراء واملساكني والصدقة فإن الصدقة يف هذا الشهر أفضل مـن  

ال اخلري كـان  من تطوع فيه خبصلة من خص (   : الصدقة يف غريه قال صلى اهللا عليه وسلم
من حـديث    . ٦١٣-٦١٢ص ١انظر مشكاة املصابيح ج [   ) كمن أدى فريضة فيما سواه

ال سيما إذا كان يف وقت حاجة وجماعة فإن الصـدقة يف هـذا     .  ] سلمان رضي اهللا عنه
من فطر صائما فلـه مثـل    (   : الشهر تعني الصائمني على صيامه قال صلى اهللا عليه وسلم

، ١١٤ص ٤رواه اإلمام أمحد يف مسنده ج [   ) أن ينقص ذلك من أجره شيئًا أجره من غري
 ١ورواه ابن ماجه يف سننه ج  . بنحوه ١٤٩ص ٣ورواه الترمذي يف سننه ج  . بنحوه ١١٥

    .  ] كلهم من حديث زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه  . بنحوه ٥٥٥ص

    ؟ ـ من سافر أثناء النهار فهل له أن يفطر 

ذا ابتدأ اإلنسان الصيام اليومي وهو مقيم مث عرض له سفر يف أثناء النهار فهـذا علـى   إ
الصحيح من قويل العلماء أنه إذا فارق البنيان وخرج من البلد مسافرا فإنه يباح له اإلفطار 
ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أفطر يف أثناء اليوم الذي سافر فيه وفعله كثري من الصحابة 

    . هللا عنهم ولكن كونه يتم هذا اليوم أحوط وأحسنرضي ا

    ؟ ـ إذا قدم املسافر أو طهرت احلائض يف أثناء النهار فماذا عليهم أن يفعلوا 

إذا كان اإلنسان أفطر لعذر من األعذار كالسفر واملرض أو املرأة أفطرت من أجل   . نعم
إن الواجب أن ميسكوا بقية يومهم احليض والنفاس مث زالت هذه األعذار يف أثناء النهار ف

وأن يقضوا هذا اليوم من يوم آخر فيمسكوا بقية اليوم احتراما للوقت وعليهم القضاء ألنه 
وكذلك الصغري لو بلغ يف أثناء النهار أيضا فإنـه    .  .  . مضى وقت من اليوم مل يصوموا فيه

    . ميسك بقية اليم ويقضي هذا اليوم من يوم آخر
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    ؟  تقم البينة بدخول الشهر إال يف أثناء النهار ماذا على املسلمني أن يفعلواـ إذا مل 

إذا مل تقم البينة بدخول الشهر إال يف أثناء النهار فالذي جيب على املسلمني أن ميسـكوا  
بقية يومهم احتراما للوقت ألنه من رمضان وأن يقضوه بعد رمضان ألم كانوا يف أولـه  

    . لقضاء من يوم آخر بعد رمضانمفطرين فيلزمهم ا

    ؟ ـ ما الذي ينبغي على املسلم أن يستقبل به شهر رمضان 

شهر رمضان من املواسم العظيمة اليت متر يف حياة املسلم، ينبغي للمسلم أن يستقبله بالبشر 
  } اللَّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحواْ هو خير مما يجمعونَقُلْ بِفَضلِ  {   : والسرور لقوله تعاىل

فإدراك املسلم لشهر رمضان غنيمة عظيمة وكان النيب صلى اهللا   .  ] ٥٨آية   : سورة يونس [ 
كما يف حديث سلمان  [ عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويشرح هلم مزاياه 

أيها   : لذي فيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خطب يف آخر يوم من شعبان فقالالطويل ا
الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك فرض اهللا عليكم صيامه وسننت لكم قيامه من تطوع 
فيه خبصلة من خصال اخلري كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كـان  

الذي يبني فيه النيب صـلى اهللا    . ] إىل آخر احلديث  .  .  . كمن أدى سبعني فريضة فيما سواه
عليه وسلم مزايا هذا الشهر وأنه ينبغي للمسلم أن يستقبله باالستعداد إلحياء ليله بالقيام 
واره بالصيام وتالوة القرآن والصدقة والرب واإلحسان ألن كل دقيقة من هذا الشهر فهي 

ه يف هذه احلياة وهل يكمل هـذا الشـهر وإذا   موسم عظيم واملسلم ال يدري مدى بقائ
أكمله هل يعود عليه سنة أخرى أو ال فهو غنيمة ساقها اهللا إليه فينبغي له أن يفرح بذلك 
وأن يستغرق هذا الشهر أو ما تيسر له من أيامه ولياليه بطاعة اهللا سبحانه وتعاىل واإلكثار 

هذا الشهر ما أعده اهللا للمسلمني  من فعل اخلريات واملربرات لعله أن يكتب له من أجل
فإنه شهر أوله رمحة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار واملسلم يتعرض لنفحات ربه يف 

    . هذه األيام العظيمة
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وقد حل علينا شهر رمضان املاضي وقد من   " بولندا " يف   " كركوف " ـ أنا أقيم يف مدينة  
إننا كنا يف إمساكنا وإفطارنا نعتمد على توقيـت بلـدنا   اهللا علينا بصيامه واحلمد هللا إال 

فيجب أن منسك قبلهم وأن   " بالعراق " يسبق   " بولندا " علما أن التوقيت هنا يف   " بالعراق " 
نفطر قبلهم وقد صمنا على هذا الوضع أربعة أيام إىل أن تبني لنـا الفـرق يف التوقيـت    

    ؟ فما احلكم يف فعلنا األول وماذا جيب علينا فاعتمدنا توقيت البلد اليت نصوم ا

هو كما ذكر السائل أم جيب عليهم العمل بتوقيت البلد الذي هم فيه فيمسكون عنـد  
وكُلُـواْ   {   : طلوع الفجر ويفطرون عند غروب الشمس يف البلد الذي هم فيه لقوله تعاىل

اشرِوالْفَج نم دواَألس طيالْخ نم ضيطُ اَألبيالْخ لَكُم نيبتى يتواْ حبآية   : سورة البقرة [   } ر
وهذا منطبق على املسلم يف أي مكان يعرف فيه طلوع الفجر وغروب الشمس   .  ] ١٨٧

يصومون بتوقيت بلد آخر فالصيام فيما بينهما وأما ما حصل منهم يف أول الشهر من أم 
وجيب عليهم أن يقضوا هذه األيام الـيت    . خيتلف عن توقيت البلد الذي هو فيه فهو خطأ

وإن   . صاموها على هذا النمط ألن هذا الصيام غري صحيح وال مطابق للشرع كما ذكرنا
كان مضى عليهم رمضان آخر مل يقضوا هذه األيام فإنه جيب عليهم مع القضاء إطعـام  

    . سكني عن كل يوم واهللا أعلمم

ـ كان على والدي صيام شهرين متتابعني كفارة منذ زمن بعيد ولكنه مل يصمهما وقد  
أجلهما وإىل اآلن مل يصم ولكنه اآلن عاجز عن الصيام لكرب سنه فكيف العمل يف هـذه  

رة احلالة وهل جيزئ شيء عنهما يفعله وهل نصوم عنه وهل هو يأمث بتأخريها مع القـد 
    ؟ على ذلك

هذا سؤال جممل مل يبني نوع هذه الكفارة اليت وجب فيها صيام شهرين متتابعني هل هي 
كفارة قتل أو كفارة ظهار أو وطأ يف رمضان فإن كانت كفارة قتل فإنه ال جيزئ فيهـا  

هذا ما ذكـر اهللا سـبحانه     . اإلطعام والبد فيها من العتق أو الصيام عند العجز عن العتق
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  : إىل قولـه   .  .  .   } ومن قَتلَ مؤمنا خطَئًا فَتحرِير رقَبة مؤمنـة  {   : اىل فيها يف قوله تعاىلوتع
 } تنِ ميرهش اميفَص جِدي ن لَّمنِفَميابِعفليس فيها إال هـذان    .  ] ٩٢آية   : سورة النساء [   } ت

وأما إن كانت كفارة غري القتل بأن كانت كفارة ظهار أو وطأ يف ار رمضان   . األمران
ذين يظَاهرونَ من نسائهِم والَّ {   : مثالً فإنه جيزئ فيها شيء ثالث وهو اإلطعام لقوله تعاىل

عا تبِم اللَّهو ظُونَ بِهوعت كُما ذَلاسمتلِ أَن ين قَبم ةقَبر رِيرحا قَالُوا فَتمونَ لودعي لُونَ ثُمم
متلِ أَن ين قَبنِ ميابِعتتنِ ميرهش اميفَص جِدي ن لَّمفَم ،بِريخ   ـامفَإِطْع عطـتسي ن لَّما فَماس

فكفارة الظهار مرتبة على هذه األمـور    .  ] ٤، ٣اآليتني   : سورة اادلة [   } ستني مسكينا
    . عتق الرقبة إذا أمكن  : الثالثة أوالً

    . إذا مل ميكن عتق الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعني  : ثانيا

مل ميكن صيام الشهرين فإنه يطعم ستني مسكينا ومثلها كفارة الوطء يف ـار  إذا   : ثالثًا
رمضان فهذه الكفارة اليت وجبت على والدك ال ندري من أي هذه األنواع وقد أجبنـا  
على كل االحتماالت مع أنه جيب على املسلم املبادرة بأداء ما وجب عليه وعدم التأخري 

يت ذكرا عن أبيك لكونه أخر الصيام مث طرأ عليه ما ال ألن ذلك يفضي إىل مثل احلالة ال
    . يستطيع معه الصيام فبقيت الكفارة يف ذمته

    ؟ ـ من هم الذي يرخص هلم اإلفطار يف رمضان 

    : الذين يرخص هلم باإلفطار يف رمضان هم أهل األعذار الشرعية وهم

    . مثانني كيلو فأكثر املسافر سفرا جيوز فيه قصر الصالة بأن يبلغ  : أوالً

املريض الذي يلحقه مشقة إذا صام أو يسبب تضاعف املرض عليه أو تأخر الـربء    : ثانيا
    . فهذا يرخص له يف اإلفطار



٢٥٤ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

احلائض والنفساء ال جيوز هلما الصيام يف حال احليض والنفاس وحيرم عليهما الصيام   : ثالثًا
    . سهما أو خافتا على ولديهما أبيح هلما اإلفطاروكذلك احلامل واملرضع إذا خافتا على أنف

    . وكذلك املريض مرضا مزمنا ال يرجى له شفاء وكذلك الكبري اهلرم

كل هؤالء من أهل األعذار الذين رخص هلم الشارع باإلفطار ومنهم من يؤمر بالقضـاء  
كل هـؤالء   كاملسافر واملريض مرضا يرجى شفاؤه واحلائض والنفساء واحلامل واملرضع

    .  ] ١٨٤آية   : سورة البقرة [   } فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر {   : جيب عليهم القضاء لقوله تعاىل

أما من مل يستطع القضاء ويعجز عنه عجزا مستمرا كالكبري اهلرم واملريض املزمن فهـذان  
وعلَى الَّذين يطيقُونه  {   : اء وإمنا يطعمان عن كل يوم مسكينا لقوله تعاىلليس عليهما قض

    .  ] ١٨٤آية   : سورة البقرة [   } فديةٌ طَعام مسكنيٍ

ر وعند السحور أفيدوين ـ ما هو الدعاء املأثور عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عند اإلفطا 
    ؟ بارك اهللا فيكم

ذهب الظمـأ وابتلـت    (  : قد ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان إذا أفطر يقول
ورواه احلاكم يف   . ٣١٦ص ٢رواه أبو داود يف سننه ج [   )العروق وثبت األجر إن شاء اهللا

حديث عبد اهللا بـن  ، كلهم من ١٨٥ص ٢ورواه الدارقطين ج  . ٤٢٢ص ١مستدركه ج
اللهم لك صمت وعلى   : وورد عن بعض الصحابة أنه إذا أفطر قال  .  ] عمر رضي اهللا عنه

فاغفر يل إنك أنت الغفور الرحيم وأما السحور فلم يـرد فيـه دعـاء      رزقك أفطرت 
    . خمصوص فيما أعلم

واحلمد هللا يف   . لهوالذكر الوارد على الطعام يف رمضان ويف غريه أن يقول بسم اهللا يف أو
    . آخره
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ـ إذا دخل رمضان واإلنسان عليه قضاء حيث مل يستطيع صيام هذا القضاء ملـرض أملَّ   
    ؟ به فما حكم هذا جزاكم اهللا عنا خري اجلزاء

إذا كان على اإلنسان قضاء أيام من رمضان سابق فإنه ينبغي له املبادرة بتفريغ ذمته مـن  
يام فإذا تأخر حىت أدركه رمضان اآلخر وهو مل يقضها فهذا هذا الواجب وقضاء هذه األ

إن كان معذورا يف هذه الفترة بني الرمضانني مل يستطع أن يقضيها فإنه يقضـيها بعـد   
رمضان اجلديد فيصوم رمضان احلاضر وبعده يصوم األيام اليت عليه من رمضـان األول  

مضان جديد أما مـن أخـر   وليس عليه شيء سوى ذلك ألنه أخره لعذر حىت أدركه ر
القضاء من غري عذر بل هو من باب التكاسل والتساهل فهذا يصوم رمضان اجلديد وبعده 
يقضي األيام الفائتة من رمضان املاضي ومع القضاء يطعم عن كل يوم مسكينا نصـف  

واهللا   . صاع من الطعام املقتات يف البلد عن كل يوم كفارة لتخريه القضاء من غري عـذر 
    . مأعل

ـ أنا علي صيام شهرين متتابعني يعين صيام كفارة وإذا صـمت ونقـص الشـهر يف     
  . احلساب يوما فهل علي إكمال ستني يوما أم ال، أم أصوم شهرين حسب ما يأيت حساا

    ؟ أفيدوين بارك اهللا فيكم

و ناقصة إذا كنت بدأت الصيام من اهلالل فإنك تصوم شهرين باألهلة سواء كانت تامة أ
أما إذا بدأت الصيام يف أثناء الشهر فإنه جيب عليك صيام ستني يوما ألنك تصوم شهرين 

    . بالعدد ستني يوما

ـ إذا سافر الشخص إىل الدراسة خارج بالده وكما هو معلوم أن الوقت خيتلف عـن   
ـ   . وقت بلده ؤثر فمثالً إذا زادت الساعات يف الصيام أو نقصت الختالف الوقت هل ي

    ؟ أفيدوين بارك اهللا فيكم  . ذلك على صيام الشخص أم ال
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من سافر إىل بلد غري بلده وخيتلف بفارق توقيت عن بلده فإنه يكون حكمه حكم ذلك 
البلد الذي سافر إليه فيصوم ويفطر تبعا لذلك البلد يصوم إذا طلع الفجر يف ذلك البلـد  

    . ظر إىل توقيت بلده فكل مكان له حكمهويفطر إذا غربت الشمس يف ذلك البلد وال ين

وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ اَألبيض من الْخيط اَألسود من  {   : واهللا تعاىل يقول
    . وهذا عام يف كل البالد  .  ] ١٨٧آية   : سورة البقرة [   } ليلِالْفَجرِ ثُم أَتمواْ الصيام إِلَى الَّ

ـ هل يشترط أن تكون نية الصيام قبل الفجر من كل ليلة من رمضان أم تكفـي نيـة    
    . وما حكم من تلفظ ا يف كل ليلة من ليايل شهر رمضان  . واحدة كل الشهر

إمنـا   (   : ه لقوله صلى اهللا عليه وسـلم النية شرط من شروط صحة العبادة من صيام وغري
مـن   ٢ص ١رواه البخاري يف صـحيحه ج  [   ) األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى

فكل عبادة من العبادات ال تصح إال بنية ومـن    .  ] حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
ال صيام ملن مل يبيت النية  (   : ذلك الصيام فإنه ال يصح إال بنية لقوله صلى اهللا عليه وسلم

  . من حديث عبد اهللا بن عمر موقوفًا ٢٨٨ص ١رواه اإلمام مالك يف املوطأ ج [   ) من الليل
 ٣٤٢، ٣٤١ص ٢ورواه أبو داود يف سننه ج ٢٨٧ص ٦ورواه اإلمام أمحد يف مسنده ج

 ٥٤٢ص ١ورواه ابن ماجـه يف سـننه ج   ١٩٧، ١٩٦ص ٤ورواه النسائي يف سننه ج
 ٢٠٣، ٢٠٢ص ٤ورواه البيهقي يف السنن الكربى ج ١٢ص ٢لدرامي يف سننه جورواه ا

 ٢٩٢ص ٢ورواه ابن أيب شيبة عن مصنفه ج ٢١٢ص ٣ورواه ابن خزمية يف صحيحه ج
 ٣ورواه اخلطيب البغدادي يف تـاريخ بغـداد ج   ١٦٢ص ٦ورواه ابن حزم يف احمللى ج

هم مـن حـديث   كل ٤٣٥-٤٣٣ص ٢وذكره الزيلعي يف نصب الراية ج ٩٣، ٩٢ص
فالنية للصيام مشترطة وصيام الفرض البد أن ينويه مـن    .  ] حفصة رضي اهللا عنها بنحوه

الليل قبل طلوع الفجر وجيب عليه أن ينوي لكل يوم نية جدية ألن كل يوم عبادة مستقلة 
إمنـا األعمـال    (   : حتتاج إىل نية متجددة بتجدد األيام لعموم قوله صلى اهللا عليه وسـلم 
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من حديث عمر  ٢ص ١رواه البخاري يف صحيحه ج [   ) النيات وإمنا لكل امرئ ما نوىب
    .  ] بن اخلطاب رضي اهللا عنه

وإن مل يستيقظ إال بعد طلوع الفجر وكان ناويا   . فإن قام من نومه وتسحر فهذا هو النية
    . يلللصيام قبل نومه فإنه ميسك إذا استيقظ وصيامه صحيح لوجود النية من الل

فالنطق بالنية غري   ؟ وما أشار إليه السائل من النطق بالنية هل هو مشروع أو ليس مبشروع
مشروع والتلفظ ا بدعة ألن النية من أعمال القلوب واملقاصد ال يعلمها إال اهللا سبحانه 
وتعاىل بدون تلفظ ومل يرد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية ويقـول  

للهم إين نويت أن أصوم أو نويت أن أصلي أو نويت كذا وكذا إمنا ورد هـذا عنـد   ا
وكذلك عند ذبـح   اإلحرام باحلج أو العمرة أن يقول املسلم لبيك عمرة أو لبيك حجا 

ويقول اللهم هذه عين أو عن فالن فتقبل مين  اهلدي أو األضحية ورد أنه يتلفظ عند ذحبها 
أما ما عدا ذلك من العبادات فالتلفظ بالنية بدعة سواء كان يف   . إنك أنت السميع العليم

الصيام أو يف الصالة أو يف غري ذلك ألنه مل يرد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه تلفظ يف 
من عمل عمالً ليس عليـه   (   : شيء من هذه األحوال بالنية وقد قال عليه الصالة والسالم

وقـال عليـه     .  ] معلقًا  . ١٥٦ص ٨ام البخاري يف صحيحه جرواه اإلم [   ) أمرنا فهو رد
رواه اإلمـام أمحـد يف    [   ) إياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة (   : الصالة والسالم

 ٧ورواه الترمذي يف سننه ج ٢٠٠ص ٤، ورواه أبو داود يف سننه ج١٢٦ص ٤مسنده ج
ورواه احلاكم   . بنحوه ١٦، ١٥ص ١بنحوه ورواه ابن ماجه يف سننه ج ٣٢٠، ٣١٩ص

فالتلفظ   .  ] كلهم من حديث العرباض بن سارية رضي اهللا عنه ٩٧ص ١يف مستدركه ج
ه قُلْ أَتعلِّمونَ اللَّه بِدينِكُم واللَّ {   : وقد قال اهللا سبحانه وتعاىل  . بالنية أمر حمدث فهو بدعة

يملٍء عيبِكُلِّ ش اللَّهضِ وي اَألرا فمو اتاومي السا فم لَمعآيـة    : سورة احلجـرات  [   } ي
قُل قَالَت اَألعراب آمنا  {   : فاهللا جل وعال أنكر على الذين تلفظوا بنيام قال تعاىل  .  ] ١٦

قُلْ أَتعلِّمونَ اللَّه بِدينِكُم واللَّه يعلَم ما  {   : إىل أن قال تعاىل  } لَّم تؤمنوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنا
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فالتلفظ بالنيـة    .  ] ١٦ ،١٥، ١٤آية   : سورة احلجرات [   } في السماوات وما في اَألرضِ
معناه أن اإلنسان خيرب ربه عز وجل أنه نوى له كذا وكذا قد ى اهللا عن ذلك وأنكـر  

    . على من فعله

وما احلكم لو نوى املسافر اإلقامة يف بلد أقل مـن    . أيهما أفضل للمسافر الفطر أم الصوم
    ؟ ين بارك اهللا فيكمأفيدو  . فهل له الفطر واحلالة هذه أم ال  . أربعة أيام

املسافر سفرا يباح فيه قصر الصالة وهو ما يسمى بسفر القصر بأن يبلغ مثانني كيلو فأكثر 
فهذا األفضل له أن يفطر عمالً بالرخصة الشرعية وإذا صام وهو مسافر فصومه صـحيح  

ن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر يرِيد اللّه بِكُـم  وم {   : وجمزئ لقوله تعاىل
فاإلفطار يف السفر   .  ] ١٨٥آية   : سورة البقرة [   } الْيسر والَ يرِيد بِكُم الْعسر ولتكْملُواْ الْعدةَ

وأمـا إذا    . هللا وصيامه جمزئ وصحيحأفضل من الصيام وإذا صام فال حرج عليه إن شاء ا
نوى إقامة أربعة أيام فأقل فإنه له أحكام املسافر جيوز له اإلفطار وجيوز له قصر الصـالة  
ألن إقامته إذا كانت أربعة أيام فأقل فإا ال خترجه عن حكم املسافر أما إذا كانت إقامته 

تنقطع يف حقه أحكام السفر فيجب اليت نواها تزيد عن أربعة أيام فهذا يأخذ حكم املقيم و
    . عليه إمتام الصالة والصوم يف رمضان

  

وما هي األشـياء    . هل التكحل وقطرة العني ووضع الطيب على الثياب يؤثر على الصائم
    . أفيدوين بارك اهللا فيكم  ؟ اليت جيب أن يبتعد عنها الصائم حىت ال تؤثر على صيامه

أو ذرور أو كحل إذا وجد طعمه يف حلقه فإنـه يفطـر   الذي يوضع يف العني من قطور 
بذلك ألن العني منفذ فإذا وصل هذا الذي وضعه فيها من سائل أو جامد ووصل طعمـه  
إىل حلقه وأحس بطعمه وكان متعمدا لوضعه يف عينه فإنه حينئذ يكون قد أثر على صيامه 
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ينبغي للمسلم أن يتساهل  ألنه يشبه ما لو أكل شيئًا أو شرب شيئًا ووصل إىل حلقه فال
يف هذا األمر وإذا كان معتادا االكتحال أو معتادا ملداواة العني فليجعل ذلك يف الليل أما 

    . ار الصيام فإنه يتجنب هذه األشياء حفاظًا على صيامه من املؤثرات

تبطل جيب أن يبتعد عن أشياء كثرية منها أشياء تفسد صيامه ومنها أشياء تنقص ثوابه أو 
أما اليت تفسد الصيام ويلزمه القضاء فيها فمثل األكل والشـرب    . ثوابه وال تفسد الصيام

متعمدا ومثل اجلماع وكذلك ما يف حكم األكل والشرب من تعاطي األدوية واإلبر اليت 
تصل إىل جوفه وتسري يف عروقه فإن هذا يف حكم األكل والشرب يفسد صيامه كـذلك  

متعمدا يفسد الصيام واستخراج الدم الكثري باحلجامـة أو الفصـد أو   التقيؤ واالستفراغ 
سحب الدم للتربع به أو إلسعاف مريض فهذا أيضا مما يفسد الصيام ويلزم القضاء لقوله 

رواه اإلمام أمحد يف مسنده  [   ) أفطر احلاجم واحملجوم (   : يف احلجامة  : صلى اهللا عليه وسلم
 ١١٨ص ٣يرة رضي اهللا عنه ورواه الترمذي يف سننه جمن حديث أيب هر ٣٦٤ص ٢ج

فهذه أمور إذا تعاطاها اإلنسان فإا تفسـد    .  ] من حديث رافع بن خديج رضي اهللا عنه
وهناك أشياء حمرمة على الصائم وتنقص   . صيامه ويلزمه قضاء ذلك اليوم الذي أفسده ا

غيبة والنميمة وقـول الـزور والشـتم    ثوابه أو تبطل ثوابه لكنه ال يؤمر بالقضاء مثل ال
والكذب وغري ذلك من األمور احملرمة وكذلك النظر احملرم واستماع األشـياء احملرمـة   
كاستماع املالهي واألغاين املزامري وغري ذلك كل هذا مما يؤثر على الصائم ولكنه ال يؤمر 

    . بالقضاء ألن هذه املفطرات معنوية وليست مفطرات حسية

رواه اإلمام  [  )كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به(  : القدسي يف احلديث
أريـد    .  ] بنحوه  . من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ٢٢٦ص ٢البخاري يف صحيحه ج

    ؟ ملاذا خص الصوم ذا التخصيص أفيدوين بارك اهللا فيكم  . شرحا هلذا احلديث
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  :  صلى اهللا عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قالهذا حديث عظيم وثابت عن النيب
رواه اإلمام البخاري يف صحيحه  [   ) كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به ( 

فهذا احلديث فيـه فضـيلة     .  ] بنحوه  . من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ٢٢٦ص ٢ج
وقـد    .  اختصه لنفسه من بني أعمال العبـد الصيام ومزيته من بني سائر األعمال وأن اهللا

رواه اإلمام البخاري يف صحيحه  [   ) الصوم يل وأنا أجزي به (   : أجاب أهل العلم عن قوله
  : بعدة أجوبة منهم من قـال   .  ] بنحوه  . من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ٢٢٦ص ٢ج

 ٢رواه اإلمام البخاري يف صـحيحه ج  [   ) الصوم يل وأنا أجزي به (   : أن معىن قوله تعاىل
إن أعمال ابن آدم قد جيري فيها   .  ] بنحوه  . من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ٢٢٦ص

القصاص بينه وبني املظلومني، فاملظلومني يقتصون منه يوم القيامة بأخذ شيء من أعماله 
ة أمثال اجلبال ويـأيت  وحسناته كما يف احلديث أن الرجل يأيت يوم القيامة بأعمال صاحل

وقد شتم هذا وضرب هذا أو أكل مال هذا فيؤخذ هلذا من حسناته وهلذا من حسـناته  
حىت إذا فنيت حسناته ومل يبق شيء فإنه يؤخذ من سيئات املظلومني وتطرح عليه ويطرح 

ـ    يف النار  ل إال الصيام فإنه ال يؤخذ للغرماء يوم القيامة وإمنا يدخره اهللا عز وجـل للعام
كل عمل ابن آدم له كفارة إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي  (   : جيزيه به ويدل على هذا قوله

أي أن أعمال بين آدم جيري فيها القصاص ويأخذها الغرماء يوم القيامـة إذا كـان     ) به
ظلمهم إال الصيام فإن اهللا حيفظه وال يتسلط عليه الغرماء ويكون لصاحبه عنـد اهللا عـز   

    . وجل

أن الصوم عمل باطين ال يعلمه إال اهللا   ) الصوم يل وأنا أجزي به (   : يل أن معىن قوله تعاىلوق
سبحانه وتعاىل فهو نية قلبية خبالف سائر األعمال فإا تظهر ويراها الناس أما الصيام فإنه 

ك الصوم يل وأنا أجزي به إنه تـر  (   : عمل سري بني العبد وبني ربه عز وجل وهلذا يقول
وكونه ترك شهوته وطعامه من أجل اهللا هـذا عمـل     ) شهوته وطعامه وشرابه من أجلي

باطين ونية خفية ال يعلمها إال اهللا سبحانه وتعاىل خبالف الصدقة مثالً والصـالة واحلـج   
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واألعمال الظاهرة هذه يراها الناس أما الصيام فال يراه أحد ألنه ليس معىن الصيام تـرك  
قط أو ترك املفطرات لكن مع ذلك البد أن يكون خالصا هللا عز وجل الطعام والشراب ف

    . وهذا ال يعلمه إال اهللا سبحانه وتعاىل

ومـن    .  ) الصم يل وأنا أجزي بـه  (   : تفسريا لقوله  ) إىل آخره  .  .  . إنه ترك (   : ويكون قوله
أن الصوم ال يدخله شرك   ) زي بهالصوم يل وأنا أج (   : العلماء من يقول أن معىن قوله تعاىل

خبالف سائر األعمال فإن املشركني يقدموا ملعبودام كالذبح والنذر وغري ذلك مـن  
أنواع العبادة وكذلك الدعاء واخلوف والرجاء فإن كثريا من املشـركني يتقربـون إىل   

يصـومون  األصنام ومعبودام ذه األشياء خبالف الصوم فما ذكر أن املشركني كـانوا  
  : ألوثام وملعبودام فالصوم إمنا هو خاص هللا عز وجل فعلى هذا يكـون معـىن قولـه   

أنه ال يدخله شرك ألنه مل يكن املشركون يتقربـون بـه إىل     ) الصوم يل وأنا أجزي به ( 
    . أوثام وإمنا يتقرب بالصوم إىل اهللا عز وجل

ارك من السنة وماذا جيب على املسلم هل هناك أدعية خمصصة عند دخول شهر رمضان املب
    ؟ أن يدعو به يف تلك الليلة أفيدوين بارك اهللا فيكم

ال أعلم دعاًء خاصا يقال عند دخول شهر رمضان وإمنا هو الدعاء العام عن سائر الشهور 
اللهم أهله  (   : فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رأى اهلالل يف رمضان ويف غريه يقول

ويف بعـض    " لينا باليمن واإلميان والسالمة واإلسالم هالل خري ورشد ريب وربـك اهللا ع
اهللا أكرب اللهم أهله علينا باألمن واإلميـان   (   : الروايات أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يقول

مـن حـديث    ١٤٢ص ٩رواه الترمذي يف سننه ج [   ) والسالمة واإلسالم ريب وربك اهللا
مـن   ١٦٢ص ١وانظر مسند اإلمام أمحـد ج   . بنحوه  . اهللا رضي اهللا عنهطلحة بن عبيد 

 ٢وانظر مسند الدارمي ج  . حديث بالل بن حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا عن أبيه عن جده
من  ١٦٥ص ١من حديث ابن عمر رضي اهللا عنه وانظر كتاب السنة أليب عاصم ج ٧ص
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وانظر معجـم الطـرباين     . بيه عن جدهحديث بالل بن حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا عن أ
مـن   ٢٨٥ص ٤وانظر املستدرك للحاكم ج  . من حديث ابن عمر ٣٥٧ص ١٢الكبري ج

وانظر حتفـة    . ١٣٩ص ١٠وانظر جممع الزوائد ومنبع الفوائد ج  .  .  . حديث بالل بن حيىي
وصـحيح الوابـل     . ١٣٧، ١٣٦ص ٥وانظر فيض القدير ج  . ١٧٧، ١٧٦الذاكرين ص

هذا الدعاء الوارد عند رؤية اهلالل لرمضان ولغريه أمـا أن خيـتص     .  ] ٢٢٠يب صالص
رمضان بأدعية تقال عند دخوله فال أعلم شيئًا يف ذلك لكن لو دعا املسلم بأن يعينـه اهللا  

    . على صوم الشهر وأن يتقبله منه فال حرج يف ذلك لكن ال يتعني دعاء خمصص

صائم هل يؤثر ذلك على صيامه وما رأيكم يف احلقنة اليت إذا تربع اإلنسان من دمه وهو 
ليست للتغذية بالنسبة للصائم هل هي يف حقه من مباحات الصيام أم أا من مبطالتـه  

    ؟ أفيدونا يف ذلك أثابكم اهللا

أما بالنسبة لسحب الدم من الصائم فهذا يفسد الصيام إذا كان كثريا فإذا سحب منه دم 
  . لدم مثالً أو إلسعاف مريض فإن ذلك يؤثر ويبطل صيامه كاحلجامـة للتربع به لبنك ا

فاحلجامة ثبتت بالنص أا تفطر الصائم فكذلك مثلها سحب الدم إذا كان بكمية كثرية 
أما قضية احلقن اليت حتقن يف جسم الصائم وهي اإلبر فهذه إن كانت من اإلبر املغذية فال 

ام األكل والشرب يف تنشيط اجلسم ويف تغذيته فهي شك أا تفطر الصائم ألا تقوم مق
تأخذ حكم الطعام والشراب وكذلك إذا كانت من اإلبر غري املغذية اليت تؤخذ للـدواء  

فهذه أيضا تفطر الصائم ألا تسري مع الدم   ) عن طريق الوريد ( واملعاجلة عن طريق العرق 
 الطعام والشراب كما لو أنه ابتلـع  وتصل إىل اجلوف ويكون هلا تأثري على اجلسم كتأثري

احلبوب عن طريق الفم فإا تبطل صيامه فكذلك إذا أخذ الدواء عن طريق احلقن فإن هذا 
    . أما احلقن اليت تؤخذ يف العضل فهذه رخص فيها بعض العلماء  . أيضا يؤثر على صيامه
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ملبارك يف العام املاضي هي فتاة يف العشرين من عمرها وخالل شهر رمضان ا  : سائلة تقول
أفطرت مخسة أيام بسبب احليض وأفطرت أيضا مخسة أيـام أخـرى وذلـك بسـبب     
االمتحانات يف اجلامعة حيث أن اجلو حار جدا وصادف أيام االمتحانات فقامت باإلفطار 
يف آخر أيام االمتحانات حىت تستطيع التركيز واملذاكرة وتقوم أا كانت تتعب من الصوم 

كرة واالمتحانات معا هلذا أفطرت وهذه األيام العشرة اليت عليها مل تقضها حيث أا واملذا
ضعيفة اجلسم تقول وعلى كل حال احلمد هللا فأنا أحتسن شيئًا فشيئًا اآلن لكنين قمـت  
بتوزيع مبلغ وقدره نصف دينار عن كل يوم للمساكني ومقداره بالريال السعودي مخس 

ين أيت العشرة األيام من التوزيع وسؤايل هل جيب علي القضـاء  رياالت تقريبا املهم أن
أيضا بعدما قمت به من إطعام عن كل يوم مسكينا أم أن األمر انتـهى إىل هـذا احلـد    

    ؟ أفيدوين أفادكم اهللا

أوالً إفطار املرأة يف أيام احليض واجب حيرم عليها الصيام يف هذه احلالة فهي تفطر يف حال 
ب عليها القضاء من أيام أخر فإفطارك أيتها السائلة اخلمسة األيام يف وقـت  احليض وجي

أما إفطارك اخلمسـة    . العادة أمر مشروع ويلزمك القضاء عن هذه اخلمسة يف أيام أخر
األخرى من أجل املذاكرة والدراسة فهذا خطأ كبري ألن الدراسة أو املذاكرة ليست عذرا 

 رمضان إمنا يباح للمسافر ويباح للمريض ويباح لكبري السن يبيح اإلفطار ألن اإلفطار يف
الذي ال يستطيع الصيام ويباح للحامل واملرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما 
وأنت لست من هؤالء املعذورين فإفطارك ألجـل املـذاكرة أو ألجـل الدراسـة أو     

ل ويشتغل مادام مقيما صحيحا االمتحانات خطأ كبري فعلى املسلم أن يصوم ولو كان يعم
ألن األعمال ليست عذرا   . فإنه جيب عليه الصيام ولو كان يشتغل بأي عمل من األعمال

يف اإلفطار ومازال املسلمون يعملون منذ فرض اهللا الصيام ويصومون وما كانوا يتركـون  
أن يراعـوا   الصيام من أجل العمل ولكن جيب على والة املسلمني والقائمني على التعليم

ظروف الصيام وأن ال جيعلوا االمتحانات يف رمضان أو يف أيام الصـيام وإذا صـادفت   
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االمتحانات رمضان فليجعلوها يف الليل أو يف أول النهار وال حيرجوا الطالب يف وقـت  
احلر بل عليهم أن خيففوا عنهم وأن جيعلوا االمتحان يف وقت مناسب مراعـاة للشـعائر   

يام مقدم على غريه ألنه ركن من أركان اإلسالم جيـب احملافظـة عليـه    الدينية ألن الص
وحساب وقته املناسب أما ما ذكرت السائلة من تقدمي الصدقة والدراهم لتقـوم مقـام   
القضاء فهذا خطأ ألن اإلطعام إمنا يشرع يف حق من ال يستطيع القضاء إما لزمانة مرض 

وينتظر االستطاعة فهذا يؤخر القضـاء حـىت   وإما هلرم وكرب سن أما الذي ينتظر الشفاء 
يستطيع وال يطعم ألنه مل ييأس من القضاء فما قدمته السائلة من اإلطعام أو الصـدقة يف  
غري حمله وجيب عليك قضاء اخلمسة األيام اليت أفطرتها للحيض ومخسة األيام اليت أفطرتها 

وذهب عنك املرض فعليـك  خطأ من أجل املذاكرة واالمتحان وقد استطعت واحلمد هللا 
باملبادرة بالقضاء وعليك مع القضاء إطعام مسكني عن كل يوم مبقدار نصف صاع مـن  

    . الطعام عن تأخري القضاء

كان علي صيام أيام كفارة ميني فسألت إحدى أخوايت املسلمات واليت أثق   : سائلة تقول
بعا أو متفرقًا فقالت يل ال يشترط ا ألا على درجة من العلم فسألتها إن كان الصوم متتا

التتابع فصمتها متفرقة ولكن مسعت من برناجمكم ومن أحد العلماء الكرام إنـه يشـترط   
التتابع فرجعت إليها فأخرجت يل يف تفسري ابن كثري قول مالك فيه بأنه ال يشترط التتابع 

    ؟ وما هو القول الصحيح يف هذا  . فهل علي شيء

ألة فيه خالف بني أهل العلم هل جيب التتابع يف صيام كفارة اليمني أو ال كما ذكرت املس
جيب ولكن الراجح ما ذهب إليه اإلمام أمحد وأبو حنيفة والشافعي يف حد قوليه يف أنـه  

فتكون هذا القراءة نصـا علـى       } امٍفَصيام ثَالثَة أَي {   : جيب التتابع ألنه قُرئ قوله تعاىل
    . وجوب التتابع واهللا أعلم
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مسعت من برناجمكم الكرمي ويف رد على أحد األسئلة بأن اإلطعام جيب أن ال   : سائلة تقول
يكون ملسكني واحد بل كل يوم مسكني غري اآلخر ويف رد آخر إلحدى السائالت اليت 

قال أحد العلماء هلـا    . ألا كانت نفساء وحامالًكان عليه قضاء صيام أيام قبل سنوات 
بأا إن مل يكن هلا عذر فإا تقضي وتطعم ولو مجعتها كلها وأعطتها ملسكني واحد فإن 

فجمعـت    . هلا ذلك وتقول إن عليها قضاء منذ سنوات حيث مل تكن تقضي أيام احليض
نييت مل تكن البحث عن حكـم  مقدار اإلطعام وأعطته ملسكني واحد فتقول واهللا يعلم إن 

    . األسهل ولكن لتعذر وجود مساكني فأعطيته ملسكني واحد فهل علي شيء يف ذلك

ال أعلم يف هذه املسألة أنه جيب تعدد املساكني يف اإلطعام للقضاء عن الصيام إذا تأخر عن 
آية   : سورة البقرة [   } وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكنيٍ {   : وقته واهللا جل وعال يقول

ومادام أا قد أخرجت اإلطعام وأعطته ملسكني واحد فإنه يكون جمزئًا إن شـاء    .  ] ١٨٤
    . اهللا

    ؟ فماذا عليه  . إذا أفطر شخص عمدا يف ار رمضان

 ا شديد التحرمي وجيب تأديبه إذا أفطر بأكل أو شرب يفا فقد فعل حمرمار رمضان متعمد
وإن أفطـر جبمـاع     . وجتب عليه التوبة الصادقة واإلمساك بقية يومه مث قضاء ذلك اليوم

  . وجب عليه مع ما ذكر الكفارة املغلظة وهي عتق رقبة فإن مل جيد صام شهرين متتابعني
    . فإن مل يستطع أطعم ستني مسكينا

لى املسلم أن حيافظ على صيامه، فإن صيام رمضان أحد أركان اإلسالم وهو فـرض  وع
    . على املسلم البالغ العاقل الصحيح املقيم

ما حكم تقبيل الزوجة بدون شهوة يف حال الصوم أو يف حال الطهارة وهـل ينـتقض   
    ؟ الوضوء بسبب القبلة
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بعد الطهارة ومل خيرج منه شيء فإن إذا قبل الرجل زوجته بدون شهوة يف أثناء الصوم أو 
ذلك ال خيل بصيامه وال بطهارته فقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقبل بعض 

فدل ذلك على اجلواز   )١٥(أزواجه وهو صائم ويقبل وهو متوضئ ملا كان مالكًا إلربه 
أما الذي خيشى من ثوران شهوته فإنه ال يقبل يف هاتني احلالتني خشية أن  -يف هذه احلالة 

    . خيرج منه شيء خيل بصيامه أو طهارته واهللا أعلم

ولكنه استيقظ من النوم واملؤذن يؤذن لصالة  ـ إذا نوى الشخص صياما لفرض أو نفل،
    ؟ الفجر هل جيوز األكل أو الشرب أم ال؛ علما بأن املؤذن يؤذن حسب التقومي

وكُلُواْ واشربواْ  {   : اهللا سبحانه وتعاىل جعل طلوع الفجر اية لألكل والشرب فقال تعاىل
  .  ] ١٨٧آية   : سورة البقرة [   } حتى يتبين لَكُم الْخيطُ اَألبيض من الْخيط اَألسود من الْفَجرِ

    . هذا هو النهاية الشرعية لألكل وبداية الصيام

واألذان والتقومي إمنا هي عالمات فقط يستدل ا على طلوع الفجر فمن مل يسـتيقظ إال  
ن يؤذن فهذا يرجع فيه إىل عادة املؤذن إن كان عادة املؤذن أنـه يقـدم األذان أي   واملؤذ

إن بـالالً   (   : يبكر فال بأس أن يأكل اإلنسان بعد أذان املؤذن لقوله صلى اهللا عليه وسلم
وكان ابن أم مكتوم يؤذن إذا قيـل    " يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم

من حـديث   ١٥٣، ١٥٢ص ٣رواه اإلمام البخاري يف صحيحه ج [  )أصبحت أصبحت
أما إذا كان عادة املؤذن أنه يتقيد بطلوع الفجر   .  ] بنحوه  . عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه

وال يؤذن إال عند طلوع الفجر فإنه ال جيوز األكل عند ذلك ألنه أكل وشرب بعد طلوع 
ة يستدل ا فال ينبغي أن يتأخر عـن حـد   الفجر وكذلك التقومي كما ذكرنا هو عالم

أمـا    .  .  . التقومي تأخرا كثريا، أما لو تأخر دقيقة أو دقيقتني وما أشبه ذلك فهذا ال بأس به
    . التأخر الكثري عن التقومي كخمس دقائق وأكثر هذا ال جيوز

    .  .  . مساحة الشيخ إننا حنبك يف اهللا فادع لنا بالتوفيق والثبات
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لقد مرض جدي يف منتصف رمضان مث أفطر يومني ملرضه مث لقي ربه بعدها   : لسؤال هووا
    .  .  . جزاكم اهللا خري اجلزاء  . فهل نصوم عنه أم كيف يكون القضاء عنه

فَمـن   {   : إذا مرض اإلنسان يف رمضان وترك الصيام فإن اهللا قد أذن له بذلك قال تعاىل
رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضنكُم مفمـا دام    .  ] ١٨٤آية   : سورة البقرة [   } كَانَ م

والدكم ترك الصيام من أجل املرض مث توفاه اهللا بعد ذلك قبل أن يتمكن من القضاء ومل 
ضون عنه شيئًا أما إذا أخر القضاء وشـفي  يأت عليه رمضان آخر فال شيء عليه وال تق

حىت جاء رمضان آخر وترك القضاء متكاسالً وتويف قبل أن يقضي، فهذا يطعم عنه عـن  
كل يوم مسكينا وال يصام عنه، يكفي اإلطعام إذا كان متكن من القضاء ومل يقض حـىت  

الة فليس عليه أدركه رمضان آخر، أما مادام أنه مل يتمكن من القضاء ومات على هذه احل
    . شيء واهللا أعلم

    . أرجو إفاديت حسب األفضلية  . علي إطعام عن صوم يف رمضان لعذر شرعي

    . موسر إخل -معسر  -مسكني  -يعين فقري   . ـ ترتيب املستحق١

    .  .  . إقط إخل -شعري  -بعين أرز   . ـ األغذية املستحق منه مرتبة٢

    .  .  . درهم إخل -يعين رياالً   . ـ النقود املستحق منها٣

ـ معرفة األصواع كيالً ووزنا ومعرفة النقود كم رياالً ومعرفة الفرد املستحق كم لـه  ٤
    . صاعا أو كيلو أو رياالً حىت إين أطعم على بينة

فإن   . من أفطر يف رمضان لعذر شرعي فإنه جيب عليه القضاء فيما بينه وبني رمضان اآلخر
إىل ما بعد رمضان اآلخر من غري عذر فإنه جيب عليه مع القضـاء إطعـام    أخر القضاء

وإن كان ال يستطيع القضاء هلرم أو ملرض مزمن فإنه يكفي اإلطعام   . مسكني عن كل يوم
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آيـة    : سورة البقرة [   } ةٌ طَعام مسكنيٍوعلَى الَّذين يطيقُونه فدي {   : بدون قضاء لقوله تعاىل
فقد فسرت اآلية بأن املراد بالذين يطيقونه الذين ال يستطيعون الصيام ال أداء وال   .  ] ١٨٤

ومقدار ما يدفع للمسكني عن كل يوم نصف صاع   . قضاء كالشيخ اهلرم واملريض املزمن
وال جيزئ دفع   .  أو األرز أو ما يؤكل يف البلدتقريبا من الرب  ) أي كيلو ونصف ( من الطعام 

    . النقود بل البد من الطعام للنص عليه يف اآلية الكرمية

ـ أنا شاب مسلم يقرب سين من السابعة والعشرين ومنذ صغري واحلمد هللا وأنا أصوم 
شهر رمضان وأصوم املفردات فلم أعرف ملاذا أصبحت ال أصوم املفـردات إال قلـيالً   

وين أفادكم اهللا هل علي إمث على هذا مع العلم أنين أصوم شهر رمضان ومل أاون فيه أفيد
    ؟ وأحافظ على الصالة وحفظ كتاب اهللا عز وجل

الواجب على املسلم أن يصوم رمضان وهو الركن الرابع من أركان اإلسالم وما زاد على 
وذلك كصـيام يـوم     . و نافلةصيام شهر رمضان فإنه نافلة ال يلزم اإلنسان فعله وإمنا ه

وصيام ثالثة أيام من كل شهر وعشر ذي احلجة ويوم   . االثنني واخلميس من كل أسبوع
عرفة لغري احلاج وشهر احملرم وآكده يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده وإن كان عند املسلم 

إال إن كان  -عرفه أما صيام املفردات فال أ  . زيادة رغبة يف الصوم فليصم يوما ويفطر يوما
    . واهللا أعلم  . السائل يقصد النوافل فقد بيناها

يف شهر رمضان املاضي حصل أن أفطرت عدة أيام دون عذر مشروع فهل يكفي قضائي 
هلا فقط وماذا يلزمين غري ذلك فإين نادم على ذلك أشد الندم وعازم إن شاء اهللا أال أعود 

    .  ؟ ملثل هذا أبدا

رمضان بغري عذر خطأ كبري وجرم عظيم والعياذ باهللا والواجب على من فعل اإلفطار يف 
ذلك أن يتوب إىل اهللا سبحانه وتعاىل توبةً صحيحة ويندم على ما فات وال يعود هلذا يف 
املستقبل وحيافظ على صيامه مث عليه مع التوبة أن يقضي األيام اليت تركها بعد توبتـه إىل  
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اهللا أن يعفو عنه وإذا أتى عليه رمضان آخر قبل أن يصومها فعليه اهللا سبحانه وتعاىل لعل 
أن يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا إذا أتى عليه رمضان آخر ومل يصم من غري عذر 

    . أما إذا كان أخرها لعذر ومل يتمكن فإمنا يكفيه القضاء فقط

    ؟ كم مقدار اإلطعام

    . من الطعام املعتاد يف البلديعطي كل مسكني نصف صاع هذا هو األحوط 

ـ إذا انتظر املسلم خرب رؤية هالل رمضان يف املساء ونام قبل أن يعلم بدخول الشـهر  
فلما أصبح الصباح وقبل أن يتناول شيئًا من طعام أو شراب أو بعد أن تناول وجد الناس 

كم بالنسبة للنيـة  صائمني بعد أن مسعوا خرب رؤية اهلالل فماذا عليه يف هذه احلالة وما احل
    . يف حقه

إذا نام وهو مل يعلم بدخول الشهر مث استيقظ من النهار ووجد الناس صائمني فإنه جيـب  
عليه اإلمساك يف هذا اليوم وجيب عليه قضاؤه يف فترة أخرى بعد رمضان فيمسك احترما 

أوله وكذلك للوقت ويقضي هذا اليوم ألنه مل يبدأ من أوله صائما ألنه أكل أو شرب يف 
ختلفت النية مل تكن النية مصاحبة من أول الوقت فالصيام ال يبدأ من وسط النهار أعـين  

  ) ال صيام ملن مل يبيت أو جيمع النية من الليل (   : صيام الفريضة لقوله صلى اهللا عليه وسلم
مام أمحد ورواه اإل  . من حديث عبد اهللا موقوفًا ٢٨٨ص ١رواه اإلمام مالك يف املوطأ ج [ 

ورواه النسائي يف  ٣٤٢، ٣٤١ص ٢ورواه أبو داود يف سننه ج ٢٨٧ص ٦يف مسنده ج
ورواه الـدارمي يف   ٥٤٢ص ١ورواه ابن ماجه يف سننه ج  . ١٩٧، ١٩٦ص  ٤سننه ج
ورواه ابـن    . ٢٠٣، ٢٠٢ص ٤ورواه البيهقي يف السنن الكـربى ج   . ١٢ص ٢سننه ج

ورواه ابن حزم   . ٢٩٢ص ٢ة يف مصنفه جورواه ابن شيب ٢١٢ص ٣خزمية يف صحيحه ج
  . ٩٣، ٩٢ص ٣ورواه اخلطيب البغـدادي يف تـاريخ بغـداد ج    ١٦٢ص ٦يف احمللى ج

كهم من حديث حفصة رضـي اهللا   ٤٣٥-٤٣٣ص ٢وذكره الزيلعي يف نصب الراية ج
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فالصوم الواجب جيب أن ينوي من الليل   . أو كما قال صلى اهللا عليه وسلم  .  ] عنها بنحوه
    . سواء أكل أو مل يأكل، فالفرض ال يصح بنية من النهار إمنا هذا يف صيام النفل خاصة

ـ ما هو حكم الوطء يف ار رمضان وإن كان يف الليل ولكن أخر الغسل إىل ما بعـد  
    . الفجر فما احلكم

ـ    : الوطء يف ار رمضان للصائم حمرم وفيه إمث عظيم ويترتب عليه أمور د أوالً أنـه يفس
صومه هذا اليوم ثانيا أنه يأمث لذلك إمثًا عظيما ثالثًا جيب عليه قضاء هذا اليوم الذي حصل 
فيه اجلماع رابعا جتب عليه الكفارة وهي مثل كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن مل جيـد  
صام شهرين متتابعني فإن مل يستطع أطعم ستني مسكينا هذا الذي جيب عليـه أمـا إذا   

يف الليل وأخر االغتسال إىل ما بعد الفجر فصيامه صحيح وجيـوز لـه أن    حصل الوطء
يصوم وعليه جنابة مث يغتسل ولو بعد طلوع الفجر إال أنه ينبغي املبادرة يف االغتسال قبل 
الفجر خروجا من اخلالف لكن لو ضايقه الوقت أو مل يستيقظ إال متأخرا عند طلـوع  

عد ذلك وال حرج عليه فقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه الفجر فإنه ينوي الصيام ويغتسل ب
وسلم كانت تدركه الصالة وهو جنب من غري احتالم ويصوم مث يغتسل بعد ذلك عليـه  

  الصالة والسالم 

ـ هل الكحل يف العينني أو الصابون أو القطرات الطبية أثناء الصيام تؤثر على صحته أم 
    ؟ ال

ع الستعمال الصابون يف الغسيل لثيابه أو ليديه أو جلسمه بالنسبة للصابون ليس هناك مان
ال مانع من استعمال الصابون للغسيل والتنظيف به وال يكون يف الفم ألنه رمبا تسرب إىل 
حلقه وإن متضمض به مثالً متضمضا خفيفًا وحتفظ من ذهابه إىل حلقه فال مانع من ذلك 

ألحسن ال يدخل الصابون يف فمـه وأن  إال إن وجد طعمه يف حلقه فهذا فيه خطورة فا
يتنظف به خارج الفم وأما بالنسبة للقطرة واألشياء السائلة فال جيوز تقطريها يف العني وال 
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يف األنف وال يف األذن ألن هذه منافذ تسيل إىل احللق وجيد طعمها يف حلقه فال جيـوز  
 العني ألن الكحل أيضا استعمال القطرة للصائم وإمنا يستعملها يف الليل كذلك الكحل يف

يتسرب طعمه إىل احللق والصائم ال ينبغي له أن يتهاون بأمر الصيام ويتعاطى أشياء تؤثر 
على صيامه وقد ذهب مجع من أهل العلم إىل أن الكحل يفطر الصائم وكذلك التقطري يف 

مه وأن العني واألنف واألذن فاملسألة فيها خطورة فالصائم جيب عليه أن حيافظ على صيا
يبتعد عن املؤثرات والدخول يف مشاكل هو يف غىن عنها وعند الليل أباح اهللا تعاىل فيه ما 

    . حيتاج اإلنسان إليه من أكل وشرب وتداو وغري ذلك

ـ كفارة اإلطعام عن الصيام ملن مل يستطع صيام الشهر كله هل جيوز أن يدفعها مجلـة  
واحد أو وسطه أو آخره هل جيوز دفعها ألقل  واحدة لثالثني مسكينا أول الشهر يف يوم

من ثالثني مسكينا وهل جيوز مجع ثالثني مسكينا يف وليمة غداء أو عشاء أو إفطـار يف  
    . رمضان وتكفي

جيوز دفع الصدقة عن األيام من رمضان أو عن األيام كلها ملن ال يستطيع الصيام لزمانه أو 
مقدما يف أول الشهر وجيوز أن يؤخرهـا يف آخـر   هرم فإنه جيوز أن يدفع كفارة األيام 

الشهر وجيوز يف وسط الشهر كما أنه جيوز أن يدفعها مجلة واحدة وجيـوز أن يـدفعها   
متفرقة، وجيوز أن يدفعها لثالثني وجيوز أن يدفعها ألقل من ذلك فالعدد ليس مشترطًا أن 

ري أما مجع املسـاكني علـى   يكون ثالثني وإمنا يدفعها جلملة مساكني ومجلة فقراء أو لفق
الطعام أن يصنع طعاما يكفي عن ثالثني يوما أو عدد األيام اليت أفطر فيها وجيمع عليهـا  
املساكني اجلمهور ال جييزون هذا ألن املطلوب متليك املسكني هذا الطعام إن شاء باألكل 

صرف أما املطبوخ وإن شاء بالبيع وإن شاء بغريه فإعطاؤه الطعام غري مطبوخ أنفع له بالت
فال ينتفع به إال باألكل وأجاز بعض العلماء أن يصنع طعاما عن الكفارة وجيمع املساكني 
ولكن كما ذكرنا اجلمهور على عدم اجلواز والتعليل ألنه ال يتمكن املسكني من االنتفاع 

 املطبوخ الكامل ذا الشيء وإمنا ينتفع به يف األكل فهو أضيق انتفاعا من دفع الطعام غري
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واإلنسان ينبغي له أن حيتاط يف أمر دينه وعبادته وال جيوز دفع النقود عـن اإلفطـار يف   
  : رمضان وال جيوز دفع النقود عن صدقة الفطر ألن اهللا تعاىل نص باإلطعام قـال تعـاىل  

 } دف هيقُونطي ينلَى الَّذعنيٍوكسم امةٌ طَعوالنيب صـلى اهللا    .  ] ١٨٤آية   : سورة البقرة [   } ي
إخل احلديث   .  .  . عليه وسلم يف صدقة الفطر يقول صاع من بر صاع من شعري صاع من متر

وإذا نصف الرسول صلى اهللا عليه وسـلم علـى     ويف بعض الروايات صاع من طعام   
وكانت الدراهم والنقود موجودة وقت التشريع والشارع نص اإلطعام فإنه جيب التقيد به 

على الطعام فلو كان دفع النقود جائزا لبينه للناس ألن تأخري البيان عن وقت احلاجـة ال  
    . جيوز وجيوز أن ينقل الصدقة من بلد إىل بلد قريب أشد حاجة

شهر رمضان املاضي ـ والدي متوىف وكان قبل وفاته مريضا مرضا شديدا منعه من صيام 
    . فهل جيوز يل أن أصوم قضاًء عنه أم يلزمين شيء آخر وما هو

إذا ترك والدك الصيام لعذر املرض واستمر به املرض إىل أن تويف فال شيء عليه ألنه أفطر 
لعذر ومل يستطع القضاء حىت مات ال شيء عليه وإذا كان شفي من مرضه ومـر عليـه   

حىت دخل عليه رمضان آخر واأليام اليت أفطرها يف ذمته  وقت يستطيع القضاء ومل يقض
مث مات بعد رمضان اآلخر فإنه جيب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا من تركته إذا كان 
له تركة ألن هذا دين هللا سبحانه وتعاىل بأن يطعم عن كل يوم مسكني يعين يدفع له عن 

أن يصوم عنه أحد فالصيام الواجب يف كل يوم نصف صاع من الطعام املعتاد يف البلد أما 
أصل الشرع ال يصوم أحد عن أحد وإمنا هذا يف النذر لو كان عليه صيام نذر فإنه يصوم 

  ) من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليـه  (   : عنه وليه كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
فهو مل جيب يف أصل الشرع أمـا  ألن النذر هو الذي ألزمه نفسه   .  ] مل أجده ذا اللفظ [ 

صوم رمضان فهذا ركن من أركان اإلسالم وواجب بأصل الشرع وال يصوم أحد عـن  
    . أحد كما أنه ال يصلي أحد عن أحد
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ماذا جيب على من أفطر عدة أيام من رمضان لعذر شرعي ومضى عليه عامـان دون أن  
    ؟ ه غري ذلكتقضى وإن مل يكن عند الشخص قدرة على اإلطعام فماذا علي

من كان عليه قضاء من رمضان فإنه جيب أن يقضيه قبل دخول رمضان اآلخر فإذا دخل 
عليه رمضان اآلخر وهو مل يقض من غري عذر منعه من القضاء بل كان هـذا بسـبب   
التساهل فإنه جيب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخري مع القضاء فيجـب أن  

مهم طاول الزمن فإن القضاء واجب عليه وجيب مع ذلك اإلطعام  يقضي األيام اليت عليه
عن كل يوم مسكينا عن التأخري وهو غري معذور يف هذا التأخري وإذا كنت ال تسـتطيع  
اإلطعام يف الوقت احلاضر يبقى بذمتك دينا هللا سبحانه وتعاىل فإذا قدرت على الوفاء بـه  

    . فإنك تفي به يف أي وقت
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   تاوى األلباين ىف كتاب الصيامتاوى األلباين ىف كتاب الصيامتاوى األلباين ىف كتاب الصياماختيارات وفاختيارات وفاختيارات وف
  

   فصل يف أركان الصيامفصل يف أركان الصيامفصل يف أركان الصيام
  

   باب يف دخول شهر رمضانباب يف دخول شهر رمضانباب يف دخول شهر رمضان

  
  هل من أبصر هالل الصوم وحده عليه أن يصوم؟

ليس على إطالقه ، بل فيه تفصيل ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية   
إذا رأى هالل الصوم وحـده ، أو هـالل   : "يف فتوى له ، فقال

م برؤية نفسه ، أو يفطر برؤيـة  الفطر وحده ، فهل عليه أن يصو
نفسه ؟ أم ال يصوم وال يفطر إال مع الناس ؟ على ثالثة أقـوال ،  

  " .هي ثالث روايات عن أمحد
والثالث  يصوم مع : "مث ذكرها ، والذي يهمنا ذكره منها قوله  

صلى الناس ، ويفطر مع الناس ، وهذا أظهر األقوال ، لقول النيب 
م يوم تصومون ، وفطركم يوم تفطرون صومك: "اهللا عليه وسلم 

حسن غريب : رواه الترمذي وقال " . ، وأضحاكم يوم تضحون
إمنا معىن هذا : وفسر بعض أهل العلم هذا احلديث فقال : قال . 

وهذا احلديث خمـرج  " . الصوم والفطر مع اجلماعة وعظم الناس 
ء من طرق عن أيب هريرة ، فمن شا"  اإلرواء"، و " الصحيحة"يف 
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لكن من كان يف مكان ليس فيه : " مث قال ابن تيمية. رجع إليها 
  ٣٥٨ " .غريه ، إذا رآه صام ، فإنه ليس هناك غريه

  
صلى اهللا -هل هو من قول رسول اهللا " يوم صومكم يوم حنركم "

  ؟ -عليه وسلم
إن هذا احلديث ال أصل له باتفاق علماء احلديث وقد صرح بذلك 

كشف اخلفاء " كشي والسيوطي كما يف كالزر اإلمام أمحد وغريه
أغفله : " وقوله )٣٢٦٣رقم  ٢/٣٩٨(للشيخ إمساعيل العجلوين " 

 " سهو منه أو هو بالنسبة للنسخة اليت وقعت إليه من" السخاوي 

 ١٣٥٥رقـم  ٤٨٠ص(وإال فهو قد أورده فيه " املقاصد احلسنة 
جزم  وممن " ال أصل له كما قال أمحد وغريه :وقال فيه) اخلاجني

شرح علوم احلديث " العراقي يف  بأن احلديث ال أصل له ، احلافظ
ثقـة  – ونقل عن حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم) ٢٢٤ص " (

 "هذا من حديث الكـذابني  : أنه قال -فقيه من أصحاب مالك

) من خمطوطيت ٧ص " (الآليل املنثورة " أيضاً الزركشي يف  ونقله.
وسـالمي إىل   .د احلكم وأقـره عب عن خط ابن الصالح عن ابن

  ٣٥٩ .السائل الكرمي ورمحة اهللا وبركاته
  

                                           
  )٣٩٩. (متام املنة ٣٥٨

  

  ).٤٩١–٦/٤٩٠(جملة املسلمون  ٣٥٩
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   باب يف وجوب النية يف صيام رمضانباب يف وجوب النية يف صيام رمضانباب يف وجوب النية يف صيام رمضان
  

حكم تثبيت النية من النهار يف رمضان ملن بلغه اخلرب بأن هـالل  
  :رمضان رؤي البارحة

، و الصيب حيتلم ، كانون يفيق ، أن من وجب عليه الصوم ارا 
بلغه اخلرب بأن هـالل رمضـان رؤي    و كمن، و الكافر يسلم 

و لو بعد ، فهؤالء جيزيهم النية من النهار حني الوجوب ، البارحة 
فتكون هذه احلالة مستثناة من عموم قولـه  ، أن أكلوا أو شربوا 

من مل جيمع الصيام قبل الفجر فال صـيام  : "صلى اهللا عليه وسلم 
و  ".ودصحيح أيب دا"و هو حديث صحيح كما حققته يف ، " له

إىل هذا ذهب ابن حزم و ابن تيمية و الشوكاين و غريهـم مـن   
   ٣٦٠.احملققني

  
  فصل يف مستحبات الصيامفصل يف مستحبات الصيامفصل يف مستحبات الصيام

  
  :استحباب تعجيل الفطور

كان صلى اهللا عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجال فـأوىف  "لقد 
ففي هذا احلديث " قد غابت الشمس أفطر: فإذا قال ، على نشز 

سلم بالتعجيل باإلفطار بعـد أن يتأكـد   اهتمامه صلى اهللا عليه و
                                           

 .٢٦٢٤السلسلة الصحيحة احلديث رقم ٣٦٠
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فيأمر من يعلو مكانـا  ، صلى اهللا عليه وسلم من غروب الشمس 
و ، فيخربه بغروب الشمس ليفطر صلى اهللا عليه وسلم ، مرتفعا 

ال يـزال  : "ما ذلك منه إال حتقيقا منه لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  ". اإلرواء"يف  و هو خمرج، متفق عليه "الناس خبري ما عجلوا الفطر

، قد خالفوا السـنة  ، و إن من املؤسف حقا أننا نرى الناس اليوم 
و مع ذلك ال ، فإن الكثريين منهم يرون غروب الشمس بأعينهم 

  :جاهلني ، يفطرون حىت يسمعوا أذان البلد 
و إمنا على التوقيـت  ، أنه ال يؤذن فيه على رؤية الغروب : أوال  

  . الفلكي
لبلد الواحد قد خيتلف الغروب فيه من موضـع إىل  أن ا: و ثانيا 

فرأينا ناسا ال يفطرون و قـد رأوا  ، آخر بسبب اجلبال و الوديان 
و آخرين يفطرون و الشمس بادية مل تغرب ألم مسعوا ! الغروب 

  ٣٦١ !و اهللا املستعان! األذان 
  

   فصل يف ما يباح للصائم فعلهفصل يف ما يباح للصائم فعلهفصل يف ما يباح للصائم فعله
  

  :نحكم تقبيل الصائم لزوجته يف ار رمضا
 ، )كَانَ يقَبلُنِي وهو صائم وأَنا صائمةٌ( قول عائشة رضى اهللا عنها

وقد اختلـف  ، يدل على جواز تقبيل الصائم لزوجته يف رمضان 
                                           

  .٢٠٨١السلسلة الصحيحة احلديث رقم ٣٦١
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على ، أرجحها اجلواز ‘ العلماء يف ذلك على أكثر من أربعة أقوال 
 حبيث إنه إذا كان شاباً خيشى على نفسـه ، أن يراعى حال املقبل 

وإىل ، امتنع من ذلك ، أن يقع يف اجلماع الذي يفسد عليه صومه 
هذا أشارت السيدة عائشة رضي اهللا عنها يف الرواية اآلتية عنـها  

فقـد  ، بل قد روي ذلك عنها صـرحياً  ، ) وأيكم ميلك إربه(.. 
رمبا قبلين رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه (أخرج الطحاوي عنها قالت 

فال بأس به للشيخ الكـبري  ، أما أنتم ، اشرين وهو صائم وسلَّم وب
دع ما يريبك إىل (ويؤيده قوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، ) الضعيف

  ).ماال يريبك
، ولكن ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيخ  ليس على سبيل التحديـد  

بل املراد التمثيل مبا هو الغالب على الشيوخ من ضعف الشـهوة  
أو ضعف اإلرادة ، فالضابط يف ذلك قوة الشهوة وضعفها ، وإال 

  .وقوا
وعلى هذا التفصيل حتمل الروايات املختلفة عن عائشة رضي اهللا 

، كحديثها هذا ، فإن بعضها صريح عنها يف اجلواز مطلقاً ، عنها 
ال سيما وقد خرج جواباً على سؤال عمرو بن ميمون هلا يف بعض 

 ٢١األحزاب )م في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌلَكُ(وقالت ، الروايات 
، ) وأنا صائمة: (لقوهلا ، وبعضها يدل على اجلواز حىت للشاب ، 

  .سنة ١٨فقد تويف رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وعمرها 
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ومثله ما حدثت به عائشة بنت طلحة أا كانت عند عائشة زوج 
لَّى اللَّهفدخل عليها زوجها عبد اهللا بن عبـد   النيب ص لَّمسو هلَيع

ما : فقالت له عائشة ، وهو صائم ، الرمحن بن أيب بكر الصديق 
أقبلها وأنـا  : منعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتالعبها ؟ فقال 

بسـند  ، نعم ، أخرجه مالك وعنه الطحـاوي  : صائم ؟ قالت 
  . صحيح

، ة كانت أمجل نساء أهل زماا عائشة بنت طلح(قال ابن حزم  
  ).وكانت أيام عائشة هي وزوجها فتيني يف عنفوان احلداثة

وهلـذا قـال   ، وهذا ومثله حممول على أا كانت تأمن عليهما 
: احلافظ يف الفتح بعد أن ذكر هذا احلديث من طريق النسـائي  

 وهذا يؤيد ما قدمناه أن النظر يف] : (وأنا صائم ؟ فقبلين: فقال [
ال للتفرقة بني الشاب والشيخ ، ذلك ملن ال يتاثر باملباشرة والتقبيل 

ألن عائشة كانت شابة نعم ملا كان الشاب مظنة هليجان الشهوة ، 
  ٣٦٢ .فرق من فرق، 
  

  :حكم مباشرة الصائم  زوجته
كَانَ يقَبلُ وهو صائم ويباشـر وهـو   (ورد عن عائشة اا قالت 

ومرادها رضي اهللا عنها أن الـنيب  ،  )نَّ أَملَكُكُم لإِربِهصائم وكا
هو بفتح اهلمزة : واإلرب ، صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كان غالباً هلواه 

                                           
  .  ٢١٩السلسلة الصحيحة احلديث رقم ٣٦٢
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أنه احلاجة : أحدمها : وله تأويالن : (قال ابن األثري ، أو كسرها 
ر خاصة وعنت به من األعضاء الذك، أنه أرد به العضو : والثاين ، 
  ).وهو كناية عن اامعة، 

ال سـيما  ، فغري مالئم لألنثى ، وأما ذكر الذكر : (قال يف املرقاة 
  .وراجع متام البحث فيه، ) يف حضور الرجال

وقد اختلفوا يف املراد منها ، ويف احلديث جواز املباشرة من الصائم
، ج هي مس الزوج املرأة فيما دون الفر: قيل : (هنا فقال القاري 

  ).هي القبلة واللمس باليد: وقيل 
ألن الـواو  ، وال شك أن القبلة ليست مرادة باملباشرة هنا : قلت 

فلم يبق إال أن يكون املراد ا إما القـول األول أو  ، تفيد املغايرة 
  : واألول هو األرجح ألمرين، اللمس باليد 

نـت  كَانت إحدانا إذا كا: (حديث عائشة اآلخر قالت : األول 
حائضا فَأَراد رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ يباشرها أَمرها أَنْ 

رواه ) .تتزِر في فَورِ حيضتها ثُم يباشرها قَالَت وأَيكُم يملك إِربه؟
  .البخاري ومسلم وغريمها

فإن اللفظ واحد ،  حديث الصيام فإن املباشرة هنا هي املباشرة يف
  .والرواية واحدة أيضاً، والداللة واحدة ، 

وهو أن ، وهو األمر اآلخر ، بل إن هناك ما يؤيد املعىن املذكور 
السيدة عائشة رضي اهللا عنها قد فسرت املباشرة مبا يدل على هذا 
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م ثُـم  كَانَ يباشر وهو صـائ (  وهو قوهلا يف رواية عنها، املعىن 
جنِي الْفَرعا يبا ثَوهنيبو هنيلُ بعجي.(  

بأنـه مـس   ، وهو تفسري املباشرة ، ويف هذا احلديث فائدة هامة 
فهو يؤيد التفسري الذي سبق نقلـه عـن   ، املرأة فيما دون الفرج 

فهذا احلديث ، ] قيل[وإن كان حكاه بصيغة التمريض ، القاري 
بـل  ، وليس يف أدلة الشريعة ما ينافيه ، تمد يدل على أنه قول مع

فمنهم راوية احلـديث  ، قد وجدنا يف أقوال السلف ما يزيده قوة 
فروى الطحاوي بسند عن حكيم ، عائشة نفسها رضي اهللا عنها 

سألت عائشة  ما حيرم علي من امرأيت وأنـا  (بن عقال أنه قال  
    ٣٦٣). صائم ؟ قالت فرجها

  
  :حكم السواك للصائم

عموم قوله لللصائم السواك يف أي وقت شاء أول النهار أو آخره 
لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك عند (صلى اهللا عليه وسلم 

وروى الطـرباين  . متفق عليه وهو خمرج يف االرواء ) كل صالة 
بإسناد حيتمل التحسني عن عبد الرمحن بن غنم قال سألت معـاذ  

ال نعم قلت أي النهار أتسوك قـال  بن جبل أأتسوك وأنا صائم ق
أي النهار شئت غدوة أو عشية قلت إن الناس يكرهونه عشـية  
ويقولون إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال خللوف الصـائم  

                                           
  .٢٢١،  ٢٢٠السلسلة الصحيحة احلديث رقم  ٣٦٣
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أطيب عند اهللا من ريح املسك فقال سـبحان اهللا لقـد أمـرهم    
بالسواك وهو يعلم أنه البد أن يكون بفي الصائم خلـوف وإن  

ا كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا ما يف ذلك استاك وم
من اخلري شيء بل فيه شر إال من ابتلى ببالء ال جيد منه بدا قلـت  
والغبار يف سبيل اهللا أيضا كذلك إمنا يؤجر من اضطر إليه والجيد 
عنه حميصا قال نعم فأما من ألقى نفسه يف البالء عمدا فما له من 

  . التلخيص إسناده جيد وقال احلافظ يف . أجر 
وكثـرة  ، ويدخل فيه أيضا من تكليف الدوران (مث قال الزيلعي  

وكثرة (بالنسبة إىل قوله صلى اهللا عليه وسلم ، املشي إىل املساجد 
ومن يصنع يف طلوع الشـيب يف شـعره   ، ) اخلطا إىل املساجد

) من شاب شيبة يف اإلسالم(بالنسبة إىل قوله صلى اهللا عليه وسلم 
  ٣٦٤). إمنا يؤجر عليهما من بلي ما ،

  
  :حكم الكحل و احلقن للصائم

و منه يتبني  منكرحديث  )يعين الكحل، ليتقه الصائم ( حديث  
فهـو بالنسـبة إليـه    ، أن الصواب أن الكحل ال يفطر الصائم 

خالفا ملا دل عليه ، كالسواك  جيوز أن يتعاطاه يف أي وقت شاء 
سببا مباشرا لصرف كثري مـن    هذا احلديث الضعيف الذي كان

و ، الناس عن األخذ بالصواب الذي دل عليه التحقيق العلمـي   
                                           

 .٤٠١السلسلة الضعيفة احلديث رقم  ٣٦٤
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واهللا ، و خمالفته للفقه الصحيح ، لذلك عنيت ببيان حال إسناده 
  .املوفق 

و مما سبق ميكننا أن نأخذ حكم ما كثر السؤال عنه يف هذا العصر 
يف العضل أو ) إلبرةا(أال و هو حكم احلقنة . و طال الرتاع  فيه ، 

إال ما كـان  ، فالذي نرجحه أنه ال يفطر شيء من ذلك ، العرق 
فهذه وحدها هي اليت  تفطـر واهللا  ، املقصود منه تغذية املريض 

  ٣٦٥.أعلم
   

  هل من طلع الفجر ويف فمه طعام وجب عليه أن يلفظه ؟
هذا تقليد لبعض الكتب الفقهية ، وهو مما ال دليل عليه يف السنة  

إذا مسـع  : " صلى اهللا عليه وسلممدية ، بل هو خمالف لقوله احمل
" أحدكم النداء واإلناء على يده ، فال يضه حىت يقضي حاجته منه

أخرجه أمحد وأبو داود واحلاكم ، وصـححه هـو والـذهيب ،    
ابن أيب عمار راويه : يعين (قال عمار : "وأخرجه ابن حزم ، وزاد 

يعين (قال محاد " . إذا بزغ الفجروكانوا يؤذنون ) : عن أيب هريرة
وإسـناده  . كان أيب يفيت ذا : عن هشام بن عروة ) ابن سلمة: 

التعليقـات  "وله شواهد ذكرـا يف  . صحيح على شرط مسلم 
وفيه دليل على أن من طلـع عليـه    ، "الصحيحة"، مث يف " اجلياد

ه عضالفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده ، أنه جيوز له أن ال ي
                                           

  . ١٠١٤السلسلة الضعيفة احلديث رقم  ٣٦٥
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وكُلُوا : (حىت يأخذ حاجته منه ، فهذه الصورة مستثناة من اآلية 
   ـنم دـوالْأَس طيالْخ نم ضيطُ الْأَبيالْخ لَكُم نيبتى يتوا حبراشو

، فال تعارض بينها وما يف معناها من األحاديث ، وبـني  ) الْفَجرِ
هب مجاعة من الصحابة هذا احلديث ، وال إمجاع يعارضه ، بل ذ

وغريهم إىل أكثر مما أفاده احلديث ، وهو جواز السـحور إىل أن  
ألن من . يتضح الفجر ، وينتشر البياض يف الطرق ، راجع  الفتح

ل الفجر بنحـو ربـع   بفوائد هذا احلديث إبطال بدعة اإلمساك ق
ساعة ؟ ألم إمنا يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم 

. ن ، ولو علموا هذه الرخصة ملا وقعوا يف تلك البدعـة  يتسحرو
  ٣٦٦فتأمل 

  
  :حكم الصوم يف السفر

و عليه حيمـل   ، ال جيوز الصوم يف السفر إذا كان يضر بالصائم 
و قوله " ليس من الرب الصيام يف السفر: "قوله صلى اهللا عليه وسلم 

ام و فيما سوى ذلك فهو خمري إن شاء ص، " أولئك هم العصاة: "
فال ، وهذا خالصة  ما تدل عليه أحاديث الباب ، و إن شاء أفطر 

  ٣٦٧ .تعارض بينها و احلمد هللا
  

                                           
 )٤١٧( متام املنة ٣٦٦
  .٢٥٩٥رقمالسلسلة الصحيحة احلديث  ٣٦٧
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   فصل يف مبطالت الصومفصل يف مبطالت الصومفصل يف مبطالت الصوم
سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها : حكم  االستمناء

  إليه ، أو كان باليد ، هل يبطل الصوم ويوجب القضاء؟
جلماع غري ظاهر ، ولذلك ال دليل على اإلبطال بذلك ، وإحلاقه با

األظهر أنه ال قضاء وال كفارة إال على من جامع : "قال الصنعاين 
وإليه مال الشوكاين ، وهو مذهب " . ، وإحلاق غري اامع به بعيد

  . ابن حزم ، فانظر  احمللى
ومما يرشدك إىل أن قياس االستمناء على اجلماع قياس مع الفارق 

 اإلفطار مل يقولوا بـه يف الكفـارة ،   ، أن بعض الذين قالوا به يف
انظـر   " . ألن اجلماع أغلظ ، واألصل عـدم الكفـارة  : "قالوا 

األصل عـدم  : فكذلك نقول حنن . املهذب  مع  شرحه للنووي
. فتأمل . األفطار ، واجلماع أغلظ من االستمناء ، فال يقاس عليه 

اإليالج من  إن خرج باالستمناء أفطر ، ألن ينامل: " وقال الرافعي
  " . غري إنزال مبطل ، فاإلنزال بنوع شهوة أوىل أن يكون مفطرا

لو كان هذا صحيحا ، لكان إجياب الكفارة يف االستمناء : قلت 
أوىل من إجياا على االيالج بدون إنزال ، وهم ال يقولون أيضـا  

أضف إىل ذلك خمالفتهم لبعض ! فتأمل تناقض القياسيني . بذلك 
تة عن السلف يف أن املباشرة بغري مجاع ال تفطر ولـو  اآلثار الثاب

أنزل ، وقد ذكرت بعضها يف  سلسلة األحاديث الصـحيحة  ،  
ما حيل للرجل مـن  : ومنها قول عائشة رضي اهللا عنها ملن سأهلا 
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أخرجـه عبـد   " . كل شئ إال اجلماع: "امرأته صائما ؟ قالت 
يف  الفتح  ،  الرزاق يف  مصنفه  بسند صحيح ، كما قال احلافظ

وترجم ابن خزمية رمحه اهللا لبعض األحاديث . واحتج به ابن حزم 
باب الرخصة يف املباشرة الـيت  : "املشار إليها بقوله يف  صحيحه  

هي دون اجلماع للصائم ، والدليل على أن اسم الواحد قد يقـع  
أحدمها مباح ، واآلخر حمظور ، إذ اسم املباشرة قـد  : عل فعلني 

هللا يف نص كتابه على اجلماع ، ودل الكتـاب علـى أن   أوقعه ا
:  صلى اهللا عليه وسـلم اجلماع يف الصوم حمظور ، قال املصطفى 

صلى اهللا عليه وسلم ، والنيب املصطفى " إن اجلماع يفطر الصائم"
قد دل بفعله على أن املباشرة اليت هي دون اجلمـاع مباحـة يف   

  ٣٦٨" مكروهة  الصوم غري
  

   ضانضانضانفصل يف قضاء رمفصل يف قضاء رمفصل يف قضاء رم
  

لقد اختلف العلماء يف قضاء رمضان فمنهم من قال بوجوب سرد 
اي القولني .القضاء ومنهم من قال من شاء فرق ، ومن شاء تابع 

  هو الصحيح؟

                                           
  )٤١٨( .متام املنة ٣٦٨
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ال يصح يف هذا الباب شئ ال سلبا وال إجيابا ، واألمـر القـرآين   
باملسارعة يقتضي وجوب املتابعة إال لعذر ، وهو مـذهب ابـن   

   .٣٦٩حزم
  
رمضان ال جيب على الفور ، بل جيب وجوبا موسـعا يف   قضاء" 

هل يصح هذا القول بدليل حديث عائشة رضى اهللا "    أي وقت
  ؟أا كانت تقضي ما عليها من رمضان يف شعبانعنها 

آل ) وسارعوا إىل مغفرة مـن ربكـم  (هذا يتناىف مع قوله تعاىل  
ستطاعة ، ، فاحلق وجوب املبادرة إىل القضاء حني اال ١٣٣عمران

  . وهو مذهب ابن حزم  ، وليس يصح يف السنة ما يعارض ذلك 
فقد صح عن عائشة : " ستدالل على عدم الوجوب بقول الوأما ا

رواه أمحـد  . أا كانت تقضي ما عليها من رمضان يف شـعبان  
فلـيس  " . ومسلم  ، ومل تكن تقضيه عند قدرا على القضـاء 

أا كانت تقدر أن تقضيه بصواب ، ألنه ليس يف حديث عائشة 
كـان  "فورا ، بل فيه عكس ذلك ، فإن لفظ احلديث عند مسلم 

يكون على الصوم من رمضان ، فما أسـتطيع أن أقضـيه إال يف   
، أو برسـول  صلى اهللا عليه وسلمشعبان ، الشغل من رسول اهللا 

وهكذا أخرجه البخـاري أيضـا يف    " . صلى اهللا عليه وسلماهللا 
إن كانت إحدانا لتفطر : "واية ملسلم عنها قالت صحيحه  ، ويف ر

                                           
  )٤٢٤( متام املنة ٣٦٩
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، فما تقـدر علـى أن   صلى اهللا عليه وسلم يف زمان رسول اهللا 
" . حىت يأيت شـعبان  صلى اهللا عليه وسلمتقضيه مع رسول اهللا 

فاحلديث بروايتيه صريح يف أا كانت ال تستطيع ، وال تقدر على 
ستطاعت ملا أخرته ، فهو القضاء قبل شعبان ، وفيه إشعار بأا لو ا

، ولذلك قال الزين بن املنري رمحه  من قال بعدم املبادرةحجة على 
وظاهر صنيع عائشة يقتضي ايثار املبادرة إىل القضاء ، لوال : "اهللا 

ما منعها من الشغل ، فيشعر بأن من كان بغري عذر ، ال ينبغي له 
  ٣٧٠ ".التأخري

  
بأكل أو شـرب ، هـل    من أفطر عامدا متعمدا يف ار رمضان

  يشرع له قضاؤه أم ال؟
الظاهر الثاين ، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ، فقد قال يف 

ال يقضي متعمد بال عذر صوما وال صالة ، وال ": "االختيارات"
أمر اامع يف  صلى اهللا عليه وسلمتصح منه ، وما روي أن النيب 

  ". سلم عنهرمضان بالقضاء ضعيف ، لعدول البخاري وم
وهو مذهب ابن حزم ، ورواه عن أىب بكر الصديق ، وعمر بـن  
اخلطاب ، وعلي بن أيب طالب ، وابن مسـعود ، وأيب هريـرة ،   

  ". احمللى"فراجع 

                                           
  )٤٢٢( .متام املنة ٣٧٠
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لكن تعليل ابن تيمية ضعف حديث أمر اامع يف رمضان بالقضاء 
بعدول البخاري ومسلم عنه ليس بشئ عندي ، فكم من حديث 

عنه وهو صحيح ، واحلق أنـه ثابـت صـحيح    عدل الشيخان 
مبجموع طرقه كما قال احلافظ ابن حجر ، وأحـدها صـحيح   
مرسل كما كنت بينته يف تعليقي على رسـالة ابـن تيميـة يف    

، فقضاء اامع من متام كفارته "  إرواء الغليل"، مث يف "  الصيام"
يف ، فال يلحق به غريه من املفطرين عمدا ، ويبقى كالم الشـيخ  

  .غريه سليما
برهان ذلك أن وجوب القضاء يف تعمد القئ قد : "قال ابن حزم 

كما ذكرنا قبـل ، ومل   صلى اهللا عليه وسلمصح عن رسول اهللا 
يأت يف فساد الصوم بالتعمد لألكل أو الشرب أو الـوطء نـص   
بإجياب القضاه ، إلمنا افترض تعاىل رمضان ال غريه على الصحيح 

لغ ، فإجياب صيام غريه بدال منه ، إجياب شرع مل املقيم العاقل البا
يأذن اهللا تعاىل به ، فهو باطل ، وال فرق بني أن يوجب اهللا تعاىل 

إن صوم غريه ينوب عنه بغـري  : صوم شهر مسمى ، فيقول قائل 
إن احلج إىل غري مكة ينوب : نص وارد يف ذلك ، وبني من قال 

عبة ، تنوب عن الصـالة  عن احلج إىل مكة ، والصالة إىل غري الك
تلك حـدود  : (إىل الكعبة ، وهكذا يف كل شئ ، قال اهللا تعاىل 

ومن يتغد حدود اهللا فقد ظلـم  : (، وقال تعاىل ) اهللا فال تعتدوها
  ) " .نفسه
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مث شرع يرد على املخالفني قياسهم كل مفطر بعمد على املفطر  
خللفـاء  مث روى مثل قوله عـن ا . بالقئ وعلى اامع يف رمضان 

  . فراجعه. الراشدين حاشا عثمان ، وعن ابن مسعود وأيب هريرة 
صـلى اهللا عليـه   لكن اامع يف رمضان قد صح أنه أمره : قلت 
   ٣٧١.بالقضاء أيضا  وسلم

  
  :عقوبة تارك الصيام 

 -)٤/٢/٢٤٦/٣٢٨٦" (السـنن الكـربى  "أخرج النسـائي يف  
، وعنـه  )٣/٢٣٧/١٩٨٦" (صحيحه "، وابن خزمية يف -خمتصراً

ــان يف   ــن حب ــوارد"اب ــاكم )٤٤٥/١٨٠٠" (امل ، واحل
، والطـرباين يف  )٤/٢٦٦(، وعنه البيهقـي  )٢/٢٠٩و١/٤٣٠(
-٢/٦٠٨" (الترغيب "، واألصبهاين يف )٧٦٦٧" (املعجم الكبري"

من طريق عبدالرمحن بن يزيد بن جابر عن سليم بن عامر ) ٦٠٩
صلى  -ول اهللامسعت رس: حدثين أبو أمامة الباهلي قال: أيب حيىي

أَتاين رجالن، فأَخذاَ بضبعي، فأَتيـا يب  : يقول -اهللا عليه وسلم 
إنا سنسهله : فقاال. إني ال أُطيقُه: فقلت. اصعد: جبالً وعراً، فقاال

فصعدت حتى إذا كنت يف سواِء اجلبل؛ إذا أنـا بأصـوات   . لك
قلت ،؟ قالوا: شديدةـارِ مث  هذ: ما هذه األصواتواء أهلِ النا ع

انطلقَا يب؛ فإذا أنا بقوم معلَّّقني بعراقيبهم، مشقّقة أشداقُهم، تسيلُ 
                                           

 )٤٢٦( .متام املنة ٣٧١
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هؤالء الذين يفطرون : من هؤالء؟ قال: أشداقُهم دماً، قال، قلت
  .صحيح) قبل تحلَّة صومهم

فهذه عقوبة من صام مث أفطر عمداً قبل حلول وقـت اإلفطـار،   
نسأل اهللا السالمة والعافية ! ال يصوم أصالً؟فكيف يكون حال من 

  ٣٧٢ .يف الدنيا واآلخرة
  

   فصل يف الصيام املندوبفصل يف الصيام املندوبفصل يف الصيام املندوب
  

  هل ثبت وصول ثواب القربات إىل املوتى؟
أَما أَبوك فَلَو كَانَ أَقَر بِالتوحيد فَصمت (صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قوله 

دليل واضح على أن الصدقة والصـوم   )لكوتصدقْت عنه نفَعه ذَ
ويصـل  ، تلحق الوالد ومثله الوالدة بعد موما إذا كانا مسلمني 

وملا كان الولد من سعي الوالدين ، إليهما ثواا بدون وصية منهما 
وأَنْ لَيس للْإِنسان إِلَّـا مـا   : (فهو داخل يف عموم قوله تعاىل ، 

ي إىل ختصيص هذا العموم باحلديث وما فال داع،  ٣٩النجم)سعى
كما " املنتقى"مما أورده اد ابن تيمية يف ، ورد يف معناه يف الباب 

  .فعل البعض
واعلم أن األحاديث اليت ساقها يف الباب هي خاصة باألب أو األم 
من الولد فاالستدالل ا على وصول ثواب القرب إىل مجيع املوتى 

                                           
 ٣٩٥١السلسلة الصحيحة احلديث رقم ٣٧٢
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باب وصول ثواب القـرب  " تيمية بقوله كما ترجم هلا اد ابن 
ومل ، غري صحيح ألن الدعوى أعم من الدليل " املهداة إىل املوتى 

يأت دليل يدل داللة عامة على انتفاع عموم املوتى مـن عمـوم   
اللهم إال يف أمور خاصة ، أعمال اخلري اليت دى إليهم من األحياء 

أحكام "يف كتابه  مث الكاتب، ذكرها الشوكاين يف  نيل األوطار 
من ذلك ، طبعه  –واحلمد هللا  –وقد يسر اهللا ، " اجلنائز وبدعها

، فإنه ينفعهم إذا استجابه اهللا تبـارك وتعـاىل   ، الدعاء للموتى 
  .فاحفظ هذا تنج من اإلفراط والتفريط يف هذه املسألة

وخالصة ذلك أن للولد أن يتصدق ويصوم وحيج ويعتمر ويقـرأ  
، وليس له ذلك عن غريمها ، ألنه من سعيهما ،  القرآن عن والديه

  ٣٧٣ .واهللا أعلم، إال ما خصه الدليل مما سبقت اإلشارة إليه 
  

   فصل يف األيام املنهي الصيام فيهافصل يف األيام املنهي الصيام فيهافصل يف األيام املنهي الصيام فيها
  

  باب يف حكم صوم يوم عرفة بعرفةباب يف حكم صوم يوم عرفة بعرفةباب يف حكم صوم يوم عرفة بعرفة
  

  :حكم صيام يوم عرفة للحاج
ال يغتر به فضعيف حديث  )ى عن صوم يوم عرفة بعرفة( حديث
متسـكا بظـاهر   ، حرم به صيام يوم عرفة على احلاج في، جاهل 

                                           
  .٨٤السلسلة الصحيحة احلديث رقم ٣٧٣
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ألنه أقوى له ، وإال فاألحب إلينا أن يفطر احلاج هذا اليوم ، النهي 
وألنه هو الثابت عنه صلى اهللا عليه وسلم من ، على أداء النسك 

  .فعله يف حجة الوداع
وإليه يشري كـالم  ) حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم(انظر رسالتنا 

فقد قال ابنه عبد اهللا بن أمحد يف مسائله سـألت  ، ه اهللا أمحد رمح
أيب عن الرجل يصوم تطوعا يف السفر فهل يأمث لقول رسـول اهللا  
صلى اهللا عليه وسلم ليس من الرب الصوم يف السفر فقال إن صـام  

يعجبين أن يصـوم تطوعـا وال    يف سفر صوم فريضة أجزأه وال
   ٣٧٤.فريضة يف سفر

  
  يام الدهريام الدهريام الدهرباب يف النهى عن صباب يف النهى عن صباب يف النهى عن ص

  
  :حكم صيام الدهر

قد ثبت النهي عن صيام الدهر يف غريما حديث عنه صـلى اهللا   
حىت قال صلى اهللا عليه وسلم يف رجل يصوم الدهر ، عليه وسلم 

   ٣٧٥.رواه النسائي بسند صحيح)وددت أنه مل يطعم الدهر:(
  

                                           
 .٤٠٤السلسلة الضعيفة احلديث رقم  ٣٧٤
 .٤٥٩السلسلة الضعيفة احلديث رقم ٣٧٥
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هل من أفطر يومي العيد وأيام التشريق وصام بقية األيام ، انتفت 
  ة صيام الدهر؟كراه

، " ال صام من صام األبـد : "هذا التأويل خالف ظاهر احلديث 
، وقد بني ذلك العالمة ابن القـيم يف   " ال صام وال أفطر: "وقوله 

وليس مراده ذا : "زاد املعاد  مبا يزيل كل شبهة ، فقال رمحه اهللا 
   .٣٧٦"الفتح"وذكر حنوه احلافظ يف . . ." . من صام األيام احملرمة 

  
   باب يف النهى عن صيام يوم السبتباب يف النهى عن صيام يوم السبتباب يف النهى عن صيام يوم السبت

  
  :حكم صيام يوم السبت

،  )صيام يومِ السبت لَا لَك ولَا علَيك(قال عليه الصالة والسالم  
، واحلديث ظاهره النهي عن صوم السبت مطلقاً إال يف الفـرض  

وهـو  ، وقد ذهب إليه قوم من أهل العلم كما حكاه الطحاوي 
 –وال أرى فرقاً بني صـومه  ، ن صومه مفرداً صريح يف النهي ع

وبني صوم يوم  –ولو صادف يوم عرفة أو غريه من األيام املفضلة 
، لعموم النهي ، من أيام العيد إذا صادف يوم االثنني أو اخلميس 

وبسـط  ، كما يف احمللى ، وهذا قول اجلمهور فيما يتعلق بالعيد 

                                           
 )٤٠٨( متام املنة ٣٧٦



٢٩٥ 
  

 

  

  اجلامع املتني من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء املسلمني

 

فإىل مناسبة أخرى إن شاء ، القول يف هذه املسألة ال جمال له اآلن 
     .٣٧٧اهللا تعاىل

*****  
  

                                           
 .٢٢٥احلديث رقم السلسلة الصحيحة ٣٧٧
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  ليلة القدر البن عثيمني

  ٣٧٨ليلــــة القــــدر يف العشــــر األواخــــر مــــن رمضــــان
ليلة القدر أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أا يف العشر األخرية من رمضان ، وبني عليه  

وقد . أدرك ليلة القدر  الصالة والسالم أن أوتار العشر آكد من أشفاعها فمن قامها مجيعا
من قام ليلة القدر إميانا واحتسـابا  « : صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

واملعىن أن من قامها بالصالة وسائر أنواع العبادة من قراءة  ٣٧٩»غفر له ما تقدم من ذنبه 
ريـاء وال  ودعاء وصدقة وغري ذلك إميانا بأن اهللا شرع ذلك واحتسابا للثواب عنـده ال  

ــه   ــدم مــن ذنب ــا تق ــه م ــدنيا غفــر اهللا ل ــن أغــراض ال   .لغــرض آخــر م
« : وهذا عند مجهور أهل العلم مقيد باجتناب الكبائر لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم  

الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا بينهن إذا اجتنبت 
فنسأل اهللا أن يوفق املسلمني مجيعا يف . صحيحه خرجه اإلمام مسلم يف .  ٣٨٠» الكبائر 

  .كـــل مكـــان بقيامهـــا إميانـــا واحتســـابا إنـــه جـــواد كـــرمي 
  

  عالمة ليلة القدر
  
السنة قيام ليلة القدر وهي تختص بالعشر األواخر من رمضان ، وأوتارها آكد  

من غيرها ، وأرجاها ليلة سبع وعشرين ، والمشروع االجتهاد في طاعـة اهللا  
ال في أيام العشر ولياليها ، وليس قيام الليل واجبا وإنما هو مسـتحب ؛  جل وع

ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يجتهد في العشر األواخر ما ال يجتهد فـي  
                                           

  .هـ  ١٤٠٧ \ ٩ \ ٢٤أجاب عنها مساحته يف ) عكاظ(جريدة  ٣٧٨
باب الترغيب يف قيام ) صالة املسافرين(، ومسلم يف ) ١٩٠١(باب من صام رمضان إميانا واحتسابا برقم ) الصوم(رواه البخاري يف  ٣٧٩

  ) .٧٠٦٠(رمضان برقم 
  ) .٢٣٣(معة إىل اجلمعة برقم باب الصلوات اخلمس واجل) الطهارة(رواه مسلم يف  ٣٨٠
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كان النبي صلى اهللا عليه وسـلم إذا  « : غيرها ، قالت عائشة رضي اهللا عنها 
ولقوله صـلى اهللا   ٣٨١»ه دخلت العشر األخيرة شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهل

 ٣٨٢» من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه « : عليه وسلم 
  .واألحاديث في ذلك كثيرة واهللا ولي التوفيق 

****  

                                           
باب االجتهاد يف ) االعتكاف(، ومسلم يف ) ١٨٨٤(باب العمل يف العشر األواخر من رمضان برقم ) صالة التراويح(رواه البخاري يف  ٣٨١

  ) ٢٠٠٨(العشر األواخر من شهر رمضان برقم 
باب الترغيب ) صالة املسافرين وقصرها(، ومسلم يف ) ١٧٦٨(باب من صام رمضان إميانا واحتسابا برقم ) الصوم(رواه البخاري يف  ٣٨٢

  ) .١٢٦٨(يف قيام رمضان برقم 
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  باب االعتكَاف البن عثيمني
   

  :تعريف االعتكاف
شيء، افتعال من العكوف،، افتعل أي دخل يف العكوف مأخوذ من عكف على ال 

مـا هـذه   {{: لزمه ودوام عليه، ومنه قول إبراهيم ـ عليه الصالة والسالم ـ لقومه  : أي
: هلا مالزمـون، وقـول اهللا تعـاىل   : أي] ٥٢: األنبياء[}} التماثيلُ الَتي أَنتم لَها عاكفُونَ

}}مامٍ لَهنلَى أَصكُفُونَ ععا، وي: أي] ١٣٨: األعراف[}} يداومون عليهايالزمو.  
  .» لزوم مسجد لطاعة اهللا تعاىل«: ويف الشرع

  » هو لزوم مسجد لطاعة اهللا«
ال أخرج إىل الناس فأفتنت بالدنيا، : خرج به لزوم الدار، فلو اعتكف يف بيته، وقال

ولكن أبقى يف بييت معتكفاً فهذا ليس اعتكافاً شرعياً، بل يسمى هذا عزلـة، وال يسـمى   
  .اعتكافاً

  » اهللا لطاعة«
أنه لزمه لطاعة اهللا، ال لالنعزال عن الناس، وال من أجل أن : الالم هنا للتعليل، أي

  .يأتيه أصحابه ورفقاؤه يتحدثون عنده، بل للتفرغ لطاعة اهللا عز وجل
وذا نعرف أن أولئك الذين يعتكفون يف املساجد، مث يـأيت إلـيهم أصـحام،    

ؤالء مل يأتوا بروح االعتكاف؛ ألن روح االعتكاف ويتحدثون بأحاديث ال فائدة منها، فه
أن متكث يف املسجد لطاعة اهللا ـ عز وجل ـ، صحيح أنه جيوز لإلنسان أن يتحدث عنده   

  ٣٨٣بعض أهله ألجل ليس بكثري كما كان الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم يفعل ذلك
  

  وهل ينايف روح االعتكاف أن يشتغل املعتكف يف طلب العلم؟

                                           
باب بيان أنه يستحب / ؛ ومسلم يف اآلداب)٢٠٣٥(باب هل خيرج املعتكف حلوائجه إىل باب املسجد / أخرجه البخاري يف االعتكاف ٣٨٣

  .عن صفية بنت حيي رضي اهللا عنها) ٢١٧٥... (ملن رئى خالياً بامرأة
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ال شك أن طلب العلم من طاعة اهللا، لكن االعتكاف يكـون للطاعـات    :اجلواب
اخلاصة، كالصالة، والذكر، وقراءة القرآن، وما أشبه ذلك، وال بأس أن يحضر املعتكـف  
درساً أو درسني يف يوم أو ليلة؛ ألن هذا ال يؤثر على االعتكاف، لكن جمـالس العلـم إن   

الكثرية اليت تشغله عن العبادة اخلاصة، فهذا  دامت، وصار يطالع دروسه، وحيضر اجللسات
  .ال شك أن يف اعتكافه نقصاً، وال أقول إن هذا ينايف االعتكاف

  
  وهل العزلة عن الناس أفضل أم ال؟

  :اجلواب، يف هذا تفصيل
فمن كان يف اجتماعه بالناس خري، فترك العزلة أوىل، ومن خـاف علـى نفسـه    

تان قليل اإلفادة للناس، فبقاؤه يف بيته خري، واملؤمن الذي باختالطه بالناس لكونه سريع االفت
  .خيالط الناس، ويصرب على أذاهم خري من املؤمن الذي ال خيالط الناس، وال يصرب على أذاهم

وخرج به أيضاً لزوم املدرسة، ولزوم الرباط، لو كان هناك ربـط لطلبـة العلـم    
  .كافاً شرعاًيسكنوا ويبقون فيها، فإن لزومها ال يعترب اعت

وخرج به لزوم املصلى، فلو أن قوماً يف عمارة وهلا مصلى، وليس مبسجد فإن لزوم 
  .هذا املصلى ال يعترب اعتكافاً

}} والَ تباشروهن وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد{{: والدليل على ذلك، قوله تعاىل
  .فجعل حمل االعتكاف املسجد] ١٨٧: البقرة[

   
   »مسنون« :مهحك

  .قد دل على هذا الكتاب، والسنة، واإلمجاع
أَنْ طَهرا بيتـي للطَّـائفني   {{: فقول اهللا تعاىل إلبراهيم عليه السالم: أما الكتاب

ودجكَّعِ السالرو نيفاكالْعومن هذه اآلية نعرف أن االعتكاف مشروع ] ١٢٥: البقرة[}} و
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}} والَ تباشروهن وأَنتم عاكفُونَ فـي الْمسـاجِد  {{: ة، وقال تعاىلحىت يف األمم السابق
  ] .١٨٧: البقرة[

: فواضحة مشهورة مستفيضة أن الرسـول صـلّى اهللا عليـه وسـلّم    : وأما السنة
  ٣٨٥»اعتكف أزواجه من بعده«و  ٣٨٤»اعتكف، واعتكف أصحابه معه«

  .علموأما اإلمجاع فقد نقله غري واحد من أهل ال
  

  هل يسن االعتكاف كل وقت؟
هذه املسألة فيها نظر؛ ألننا نقول األحكام الشرعية تتلقى من فعل الرسول صلّى اهللا 
عليه وسلّم، ومل يعتكف الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم يف غري رمضان إال قضاًء، وكذلك ما 

يرد عنه لفـظ عـام أو    علمنا أن أحداً من أصحابه اعتكفوا يف غري رمضان إال قضاًء، ومل
مطلق، يف مشروعية االعتكاف كل وقت فيما نعلم، ولو كان مشروعاً كل وقـت لكـان   
مشهوراً مستفيضاً لقوة الداعي لفعله وتوافر احلاجة إىل نقله وغاية ما ورد أن عمـر بـن   

املسجد بأنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوماً وليلة يف «اخلطاب استفىت النيب صلّى اهللا عليه وسلّم 
: ولكن مل يشرع ذلك ألمته شرعاً عاماً، حبيث يقال للنـاس  ٣٨٦»أوف بنذرك: احلرام فقال

  .اعتكفوا يف املساجد يف رمضان، ويف غري رمضان فإن ذلك سنة
فالذي يظهر يل أن اإلنسان لو اعتكف يف غري رمضان، فإنه ال ينكر عليه بدليل أن 

اخلطاب أن يويف بنذره ولو كان هـذا النـذر   الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم أذن لعمر بن 
مكروهاً أو حراماً، مل يأذن له بوفاء نذره، لكننا ال نطلب من كل واحد أن يعتكف يف أي 
وقت شاء، بل نقول خري اهلدي هدي حممد صلّى اهللا عليه وسلّم، ولو كان الرسول صـلّى  

غري العشر األواخر منه سـنة  اهللا عليه وسلّم يعلم أن يف االعتكاف يف غري رمضان، بل ويف 

                                           
 سبق خترجيه ٣٨٤
باب اعتكاف العشر األواخر من رمضان / ؛ ومسلم يف الصيام)٢٠٢٦(باب االعتكاف يف العشر األواخر /أخرجه البخاري يف االعتكاف ٣٨٥

  .عن عائشة رضي اهللا عنها) ٥) (١١٧٢(
 ).١٦٥٦(ا يفعل فيه إذا أسلم باب نذر الكافر، وم/ ؛ ومسلم يف النذر)٢٠٣٢(باب االعتكاف ليالً / أخرجه البخاري يف االعتكاف ٣٨٦
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ياأَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيـك مـن   {{: وأجراً لبينه لألمة حىت تعمل به؛ ألنه قد قيل له
هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْعت إِنْ لَمو كبوانظر يف حديث أيب سعيد اعتكف ] ٦٧: املائدة[}} ر ،

إن ليلة القدر يف العشر : العشر األول، مث األوسط، مث قيل له«: ليه وسلّمالرسول صلّى اهللا ع
ومل يعتكف السنة الثانية العشر األول، وال األوسط،  ٣٨٧»األواخر فاعتكف العشر األواخر

  .مع أنه كان زمناً لالعتكاف من قبل، والشهر شهر اعتكاف
أن يعتكفـوا إال يف  ال يطلب من النـاس  : وعلى هذا فإنه ال يسن االعتكاف، أي

العشر األواخر فقط، لكن من تطوع وأراد أن يعتكف يف غري ذلك، فإنه ال ينهى عن ذلك، 
األفضـل  : إن فعله بدعة، لكن نقول: استئناساً حبديث عمر ـ رضي اهللا عنه ـ، وال نقول  

  .أن تقتدي بالرسول صلّى اهللا عليه وسلّم
  

  :وحلديث عمر نظائر
، مل ينكر }}*قُلْ هو اللَّه أَحد {{قرأ بأصحابه فيختم بـالرجل الذي كان ي: منها

، لكنه مل يشرع ذلك ألمته، فال يشرع لإلنسان كلما ٣٨٨عليه الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم
، كما فعل هذا الرجل لكن لو فعـل مل  }}*قُلْ هو اللَّه أَحد {{قرأ يف صالة أن خيتم بـ

  .ينكر عليه
استأذن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يف أن جيعل «ة رضي اهللا عنه سعد بن عباد: ومنها

، لكن مل يقل للناس تصدقوا عن أمهـاتكم بعـد    ٣٨٩»خمرافه يف املدينة صدقة ألمه فأذن له
  .مون حىت يكون سنة مشروعة، ففرق بني هذا وهذا

  

                                           
  سبق خترجيه ٣٨٧
؛ والترمذي من )٣/١٤١(، ووصله اإلمام أمحد )م٧٧٤(باب اجلمع بني سورتني يف ركعة، / رواه البخاري معلقاً بصيغة اجلزم يف األذان ٣٨٨

؛ وابن حبان )٥٣٧(مية ؛ وصححه ابن خز)٢٩٠١(باب ما جاء يف سورة اإلخالص وسورة إذا زلزلت / طريق البخاري يف فضائل القرآن
  .على شرط مسلم ووافقه الذهيب) ١/٢٤٠(؛ وصححه احلاكم )٧٩٤(، )٧٩٢(

  ).٢٧٥٦... (أرضي أو بستاين: باب إذا قال/ أخرجه البخاري يف الوصايا ٣٨٩
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  وإقراره؟أليست السنة ثبتت بقول النيب صلّى اهللا عليه وسلّم وفعله : فإن قال قائل
قُلْ هو {{لو فعل أحد فعل الرجل الذي كان خيتم بـ: فاجلواب بلى، ولذلك قلنا 
 دأَح أو تصدق بشيء عن أمه مل ينكر عليه اتباعاً لسنة النيب صـلّى اهللا عليـه    ٣٩٠}}*اللَّه

  .وسلّم حيث أقر ذلك، ولوال إقراره عليه ألنكرنا على فاعله
  

  الثالثة؟هل خيتص االعتكاف باملساجد 
ليس خاصاً باملساجد الثالثة كما روي ذلك عن حذيفة بن اليمان ـ رضي اهللا عنه  

   ٣٩١»ال اعتكاف إال يف املساجد الثالثة«: ـ أن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم قال
ويدل على ضعفه أن ابن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ وهنه، حني ذكر له حذيفة ـ    

يف مسجد بني بيت حذيفة، وبيت ابن مسعود ـ رضي   رضي اهللا عنه ـ أن قوماً يعتكفون 
إن قوماً كانوا معتكفني يف املسجد الفالين، : اهللا عنه ـ، فجاء إىل ابن مسعود زائراً له، وقال

، فقال لـه ابـن   » ال اعتكاف إال يف املساجد الثالثة«: وقد قال النيب صلّى اهللا عليه وسلّم
ـ   فـأوهن ابـن    ٣٩٢»ا فأخطأت وذكروا فنسيتلعلهم أصابو«: مسعود ـ رضي اهللا عنه 

  .مسعود هذا احلديث حكماً ورواية
» ذكروا فنسـيت «: وأما رواية ففي قوله» أصابوا فأخطأت«: أما حكماً ففي قوله

  .واإلنسان معرض للنسيان
وإن صح هذا احلديث فاملراد به ال اعتكاف تام، أي أن االعتكاف يف هذه املساجد 

يف املساجد األخرى، كما أن الصالة فيها أفضل من الصـالة يف  أمت وأفضل، من االعتكاف 
  .املساجد األخرى

والَ تباشروهن وأَنتم عاكفُونَ في {{: ويدل على أنه عام يف كل مسجد قوله تعاىل
اجِدس١٨٧: البقرة[}} الْم. [  

                                           
  سبق خترجيه ٣٩٠
  )٢٧٨٦(لصحيحة وصححه األلباىن ىف ا). ٤/٣١٦(ط الرسالة؛ والبيهقي ) ٢٧٧١(» شرح مشكل اآلثار«أخرجه الطحاوي يف  ٣٩١
  ). ٣/٩١(، وابن أيب شيبة )٨٠١٤(أخرجه عبد الرزاق  ٣٩٢
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عتكاف ال يصـح  هنا للعموم، فلو كان اال) الـ(}} في الْمساجِد{{: فقوله تعاىل
هنا للعهد الذهين، ولكن أين الدليل؟ وإذا مل يقم ) الـ(إال يف املساجد الثالثة لزم أن تكون 

  .للعهد الذهين فهي للعموم، هذا األصل) الـ(دليل على أن 
  

مث كيف يكون هذا احلكم يف كتاب اهللا لألمة من مشـارق األرض ومغارـا، مث   
  !الثة؟ال يصح إال يف املساجد الث: نقول

إن : فهذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم لألمة اإلسالمية، مث نقول 
  .هذه العبادة ال تصح إال يف املساجد الثالثة، كالطواف ال يصح إال يف املسجد احلرام

فالصواب أنه عام يف كل مسجد، لكن ال شك أن االعتكاف يف املساجد الثالثـة  
  .ساجد الثالثة أفضلأفضل، كما أن الصالة يف امل

  
كلمـا دخلـت   : من اعتكف اعتكافاً مؤقتاً كساعة، أو ساعتني، ومن قال: مسألة

املسجد فانو االعتكاف، فمثل هذا ينكر عليه؛ ألن هذا مل يكن من هدي الرسول صلّى اهللا 
  .عليه وسلّم
   

  هل يصح االعتكاف بِالَ صومٍ ؟
  :هذه املسألة فيها خالف بني العلماء

  .أنه ال يصح االعتكاف إال بصوم :ول األولالق
  .إال ما كان قضاًء ٣٩٣واستدلوا بأن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم مل يعتكف إال بصوم

أنه ال يشترط له الصوم، واستدلوا حبديث عمر بن اخلطاب ـ رضي   :القول الثاين
  .اهللا عنه ـ، وبأما عبادتان منفصلتان، فال يشترط للواحدة وجود األخرى

  .وهذا القول هو الصحيح

                                           
  سبق خترجيه ٣٩٣
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ليس مشروعاً إال يف رمضان يف : يصح بال صوم، وقد قلنا: لكن ما الفائدة من قولنا

  العشر األواخر؟
الفائدة لو كان اإلنسان مريضاً يباح له الفطر فأفطر، ولكـن أحـب أن   : اجلواب

  .يعتكف يف العشر األواخر فال بأس؛ وهنا صح بال صوم
  

ذ من قضاء النيب صلّى اهللا عليه وسلّم لالعتكاف يف شوال أن هل يؤخ: لو قال قائل
  االعتكاف واجب عليه؟

أن ذلك ال يؤخذ منه؛ ألن من هدي النيب صلّى اهللا عليه وسلّم أنـه إذا  : فاجلواب
، وأثبت ٣٩٤عمل عمالً أثبته؛ حىت إنه ملا فاتته سنة الظهر حني جاءه الوفد، قضاها بعد العصر

  .هذا العمل
  

  م واالعتكاف يلزمان بالنذر؟هل الصو
الصوم واالعتكاف يلزمان بالنذر، فمن نذر أن يصوم يوماً لزمه، ومـن نـذر أن   

  .يعتكف يوماً لزمه، ومن نذر أن يصوم معتكفاً لزمه، ومن نذر أن يعتكف صائماً لزمه
  

  :ولكن هناك فرق بني الصورتني األخريتني
كف من قبل الفجر إىل الغروب، ألنه من نذر أن يصوم معتكفاً لزمه أن يعت: األوىل

  .نذر أن يصوم معتكفاً فال بد أن يستغرق االعتكاف كل اليوم
من نذر أن يعتكف صائماً فإنه يعتكف، ولو يف أثناء النهار ولو ساعة مـن  : الثانية

النهار؛ ألنه يصدق عليه أنه اعتكف صائماً، قد ال يعرف الفرق كثري من الطلبـة يف هـذه   
  .املسألة

                                           
  سبق خترجيه ٣٩٤
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ما : ذا التفريع مبين على أن االعتكاف مشروع يف أي وقت كان، فإن قال قائلوه
  الدليل على وجوما بالنذر؟

 ٣٩٥»من نذر أن يطيـع اهللا فليطعـه  «الدليل قوله صلّى اهللا عليه وسلّم : فاجلواب
  .والصوم طاعة، واالعتكاف طاعة

، أو احلـث، أو  االمتنـاع : لكن أحياناً يراد بنذر الطاعة واحد من هذه األربعـة 
  التصديق، أو التكذيب، فيكون مبعىن اليمني فهل جيب الوفاء به؟

  .ال جيب الوفاء، بل خيري بني الوفاء وكفارة اليمني: يقول العلماء: اجلواب
إن كلمت فالناً، فللَّه علي نذر أن أصـوم أسـبوعاً،   : ومثاله يف االمتناع، إذا قال
طاعة، لكنه رأى أنه ال يتأكد االمتناع إال إذا ألزم نفسـه  فكلمه ومراده االمتناع، ومل يرد ال

  .ذا النذر
هذا حكمه حكم اليمني، مبعىن أنه إن شاء صام هذا األسبوع، وإن : فقال أهل العلم

إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ مـا  «: شاء كفر عن ميينه، لقوله صلّى اهللا عليه وسلّم
  .٣٩٦» نوى

إن مل أكلم فالناً اليوم فللَّه علي نذر أن أصوم عشرة أيام، : الومثاله يف احلث إذا ق
أنت خمري، إن شئت فصم : قصد ذا احلث على تكليمه، فإذا مضى اليوم ومل يكلمه قلنا له

  .عشرة أيام، وإن شئت فكفر عن ميينك
أن إن مل أكن صادقاً فيما قلت، فللّه علي نذر : ومثاله يف التصديق إذا قال ملن كذبه

إن كان ما تقوله صدقاً، فللَّه علي نذر : أصوم شهراً، ومثاله يف التكذيب، إذا قال لشخص
  .أن أصوم شهرين

   

                                           
  .عن عائشة رضي اهللا عنها) ٦٦٩٦(باب النذر يف الطاعة / أخرجه البخاري من األميان والنذور ٣٩٥
  سبق خترجيه ٣٩٦
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  :االعتكاف ىف مسجد تقام فيه اجلماعة
ال يصح االعتكاف إال يف مسجد تقام فيه اجلماعة، وال يشترط أن تقام فيه اجلمعة؛ 

صدق عليه كلمة مسجد باملعىن الصحيح، هـذا  ألن املسجد الذي ال تقام فيه اجلماعة، ال ي
من جهة ومن جهة أخرى أنه لو اعتكف يف مسجد ال تقام فيه اجلماعة، مثل أن يكون هذا 
املسجد قد هجره أهله، أو نزحوا عنه، فإما أن يترك صالة اجلماعة ويبقى يف املسجد الذي 

خيرج كثرياً لصالة اجلماعة،  ال تقام فيه، وهذا يؤدي إىل ترك الواجب لفعل مسنون، وإما أن
  .واخلروج الكثري ينايف االعتكاف

ال بد أن يكون يف مسجد تقام فيه اجلماعة؛ إال إذا كان اعتكافه ما بني : وهلذا قالوا
الصالتني، أو صالة واحدة على ـ القول بأنه يصح يف أي وقت ـ فهـذا ال يشـترط أن     

ىل ذلك؛ إذ إن زمن االعتكـاف ال يتجـاوز   يكون مما تقام فيه اجلماعة، ألنه ليس حباجة إ
  .ساعتني، أو ثالث ساعات

  
  :اعتكاف املرأة

يصح اعتكافها ويسن يف كل مسجد، فاملرأة تعتكف ما مل يكن يف اعتكافها فتنـة،  
فإن كان يف اعتكافها فتنة فإا ال متكن من هذا؛ ألن املستحب إذا ترتب عليـه املمنـوع   

تب عليه املمنوع وجب أن مينع، فلو فرضنا أا إذا اعتكفت يف وجب أن مينع، كاملباح إذا تر
املسجد صار هناك فتنة كما يوجد يف املسجد احلرام، فاملسجد احلرام ليس فيه مكان خاص 
للنساء، وإذا اعتكفت املرأة فال بد أن تنام إما ليالً وإما اراً، ونومها بني الرجال ذاهـبني  

  .وراجعني فيه فتنة
  

  :اف املرأة ىف مسجد بيتهاحكم اعتك
ومسجد بيتها هو املكان الذي اختذته مصلى، وكان الناس فيما سبق يتخذون للنساء 
مصليات يف بيوم، فيجعلون حجرة معينة خاصة تصلي فيها النساء، فهذا املصلى ال يصح 
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بيت مبـا  االعتكاف فيه، ألنه ليس مبسجد حقيقة وال حكماً، وهلذا ال يعترب وقفاً، فلو بيع ال
أنا أريد أن أصـلي يف هـذا   : فيه هذا املصلى، فالبيع صحيح، ولو دخل أحد البيت، وقال

مننعك؛ ألن هـذا لـيس   : املكان ألنه مصلى كاملسجد، ال متنعوين من مساجد اهللا، قلنا له
مبسجد، ولو لبثت املرأة فيه وهي حائض فال بأس، ولو بقي فيه اإلنسان بال وضوء وهـو  

ولو دخله وجلس فيه ومل يصل ركعتني فال بأس، وجيوز فيه البيع والشراء،  جنب فال بأس،
وكل ما مينع يف املسجد، ومثل ذلك املصليات اليت تكون يف مكاتب األعمال احلكوميـة ال  
يثبت هلا حكم املسجد، وكذلك مصليات النساء يف مدارس البنات ال يعتـرب هلـا حكـم    

  . حكماًاملسجد، ألا ليست مساجد حقيقة، وال
  

، اعتكاف زوجات الرسول صلّى اهللا عليه والدليل على مشروعية االعتكاف للنساء
  .٣٩٧وسلّم يف حياته، وبعد مماته

لكن إن خيف فتنة فإا متنع؛ ألن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم منع فيما دون ذلـك،  
عائشـة، وخبـاء   فإنه ملا أراد أن يعتكف صلّى اهللا عليه وسلّم خرج ذات يوم، وإذا خباء ل

مث أمـر بنقضـها، ومل   ! ؟» آلرب يردن«: لفالنة، وخباء لفالنة، فقال صلّى اهللا عليه وسلّم
وهذا يدل على أن اعتكاف املرأة إذا كان حيصـل   ٣٩٨يعتكف تلك السنة، وقضاه يف شوال

  .فيه فتنة، فإا متنع من باب أوىل
عليها؛ ألنـه ال جيـب   لكن لو اعتكفت يف مسجد ال تقام فيه اجلماعة، فال حرج 

  .عليها أن تصلي مع اجلماعة، وعلى هذا فاعتكافها ال حيصل فيه ما ينافيه
  

                                           
  سبق خترجيه ٣٩٧
باب مىت يدخل من أراد االعتكاف يف معتكفه / ؛ ومسلم يف الصيام)٢٠٣٣(باب اعتكاف النساء / أخرجه البخاري يف االعتكاف ٣٩٨

  .عن عائشة رضي اهللا عنها) ١١٧٣(
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  كيف تعتكف يف مسجد ال تصلى فيه اجلماعة؟ أليس يف هذا فتنة؟: ولكن قد يقال
رمبا يكون، ورمبا ال يكون؛ فقد يكون املسجد هذا حمرزاً حمفوظاً ال يدخله : اجلواب

النساء فتنة يف اعتكافهن فيه، وقد يكون األمر بالعكس، فاملدار أنه مىت أحد، وال خيشى على 
  .حصلت الفتنة، منع من اعتكاف النساء يف أي مسجد كان

  
  من ال جتب عليه اجلماعة هل هو كاملرأة؟: مسألة

نعم، فلو اعتكف إنسان معذور مبرض، أو بغريه مما يبيح له ترك اجلماعة يف : اجلواب
  .ه اجلماعة، فال بأسمسجد ال تقام في

  
  بداية االعتكاف وانتهاؤه ىف العشر األواخر من رمضان؟

وخيرج بعد غروب مشـس  .يدخل عند غروب الشمس من يوم عشرين من رمضان
  آخر يوم من رمضان

  
  هل يلزم املعتكف التتابع؟

نذر  هللا علي: إذا نذر زمناً معيناً لزمه التتابع لضرورة تعيني الوقت، فإذا قال: اجلواب
هللا علي نذر أن أعتكف العشر األول من : أن أعتكف األسبوع القادم، لزمه التتابع، وإن قال

هللا علي أن أعتكف الشهر املقبل يلزمه التتابع لضـرورة  : شهر كذا، يلزمه التتابع، وإن قال
  .التعيني

اً ومل هللا علي أن أعتكف عشرة أيام، أو أسبوعاً أو شهر: أما إذا نذر عدداً بأن قال
يعني األسبوع وال الشهر، فله أن يتابع وهو أفضل، وله أن يفرق؛ ألنه حيصل النذر مبطلـق  

  .الصوم إن كان صوماً، أو مبطلق االعتكاف إن كان اعتكافاً
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إمنا األعمال بالنيات «: وكذلك يلزمه التتابع إذا نواه لقول النيب صلّى اهللا عليه وسلّم
  .٣٩٩» وإمنا لكل امرئ ما نوى

حلاصل، أنه إذا نذر عدداً، فإما أن يشترط التتابع بلفظه، أو ال، فـإن اشـترطه   وا
  :فيلزمه، وإن مل يشترطه فهو على ثالثة أقسام

  .أن ينوي التفريق؛ فال يلزمه إال مفرقة: األول
  .أن ينوي التتابع، فيلزمه التتابع: الثاين

  .ع يف إبراء ذمتهأن يطلق فال يلزمه التتابع، لكنه أفضل؛ ألنه أسر: الثالث
  .أما إذا نذر أياماً معينة فيلزمه التتابع

  
  :حكم خروج املعتكف من معتكفه 

أن خيرج ملا ال بد له منه حساً أو شرعاً، فهذا جائز سواء اشترطه أم :  القسم األول
  .ال

األكل والشرب، واحلصول على زيادة املالبس إذا اشتد الربد، وقضاء : مثال األول
  .ول أو غائط، وهذا مما ال بد له منه حساًاحلاجة من ب

  .أن خيرج ليغتسل من جنابة، أو خيرج ليتوضأ فهذا ال بد له منه شرعاً: ومثال الثاين
  

إذا أردنا حضور درس علمي : وقد سألين بعض من يعتكف يف املسجد احلرام، وقال
د ودخلنا من باب يقام يف سطح املسجد، ال نستطيع ذلك أحياناً، إال إذا خرجنا من املسج

  آخر فهل يبطل االعتكاف ذا؟
إنه ال يبطل بذلك؛ ألن هذا حلاجة، وألنه ليس خروج مغادرة، ولكنه يريد : فقلت

  .بذلك الدخول للمسجد وقد سألت الشيخ عبد العزيز بن باز، فقال كما قلت

                                           
  سبق خترجيه ٣٩٩
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  .وهو خروجه ملقصود شرعي له منه بد: من خروج املعتكف القسم الثاين
ادة املريض وشهود اجلنازة؛ ألن عيادة املريض له منها بد لكوا سنة ميكن عي: مثاله

لإلنسان أن يدعها وال يأمث، وكذلك شهود اجلنازة، لكن لو فرض أنه تعني عليه أن يشـهد  
  .جنازة حبيث مل جند من يغسله، أو من حيملها إىل املقربة، صار هذا من الذي ال بد منه

وج املعتكف وهو اخلروج ملا له منه بد ولـيس فيـه   بقي قسم ثالث يف خر :تتمة 
مقصود شرعي، فهذا يبطل به االعتكاف سواء اشترطه أم ال، مثل أن خيرج للبيع والشـراء  

  .والرتهة ومعاشرة أهله وحنو ذلك
  

  :حكم اشتراط املعتكف
هذا ال ينبغي، واحملافظة على االعتكاف أوىل، إال إذا كان املريض أو مـن يتوقـع    

، له حق عليه، فهنا االشتراط أوىل، بأن كان املريض من أقاربه الذين يعترب عدم عيادم موته
  .قطيعة رحم، فهنا يستثين، وكذلك شهود اجلنازة

  
ما الدليل على جواز اشتراط ذلك؛ ألن األصل أن العبادات إذا شرع : فإن قال قائل

  ة؟فيها أمتها إما وجوباً أو استحباباً حسب حكم هذه العباد
ليس هناك دليل واضح يف املسألة إال قياساً على حديث ضباعة بنت الزبري : فاجلواب

إا : بن عبد املطلب ـ رضي اهللا عنها ـ حيث جاءت تقول للرسول صلّى اهللا عليه وسلّم  
حجي واشترطي أن حملي حيث حبستين، فإن لك على «: تريد احلج وهي شاكية، فقال هلا

خذ من هذا أن اإلنسان إذا دخل يف عبادة، واشترط شـيئاً ال  ؛ فيؤ٤٠٠» ربك ما استثنيت
  .ينايف العبادة، فال بأس

  

                                           
عن عائشة ) ١٢٠٧... (باب جواز إشتراط احملرم التحلل/ باب األكفاء يف الدين؛ مسلم يف احلج/ يف النكاح) ٥٠٨٩(أخرجه البخاري  ٤٠٠

  .عن ابن عباس رضي اهللا عنه )١٢٠٨(رضي اهللا عنها؛ وأخرجه مسلم 
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  القياس ال يصح يف العبادات؟: فإن قيل
يف إثبـات عبـادة   : أن املراد بقول أهل العلم ال قياس يف العبادات، أي: فاجلواب

عىن فال بأس به، وما مستقلة، أما شروط يف عبادة وما أشبه ذلك، مع تساوي العبادتني يف امل
زال العلماء يستعملون هذا، كقوهلم جتب التسمية يف الغسل والتيمم قياساً على الوضـوء،  

  .وليس هناك فرق مؤثر بني احملرم إذا خشي مانعاً، وبني املعتكف إذا خشي مانعاً
  

لو شرع يف االعتكاف على سبيل النفل، مث مات والده، أو مرِض، فهل له : مسألة
؟قطعه  

له قطعه؛ ألن استمراره فيه سنة، وعيادة والده أو قريبه اخلاص قد تكـون  : اجلواب
  .واجبة؛ ألا من صلة الرحم، وكذلك شهود جنازته

   
  :ما يفسد االعتكاف به

  :الفساد والبطالن مبعىن واحد إال يف موضعني
طل مـا  احلج والعمرة، فالفاسد منهما ما كان فساده بسبب اجلماع، والبا: األول

  كان بطالنه بالردة عن اإلسالم، 
يف باب النكاح، فالباطل ما أمجع العلماء علـى بطالنـه كنكـاح    : واملوضع الثاين

  .املعتدة، والفاسد ما اختلفوا فيه كالنكاح بال شهود
والَ تباشروهن وأَنتم عاكفُونَ فـي  {{: ودليل فساد االعتكاف بالوطء قوله تعاىل

فإنه يدل على أنه ال جتوز مباشرة النساء حال االعتكاف، فلو ] ١٨٧: البقرة[}} جِدالْمسا
جامع بطل اعتكافه؛ ألنه فعل ما ي عنه خبصوصه، وكل ما ي عنه خبصوصه يف العبـادة  

  ٤٠١.يبطلها

                                           
  :وهاهنا قواعد ٤٠١

  .النهي إن عاد إىل نفس العبادة فهي حرام وباطلة: األوىل
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لو صام اإلنسان يوم العيد فصومه حرام وباطل؛ ألن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم ى عن صوم يوم العيد، ولو أن املرأة : مثاله

» من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد«: ا منهية عنه، لقول النيب صلّى اهللا عليه وسلّمصامت وهي حائض لكان صومها حراماً باطالً؛ أل
  .مردود، وما ى عنه فليس عليه أمر اهللا ورسوله؛ وألننا لو صححنا العبادة مع النهي عنها لكان يف هذا نوع مضادة ألمر اهللا تعاىل: أي

  .خيتص بالعبادة، فهذا يبطل العبادة أيضاً أن يكون النهي عائداً إىل قول أو فعل: الثانية
  .إذا تكلم يف الصالة، ولو بأمر مبعروف، بطلت صالته: مثال ذلك
  .األكل يف الصوم، فإذا أكل الصائم فسد صومه؛ ألن النهي عائد إىل فعل خيتص بالعبادة الذي هو الصوم: مثل آخر

فَمن فَرض فيهِن الْحج فَالَ رفَثَ والَ فُسوق والَ جِدالَ {{: له تعاىلإذا جامع وهو حمرم، فسد إحرامه، والدليل قو: ومثال ثالث
جي الْح١٩٧: البقرة[}} ف. [  

 }}والَ تحلقُوا رؤوسكُم حتى يبلُغَ الْهدي محلَّه{{: وإذا حلق رأسه وهو حمرم فالنهي هنا عن فعل خيتص بالعبادة لقول اهللا تعاىل
  فهل يفسد اإلحرام؛ ألن النهي يعود إىل فعل خيتص بالعبادة؟] ١٩٦: البقرة[

  .إما أن يوجد دليل خيصص هذه املسألة، وإما أن يفسد اإلحرام باحللق: اجلواب
  .إن فعل احملظورات يف اإلحرام مفسد لإلحرام: فالظاهرية ذهبوا إىل فساد اإلحرام، وقالوا
هللا عنه ـ، فجوابه أن اهللا ـ عز وجل ـ أذن ملن كان مريضاً أو به أذى من رأسه، أن وأما حديث كعب بن عجرة ـ رضي ا

له يف حيلق ويفدي، فهذا مأذون له للعذر، وال يستوي املعذور وغري املعذور، وملا صار معذوراً صار احللق يف حقه حالالً ليس حراماً، فإذا فع
  .هذه احلال مل يكن فعل حمظوراً

اصمكم بالقياس مع أننا ال نقول به، لكن نلزمكم إياه؛ ألنكم تقولون به، ملاذا تقولون إنه إذا جامع فسد إحرامه، وحنن خن: مث قالوا
  !فأي فرق بني اجلماع وبني سائر احملظورات؟

فَجزاٌء {{غري معذور : أي}} اومن قَتلَه منكُم متعمد{{: لكننا جنيبهم مبا جاء يف القرآن، فالصيد حرام يف اإلحرام، وقال اهللا فيه
ومل يبطل اهللا اإلحرام، فدل هذا على أن احلج والعمرة هلما أحوال خاصة؛ لقوة لزومهما وثبوما، فال ] ٩٥: املائدة[}} مثْلُ ما قَتلَ من النعمِ

احملظور ينجرب بالبدل، مث إن العذر يف املفسد ال يقتضي رفع : أييفسدمها املُحرم فيهما إال ما أمجع العلماء عليه، وهو فيما أعلم اجلماع، مث إنه 
  .البطالن، أرأيت الصائم إذا كان مريضاً وأفطر من أجل املرض أفليس يفسد صومه، مع أنه معذور

وباطنه،  فالظاهرية عند مساع حجتهم ينبهر اإلنسان بادى الرأي، لكن عند التأمل جند أن الفقه مع الذين يتبعون الدليل؛ ظاهره
  .وحيملون النصوص الشرعية بعضها على بعض، حىت تتفق، وهم أهل املعاين واآلثار

  .إذا كان النهي عاماً يف العبادة وغريها، فإنه ال يبطلها: الثالثة
  .الغيبة للصائم حرام، لكن ال تبطل الصيام؛ ألن التحرمي عام: مثاله

ال تصلوا يف أرض مغصوبة : مل يرد النهي عن الصالة فيها، فلو قال وكذا لو صلى يف أرض مغصوبة، فالصالة صحيحة؛ ألنه
  .فصلى، قلنا ال تصح؛ ألنه ي عن الصالة بذاا

وكذلك لو توضأ مباء مغصوب، فالوضوء صحيح؛ ألن التحرمي عام، فاستعمال املاء املغصوب يف الطهارة، ويف غسل الثوب، ويف 
  .الشرب، ويف أي شيء حرام

ال صالة بغري «: دث ال تصح الصالة؛ ألن هذا ترك واجبٍ، ووقوع يف املنهي عنه لقوله صلّى اهللا عليه وسلّمولو صلى وهو حم
  .عن ابن عمر رضي اهللا عنهما) ٢٢٤(باب وجوب الطهارة للصالة / أخرجه مسلم يف الطهارة» طهور

» األرض كلها مسجد إال املقربة واحلمام«: ى اهللا عليه وسلّموإذا صلى يف املقربة ال تصح صالته؛ ألن فيها ياً خاصاً قال النيب صلّ
باب ما جاء أن / ؛ والترمذي يف الصالة)٤٩٢(باب يف املواضع اليت ال جتوز فيها الصالة / وأبو داود يف الصالة) ٢/٨٣(أخرجه اإلمام أمحد 

وصححه شيخ اإلسالم ) ٧٩١(؛ وابن خزمية )٧٤٥(الصالة باب املواضع اليت تكره فيها / ؛ وابن ماجه يف الصالة)٣١٧(األرض كلها مسجد 
  ).٢/٦٧٧(يف االقتضاء 
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إذا وطئ يف غري فرج، مثل أن وطئ زوجته بني فخـذيها، فإنـه ال يفسـد     :تنبيه
  .يرتل؛ ألن احملرم اجلماع، أما مقدماته فتحرم حترمي الوسائلاعتكافه قالوا إال أن 

  
لو اشترط عند دخوله يف املعتكف أن جيامع أهله يف اعتكافه مل يصح شرطه؛  :مسألة

ألنه حملِّلٌ ملا حرم اهللا، وكل شرط أحل ما حرم اهللا فهو باطل، لقول النيب صلّى اهللا عليـه  
  ٤٠٢» هو باطل وإن كان مائة شرطكل شرط ليس يف كتاب اهللا ف«وسلّم 

   
  :ما يستحب للمعتكف

يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب، مجع قربة، ومراده العبادات اخلاصة، كقراءة 
القرآن، والذكر، والصالة يف غري وقت النهي، وما أشبه ذلك، وهو أفضل من أن يذهب إىل 

صل له يف غري هذا الوقت، فرمبا حلقات العلم، اللهم إال أن تكون هذه احللقات نادرة، ال حت
طلب العلم يف هذه احلال، أفضل من االشتغال بالعبادات اخلاصة، فاحضرها ألن هذا : نقول

  .ال يشغل عن مقصود االعتكاف
ما ال يهمه من قول أو فعل، أو غري : يستحب للمعتكف أن جيتنب ما ال يعنيه، أي

من حسن إسالم املرء تركه ما «: عليه وسلّمذلك وهذا سنة له، ولغريه، قال النيب صلّى اهللا 
وهذا من حسن إسالم املرء، ومن حسن أدبه، ومن راحة نفسه أن يدع ما ال  ٤٠٣»ال يعنيه

  .يعنيه، أما كونه يبحث عن شيء ال يعنيه فسوف يتعب

                                                                                                                     
» ال تصلوا إىل القبور«: جعل القرب قبلته مل تصح صالته؛ ألن النهي عن نفس الصالة قال النيب صلّى اهللا عليه وسلّم: وإذا صلى إىل قرب أي

  .عن أيب مرثد الغنوي رضي اهللا عنه) ٩٧٢(الة عليه باب النهي عن اجللوس على القرب والص/ أخرجه مسلم يف اجلنائز
  

؛ )١٥٠٤(باب بيان أن الوالء ملن أعتق / ؛ ومسلم يف العتق)٢١٦٨(باب إذا اشترط يف البيع شروطاً ال حتل / أخرجه البخاري يف البيوع ٤٠٢
 .عن عائشة رضي اهللا عنها

؛ )٣٩٧٦(باب كف اللسان يف الفتنة / ؛ وابن ماجه يف الفنت)٢٣١٧... (باب حديث من حسن إسالم املرء/ أخرجه الترمذي يف الزهد ٤٠٣
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، وحسنه النووي يف األربعني، احلديث الثاين عشر، وانظر جامع العلوم ) ٢٢٩(وصححه ابن حبان 

  )١٠٨٥٤(وصححه األلباىن ىف صحيح اجلامع ).  ٢/٢٨٧(واحلكم 
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وكذلك أيضاً إذا كان يتتبع الناس يف أمور ال تعنيه، فإن من حسن إسـالم املـرء،   
يدع ما ال يعنيه، وهلذا جتد الرجل السماع، الذي ليس له هم إال مساع ما وأدبه، وراحته أن 

  .يقوله الناس، واالشتغال بقيل وقال، يضيع وقته فيما يضره وال ينفعه
  

  هل جيوز أن يزور املعتكف أحد من أقاربه ويتحدث إليه ساعة من زمان؟: مسألة
 عليه وسلّم يف معتكفـه،  نعم؛ ألن صفية بنت حيي زارت النيب صلّى اهللا: اجلواب

وهو مما يعين اإلنسان أن يتحدث إىل أهله؛ ألنه إذا حتـدث إلـيهم    ٤٠٤وحتدثت إليه ساعة
أدخل عليهم السرور، وحصل بينهم األلفة، وهذا أمر مقصود للشرع، وهلذا ينبغي أال يكون 

لم فكتابه اإلنسان منا كالً، جيلس إىل أهله ال يكلمهم، وال يتحدث إليهم، إن كان طالب ع
: معه، وإن كان عابداً يقرأ القرآن أو يذكر اهللا وال يتكلم، مث إذا سئل ملاذا ال يتكلم قـال 

  ٤٠٥» من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت«
واخلري إما أن يكون يف ذات » فليقل خرياً«: النيب صلّى اهللا عليه وسلّم قال: نقول له

ا يؤدي إليه الكالم، وال شك أنك إذا تكلمت مع أهلـك، أو مـع   الكالم، أو يف غريه مم
أصحابك بكالم مباح يف األصل وقصدك إدخال األنس والسرور عليهم، صار هذا خـرياً  
لغريه، وقد يكون خرياً لذاته أيضاً مثل أن يلقي عليهم مسألة فقهية أو قصة يعتربون ا، أو 

  .ال شك أن ذلك خري للمعتكف ولغريهحنو ذلك، فاملهم أن جتتنب ما ال يعنيك، و
أنا لن أتكلم بكالم اآلدميني أبداً، ال أتكلم إال : وقد مسعنا أن واحداً من الناس قال

فَـابعثُوا أَحـدكُم   {{: بكالم اهللا فإذا دخل إىل بيته وأراد من أهله أن يشتروا طعاماً قـال 
ظُرنفَلْي ةيندإِلَى الْم هذه كُمرِقبِو هنقٍ مبِرِز كُمأْتا فَلْيامكَى طَعا أَزه١٩: الكهف[}} أَي. [  

                                           
  سبق خترجيه ٤٠٤
... باب احلث على إكرام اجلار/ يف اإلميان) ٤٧(؛ ومسلم ..باب من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر/ يف األدب) ٦٠١٨(أخرجه البخاري  ٤٠٥

  .عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
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حيرم جعل القرآن بدالً من الكالم، وأنا رأيت زمن الطلب قصة : وقد قال أهل العلم
يف جواهر األدب، عن امرأة ال تتكلم إال بالقرآن، وتعجب الناس الذين خياطبوا، فقال هلم 

  .سنة مل تتكلم إال بالقرآن، خمافة أن تزل فيغضب عليها الرمحنهلا أربعون : من حوهلا
هي زلَّت اآلن، فالقرآن ال جيعل بدالً من الكالم، لكن ال بأس أن يستشـهد  : نقول

اإلنسان باآلية على قضية وقعت كما يذكر عن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم أنه كان خيطـب  
إِنما {{: ما فرتل فأخذمها، وقال صدق اهللافخرج احلسن واحلسني ميشيان ويعثران بثياب هل

فاالستشهاد باآليات على الواقعة إذا كانت ] ١٥: التغابن[ ٤٠٦»}}أَموالُكُم وأَوالَدكُم فتنةٌ
  .مطابقة متاماً ال بأس به

*****  

                                           
باب حلمه / ؛ والترمذي يف املناقب)١١٠٩(باب اإلمام يقطع اخلطبة لألمر حيدث / ؛ وأبو داود يف الصالة)٥/٣٥٤(أخرجه اإلمام أمحد  ٤٠٦

؛ وابن )٣/١٠٨... (باب نزول اإلمام عن املنرب قبل فراغه/ وحسنه، والنسائي يف اجلمعة) ٣٧٧٤(احلسن واحلسني بني يديه ) ص(عه ووض
عن أيب بريدة ) ١/٢٨٧(إحسان؛ واحلاكم ) ٦٠٣٩) (٦٠٣٨(؛ وصححه ابن حبان )٣٦٠٠(باب لبس األمحر للرجال / ماجه يف اللباس

  ) ٣٦٠٠( وصححه األلباىن ىف صحيح ابن ماجة . لى شرط مسلم ووافقه الذهيبرضي اهللا عنه، وصححه احلاكم ع
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  االختيارات الفقهية البن تيمية ىف باب االعتكاف
الثالثة تعني ما امتاز على غريه مبزيـة  ومن نذر االعتكاف يف مسجد غري املساجد 

شرعية كقدم وكثرة مجع اختاره أبو العباس يف موضع آخر من وجهني يف مذهبنا ، وال جيوز 
سفر الرجل إىل املشاهد والقبور واملساجد الثالثة وهو قول مالك وبعض أصحابه ، وقـال  

و ما يناسبه فحسن ، كقوله ابن عقيل من أصحابنا وإن قرأ القرآن عند احلكم الذي أنزل له أ
إمنـا  { وقوله عندما أمهه أمر } ما يكون لنا أن نتكلم ذا { ملن دعاه إىل ذنب تاب منه 

والتحقيق يف الصمت أنه إذا طال حىت يتضمن ترك الكـالم  . } أشكو بثي وحزين إىل اهللا 
. ب الواجب صار حراما كما قال الصديق ، وكذا إن بعد بالصمت عن الكـالم املسـتح  

والكالم احلرام جيب الصمت عنه ، وفضول الكالم ينبغي الصمت عنه ، ومل ير أبو العباس 
والسياحة يف البالد لغـري  . ملن قصد املسجد للصالة أو غريها أن ينوي االعتكاف مدة لبثه 

ليست السياحة مـن  : قصد شرعي كما يفعله بعض النساك أمر منهى عنه قال اإلمام أمحد 
  ٤٠٧.يء وال من فعل النبيني والصاحلني اإلسالم يف ش

  

****  

                                           
  )١٠١(االختيارات العلمية  ٤٠٧
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  اختيارات وفتاوى ابن باز ىف االعتكاف

  حكم االعتكاف وما جيب على املعتكف التزامه وحكـم اشـتراط الصـيام لـه      
عبادة وسنة وأفضل ما يكون يف رمضان يف أي مسجد تقـام فيـه صـالة    : االعتكاف 

سورة البقرة } وهن وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد ولَا تباشر{ : اجلماعة ، كما قال تعاىل 
فال مانع من االعتكاف يف املسجد احلرام واملسجد النبوي الشـريف ، مـن   ١٨٧اآلية 

والذي علـى  . الرجل واملرأة ، إذا كان ال يضر باملصلني وال يؤذي أحدا فال بأس بذلك 
عبادة ، وال خيـرج إال حلاجـة اإلنسـان    املعتكف أن يلزم معتكفه ويشتغل بذكر اهللا وال

كالبول والغائط وحنو ذلك أو حلاجة الطعام إذا كان مل يتيسر له من حيضر لـه الطعـام   
فيخرج حلاجته فقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيرج حلاجته ، وال جيوز للمـرأة أن  

ـ   ه وهـو  يأتيها زوجها وهي يف االعتكاف ، وكذلك املعتكف ليس له أن يـأيت زوجت
سـورة  } ولَا تباشروهن وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد { : معتكف ؛ ألن اهللا تعاىل قال 

واألفضل له أال يتحدث مع الناس كثريا بل يشتغل بالعبادة والطاعـة ،    ١٨٧البقرة اآلية 
 وحتـدثت  لكن لو زاره بعض إخوانه أو زار املرأة بعض حمارمها أو بعض أخواا يف اهللا

وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يزوره نساؤه يف معتكفـه  « معهم أو معهن فال بأس ، 
  .فـدل ذلــك علــى أنـه ال حــرج يف ذلــك   » ويتحـدث معهــن مث ينصــرفن  

واالعتكاف هو املكث يف املسجد لطاعة اهللا تعاىل سواء كانت املدة كثرية أو قليلة ؛ ألنه 
ل على التحديد ال بيوم وال بيومني وال مبا هو أكثر مـن  مل يرد يف ذلك فيما أعلم ما يد

ذلك ، وهو عبادة مشروعة إال إذا نذره صار واجبا بالنذر وهو يف حق املـرأة والرجـل   
سواء ، وال يشترط أن يكون معه صوم على الصحيح فلو اعتكف الرجل أو املرأة ومهـا  

ــان    ــري رمضـــ ــأس يف غـــ ــال بـــ ــران فـــ   .مفطـــ
  

ــه    ــاف ووقتـــ ــل االعتكـــ ــهحمـــ ــم قطعـــ   وحكـــ
االعتكاف سنة للرجال والنساء ؛ ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يعتكف  
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يف رمضان ، واستقر أخريا اعتكافه يف العشر األواخر ، وكان يعتكف بعض نسائه معه ، 
وحمل االعتكاف املساجد اليت تقام فيها صالة . مث اعتكفن من بعده عليه الصالة والسالم 

عة ، وإذا كان يتخلل اعتكافه مجعة فاألفضل أن يكون اعتكافه يف املسجد اجلـامع  اجلما
ــك  ــر ذلــــــــــــــ   .إذا تيســــــــــــــ

وليس لوقته حد حمدود يف أصح أقوال أهل العلم ، وال يشترط له الصوم ولكن مع الصوم 
والسنة له أن يدخل معتكفه حني ينوي االعتكاف وخيرج بعد مضي املدة الـيت  . أفضل 

ع ذلك إذا دعت احلاجة إىل ذلك ؛ ألن االعتكاف سنة وال جيب بالشروع نواها ، وله قط
ويستحب االعتكاف يف العشر األواخر من رمضان ؛ تأسيا بالنيب . فيه إذا مل يكن منذورا 

ــلم  ــه وســــــــ ــلى اهللا عليــــــــ   .صــــــــ
ويستحب ملن اعتكفها دخول معتكفه بعد صالة الفجر من اليوم احلـادي والعشـرين ؛   

  اهللا عليه وسلم اقتداء بالنيب صلى

. وإن قطعه فال حرج عليه إال أن يكون منذورا كما تقـدم  . وخيرج مىت انتهت العشر 
واألفضل أن يتخذ مكانا معينا يف املسجد يستريح فيه إذا تيسر ذلك ، ويشرع للمعتكف 

وال . أن يكثر من الذكر وقراءة القرآن واالستغفار والدعاء والصالة يف غري أوقات النهي 
أن يزوره بعض أصحابه ، وأن يتحدث معه كما كان النيب صلى اهللا عليه وسـلم   حرج

وزارته مرة صفية رضي اهللا عنها وهو معتكـف يف  . يزوره بعض نسائه ، ويتحدثن معه 
وهذا . رمضان ، فلما قامت قام معها إىل باب املسجد ، فدل على أنه ال حرج يف ذلك 

لى كمال تواضعه ، وحسن سريته مع أزواجه عليه العمل منه صلى اهللا عليه وسلم يدل ع
ــليم     ــالة والتســـ ــل الصـــ ــه أفضـــ ــن ربـــ   .مـــ

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وأتباعهم بإحسان 
  

  يصـــــح االعتكـــــاف يف غـــــري املســـــاجد الثالثـــــة
يصح االعتكاف يف غري املساجد الثالثة إال أنه يشترط يف املسجد الذي يعتكف فيه إقامة 

جلماعة فيه فإن كانت ال تقام فيه صالة اجلماعة مل يصح االعتكاف فيـه ، إال إذا  صالة ا
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وفق اهللا اجلميـع  . نذر االعتكاف يف املساجد الثالثة فإنه يلزمه االعتكاف ا وفاء لنذره 
ــاه  ــه رضـ ــا فيـ ــه  . ملـ ــة اهللا وبركاتـ ــيكم ورمحـ ــالم علـ   .والسـ

  

ــرة  ــان بعمـ ــه لإلتيـ ــن معتكفـ ــف مـ ــروج املعتكـ ــم خـ   ٤٠٨حكـ
كان االعتكاف منذورا حمددا مبدة لزمه تكملتها ؛ ألن الوفاء بنذر الطاعة أمـر الزم ،  إن 

ــالعمرة    ــى ب ــه وأت ــاء قطع ــه وإن ش ــاء أكمل ــإن ش ــا ف ــان تطوع   .وإن ك
  

ــان   ــادة يف رمضــــ ــرغ للعبــــ ــم التفــــ   ٤٠٩حكــــ
املسلم عمله كله عبادة ، وواجباته اليت يؤديها إذا صلحت نيته كلها عبـادة فليسـت    

صالة أو صيام فقط ، فتعلم العلم وتعليمه والدعوة إىل اهللا ، وتربيـة األوالد  العبادة جمرد 
ورعايتهم ، والقيام بشئون األهل واإلحسان لعباد اهللا ، وبذل اجلهد يف مساعدة الناس ، 
والتنفيس عن املكروبني واملهمومني ، ونفع الناس بكل عمل مباح ، وطلب الرزق احلالل 

إذا صلحت النية ، واملسلم الذي يوفقه اهللا للجمع بني العبادات  كل ذلك عبادة هللا تعاىل
اخلاصة والعامة يكون قد حصل على خري عظيم ، وهكذا أداء الوظيفة املسـندة إليـه يف   
رمضان بنصح وصدق من مجلة العبادة اليت يثاب عليها ومن اقتصر على العبادة اخلاصـة  

هللا وصدق يف العمل الصاحل ولقد مـر   لعجزه عما سواها فهو على خري عظيم إذا أخلص
فغزوة بدر الكربى كانـت يف  . بالنيب صلى اهللا عليه وسلم رمضانان كان فيهما جماهدا 

السابع عشر من رمضان عام اثنني من اهلجرة ؛ وغزوة فتح مكة كانـت يف رمضـان يف   
طر فيـه ملـا   العام الثامن من اهلجرة ، وقد سافر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان وأف

رأى ما حل بالناس من املشقة بالصيام ، واملقصود أن املسلم جيتهد يف رمضان يف األعمال 
  .الصاحلة وال يتخذ من الشهر املبارك وقتا للبطالة والنوم والغفلة واإلعراض 

                                           
  .هـ  ١٤٠١ \ ١٢ \ ١١يف احلج ، العدد العاشر بتاريخ ) التوعية اإلسالمية(جملة  ٤٠٨
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